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BOLUNTARIO TALDEAK | Gizarteko beharrei erantzuten

Zuretik eman
bueltan jasotzeko

«Boluntarioak ez gaude lana inori kentzeko» erran
digute hasiera hasieratik. Ekonomikoki egoera zaila
dutenei edota bazterketa sozial arriskuan daudenei,
bertzela eskuratu ezinen luketen zerbitzu bat
ematea da boluntarioen helburua. Gainera, Gizarte
Zerbitzuekin etengabeko kontaktuan egon ohi dira,
egiten duten boluntario-lanak ikuspuntu profesionala
ere izan dezan. ERREPORTAJEA � 3-5

HAUR ESKOLAK � 25

Finantziazio
hitzarmena

HaurHezkuntzazentro-
ak dituzten 20 udaleta-
ko ordezkariek zentro
hauek finantziatzekohi-
tzarmenbateratuaados-
tu dute eta Nafarroako
Gobernuan aurkeztu.

Pirinioetako
ekintzaileentzat
diru-laguntzak

Udalbiltzak seina mila
euroko diru-laguntza
emanen die Pirinioetan
lan eta bizi programa-
ren barnean onuradun
hautatudituen19proiek-
turi. � 38

Ezkurdia, Olaizola eta
Idoateri irabazi ondotik,
Irujo izanen du arerio
Retegi Bik igande ho-
netan Donostiako Ata-
no III.an jokatukoden fi-
nal haundian. � 32

Urteko egunik luzeenei eta gau-giro gozoei etekina ateratzeko
prest daude gure bazterrak. Herriko besten tenorean gaude.
Argazkian Lesakako Landazelaiak Sanferminetan.

Asier ARRETXEA

Ampo Ordiziako
jokalaria, ohorezko
mailan � 44
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Eneritz IRAOLA
Boluntario izenakar-

giadieraztendu,boron-
datea dela gakoa, se-
gundoak kontatuz ga-
biltzan garaian minutu-
ak oparitzen baitituzte.
Oparitu edo partekatu,
«eman adina jasotzen
dugu boluntarioek bu-
eltan» aipatu digute El-
karrizan eta Bidelagun
Boluntario taldeetako

kideek. Eskualde mai-
lan modu partikularre-
anboluntarioaritzendi-
renak bat baino gehia-
go izan arren, bi hauek
dira talde egitura dute-
nak.

BIDELAGUN
BidelagunElkartean

biltzendiraBaztan,Ma-
lerrekaetaBertizarana-
ko boluntarioak eta da-

goeneko 15 urte dara-
matzate lanean«1999an
Baztanen bildutako
boskote batek paratu
genuenmartxan. Gehi-
enbat adineko jendea-
ren inguruanzerbaitegi-
teko beharra ikusi ge-
nuelako» azaldu digu
IsidroHerguedasek,Bi-
delagun taldeko ardu-
radunak.Gerora,pixka-
naka beste behar ba-

GIZARTEA � BOLUNTARIO GEHIAGO ERAKARRI NAHI DITUZTE

Laguntza eskainiz,
irribarreen truke
Gizarteko beharrei erantzuteko ezinbertzeko
lanabesak dira eskualdeko boluntario taldeak

Euren denbora jartzen dute bertze-
en eskura, trukean irabazi ekono-
mikorik jaso gabe. Laguntasuna,
laguntza... eskaintzen dute eta hala,
bertzeak bertze paseorako lagun,

irakasle edota auto gidari bihurtzen
dira. Eskualdean, bi taldetan biltzen
dira boluntarioak, TTIPI-TTAPA
beraiekin bildu da eskaintzen duten
zerbitzua ezagutzeko.

tzuk sortzen joan dire-
la azaldudigu eta hauei
ahal den neurrian eran-
tzuteko zerbitzua osa-
tu dutela.

ELKARRIZAN
Elkarrizan taldearen

oinarria berriz, 2008an
sortu zen Beran, berta-
koUdalakbultzatutabo-
luntario talde bat osatu
zutenean.«Martxanha-
si ziren baina denbora-
rekin zerbitzua indarra
galtzenari zela ikusi zu-
ten.BortzirietakoGizar-
te Zerbitzuengana eto-
rri ziren orduan taldea
indartu eta koordina-
tzeko laguntzaeske»ai-
patu digu Jokin Ape-
zetxeak, Bortzirietako
Gizarte Zerbitzuetako
Langileak.GizarteZerbi-
tzuekin elkarlanean ari
dira geroztik eta hala,
boluntario taldeari be-
harrezkobultzadaeman
eta2012anLesakaraza-
baldu zuten zerbitzua.
Gaur egun Bortzirietan
egiten dute lan «baina
boluntariogehienakLe-
saka eta Berakoak di-

ARGAZKIA: JOKIN APEZETXEA
Maritxu Elkarrizan taldeko boluntarioa da eta

asteartero joaten da Zahar Etxera Migel bisitatzera.

KONPAINIA
«Bertzeari laguntasu-
na eskaintzea,
entzutea, bere alboan
norbait duela
sentiaraztea... da
aunitzetan konponbi-
dea, gizarte honetako
arazo larrienetakoa
bakardadea baita»

Jokin APEZETXEA
Bortzirietako Gizarte
Zerbitzuetako Langilea

KONPAINIA
«Boluntarioak ez
gaude beste inori lana
kentzeko, dohainik
egiten dugu egiten
dugun guztia.
Pertsona jakin batzuei
bertzenaz eskuratzerik
ez duten zerbitzu bat
eskaintzea da gure
helburua»

Isidro HERGUEDAS
Bidelagun Elkarteko
Arduraduna
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ra» aitortu digu Jokin
Apezetxeak.

BOLUNTARIOEN PERFILA
Gazteen artean pix-

kanaka hedatzen doan
arren, jendeadintuaeta
erretiroahartuadutenak
dira orokorrean bolun-
tario aritzen direnak.
Histor ikoki emaku-
mezkoak ziren gehie-
nak, baina badirudi ar-
lohorretanaldaketager-
tatzen ari dela pixkana-
ka «gizonezkoek ez al
dakigu zaintzen edo?
Ez gara gai? galdetzen
hasi zen jendea, eske-
rrakmentalitatealdake-
ta hau gertatu den» dio
Apezetxeak.Hergueda-
sek ere aldaketa hori
gertatzen ari dela dio
baina gaineratzen du
«oraindikbadelazeregi-
na». Bi elkarteek zabal-
du nahi dute bolunta-
rioen sarea, eskaintzen
dutenzerbitzuasendoa-
goa izateko. Horrega-
tik, «denbora librea izan

etalaguntzekoboronda-
tea duten guztiei bolun-
tario izateko» deia luza-
tzen diete bi taldeetako
kideek. «Behar sozialei
erantzun bat eman eta
norbere burua betetze-
ko, aberasteko modua
da»gaineratzendute.Ai-
tziber Esnaolak ere, El-
karrizan taldeko kide
gazteenetakoak azpi-
marratzen du «aunitz
ikasten» ari dela esperi-
entzia honetatik.

Interesa dutenek el-
karteekin harremanetan
jarri eta eskaini nahi du-
tenzerbitzuazeindenai-
patu beharko dute. El-
karteak izanendira gero

beraiekin harremanetan
jarriko direnak, bien ar-
tean zerbitzua zehazte-
ko.

ESKAINTZA ZABALA
Boluntarioek eskain-

tzen duten zerbitzurik
ezagunena adinekoei
zuzendutakoa da eta
eskualdeanerehauxeda
indar gehien duena. El-
karrizan boluntario tal-
dekoak Berako eta Le-
sakako Adineko Egoi-
tzetara joan ohi dira bi-
sitan. Asteartero Lesa-
kakoadinekoei paseora
laguntzen diete eta Be-
rako Adineko Egoitzara
bisitanjoateazgain,kan-

tu zaharrak abesten ere
egotendiraelkarrekinor-
tzegunetan. Bidelagun
boluntario taldekoak
bertzalde, Elizondoko
SanFranciscoJaviereta
Benito Mennin daude-
nekin elkartu ohi dira.

Horretaz gain, auto-
nomia puntu bat dute-
nenetxeetaraere joaten
dira, beraiekin egoneta,
hala, jarraipen bat egi-
tendiete. Izanere, Jokin
Apezetxeak erran digu-
nez «gizarteko egoerak
biltzen dituzten begiak
diraboluntarioak,etxee-
tan laguntza eskaini eta
egon litezkeenbeharrak
ikusten dituztenak».

Ospitaletan lagun-
tza ere eskaintzen dute
bi elkarteek. Sare fami-
liar bat ez dagoen ka-
suetanboluntarioekbe-
tetzen dute laguntzaile-
en papera eta kontsul-
tara lagundu edo ingre-
soetankonpainia egiten
diete. «Gertatzendaau-
nitz euskaldunak diren
adinekoekin,arrotzaden
ingurune batean egon
etagaineraeuskarazhitz
egiten ez duen batekin
tokatzea. Kasu horietan
lasaitasun handia ema-
ten diete norbait ondo-
an izateak» aipatu digu
Apezetxeak.
Aspacekoekin ere

elkartzendiraBortzirie-
takoboluntarioak,abes-
tu eta dantzatuz ederki
pasatzeko.
Jubilotekazerbitzua

ereeskaintzenduteBe-
ran eta bertan eskula-
nakeginetakantuanere
aritzendira.Bertara joa-
teko,garraiozerbitzua
ere antolatu dute. Bo-

ARGAZKIA: ALFONSO OBESO
Elkarrizan taldeko boluntarioek koordinazio bilerak egiten dituzte Gizarte Zerbitzuetako langileekin hilean behin.

BIDELAGUNEKO KIDE
IZATEKO

• www.bidelagun.org

• 948 581 327

• 679 435 174

•bidelagun@hotmail.com

• Elizondoko egoitzan

ELKARRIZANEKO KIDE
IZATEKO

• ssb@lesaka.net

• 948 635 036

• Etxalarko egoitzan

•Bestaegunetanjartzen
dituzten informazio
postuetan

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO
Bidelagun elkarteko boluntarioak antolatutako formazio saioetako batean.



luntarioak dira astele-
hen, asteazken eta or-
tziraletan lesakarrakBe-
rara eramateaz ardura-
tzen direnak, Aspace-
koek uzten dieten fur-
gonetan.
Helduenalfabetiza-

zioadaboluntarioen la-
narenbertzeardatzeta-
ko bat. Etorkinen inte-
grazioa lortzeko, «tres-
na oso baliagarria bi-
hurtu da gurean» dio
Isidrok «harrera egiten
diegu,alfabetizaziokan-
paina bat jartzen dugu
martxan, bidea erraztu
nahi diegu» azaldu di-
gu. Malerrekan, gazte-
lania ikasteko talde bat
orain sortzear daudela
ere erran digu. Bortzi-
rietan urteak dira zer-
bitzu hau martxan pa-
ratuzelaetazegoenbe-
harbati irtenbideaeman
zioten horrela, «euska-
ra ikasi nahi zutenak
EuskaraMankomunita-
tera bideratzen genitu-
en,bainagazteleraz ika-
si nahi bazuten aukera-
rikezzutelanabarituge-
nuen, astean ordu eta
erdiz klaseak ematen
dizkieten boluntarioak
topatu genituen, garai

batean irakasle izanda-
koak edo bertzerik ga-
be irakasteko nahia zu-
tenak».
Eskolalaguntzaedo

klasepartikularrakere
eska in tzen d i tuz te
abuztuan. Astearte eta
ortzegunetan, ordu eta
erdiz elizak utzitako ge-
labateanbiltzendiraLe-
sakan zailtasun ekono-
mikoakdituzten ikasleei
laguntza eskaintzeko.

Horretaz gain, gizar-
te osoari zuzendutako
zerbitzuakereparatudi-
tuztemartxanBidelagu-
nekoek.Bigarrenesku-
koarropabiltegibateta
lan poltsa bat osatu di-
tuzteetabertanere,bo-

luntarioak ari dira lane-
an.

ZERBITZUA DA, EZ LANA
«Boluntarioakezgau-

de lana inori kentzeko»
errandigute hasiera ha-
sieratik.Usteokerreise-
gika,behinbainogehia-
gotan «nahasi izan da
zaintzailearenpaperare-
kin edo zerbitzu hauek
eskaintzendituztenpro-
fesionalei kalte egiten
diegula erran izan dute.
Baina guk ez dugu ira-
bazi ekonomikorik lor-
tzen eta eskaintzen du-
guna aldi bateko kon-
painia edo zerbitzu bat
da».Ekonomikokiegoe-
ra zaila dutenei edota

bazterketa sozial arris-
kuan daudenei, bertze-
la eskuratu ezinen luke-
ten zerbitzu bat ematea
da boluntarioen helbu-
rua.Gainera,GizarteZer-
bitzuekin etengabeko
kontaktuanegonohi di-
ra, zerbitzua ikuskatze-
ko «mugak daude, eta
horiek argi eduki behar
dira. Edozein arazoren
aitzinean gizarte zerbi-
tzuengana jo behar du-
gu». Ikuspuntuprofesio-
nal bat izaten jakin be-
har dute boluntarioek
«pisu emozional handia
du egiten dugunak eta
prest egon behar dugu
egoera desberdinetan
nola jokatu jakiteko».

HARTU EMAN ESTUA
Boluntariotzariesker,

«bertzela ezagutuko ez
nukeen jendearekinha-
rremanetannago»aipa-
tudigute.Adin,sexueta
jatorri desberdinetako
pertsonak lotzen ditu
boluntariotzak. Bata
bertzearen errutinaren
parte bihurtzen dira eta
harreman«estuak»sor-
tzen dira.

Guztiek bat egiten
dute aipatzean eskain-
tzen duten denbora, ez
dela galdutako denbo-
ra, irabazitakoa baizik,
«nabari duzun esker
onakbarruabeteetaon-
gi sentiarazten zaitue-
lako».
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BEHARREI ERANTZUN
«Laguntza beharra
zegoela nabaritu nuen
eta aukera nuenez,
nire esku zegoena
egitea erabaki nuen»

Maritxu GAGO
Elkarrizan taldeko boluntarioa
Helduei laguntasuna eskaini

GAZTEOK ERE BAI
«Gazteok ere bolunta-
rio izan eta gure den-
bora librea besteei
eskainita, aunitz dugu
ikasteko»

Aitziber ESNAOLA
Elkarrizan taldeko boluntarioa
Jubiloteka eta ASPACErekin

JENDEA EZAGUTU
«Bertzela jasoko ez
luketen zerbitzua
eskaintzen dugu eta
harreman sozial
berriak sortzen dira»

Santi MAYA
Elkarrizan taldeko boluntarioa
Jubilotekako garraiolaria

BIKOITZA JASO
«Denbora eskaini ez,
konpartitu egiten
dugu. Guretik bi eman
eta lau jasotzen ditu-
gu bueltan»

Joxe Mari IRAZOKI
Elkarrizan taldeko boluntarioa
Helduen alfabetizazioa

IRAKATSI ETA IKASI
«Oso aberasgarria da
besteei zerbait irakas-
ten saiatu eta aurrera-
pausoak nola ematen
dituzten ikustea»

Elina RODRIGEZ
Bidelaguneko boluntarioa
Helduen alfabetizazioan

• Boluntarioki, modu librean eskaintzen duten
zerbitzua da eta beraiek erabakiko dute
zerbitzuaren maiztasuna eta iraupena.

• Behar dituzten argibideak, prestakuntza,
orientazioa, laguntza eta, hala behar izanez
gero, baliabide material guztiak jasotzea.

• Boluntariotzan aritzeagatik gerta litezkeen
istripu eta eritasun arriskuen kontrako ase-
guruak izatea.

• Beren beharretan sortutako gastuak kobra-
tzea (kilometrajea).

� BOLUNTARIOEN ESKUBIDEAK
•Boluntario taldearekinhartutakokonpromiso-
ak bete eta taldearen helburuak eta araudia
errespetatzea.

• Eskaintzen duten zerbitzuagatik edozein kon-
traprestazio materiali uko egitea: dohainik
eskaintzen dute beren denbora.

• Zerbitzua jasotzen duenaren borondatea eta
konfidentzialtasuna errespetatzea.

• Ahalik eta zerbitzu profesionalena eskain-
tzea, horretarako eskaintzen diren formazio
saioetan aktiboki parte hartuz.

� BOLUNTARIOEN BETEBEHARRAK

� ELKARRIZAN ETA BIDELAGUN TALDEETAKO BOLUNTARIOEKIN SOLASEAN
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Mixel Urbistondo saratarra 40 urte harriaren arima azaleratzen
Sarako Kaikueneako Mixel Urbistondok 40 urte bete zituen hargin lanean due-
la hamar urte, «harriaren arima azaleratzen». Aitarekin ikasi zuena semeari ere
irakatsi zion, belaunaldi arteko zubi lana eginez. «Etxearen izenarengatik eza-
gutzen da jendea eta guk harriz ezartzen dugu», zioen harro. Harginarena ez
zitzaion lanbide zala iduritzen, baina lan onaren sekretua pazientzia dela aipa-
tu zigun Mixel Kaikuk: «Baditut harriak presaka egiten hasi eta xehetuak. Pre-
saka ez da behin ere gauza onik egiten. Lanari behar zaio utzi bere denbora.
Bere osotasunean behar du gizona lanera eman».

Zirkuan bizi gara. Normalean zirkuetan artis-
tak topatuohi ditugu: pailazoak, trapezistak,
akrobatak, domatzaileak. Baina geurea zir-

ku atipikoa da. Geurea herrenez beteriko zirkua
da. Trapezista, domatzaile eta mago bakar ba-
tzuekin topo egin dezakegun arren, gehienak he-
rrenak dira. Hala da. Batzuk herrenak dira hanka-
motz direlako; beste-
akordea,herrenkada-
biltza itsu direlako.
Urrutitik begiratuko
bagenu; hau da, zir-
kutik kanpo, herrenak
ikusiko genituzke ba-
ta bestearen aurka estropezu egiten, jendea lu-
rrera botatzen edo besterik gabe lurrera erortzen.
Bada ere, herrena izanik herrentasuna estaltzen
saiatzen denik, edo herrena dela ez dakienik, eta
trapezistaren pare dabiltza alde batetik bestera.
Kontuadahalakoxeadelamundua, eta kontuhan-
diz egin behar dugula aurrera herren batekin tu-
pust ez egiteko, edo besterik gabe lurraren aurka
muturrakezhausteko.Azken finean, ahalik etamin
gutxien hartu eta eragiteko.

Zirkuan harrapatuak

Nire txanda
Zuriñe ZUBILLAGA

Juainas PAUL ARZAK
Liburutegia dohaintzan

Bere liburutegi priba-
tuko 1.600 ale baino
gehiagoemandizkiozu-
bietarrak Nafarroako
Gobernuaridohaintzan.
Azken hamarkadetan
egindakoikerketa-lanen
emaitza da.

Fernando ETXEGARAI
Hamaseigarrena Nafarroan

1995eanlortuzuenNafa-
rroakokoxkorbiltze txa-
pelketa lehen aldiz eta
geroztik, aurkeztu den
guzietan lortu du. Bi-
garren izan zen Joseba
Larralderekinbateraariko
da Euskal Herrikoan.

Mikel ORONOZ
Euskal dantzak Katalunian

Aurrera dantza taldeko
leitzarraren ekimenez,
euskaldantzaerakustal-
dia eskaini zuten Man-
resakoFundacióUniver-
sitàriadelBagesekokan-
pusean.Mikel Alkoz lei-
tzarrak jo zuen txistua.

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak diruz lagundua

Horixe bakarrik falta genuen! Felipe VI errege
izendatzerakoan galtza piratak eta txanklak
janztea militar trajea jantzi beharrean. Edo

Espainiako himnoa jarri ordez Txirri, Mirri eta Txiri-
biton Altza Felipe trulalai kantari jartzea. Printzipe
eta haden zein ipuinetan ageri da hori? Eta Leonor
alabatxoak? Astean 1.970 euroko pagarekin, zen-
bat ipuin, kromo edo piruleta erosten ahal ditu?

Altza Felipe trulalai!!

Ezpala
Aitor AROTZENA

«Baina geurea zirku
atipikoa da. Geurea
herrenez beteriko
zirkua da»
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Kolaborazioak

Eskerrak Jaungoikoari! Eta horrelaxe akitzen
da meza, pakean joaten ahal garenaren la-
saitasunarekin, betebeharra kunplituta.

Orain dela gutti, bi lagun entzun nituen euren he-
rriko apezarendako ari zirela, sermonetan erraten
dituen gauzengatik asaldatu samarrak.
Meza liturjia bat da, eta liturjia horren barrenean
Liburu Santuko irakurgai batzuk irakurtzen dira,
non Itun Zaharreko eta Itun Berriko kontakizunak
agertzen diren, aspaldiko kontuak, portzierto. Eta
normalean Ebanjelioaren inguruan, apezak predi-
kua egiten du. Hau ez da berria, baina akaso ba-
tzuk ez dira konturatu izanen, erran bezala, meza
erritual bat denez, automatikoki egiten dira gau-
zak eta aunitzetan ez gara konturatzen zertan ari
garen.
Jendearenhaserrera itzu-
liz, maiz entzun izan dut
apeza kritikatzen, politi-
ka gaietan sartu delakoz
(batezereabertzaletasu-
naren alde egiten badu)
edo azkeneko entzun
nuena, abortoari buruz
zioenarengatik.
Ikasi dut lau predikomo-
ta izatenahaldirela:dog-
mak, misterioak, erlijio
ariketak eta moralari bu-
ruzkoak. Ba ematen du
elizara joaten den jende-
ak nahiago duela apeza
misterioei buruz ulertzen
ez diren gauza abstrak-
toei buruz aritzea, edo
dogmei buruz (horiek ere batzutan ulerkaitzak) ze,
hurbilago ditugun gauzetan sartzen bada, alegia,
politika, ustelkeria, nazionalismoa, ekonomia, gi-
zarte ezberdintasunak, eta abar, sermoiko lozo-
rrotik ernatzen gaitu eta ezin gara Jaunaren pake-
an joan etxera, arraioa! Zeri buruz nahi duzue ba
aritzea, aingeruen sexuari buruz? Hirutasun san-
tua nola ulertu daitekeen?
Nork uste duzue atxilotu, epaitu eta hil zuela Kris-
to? Konturatu al zarete urtetan mezara joan zare-
tenak? Ba ebanjelioan bertan dio: orduko politika-
ri, apaiz, epaile, eta poliziek. Eta zergatik uste du-
zue? Atera kontuak, zer erran eta egin ote zuen,
haiek denak kontran izateko eta lapurren artean
gurutzean hiltzeko.
Ez dut erranen apeza guziak Kristoren pareko ari-
tzen direnik, denetarik dago gizakiak direnez, bai-
namezak kontzientziak eta gizartea astintzeko eta
gurebarrenekomixeriak eta altxorrak ikustekoba-
lio ezpadu, zertarako balio du?
Hala bedi.

Zoazte Jaunaren pakean

Joseba URROTZ

Edozein edari alkoholdun edanbaino lehen ja-
kin beharrekoa:

• Hasieran desinbitu eta euforia sortu eta guk
pizgarri batekin nahasi arren, alkoholak gure ner-
bio sistemaren funtzionamenduamantsotu egiten
du.

• Alkoholdun edariak honako hauek dira:
- Hartzituak: ardoa, garagardoa, sagar-

doa ... 4 eta 15 gradu artean dituzte.
- Destilatuak: patxarana, ron, ginebra,

whiskia … : 40 eta 50 gradu artean dituzte.

• Edan den kantitatea, duen graduazioa, eta edan
duenaren ezaugarriaren arabera izanen da alko-
holaren ondorioa.
Pisu txikiko jendeari (emakume asko, adibidez)
edota adin txikikoei, gizenegi edo helduei baino
kalte gehiago egiten die.

• Baraurik egon eta denbora laburrean edanez ge-
ro, zenbat eta alkohol gehiago edan, orduan eta
posibilitate gehiago dago intoxikazio etilikoa, ko-
ma edota heriotzara ere ailegatzeko.

• Alkohola bertze substantzi batzuekin (lasaiga-
rriak, cannabisa,…) nahasiz gero, ondorio ezber-
dinak paira daitezke: lasaigarrien kasuan haien
eragina handitu egiten da; kokainaren kasuan, al-
diz, banaka hartuta baino toxizidade gehiago sor-
tzen du.

•Bestalde, alkoholakgidatzean jarritakoatentzioa
murrizten du, baita ikusmen eta entzumen gaita-
sunak ere.
Errepideetandau-
denistripuen%30-
50alkoholarenon-
dorioz sortutako-
ak dira.
Edari alkoholdu-
neneraginpeangi-
datzea da 15 eta
19 urte bitarteko
gazteen heriotzen
zergati nagusiena,
MOE-ren arabera.

• Denbora luzez alkohol gehiegi edateak zenbait
eritasun sor ditzake; gibelaren minbizia, dement-
zia, eta depresioa barne. Baita familia eta lan ara-
zoak ere.
Hori dena jakinik, alkohola neurriz edan edota al-
de batera utz ezazu.
ZAINDU ZAITEZ!

Edozein edari alkoholdun edan
baino lehen jakin beharrekoa
J. Manuel PEREZ ECHARRI (Malerrekako Osasun Zent.)

«Alkoholak gidatzean
jarritako atentzioa
murrizten du, baita
ikusmen eta entzumen
gaitasunak ere.
Errrepideetan dauden
istripuen %30-50
alkoholaren ondorioz
sortutakoak dira»

«Hurbilago ditugun
gauzetan sartzen
bada, alegia,
politika, ustelkeria,
nazionalismoa,
ekonomia, gizarte
ezberdintasuna…
sermoiko
lozorrotik ernatzen
gaitu eta ezin gara
Jaunaren pakean
joan etxera,
arraioa!»



Pare bat urte pasa ondotik
sentipenekin borrokan,
berriz burua altxatu eta
pasa zaidana gogotan,
Iraganeko mamuei aurre
egin nahi diedan hontan,
ispiluari begira jarri
eta hasi naiz bertsotan,
oroitzapenak nere parean
lurrunarazi asmotan.

Hogeita zortzi urte nituen,
baina oraindik “umea”.
Zure iritziz, heldu omen zen
alde egiteko unea.
Tamalez, ez zen “agur” bat edo
“gero arte” bat xumea.
Nahiz ta denboran itzaltzen joan den
orduko begirunea,
urrundik ere nabarmena da
utzitako hutsunea.

Noski, nik ere badut errurik;
hau, aitor dezaket lasai.
Gure harremana indarra galduz
zihoan garairik garai.
Zetorkidanaz ohartarazten
saiatu zinen, nolanahi.
Behar zintudan, ta behar hori
bazen bat itsutzeko gai;
Zuk argi utzi zenidan baina
nik ez nuen sinetsi nahi

Bizitza zure babesik gabe
ez nezakeen imajina.
Gainera erru-sentimendua
hain zen barneraezina,...!
Jende aurrean izan zintezen
ederra ta atsegina,
auniztan mugak jarri nizkizun
(halabeharrez, jakina).
Ez nuen uste izango zenik
ospa egiteko adina.

Nere eskuak buru gainera
bota nituen orduan,
laguntzeko prest agertu zenik
izan nuen inguruan.
Baina guztiak ez zitzaizkidan
hurbiltzen lagun moduan;
mespretxatua sentitu nintzen
hilabeteen buruan;
ikasi nuen jende gaiztoa
ere badela munduan.

Denek zekiten ze pasatu zen
zu eta nere artean.
Bazirudien kartel haundi bat
nuela goiko partean.
Frakasatuak, bigarren mailan
gaude gaurko gizartean.
Behin eta berriz erran zenidan,
ni lasaitu bitartean,
ta sinesten dut, hirugarrenik
ez zegoela tartean.

Zergatik niri, zergatik orain,...
zenbat duda nerekiko;
kezkak, beldurrak ta konplejuak
malkotan nituen ito.
Aitak auniztan erraten zidan:
“seme, deus ez da betiko”.
Kosta zait baina, onartu baitut
ez zarela itzuliko,
pena pixka bat badaukat baina
ez naiz negarrez hasiko.

Baina urtetan bizitakoak
orainik pentsamendutan.
Gelan, tabernan, parkean,dendan,
ia edozein lekutan,
zu ferekatzen zintudan eta
kilikak behatzen puntan!,..
pentsatze hutsez, beheraldiak
izaten ditut batzutan,
faltan botatzen zaitudalako
horrelako momentutan.

Zorion bila, barruko mina
hustutzearen harira,
denbora, bere lana eginez,
gaitza sendatzen ari da.
Hala ere, zu guztiz a(ha)nztea
ezinezkoa da,...tira!:
Zuk hemen utzi ninduzun baina
jarriz atzera begira,
zure inguruan zebiltzan batzuk
nerekin gelditu dira.

Zainduko ditut, beraiek ere
ez dezaten egin alde.
(Momentuz ez da inor kexatu,
nerekin gustora daude)
Bizitza berez ederra da ta,
bertan dudanaren jabe,
Alferrik nago triste, beldurrez,
ezkor, uzkur ta herabe,
ni le(he)ngo bera izango bait naiz
zurekin edo zu gabe.

Oroitza soil bat zara niretzat
agur “flekillo” maitea,
ziklo berri bat hastear dela
onartu eta pakea!
Ez dut berriro ere utziko
ohea ilez betea,
ez dut le(he)n bezain sarri aldatu
beharko txanpu-potea,...
azken finean, ez da drama bat
burusoila izatea!.
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Guztiok
elkartearen
eskertza

Maitetxu LEONIS (Guztiok
Elkartearen izenean)

Amets bat egi bihur-
tzen denean ez da beti
hori aitzinera ateratze-
ko egiten dugun egina-
halaren emaitza izaten.
Ametsguztiengibelean
beti daude babesten
gaituzten eta guregan
sinesten duten pertso-
nak.Ezdiraedozein,be-
reziakdira,gureproiek-
tuekinaitzinerasegitze-
ra animatzen gaituzte-
nak, modu batera eta
bertzera beraien elkar-
tasunaadieraztendigu-
tenak.

Hitzhauekinbihotzez
eskertu nahi dizuegu
maitasunezantolatuze-
nuten jaialdi hunkigarri
harengatik.Eskualdean
Guztiokaurkeztekoau-
kera eman diguzue.

Eskerrik asko!

Izatezko bikotea
alargundua

Inma DANBORIENA (BERA)

Nik igorritako gutun
honek gertaera tamal-
garri baten berri ema-
teko helburua du, eta
ahal bada egoera bere-
an suerta litekeenak ez
dezan nire lagunak
bezainbertze sufritu.

Orain dela urte bat
nire lagun bat minbizi-
az jota gertatu eta hila-
bete baten buruan hil
egin zen. Zendu zenak
bikotekidea bazuen,

baina beren egoera zi-
bilaeta legala “izatezko
bikote” deritzona ber-
tzerikezzen.Kontuada,
inolako testamenturik
ez izateak, eta ondasu-
nak nahiz aseguruak
kobratzeko, batere es-
kubiderikgabeutzidue-
la haren alarguna den
nire laguna.

Beraz, nire laguna
dena; hauda,alarguna,
deusgabegeratudaeta
gainera legeak elkarre-
kinbizi zirenetxeauzte-
ra ere behartzen du.

Ez naiz sobera jaki-
tunseme-alabak izanez
gero zer gertatzen den,
baina,mesedez,nire la-
gunaren egoera berbe-
rean izanez gero, ikasi
noladauden legeak,zer
dioten, eta ahal bada
egoeraarautu; izanere,
instant batean bizitza
honetan dena izatetik
deus ez izatera pasa-
tzen ahal baitzara.

Ahaztugabe!Nire la-
gunari inork baino ge-
hiagomaite izanzuena-
rekin bizi izandako 10
urteak ez dizkio inork
kenduko. Animo mai-
tea!

Saldiasko
programan
akatsa

TTIPI-TTAPA FUNDAZIOA

Aitzinekoalean,Sal-
diasko besten progra-
man akatsa joan zen:
Zikiro-jateasartugenu-
en ekainaren 21ean,
Udalarenprogramaofi-
zialeanhorrelakorikage-
ri ez zenean. Barkatu
eragozpenak.

Irakurleak mintzo

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

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

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

Bota bertsoa
Julen ZELAIETA

Baztan-Bidasoko XXVII. Bertsopaper
lehiaketan lehen saria (18 urtetik goiti)
Doinua: Esperantzarik gabeko zenbait

Oroitza soil bat
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Prentsatik bildutakoak

«Kulturalki erraldoi eta
buruhandiek erranahi
haundia dute eta
horregatik, horrekin
zerikusia duten gau-
zak ekarri ditut era-
kusketara».
«Bidasoaldea lurralde
berezia da eta
hemengoa izateak bizi
osorako markatzen
zaitu. Eguraldiak ere
karakterra ematen du
eta lienzoan adieraz-
ten dituzun sentimen-
duak ez dira hegoal-
deko baten berdinak».

Gabriel UNSION
Berako artista
D. NAVARRA 2014.06.16

«Margoketa figurati-
botik abstraktorako
jauzia egin dut, nere
artea modu ezberdin
batean adierazteko
asmoarekin. Estilo
honetan ongi senti-
tzen naiz. Modu libre-
an margotzea gusta-
tzen zait eta koadro
figuratiboak egiten
nituenean ez nuen
hainbertze irrikatzen
nuen askatasuna
topatzen. Koloreak
hagitz garrantzitsuak
dira, funtsezkoak»

Oaia PERUARENA
Berako margolaria
D. NAVARRA 2014.06.16

Nor dugu Josune Irungarai?
Azpilkuetako neska alai, lagunen
lagun eta gauz txar bat errateko-
tan kaxkar xamarra.
Zer du Apaioa auzoak, Azpilkue-
tako beste auzoek ez dutena?
Auzokideen arteko giro ona, etxe
batetik bestera beldurrik gabe hiz-
ketan aritzen gara eta beti elkarri
laguntzeko prest egoten gara.
Zein afizio dituzu?
Musika entzutea, oinez bueltatxo
batzuk ematea eta nire lagun eta
3 ilobekin egotea.
Administraria lanbidezetaardiak
zaintzen ere aritzen omen zara...
Administrari ikasketakeginetaho-
rretanari naizgustora lanean,bai-
na etxean ardietatik bizi garenez
pixket lagundubeharradago,obli-
gazioz bada ere…
Bestazale fama ere baduzu...
Orain gaztea naizela aprobetxatu
beharko dut ez?
Zerk egiten ditu berezi Azpilkue-
tako bestak?
Herritarrenarteansortzendenxar-
mak. Guriak baino herrikoiagoak
direnbestagutidire;haurrak,gaz-
teak eta helduak, denak elkarre-
kin egoten gara..
Zein da zuretzat bestetako egu-
nik bereziena?
Baztan Zopak, bestako ilusio eta

gogozbeteakegotengarelakoeta
Zikiro jate eguna giro politean pa-
satzen dugulako.
Eta ekitaldirik gustukoena?
Gure artean gauza dexente egiten
ditugu, fronteniseko txapelketa,
Zuetan gazteek egiten dugunbaz-
karia eta jokuak adibidez. Bat au-
keratzea zaila da!
Frontenis txapelketarako nahi-
koa entrenatu zarete?
Azken egunetan entrenatzen du-
gu gehienek. Taktikarik ez dut, hi-
ru aldiz finalean egon naiz eta ez
dut oraindik txapelik lortu.
Zein da damunausien papera?
Bi damunausiek
bestaguztiakan-
tolatzen dituzte,
herri ttikie izan
arrenlannahikoa
izaten da. Hu-
rrengourtean,ez
dutustelibretiko
naizenik.
Amets bat?
Ingurukoek
l ana e ta
osasuna
izatea.

11 galdera labur

� Josune IRUNGARAI � Azpilkuetako gaztea
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162 lan
aurkeztu dituzte
27. lehiaketara
eta kategoria
nagusian Julen
Zelaietak lortu
du lehen saria

TTIPI-TTAPA
Bortzirietako Bertso

EskolaketaBerakoKul-
tur Batzordeak Bortzi-
rietakoEuskaraManko-
munitatearekin batera
antolatutakoBaztan-Bi-
dasoaldekoXXVII. Ber-
tsopaper lehiaketako
sariak banatu zituzten
ekainaren 6an Berako
KulturEtxeanegindako
ekitaldian. Guztira 162
lan lehiatu dira aurten-
goan.

10 urte arteko par-
taideak biltzen zituen A
mailan lehenbiziko sa-
ria Lesakako Orti Aro-
tzena Porturentzat izan
da,Zozketan irabazle la-
narengatik;bigarrensa-
ria hiru lanek eskuratu
dute: Lesakako Jon
Urrusolo Elgorriagaren
Kanpora zoaz, Berako
Adur Huizi Matxiarena-

ren Paxtor eta Berako
Ekiñe Taberna Fagoa-
garen Bera lanek.

11-14 urte artekoen
B mailan, lehenbiziko
sariaBerakoEkhiñeZa-
piain Arlegiren Ez da
erraza izan lanak esku-
ratu du. Bigarren saria,
UxueMesaGarmendia
lesakarraren Maleta
prestatzen lanak jaso
du. Kategoria honetan
ere hiru aipamen egin
dituepaimahaiak,Lesa-
kako Iratxe Muxikaren

Lanera urruti, Berako
KattalinBerasainenSa-
ri kadukatua eta Bera-
ko Nahikari Loiarteren
Nere lagunak lanentzat.

15-18 urte artekoen
Cmailan lehenbizikosa-
riaLesakakoMaddalen
Lopez Tapiaren LOM-
CE bertso-xortak jaso
du eta bigarren saria,
Zubietako Beñat Etxe-
kolonea Diezen Euska-
ra lanak.

18 urtetik goitikoen
D mailan, azkenik, iaz

bezala lehenbiziko sa-
riaBerakoJulenZelaie-
ta Iriartek eskuratu du,
Oroitza soil bat lanare-
kin eta bigarren saria
Lesakako Eneko Fer-
nandez Maritxalarren
Hauteskundeak lanak
eskuratu du.
Sari banaketa baino le-
hen,eskualdekobertso-
eskoletako ikasleekbe-
raienbertso antzeztuak
eskainizituztenoholtzan
eta giro ederra izan zen
Kultur Etxean.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Bertsopaper lehiaketan sarituetako gehienak, sariak jaso ondotik.

BORTZIRIAK

Mikroipuin
lehiaketan
sarituak
TTIPI-TTAPA

Euskara Kultur El-
kargoak eta Pamiela
argitaletxeak antola-
tutako zortzigarren
mikroipuin lehiaketa-
ko sariak banatu zi-
tuztenBerako Labia-
ga Ikastolan. D ere-
duko saridunen arte-
an, baziren Bortzirie-
tako ikasleak ere.

Erraterako, Lehen
Hezkuntzako lehen
saria, Berako Labia-
ga ikastolako 6. Mai-
lako Urko Telletxea
Etxandik (argazkian)
eskuratuzuen Izua la-
narekin.Ohorezkoai-
pamenak izan zi-
tuztenLesakakoTan-
tirumairu ikastolako
5. mailako Ainara
EtxeberriaTerrerosek,
Gaua ipurtargientzat
lanarekin eta Iratxe
Muxika Karrionek
Sardexka baten bizi-
tza lanarengatik.

BERTSOLARITZA � EKAINAREN 6AN BERAKO KULTUR ETXEAN

Baztan-Bidasoko Bertsopaper
lehiaketako sariak banatu dituzte

KULTURA
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EEKKAAIINNAARREENN 2288aa LLAARRUUNNBBAATTAA
12:00 Memorias de guerra liburuaren aurkezpena Harriondoa Kultur Etxean.
15:30 Ilasmendin Plater Tiroketa Lehiaketa (Pagolleta Ehiza Elkarteak antolatua).
16:00 Haurren pilota erakustaldia frontoian (Arkupe Elkarteak antolatuta).

UUZZTTAAIILLAARREENN 44aa OORRTTZZIIRRAALLAA 
TTXXOOZZNNAA BBAATTZZOORRDDEEAAKK OOSSTTAATTUUEENN LLAAGGUUNNTTZZAARREEKKIINN AANNTTOOLLAATTUUAA
18:00 Txoznen irekiera, txupinazoa. 
Ondotik Euskal preso eta iheslarien aldeko brindisa.
19:00 Euskal preso eta iheslarien aldeko manifestazioa.
19:45 Giza proba plazan.
20:30 Gazte aldarrikapen poteoa, Skandalue elektrotxarangarekin. 
23:00 Kontzertuak plazan: Gose eta Revolutionary Brothers taldeekin.

UUZZTTAAIILLAARREENN 55aa LLAARRUUNNBBAATTAA
17:30 Trikitixa Txapelketa Plaza Zaharrean.
20:00 Gazteen manifestazioa (Txozna Batzordeak antolatua).
23:00 Kontzertuak plazan: Dolce & Tangana eta Sarkor taldeekin (Txozna Batzordeak

 ostatuen laguntzarekin antolatuak).

UUZZTTAAIILLAARREENN 66aa IIGGAANNDDEEAA ––BBEEZZPPEERRAA––
12:00 Herriko Etxetik altxaferoa. Ordu berean txistulariak, soinu lariak, trikitilariak eta

haur ttikien danborrada karriketan barna.
12:00 Ezkil jotzea.
17:30 Tantirumairu Euskal Folklore Taldearen  

era kustaldia frontoian.
20:00 Danborrada nagusia erraldoi, buruhaundi, dan-

bor-jole, soinulari eta Lesakako Bandarekin.
22:00 Kontzertuak txozna eremuan Aske, Urban 13

eta Kalera! taldeekin (Txozna Ba tzordeak ostatuen
laguntzarekin antolatuak).

00:00 Iratzar taldearekin dantzaldia Plaza Zaharrean.
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UUZZTTAAIILLAARREENN 77aa
AASSTTEELLEEHHEENNAA ––SSAANN FFEERRMMIINN EEGGUUNNAA––

08:30 Ezpatadantzarien meza isila.
10:30 Udalbatza bertze agintari, Ezpatadantzari eta Musika Bandarekin batera,

Herriko Etxetik elizara joanen da, Meza Nagusira. 
Ondotik Prozesioa eta Onin erreka ren bi aldeetan Zubigainekoa dantza. Berehala,

 ikurrin-agurra zubi gainean. Agur edo dantza bera Plaza Zaharrean.
18:00 Bezperak. Lesakako Abesbatzak kantatuko du. 
Ondotik Ezpatadantzarien taldeak mutildantza, neskadantza, aurreskua eta jotak

dantzatuko ditu Plaza Zaharrean.
19:30 Bertso jaialdia Plaza Zaharrean (Arrano Elkarteak antolatua).
21:00 Berendu afaria Arranon (Ezker Abertzaleak antolatua).
Gauez Trakets taldearekin dantzaldia Plaza Zaharrean.

UUZZTTAAIILLAARREENN 88aa
AASSTTEEAARRTTEEAA ––PPEEÑÑEENN EEGGUUNNAA––

09:00 Peñen gosaria 
10:00 Peñen danborrada, Pasaia Txarangarekin,
12:00 Haurrentzako entzierroa Ote karrika - Plaza Zaharra.
12:00 Betizuak Plaza Zaharrean Pasaia txarangarekin.
16:30 Haurrentzako ikuskizuna Plaza Zaharrean.
18:00 Peñen kontzentrazioa peñen jeitsierarako, Pasaia txarangarekin.
21:00etatik aitzinera Trikidantz taldearekin dantzaldia Plaza Zaharrean.
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UUZZTTAAIILLAARREENN 99aa
AASSTTEEAAZZKKEENNAA ––HHAAUURRRREENN EEGGUUNNAA––

10:30 Haur eta gurasoen danborrada Pasaia Txarangak lagunduta.
11:30 Haurrentzako entzierroa Andra Mari Egoitza - Plaza Zaharra. 
Goiz-arratsaldez Haur ikuskizunak  Eltzeta plazan.
12:00 Betizuak Plaza Zaharrean  Pasaia txarangarekin.
18:00 Esku pilota partida  profesionalak frontoian.
Arratsaldez Pasaia txaranga karriketan. 
Ilunabarrean Batu-bertso poteoa eta gazte afaria txozna  eremuan

(Txozna Batzordeak antolatuak).
00:30etik aitzinera Los Zopilotes Txi rriaus taldea Plaza Zaharrean.

UUZZTTAAIILLAARREENN 1100aa 
OORRTTZZEEGGUUNNAA

––BBIIKKOOTTEEEENN EEGGUUNNAA––

11:30 Haurrentzako entzierroa Eltzeta plaza -
Plaza Zaharra.

11:30 Nafarroako Jotak Voces Navarras
Taldearekin Andra Mari Zahar Etxeko lora -
tegian (San Fermin Jubilatu eta Pentsionis ten
 Elkarteak antolatua).

12:00 Bet izuak Plaza Zaharrean, Pasaia
txarangarekin.

12:00 Gorriti eta bere animaliak Bittiriako Plazan.
14:00 Herri bazkaria Eltzeta karrikan. 
18:00 Nafarroako Jotak Voces Navarras Taldearekin Plaza  Zaharrean.
20:00 Txakaindik jeitsiera Zortziko doinuarekin.
Gauez Joxe Mendizabalekin musika Plaza Zaharrean.
03:30 Jai-hilak Pasaia txarangarekin.
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Ez dakigu lehen aldia den, baina ez da ohikoa aita eta alaba batek lehiaketa bereko
sari nagusiak eskuratzea. Horixe gertatu da aurten Lesakako Sanferminetako pro-
gramaren azalaren eta gibeleko azalaren lehiaketan. Azalean, lehen saria Juan Car-
los Pikabea Zubiri, 50 urteko margolariak lortu du Bestan zurrunbilua lanarekin eta
herriko 6 eta 12 urte bitarteko neska-mutikoei zuzenduta egiten den kontrazal lehia -
keta, berriz, Mayi Pikabea Perinne, 9 urteko alabak irabazi du Jaia Alaia lanarekin.
Biek «ilusioz eta sorpresaz» hartu dute berria eta biek batera saria lortzen duten
lehen aldia bada ere, bakoitzak bere aldetik lehen ere lortua zuten: «Nik 1991n irabazi
nuen azal lehiaketa, txistulari baten margolan batekin, Lesakan azal lehiaketa
egin zen lehen urtea izan zen. Geroztik ez nuen aurkeztu», dio Juan Carlos aitak.
«Nik duela bi urte aurkeztu nuen lehen aldiz, 7 urte nituenean, eta irabazi egin
nuen. Joan den urtean ez nuen aur keztu, ez nuen denborarik izan», aipatu digu
Mayi alabak. «Joan den urtean zabartu zen, alferkeria pixko bat» erantzuten dio
aitak ondotik. Beraz, bi aldiz presentatu eta bietan garaile suertatu dira Pikabea aita-
alabak.
Kuriosoa da baita ere Juan Carlos Pikabea bezalako margolari ezagun batek argazki
lan batekin lortzea saria: «Betidanik izan dut fotografiarako afizioa, 17 urterekin
erosi nuen lehenbiziko kamera eta gaur egun kamera edozeinek baldin
badu ere, orduko artxiboak jende guttik ditu. Margotzeko gaiak ere argaz-
ki bidez jasotzen ditut gehienbat, dokumentazioa, egoerak… Nahiz eta
paisaje zehatza ez islatu, udazkeneko koloreak, zeruak… argazkian
 ateraz gero, burutik errazago galtzen dituk argazkitik baino». Margola -
ria ofizioz eta argazkilaria afizioz dela erraten ahal da. 
Mayi eta Monica alaba bixkiek arte munduan segitzea gustatuko litzaiokeen
galdetuta, garbi dauka aitak: «Hau maite baldin badute aitzinera! Hagitz
mundu konplikatua da, baina sormena izatea eta lantzea hagitz aberas-
garria da gaur egun. Modu jakin batean hezitzen gaituzte, baina norbe -
rak aportatzen ahal duena txarra ez da izanen». Alde horretatik, Mayi alabak
onartzen du margotzea gustatzen zaiola eta eskolan gehien gustatzen zaizkion
ikasgaiak «plastika eta matematikak» direla. Ez du garbi handitzean aitaren
ofizioarekin segitzea gustatuko litzaiokeen, baina Natalie amak argi omen du:  «Etxean
margolari batekin nahikoa!». 

Juan Carlos eta Mayi PIKABEA | Azal lehiaketan saridunak

«Ilusioz eta sorpresaz hartu dugu
aita-alabon lanak biak batera
sarituak izatea»
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SANFERMINAK GOGOKO
Sanferminetan gehien gustatzen zaiena galdetuta, «zezenak balkoitik ikustea» aipatu
digu Mayik, «baina ez litzaidake gustatuko toreatzera sartzea, ni barreratik».
Juan Carlosi, berriz, «garai batean bezpera gustatzen zitzaidan, jendea frexko-
frexko, besta egiteko gogo hori, baina gaur egun San Fermin eguna, dantzak,
herriko giroa… Aldiz, Pobre de mí ez zait behin ere gustatu, kandelak eta ze -
rak, bukaera horiek ez zaizkit gustatzen». Programan zerbait gehitzekotan, berriz,
«karts batzuk ekartzea» proposatu du Mayik. Aitaren ustez, «nahiko ongi egitu-
ratua daude bestak, ez zait deus gogoratzen».
Beraien lanak programan argitaratuak ikusteaz gain, diru-saria ere badute, 250 eu-
rokoa aitak eta 100 eurokoa alabak. «Eskolako materiala erosteko erabili behar
da, beraz, behar ditudan gauzak erosiko ditut eta ahizparekin erdibana eginen
dut», dio Mayik. Juan Carlosek, berriz, «alabentzat zerbait» erosiko omen du. «Nor-
beraren lana erre konozitzea ongi dago, denok badugu egolatra puntu hori, baina
programan argitaratzeari ez diogu eman behar ez duen garrantzirik ere», aipatu

digu, elkarrizketa bukatzeko.
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Barberenea etxean jaio zen Rafael Eneterrea ga (Lesaka,
1942/12/08) hamar senideko fami lian, eta 71 urte beran-
duago, bere jakinminak bultzatuta, Lesakako historia eta
garai bateko kontuen inguruan aditua bihurtu da. Inork 
guttik  jakinen du berak adina bere he rriaz, eta gaine ra,
bertzeei horren berri emanez gozatu egiten  du.
Bere lana ezaguna da, eta izanen da, he rri ko kontuak iker -
tzen eta ezagutzera ematen  jarrai tu ko duelako, baina nor
dugu Rafael bera? 25 ur terekin Nafarroako Dipu tazioko
Herri Lan Departamentuan hasi zen lanean eta argindar
linea ren proiektuak eta te lebista antenen  instalazio eta
mantenimen du lanak egiten aritu  zen. Gustu ko lana zuela
onartu  digu, «egunero Nafa rroako mendietan telebista
errepikagailuekin» ibiltzen zelako, baina «gogo rra»  zela ere gogoan du, «neguan gorriak
pasatzen genituen». Orduko pasadizo saila ere baditu, baina zor tzi urte beranduago, Diputazioan
eszedentzia eskatu eta Nafarroako Aurrez ki  Kutxan  lanean hastea erabaki zuen, «soldata baxua -
goarekin izanagatik, Lesakara etortzeaga tik baka rrik». Halaxe hasi zen Nafarroako Kutxan 
lanean 1976an, eta 2001ean aurrejubilatu zen arte aritu zen. Geroztik, berriz, «Herriko Etxeko
eta Elizako  artxiboak eta Nafarroako Artxibo Orokorreko paper zaharrak ikustera dedikatzen
naiz». Azken urteotan «atatxiren lanean» ere badabil, eta «dena kontent» egiten duela dio.
Non aritua beti bilatzen du eta aitortu digunez, «dakidan apurra hainbat bidetatik gain e ra -
koei jakinaraztea gustatzen zait: bisita gidatuak, Facebook... Gure Lesaka ezagutaraztea
ere gustuko dut, bai hemengoei eta bai kanpokoei ere». Dagoeneko ehun bisita gidatu baino
gehiago omen ditu eginak herrian barna, «eta gero eta gusturago egiten dut, jendeak inte -
resa baduela ikusten baitut». Horixe izan omen zen herriko historia  eta arkitekturaren zati bat
bil tzen duen Lesakako gai ezberdinak liburua argitaratzearen arrazoia: «aunitzek horrelako
zerbait egiteko erraten zi da ten, eta 2013ko San Juan bezperan  egindako bisitan, datuak 
denen eskura egoteko moduan jartzera animatu ninduten. Horre la sortu zen liburua, eta
lesakarrek Lesakako gaien inguruan duten interesa benetakoa dela erakutsi dit».
Sare sozialetan ere lan haundia egiten du, eta kontu pertsonalaz aparte, bertze hiruzpa lau ere
irekiak ditu Facebook-en: Lesakako inauteriak, Lesakako Olentzero, Lesakako Sanfermi nak eta
Lesakako gai ezberdinak. Azken honetan «dena»sartzen omen zaio, eta beraz, «ez dut bertzerik
irekitzeko beharrik». Kontatu digunez, «Lesakako gaiak bakarrik sartzen ditut, kultura,
kirola, bestak edo herrian egiten den bertze ekitaldiren baten ingurukoak eta orri  horie -
tan guztietan elkar banatzen ditut, Facebook-eko lagun gehiagorengana zabal tzeko. Egia
errateko, bisita aunitz izaten dira, batez ere, inauterietan, sanferminetan eta Olentzero
garaian». Olentzerorena omen guztietan orririk bisita tuena eta ondotik sanfermi ne ta koa.

Rafael ENETERREAGA IRIGOIEN | Aurten txupinazoa botako duena

«Edozein lesakarrentzat bezala
nire tzat ere ohore haundia da san-
ferminetako txupinazoa botatzea»

Rafael Eneterreaga Irigoien.
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SANFERMINETAN TXUPINAZOA BOTAKO DU
Rafael izanen da aurtengo sanferminei hasiera emanen dien txupinazoa botako duena. Edozein
moduz, kultura zin egotziak proposatu zion lehenbiziko aldian ezezkoa eman omen zion: «bertze
norbait bilatzeko erantzun nion eta berak pentsatzeko eta deituko zidala erran zidan.
Pentsatu eta baiezkoa erran aitzinetik, ni auke ra  tu izanaren arrazoia zein izan zen galde-

tu nion eta kultura mailan Lesakaren alde egindako
lanagatik hautatu nindutela aipatu zidan». Adiera zi digu,
«oraingoz» ez dagoela urduri, «baina egun horretan ha-
la egonen naizela pentsatzen dut eta onartuko dut,
kontent nago, eta edozein lesakarrentzat bezala edo
niretzat behin tzat bai, ohore haundia da sanfermine-
tako txupinazoa botatzea». 
Egunez egun, «zalantzarik gabe San Fermin Egun osoa»

du gogokoena, «goizetik eguna  bukatu arte. Urte aunitz daramazkit Ezpatadantzariekin
08:30eko Mezara joaten». Baina bezperako danborrada ere atsegin du: «urte aunitzez parte
hartu dut, Irungo Atse gina Elkar te tik danborrak ekarri ondotik. Nonbait, sanmartziale-
tara eramaten zituzten kanoiekin egindako truke bat izaten zen». Eta nola ez, txupina-
zoaren momentua ere gustatzen zaio: «posible badut ez dut sekula hutsik egiten». Baina
orokorrean egun guztiak ditu maite: «Peñen Eguna, Haur eta Ezkonduen Egunak...». Ekital-
dien artean, Musika Bandaren saioak az  pimarratu ditu, «eskerrak eman eta euren interes eta
esfortzua eskertzeko aprobetxa tzen dut». Eta ezin atzendu 2008az geroztik Rafaelek berak
egin eta etxean ikusgai paratzen duen Zubigai nekoaren muntaia ikusgarria. Ezpatadantzariak
dantzan, apaiza, alkate eta zinego tziak Eskol Ttikiko estalpean, erraldoiak, buruhaundiak, txis-
tulariak... denak biltzen ditu. «Ikusten dutenei gustatzen zaiela jakiteak ilusio haundia egi -
ten dit. Aur ten ere egitea  espero dut, eta denak gonbidatuak zaudete». 
Sanferminetatik guttien gustatzen zaiona, berriz, asteburu ko jendetza da, «itomena» izaten de-
lako: «orain urte batzuk emandako datuen arabera, seikoiztu egin zen biztanleria. Aurten
San Fermin Eguna astelehenarekin denez, espero dezagun lasaitasun gehia go izatea».

HERRIKO BESTETAN IZAN DIREN ALDAKETAK
Beharbada bat baino gehiagok jakinen du Lesakako bestak beti ez direla uztailean izan. Eneterrea -
gak behintzat ongi baino hobeki menperatzen ditu horrelako kontuak: «Lesakako eliza San
Martin da, baina herriko bestak sanferminetan ospatzen dira. San Fermini  eskainita ko  
sei egun izaten dira eta horietako bat urriaren 11 da. 1591era arte herriko bestak urria -
ren 11n ospatu ziren, eta urte hartan, Iruñean bezala, uztaileko lehenbiziko igandean 
ospatzea erabaki zen. Uztaileko lehenbiziko igandea San Fermin Eguna tokatu zen. 1657an
bestak uztailaren 7ra pasatu zituzten». Aldatu diren bertzelako kontuak ere badira: «garai
batean, udal ordezkariak bande rak, Ezpatadantzariek, musikak eta herritarrek lagun-
duta Meza Nagusira joaten zirenean, erraldoiak joaten ziren gibeletik. Hortaz aparte,
bande rak elizan lehentasunezko tokia izaten zuen, eta ohitura hori galdu egin da». Halere,
bere irudiko, «besten ordutegia izan da aldaketarik nabarmene na, eguneko besta izatetik
gaue koa izatera pasatu baita». Somatu duen bertze aldaketa «orain etortzen den jendetza
da, batez ere asteburuetan». Kontatu digu naren arabera, «1930. hamarkadan, San Fermin
Egunean, batez ere Bortzirietatik eta inguruko herrietatik jendea dantzak ikustera etortzen
zen, baina gainerako egunak herri tarrentzako izaten ziren. Asteburuetan ia ez zen nabari -
tzen». Lehenagotik, ordea, jende gutti ibiltzea kezka iturri izan omen zen: «1929an Udalak
herri ko bestak sanferminetatik Madalen bestetara aldatzea propo satu zuen, kanpoko
jende gutti  ibiltzen zela ko eta hori Lesakako interesen kontrakoa zelako eta Iruñeko bes -
tekin ez bat etor tzeko». Proposamena ez zen ai tzinera atera, eta gaur egun, Euskal Herriko
bazter aunitzetako jendearen bilgune dira Le sa ka ko bestak. Rafael ere ez da urruti  ibi liko,  berak
baitu aur ten Le saka zu rigorriz jan tzi ko duen besta le hertzeko ardura. 

«1929an Udalak herriko
bestak sanferminetatik Ma -
da len bestetara aldatzea
proposatu zuen, kanpo ko
jende gutti ibiltzen zelako».

Rafael Eneterreaga Lesakan egiten dituen bisita gidatuetako batean.
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Udalak
auzotarren
kezka ulertu
arren «egoera
normaltasunera
bideratu behar
dela» uste du

TTIPI-TTAPA
Iturlandeta 2ko be-

heko aldean tanatorio
edo beilatokia jarri be-
har dutela eta bere ezi-
negonaagertuduteau-
zoko bizilagunek. «Ez
dugu nahi inongo etxe-
bizitzaren azpian tana-
toriorik egotea, ez he-
men eta ez inon ere»,
diote. Udalari ordenan-
tza aldaketa bat egitea
eskatzendiotebizilagu-
nek eta horretarako
uztaila erdialdera arte,
sinadurabilketabategi-
ten ari dira. Alkatetza-
tik diote, ordea, eskaria
egin zenean indarrean
zegoen ordenantzak
beilatokia jartzea bai-
mentzen zuela eta ora-
inezindelagibeleraegin
«auzokoek egin duten
ordenantzak aldatzeko
eskaerak ez lioke era-
ginen martxan dagoen
prozesuari. Hauda,ho-
rrekinezindabertanbe-
hera utzi tanatorioaren
espedientea».

Bilera egin zuten bi
alderdieketabertan,bi-
zilagunek diote «herio-
tzarekin bertze harre-
man mota bat izateko
eta hori gure seme-ala-
bei trasmititu behar ge-
niela, gure buruarekin
lan berezia egin behar
genuela adierazi zigu-
ten udal ordezkariek».
Landubeharrekobidea
dela onartzen dute bai-
na «oraindik ez gaude
prest». Izanere, «behar-
tuta gaude hilaren se-
nitartekoen oinazeare-
kin topatzera, balkoira
ateratzean, portalean,
ondoko parkean eta
hainbat momentutan»
eta horregatik eskatu
dioteUdalari, ordenan-
tzak aldatzeko «beila-
tokirik ez eraikitzeko
edozein etxebizitzaren
azpian, bai bere jar-
dueragatik, baita ibiliko
den jendetzagatik eta
ibilgailuengatik ere, bi-
zilagunak kaltetzen di-
tuelako eta eguneroko
jardueranormaltasunez
egitea oztopatzendue-
lako». Udalak, bere al-
detik, «gai honek sen-
tsibilitateaukitzendue-
laetabatzuengankezka
sortzen duela ulertu a-
rren, egoera normalta-
sunera bideratu behar
dela» uste du.

Azken hilabetean
udal taldeek bilera bat

baino gehiago egin du-
te gai honen inguruan
eta solastekoak dira
berriz ere. Bilera horie-
tanezdaplanteatuarau-
dia aldatzea.

Enaitzen aldeko
zozketa

Enaitz Gara guraso
taldeak antolatutako
besta egun handiaren
baitan hamar saskiak

zozketatu ziren. Orain-
dikhiruzenbaki faltadi-
raagertzeko: 0128 (Igo-
nensaldua),0348(Ama-
leun arraindegia) eta
3637 (Cristelleksaldua).

GIZARTEA � ITURLANDETAKO AUZOTARREK

Etxebizitza
inguruan ez dute
tanatoriorik nahi

UTZITAKO ARGAZKIA

75 txistulari bildu dira Julio Caro Baroja gogoratzeko
Julio Caro Barojaren jaiotzaren mendeurrena gogoratzeko urte osoan eginen di-
ren ekitaldien baitan Txistularien Topaketa ospatu zen ekainaren 15ean, Muga-
rik Gabeko Txuntxuneroen eskutik. Txistulariek aktuazioa ere egin zuten Itzean.
Bertan, harrera egin zieten txistulariei Pio Caro Baroja eta Josefina Jauregialzo
senar-emazteek eta hauen alabak, Carmen Caro Jauregialzok. Udalaren izene-
an, Marisol Taberna alkatearen eskutik, Josu Goiaren Urtzi Thorren Begia izene-
ko eskultura jaso zuten Caro Barojatarrek. Guztira 75 bat txistulari bildu ziren.

BERA

UTZITAKO ARGAZKIA

Ikasketa bukaerako orlak banatu ditu Toki Ona Institutuak
Toki Ona Institutuak Ekitaldi Akademiko berezi bat antolatu zuen ekainaren 13an,
ikasketakbukatudituzten ikasleei orlak banatzeko. Ekitaldikoprotagonistak Lan-
bide Heziketako 20 ikasle eta batxilergoko 48 ikasle izan ziren. Ekitaldia Kultur
etxean ospatu zen, bertan ikasleak gurasoak, irakasleak, Institutuko langileak
eta Bortzirietako Udaletxeetako ordezkari batzuk bildu ziren.
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LESAKA

KULTURA � BIGARREN EDIZIOA EKAINAREN 8AN

Ignacio Amelivia
nagusitu da
Margoketa
lehiaketan
21 margolari
helduk eta 20
haurrek parte
hartu zuten

Aitor AROTZENA
Elias Garralda zena-

ren omenez Beti Gazte
elkarteak, Udalaren eta
Zerbitzuen Elkartearen
laguntzaz bigarren ur-
tez antolatutako mar-
goketaazkarreko lehia-
ketaeginzenekainaren
8an. 21margolarik par-
te hartu zuten helduen
lehiaketanetabertze20
haur ere karrikaz karri-
ka hedatu ziren, berai-
enmargolanakegiteko.

Umeenartean,LHko
1. eta 2. mailako ikas-
leen artean, lehen saria
NaiaraUbiriarentzat izan
zen eta bigarrena Fer-
min Bertizentzat. LHko
3. eta 4. mailako ikas-
leen artean, lehen saria
Anne Pascualek esku-
ratu zuen eta bigarrena
AsierTabernak.LHko5.
eta 6.mailakoen artean
sari bakarra eman zen,
GaraziMigeltorenaren-
tzat.

Helduen artean, be-
rriz, 500 euroko lehen
saria Logroñoko Jose
IgnacioAmeliviakesku-

ratu zuen. Bigarren sa-
ria, Eibarko Esteban
Orozek. Ermuako Jon
Idigorasek ere 100 eu-
roko akzesita eskuratu
zuen, bere koadroaren
kalitatearengatik.Herri-
komargolariek eginda-
ko margolan onenari
emandako 150 euroko
saria Raquel Arlegiren-
tzat izan zen.

Epaimahaia herriko
hiru margolarik osatu
zuten, Juan Carlos Pi-
kabea, Santiago Jorge
eta Javier Igoak.

Beti Gazte Eguna
Ekainaren 7ko Beti

GazteEgunarenbaitan,
jokalari erregularrenei
sariakemanzitzaizkien.
Rakel Lasaga (neskak),
Aimar Otxoteko (infan-
tilak), Urki Txoperena
(kadeteak), GorkaSan-
jurjo (jubenilak)etaUnai
Gurrutxaga (nagusiak)
izanzirensaridunaketa
Ander Olaizolak Abreu
saria jaso zuen.

Bertzealdetik, dato-
rren denboraldirako
nesken taldeaateratze-
ko asmoa du Beti Gaz-
tek. Hortaz, 16 urtetik
goitikoneskei futbol tal-
dean apuntatzera ani-
matu nahi die klubak.
«Esperientzia polita da

eta kirola egiteko aitza-
ki ederra» diote. Intere-
satuek 680 770682 te-
lefonoradeitubehardu-
te (Mikel).

ARGAZKIAK: RAFAEL ENETERREAGA

43 haurrek parte hartu dute Ezagutu dezagun Lesaka lehiaketan
Beti Gazte elkarteak Udalaren laguntzarekin urtero antolatzen duen Ezagutu
Dezagun Lesaka lehiaketan 43 neska-mutikok parte hartu dute aurten, 30 gal-
derari erantzunez. Ekainaren 6an banatu zituzten sariak Harriondoan. A mai-
lan Ibon Ruiz Sarasolak lortu zuen lehen saria, Aitor Galardi Txoperenak biga-
rrena, Jon Galardi Txoperenak hirugarrena eta Iker Telletxea Oiarzabalek lau-
garrena. B mailan, lehen saria Josu Zubieta Eneterreagak eskuratu zuen, bi-
garrena Jon Ander Ruiz Sarasolak, hirugarrena Iraia Etxarte Telletxeak eta lau-
garrena Maddi Igoa Apezetxeak. C mailan, azkenik, Amaia Lasaga Barroso-
rentzat izan zen lehen saria, Mikel Galardi Txoperenarentzat bigarrena, Ane Te-
lletxea Oiarzabalentzat hirugarrena eta Olaia Urdangarin Tabernarentzat lau-
garrena. Galdera gehien ongi erantzun dituen haurra Josu Zubieta Eneterrea-
ga izan da eta honek bere sari berezia jaso zuen.

UTZITAKO ARGAZKIA

XXXI. Txoko-Txiki lehiaketako sariak banatu dituzte ikastolan
Tantirumairu ikastolak antolatutako XXXI. Txoko-Txiki ipuin eta ilustrazio lehia-
ketako sari banaketa egin zen ekainaren 13an. Aurten, ikastolakoekin batera, Ira-
in eskolako LHko ikasleek ere parte hartu dute. Ipuin lehiaketan hauek izan dira
saridunak: Maitane Erkizia (1. maila), Lexuri Arotzena (2.), Garazi Ubiria (3.), Or-
ti Arotzena (4.), Izaro Iparragirre (5.) eta Uxue Urroz (6.) lortu du saria eta Irati Iri-
artek aipamena. Ilustrazio lehiaketan, Hamelingo Txirulariaren ipuinerako ilustra-
zioak marraztu behar zituzten. 1. mailan Fermin Bertiz (lehen saria) eta Nahia Pu-
mar (aipamena), 2. mailan Angie Olabe (saria) eta Naiara Ubiria (aip.), 3. mailan
Imanol Mesa (saria) eta Oihana Arruti (aip.), 4. mailan Naroa Garbisu (sa-
ria) eta Sara Txoperena (aip.), 5. mailan Manex Ramos (saria) eta Ane Or-
doki (aip.) eta 6. mailan Garazi Migeltorena (saria) eta Zuriñe Erkizia (aip.).

Ba al zenekien
Joxe Iturria eta Antonio Iturria aita-semeek
idatzitakoMemoriasdeguerra liburuarenaur-
kezpena eginen dela ekainaren 28an, larun-
bat eguerdian Harriondoa Kultur Etxean

?



HERRIZ HERRI | 21
ttipi-ttapa | 617 zk.

2014.06.26

Uztailaren 13an
bi emanaldi
eskainiko ditu
elizan

Irune eta Itsaso
Larraburua jubilatu

elkarteak antolatuta,
Erramun Martikorena-
ren kantaldia izanen da
Joxeanjel akordeoilari-
ak lagundutauztailaren
13an , egue rd i ko
12:30eanelizan.Dohai-
nik izanenda (boronda-
tea eskertuko da). On-
dotik, 14:30ean kantu
bazkaria izanendaErra-
munekin Larraburuan.
Lehentasuna bazkide-
ek izanen dute, baina
lekua gelditzen bada,
bazkide ez direnek ere
bazkarira joatekoauke-
ra izanen dute 25 euro-
ren truke. Izena emate-
ko uztailaren 6a arteko
epea dago Xoraxuriko
bo rda ra de i t uz
(948635081).

Haurraren eguna
Aurtengoan ere bi

egunetan ospatu zuten
haurraren eguna Lan-
dagain eskolako ikas-
leek. Ekainaren 14 eta
15ean aurreikusitako
ekitaldi guztiak bete zi-
tuztenetaeguraldi ede-
rra lagun, jende aunitz
hurbildu zen plaza al-
dera.

Igerilekuko
langileak eta herri
lanetarako
kontratuak

Bertze urte batez,
igerilekuetako langileak
Oihan Iparraguirre eta
Julen Aranburu izanen
dira. Igerilekuakekaina-
ren 22tik abuztuaren
25era egonen dira za-
balik; goizeko 11etatik
ilunabarreko 8ak arte,
jai egunak barne.

Bertzetik,udalakaur-
ten ere langabezian
daudenbi lagunkontra-

tatu ditu lanerako: Ju-
an Ramón Iturbide eta

JoseMartínZelaieta iza-
nen dira izanen dira he-

rriko lanetan ariko dire-
nak.

KULTURA � LARRABURUA ELKARTEAK ANTOLATUA

Erramun
Martikorena
ezaguna herrian
kantari

ETXALAR

ARGAZKIA: AMAIA ZELAIETA

Nafarroako kenpokai txapelketa
Maiatzaren 24an Beran egin zen Nafarroako kenpokai txapelketa eta hainbat
herritarrek parte hartu zuten, bakoitza bere kategorian: Eider Indaburu, Aimar
Aginagalde, Enaut Iturbide, Miren Olaetxea, Martxel Amunarriz, Mikel Iturria,
Unai Arburua, Mikel Indaburu eta Niko Garcia. Mikel Iturria txapeldun izan zen
8 urtekoen kata eta kobudomodalitatean. Unai Arburua ere txapeldun izan zen
10 urtekoen kobudo eta kumite modalitatean. Honez gain bigarren postua lor-
tu zuen kata-n. Niko Garcia ere fin aritu zen, kata-n hirugarren postua, kobu-
don bigarren postua eta kumiten ere bigarren postua lortuz. Mikel Indaburuk
12 urtekoetan bigarren postua eskuratu zuen kobudon eta kumiten. 18 urtetik
gorakoetan Miren Olaetxea txapeldun izan zen Goshin-en; eta bigarren postu-
ak lortu zituen kata, kobudo eta kumite modalitateetan. Zorionak denei!

ARGAZKIA: AMAIA ZELAIETA
Jende aunitz hurbildu zen plazara Haurraren Egunean.



IGANTZI

Guia Repsolen
proposatu
dituzten
Nafarroako 26
lekuen artean
Igantzikoa
aukeratu dute

TTIPI-TTAPA
San Juan Xar natur

erreserba aukeratu du
GuiaRepsolekNafarroa
ordezkatzeko 2014ko
Txokorik Onenaren le-
hiaketan, estatu osoko
bertze 16 lekurekin ba-
tera, komunitate auto-
nomo bakoitzeko bat.
Orain, Internet bidez
hautatzeko aukera iza-
nendaabuztuaren26ra
bitarte. Finalista geldi-
tuko diren bi herriak or-
duan jakinaraziko di-
tuzte eta erabiltzaileen
artean botu gehien ja-
sotzenduena izendatu-
ko dute irabazle iraila-
ren 16an.

Lehiaketaren lehen
fasean, guiarepsol.com
webgunekoerabiltzaile-
ak izan dira protagonis-
ta, 1.034 leku proposa-

tu baitituzte aurtengo
txokorik onena izateko.
Nafarroan, ondareaga-
tik edo naturagatik be-
reziakdiren 26 lekupro-
posatu dituzte eta hori-
en artean San Juan Xar
nagusitu da, naturaren
bitxibatdelakoan,«urak
eta landarediak paradi-
su ttiki bat osatzen du-
en eremua».

Izpirituaren santute-
gi bat, naturaren santu-
tegi baten baitan. Ho-
rixe omen da San Juan
Xar. Penintsula osoan
xarma (Carpinus betu-

lus) baso bakarra duen
erreserba izateaz gain,
baseliza-lezeanhiru itu-
rri daude, azaleko eri-
tasunak sendatzen
omen dituen urarekin.

Ohiturakdio, lehenikhi-
ru iturrietatik edan be-
har dela, gero zapi ba-
tekinmindutakogorputz
atalak igurtzi eta gero
iturri inguruetanutzibe-
har direla zapiak.

Hirugarrenedizioadu
GuiaRepsolen lehiake-
ta honek. 2012an Oli-
venzakoMagdalenaeli-
za,Badajozen, izanzen
irabazlea eta joan den
urteanKarrantzakoPo-
zalagua lezea,Bizkaian.
Lehiaketa irabazietaau-
nitz igo da leku haue-
tan bisitari kopurua.

GIZARTEA � ABUZTUAREN 26RA BITARTE BOZKATZEN AHAL DA INTERNET BIDEZ

2014ko Txokorik Onenaren
hautagaia San Juan Xar da
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GIZARTEA

Puntu Lila
jarriko dute
aurten ere
Lesakako
Sanferminetan
TTIPI-TTAPA
Emakumeen aurkako
indarkeriakasuaksai-
hestekokontzientzia-
zio kanpaina egiteko
eta horietakoren bat
gertatubalitz salatze-
ko eta informazio zu-
zena eskaintzeko lila
puntua jarriko du bi-
garrenurtezBortzirie-
takoGizarteZerbitzu-
enMankomunitateak,
BerdintasunAlorraren
bidez,LesakakoSan-
ferminetako astebu-
ruan, ortziralean eta
larunbatean.
Berrikuntza moduan,
droga eta sexualita-
teariburuzko informa-
zioa ere emanen du-
te sanferminetako
stand-ean.Mankomu-
nitatearen asmoa, or-
tziraleandrogenazter-
ketarakofurgonetabat
jartzeada,etadrogen
arriskuen inguruko in-
formazioa ematea.
Sexualitateari dago-
kionez,babesikgabe-
ko sexu harremanen
arriskuaz informatuko
dute eta horretarako
diptikoak eta kondoi-
ak banatuko dituzte.

DATUA

1.034
LEKU

proposatu dituzte estatu
osoan txokorik politena
izateko, 26 Nafarroan,

eta hauen artean San Juan
Xar aukeratu dute.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Izpirituaren santutegi bat, naturaren santutegi baten baitan. Hori omen da San Juan Xar.
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ARANTZA

Hiru begirale
haur taldearekin
lanean ariko
dira

Nerea ALTZURI
Udan sartuta, haur

eta gaztetxoen bi hila-
bete pasatxoko opo-
rrak hementxe ditugu.
Irailarenhasierarabitar-
te,ederkipasatzekoau-
kera izanen da herrian
ere. Bortzirietako Eus-
karaMankomunitateak
DindaiaFundazioarekin
bateraantolaturikouda-
leku irekietanaurtenhe-
meretzi haur eta gazte-
txo etahirubegirale iza-
nen dira.

Sekula baino talde
haundiagoa izanen da
aldi honetan eta uztai-
laren7tikabuztuaren le-
henera, astelehenetik
ortziralera, 10:00etatik

13:00etaraherrikogim-
nasioan bilduko dira.
Hala ere, eguraldiaren
arabera,barrenekoeki-
menez gain, kanpoko
jarduerakereeginendi-
tuzte.Euskarazongipa-
satzea dute helburu
udalekuek eta bertze
egunetan bezalaxe,
oraingohonetanere,hi-
labete mugitua heldu
zaie.

Barnetegiak
Aterpean

Udaailegatuorduko,
AEK-kobarnetegiak iza-
tendira.ArantzakoAter-
pean, guzia prest dago
uztaila eta abuztuan
barnetegiak hartzeko.
Uztailaren 7tik aitzine-
ra, lau barnetegi izanen
dira, lau hamabortzal-
ditanbanatuta.Aterpe-
anostatu har-
tuko badute

ere, eskoletakogeletan
alde teorikoa jorratuko
dute; herriko ostatue-
tanhameketakoeta tra-
goxkak;herrikodende-

tanerosketak;etaazken
fineanherritarrekinhar-
tuemanean, herriko
hainbat ohitura eta ze-
regin ikusi eta ikasteko

aukera izanen dute. Bi-
denabar, klaseetakoal-
de teorikoa praktikara
eramanen dute euska-
raz solastuz.

GIZARTEA � UZTAILAREN 7TIK ABUZTUAREN 1ERA

Hemeretzi haur eta gaztetxok udaleku
irekietan parte hartuko dute

ARGAZKIAK: JOSE RAMON AMOROS ETA IGOR UGALDE

Aranztarren esku(h)artzea
Joan den ekainaren 8an, Gure Esku Dago erabakitzeko eskubidearen aldeko gi-
za katean dozenaka aranztar izan ginen. Ia bi autobus bete ziren herritik, eta es-
kualdekobertze lagunekinbatera, Itza herri ingurukoerrepidebazterrak ederki be-
te ziren. 08:30ean abiatu eta batzuk bazkalordurako etxera itzuli ziren. Bertze ba-
tzuk, berriz, Iruñeko bestan parte hartu zuten eta afalordurako etxeranzko bidea
hartu zuten. Eguraldi eguzkitsua lagun egun paregabea izan zen, efemeridetan
apuntatzeko modukoa.

Ba al zenekien
Aurtengo Arantza Rock jaialdia prestatzen
burubelarridabilelaGazteAsanblada.Abuztua-
ren 23an eginen da eta bortz musika taldek
parte hartuko dute. Laster informazio ge-
hiago emanen dugu.

?
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Hainbat
ikastaro
eskainiko
dituzte

Maider PETRIRENA
Udara ailegatu berri

zaigun honetan, urtero
bezala udal igerilekuak
bere ateak ireki ditu.
Ekainaren15tik irailaren
15 bitarte, eguerdiko
12etatikarratseko8eta-
ra egonen da zabalik.

Hainbat ikastaro ere
prestatudituzteaurten.
Igeriketa ikastaroak iza-
nen dira 5-6 urtekoen-
dako astelehenetik or-
tz iralera, 11:25et ik
12:00etara eta 7-12 ur-
te artekoentzat, astele-
henet ik or tz i ra le ra
10:45etik11:25era.As-

tea 25 euro, bi aste 45
euro, hiru aste 65 euro,
lau aste 80 euro eta
bortz aste 90 euro.

Aquagym ikastaroa
astelehen, asteazken
etaortziraletan20:00e-
tatik 20:45era emanen
dute.Hamabostaldia20
euro eta hilabetea 30
euro kobratuko dute.
Lehenbizikoa ikastaroa
ekainaren 30etik uztai-
laren 14ra eta bigarre-
na uzta i laren 16t ik
abuztuaren1era izanen
dira.

MantentzeGimnasia
Uretan ikastaroa aste-
arte eta ortzegunetan
11:15etik12:00etaraes-
kainiko da. Lehenbizi-
ko ikastaroa uztailaren
1etik 15era eta bigarre-
na uztailaren 17tik 13ra
izanenda.Hamabostal-

dikoprezioa20euroeta
hilabetekoa30euro iza-
nen da.

GIZARTEA � IIRAILAREN 15A BITARTE

Uda ailegatu
denaren seinale
igerilekuak ireki
dituzte

SUNBILLA

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Dantza-taldearen ikasturte bukaera
Dantza-taldeak ere amaiera eman dio ikasturteari eta hori ospatzeko Marikruz
irakasleak berendu batera gonbidatu ditu haur eta gaztetxo guztiak.

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA
Ekainaren 15ean, Mendaur eguna izan zen eta bertara ohitura bezala zonaldeko jende pilla
joan zen, horien artean sunbildar andana. Lainotuta zegoen goiz partean baina arratalde
partean altsa eta giro ezin hobea izan zen egunaz gozatzeko.

ARGAZKIA: GORETI ANZIZAR

Sunbildarrak Gure Esku Dago giza katean
Ekainaren 8an ospatu zen Giza Katean, sunbildarrak ere luzatu zituzten beraien
besoak 123 kilometroko kate hori osatzeko, hain zuzen ere 108. kilometroan.

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Trikitixa eskolaren kurtso bukaera
Mendaur Trikitixa eskolak kurtso bukaerako kon-
tzertuak eskaini zituzten. Sunbillako haurrek ekai-
naren 4an iegin zuten emanaldia, Ituren, Aurtitz eta
Zubietako ikasleekin batera. Argazkian, Saray, La-
ra, Magaly, Iradi, Maialen, Naroa, Iraide eta
Garaine ageri dira.

Ba al zenekien
IkerMariezkurrenasunbildarraLekeitikoXXXVI
Ikurriñan,Hondarribikoarrauntaldearekintxa-
peldun suertatu zela ekainaren 7an

?
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Guraso
Elkarteak
antolatua

Martin BERTIZ
Eguraldiak lagundu-

ta ekainaren 7an egun
ederra izan genuen he-
rrian. Hasieratik naba-
ritu zen bestarako go-
goa bazegoela. Eguna
haurtxoendako jokue-
kin hasi zen eta dan-
tzan,marrazteneta jos-
tailuekin aritzeko auke-
ra izan zuten. Aldi be-
rean, hamarrak aldera

frontenis txapelketako
finalak jokatzen hasi zi-
ren, lehenik emaku-
mezkoak eta ondoren
gizonezkoak.

Ordu bietarako sa-
gardotegi mobilak de-
na prest zuen eta jen-
deabazkaltzenhasizen.
Bazkari eder eta luze
baten ondoren, giroak
ostatu atzekaldeko pa-
tioan jarraitu zuen.Ber-
tan orkestrak bere mu-
sika tresnaguztiekineta
ostatuko Txemak eta
Barbarakeguraldiapro-
bextuz jarri zuten osta-
tu ttiki batekin giro ezin

hobea lortu zen. Zazpi-
ak aldera fronteniseko
txapeldunei sariak ba-

natuzitzaizkienetaafal-
tzeko xolomo eta xin-
gar bokatak izan ziren.

Besta bakoitzak nahi
izan zuen arte luzatze-
ko modua izan zen.

NARBARTE

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 7AN

Giro bikaina
izan zen
Narbarteko
Egunean

ARGAZKIAK: MARTIN BERTIZ
Argazkian ageri denez, eguraldi bikaina lagun zela ospatu ziren Narbarteko Egunaren eki-
taldi guziak.

GIZARTEA

Hogei
udaletako
ordezkariek
erregistratu
dute, tartean
Baztan, Leitza
eta Berakoak

TTIPI-TTAPA
Haur-Hezkuntzazen-

troen jabe diren Nafa-

rroakohogeiudalekoal-
kate eta zinegotziek
Haur Hezkuntzako Le-
hen Zikloko ikastetxe-
en kudeaketa finantzi-
atzekohitzarmenaerre-
gistratu zuten ekaina-
ren 10ean Nafarroako
Gobernuko Hezkuntza
Departamentuan. Hel-
du den ikasturterako
NafarroakoGobernuak
proposatzen duen fi-
nantzaketan, Departa-

mentuarendiru-ekarpe-
na legez dagokionaren
%70era murriztuko li-
tzakeeta «horrek zerbi-
tzuaren jarraipenaarris-
kuan» jartzen duela sa-
latu dute.

HaurHezkuntzazen-
troak dituzten Agoitz,
Altsasu, Arbizu, Atarra-
bia, Baztan, Bera, Be-
rriozar, Betelu, Carcas-
tillo, Cascante, Eguesi-
bar, Esteríbar, Gares,

Huarte, Iza, Lakuntza,
Leitza, Lodosa, Oltza,
OrkoienetaUharteAra-
kilgo udal ordezkariak
Eguesibarren bildu zi-
ren maiatzaren 20an,
hitzarmen bateratua
lantzekoetahauxe izan
da Nafarroako Gober-
nuan aurkeztu dutena.

Uda l o rdezka r i
guztiek bere ezinegona
eta kexua adierazi du-
teDepartamentuakna-

hi duen diru murrizke-
tarengatik. Nafarroako
Gobernuari dagokion
%100aren diru-jartzea
bermatzenduenhitzar-
menaaurkeztuduteeta
ahobatez adierazi zu-
ten, «etorkizunerako
ikasturteetarako Haur-
Hezkuntzaren finantzia-
zioa ikasturte bakoi-
tzeko hasiera baino le-
hendikbermatutaegon
behar duela».

HITZARMENA � EKAINAREN 10EAN ERREGISTRATU ZUTEN NAFARROAKO GOBERNUKO HEZKUNTZA DEPARTAMENTUAN

Haur Hezkuntzako Lehen Zikloko ikastetxeen
kudeaketa finantziatzeko hitzarmena



Ibilbide
historikoa,
merendua eta
ospakizuna
egin zuten

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Osasun

Mentalerako Elkartea-
renbaitandagoenAna-
saps-Dizdira elkarteak
hamarurteegindituhe-
rrian.Bulegoa ireki zue-
neko hamargarren ur-
teurreneko ospakizuna
ekainaren20anegindu.

Ortziral arratsalden
ibilbide historikoa, me-
rendua eta ospakizuna
egin zuten udaletxe
azpiko frontoitxoan.

Ekainaren 26an, be-
rriz,ortzegun arratsal-

deko 07:30ean hasita,
Osasun mentalak sor-
tzen duen estigma so-
lasaldia eskainiko dute
Berako Beralandetan.

Igerilekuak
Udal igerilekuaekai-

naren 14tik irailaren 7ra
arte egonenda zabalik.
Denboraldi osoko abo-
noa 47,15 euro da 18
urtetik goitikoentzat,
33,30 euro 13-18 urte-
koentzat eta 14,40 eu-
ro 6-12koentzat. Egu-
neko sarrera edo uztai-
lean eta abuztuan hila-
beteko abonamendua
egiteko aukera ere ba-
da eta familia ugariek
eta%60tikgoitikoezin-
tasunadutenek
bonifikazioak
izanen dituzte.
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Ba al zenekien
SantiSanMigueletaAnaZelaietasenar-emazte-
ak izan zirela herritarrik bizkorrenak Donezte-
beko krosean eta Unai eta Saioa seme-alabek
irabazi zutela infantil eta benjaminmailan. Fa-
milia kirolzalea, dudarik gabe

?

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 20AN

Hamar urte bete
ditu Anasaps-
Dizdira elkarteak
herrian

DONEZTEBE

ARGAZKIA: ERREKA K.E.

Erreka dantza taldearen ikuskizun berezia
Denbora aunitzean atzenduko ez den ikuskizuna eskaini zuten ekainaren 14an
Erreka Dantza Taldeko neskek. Hilabeteko lanak bere saria izan zuen, eta horre-
la eskertu zuten kiroldegia bete zuten 600 pertsonek. Emanaldi ikusgarria eskai-
ni zuten eta jendeak txalo zaparrada batekin eskertu zuen beraien lana.

ARGAZKIA: ERREKA K.E.

400 lagun Malerrekatik Gure Esku Dago Ekimenera
Doneztebetik 6 autobus bete-beteta Gure Esku Dago ekimenaren 108. kilome-
troa betetzera abiatu ziren ekainaren 8an. Malerrekatik 400 lagun baino gehia-
go ziren eta Baztan eta Bortzirietakoekin bat eginda 1.300 baino gehiago elkar-
tu ziren. Dena bikain joan zen, 107. kilometroko zati bat ere betetzen lagundu
zuten bertaratu zirenek. Txalaparta, joaldunak… dena jai giroan: hamaiketako-
ak, argazkiak, txaloak… 11:45ean alarma piztu zen, 109. kilometroan jendea
falta zen. Une hartan kilometroko arduradunek erabaki zuten suge urdin hura
mugitu eta luzatu behar zela hutsune hori betetzeko. 10 minutuz eta joaldunen
erritmoan suge urdina mugitu zen eta eguerdirako, altxaferoa piztu zenean ka-
tea erabat osatuta gelditu zen. Aipatu behar da egun horretako antolakuntza bi-
kaina izan zela, jendeak ederki errespetu zituela emandako aginduak eta horre-
la kotxe eta autobusak arrunt ongi kudeatu zirela. Ea egun horretan bizitutako-
ak, amets zoragarri honek, kimu honek, etorkizunean fruituak ematen dituen.
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14 eskulangilek
beraien lanak
erakutsi
zituzten

Mattin LARRALDE
Egunbikaina izanzen

ekainaren 14a. Aitzine-
ko alean agertu bezala,
Herriko Ostatuak bere
bigarren urteurrena os-
patzeko egitarau zaba-
la prestatu zuen. Goiz-
partean eskulangileek
beraien lanaeskaini zu-
ten. Jende aunitz bildu
zen, batzuk kanpotik
etorritakoaketaaholku-
ak ematen zituztenak
ere bazeuden. Denera,
14 bat postu jarri zi-
tuztenetabiherritarrek,
birziklatutakogauzekin
egindakoeskulanakere
e raku ts i z i t u z t en .
Saltzaileek euren eska-
intzaeginzutenetaazo-

kagisakogiropolita izan
zen herrian. Ondoren,
14:00ak aldera, trikiti-
xak alaitur ik Ange-
luxtxoa izan zen ardoz
eta edariz ongi bustua,
Baco jainkoari eskainia.
Gero,herribazkaria izan
zen eta arratsaldea ere
giro politean joan zen.

Arratsalde-gau par-
tean, La Jodedera tal-
deakkontzertumundia-
la eskaini zuen. Kuba-
tar kantek euskaraz
abestuta ere bere xar-
ma ez dutela galtzen
erakutsi zuten taldeko-
ek. Segidan parrillada
izan zen eta gero, giro

polita jarri zuen Tororo
DJak.

Eskerrak eman be-
harzaizkieHerrikoOsta-
tuko kideei, hain egun
politaetaherrikoiaplan-
tatzeagatik. Mila esker
Itsaso eta Xabi eta eu-
ren laguntzaileLuxioeta
Ferminari, segihorretan!

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 14AN

Giro bikaina izan zen Herriko
Ostatuaren bigarren urteurrenean

ELGORRIAGA

ARGAZKIA: MATTIN LARRALDE
Herritarrek ere erakutsi zituzten birtziklatutako gauzekin egindako eskulanak.

KIROLA

Joxe Ezkurra
Memorialaren
finalak
larunbatean
Donezteben
TTIPI-TTAPA
Ekainaren 28an joka-
tuko dira Ezkurra Me-
morialaren finalak Do-
neztebeko pilotaleku-
an.09:30etikaitzinera.
Benjaminetan, Arri-
llaga-Zubizarreta(Laz-
kao), Otxoa-Rivasen
(TxukunLakua) kontra.
Alebinetan, Igoa-Pe-
rez(Ardoi);Labaka-Al-
berdiren (Ilunpe).
Infantiletan, Arangu-
ren(Usurbil)-Sein(Oiar-
pe); Telletxea (Erreka)-
Apezetxea (Umore
Ona).
Kadetetan,Salaberria
(Erreka)-Moreno (Titin
III); Garcia-Cordon
(Oberena).
Jubeniletan,Arrizaba-
laga-Urizar (Markina),
Bakaikoa-Medina
(Erreka).
Erremonte partidaren
bat jokatuko da gero.
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Goizeko mezak,
enbaltseko
bazkaria eta
gaueko
dantzaldia

Arkaitz MINDEGIA
Euskal Herriko xoko

etabazterguztietanba-
rrena gure herrietako
neskaetamutilak.Haur,
gazte eta helduak gus-
tura ibili dira bestan.

Gure esku dago eki-
menarekin bat egin zu-
tenak aunitz izan ziren,
batzuk artisau eta azo-
kan kilometroa erosita,
bertzebatzukbertze to-
kiren batean erositako-
ak...Horiezgain, Ituren-
go joaldunekereezzio-
ten hutsik egin hitzor-
duari. Beraien joarien
soinuak zabaldu zi-
tuzten 108. kilometro-
an, Itza inguruan.

Joare soinuak ez zi-
ren Itzan bakarrik en-
tzun, urtero joan ohi di-
ra Beasaingo herriko
bestetara.Bestetakobi-
garren asteburuan,
igande goizez, beraien
soinuekin beasainda-
rrak ernatu edo dagoe-
neko karriketan dabilt-
zanak animatzen di-
tuzte, beraiekin batera
herriari itzulia emateko.
Joaresoinuekinsegituz

Iturengo joaldun ttikiek
ere beraien ekarpena
edo laguntza egin zu-
ten Enaitz lagundu el-
kartasunegunean. Itzu-
lia egin zuten Beran
zozketa egin baino le-
hen.Azernolako indar-
ra eta gogoa erakutsi
zuten gazteek!

Akitzeko, gure herri-
ko dantza taldeko nes-
katxak ekainaren 14an
Irurtzunen ospatu zen
Nafarroako dantzari
eguneanpartehartuzu-
ten. Hainbat eta hain-
batdantza talde izanzi-
ren bertan. Gure dan-
tzari fine Irurtzunen
dantzatzeatokatuzitzai-
enPaloteadodecortes,
Garaztarrak(Donibane
garazi),Makaia (Faltzes),
Lantz eta Luzaideko
dantzariekinbatera.Ge-
robukatzekodantza tal-
de guztiek Irurtzungo
herriko plazan elkarre-
kin hainbat dantza da-
tzatu zituzten.

Pulunpa eskolako
ikasleek ikasturtea
amaitu dute

Dagoenekogurehe-
rrikohaurrakherrikoxo-
koetan barna dabiltza
han eta hemen jolase-
an, erreketan edo ige-
rilekuetan beraien bus-
tialdiak hartuz, nabari
da oporretan daudela.

Ekainaren 20an bukatu
zuten Pulunpa eskola-
ko ikasleek aurtengo
ikasturteabestaederba-
tekin.Bertangisaguzie-
tako ikuskizunak eskai-
ni zituzten haurrek eta
bazkari baten bueltan
elkartu ziren gero gura-
so, irakasleetahaurrak.

ITUREN

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 15EAN

Herritarrek
parte hartu
dute hainbat
festa eta
ekimenetan

UTZITAKO ARGAZKIA

Euskararekin egin dezagun bidea
Trikidantz taldeak Euskaraz bizi eta ikasi diskan parte hartu du, Euskaraz egin
dezagun bidea abestiarekin. Eneko Fernandez lesakarraren laguntza eduki du
letra egiterakoan. Euskaraz bizi eta ikasi nahi dut plataformak eraman du au-
rera egitasmo hau. Diska honekin Nafarroan, eremu ez euskaldunean euska-
raz ikasten ari diren ikasleen egoera zabaldu nahi da eta laguntza ere luzatu
nahi zaie. Kilometroak egin behar izaten dituzte egunero, beste herrietara joa-
naz, beraien herrietan ez dutelako D ereduan ikasteko aukerarik. Trikidantzez
gain, hainbat taldek hartu dute parte diskan: Lehiotikan, Bolbora, Non Nahi,
Marianitoz blai... eta kolaborazioak ere badira: El Drogas , Komako abeslari-
ak... parte hartu dute . Diska 5 eurotan dago salgai eta Euskal Herriko Txoko
ugaritan egonen da erosteko aukera, baita Trikidantzen kontzertuetan ere. Ani-
matu, zure laguntzarekin euskaraz bizi eta ikasten lagunduko baitiezu!
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Bere liburutegi
pribatukoak

Fermin ETXEKOLONEA
Nafarroako Gober-

nuak, aspaldiko urtee-
tan Zubietan bizi den
Juan Ignacio Paul Ar-
zakdonostiarraren libu-
rutegi pribatua jaso du
dohaintzan. Bidasoa
Ikerketa Zentroari lotu-
tako ikertzaileadaJuai-
nasetaTtipi-ttapako la-
guntzaile aspaldiko ur-
teetan. Liburutegia
1.600alekbainogehia-
gokosatzendute;azken
hamarkadetan eginda-
ko ikerketa-lanen ema-
itza da.

Aleengaiak eta edu-
kiakdirela-eta,bilduma
bibliografiko interesga-
rria da, eta jabeak bizi-
tzako hainbat etapatan
izan dituen gustuen eta
zaletasunen isla da. Li-
buruen bildumaosatua
da bilketa-lan handia
egin delako, eta lan ho-

ri ezinbestekoa izan da
jabearen prestakuntza
intelektuala aberaste-
ko,sorginkeriarietaeus-
kal landa-bizitzari bu-
ruzko ikerketakegiteko
eta irakaslegisa izanzu-
en lanbidean aritzeko.

Dohaintzanemanda-
ko liburuen gai nagusi-
ak,historia, filosofia,po-
litika, soziologia, antro-
pologia, etnografia eta
ekonomia dira. Gehie-
nak estatuan argitara-
tutakoakdira,bainaba-
daudeArgentina,Mexi-
ko, Kuba, Guatemala,
Brasil etaVenezuelabe-
zalako herrialde latino-
amerikarretan argitara-
tutakoaleakere.Erabe-
rean, gaztelaniazko li-
buruak dira gehienak,
bainaeuskarazkoakere
asko dira, baita, fran-
tsesez, katalanez, ita-
lieraz etapolonieraz ar-
gitaratutakoak ere.

Bilduma bibliografi-
koa Nafarroako Errege
ArtxiboNagusiarenpar-

te izango da hemendik
aurrera, eta instituzio
horrek babestuko du.
Une honetan aleak ka-
talogatzeko lanakhasi-
ak dituzte, ikertzaileen
eskuahaliketaazkarren
jarri ahal izateko.

Gure esku dago
Gureeskudagoarra-

kastatsua izan zen.He-
rritik 30 lagunetik goiti
joanzenetagustora ibi-
li ziren besteen artean.
Joaldunak ere bertan
izan ziren, iturendarre-
kin batera.

Trinitate Eguna
Ohitura zaharrei eu-

tsiz Mendaurrera ere
hurbildu ziren herrita-
rrak Trinitate egunean.
Enbaltse inguruanbaz-
kalduetaarratsalde-gau
partean Iturenen festa
eginzuenikere izanzen
noski.

Auzolanak
Auzolanak egin di-

tuzte ekainaren 14an.
Herri inguruak txukun-
du,mugitutakoetahau-
tsitako losak moldatu
eta txukun jarri eta eu-
riteekhondatutakopis-
tak ere egokitu zituzten
herritarrek.

ZUBIETA

GIZARTEA � NAFARROAKO GOBERNUARI

1.600 liburu
dohaintzan
eman ditio
Juainas Paulek

ARGAZKIA: ANDREW SMITH

Uritzako fiestak 40 bat lagun bildu zituen
Berrogei bat lagun elkartu ziren ekainaren 7an Uritzako festan, bederatzigarren
urtez. Iturri inguruan jarritako aterpean bazkaldu zuten eta Joxemi Arbelaitz eta
Iñaki Sanchezekek prestatu paella ederra jan zuten, giro bikainean. Hiru biko-
te aipatzekoak dira, antolaketaren zama handiena beraiek izaten dutelako: Ma-
ri Joxe Otxandorena eta Mikel Loiarte, Anita Hualde eta Marcos Juanikorena
eta Ines Gereka eta Iñaki Sanchez. Borondate eta umore onean egiten dute la-
na.Hamargarrenurteurrenarenharira zerbait bereziaprestatzenerehas-
tekotan omen daude.

Ba al zenekien
Beñat Etxekolonea Diezek bigarren saria es-
kuratuduelaBaztan-BidasoaldekoXXVII. ber-
tsopaper lehiaketan, 15-18 urte artekoenmai-
lan, Euskara izeneko lanarekin

?



Beran uztailean
ere eskainiko
dute lehen
aldiz eta
Lesakan heldu
den ikasturtean
hasiko da
eskaintza
Harriondoan

TTIPI-TTAPA
Ikusita Jubilotekak

izan duen harrera ona,
BortzirietakoOinarrizko
GizarteZerbitzuenMan-
komunitateak,zerbitzua
zabaltzea erabaki du.
Honela, Beran orain ar-
te udan etenaldia egi-
ten zuen zerbitzua aur-
ten uztailean ere eskai-
niko da.Gainera, Lesa-
kan, irailetik aitzinera

zerbitzuaeskainikodu-
te, astearte eta ortze-
gunetan.

Zehazki,Harriondoa
Kultur Etxeko Zumarra
aretoan eskainiko da
10:00etatik 13:00etara
irailaren 2tik aitzinera.
Hilerokokuota20euro-
koa izanen da eta izen
emateko edo informa-

zioa jasotzeko 948
635036 telefonora dei-
tu edo ssb@lesaka.net
helbide elektronikora
idatzi behar da.

Mankomunitateare-
kinbatera,OsasunZen-
troakantolatzenduzer-
bitzu hau eta Beran be-
zala, alderdi fisikoa, al-
derdi kognitiboa eta al-

derdi soziala eta ludi-
koa landukodituzteLe-
sakan ere.

Horrela Jubiloteka
zerbitzua, Bortzirietan
egunero eskainiko da
2014-15 ikasturtean:
Beran astelehen, aste-
azken eta ortziraletan
etaLesakanastearteeta
ortzegunetan.
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GIZARTEA

Nafarroako
Gobernuak eta
La Caixak
programa
bultzatzeko
hitzarmena
sinatu dute
Donezteben

Fernando ETXEBERRIA
Nafarroakoadintuen

zahartze aktiboa eta
osasungarriabultzatze-
ko helburuarekin eratu
den Gente 3.0 progra-
ma sustatzeko elkarlan
hitzarmena sinatu zu-
ten Nafarroako Gober-

nuko Gizarte Politiken
departamentuaketaLa
Caixako Gizarte-Ekin-
tzakekainaren9an.Do-
neztebekoArkupeakel-
kartearen egoitzan
emanzutensinadura Iñi-
go Alli, Nafarroako Go-
bernuko Gizarte Politi-
ken departamentuko
kontseilariak eta Ana
Diez Fontana, La Cai-
xakoNafarroakozuzen-
dariak.Arkupeakelkar-
teak ere hitzarmenare-
kin bat egin du, Pedro
Bañarespresidentearen
sinaduraren bidez.

Eskualdean 2.600
bazkidedituenArkupe-
ak elkarteaz gain, Iru-
ña, Lizarra, Tutera, Ba-

rañain eta Atarrabiako
adinekoenelkarteekere
Gente 3.0 programare-
kin bat egin dute. Joan
den urtean 76 jarduera
eginzirenprogramaho-
nen baitan, 1.127 per-
tsonen partehartzeare-
kin.

Zehazki, Gente 3.0
programaren bidez, In-
formazio eta Komuni-
kazio Teknologietan
Formakuntzasustatzen
dute, baita gizarte par-
tizipazioa eta Bolunta-
riotza ere. Modu bere-

an, Osasuna eta Ongi-
zatea sustatzeko taile-
rrak ere egiten dituzte.

Arkupeak elkarteak
hitzarmen honi buruz
eta irailetik aurreraeka-
rriko dituen jarduera,
kurtso eta solasaldien
gaineko informazioaes-
kainiko du.

BIDAIA GEHIAGO
Ekainaren 19an Za-

ragoza bisitatzeko bi-
daia egin zuten 120
bazkidek. Castejonen
geldituondotik,Aragoi-

kohiriburuaautobuspa-
noramikoan ikusi zuten.
Besteakbeste, Expoko
rezintoa, La Seo, Alja-
f e r i ako j au reg i a…
Bazkalondoan ere mo-
numentu gehiago ikus-
tekoedopasiatzekoau-
kera izan zuten bazki-
deek.

AipatzekoadaEuro-
pan barna irailean egi-
nendutenbidaiarako95
lagunek eman dutela
dagoeneko izena eta
beste 8k Puente Vies-
gora joateko.

HITZARMENA � EKAINAREN 9AN SINATU ZEN

Arkupeak
elkarteak ere bat
egin du Gente 3.0
programarekin

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Gente 3.0 programaren hitzarmena sinatzen Bañares, Diez Fontana eta Alli.

GIZARTEA � BORTZIRIETAKO GIZARTE ZERBITZUAK

Jubiloteka
zerbitzua
zabalduko da

ARTXIBOKO ARGAZKIA
Arrakasta ikusita, udan zerbitzua egonen da Beran eta irailetik aitzinera baita Lesakan ere.



16 eta 25 urte
arteko ikasle
eta langabetuei
zuzendua

TTIPI-TTAPA
16 eta 25 urteko es-

kualdeko langabetuei
zuzenduta,kirol jardue-
ren teknikari ikastaroa
eskainikodute Lesaka-
ko kiroldegian, Nafa-
rroako Enplegu Zerbi-
tzuaren Formakuntza
Planaren baitan, Urdi
Formakuntzaeskolaren
eskutik. 300 orduko
ikastaroa doan izanen
da, abuztuaren 11tik
azaroaren 3ra, astele-
henetik ortziralera,
09:00etatik 14:30era.

Ikastaroan parte
hartzen dutenek, Euro-
pan eskatuko den Pro-
fesionaltasun Ziurtagi-
riaeskuratukodute, ‘Tal-
deko egokitzapen fisi-
koamusikasostengua-
rekin’ arloan. Bertzeak
bertze, kiroldegietan
aritzeko, edo spinning,
aerobikedofitness ikas-
taroak emateko beha-
rrezkoa izanen da ziur-
tagiri hau.Beraz, 16eta
25urtearteko ikasleedo
langabetuendako lan
aukera izan daiteke.

Izenemateauztailer-
dira arte egiten ahal da,
Doneztebeko Enplegu
BulegoanedoUrdiFor-
makuntzaEskolan (948
101625 telefonoanedo
escuelaformaci@urdisl.
com helbide elektro-
nikoan) eta hogei lagu-
nendako lekua izanen
da.
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GIZARTEA

IKASTAROAK � ABUZTUAREN 11TIK AZAROAREN 3RA

Kirol jardueren teknikari
ikastaroa eskainiko dute
Lesakako kiroldegian
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EZKURRA

Boluntarioak ari
dira lanean eta
uztail
hondarrerako
bukatzea
espero dute

Fernando ETXEBERRIA
Duela denbora de-

zente erabaki zuen he-
rritar taldebatek, Ezku-
rrako ermitatik Perra-
lekura joatekobidebe-
rri bat irekitzea, zehazki
Matxintxulotikbarnapa-
sako zen bidea. Azke-
nenean, boluntario tal-
de bat Hilario Telle-
txearen gidaritzapean,
ideia aurrera eramaten
ari dira. Hiru zubi berri
eraiki dituzte eta horre-
la, bi kisulabe, ur-jauzi
haundibatetaGaraiko-
etxea bordako iturria
bisitatzeko aukera iza-
nen da. Ur-jauzira iritsi
ahal izateko azken la-
nak bukatzea bakarrik
falta zaie: bidexka ber-
ri bategin, zubiberri bat
eraiki eta erreka bide-
ratu behar dute euri as-
ko egiten duenean gai-
nezka egiten duelako.
Uztai l bukaerarako
azken lan hauek buka-
tu eta bide berria ireki-
tzea aurreikusten dute.

BIDEA PAUSOZ PAUSO
Ermitatik abiatu eta

aldapetarantz jeistenda
bidea eta segidan zubi
ttiki batetatik pasa be-
harda.Aurreragobeste
bi zubi daude, baina ez
da beharrezkoa hauek
igarotzea,denadenna-
hi duenak zubiak pasa
eta ibilbide luzeago bat
egiteko aukera izanen

du, bimendebainoge-
hiago dituzten gaztai-
nondoetan barna. Bide
arrunta,Osineputzuren
goikoaldetikdoaetaor-
duerdi ondotik, Txurdi-
nea bordako kisulabe-
ra iritsiko dira. Momen-
tuz, hemendik ezin da
ur-jauzira joanbainabo-
luntarioek beste bidex-
ka bat zabaldu dute ki-
sulabearen eskuineko
aldetik, Garaikoetxea
bordara igotzeko. Ber-
tako iturriauraedaneta
atseden ttikibathartze-
ko leku aproposa da
hau.Hamarminutuzoi-
nez ibili eta Perraleku-
ra iritsiko dira. Gero bi
aukeradaude,Ezkurra-

ra itzultzea pistan bar-
na edo Erakurrira gara-
man bidea hartzea eta
kilometro baten buru-
an,urarendeposituaren
beheko aldetik Ibia ba-
serrira joatea Baztanea
bordara doan pistatik
segiz. Herrira hilerri eta
elizakobidetik iritsiko li-
ratekeedoMatxineaeta
garbitegi ondotik.

Eskola berritzen
1999anateak itxion-

dotik eraikinaren egoe-
ra txarrera joan da eta
batez ere teilatuak ja-
san ditu kalterik nabar-
menenak. Udaletxeak
aspalditik zeukan kon-
pontzeko asmoa baina

krisiaren eta dirulagun-
tza gabeziaren ondo-
rioz, atzeratu egin di-
ra obrak. Azkenean
aurten jaso dute es-
pero zen diru laguntza.

Lau e ra i kun t za
enpresek aurkeztu zi-
tuzten euren proiektu-
ak eta azkenean, Beti-
lan enpresari eman zio-
ten obra egiteko ardu-
raeskaintzarikoberena
berea zelako. Iraila bu-
kaerarako teilatu berri-
ko lanakbukatuetaerai-
kinaren aurrealdea txu-
kuntzea espero dute.
Aurrerago eraikina ba-
rrutik nola berritu eta
zertarako erabili azter-
tu beharko da.

GIZARTEA � ESKOLAKO LANEKIN ERE HASI DIRA

Ermitatik Perralekura joateko
bidea irekiko dute

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Goian, bidean ikus litekeen kisulabeetako bat. Beheitian, herritar boluntarioek egindako zubia.

KIROLA

Berriz ere
Retegitar bat
izanen da
buruz buruko
finalean
TTIPI-TTAPA

Ezkurdiaren kon-
tra sufrituta sartu zen
final laurdenetan;gaur
egungo txapelduna
den Aimar Olaizola
kanporatu zuen fina-
lerdietansartzekoeta
Idoateri 22-14 iraba-
zita lortuduJulenRe-
tegik eskuz banaka-
ko pilota txapelketa-
ren finalerako txarte-
la. Juan Martinez de
Irujo izanen du arerio
ekainaren 29an Do-
nostiakoAtano III.ean
jokatuko den final
handian.

Pilotaren historia
hizki larriz idatzi du-
ten Julian aitaren eta
Juan Ignacio aitaren
osabarenbideasegi-
tu du Retegi Bik ere.
XXI. mendean lehen
aldiz,eratsundarraeta
Retegitarra izanenda
buruzburuko
finalean.

ERATSUN



Bazkideek
urteko 25
euroko kuota
ordaindu
beharko dute

TTIPI-TTAPA
Orain arte herrian

inoiz izan ez den zerbi-
tzua ireki berri dute Be-
hekolandan, Asinko
inguruko nabe batean:
udal gimnasioa. Orain-
goz, muskulazioa lan-
tzeko tresna batzuk ja-
rri dituzte eta hasiak di-
ra lehenbiziko herrita-
rrakbazkideegiten.Ha-
in zuzen, urte osorako
bazkide egitea 25 euro
kobratukoda,bainaur-
te erdia joan dela kon-
tuanhartuz,horrenara-
bera ordainduko dute
bazkideek aurtengoa
eta 2015 urte hasieran
eginen zaie urte osoko
kobraketa.

Gimnasioa erakutsi
eta erabiltzeko azalpe-
nakekainekoasteazke-
netan ematen ari dira,
herritarrek zerbitzu be-
rria ezagutu eta eskura
zeinbaliabidedituen ja-

kin dezaten. Beraz, he-
mendik aurrera ez da
esaterik izanenGoizue-
tan kirola egiteko fron-
toiak, erreka eta men-
dia bakarrik dugunik.
Gimnasioa ere bai.
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GOIZUETA

GIZARTEA � KIROLA EGITEKO AUKERA BERRIA

Gimnasioa ireki du
Behekolandan Udalak

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

Aralar Musika Eskolakoen kurtso bukaerako kontzertua
Aralar Musika Eskolako ikasle goizuetarrek ikasturte bukaerako kontzertua es-
kaini zuten ekainaren 12an Udaletxeko arkupetan. Jendetza bildu zen ikastur-
tean ikasitakoa entzutera eta musikariak eta entzuleak gustora gelditu ziren.

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

Lehen jaunartzea egin dute hamar neska-mutikok
Lehen jaunartzea egin zuten ekainaren 8an hamar neska-mutikok. Gehienak
herrian bizi direnak, baina batzuk aita edo ama goizuetarra izan arren, kanpo-
an bizi direnak: Amaia Apezetxea, Naroa Lizarazu, Elene Lujanbio, Oihan To-
masena, LorenaHuizi, Beñat Apezetxea, Aitzol Salaberria, Oier Apezetxea, Jon
Urdanpilleta eta Adur Alsua.

Irurtzunen
txapeldun

Pertsonaia
Antton APEZETXEA

Ekainaren 14an jokatu
ziren Irurtzungo pilota
txapelketakofinalak. In-
fantil mailan, eskuz bi-
nakatxapeldunsuerta-
tu zen Antton Ape-
zetxea.AzpeitiakoIlun-
pe taldeko Iriarterekin
bikoteeginez,18-10ira-
bazi zien Oberenako
Mata eta Cuairan-i.

ARANO

Arkume jaterako txartelak salgai
jarriko dituzte uztail hasieratik
Ainhoa ANSA

Hirugarrenurtezarkume jateaeginendaSan-
tio fiesten baitan, zehazki uztailaren 26an. Beti
bezalaherrikoproduktuekinosatunahiduteme-
nua eta honela, goizean goizetik burduntzian
erretzen jarritako bertako arkumearekin batera,
entsalada, gazta eta mamia, kafea eta kopa ere
izango da. Bazkalondoa girotzeko musika ere
izango da, baina hau idazterakoan ez dago ze-
haztua zein diren musikariak.

Txartelak salgai jarriko dituzte uztailaren 4tik
20raAranokoKontsejuan,GoizuetakoAmaiaka-
fetegian, Hernaniko Bi Herriak eta Deportivon,
Ereñozuko Irrintzin eta Urnietan. Helduentzat
txartelaren prezioa 30 eurokoa da eta haurren-
tzako menu berezia ere jarriko dute, 6 euroren
truke.

Reiki ikastaroa uztailaren 19 eta 20an
Amaia Artze Reiki maisuaren eskutik lehenen-

go mailako Reiki ikastaroa izanen da uztailaren 19
eta 20an, larunbatean 10:00etatik 14:00etara eta
16:00etatik 20:00etara eta igandean 10:00etatik
14:00etara Udaletxeko Ganbaran.
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LEITZA

GIZARTEA

Xabier Perurenak bere lehen pelikula
aurkeztuko du
JM BARRIOLA
Ekaineko azken asteburuan, bere lehen pelikula
aurkeztuko du Xabier Perurenak herrian. Bi ema-
naldiantolatudituzte, lehenbizikoaekainaren27an,
ostiralean22:00etanetabigarrenaekainaren29an,
igandea, iluntzeko 20:00etan. Grabaketa lanak
Leitzan egin zituzten duela bi urte eta bertan, he-
rriko aktoreek eta Goenkaleko batzuk parte har-
tu zuten. Jose Migel Elosegi “Luze”k antzerkira-
ko egin zuen gidoi baten moldaketa da. “Parle vu
euskera” izena du lanak eta komedia bat da. Xa-
bierpelikularen zuzendaria izateazgain, aktore la-
nean eta montaiaz ere arduratu da. «Ilusioz egin-
dako lana» da eta herritarren gustukoa izatea es-
pero du.

KULTURA � ADINAREN ARABERA TALDEKA BANATUTA

Sormensena
tailerrak
uztailean
Atekabeltzen
Izen emateko
epea ekain
bukaerara arte

JM BARRIOLA
Sormena landu eta

jendearen sormen sena
esnatzekoasmotan,tai-
lerrak antolatu dituzte.
Uztailean izanen dira,
goizez, Atekabeltz he-
rrigunean eta eskaintza
zabala izanen da, adin
desberdinetaraegokitu-
tako tailerrak eskainiko
dituztelako. Uztailaren
1etik 3ra, 12 urtetik go-
rako emakumeen sor-
mensenaesnatzekotai-
lerraprestatudute.Uzta-

ilaren 7tik 10ra berriz, 3
urtetik gorako haurrek
beraien Artista Liburua
sortzeko aukera izanen
dute elementu desber-
dinak margotu, moztu
eta itsatsiz. Amaitzeko
uztailaren 21etik 24ra, 6
urtetik gorako haurrek
kaleetanzehar interesa-
tzen zaizkien gauzak
margotzeko aukera iza-
nen dute, horretarako
eginen den tailerrean.

Interesatuek izena
emanbeharkoduteeka-
in bukaera baino lehen,
sormensena@gmail.com
helbidera idatzita edo
677340685 edo
665244269telefonoeta-
ra deituta.

ARGAZKIAK: PABLO FEO

Sagardo eguna bikaina joan zen
Ekainaren 7an egin zen seigarren aldiz, Sagardo Eguna Leitzan. 20 sagardo-
tegitako uzta dastatzeko aukera izan zuten bertaratutakoak. Ohitura denez,
19:00etan ireki ziren lehenbiziko botilak eta guztira 1055 hustu zituzten. Pesta
polita osatu zen eta plazak itxura ederra hartu zuen, jendez beteta. 800 eda-
lontzi inguru banatu ziren. Herriko zenbait tabernak pintxoak eraman zituzten
dastaketarako, zehazki: Adur, Beatrizenea, Jubi, Musunzar, Txoko, Peritza,
Gaztañaga, Torrea, Zirkulo eta Sagasti jatetxeak.

ARGAZKIAK: PABLO FEO

Mural berria herrian
Iratxe Beloki artistak mural bat margotu zuen Udaletxeko atzeko paretan, Au-
rrera Elkartearen aurrean. Artelana egiten Sagardo Egunean hasi eta hurrengo
egunean bukatu zuen eta bertan lantzen den gaia emakume langileena da.
Kultur Aroko ekimenen baitan osatu zuen lana eta ikusle ugari izan zuen
margotzen zuen bitartean. Orain txokoa ederra geratu da eta edonork ikus de-
zake gainera!

Ba al zenekien
Mikel Nievek, ekainaren 15ean, Dauphine
Libere itzuliko azkenetapa irabazi zuelaCour-
chevel gainean.

?

UTZITAKO ARGAZKIA

Euskal dantzak Manresan bi herritarren eskutik
Euskal Herriko ikasle talde batek euskal dantzen erakustaldia eskaini zuen ekai-
naren 10ean Manresako (Bartzelona) Fundació Universitària del Bageseko kan-
pusean. Aurrera dantza taldeko kide den Mikel Oronoz leitzarrak bultzatu zuen
emanaldia, unibertsitateko ikaskide, irakasle eta langileei gure kultura eta tradi-
zioak ezagutzera emateko eta Mikel Alkoz herritarrak txistuarekin lagundu zion.
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ARESO

San Juan
bezpera ere
ospatu zen,
gonbidatu
sorpresa eta
guzti

Juana Mari SAIZAR
Haurrekpasadenas-

tean bukatu zuten aur-
tengo ikasturtea eta
udako oporrak apro-
betxatzen hasiak dira
dagoeneko.Aurten,pa-
sa den urtean bezalaxe
herrian bertan ere izan-
go dute entretenimen-
dua San Ferminak bu-
katu orduko uztailaren
14tikabuztuaren8rabi-
tarteangoizetanudale-
ku irekietan ederki pa-
satzeko aukera izango
dutelako urrutira joan
gabe. Egunero, goize-
ko 11:00etatik13:00era
izanendira. Aurrekour-
teetan bezalaxe, moni-
toreak arduratuko dira
joku,eskulan, irteeren...
antolaketaz eta dagoe-
neko monitore laneta-
rako aukeraketak bu-
katzear daude. Irteera
bereziakereeginohidi-
tuzte, pasa den urtean
adibidez, Leitzako Pe-
ruHarrimuseoraeta ige-
rilekura ere joan ziren.
Horrelako jarduerak
aberasgar r iak d i ra
herritarrentzat. Haurrei
goizetan herrian bertan
zerbait berezia egiteko
aukera eskaintzeaz ga-
in, monitore lanetanari-
tzeko herritarrei deialdi

irekia egiten zaielako.
Pasadenurteanosoon-
gi atera zen eta ea aur-
tengoan ere iazko arra-
kastaerrepikatzenden!

San Juan gaua
Astelehenean, ekai-

naren 23an, San Juan
Bezperaospatuzenhe-
rrian.Arratsaldeanhau-
rrek primeran pasa zu-
ten, jokuak eta meren-
dola eder bat antolatu
zutelako beraientzat.
Gaueanherri afaria izan
zen plazan, urtero be-
zala bakoitzak etxetik
janaria ekarri zuen eta
udaletxeak edaria jarri
zuen. Iluntzean suaren
bueltanbilduzirenguzti-
ak eta asko izan ziren
suaren gainetik salto
egin zutenakere. Tarte-
an ustekabeko sor-
presa bat ere izan ge-
nuen. San Juan gaua
urtekogaurikmagikoe-
netakoa dela ez da al-
ferrik esaten. Sua piztu
eta pixka batera akela-
rre berezia egin zuten
plazan. Herritar batzuk
sorgin eta akerrez mo-
zorrotuetaafaltzenzeu-
den herritar guztiei be-
rensaiotxoaeskaini zie-
ten.Halakorikegitenzen
lehenengoaldiazeneta
gustura egon zen jen-
dea emanaldia ikusten!
Gehiago nahi duenak
datorren urteko afarira
arte itxaronbeharkodu.
Dena den, datozen hi-
labeteetan ere ez dugu
izango aspertzeko be-
tarik!

ARGAZKIA: UXUE GOIKOETXEA

Aresoarren esku ere badago!
Handia izan da Gure Esku Dago ekimenak herrian izan duen arrakasta. Girotzen
joateko antolatu diren ekitaldiak asko izan dira eta guztietan parte hartzea han-
dia. Eta nola ez, ekainaren 8an, egunhandian, aresoarren esku ere badagoela era-
kutsi nahi izan zuten. Autobusean haur, gazte eta helduak Itzara joan ziren, jan
edanak hartuta eta eguzkitik babesteko beharrezko guztiak ere ez ziren falta izan.
Giro ederra nagusi, oroitzapen ederra gorde dute beren buruetan. Bezperan Are-
so eta Tolosa lotuz ibilaldia egin zuten eta eguraldi bikaina lagun, irteera polita izan
zen.

GIZARTEA � GOIZEZ, 11:00ETATIK 13:00ETARA

Udaleku irekiak
antolatu dituzte
uztailaren 14tik
abuztuaren 8ra

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Iazko udaleku irekietan eskulan tailerra eta Peru Harrira irteera egin zuten besteak beste.
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BAZTAN

Txupinazoaren
ondotik
frontenis
txapelketaren
finala jokatuko
da eta
Baztanzopak
izanen dituzte

TTIPI-TTAPA
AzpilkuetanereSan-

ferminak ospatuko di-
tuzte:

ORTZILERIA, UZTAILAK 4
BAZTANZOPAK
• 19:00: txupinazoa.
• 19:30: Frontenis txa-
pelketaren finala.

• 21:30: Baztanzopak,
Joxe Angel Elizaldek
alaiturik.Ondotikgau-
pasa herriko plazan.

LARUNBATA, UZTAILAK 5
HAURREN EGUNA
• 10:00: Dianak herriko
karriketan barna.

• 16:00: Puzgarriak.
• 16:30: Mus tximista
txapelketa.

• 17:30: Haurrendako
txokolatada.

•20:00-21:30:Dantzal-
diaGAUENARAK tal-
deak alaiturik.

•22:00:Tortilla lehiake-
ta eta afaria.

•00:30-04:00:Dantzal-
diaGAUENARAK tal-
deak alaiturik.

IGANDEA, UZTAILAK 6
BEZPERA
• 10:00: Dianak herriko
karriketan barna.

• 14:00: Gazte bazka-
ria.

• 16:00: Partxis lehia-
keta.

• 20:00-21:30: Txutxin
Ibañezekindantzaldia.

• 21:00: Ezkil jotzea.
• 21:30: Dantza Jazz
erakusketa herriko
neskatxen eskutik.

ASTELEHENA, UZTAILAK 7
SAN FERMIN EGUNA
ETA ZIKIRO JATEA
• 08:00: Su piztea.
• 09:00: Gosarie.
• 10:00: Dianak herriko
karriketan barna.

• 11:00: San Fermin
sainduaren ohoretan
Meza Nagusia.

• 12:00: Luntxa herriko
elkartean.

• 14:30: Zikiro jatea

Frantzisko Santxote-
nak alaiturik.

• 21:00: Afaria eta dan-
tzaldia Frantziskok
alaiturik. Ondotik,
Gaixoa Ni.

BESTAK � UZTAILAREN 4TIK 7RA

Egun handian zikiro jatea izanen
dute Azpilkuetako Sanferminetan

UTZITAKO ARGAZKIA
Haurrek eta gazteek ederki pasatuko dute aurten ere Azpilkuetako Sanferminetan.

GIZARTEA

Elizondoko
Gaztetxearen
10. urteurrena
ospatuko dute
uztailean
TTIPI-TTAPA

Oraina inarrosizge-
roa landu goiburupe-
anGaztetxeakhamar-
garren urteurrena os-
patuko du.

Uztailaren1ean,as-
teartean 17:00etan
haurrendako jostake-
tak izanen dituzte.

Uztailaren2anEgun
Morea izanendaGas-
teizkoUnibertsitateko
Emakume Taldearen
eskutik.11:00etantal-
dearen aurkezpena
eginendute,14:30ean
bazkariautogestiona-
tua. 17:00etan Itxura
eta autoestima tailer
eta antzerkia. Gero,
Postpornoa eta tran-
sexualitatea kafe-so-
lasaldia. Talo jatea eta
gero, ipuin erotikoak.

Uztailaren 3an, or-
tzegun goizeko 10e-
tan ogia eta jogurtak
nola egitendiren ikas-
tekotailerra izanenda.
19:00etan Baztango
gaztemugimenduaren
bilakaera mahai ingu-
rua eta pintxo jatea.

Uztailaren 4an, or-
tziralean 20:00etan
Iñaki Urrestarazuk In-
perialismoaren eta
faxismoaren hedape-
naEuropansolasaldia
eskainiko du.

Uztailaren 5ean,
14:00etan bazkaria
eginenduteetaondo-
tik kalejira alaitsuaeta
kontzertuak.
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BAZTAN

ABELTZAINTZA � BELATE, ERDIZ ETA LIZARTZUN

Inoiz baino
baserritar eta
azienda buru
gehiago herri
bazkalekuetan
Hobekuntzak
egiteko 15.000
euro erabili dira

TTIPI-TTAPA
Urtero bezala herri-

bazkalekuetako udako
denboraldiamaiatzaren
9an Lizartzun eta ma-
iatzaren 31n Erdiz eta
Belaten hasi zen eta,
azkeneko urte haueta-
ko bideari jarraikiz Er-
diz erabiliko duten ba-
serritarrenetaazienden
kopuruak goiti egin du.
Aurten 106 baserrita-
rrekerabilikoduteErdiz
eta behi-buruak, 550
denera, Erdizen alatu-
ko dituzte.

Azkenhamarkadeta-
kodatuhoberenak izan
dira, iazko datuekin al-
deratuta6baserritarge-
hiago eta 50 behi buru
gehiago. Gainera, aur-
ten, lau zezen sartu di-
tuzte.Datuek,bertzebe-
hin, Erdizeko bazkale-
kuak nekazaritzarako
duen balioa agerian
uzten dute.

Erdizekoarekinbate-
raLizartzunetaBelaten
ere udako denboraldia
hasi berri dute; bazka-

leku horiei buruz iazko
datu bertsuak dira. Le-
henengorat 18 baserri-
tarrek beren aziendak
eraman dituzte denera
60 behi, 85 behor eta
200 ardi buru. Bigarre-
nerat, Belaterat, 25 ba-
serritarrek 215behi bu-
ru eramandituzte etabi
zezen sartu.

Herri-bazkalekuek
herriko ekonomian du-
ten garrantzia ikusirik,
Udalak, aurten ere,
bazkalekuak hobetze-
ko erabiltzaileekin bile-
rakegineta inguruhori-
etan hainbat hobekun-
tza egin ditu. Honela,
Erdizen Artesiagako
korlerako bidea hormi-
goizatu da, korlean za-
horra bota eta askak
errepasatu dira. Hiru
bazkalekuetan ongarri
ekologikoa hedatu da.

Bertzalde, Belate
erabiltzen duten base-
rritarrekin hala erabaki-
rik Belateko zohikazte-
giaren iskindegia berri-
tu da, askak errepasa-
tu dira eta sasitza ken-
tzeko lanak ere egin di-
ra. Hobekuntza lan ho-
riek egiteko 15.000 eu-
ro erabili dira.

UTZITAKO ARGAZKIA

Giro bikaina Berroetako Mendekoste bestetan
Giro ederrean joan dira aurtengo Berroetako Mendekoste bestak. Eguraldiak
lagun, ekitaldiz gainezka egon dira aurtengoan ere Berroetako bestak eta jen-
de andana hurbildu da herrira. Aurtengo berrikuntza moduan, Berroetako hau-
rrek gurasoen laguntzaz egindako erraldoi eta buruhandiak, giro polita jarri zu-
ten herrian igande goizean. Asteleheneko Zikiro Egunean egindako XLI. bizi-
kleta itzuliko txapelduna Imanol izan da eta XLI. asto karrerakoa, berriz, Iraitz.

UTZITAKO ARGAZKIA

Idazleekin solasean azken saioa egin dute Iruritan
Baztango irakurleen taldeak gonbidaturik Luis Garde doneztebar poetakMaiz-
ter arrotza bere azken aitzineko liburua Iruritako Jauregiarten aurkeztu zuen
ekainaren 9an. Idazleekin solasean ekimeneko aurtengo hirugarren eta azken
saioa zen eta bortz urtez lehendabiziko aldiz, poesiari tartea eskaini zitzaion.
Saio honekin Idazleekin solasean ekimenarenbortzgarren sasoia akitu zen. Aur-
tengo ikasturtean Luis Gardez gain Garbiñe Ubedak Hobe Isilik eta Mikel Ta-
bernakAlkasorokoBenta aurkeztu dute. Azkenbortz urte hauetanErnestoPrat,
Jon Alonso, Alberto Ladron Arana, Garazi Kamio, Miren Agur Meabe, Uxue Al-
berdi, Iñigo Aranbarri, Gotzon Barandiaran, Lander Garro, Eider Rodriguez,
Harkaitz Cano eta Unai Elorriagaren solasaldiak izan dira. Iruritan egindako
saioan Pello Iriartemoldatzen ari den Jauregiarte ostatu-aretoan egin zen, orai-
no ireki gabe dago eta harat hurbildutakoek Jauregiaren lixutegi zaharrean erai-
kitzen ari diren espazio eder eta xarmantaz gozatu ahal izan zuten. Egun ba-
tzuk beranduago, leku berean, emanaldia eskaini zuen Amaiurko Gaztelu tal-
deak eta Jo ala Jo taldeko Xabi eta Itziar Torres txalapartariek.

ARTXIBOKO ARGAZKIA
1.100 azienda buru baino gehiago sartu dira aurten.
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GIZARTEA � EKAINAREN 19AN BALLEKO ETXEAN

Pirinioetako
19 proiektu
diruz lagunduko
ditu Udalbiltzak
6.000 euroko
dirulaguntza
eman dio
ekimen
bakoitzari

TTIPI-TTAPA
Baztango Balleko

Etxean diploma eman
zitzaienekainaren19an
Euskal Pirinioetan lan
eta bizi programaren
barrenean Udalbiltzak
hautatutako 19 proiek-
tuen ordezkariei. Udal-
biltzak6.000eurokodi-
ru-laguntzaemanendie
ekimen enpresarial eta

sozial haietako bakoi-
tzari.

EkitaldiaGarbiñeEli-
zegi Baztango alkatea-
renagurrarekinhasizen.
Pirinioetako ibarren
egoera zaila dela onar-
tu ondoren, kezkatuta
agertu zen Nafarroako
Gobernuak ez duelako
lurraldeguztiarengara-
pen orekatuaren alde
egiten. Hala ere, bikti-
mismoan ez erortzeko
apustua egin zuen:
«konponbidea lan egi-
tea da, alternatibak bi-
latzea,gurebaliabidee-
kin politika egitea eta
herritarrei aukera berri-

ak eskaintzea.Hori da
Udalbiltzaegitenaride-
naEuskalPirinioetan lan
etabiziprogramarenbi-
dez, tokiko beste era-
gile batzuekin elkarla-
nean. Programa horri
esker, hilabete bakar
batzuetan energia po-
sitiboa sortu dugu es-
kualdean, eta dozena-
ka ekintzailerenproiek-
tuakbultzada izatea lor-
tu dugu», erran zuen.

Udalbiltzaren lehen-
dakariordeaetaudal zi-
negotzia denMaite Itu-
rrek Pirinioetako bizila-

gunak animatu zituen
eskualdehonenalde lan
egitensegidezaten.La-
guntza-deialdi honetan
parte hartu duten per-
tsona, enpresa eta era-
kunde guztiei beren la-
na eskertu ondoren,
hautatu diren 19 proi-
ektuensustatzaileakzo-
riondu zituen. «Espero
dugu laguntza hauek
baliagarriak izatea zu-
en ideiaketazuename-
tsak gauzatzeko eta
Euskal Pirinioak gara-
tzen laguntzeko», adie-
razi zuen.

Azkenik,MertxeAiz-
purua lehendakariak
EuskalHerrikogarapen
desorekakgutxitzen la-
guntzekoUdalbiltzaren
konpromisoaaipatuzu-
en,etahorretarakober-
takoerakundeekin,era-
gile sozialekin eta he-
rritarrekinbatera lanegin
nahidutela. «Auzolanen
aldekoapustuaegindu-
gu, lankolektiboarenal-
de, gizarte-sarea sen-
dotzearen eta herrita-
rrakaktibatzearenalde,
horrela, aurrera egiteko
gure tresnaksortzeko».

38 | HERRIZ HERRI

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

Amaiurko Dorrekobordakoei laguntzeko kontua ireki dute
Sute batek kixkali egin zuen Amaiurko Dorrekoborda ekainaren 4an. Kanpoko
lau hormak izan ezik, gainerako guzia erre zuen suak. BeñardoOtondo etaMai-
te Iribarren senar-emazteak eta Amagoia eta Agurtzane alabak bizi ziren ber-
tan eta hauen lagunek dagoeneko kontu bat ireki dute, familiari laguntzeko di-
ru-ekarpenak egiteko. Elizondoko Rural Kutxan ireki dute kontua: 3008 0043
12 2938334311.

UTZITAKO ARGAZKIA

Udalbiltzako eta diruz lagundutako proiektuetako ordezkariak Balleko Etxearen atarian.

Baztango xurie
Arizkunen ardo ekologikoa egiteko proiektua. 1,5
hektarea dituzte landatuak. 4 Ha.ra ailegatu eta ur-
tean 20.000 litro produzitzeko ardandegi bat sortu.

Belaun
Belaun kooperatibak (Aldudeko eta Baztango sei
abeltzain) gaur egun duten dendaren salmenta za-
baldu nahi dute. Eraikin handiagoa egin eta komu-
nikazio-bideak sortu hiru hizkuntzetan.

Aritzakungo turismoa bultzateko proiektua
AritzakunBaztangotokizokoratuenetakobatda,bai-
na baita aberastasun naturalistiko handienekoa ere.
Benta txiki bat sortu nahi dute eta, epe ertainean,
mendiko aterpe bat.

Zaharrakberri: Arropari bigarren bizitza
Baztanen arropa erabilia aprobetxatzeko abian jarri
nahi den proiektu bat da. Fase guztiak sartzen dira.
Sustatzailea: Bidelagun elkartea.

Pirinioetako agerkari digital euskalduna
Pirinioetako eskualde guztian euskarazko agerkari
digital bat sortzeko proiektua. Sustatzaileak: Toki-
kom eta zonaldeko 8 euskarazko komunikabideak.

� ESKUALDEKO PROIEKTUAK
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BAZTAN

GIZARTEA � EKAINAREN 18AN AURKEZTU DUTE

Bestetako
otorduetan
bertako gaiak
erabili nahi dute
Hainbat
herrietako
besta
batzordeek eta
Baztandarren
Biltzarrak bat
egin dute
ekimenarekin

TTIPI-TTAPA
Herriko bestetan

ahaliketaotordugehie-
netanbertakoproduktu-
ak erabiltzeko herrita-
rren ekimena aurkeztu
zuten ekainaren 18an
Arizkunenean. «Baztan
Tokiko garapenaren
ikuspegitik eraiki daite-
keela uste dugu, herri-
tarrenkonpromisoaneta
bertakobaliabideenera-
bilera arrazoizkoan to-
kiko ekonomia, gizarte
harremanak,balioak in-
dartu eta aldatu dai-
tezkeela.Bidehorretan,
balio handia duen pau-

su ttikiadaproposatzen
duguna,herrietakobes-
tetan antolatzen ditu-
gun otorduetan: hame-
ketakoak, bazkariak,
afariak,merenduak, txo-
kolatadak…Ahaldugun
neurrian bertako pro-
duktuakerabiltzea: txo-
kolatadetanbertakoes-
nea,zikiro-jateetanber-
tako bildotsak, postre-
ak…» jakinarazi zuten.

Herri bakoitzak iku-
siko omen du zer otor-
duantolatzenditueneta
zer pausu ematen ahal
dituen. Ondoko urtean
konpromisoen taulak
eta helburuak zehatza-
go ezarri eta beteko di-
tuzte, hau hasiera ber-
tzerik ez baita. Modu
horretan,aurtengobes-
tetakootorduetakome-
nuetan edo eskaintze-
tan ere bertako pro-
duktuakerabili ahal iza-
teko aldaketak egon
daitezke.

Ekimen hau ttikia da
eta egiteko modukoa,

BestaBatzordeetakoki-
deen erranetan. «Balio
handia du, konpromiso
bat delako eta eragina
duelako.Eraginaduber-
tako produktuak balo-
ratzeko, bertako pro-
duktoreak laguntzeko,
herritarrei kontzientzia
hartzen laguntzeko eta
ohitura aldaketa ttikiak
errazteko. «Pausu ttikia
baina balio handikoa.
Hasigaitezenhortikhe-
rritarrak inplikatuz eta
bertakobaliabideakak-
tibatuz. Aurtengo bes-
tetanbertakoproduktu-
ak» adierazi zuten aur-
kezopenean.

Amaiur, Azpilkueta,

Erratzu,Arizkun,Elizon-
do, Lekaroz, Gartzain,
Irurita, Arraioz,Oronoz,
Berroeta eta Anizko
besta batzordeek bat
egin dute gaurgero eki-
menarekin eta Baztan-
darrenBiltzarrakerebat
egin du.

Baztandarren
Biltzarrerako
zerbitzari bila

BaztandarrenBiltza-
rra egunean zerbitzari
lana egiteko deialdia
egin dute: «Zer heldu
zaizubururaBaztanda-
rren Biltzarra egunez
galditen datzutenean?

Kolore aunitzetako
pentsamenduak,segu-
raski... Hainbertze mo-
mentu,bizipenetasen-
tsazio sortarazten ditu-
en besta horren gibele-
an, lanhandiadago.Ho-
ri dela eta, auzolanean
aitzinat eramaten den
ospakizun hau gauza-
tzeko,zure,gureetade-
nen beharra dugu. Ur-
tero bezala, bazkarian
zerbitzatzeko zerbitza-
rien beharra dugu, ani-
matu! Izan zaitez besta
honetan laguntzen eta
gozatzen duen partai-
de!!! izanzaitezBaztan,
izan zaitez Baztanda-
rren Biltzarra».

UTZITAKO ARGAZKIA

Pilotarekin bueltaka egin dute Baztan Ikastolako Kultur Astea
Pilotakin bueltaka izenburupean, ekainaren 11tik 17ra Kultur Astea egin zuen
Baztan Ikastolak.Lehenik, gaiaren aurkezpena egin zuten eta pilota modalita-
te ezberdinak ezagutu Juanjo Atxarekin. Horretaz gain, erremontean eta esku
pilotan ari diren profesionalekin ere solastu zuten ikasleek. Hain zuzen, Gorka
Urtasun, Unai Apeztegia, Patxi Olazar, Aitor Zubieta, Jon Jaunarena eta Asier
Olaizola aritu ziren ikasleekin solasean eta beraien galderei erantzuteaz gain,
pilotak, kamixetak eta argazkiak ere sinatu zituzten. Ekainaren 12an, Pilota Jo-
koak ezagutu zituzten. Ekainaren 13an, 1., 2., 3. eta 4. mailako ikasleak Antxi-
tonea trinketea eta Txarutako bulegoa bisitatu zuten eta Gorka Urtasunekin el-
kartu ziren. 5. eta 6. mailakoak Ander Ugarte pilotaegilearekin aritu ziren pilo-
tak egiten. Ekainaren 16an eta 17an, dantza, antzerki eta musika emanaldi
ezberdinak eskaini zituzten, mailaz maila banatuta.
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URDAZUBI

BESTAK � GIRO EDERREAN JOAN DIRA SALBATOREAK

«Lasaitasuna,
alaitasuna eta
normaltasuna»
Herriko Etxeak
2014ko
Salbatore
besten
balorazio
baikorra egin
du, baina
«alkoholemia
kontrol sobera»
izan direla uste
du alkateak

Iñigo IMAZ
Santiago Villares al-

kateakUrdazubikobes-
ten balorazioa egin du,
TTIPI-TTAPArendako. Al-
katea pozik agertu da
aurtengo besten anto-
laketarekin, bere iritziz
«lasaitasuna, alaitasu-
na eta normaltasuna»
izan dira ezaugarri na-
gusienak, «eki ta ld i
ezberdinetan jende au-
nitzek parte hartu due-
larik».

Gogoratu behar da
Herriko Etxeak besten

antolaketa gazteen es-
kuetan uzten duela ur-
tero. Aurtengo aurre-
kontua 6.000 eurokoa
izan da, eta gazteek
hainbat gauza antolatu
dituzte. Udalaren ardu-
rapeanantolatzendiren
ekitaldiak ortzeguneko
aperitifa eta bere gon-
bidatuei eskaintzen di-
enbazkari instituziona-
la dira.

Villaresenustezgas-
tronomia arloko ekital-
dietan jende kopurua
handia izan da eta he-
rriko plaza jendez gai-
nezka ikusiahal izandu-
gu, nahiz eta eguraldi-
ak ez duen gehiegi la-
gundu, «batez ere la-
runbateko Kontraban-
disten lasterketan eta
zikiroan». Umeentzako
ekitaldietan ere jende
aunitzek parte hartu
duela dio Alkateak.

Udalak antolatzen
duenbazkari instituzio-
nalean 35 gonbidatu
egon ziren. Besteak
beste, Xaretako eta
inguruetako udaletako

ordezkariak, Nafarroa-
ko Gobernuko hainbat
kide eta parlamentari,
tartean Nafarroako le-
hendakaria den Yolan-
da Barcina.

ALKOHOLEMIA
KONTROLEI BURUZKO
IRITZI TXARRA

Alkatearen ustez,
«eskertzekoak diren la-
saitasuna, alaitasuna
eta normaltasuna» gai-
lendudirenarren,besta
hauetan ere egon dira
gauza negatiboak. Be-
re ustez «soberan egon
dira Polizia Foralak pa-
ratudituenalkoholemia
kontrolbatzuk,alaguzti-
ak, izan ere, tematiegi
agertu baitira Urdazu-
biko herritarren etxee-
tara ailegatzeko bide-
gurutze eta bide ezber-
dinetan».

UTZITAKO ARGAZKIA

Herriko bestetan bertso-poteoa ospatu zen. Irudian, Anaxtaxiren tabernan bildutako gazteak.

ARGAZKIA: INIGO IMAZ

‘No es un día cualquiera’ irratsaioa plazan
Ekainaren 7an eta 8an, duela hiru urte bezala, Ra-
dio Nacional de Españak irratsaioa eskaini zuen
zuzenean Urdazubitik. Goizeko 8etan hasi eta
13:00etan amaitzen zen programa ikustera gertu-
ratu zirenekin, herriko plaza jendez gainezka egon
zen.PepaFernandezkazetariakgidatzenduenpro-
graman Santiago Villares alkateak parte hartu zu-
en herriari buruzko zonbait gauza kontatzeko. He-
rriko kale eta ostatuetan ikusi ahal izan ziren bes-
teak beste Rosana abeslaria eta Jose Maria Iñigo
kazetari ospetsua.
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Heldu den urte
bukaeran
eginen litzateke
eta dantzari,
kantari eta
antzerkilariak
behar dituzte
proiektua
burutzeko

Joana GERENDIAIN
Zazpiak Bat dantza

elkarteak nahi luke ka-
bakalda bat muntatu
2015eko urte bukaera-
ko eta proiektua burut-
zeko dantzari, kantari
eta antzerkilariak behar
dituzte.

Errepikak 2014ko
 urrian hasiko dira. Infor-
mazio gehiagorentzat
edo izena emateko el-
kartearekin mailez kon-

taktatzen ahal duzue
zazpiakbat.taldea@ya-
hoo.fr edo telefonoz
06.85.54.88.72 edo
06.79.73.80.97 zenba-
kietara deituz.

San Josepe
eskolaren besta

Ekainaren 28an San
Josepe eskolak bere
bes ta eginen du poliki-

roldegian. Afari bat an-
tolatua da eta haurrek
denbora berean haien
ikusgarria aurkeztuko
dute. Aurten haurrek be-
ren erakasleekin zine-

ma landu dute eta ikus-
garriaren gaia horixe iza-
nen da.

Azkaingo 
Larrun Kanta
abesbatzaren
Kantaldia

Uz ta i l a ren  3an ,
Azkaineko “Larrun kan-
ta” abesbatzak kantal-
di bat emanen du elizan
21:30ean. Abesbatzak
Euskal Herriko kantu
herrikoiak berriz har tzen
ditu.

Merkatua
ortzegunetan

Uztailaren 3tik goiti
eta iraila bukaerara
 arte (salbu irailaren
18an) plazan merkatua
izanen da ortzegunetan.
Idekia izanen da goize-
ko 9etatik aitzinera.

SARA

KULTURA � EKAINAREN 15EAN

Zazpiak Bat dantza elkarteak
Kabalkada bat nahi luke muntatu

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Zazpiak Bat taldekoak, 2010eko abenduan taularatutako Oroitzapenetik bidaiarat ikusga -
rrian. Orain, Kabalkada prestatu nahi dute.
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HERIOTZAK
Javier Goñi Barberena Zizterne, Itu-
rengoa, ekainaren 8an, 83 urte.
Jose Otxandorena Telletxea, Bein-
tza-Labaiengoa, ekainaren 8an, 88 ur-
te.
Maria Cruz Agirre Lairez, Etxalarkoa,
ekainaren 9an, 91 urte.
Maria Luisa Ariztegi Azpiroz, Ituren-
goa, ekainaren 9an, 83 urte.
Jesus Mari Garate Urrutia, Elizondo-
koa, ekainaren 14an, 70 urte.
Margarita Etxegia Telletxea, Urroz-
koa, ekainaren 14an, 87 urte.
Marisol Martinez Zunda, Elbetekoa,
ekainaren 16an, 72 urte.
Modesto Irigoien Lasarte, Goizueta-
koa, ekainaren 7an, 84 urte.
Maru Lizarraga Iraola, Leitzakoa, ekai-
naren 17an.

Gexan Lizardi Garcia, Berakoa, maia-
tzaren 18an.
Nahia Sanzberro Agesta, Almandoz-
koa, ekainaren 4an.
Amets Irurieta Izquierdo, Lesakakoa,
ekainaren 3an.
Izei Zugarramurdi Fernandez, Aran-
tzakoa, ekainaren 5ean.
Noa Gallego Erasun, Doneztebekoa,
maiatzaren 17an.
Jon Telletxea Agirre, Doneztebekoa,
ekainaren 6an.

EZKONTZAK
Imanol Lopez Perotxena eta Estitxu
Elgorriaga Almandoz, Lesakakoak,
ekainaren 7an.
Martin Xabier Apezetxe Santxotena
eta Nagore Indakoetxea Leiza, Eli-
zondo eta Lesakakoa, ekainaren 14an
Javier Perez Bertiz eta Maria Baña-
res Escudero, Irun eta Doneztebekoa,
ekainaren 7an.

SORTZEAK
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BIBI
Juan Miguel

AGUIRRE IPARREA
I. URTEMUGA

Arizkun, 2013ko ekainaren 15ean

Eguzkiak ez du
zure itzala estaltzen.

ZURE FAMILIA ETA LAGUNEK

Mañolo
IGOA ALTZUGARAI
Lesakan, 2014ko maiatzaren 31n

Zure alaitasuna eta goxotasuna
izan da guztion gozagarri

MAÑOLO esker aunitz zuri
ta muxu haundi bat zure familiari

BERAKO FAMILIA

Valentin PIKABEA IRAZOKI
Zure bizia eta lana eredugarri izan dira

Guztia eman zenigun eta hori bihotzan daramagu.
Ez zaitugu inoiz ahaztuko.

ZURE FAMILIA 

Margarita 
ETXEGIA TELLETXEA

Urrozen, 2014ko ekainaren 14an, 87 urterekin

Haundia da utzi duzun hutsunea,
baina bete duzunak ez du mugarik.

Izan zarenagatik 
eta eman diguzunagatik
ez zaitugu atzenduko.

Betirako gure bihotzean egonen zara.

ZURE FAMILIA
Egun gogor hauetan gure ondoan izan

zareten guztiei, eskerrik asko.
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Saio guziak
eguerdian
izanen dira
Foru Plazan

TTIPI-TTAPA
Urtero bezala, herri

kiroletako hainbat txa-
pelketa jokatuko dira
Iruñeko sanferminetan.
Saio guztiak 12:00etan
hasiko dira Foru Plazan
eta tartean, kasik egu-
nero, erakustaldiak ere
eginen dira.

Uztailaren 8an Na-
farroako Arpana Txa-
pelketak jokatuko dira,
bai lehenengo mailakoa
baita emakumezkoena
ere. Kanako enborrare-
kin aizkora erakustaldia
ere izanen da.

Uztailaren 9an Na-
farroako Ingude Altxa -
tze Txapelketak jokatu-
ko dira, gizonezkoena

zein emakumezkoena.
XVI. San Fermin Moto-
zerra txapelketa eta Ai-
mar Irigoienen harrija-
sotze erakustaldia egun
horretan izanen dira.

Uztailaren 10ean Na-

farroako hirugarren mai-
lako Aizkora Txapelke-
taren kanporaketa joka-
tuko da. Kañamares
anaiek erakustaldia es-
kainiko dute (zerratokia-
aitzurrarekin egurra

mozten).
Uztailaren 11n kade-

te mailako Nafarroako
Arpana Txapelketa jo-
katuko da. Kimu maila-
ko proba konbinatu era-
kustaldia eta aizkora

erakustaldia ere eginen
dira, baita haurrendako
proba populara ere.

Uztailaren 12an Na-
farroako harrijasotze
txapelketaz gain, ema-
kumezkoen Txinga Era-
mate Txapelketa joka-
tuko da. Andde Arbe-
noitzek lasto botatzen
eta lasto altxatzen era-
kustaldia eginen du.

Uztailaren 13an Na-
farroako bikotekako aiz-
kolari txapelketa eta Na-
farroako gurdi altxatze
txapelketak erabakiko
dira. Inaxio Perurenak
erakustaldia eginen du
harri jasotzen.

Uzta i laren 14an,
azkenik, Nafarroako las-
to altxatze txapelketa
eta gizonezkoen Nafa -
rroako txinga txapelke-
ta jokatuko dira eta Mi-
kel Lasartek motozerra
erakustaldia eskainiko
du.

HERRI KIROLA � UZTAILAREN 8TIK 14RA

Nafarroako hainbat txapel jokoan
jarriko dituzte Iruñeko Sanferminetan

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Uztailaren 13an jokatuko da gurdi altxatze txapelketa.

PILOTA � NAFARROAKO HERRIARTEKO TXAPELKETA

Doneztebe edo
Bera finalean
izanen da
Eskualdeko bi
ordezkariek
jokatua dute
dagoeneko
finalerdi bat

TTIPI-TTAPA
Bera edo Donezte-

be. Doneztebe edo Be-

ra. Bietako bat izanen
da Nafarroako Herriar-
teko pilota txapelketa-
ren finalean. Elkarren ar-
tean jokatu dute finaler-
dia, baina hau idaztera-
koan oraindik ez dugu
emaitzaren berririk. Be-
rako Eztegaran jokatu
zituzten joaneko parti-
dak ekainaren 14an eta

bina partida irabazi zi-
tuzten: alebinena eta se-
niorrena Berak eta in-
fantil eta jubenilena Do-
neztebek. Doneztebek
9 tanto gehiago egin zi-
tuen, baina kontuan har-
tu behar da, jubenil mai-

lan, Jon Olaizolaren le-
sioaren ondorioz bi au -
rrelarik jokatu behar izan
zutela Berarekin. Senior
mailan ere bi jubenil di-
tu Berak, Errandonea
eta Martinez, baina hau-
ek garaipena lortu zu-

ten.
Ekainaren 21ean jo-

katzekoak zituzten itzu -
lerako norgehiagokak
Donezteben. Emaitza-
ren arabera, bi herrieta-
ko bat izanen da Labri-
teko finalean.

UTZITAKO ARGAZKIA

Berako Telletxea eta Sesé, eta Doneztebeko Loiarte eta Santesteban.
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Aitor AROTZENA | NARBARTE
BRTtik Ordiziarako

urratsa nahiko zaila egin
zitzaiola onartu digu
Arre txeak: «Orain urte-
bete jaso nuen deia, eta
onartzea erabaki nuen,
nahiz eta duda askore-
kin, aukera polita zela
banekien baina baita jo-
katzea hagitz zaila zela
ere. Ordiziak  atzerrita -
rrez indartzen baitu be-
re taldea». Hortaz, sal-
to handia somatu du bai
mailari dagokionez, bai-
ta eskakizunei dagokio-
nez ere: «Hasieran as-
tean lau entrenamentu
nituen, gehi aparte gim-
nasioko sesioak, nire -
tzat behar beharrezko-
ak direnak, ni nahiko
gorpuzkera txikikoa bai-
naiz. Eta mailari dago-
kionez, oso gogorra egin
zitzaidan aurkariak han-
diagoak zirelako eta pla-
kaje eta kontaktuak pux-
kaz gogorrak zirelako.
Lehenengo partida au -
rretik beldurra eta dena
pasa nuen jokatu ala ez
pentsatuz, baina joka -
tzera atera orduko, de-
na ahaztu zitzaidan» go-
goratzen du irriz.

Tituluen borrokan
mur gildua egoten den
Ampo-Ordizia taldean
lehenengo urtean lekua
egitea eta minutuak jo-
katzea zaila izan da Nar-
bartekoarentzat, baina
lortu du azkenean: «Ha-
sieratik minutuak joka-
tu ditut, nahiz eta parti -
da bat edo bertze banki -
llotik ikusi, eta denboral -

di erdian taldea pixkat
jautsi eta aldaketa ba -
tzuk egin zituen entrena -
tzaileak eta orduan
eman zidaten aukera ti-
tular moduan joka -
tzeko. Eta aukera apro-
betxatu nuenez, hortik
aurrera denak titular jo-
katu ditut, play off-ekoa
barne. Baina hori man -
ten tzeko lan asko egin
behar izan dut, bai ze-
laian eta bai gimnasio-
an».

Halere, arantzatxoa
ere sartua dute talde-
an, aurten ez baitute ti-
tulurik lortu. «Ba bai, de-
zepzio handia izan da
–onartu digu Arretxe-
ak–. Kopan batez ere
azkeneko bi urteotan
kopa irabazi baitzuen
Ordiziak, eta gainera

kontuan hartuz atzerri-
tar de xente dauzkagu-
la helburu horiek bete -
tzeko». 

EUSKAL SELEKZIOAN
Ordiziarekin egin du-

en denboraldiak, hale-
re, ezusteko saria ere
ekarri dio Arretxeari,
euskal selekzioaren deia
jaso baitu. «Ez nuen
hala korik espero eta ilu-
sio handia egin zidan,
nahiz eta ezin izan du-
dan jokatu lesio baten
ondo rioz. Ordiziako fisi -
oek ez zidaten joka tzen
utzi». Eta etorkizunera
begira, heldu den den-
boraldian ere Ordizian
segitzeko eskain tza ja-
so du eta oraindik era-
baki gabe baldin badu
ere, bertze urtebetez se-

gituko duela pen tsatzen
du. Profesional modu-
an aritzea ere gustatu-
ko litzaioke, bertze lan
batekin bateratzea zail
ikusten baitut: «Orain
langabezian nago eta
hori aprobetxatu dut».

Errugbian gehien
gus  tatzen zaiona zer
den galdetuta, «plaka -
tzea, toucha (alboko sa-
kea) eta hirugarren den-
bora, hau da, partida
bukatu eta gero egiten
den bi taldeen arteko
merendua» aipatu dizki-
gu. Hori bai, ezin omen
dira konparatu Baztan-
go hirugarren denborak
eta Ordiziakoak, «Baz -
tangoak hobeak» dio.
Goierrin afizioak Ordi-
zia errugbi taldeari ema-
ten dion babesa ere
azpi marragarria irudi -
tzen zaio. «Adibidez, ko-
pako semifinaletan 8 au-
tobus joan ziren Vallado -
lidera partidara guri ani-
matzera. Hori esker tze -
koa da eta niretzat es-
plikaezina. Horrenber -
tze jende zure izena
oihu katzen aditzea izu-
garria da».

Nahiz eta askoren -
tzat kirol ezezaguna izan
edozeinek praktika de-
zakeela ere jakinarazi
du Arretxeak, «azkarrak
nahiz pisutsu ak izan,
edozeinek joka dezake
postu desberdi nak bai-
taude  e ta  j endeak
proba tzeko nahikoa du
ortziral arratseko 8etan
Lekarozko zelaitik pa-
sa, ikusi eta probatu».

ARGAZKIA: PEDRO CHURRUCA ‘14
Asier Arretxea erasoan, Ampo Ordiziarekin jokatutako partida batean.

1987ko otsailaren 12an Narbarten sortua da
Asier Arretxea. Duela hamar urte hasi zen
errugbian jokatzen Baztan Rugby
Taldearekin. Aurten, Ohorezko mailan

Ordiziarekin jokatzeko aukera izan du eta
sekulako denboraldia burutu du ohorezko
mailan. Hirugarren lerroan jokatzen du,
aurrelari, eta hasieran taldean sartzea kosta

bazitzaion ere, azkenean titular postua lortu
eta partida guziak jokatu ditu, titulurako play-
offekoak barne. Titulurik ez irabaztea izan da,
hain zuzen, gelditu zaion arantza bakarra.

Asier ARRETXEA |  Narbarteko errugbi jokalaria Ohorezko Mailako Ampo Ordizian

«Lehen partidaren aurretik beldurra
nuen baina jokatuta pasa zitzaidan»

FUTBOLA VS. ERRUGBIA
«Ezin dira konparatu
futbola eta errugbia,
eta mugitzen duten
dirutza aldetik eta
gutxiago. Hemen ia
ez da errugbirik 
ikusten eta pena da,
Iparraldean nola bizi-
tzen den ikusita»

ZALEEN BABESA
«Kopako finalerdian
zortzi autobus joan
ziren Goierritik
Valladolidera guri ani-
matzera. Hori esker-
tzekoa da eta 
neretzat esplikaezina.
Horrenbertze jende
zure izena oihukatzen
aditzea izugarria da»
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Gizonezkoetan
Antonio
Casado (Ardoi)
nagusitu zen
eta
emakumeetan
Aicha Bani

TTIPI-TTAPA
200 korrikalarik par-

te hartu zuten ekaina-
ren 15ean Erreka elkar-
teak hogeita hamasei-
garren aldiz antolatuta-
ko Doneztebeko Herri
Krosean. Gizasemeen
artean, Antonio Casa-
do nagusitu zitzaion
espr intean Jaouad
Boualameri. Biek 23 mi-
nutu eta 7 segundo be-
har izan zituzten 7,3 ki-
lometroko ibi lbidea
osatzeko. Antonio Etxe -
berriak osatu zuen po-
diuma (23:25). 3,65 ki-

lometroko lasterketa
egin zuten emakumez -
koen artean, Aicha Ba-
ni izan zen bizkorrena
(13:21), Majida Maayouf
(13:32) eta Vanesa Pa-
charen (13:55) aitzine-
tik.

Doneztebeko korri-
kalarien artean, Santi
San Miguel izan zen
bizkorrena gizasemeen
artean (bosgarren izan
zen sailkapen orokorre-

an, 25:13), iaz irabazle
izan zen Iñigo Arregi bi-
garren (seigarren sail-
kapen orokor rean,
25:40) eta Eduardo Ber-
tiz hirugarren. Emaku-
mezkoen artean, Ana
Zelaieta izan zen bizko -
rrena (bosgarren oro-
korrean, 15:20), Elena
Zabala (11. orokorrean)
eta Saioa Diosdadoren
(12.) aitzinetik. Azpima -
rragarriak dira Noemi

Martirena elizondarra-
ren zazpigarren postua
eta Ana Intsausti leitza -
rraren hamargarrena.

Aipa tzekoa da Erre-
ka emakumeen kirol tal-
dekoen partehartzea,
15 bat emakume  atera
baitziren lasterketan. Ju-
beniletan Julen Retegi
eta Elena Zabala, kade-
tetan Oier Berasategi
eta Amaia Jorajuria, in-
fantiletan Unai San Mi-

guel eta Izaro Aldabe,
alebinetan Xabier Ape-
zetxea eta Marina Za-
bala, benjaminetan Ai-
tor Agesta eta Saioa San
Miguel eta aurrebenja-
minetan Odei Iriarte eta
Alaine Huarte izan ziren
irabazle.

HERRI LASTERKETAK � EKAINAREN 15EAN EGIN ZEN

200 korrikalari baino gehiago
Doneztebeko 36. Herri Krosean

ARGAZKIA: ERREKA ELKARTEA
Gizonezkoen eta emakumezkoen senior mailako podiumak.

NAFARROAKO KOXKOR BILTZE TXAPELKETA � EKAINAREN 7AN LUZAIDEN

Fernando Etxegaraik
hamaseigarren txapela
Joseba
Larralderekin
batera Nafarroa
ordezkatuko du
Euskal
Herrikoan

TTIPI-TTAPA
Bi herri kirol txapel-

keta jokatu ziren ekai-
naren 7an Luzaiden. 

Nafarroako koxkor

biltze txapelketan, Be-
rako Fernando Etxega-
rai suertatu zen txapel-
dun (6:28.57). Bigarren,
Berako Joseba Larral-
de izan zen (7:02.32) be-
re lehen partehartzean
eta hirugarren Berrio-
zarko Oier Etxeberria
(7:35.76). 

Lehen bi sailkatuek,
Etxegarai eta Larraldek,
Euskal Herriko txapel-
ketan aritzeko txartela
lortu dute.

AIZKORAN JAUTSIERA
KANPORAKETA

Aizkora jautsiera
kanporaketari dagokio-
nez, 2013ko urriaren 6an
Nafarroako lehen Mai-
lako Aizkora Txapelke-
taren kanporaketa joka-
tu zen. Printzipioz, kan-
poraketan sailkaturiko
azken bi aizkolariak mai-
la gal tzen zuten, baina
Xabier Mindegiak ezin
izan zuenez aipaturiko
kanporaketan parte har-

tu (min hartuta zegoen),
azken aurreko sailkatu-
ak (Oihan Larretxea) jau -
tsiera kanporaketa bat
eskatzeko aukera zuen,
eta halaxe egin zuen. Bi
kanaerdiko, bi 60 on -
tzako eta oinbiko bat
moztea izan zuten lana

eta Oihan Larretxeak 17
minutu eta 31 segundo
behar izan zituen eta Xa-
bier Mindegiak 19 mi-
nutu eta 11 segundo.
Beraz, Larretxeak lehen
mailan segituko du eta
Mindegia bigarrenera
jautsi da.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Fernando Etxegaraik hamasei aldiz jantzi du txapela.

Senior gizonak

1 A.Casado 23’07”

2 J.Boualame 23’07”

3 A.Etxeberria23’25”

4 A. Bowiane 23’49”

5 S.San Miguel 25’13”

6 Iñigo Arregi 25’40”

7 Iñaki Telletxea 25’46”

8 Rafa Maritxalar25’58”

9 I.Bengoetxea 26’02”

10 Patxi Orofino 26’16”

Senior emakumeak

1 Aicha Bani 13’21”

2 M. Maayouf 13’32”

3 V. Pacha 13’55”

4 Naia Casi 15’03”

5 Ana Zelaieta15’20”

6 Rosa Orofino 16’29”

7 N. Martirena16’35”

8 I. Etxeberria 16’49”

9 Rebeca Peña 16’50”

10 Ana Intsausti 17’11”
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Solasaldiak
BERA
Gaixotasun mentalek
sortzen duten
bazterketa hizpide

Ekainaren 26an
Beralan detan
19:30ean, Anasaps-
Dizdirak antolatua.

LESAKA
Liburu aurkezpena

Ekainaren 28an Me-
morias de guerra libu-
ruaren aurkezpena
Harriondoa Kultur
Etxean, 12:00etan.

ELIZONDO
‘Postpornoa eta
transeksualitatearen’
inguruan

Uztailaren 2an kafe
solasaldia Gaztetxe-
an, arratsaldean.

Baztango gazte
mugimenduaren
bilakaera hizpide

Uztailaren 3an mahai
ingurua, 19:00etan
Gaztetxean.

‘Inperialismoaren eta
faxismoaren hedapena
Europan’

Uztailaren 4an Iñaki
Urrestarazuren esku-
tik, 20:00etan Gazte -
txean.

Erakusketak
LEITZA
Maskulinitate berrien
inguruko erakusketa

Ekainaren 30era
arte.

ELIZONDO
Kepa Arizmendi
zenaren ‘Baztan’
margo erakusketa

Ekainaren 29ra arte
Arizkunenean. Ortze-
gunetik larunbatera
18:00etatik 21:00etara 
eta igandetan
10:30etik 13:30era.

Ikastaroak
ELIZONDO
Baztango paisaiak
kanpoko margo
ikastaroa

Abuztuaren 1etik
14ra. Izen-ematea za-
balik, Arizkunenean.

Jabier Ziga pintura eta
grabatu tailerra
haurrendako

Ekainaren 23tik
uztai laren 6ra.

Ogia eta jogurtak nola
egiten diren ikasteko

Uztailaren 3an Gaz-

tetxean 10:00etan.

Itxura eta autoestima
tailer eta antzerkia

Uztailaren 2an Gaz-
tetxean 17:00etan.

LESAKA
Kirol jardueren
teknikari izateko
formazio ikastaroa
langabeentzat

Abuztuaren 11tik
azaroaren 3ra. 16 eta
25 urte arteko langa -
been tzat 300 orduko
doako ikastaroa Lesa-
kako kiroldegian. Izen-

ematea uztailaren er-
dialdera arte Donezte-
beko Enplegu Bulego-
an. Informazio gehia-
go: Urdi Eskolan (948
101625 edo escuela
formacion@urdisl.
com).

LEITZA
Sormena lantzeko
tailerrak

Uztailean adinaren
arabera taldetan ba-
natuta. Xehetasun ge-
hiago 34. orrialdean.

Kontzertuak
SARA
Kontzertuak elizan

Ekainaren 25ean
Mendixola taldearen
kontzertua 21:00etan
(Sartzea 7 euro).
Uztailaren 3an Az -
kaingo Larrun kanta
abesbatzaren saioa,
21:30ean   elizan
 (Sartzea 10 euro).

ETXALAR
Erramun
Martikorenarekin
kantaldia

Uztailaren 13an eli-
zan 12:30ean. Ondotik
kantu bazkaria Larra-
burua elkartean (le-
hentasuna bazkideek).
Izen-ematea uztaila-
ren 6ra arte (948
635081).

Bestak
ERRATZU
Sanpedroak

Ekainaren 27tik
30era. Xehetasunak
616. alean.

DONEZTEBE
Sanpedroak

Ekainaren 27tik
30era. Xehetasunak
616. alean.

SENPERE
Herriko bestak

Ekainaren 27tik
 uztailaren 1era. 

ETXALAR | 2014.07.13
Erramun Martinkorenak
kantaldia eskainiko du elizan

Erramun Martikorenak kantaldia
eskainiko du elizan Joxeanjel
akordeoi lar iak lagunduta,
12:30ean. Ondotik, kanta bazka-
ria izanen da Erramunekin.

Kantaldiak

ELIZONDO | 2014.07.01-05
Baztango Gaztetxearen 10.
urteurrena ospatzeko ekitaldiak

Oraina inarrosis, geroa landu lelo-
pean Baztango Gaztetxearen 10.
urteurrena hainbat ekitaldirekin os-
patuko dute: haurrendako jokoak,
tailerrak, hitzaldiak, kontzertuak...

Ospakizunak

SARA | 2014.07.03
Azkaingo Larrun Kanta
abesbatza Sarako elizan

Sarako eliza izanen da uztaila-
ren 3an Azkaingo Larrun Kanta
abesbatzaren abestiez gozatze-
ko tokia, kontzertua eskainiko
baitu 21:30etik aitzinera.

Kontzertuak

ekainak 26 - uztailak 10

PROPOSAMENA
LESAKA-AZPILKUETA
Zuri-gorri koloreak
nagusi diren bestak

Urtero bezala, Lesakan
eta Azpilkuetan egitarau
zabalak prestatu dituzte
sanferminak ospatzeko.
Azpilkuetan ortziralare-
kin hasi eta San Fermin
Egunez bukatuko dira
ekitaldiak. Lesakan bes -
tei hasiera ofiziala ema-
nen dien txupinazoa uz -
tailaren 6an botako du-
ten arren, aitzineko egu-
netan ere ekitaldi saila
izanen dira. Hilaren
10era arte non gozatua
izanen da Lesakan.

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

Uztailaren 4tik 7ra.
Xehetasunak 36. orri-
aldean.

LESAKA
Sanferminak

Uztailaren 4tik 10era.
Xehetasunak gehiga -
rrian.

Ospakizunak
SARA
Saint Joseph
eskolaren besta

Ekainaren 28an.

ELIZONDO
Baztango Gaztetxearen
10. urteurreneko
ospakizunak

Uztailaren 1etik 5era.

Azokak
ELIZONDO
Tokiko produktuen
merkatua

Ekainaren 28an
10:00etatik 14:00etara
Merkatuko Plazan. 

SARA
Ortzegunero azoka

Uztailaren 3tik iraile-
ra 09:00etatik aitzine-
ra bertako produktuen
azoka frontoian.

Lehiaketak
BERA
Bestetako
egitarauaren
azalerako lehiaketa

Ekainaren 27ra arte
aurkez daitezke lanak
Herriko Etxean.

Mendi irteerak
LESAKA
Hildako mendizaleen
oroimenez ateraldia 

Ekainaren 29an.

› 

Mutur edo alde batean dago erabiltzailea, hartzai-
lea. Eta bertzean, berriz, egilea bera edo diskoe -

txea. Bada, bi muturren arteko bitartekari lanak egi-
nen ditu BERRIAk 2009ko abenduan sortutako
Badok.infoeuskal kantagintzaren webgune berrituak :
1.900 diskoren erreferentzia, 370 biografia, 17.800
abestiren aipamena eta 11.500 kantu entzungai.
Webgunean entzungarri dagoen musika guztia topa
daiteke bilaketa sistema inteligente bati esker. Har-
tara, filtroen bidezko aukeraketa bat egin ahal izanen
da nabigazioa eta bilaketa erraztearren. Play botoia-
ri emanda, kantak entzun daitezke, eta + botoia sa-
katuta, abestiak pilatzen joateko aukera edukiko du
erabiltzaileak; doinu horiek bideoklipa baldin badau-
kate, gainera, horiek ere ikusteko aukerarekin. Egile
edo talde jakin baten informazioa kontsultatzeko au-
kera ere eskain tzen du atariak, baita Euskal Herriko
musikariek sortu riko azken abestiak jarraitzeko eta
entzuteko aukera  ere.

Punk rock eta hard rock estiloetan oinarrituta,
edo taldekideek diotenez, «punk rock basatia»

estiloan, bere lehendabiziko EPa argitaratu du Do-
neztebeko Muxu Beltza taldeak. Duela urtebete
inguru sortu zuten Muxu Beltza Enekok (aho tsa),
Salaberrik (gitarra), Etxekok (Baxua), Uzzek (tekla -
tua) eta Luismik (bateria), baina lehendik ber tze
proiektutan ibilitakoak dira: Saiak, Erru gabe, Eko-
4, Kaskezur, Trikidantz... Lan berri honi Vol. 1 B. P.
R. I. Y. B. izena paratu diote eta bortz abestirekin
hornitu dute. 2013ko abenduan grabatu zuten Ze -
rritegi & Motozerra Studiosen, eta Mariñek egin
zizkien grabaketa eta nahasketa lanak. Taldetik
adierazi dutenez, «%100ean doneztebarra da proiek -
tua, eta konplikaziorik gabe eta sendotasunez egi-
ten dugu musika». CD-aren ale bakoi tza hiru euro -
tan paratu dute salgai, baina http://muxubeltza.band
camp.com web orrian abestiak doan entzun eta
deskargatzeko aukera ere badago.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

2014

Vol. 1 (B.P.R.I.Y.B.)

Musika

MUXU BELTZA

Euskal kantagintzaren
webgune berritua

Internet

BADOK.INFO

Inguru ederrean jaiotzea egokitu zitzaion Hasierri.Begientzat ederra bezain pertsona sentsibleen tzat
gordina den inguru batean. «Baso hertsietan aita
eta osaba aizkolariekin galdu izan naiz. Aizkoraka-
den oihar tzuna, adar arteko iluntasunaren erreflexua
zen». Hasierren izaerarako, latza zen herri giroko
gordintasun hura. Distantzia behar zuen. Distantzia
fisikoa hasteko. Madrilera joan zen bizitzera. Eta
 literatura hartu zuen sendagai: «Landa ingurunean,
salbu mantendu ninduen bular-oskola zen literatu-
ra». Giro hari lotua dago, ordea, betiko; harako Pro-
meteo hura bezala, Baztango mendi eder haiei ka-
tez lotua. Zilbor-hestea moztu behar zuen. Oroime-
naren mamuak astindu idazketarekin. Larremotze-
tik larre zabaletara jauzi egin. Idazle arraioztarraren
sentsibilitate mindu baten autobiografia da emai -
tza. «Aitak egurrarekin eratzen dituen irudi eta for-
mak hi tzekin eratzen saiatu naiz». EREIN, 2014

Larremotzetik

Liburua

HASIER LARRETXEA

Errenterian sortu eta
batetik bertzera ibili

ondotik, Urdazubin jarri
du kabia «Nafa rroara
etortzeko gogoa nuen eta
nire doktoradu tza tesian
Urdazubi ikertuko duda-
nez, bertan bizi tzea ideia
polita iruditu zitzaidan».
Ofizioz historialaria eta
ar txibalaria da eta herri-
ko berriak ere biltzen di-
tu TTIPi-TTAPArako, «po-
zik ari naiz. Idaz tea gus-
tatzen zait, istorioak kon-
tatzea maite dut eta al-
dizkaria herrian gerta tzen
direnak ezagutzera ema-
teko tresna garran tzitsua
dela uste dut, baita jen-
dea ezagutzeko modu
atse gina ere» dena den,
beti asmatzea erraza ez
denez, «gaizki esanak
barkatu eta ondo eginak
kontuan hartu» di tzatela
nahiko luke. Asteburuan,
«lagun eta senideekin, la-
saitasuna eta pakea lo -
tzen dituen edozein plan»
egitea atsegin du. Irakur-
zalea da eta liburuen bi-
dez «beste garai eta le-
kuetara naramaten bidaia
merkeak egiten ditut».
Etorkizunean «egon kor -
ta sun ekonomiko eta per -
tsonala lortu» nahi lituzke,
«independentziari eutsiz»
eta uste du «Urdazubin
aurkituko» duela bilatzen
ari dena. 

«Liburuak irakurtzea
bidaitzeko modu
atsegin eta
merkeena da»

Nire aukera

Iñigo IMAZ MARTINEZ
Urdazubiko berriemailea

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu: 

www.ttipi.net
(agenda)
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IGANTZI. Etxebizitza
errentan emateko, sal -
tzeko aukerarekin. Bi lo-
gela, sukalde hornitua,
egongela-jangela, ko-
muna, trastelekua, ga-
rajeko marra itxia, clima -
lit leihoak. Eguzkitsua
eta ikuspegi ederrare-
kin. �686 722856.
ELIZONDO. 60 m2ko
apartamentua errentan
emateko. �646 738638.
IRUÑEA. Baztandar ba-
tek ikasleendako pisua
e r ren tan  ema teko
UPNA  tik 5 minututara.
�620 209663.
DONEZTEBE. 2 logela-
ko pisu argitsua erren-
tan emateko. Prezioa:
350 euro. �667 334139
/ 618 834892.

ETXEBIZITZAK
konpartitzeko

BERA. Etxebizitza kon-
partitzeko neska ardu-
ratsua nahi da, erretzai-
lea ez dena. Auzo la-
saian eta egoera one-
an. �662 585965.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko

BERA. Suspela auzoan
nabe eder bat errentan
emateko. �677 471966.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

LESAKA. Eltzetako pla-
zan lur azpiko garajea
salgai. �646 774117.

BORTZIRIAK. Martxan
dagoen pabiloi indus-

ARRAIOZ. Baserria sal-
gai edo errentan emate-
ko. �609 973306.
DONEZTEBE. 2 loge-
lako pisu zaharberritua
salgai. 15m2ko trastele-
kua. 120.000 euro. �630
160353.

ARESO. Sastizar base-
rria salgai, 25.000 m2 ko
lur eremuakin. �649
707584.

kan 85m2ko pisua erren-
tan emateko. Oso argi -
tsua, sukaldea, egonge-
la, 3 logela, 2 bainugela
eta 2 balkoirekin. Mo-
bleztatua. �629 480624.
BERA. Pisua errentan
emateko.  2 logela,
egongela, sukaldea,
bainugela. 450 euro.
�620 028625.
DONEZTEBE. Parrokia
karrikan pisua errentan
emateko. 3 logela, 2 ko-
mun, egongela eta su-
kaldea. Balkoi handia.
Igogailua. Dena moblez-
tatuta. 3. solairua. �665
709848.

BARAÑAIN .  P i sua
errentan emateko. Na-
farroako unibertsitate-
tik eta ospitaletik gertu.
3 logela, komuna, egon-
gela, sukaldea eta bal-
koia. Berritu berria. 520
euro (berogailua barne).
� 635 771694/  660
928563.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

LESAKA. Apartamen-
tua errentan emateko
irailaren 15etik aurrera
astele henetik ortzirale-
ra. 2 logela bakoitza be-
re komu narekin, sukal-
dea eta egon gela. Tele-
bista. Ko txea behar da.
Herritik 2 KM. �678
855056.
BERA. Legia karrikan
90m2ko pisua errentan
emateko.  3 logela,
egongela, sukaldea, 2
komun, igogailua, be-
rogailua eta balkoi za-
bala. Eguzki tsua. �659
152175 / 699 387463.
BERA. Altzateko Pla-
zan pisua errentan ema-
teko. Igogailuarekin, 3
logela, egongela, sukal-
de zabala eta berogai-
lua. Guz tiz ekipatua.
� 665 716126/  685
727560.
LESAKA. Eltzeta karri-

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI.
Etxe  bizitza salgai, mo-
bleztatua dago. Bero-
gailua, igogailua eta
trastelekuarekin. 16 mi-
lioi Pta/ 100.000 €. �948
585036.

ERATSUN. Hiru borda
salgai, lur eremuarekin.
�943 217817. 
IGANTZI. 3 solairuko
 etxea  salgai (107 m2so-
lairuko), teilatu azpia eta
97 m2ko lur eremua. Au-
kera ona. �948 630552.
ETXALAR. Borda bere
lur eremu eta baimene-
kin salgai. �661 121540.
LESAKA. 50 m2ko baje -
ra eta pisua salgai.
112.000 euro. �948
630552.

BERA. Etxebizitza atxi-
kia salgai. 200 m2. 3 solai -
ru, kalitateko materia lak,
4 logela, 2 bainuge la, ga-
rajea (27m2) eta lorategia 
(75m2). 3 autoren tzako
aparkalekua. 350.000
euro (Prezio negoziaga-
rr ia ) .  � 636 880115
(19:00etatik aitzinera).

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.net edo www.ttipi.net

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZE KO 8€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 10€

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta 
INTERNETen hilabete batez agertuko da 

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 56 0703304329 kontuan

TTIPI-TTAPAk ez du bere gain hartzen argitaratuak diren iragarkien ondorioz 
sortzen ahal diren operazioen erantzukizunik

BAZTAN, BIDASOA, 
ULTZAMA eta 
IPARRALDEAN  
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak,
bordak, lokal komertzia-
lak eta nabeak salgai.

IPARRALDE eta 
BIDASOA alderdietan
- Eskaintzagatik base-
rriak, bordak eta
lurrak behar ditugu.

URDAZUBI
- Etxe berri bat salgai,
mobleztatua. 2000
m2ko lursailarekin.

DONEZTEBE
- Aukera: 102 m2ko
pisua salgai. Egoera
oso onean dago. 3
logela, jangela, egon-
gela, 2 komun, sukal-
de mobleztatua eta
17 m2ko trastelekua.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 51 € (-1,00)

Zerri gizena
1,412 € kiloa. (+0,022)

Zerramak:
0,750 €Kg/bizirik. (+0,010)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 4,31  
1.koa 4,08 
2.koa 3,93 
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 4,41  
1.koa 4,12
2.koa 3,98

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

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(ekainaren 6tik 13ra bitarteko prezioak)
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triala salgai. 500 m2. Au-
kera ona. �948 630552.

LURRAK/ORUBEAK
salgai

IGANTZI. 2.525 m2ko
lur eremua salgai, herri-
gunean. Unifamiliarre-
rako. Aukera ona. �609
708797.

LANA
eskariak

DONEZTEBE. Emaku-
mea orduka lanean ari -
tze ko prest: garbiketa la-
nak egiten, sukalde la-
guntzaile... �673 372938.
ARIZKUN. Arkitektura
ikasle batek Lehen Hez-
kuntza, DBH eta Batxi-
lergo mailako klase par-
tikularrak emanen lituz-
ke. �680 187344.
Esperientzia duen
neska batek haurrak
zaintzen lan eginen lu-
ke, Bera edo inguruan.
�627 609332.
34 urteko mutila osta-
laritzan lanean ariko li -
tzateke. Jangelan, os-
tatuan... Gaztelaniaz,
frantsesez eta ingele-
sez daki. �603 490645.

LANA
eskaintzak

ZUGARRAMURDI. Ka -
ttalin jatetxean frantse-
sa dakien zerbitzaria be-
har da. �948 599146/
948 599009.
ZUGARRAMURDI. Ile-
apaindegi batean langi -
le bat behar da, espe-
rientzia duena eta fran -
tsesa dakiena. �619
372546.

MOTORRAK
salgai

Astra gsi salgai, 16v,
2.0, 150cv. Egoera one-
an, IAT-ITV ekainean pa-
satua, kubierta berriak,
amortiguadoreak selex
eta muelleak eibach, tu-
bo eskapea don silen-
cioso inox, bolantea
OMP, llantak TP Valen-
cia r17. Dena homolo-
gatua dago. 200.000
KM. 2.800 euro. Ko txea
ikusi eta proba daiteke.
�600 703288.

SUNBILLA. Remolkea
salgai. Hagitz egoera
onean eta ehiztarienda-
ko aproposa. Neurriak:
100 x 125 x 71cm. �948
451766.

2001eko Nissan Alme-
ra 2.2 diesela salgai.
108.000 km. Ongi zain-
dua eta beti garajean
egona. IAT-ITV 2015eko
ekainera arte. Prezio in-
t e resga r r i a .  � 691
213207.

ANIMALIAK
oparitzeko

Aurkitutako zakur bat

zainduko duen norbai-
ten bila ari gara. �610
466198.

ANIMALIAK
saldu

LESAKA. 2 asto ernari
salgai, euskal arraza -
koak  eta prezio onean.
�690 181644.

Border collie zakurku-
me arrak salgai. Atta eta
ama lanean .  � 616
109050.

4 ahari muturgorri sal-
gai. �697 440590.

DENETARIK
salerosketak

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xe-
hetua. �659 867287/
699 461394.
IRUN. Taxi lizentzia sal-
gai, jubilazioa dela-eta.
�630 123959.
Haritzezko altzari be-
rria, erabili gabea salgai.
Neurriak: 1,95 metro za-
balera, 2,20 m altuera eta
0,57 m sakonera. Telle -
txean erositakoa, prime-
ran dago. Prezioa den-
dan 4.000 euro. 2.000

eurotan sal gai. Nahi iza-
nez gero dendara dei dai-
teke  egoeraz  ga l  -
detzeko. �600 524041.

ORONOZ. Egurra xe-
hetua salgai. Pagoa eta
hari tza. Etxera erama-
nen da. �676 242520.

3 ohatzeko litera sal-
gai. Egoera onean, 1
metro zabal, 2,55 m lu-
ze. Armairu eta balde-
kin. Koltxoiak eta 2 nor-
d i ko  opa r i .  � 618
962622.

Haritzeko altzari trin-
koa salgai. Neurriak: za-
balera 2,27 m, altuera
2,07 m eta sakonera 0,60
m. Erabili gabea, egoe-

ra ezin hobean. Telletxe-
an erositakoa, dendara
dei daiteke egoerari bu-
ruz galdetzeko. 1.000
euro tan sal gai.Bizitza
osorako. �600 524041.

Haritzezko botilategia
salgai, irekitzekoarekin
eta kopak uzteko tokia-
rekin, 40 botilen tzat. Neu-
rriak: 1 metro zabaleta,
1,83 m altuera eta 0,37
m sakonera. Telle txean
erosita, prezioa dendan
1.500 euro, 700 eurotan
sal tzen da. �600 524041.
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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

Elko, Nevadako
MITCHELL OWS -
LEY IGOAk 16
urte be teko ditu
uz tai laren 23an.
Zorionak Lesa -
kako familiaren
partetik. Muxu
haundi bat!

Aunitz urtez ANE! Zubietako gure
printzesak uztailaren 6an 2 urte
 beteko ditu. Bi muxu potolo Oier,
Enea, Ainere, Alaitz, Ioritz,  Intza,
Aroa, Beñat, Udane eta Elaiaren
partetik. 

MARKEL ZELAIETA BERASATEGI bera-
tarrak 5 urte bete ditu ekainaren
25ean. Zorionak eta muxu potolo
bat familia guztiaren partetik gure
bihurritxoari.

Lesakako OIER eta AROIA ORDOKI

FAGOAGAk urteak beteko dituzte.
OIERrek ekainaren 27an 7 urte eta
AROIAk uztailaren 2an 4 urte bete-
ko dituzte. Zorionak eta bi muxu
haundi Berako familiaren partetik.

Donamariako NAHIA eta EKAIN

TELLETXEA ODRIOZOLA bikote alaiak
6 urte bete dituzte ekainaren
21ean. Zorionak eta muxu eder-
eder bat Lesakako osaba eta ize-
baren partetik. Ongi pasa meren-
dolan. Muxuak.

Oizko ANE BARRIKART ZIAk 5 urte
bete ditu maiatzaren 28an!
Zorionak familia eta lagunen
 partez! Maite zaitugu, printzesa!

Oronozko MARKEL TORRES

ALEMANek ekainaren 25ean 7 urte
bete ditu. Zorionak eta aunitz urtez
Mugaireko eta Lesakako familiaren
partetik. Muxu haundi bat, berexiki
Unai eta Garaziren partetik.

Lesakako GARAZI ETXEPARE

ALEMANek 4 urte beteko ditu uztai-
laren 15ean. Zorionak eta aunitz
urtez zure familia eta bereziki Unai
eta Markelen partetik. Ongi pasa
eta muxu goxo-goxo bat.

MAITANE eta ADUR ERKIZIA ARBURUA

lesakarrek uztailaren 4an eta ekai-
naren 30ean 7 eta 4 urte beteko
dituzte. Zorionak eta muxu haundi
bat familia guztiaren partetik.

Zorionak atta!
Muxu haundi
bat etxeko bi
nesken partetik
eta berexiki
etxeko prin tze -
sa ren partetik.
Afari goxoa
prestatu!

Oronozko AITOR

BARAIBAR GOR TA RI

futbolariak 7 urte
bete ditu ekai na -
ren 8an. Muxuak
ama, atta eta
Maia len en  par te -
tik, baita lehengu-
suen partetik ere!

Sunbillako NEREA PETRIRENA

GOROSTERRAZUk uztailaren 4an
urteak beteko ditu. Aunitz urtez
familia guztiaren partetik, baina
berexiki Iraide eta Garaine ilobak,
Iker laguna eta Ibai semearen
 partetik. Afari goxoaren zain geldi-
tuko gara. Ongi pasa eguna.
Marrubizko muxuak.

BEÑAT eta MIKEL PORTU

BARINAGAREMENTERIA

leitzarrek 6 urte beteko dituzte
ekainaren 29an. Zorionak eta 6
muxu haundi familia osoaren eta
bereziki Lesaka, Manzanos eta
Leitzako lehengusuen partetik.

AMETS eta MAREN OLAIZOLA

TELLETXEA leitzarrek  ekainaren
17an 2 urte bete dituzte. Zorionak
etxeko guztien partetik. Muxu pila
pila gure pottokoentzat.

OLAIA eta EGOI OTXANDORENA

PETRIRENAk 5 eta 2 urte bete
 dituzte ekainaren 26an eta 19an.
Aunitz urtez aita, ama eta familia
guztiaren partetik. Muxu haundi
bat.



PUBLIZITATEA | 51
ttipi-ttapa | 617 zk.

2014.06.26






