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Nafarroako herri
kirol txapelketak
sanferminetan
Nafarroako hainbat
txapel erabakiko
dira Iruñeko sanfer-
minetan. Uztailaren
8tik 14ra kasik
egunero txapelketak
eta erakustaldiak
izanen dira.

Betiko familia ereduetatik
haratago, bertzelako ereduak
zabaltzen ari dira gure artean
Familia ez da sexu desberdineko bikote batek
eta hauen seme-alabek osatutako eredura
mugatzen. Gero eta gehiago dira seme-alaba
izan edo adoptatu duten guraso bakarrak,
edo familia izan duten sexu bereko bikoteak,
intseminazioz guraso izan direnak…
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Etorkizunean Hezkuntza
edo ongintza zereginetan
erabilia izan zedin eman
zuten etxea jabeek.
Nafarroako Gobernuak,
ordea, Guardia Zibilaren
esku uztea erabaki zuen,
15 urterako. Udalak eta
Plataformak herriari
itzultzea eskatzen dute.

Indarkeria
sexistari STOP
Lesakan,
sanferminetako aste-
buruan, Lila Puntua
jarriko dute informa-
zioa zabaltzeko. � 24
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Hamar urte pasatu dira Leitzako Maxurrenea
etxea Guardia Zibilaren kuartel bihurtu zene-
tik. Baina bere garaian, jabeek ongintza eta
hezkuntzarako utzi zuten eraikina eta herrita-

rrek berreskuratu egin nahi dute. Mobilizazio
jendetsuak egin dira; ekainaren 8ko manifes-
tazioan, adibidez, 300 lagun bildu ziren. Parla-
mentura ere ailegatu da eskaera eta ostegu-

nean mozioa aztertuko dute. Udalak Maxurre-
nean zein zerbitzu kokatu herritarrekin disei-
natzeko zabaldutako partehartze prozesuaren
emaitzak ere aste honetan aurkeztuko dituzte.

Markel AZKARGORTA | Maxurrenea Herrintzat Plataformako kidea

«Gobernuak entzutea nahi badugu
herriak mobilizatu egin behar du»
G. PIKABEA | LEITZA

ZeindaMaxurrenearen
historia?
1975ean Jose Perurena
etaVictoriaLarratekAma-
zabalPatronatuariutzita-
koetxeada,bainadona-
ziobaldintzatuaizanzen,
etxearenjabeekMaxurre-
neahezkuntzaedoongin-
tzarako erabili beharko
zela eskatu baitzuten.
1978anPatronatuakNa-
farroako Gobernuari
eman zion etxea, ongin-
tza eta hezkuntzarako
erabilzezan.Urteaskoan,
mojek zaindutako nes-
ken erresidentzia egon
zen,bainahauekjoatean
hutsikgeratuzen,etaera-
bilerarik gabe egon zen
urte luzez. Hori ikusita,
1998anUdalaketxeaes-
kuratzeko eskaera egin
zionGobernuarizaharren
egoitzaegiteko,bainaho-
nek irakasleek euskara
ikasteko barnetegia egi-
teko asmoa omen zuen.
Udalakurteluzezhainbat
gestio egin zituen, baita
orduko Gobernu ordez-
karien oniritziko proiek-
tuakaurkeztuere.Horre-
la2002raarte.Urteharta-
ko otsailean Gobernuak
Maxurrenea Espainiako
BarneMinisterioarialoka-
tzeaerabakizuen,Ateka-
beltzen zegoen kuartela
utzietaGuardiaZibilaMa-
xurrenean kokatzeko.
10urtepasatudiraMa-
xurrenea Guardia Zibi-
larenkuarteladenetik...
Udalak behin baino ge-
hiagotan eskatu dio Go-
bernuarikontratuaetete-

ko, baina erantzuna 15
urterako egina zegoela
izandabeti.Halere,bada-
kigu Gobernuak nahiko
balukontratuabertanbe-
hera utz daitekeela eta
leitzarrokMaxurreneaes-
kuratu eta herriko beha-
rretarakoerabili ahal iza-
nengenuke.10urteurrian
beteko dira eta platafor-
mak horregatik ekin dio
berriz aldarrikapenari.
Zer dio Gobernuak?
Bilera eskatu arren, ez
duguGobernuarekinbil-
tzekoaukerarik izan.Ha-
rritukogintuzketaldepar-
lamentarioek beraiekin
egindakolan-saioanMa-
xurrenea leitzarrei itzul-
tzeko eskaera zilegitzat
jotzen dutela adierazita,
Gobernuakhorrientzun-

gor egin eta beste behin
leitzarrei bizkar emanez
Ministerioarekin duen
kontratuaezeteteak.Go-
bernuarenborondatepo-
litikoarenaraberakoada.
Parlamentuanerantzun
ona jaso duzue, ezta?
Erantzunaosopositiboa
izanda.Taldeguztiekhar-
tu gintuzten PPNk izan
ezik. Helburuetako bat
Leitzak dituen kultur eta
ongintzabeharraketaaz-
piegitura faltahelaraztea
izanzen.Maxurreneabe-
harrezkoak diren zerbi-
tzuak kokatzeko egoki
ikustendugulaaipatuge-
nien. Ezin dugu ahaztu
Amazabal Patronatuak
GobernuariMaxurrenea
uztean, etxearen erabil-
penerako baldintzak ja-

rrizizkiola.Gureeskaera
babestu eta Gobernuari
Ministerioarekin duen
kontratua bertan behera
uzteko eskatu genien.
Zein erabilpen propo-
satzen duzue?
Plataforma moduan, ez
duguMaxurreneaproiek-
tuzehatzbatekinlotunahi
izan.Gurealdarrikapena
Maxurreneaherriarentzat
izandadilada,hortaz,he-
rriak erabaki behar du
bertan zer egin eta Uda-
lak zabaldutako parte-
hartze prozesua aukera
hoberena izan da erabil-
pen hori zehazteko.
Hemendikaurrerazer?
Epemotzean, sinaduren
kanpainarekinamaitueta
Nafarroako Gobernuari
leitzarren eskaera bidal-
tzea dugu eskuartean.
Gero, ostegun honetan
Parlamentuanmozioaaz-
tertuko dute eta hainbat
gonbidapen lortu ditugu
pleno horretan ikusle gi-
saegoteko.Ikusikodugu
plenoanzergertatzenden
etaGobernuakzereraba-
kitzen duen. Gauza bat
da plenoak erabakitzen
duena eta beste batGo-
bernuak Parlamentuak
agindutakoa betetzeko
duen borondatea. Herri
babesa badugu eta ba-
bes politikoa ere bai. Ar-
gidugu leitzarronboron-
dateazeindenaldarrika-
tzenjarraitukodugulaeta
horretarako formulak bi-
latuko ditugu Maxurre-
nea Leitzari itzuli arte.
Elkarr izketa osoa
www.ttipi.net-en.

UTZITAKO ARGAZKIA

Markel Azkargorta Maxurrenea Herrintzat Plataformako kidea da.

PARTE HARTZEKO DEIA
«Herritarrei eskerrak
eman nahi dizkiegu
eta hemendik aurrera
eginen ditugun ekime-
netan parte hartzera
animatu nahi ditugu,
Nafarroako Gober-
nuak entzutea nahi
badugu, herriak
mobilizatu behar du,
herritarren partehar-
tzea ezinbestekoa da.
Etxea berreskuratzeko
aukerak badaude,
baina horretarako
herriak ozen adierazi
behar du bere nahia:
Maxurrenea herriari
itzultzea, herriaren
beharrei erantzuteko
erabilia izan dadin».
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GIZARTEA� GURASOAK KONTU KONTARI

Guraso
bakarreko
familiak gero
eta gehiago dira
Guraso bakarreko familia osatu
duten aita eta amen esperientzia
bildu du TTIPI-TTAPAk

UTZITAKO ARGAZKIA

Juanjo Arruiz eta Vilson bere semea Amaiurren bizi dira.

Juanjo ARRUIZ eta VILSON
(Amaiur)

«Sufrimenduen gai-
netik zoragarria da,
ez dut ahaztuko iku-
si nuen lehen aldia»

«Bizitzahonetanegin
dudan gauzarik ederre-
naVilsonadoptatzeaizan
da». Harro eta hunkituta
solastu zaigu Juanjo
Arruizberesemeaz.Sor-
tzez iruñearra da Juan-

jo, 24 urtez Bartzelonan
bizitu zen, baina orain
dela 12 urte Euskal He-
rrira itzuli eta Amaiurren
lurhartuzuen.57urtedi-
tu, ezkongabea da eta
BrasilensortutakoVilso-
nen aita da.

Kontatudigunez,«be-
tidanikizandutaitaizate-
ko gogoa. Hasieran, be-
harbada bizitzak lagun-
du ez zidalako, ez nuen
egin. Bartzelonan hiri

haundibateanbizinintze-
la,gibeleratzenutzinuen.
Bainahonatetorrinintze-
nean serioagoplanteatu
nuen». Eta hala egin
zuen,izenaeman,etabe-
hin prozesuan sartuta,
«gero eta gehiago moti-
batunintzen»,dio. «Gisa
batera edo bertzera aita
izan nahi nuen, berdin
zitzaidanbiologikoaedo
adoptatua, niretzat nire
semeaberdin-berdinbai-
taniresemea,odolbere-
koa izan ala ez». Eta zer-
gatik Brasil? Bada gizo-
nezkoaetagurasobaka-
rra izanda, adopziorako
arazo guttien han eduki-
ko zituela erran ziotela-
ko: «jatorriak eta arrazak
bost axola zidan».

Izenaemanetalauur-
tera deitu zioten, ohiko
bikotebaten kasuanbe-
zala: «orduan kezkatzen
hasi nintzen». Izan ere,
Juanjok 5-10 urte tarte-
koa eskatu zuen eta Vil-
sonek 12 zituen.Gibele-
ra botatzen ahal zuela
erran zioten, bertze pro-
posamenen bat etorriko
zela,bainaArruizekezetz:
«Vilsonen aurpegia ikusi
nueneanniresemeazela
ikusi nuen.Berdin zitzai-
daneskatutakoadinabai-
nogehiagoizatea.Urtee-
kin Vilson zergatik etorri
zen ulertu dut, mundua-

ren bertze puntan egon-
daere,edozeingauzaren
gainetik nire semea da».

Brasilhegoaldeanjaio
zenVilson,etahaurtzaro
zaila izan zuen. Horren
ondorioz,honatetorrieta
lehendabiziko bi urteak
«zailak» izan zirela erran
digu aitak. Oraindik ere
une gogorrak badirela
dio, nerabea izanda de-
nagaldetzenbaitu:«nor-
mala da bere sustraien
berri izateko gogoa iza-
tea. Baina bera hemen-

goa sentitzen da, arras
euskalduna da eta hori
erraten du». Lau urteo-
tanVilsonederkiegokitu
dela dio aitak: «jendea-
rekinarrasongierlaziona-
tzendaeta lagunaunitz
egin ditu. Indar eta bo-
rondatehaundiaditu eta
izaera onekomutila da».

Juanjorendako «go-
gorrena»Vilsonenerrea-
litatea zein zen jakitea
izan omen da: «Brasile-
ra joanaitzinetikegoera-
ren berri eman zidaten,
txostena ere eman zida-
ten, baina ez dator bat
errealitatearekin. Berak
bizi izan duena aunitzez
ere okerragoa da». Gai-
neratu digunez, «hilabe-
te eta erdiz egonnintzen
Brasilenetahanbizituta-
koa benetan serioa izan
zen». Baina hasieratik
argi eduki zuen ez zuela
utziko.

«Haserre nagoenean
ere,niremaitasunaadie-
razi izandiot».Halaxeai-
tortu digu Juanjok. Eta
orain, aita-semearen ar-
teanharremanestuasor-
tu dela aipatu digu: «ba-
daki ez dudala utziko».
Lauurterenondotik,gaur
egun duen arazo baka-
rra akademikoa dela
erran digu Arruizek: «10
urtekohutsuneakademi-
koadu.12urterekinhasi

Betiko familia ereduetatik haratago, bertzelako
ereduak zabaltzen ari dira gure gizartean eta
hala, aitak edo amak, bietako batek, eta seme-
alabek osatutako familien kopurua igotzen ari
da, baita gure eskualdean ere.

G. PIKABEA
Familia ez da sexu desberdineko bikote batek

eta hauen seme-alabek osatutako eredura muga-
tzen. Gero eta gehiago dira seme-alaba izan edo
adoptatu duten guraso bakarrak, edo familia izan
duten sexu bereko bikoteak, intseminazioz guraso
izan direnak... 2012an egindako ‘Nafarroako bizi-
baldintzen inkestaren’ arabera, Nafarroan familien
%1,9 guraso bakarrekoak dira. 16 urtez azpiko se-
me-alabak edo 16-24 urte bitartekoak baina lane-
an ari ez diren seme-alabak beraien ardurapean di-
tuzten eta bikoterik ez duten gurasoak sartzen di-
ra guraso bakarreko familiaren baitan, bikotea hil
egin delako, banandu delako edo sekula bikoterik
izan ez dutelako. Kasuen%83,3an familiako burua
emakumezkoa da. TTIPI-TTAPAk guraso bakarra
izatearen esperientzia nolakoa den bildu nahi izan
du eta Nerea Petrirena sunbildarrarekin eta Amaiu-
rrenbizi denJuanjoArruizekinegonda. Nereaksor-
tzez errusiarra den eta abuztuan hiru urte beteko
dituen Ibai adoptatu zuen orain dela urte bat eta
erdi inguruetaJuanjokBrasilen jaiotakoVilsonhartu
zuen etxean honek 12 urte zituenean.

AITATASUNA
«Aita izan nahi nuen,
berdin zitzaidan bio-
logikoa edo adopta-
tua, niretzat nire se-
mea berdin-berdin
da nire semea, odol
berekoa izan ala ez»

Juanjo ARRUIZ
Amaiur, 57 urte
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zeneskolanetagainera-
koekindesabantailanda-
goelasentitzenda.Baina
nik beti erraten diot lau
urtezbihizkuntzaetaber-
tzegauzaaunitz ikasi di-
tuela». Onartu digu aita-
tasunarekin berak bere
buruaz ezagutzen ez zi-
tuen ezaugarriak garatu
dituela, eta gaineratu di-
guezlukeeladeusereal-
datuko:«orainnirelehen-
tasuna nire semea da,
beradaniretzatdenaeta
lehena. Hori garbi dut».
Are gehiago, esperien-
tzia errepikatuko omen
luke adinagatik izan ez
balitz: «Hau10urte lehe-
nagotik egin izan banu,
errepikatueginennuke».
Hunkitu egiten da se-
meazsolastean, izanere,
«bizitza honetan bizitu
dudan gauzarik zoraga-
rriena Vilsonekin egin
duela»sentitzendu:«zo-
ragarria izan da, eta ez
dut sekula ahaztuko be-
ra ikusi nuen lehendabi-
ziko aldia, bere segurta-
sunaikusinuenlehenda-
biziko aldia, hegazkina
hartu eta etorri ginen le-
hendabiziko aldia...».

Nerea PETRIRENA eta Ibai
(Sunbilla)

«Emozionalki hagitz
gogorra da baina
bizipen zoragarria
eta ahaztezina da»

«Guraso bakarra iza-
teko hainbat aukera
aztertu ondotik, adop-
zioarenairudituzitzaidan
egokiena». Hala eman

zuen ama izateko urra-
tsaNereaPetrirena sun-
bildarrak.36urteditueta
ezkongabeada,eta2011
hondarretik berekin du
Ibai Arsen semea, sor-
tzezerrusiarra.NuevoFu-
turo Elkartearen bidez
egin zuen adopzioa.

«Prozesualuzexama-
rraizandela»aitortudigu,
ia lau urtez egon baitzen
esperoan. 2008koapiri-
lean hasi zen adopzioa
tramitatzen eta hiru urte
etazazpihilabeterenon-
dotikekarrizuenErrusia-
tikIbai.16hilabetezituen
orduan, eta aurtengo
abuztuan hiru urte bete-
ko ditu. Behin proze-
suan sartuta, lau hilabe-
tez Nereak hiru bidaia
eginzituenErrusiara.Lan
burokratikoakegitekoeta
Ibairiumezurztegianegin
zizkionbisitetanbi lagun
izanzituenondoan: «ba-
tek errusieraz bakarrik
hitz egiten zuen eta ber-
tzeaitzultzaileazen».Gai-
nera, «autoz kilometro
sailaeginnuenetahorre-
tarako autogidari priba-
tua izan nuen». Edozein
moduz, hiru bidaien an-
tolakuntza eta Errusiako
egonaldia«ezinhobeak»
izan zirela erran digu.

Guraso bakarra izan-
da,herrialdeguttiagoizan
zituen aukeran, are gu-

ttiago 0-3 urteko umea
nahizuelako.«Momentu
hartan Errusian bakarrik
eskaini zidaten aukera»,
azaldu digu. Baina ber-
tzela, ez omen du ozto-
porik izan, «dena ongi
joan da».

Hori bai, «emozional-
ki hagitz gogorra» izan
dela dio: «lau hilabetez
hiru bidaia egin nituen
Errusiara. Hauetako bi-
tan, Ibai bertan utzi eta
etxera etorri behar izan
nuen, hurrengoan noiz

joanen nintzen jakin ga-
be. Halere, zortea izan
nuen eta lehenbiziko bi-
daiatik bigarrenera bi hi-
labete bertzerik ez ziren
pasatu eta bigarrenetik
hirugarrenera 18 egun».
Emozionalki «momentu
gogorrak» bizitu dituela
onartu digu eta adibi-
deak ere eman dizkigu:
«Ibairen mediku txos-
tenajasonuenean,lehen-
biziko aldiz ikusi nuene-
an, bi aldiz Ibai han utzi
eta etxera etorri behar
izannuenean,biordueta
erdiko epaiketa pasatu
behar izan nuenean...».
Azken bidaian, ordea,
«zorionekoa»sentituzen:
«Ibaiumezurztegitikate-
razenunehuraetaSunbi-
llaraetorriaitzinetikErru-
sianelkarrekinpasatuge-
nituen egun haiek». Ibai
lehendabizikoz ikusi
zuenmomentuanolakoa
izanzenereazaldudigu:
«nahikoblokeatuageldi-
tunintzenetageroeznin-
tzenoroitzenere Ibaibe-
re gelatik atera eta lau
hanketan etorri zela gu-
regana».

Buruhausterik haun-
diena «umearen osasun
egoera fisiko eta psiko-
logikoak»emandio. Izan
ere, errusiar ume ba-
tzuek Fetu Alkoholikoa-
renSindromeaizatendu-

te, hau da, haurdunal-
dian edo edoskitzean
amak kontsumitzen
duen alkoholaren eragi-
nezfetuakondoriolatzak
pairaditzake.Denaden,
NereakoraingozIbairiso-
matu dion hutsunerik
haundiena«maitasunfal-
ta ikaragarria» izan da.
Berak azaldu digunez,
«maitasun falta haundia
dute ume hauek, baita
berriz gurasoak galtze-
ko beldurra ere. Bi gau-
za hauek lantzea ez da
erraza,bainahorretanari
gara jo eta ke».

Hemezortzi hilabete
pasatu dira Nereak Ibai
semea ondoan duene-
tik, etaberehitzetanama-
semearen arteko harre-
mana «hagitz estua» da.
Gainera,mutikoa«hagitz
ongiegokitzen»ariomen
da. Ama izanda «zorion-
tasunhaundia»sentitzen
duelaereonartudigu,eta
Ibaikereemandiolezioa:
«momentuabizitzenera-
kutsidit.Eznuenpentsa-
tzen hain ttikia izanda
hainbertzegauzaerakus-
ten ahal zituenik».

Adopzioaren aukera
orokorrean garestia de-
la dio Nereak, baina gu-
raso izan nahi duen nor-
baiti«dudarikgabe»ahol-
katukolioke.Horibai,«le-
hen bailehen hasteko»
gomendatu du, eta «pa-
zientzia aunitzekin, pro-
zesu luzeak direlako».
Berak «gustura» errepi-
katukoomenluke,«den-
boraluzezesperoanegon
beharkoezbalitzetaba-
tez ere, hainbertze diru
kostako ez balitz».

Ibai semearekin kon-
tent bizi da orain sunbil-
darraetanabarizaio,ama
izateko ametsa egi bi-
hurtubaitu.Adopzioare-
na «bizipen zoragarria
eta ahaztezina izan da
eta izaten ari da», adie-
razi digu. Eta bide ho-
rretan laguntza eskaini
d ietenez ere ez da
ahaztu: «eskerrik asko
LauraetaCristinari,zuen
laguntzaetamaitasuna-
gatik».

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA
Nerea Petrirena sunbildarra eta Ibai bere semea.

DATUA

%1,9
GURASO BAKARREKO
FAMILIAK NAFARROAN

Familien %1,9 guraso
bakarreko familiak dira

Nafarroan. Kasuen
%83,3an emakumezkoak

dira familiako buruak.

AMATASUNA
«Batez ere momen-
tua bizitzen erakutsi
dit semeak. Ez nuen
pentsatzen, hain
ttikia izanda, hain-
bertze gauza era-
kusten ahal zituenik»

Nerea PETRIRENA
Sunbilla, 36 urte
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Ez.Zalantzarako tarterikuztenezduensolasa.
Baina bada, masifikazioaren aitzakian eta
bestetan denak balio duelakoan, zirrikiturik

topatzen dionik ere: ezetz erran dit, baina xuabe-
xuabe.Matelezurrekoaemandit,bainaminikeman
gabe. Garagardo katxia burutik beheiti hustu dit,
baina frexkatzeko izanen zen. Ostatutik alde egin
du,bainanikgibeletik segitzeko…Ez-ez-ez-ezetz!

Ezetz diodanean ezetz da

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 2003.07.03 / TTIPI-TTAPA 353 zbk.

Baztango Xauli eta Baigorriko Gazte Bulegoa elkarlanean
«Baztan eta Baigorri arteko harremana berreskuratu nahi dugu». Hala zioen
Irantzu Izeta, Baztango Xauliko arduradunak duela hamar urte. Xede horrekin,
urte hartan, Argibide proiektuaren barnean, Baigorriko Gazte Bulegoarekin el-
karlanean ari ziren eta Biak Bat aldizkaria karrikaratu zuten. Lau urte lehenago
hasia zen lanean Xauli. Lehenik, ezinduen aisialdian laguntzeko ekimena egin
zen eta gero, Gazteen Informazio Bulegoa. Zerbitzu hori Baztango udalak be-
re gain seriotasunez hartzeko ordua zela uste zuen Izetak, «bertze tokietan egi-
ten duten bezala, bertzenaz, itxi egin beharko da».

Bizi dugun krisia dela eta, ikuspuntu interes-
garri bat aditu dut: egoera azpitik goiti al-
datzen saiatu behar dugula dio. Hau da, po-

litikariek egiten dutenaz gain, guk ere egoera al-
datzeko aunitz egin dezakegula.
Nola? Errexki: erabaki batzuk hartuz.
Adibidez, elikaduraren negozioak sekulako inda-
rra omen du, beldurgarria. Ba ez dezagun nego-
zio hori haunditzen lagundu. Kate handietako pro-
duktuhoriekerosibeharrean, sortzenaridirenkon-
tsumitzaileen elkarteetan parte hartzen ahal dugu
(Bidazi eta Barraskilo gure eskualdean).
Bertze erabaki bat: gurekin aberasten diren Iber-
drola, Enagas eta gisa horietako enpresei dirurik
ez ematea. Kooperatiba ttikiei erosten ahal diegu
behar dugun elektrizitatea (Euskal Herrian Goie-
ner dugu).
Edo bertze bat: Ez utzi zure dirua edozein banke-
txetan. Badakizu batzuk ez direla fidagarriak. Ba-
daudebertzegisabatekobanketxeak.Bilatu ‘ban-
ka etika’ri buruzko informazioa.
Gauzak aldatzea nahi badugu, hasi gaitezen guk
posible dugunarekin.

Erabaki ttikien indarra

Nire txanda
Koro IRAZOKI

Niko MINDEGIA
Logroñotik Hungariara

Sasoi bikaina egin du
LogroñokoNaturHouse
ta ldean e ta o ra i n ,
AsobalLigatikHungari-
akora salto egin du
doneztebarrak. Pick
Szeged talde txapel-
dunean ariko da.

Ramon APEZETXEA
50 urtez Almandozen apez

Sortzezgoizuetarraba-
da ere, bizi erdia baino
gehiago darama Baz-
tan aldean. 50 urte
betekodituAlmandozen
apez ari dela eta herri-
tarrek omenaldia es-
kainikodiote igandean.

Jesus ALACID
Saskibaloia bultzatzen Beran

1999an, hutsetik abia-
tuta, mutiko talde bat
entrenatzenhasietaTo-
kiOna-Bortziriak taldea
sortu zuen. Gaur egun,
100neska-mutikobaino
gehiago mugitzen ditu
saskibaloiak Beran.

Argitaratzailea Ttipi-Ttapa Fundazioa • Egoitza Koskontako bidea, 07-1 • 31770 LESAKA
Tel. (+34) 948 63 54 58 • Faxa (+34) 948 63 54 57 • info@ttipi.net

Zuzendaria Aitor Arotzena Erredaktore burua Gurutze Pikabea Erredakzioa Eneritz Iraola Publizitatea Usoa Vicente, Amaia Odriozola Berriemaileak Esteban Arotzena,
Juana Mari Saizar, Kontxi Klaber, Ainhoa eta Maider Ansa, Arkaitz Mindegia, Franck Dolosor, Margari Etxenike, Koro Iratzoki, Nerea Altzuri, Joseba Urrotz, Irune eta Itsaso Eli-
zagoien, Maite Oteiza, Maider Petrirena, Markel Lizasoain, Fermin Etxekolonea, Fernando Etxeberria, Izaskun Goñi, Joana Guerendiain, Martin Bertiz, Nerea Telletxea, Mattin
Larralde, Juan Mari Barriola, Joxean Ortega.

Fundazioaren Presidentea Pello Apezetxea Kudeatzailea Joxemanuel Irigoien Administrazioa Amaia Goia
Lege Gordailua NA-1324/85 • ISSN 1578-4673 • Tirada 6.000 ale

Erakunde laguntzaileak Etxalar, Leitza, Goizueta, Arano, Areso, Baztan, Sara eta Senpereko udalak, Zugarramurdiko Akelarre elkartea, Malerrekako Zerbitzu
Mankomunitatea

2013ko harpidetza sariak

Hego Euskal Herria . . . . . . . . . . . .40€ Europa . . . . . . . . . . . . . . . . .59,50€ Baztan, Urdazubi eta Malerreka . . . . . . . . . . . . . . . .34€

Ipar Euskal Herria . . . . . . . . . .59,50€ Amerika eta Australia . . . . . . . . . .124€ Leitza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17€

Bortzirietako Euskara Mankomunitateak
diruz lagundua

CajaNavarra Fundazioak diruz lagundua



IRITZIA | 7
ttipi-ttapa | 593 zk.

2013.06.27

Ari dira han-hemenka ospakizunak antola-
tzen, orain dela berrehun urte gure lurralde-
an gertatu zirenak oroitarazteko. Napoleo-

nen armada Penintsularen jabe egina zen, baina
orduan gibelka heldu zen, haren kontra gogor ha-
siak baitziren ingelesak eta portugesak, espaino-
lekin aliatu zirenak. Gure eskualde osoan ere, mu-
garen bi aldeetan, tropa mugimendu handia izan
zen. Berriki arte gehienbat militarrek egin zituzten
espantukeriak bertzerik ez dizkigute kontatu: Do-
nostia erre zuten egunekoa, San Migel zubikoa,
Ugaranako gudua, Errobikoa... Horretaz gainera,
erran digute Lesakan plantatu zuela kanpamen-
dua Wellingtonek eta Berako Aroztegian lo egin
zuela Jose Bonapartek. Hagitzez gauza guttiago
dakigu, ordea, gure herrietako jende arruntak bizi
izan zuenaz. Galdetu
beharko genuke Mi-
kelLaboakkantatzen
zuen bezalatsu: nork
eman zien jatera sol-
dadu haiei guziei?
Nondikhartuzituzten
kolpatuentzat behar
zituzten maindireak?
Bakean utzi al zuten
hemen bertako jen-
dea,emakumeakbe-
rexiki?Norenaldeari-
tu ote ziren gure bizi-
lagunak?
Gurehistorialariak lan
ederra egiten ari dira
gerra haiek tartean
harrapatu zuten jen-
de xehearen orduko
goiti-beheitiak ikas-
tekoetahitzaldienbi-
dez guri ezaguta-
razteko. Niri gogorazio hauek burutara etorri zaiz-
kit begiak aspaldiko TTIPI-TTAPA bati begira dituda-
la. 1983ko udaberri-udako ale bat da, eta bertan
Berako Landaxokok sinatzen duen artikulu eder-
rahelduda; egileakerratenduTipita-baitakoFran-
cisco de Arandia dendariaren salerosketa liburu-
tik hartu dituela hitz hauek: “1813ko ekaina. Fran-
tzes armada Beratik iheska pasatzen da. Oihuak,
maldizioak, zaldi irrintziak, fusilen eta zizpen zan-
petak. Agerrako bidea soldadoz betea. Batzuek
hor, Mukixun zubian, gurdi zahar bat zutik ezin al-
txatuz. InglesakSantaBarbaratikenbatahaizeabe-
zala Kaxerna aldera. Nere burua nahiko estu ikus-
ten dut, ni ere herriaren eta frantzesen arteko ha-
rremanetan ibili naiz eta. Egun batzuez kanpora
joaten banintzake...”. Ez zaizu interesgarria irudi-
tzen? Segitu behar dut irakurtzen.

Zer gertatu zen 1813an?

Mikel TABERNA IRAZOKI «KAPI»

Hautsakederkiurratuakdaudebazterretan.Orain-
gohonetangainera,ezda fruituaedo loreaasal-
datu dena ezta hostoa ere, erroak gertu dauzka

sustrai zailduak.Hainbaturteamildegiankili-koloegon
ondotik, azkenean pentsioak ikutuko dituzte. Modan
daudenEspainiakoParlamentukoguraizeenzorrozta-
sun beroari ezin honek ere ihes egin, baina mozketa
honek beste batzuekin alderatuta ohiartzun zabala
ekarriko du. Geroz eta zaharrago eta helduago den
gizarte bati biharko ogia, bizi iraupena kolokan jartzea
ez baita ahuntzaren gau erdiko eztula.
Mariano Rajoyk presidentziarako kanpainan argi za-
baldu zuen lau haizetara, gandor harroarekin eta kon-
fiantza osoarekin, Alderdi Popularrak Monkloako gil-
tzak poltsikoratzen bazituen ez zituela Hezkuntza,
Osasuna eta Pentsioak inolaz ere ikutuko. Hitz hau-
ek gainera ABC egunkariko portadan ikusgai egon zi-
ren sasoi hartan. Baina askotan gertatu ohi den mo-
duan, eta politikariekin gehiago, haizeak aspaldi era-
manak dituen promesa antzuak besterik ez ziren or-
dukohaiek. Behinosasunpublikoagaixotuetahezkun-
tza ahul utzi ondotik, argi zegoen goiz ala berandua-
go pentsioen txanda izango zela. Bada esan eta egin.
Uztailaren amaieran, jendea abuztuko oporretan edo
euren herrietako jaietan pentsatzen ari den bitartean,
EspainiakoKongresuan legea gorpuzteari ekingodio-
te. Oposizioa aho batez aurka azaldu arren, Madrilen
batek bakarrik agintzen du eta orain pentsioak hartu
dituzte euren jostailutzat. Hainbat urtetako borroka,
lan eta protestak ezerezean amilduak geratuko dira.
Gizartea zaharragoa izango denaren argudioa esku
arteanhartuta, argi dagoorainartekosistemakezzue-
la etorkizun oparorik. Baina beharrezkoa al da pentsi-
oak ahultzea? Horrek krisi zurrun honen amaiera eta
egoera hobeamarraztuko ote du? Aditu asko ezezko-
andaude,aregehiagoorainarte lanerreformarenedo-
ta politika ekonomikoaren inguruan harturiko era-
bakiak nolako emaitzak ematen ari diren ikusita.
Jendea erabat ez haserretzeko eta erabakia justifika-
tzealdera,EspainiakoGobernuakadituenkomisiobat
eraikidu.Taldehorretan pertsonabatekbakarrikeman
du ezezko borobila eta beste bat abstentzioaren alde
agertuda.Gainontzekoguztiak,murrizketenaldedau-
de. Ezin ahaztu ordea, etorkizun beltzari oraindik eta
kolore ilunagoa margotzeaz arduratu direnen artean
aseguru etxe pribatuetako ordezkariak daudela. Ase
ezinak diren marrazo bihotz gabe hauek ondo dakite,
itsaso zabalean zenbat bazka gehiago hobe dela eta
oraingo erabaki honekin, hortzak urrez mozorrotu be-
harrean dira. Irabazi duinik ezean eta bihar zer gerta-
tuko den kezkarekin, hiritarra pentsio pribatuen alde-
ko apostua egiteko bultzarazten ari baitira agintariak.
Aregehiagokontuanhartuta,pentsioplanakeginezke-
ro Ogasunean abantailak eta deskontuak izaten dire-
la. Tentazioa beraz ziurtatua dago.

Kontuz hortzak urreztatuta
dauzkaten marrazoekin
Joseba URKIOLA

Kolaborazioak

«Hagitzez gauza
guttiago dakigu,
ordea, gure herrietako
jende arruntak bizi
izan zuenaz. Galdetu
beharko genuke Mikel
Laboak kantatzen
zuen bezalatsu: nork
eman zien jatera
soldadu haiei?
Nondik hartu zituzten
kolpatuentzat behar
zituzten maindireak?
Bakean utzi al zuten
hemengo jendea,
emakumeak
berexiki?»
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Heriotzaren
urtemugan
Mikel gogoan

Amaia SAGASTIBELTZA
AZPIROZ (Malerrekako
Mankomunitateko lankide
eta lagunen izenean)

Kaixo Mikel,
UrtebetepasadaPe-

ruko mendietan harra-
patu zintuen elur-jauzi
batek gure artetik era-
man zintuenetik, ordu-
tik gertaera hura gogo-
an daukagu.

Negua luze joan da
inguruhauetanetaora-
in, udaberri buelta ho-
netan, eguzkiak bere
aurpegiaerakustendu-
en egunetan,inoiz bai-
nogehiagooroitzenga-
ra zurekin, Mikel.

Kirolamaite zenuen,
zure pasioa zen men-
dia, bizikleta, naturare-
kin zer ikusia zuen edo-
zer. Urte sasoi honek
gosal garaiko solasal-
diak betetzeko tartea
ematenzigun, zurepla-
nez, asmoez, eginda-
koez aritzen ziñen/gi-
ñen gustora, izaten ze-
nuen beti zerbait.

Aurten, aspaldi ez
bezala Mendaur tton-
ttorra xuri-xuri agertu
zaigunoiz-nahi, ziurhau
ere zurekin akordatuko
zela!!!

Zauden tokian zau-
dela ere, ez utzi hanka,
beso eta mihia astin-
tzeari, elkar ulertzen gi-
nenmintzairahedatzea-
ri; gure bihotzean zure-
tzako txokoa gordea
daukazu.

Ongi segi eta beste
bat arte.

Irakurleak mintzo

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

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

o Faxa: 948 63 54 57

Bota bertsoa
Joxe Mari FAGOAGA (Ituren) • Doinua: Habanera

Egunon lendabiziko
hemen kantari hasita
gure aurrean daukagu
Mendaurko zelai polita
berrogeita hamar urtez
gure urteroko zita
hemengo ta joandakoak
ez dauzkagu ahantzita
auzo lanean egina
herritikan etorrita
zaldi ta asto gainean
behar zena ekarrita
gaur zuetaz oroitzea
dena pentsatzen hasita
zuengatik dago hemen
gure Mendaurko ermita.

Goi xamar egote horrek
izaten dun arriskua
tximistak askotan jotzen
pareta ta teilatua
saiatzen gara ematen
merezi duzun tratua
herrian ta inguruan
bai zara zu maitatua
mende erdia da aurten
zu orduan berritua
herriko jende gehienak
botako zuen eskua
orduan egin zutena
beraiena meritua
gaur zuentzat dira gure
txalo, bertso ta aurreskua.

Mendaurko ermita berritu zela 50 urte
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Prentsatik bildutakoak

«Nik ez nuen sekula
pentsatu buruz buru-
ko txapelketa irabazi-
ko nuenik. Ikusten
nuen ni baino kolpe
gehiagoko pilotariak
bazeudela. Niri lau
t’erdikoa gustatzen
zait. Baina buruz
buruko lehen txapela
irabazita, ikusi nuen
nik ere txapela irabaz-
teko modua banuela
orain jokatzeko era
honekin, airez, sota-
manoz, botera altuera
emanez…».

Aimar OLAIZOLA
Goizuetako pilotaria
BERRIA 2013.06.19

«Beldurra, ezjakinta-
suna eta iluntasuna
adierazten ditu Koko-
herri adierak. Bestee-
na, arrotza. Baina
bestetasun hori gurea
ere bada. Beste ba-
tzuk dabiltza herri ho-
rretan, baina, azkene-
an, gu gara herri ho-
rren barruan gaude-
nak, gure bestetasuna
edo arroztasuna adie-
razten duen kontzeptu
gisa hartua dago
hemen [argitaratu
berri duen liburuan]».

Patxi ZABALETA
Leitzako idazlea
BERRIA 2013.06.19

11 galdera labur

Nor dugu Maite Urrutia?
Umore eta ilusioz beteriko azpil-
kuetarra.
Pelukera lanetatik, administra-
tibo lanetara...
Aldaketa handia da baina ttikitan
esaten nuen haunditzekin peluke-
ra edo “sekretaria” izan nahi nue-
la. Urte askoz pelukera bezela lan
egin dut eta, orain administratiba
bezela probatu nahi dut.
Bidaiaberexiakeginazara, zein
txoko ezagutu dituzu?
Lekuaunitzetanibilianaizbaina es-
perientzi ikusgarribezalaRiodeJa-
neirokokarnabalakaipatukonituz-
ke, eta bidai polita baina gogorra
aldi berean Indiatik barna ibili nin-
tzenekoa.
Hurrengo hegazkina nora?
Munduko edozein lekura joateko
eznukeproblemarikiza-
nen.

Saharatikurterobisita jasotzen
duzu...
Bi haur ekartzen ditut, anai-arre-
bak, eta bi hilabetez gure artean
egoten dira. Aurten laugarren ur-
tea izanen dut. Esperientzi arras
ona eta aberasgarria da.
Zerk bultzatu zintuen erabaki
hori hartzera?
2009ko udan gaixotu eta hilabete-
ak pasa nituen hospitalean. Hu-
rrengo uda hurbiltzen hasi zelarik,
nire burua lagungarri sentitu nahi
nuelako hartu nuen erabakia.
Gaixotasunaren aurrean zein
izan zen botikarik hoberena?
Bizitzeko gogo aunitz izatea eta
sendatzeko esperantza inoiz ez
galtzea!
Bestazale dena, betirako bes-
tazale?
Nik uste baietz. Orain parranda
guti egiten dut, baina bakar hoiek
ongi eginak izaten dira.
Bestarako toki bat?
Elizondo edo Baztango edozein
herriko besta.
Azpilkuetakobestetakoeki-
taldirik gustokoena?
Zikiro-jateeguna aunitzgus-
tatzen zait.
Amets bat?
Dudarik gabe, urte askoz
osasunez ongi egotea.

� Maite URRUTIA � Azpilkuetako gaztea
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HONDAKINAK � AUZO KONPOSTAK URTEBETE

84 kilo terdi konpost
lortu dute Berako
Xubi-xabalgo
familien artean

BORTZIRIAK

Berako bertze
bi auzotan eta
Lesakako
batean ere
paratu dituzte
auzoko
konpostontziak

TTIPI-TTAPA
Orain dela 5 urte

etxeko konpostaren in-
guruan kanpainak egi-
ten hasi zen Bortzirie-
tako Hiri Hondakinen
Mankomunitatea. Joan
den urtean bertze pau-
so bat eman nahi izan
zuen eta auzoko kon-
postarekin hasi zen.
Horrela, pisuetan bizi
den jendea eta lur zati

bat ez duten familiei
konposta egiteko eta
beraienhondakinorga-
nikoakbirziklatzekoau-
kera ematen zaie.

Horidelaeta,2012ko
ekainean lehenbiziko
puntua paratu zen Be-
rako Xubi-xabal auzo-
an. Hiri Hondakinen
Mankomunitatetik jaki-
narazi dutenez, «12 fa-
miliekin hasi ginen eta
jada 20 familia inguru
izanen gara. Ekainaren
11n, urtea pasatu eta
gero, parte hartzen ari
diren familien artean
konpostabanatugenu-
en. Konposta hau idor-
tzen utzi dugu eta gero
galbahetik pasa orain-
dik eginda ez dauden
hondakinak bereizteko

eta berriz ere konpos-
tontziansartzeko.Guzti-
ra84,5kilo konpostba-
natuzireneta jendeaha-
gitzkontentagertuzen».

AUZOKO KONPOSTONTZI
GEHIAGO BERAN ETA
LESAKAN

Bertzalde, orain de-
la bi hilabete bertze hi-
ru auzotan paratu ziren
konpostontziak hor bi-
zidirenbizilagunekkon-
posta egiten hasi ahal

izateko.BiBerakoakdi-
ra eta hirugarrena Le-
sakakoa.Beran Iturlan-
deta karrikan etaBurga
plazan paratu ziren eta
Lesakan, berriz, Bittiria
karrikan.

Guztira, lau puntuen
artean, 70 familia in-
guru gehiago konpos-
tatzenari dira hondakin
organikoak.Denera,180
lagun inguru izanen di-
ra Bortzirietan, beraz,
urtean 13 Tona honda-

kin organiko inguru bil-
tzen ahal dira. Horrela-
Tona hauek ez dira bil-
du, Iruñeragarraiatueta
han uzteagatik tasa or-
daindu behar. Beraz,
konposta egiteak onu-
ra aunitz ditu, bai eko-
nomikoak bai ekologi-
koak.Gainera, argazki-
an ikusten den bezala,
hagitz kalitate oneko
konposta ateratzen da
gure loreetabaratzetan
erabili ahal izateko.

UTZITAKO ARGAZKIA

Mankomunitateko teknikaria konposta banatzen Xubi-Xabalen.
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EEkkaaiinnaakk 2288,, oorrttzziirraallaa
20:00 Eskol Ttikiko aparkalekuan, musika herrikoiaren inguruko kontzertua
Lesakako Musika Bandaren eskutik.

EEkkaaiinnaakk 2299,, llaarruunnbbaattaa
15:30 Ilasmendiko tiro-eremuan Plater Tiro Lehiaketa Pagolleta Ehiza Elkar -
teak antolatuta.16:00 Arkupe elkarteak antolatuta, haurren pilota erakustal-
dia udal pilotalekuan.

EEkkaaiinnaakk 3300,, iiggaannddeeaa
17:30 Trikitixa Txapelketa Plaza Zaharrean.

UUzzttaaiillaakk 55,, oossttiirraallaa
(txozna batzordeak eta ostatuek antolatua)

14:30 Txoznetan bazkari herrikoia txoznak muntatzen lagundu duten guz-
tientzat. 18:00Txoznen irekiera ekitaldia, TXUPINAZOA! 20:00Herriraren mani -
festazioa.  EUSKAL PRESO ETA IHESLARIAK ETXERA! 20:30-21:00 Gazte Al-
darrikapen poteoa, elektrotxarangarekin. 23:00 Kontzertuak Plaza Zaharrean
Skakeitan eta On taldeekin. 
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UUzzttaaiillaakk 66,, llaarruunnbbaattaa
BEZPERA EGUNA

12:00 Herriko Etxetik ALTXAFEROA 

12:00 Haurren danborrada txistulari, soinulari 
eta trikitilariekin

12:00 Ezkil jotzea.

17:30 Frontoian, Tantirumairu Euskal Folklore 
Taldearen erakustaldia.

20:00 Peñen Danborrada, Erraldoi, Buruhandi, 
soinulari, eta Lesakako Bandarekin
herriari itzulia.

22:00 Egurra Ta Kitto taldearen emanaldia
Plaza Zaharrean.

00:00 Musika Plaza Zaharrean Gozo Gozo 
taldearekin.
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UUzzttaaiillaakk 77,, iiggaannddeeaa
SAN FERMIN EGUNA

08:30 Ezpatadantzarien Meza isila. 

10:30 Meza Nagusia. 

Ondotik Fermin Zaindariaren irudiarekin prozesioa. Ibilaldiaren ondotik, 
Udalbatza, lehen aipatutakoekin, mezara joan diren moduan 
jaitsiko da Eskolttikira, Onin errekaren bi aldeetan egiten den 
ZUBIGAINEKOA dantza. 

Ondotik Bandera-arbola doinuari dagokion ikurrin-agurra zubi gainean. 
Agur edo dantza bera Plaza Zaharrean.

18:00 Bezperak; Lesakako Abesbatzak kantatuak. 

Ondotik Ezpatadantzari taldeak Mutil-dantza, Neska-dantza, aurreskua eta 
jotak dantzatuko ditu Plaza Zaharrean. 

19:30 Plaza Zaharrean, bertso jaialdia, Arrano Elkarteak antolatua. 

Bertsoariak: Maialen Lujanbio, Sebastian Lizaso, Arkaitz Estiballes, Xabier 
SIlveira eta Eneko Fernandez. 
Gaijartzaile: Alaitz Rekondo. Gaiegile: Bortzirietako Bertso Eskola.

Gauez Musika Plaza Zaharrean, Tximeleta taldearekin.
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UUzzttaaiillaakk 88,, aasstteelleehheennaa
PEÑEN EGUNA

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 Plaza Zaharrean haurrentzako ikuskizuna: Circolando.

18:00 Peñen jeitsiera Pasaia Txarangarekin..

21:00 Musika Plaza Zaharrean Trikidantz taldearekin.

UUzzttaaiillaakk 99,, aasstteeaarrtteeaa
HAURREN EGUNA

10:30 Haur eta gurasoen danborrada Pasaia Txarangak lagunduta.

11:30 Haurrentzako entzierroa Andra Mari Egoitza - Plaza Zaharra

12:00-14:00 Haur ikuskizunak Eltzetako plazan.

12:00 Betizuak, Plaza Zaharrean, Pasaia Txarangarekin.

17:00-19:00 Haur ikuskizunak Eltzetako plazan. Bukaeran apar besta

18:00 Frontoian, eskuzko pilota partida profesionalak.

20:00 Erritmo, birziklapenaren batukada.

Arratsaldez Pasai Txaranga karrikaz karrika.

23:00 Musika, Plaza Zaharrean, Triki Ta Ke taldearekin.
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UUzzttaaiillaakk 1100,, aasstteeaazzkkeennaa
BIKOTEEN EGUNA

11:30 Haurrentzako entzierroa. Eltzetako plaza - Plaza Zaharra.

11:30 Andra Mari Zahar Etxe ko lorategian, Nafarroako Jotak, 
ALEGRIA RIBERA.

12:00 Betizuak, Plaza Zaharrean, Pasai Txarangarekin. 

12:00 Gorriti eta bere animaliak Bittiriako Plazan.

14:00 Herri bazkaria Eltzeta karrikan.

18:00 Plaza Zaharrean, Nafarroako Jotak, ALEGRIA RIBERA taldearekin.

20:00 Txakaindik jeitsiera, ZORTZIKO doinuarekin.

20:00 Musika Plaza Zaharrean LA JO DEDERA taldearekin. 

Gauez Musika Plaza Zaharrean MODESTO akordeolaria. 

03:30 JAI-HILAK  Pasai Txarangarekin.
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Argazki kamera soinean hartuta, hara eta
hona ibili ohi da Irantzu Pastor lesakarra.
Iazko bestetan ateratako argazkien artean
bila aritu eta bat moldatuta osatu du San-
ferminak Zintzilik lana, aurtengo bestetako
programaren azal irabazlea.  Argazkigintza
du afizio eta ofizio. Klik bakoitzarekin,  argaz-
ki eder bat baino gehiago bilatzen duela
dio «argazkigintzak funtzio soziala bete
behar duela sinisten dut. Egoera batzuk
salatzeko eta gizartea kontzientziatzeko
bidea da. Baina baita, mundua erakusteko
nire modua ere». Bere ikuskera ez da Eus -
kal Herrira mugatzen, Guatemala, Palesti-
na eta Kolonbian ere izana baita. Han eta
hemen ateratako argazkiekin erreportajeak
osatzen ditu medioentzat. Kolonbia du berezi-
ki gogoan «hiru aldiz egon naiz bertan,
azkenekoz sei hilabetez, babes inter-
nazionala egiten». Bere egitekoa mehatxa tuta dauden eragile sozialei fisikoki laguntzea
zela azaldu digu «ez ditzaten beraien giza eskubideak zapaldu, bitartekari lanak egi -
ten ditugu. Gobernu Kolonbia rrari giza eskubide internazionalak bete behar dituela
gogorarazteko modua da». Eguneroko zu rrunbilotik ateratzen diren argazkiak egitea du
helburu «hain agerikoak ez diren egoe rak bilatuz, medio masiboetan ageri ez diren
egoera eta begiradak jasoz». Ejerzitoaren erasoen aurrean, babes internazionalak be-
raien sarea martxan jarri eta gertakariak nazioarte mailan ezagutzera emanen dituztela
erranda, «presioa egiten diegu eta eskubideen zapalketa ez gertatzea bilatzen dugu,
Kolonbia nazioartean itxurak mantentzen saia tuko delako». Muturreko egoerak, zuze-
nean bizitzeak, gatazkaren bertzelako ikuspegi bat izateko aukera eman diola dio, izan ere
«alde batetik, bonbardaketak, gatazka zuzen hori dago, medioetan masiboki ikusten
dena. Agerikoa den horren azpitik ordea, hain ebidenteak ez diren lotura batzuk
daude». Gatazkak protagonista desberdinak dituela ere ikasten omen da «punta puntako
bonbardaketa hori, nahiko maskulinoa da. Itzalean geratu ohi dira bertzeak. Baina,
gatazkaren azpiegiturak barnetik aztertzen dituzunean, ikusten duzu emakumeek

Irantzu PASTOR  | Programaren azal lehiaketako irabazlea

«Argazkigintza egoera batzuk
salatu eta gizartea kontzientzia -
tzeko bidea izatea nahi nuke»

ARGAZKIA: IRANTZU PASTOR
Irantzu Pastor argazkilari lesakarra.
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ikaragarrizko papera bete tzen dutela, gehienbat gatazken erreso luzioetan». Horre-
gatik, atzerrian boluntario edota argazkilari lanetan aritzeko, «he rrialde bakoitza ulertzea
-funtsezkoa dela azpima rratzen du- ohiturak, barne funtzionamendua ezagutu behar
dira eta bertan bizi takoak ere lasai aztertu behar dira, ikusitakoa, bizitakoa nola
azaldu asmatzeko». Kolonbiako egoera berezia baita «batetik ejerzito nazionala dago
eta bestetik paramilitarismoa dago, gero eta barrenerago sartu orduan eta gehia-
go konplikatzen da gauza». Egoera su rrealistak bizi izan ditu, baita gogo rrak ere «ho -

rrelako lan bat egiteko, lasaitasuna mantendu be-
har duzu. Ez gaudelako hagitz ohituak adibidez,
ejerzitoko buruzagi batekin hitz egi ten». Kolonbian
bizitakotik azpima rratuko luke batez ere, «ezagutzen
dituzun per tsonak, aditzen dituzun testigantzak.
Egunero jarraipenak, mehatxuak... jasa ten dituzte,
baina hala ere bo rrokan jarraitzen dute». Guzti hau
«betiko barruan gelditu eta zer pentsa tua ematen
dizu». Berriro ere Kolonbiara itzuliko litzatekeela dio
«bake eztabaidekin zer gertatuko den jakiteko».Al-
daketak luze joko duela uste du «badakit egun, ego-
erak ja rraitzen duela berdin edo okerrago eta kon-
ponbidea ez dela egun batetik bestera gertatuko».

Hala dio, «bakea ez da, gerra ezaren sinonimoa». Herrialdeak prozesu bat pasako be-
harko duenez, «fase honen amaieran, bertatik bertara jakin nahiko nuke nola dagoen
egoera». Etorkizunean, «bertze he rrialderen bat ezagutzeko gogoa badut» aipatzen
du. Tarteka gogoratzen omen zaio lantzea gustatuko litzaiokeen gairen bat eta orduan,
hasten da «dirua biltzeko zer egin beharko lukeen pentsatzen». Datozen egunetan ha-
la ere, maleta armairuan utziko du, zapi gorria lepoan jantzi eta «lesaka rrontzat hain
bereziak diren egunetan gozatuko dut». Eta ia seguru erran genezake, aurtengoan ere,
ez duela argazki kamera etxean utziko.

«Nazioarteko gatazkak
zuzenean bizitzeak,
beste ikuspegi bat
edukitzeko aukera
ematen  dizu, hain
agerikoak ez diren
loturak topatzekoa».

ARGAZKIA: IRANTZU PASTOR
Sei hilabetez babes internazionala egiten aritu da Kolonbian.
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IKA euskaltegiari eskaini die te bestetako al-
txaferoa botatzeko aukera eta «propo -
samena hagitz gustura hartu dugu, ez
baita halako aukerarik maiz izaten» aipatu
digu Beñardo Goietxe Euskaltegiko
irakasleak. «Orain arte geurekin eus kara
ikasi eta hobetu duten, edo orain ho -
rretan ari diren herritarrendako eta IKA
eus kaltegiarendako oroigarri polita iza-
nen da» gaineratu du. Ibilbide luzea du
atzean euskaltegiak «70eko hamarkadan
gau-eskolak hasiak baziren ere, 1983an
sortu zen AEK-ko euskaltegi moduan,
eta 1989an IKAko euskaltegi bihurtu zen».
Hogei urte pasa dira Beñardo euskaltegian
ikasten hasi eta EGA gainditu ondotik irakasle
lanean hasi zenetik. Erabakia hartu zuen
«funtsean, ama hizkuntzarekiko maita-
sunak eta maite duzun hori partekatzeko,
zabaltzeko eta irakasteko gogoak bultzatuta». Geroztik dio «euskararen urak bideak
egin ditu».Urte hauetan didaktikoki esperientzia eta sendotasuna hartu duten arren, eus -
kararen normalizaziorako bidea oraindik luzea dela aipatzen du «ekonomikoki gero eta
juxtuago gabiltza Nafarroako Gobernuaren ja rrera eskasa dela eta». Ikasle kopurua,
«jaitsi egin da hondarreko hamar urteotan eta eskola euskaldundu denez gero, eus -
kararekiko beharrak ere aldatu egin dira». Inguruko herrietan bezalatsu, eta adinaren
edo jatorriaren arabera, euskara erabiltzeko, ikasteko eta hobetzeko beharra sentiaraztea
da bere ustez premiarik nagusiena. Horretarako, «instituzioen laguntza eta bultzada ere
behar-beharrezkoa da». Beratarra izanik, Lesakako sanferminak garai batean «gau-pa -
rrandan» bizi omen zituen. Azken urteo tan berriz, «pa rrandaren ordez euskara bar-
netegietako lane tan, eta aurten euskaltegiak bestetako Matxinbeltzenean irekiko
duen ostatu-jate txean lanean» arituko da. Bertara agertzeko gonbitea luzatu du «giro
ederrean tragoxka bat hartuz euskaltegiari laguntza emateko».

Beñardo GOIETXE  | Lesakako Euskaltegiko Irakaslea

«Euskaltegiarendako oroigarri
polita izanen da bestetako altxa -
feroa botatzeko aukera izatea»

UTZITAKO ARGAZKIA
Beñardo Goietxe, Euskaltegiko irakaslea.
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Duela zazpi urte hartu zuen bere gain, aranz-
tar honek Antoiu ostatuko ardura. Basoerdi
eta kafeez gain, zorte apur bat ere banatu
zuen apirilean, loteriako zenbaki sari tua bertan
saldu zuelako. Kontent dago, «jende au-
nitzeri tokatu zitzaion, ez diru kantitate
handia baina bai pixkoat. Egia e rran, ego-
era dagoen bezala nik uste denok bage -
nuela zuloren bat eta hura ta patzeko eder -
ki etorri zela. Orain berriz esperoan gaude,
ea noiz etortzen den bertze kolpe on bat»
erran digu irrifartsu. Ez zitzaion erre tiroa
hartzeko adi na tokatu ordea eta sanfermi-
nak lan egunak izanen dira aurtengoan ere
berarentzat. Goizeko seietan irekitzen du
taberna, eta laister hurbiltzen zaizkio gautxo-
riak «gosaldu edota azken aurreko tragoa
hartzera», bertze ostatuak istean, Antoiurako
bidea hartzen baitute bestan dabiltzan au-
nitzek. Hala ere gehienak, «ura eskatu eta zakua bete tzera etortzen dira, ordurako in-
darrak aki tuta izaten dituztelako». Asteburuan «gehienbat kanpoko jendea» eta «astez
herrita rrak» hurbiltzen zaizkio. Bien arteko aldeaz galdetuta,«sake handiagoko jendea da
bertakoa, plater konbinatua behar dute ase tzeko, bokadiloa aukeran gutxiegi». Xolo-
mo, arrautza eta patatez gainezka dauden plater aunitz zerbitzatzen omen dituzte «eta gose
askorekin datozenentzat urdaiazpiko eta xolomo misto bat». Anekdota pila bat bizi izan
dituela erra ten du, «barraren gibeleko aldetik azkarki eta denetatik ikusten da, ezin guz-
tiak kontatzen hasi...». Lesakarren izaeraz galdetuta aitortu digu,«zirikatzai le mortalak di-
ra bertakoak, baina badakite zein den muga, ongi hartua didate puntua eta baita nik
beraiei ere». Aukera edukiko balu,«besta» eginen omen luke «eta baita zubi gainekoa
ikustera ere joan». Baina batzuek, gozatzeko bertzeek lana egin behar dutenez, «Antoiuko
barraren gibelean zain izanen» omen dute, «Lesakako sanferminetan besta egin edo
ongi gosaldu nahi duten guztiek».

Mariasun OSKOZ  | Antoiu ostatuko jabea

«Barraren gibeleko aldetik azkarki
eta denetatik ikusten da, ezin
guztiak kontatzen hasi»

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Maite Oskoz, Antoiu ostatuko jabea.
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BERA

Uztailaren 1ean
gelditu dira
frontoian,
entsaioen
egunak
zehazteko

TTIPI-TTAPA
Herrikobestetanpla-

zan egiten diren dan-
tzaldietanedozeinekau-
kera izatea bertan jo-
tzendirenkantuakdan-
tzatzeko eta ondorioz
plaza dantzariz bete-
tzea. Helburu horrekin
antolatu du aurten ere
GureTxokoadantza tal-

deak helduentzako
dantza ikastaroa.16ur-
tetik goitiko guziei zu-
zendua dago, dantza-
tzen ez dakitenei edo ia
ez dakitenei eta plaze-
tan dantzatzen diren
euskal dantzak (Arin-
arineta fandangoa,zor-
tzikoa,Larraindantza…)
irakatsiko dituzte.

Uztailaren 1ean, as-
t e l ehen a r r a t seko
20:00etan elkartukodi-
ra Eztegara pilotaleku-
an eta bertan erabaki-
kodituzteentsaioenor-
dutegiak. Izenemateko
lehenbizikoentsaioho-
rretaraagertzeaaski iza-
nen da.

IKASTAROAK � 16 URTETIK GOITIKOEI ZUZENDUA

Helduentzako
dantza ikastaroa
antolatu du aurten
ere Gure Txokoak

UTZITAKO ARGAZKIA

Jesus Alacid omendu du herriko saskibaloi taldeak
Aunitz zor dio saskibaloiak Jesus Alacid Clementeri. 1999an, hutsetik abiatu-
ta, mutiko talde bat entrenatzen hasi zen eta bi urte beranduago, kadete mai-
lako Toki-Ona Bortziriak saskibaloi taldea sortu zuen. Aurten, 70 bat neska-
mutiko lehiatu dira Berako taldearen izenean kategoria ezberdinetan eta ber-
tze 30 neska-mutiko baino gehiago ari dira kategoria ttikiagoetan entrenatzen.
Heldu den denboraldian taldea uzteko asmoa duela eta, omenaldia eskaini dio-
te Beran Jesus Alacid-i. Ekainaren 8an, 3x3 saskibaloi partidak jokatu zituzten
kiroldegian eta gero Altzateko frontoian 110 bat lagun bildu ziren bazkaltzera.
Bazkalondoan ezusteko omenaldi hunkigarria jaso zuen Jesus Alacidek. Hain
zuzen, gaur egungo talde ezberdinen eta garai bateko jokalarien artean egin-
dako bideoa ikusi zuten. Gero, koadroa eta txapela eskaini zizkioten Alacid-i.

UTZITAKO ARGAZKIA

San Migel zubia marrazten ari dira ikastetxeetako ikasleak
Ikastetxeak San Migel Zubiaren Lagunekin elkarlanean ari dira Kultur Etxeko
murala osatzen, zubiko gudaren bigarren mendeurreneko ekitaldien baitan.
Ikasle bakoitzaren marrazki bakoitza, zubiaren harri bat da eta honela, pixka-
naka osatuko dute paperezko San Migel zubia. Gisa honetara, ikasleek herri-
ko historia ezagutzeaz gain, bigarren mendeurreneko ekitaldietan ere parte
hartzen dute. Ortziral honetan solasaldia eskainiko du Fernando Mikelarenak.

Bestetako kartela
aukeratzeko
bozketa

Berako bestak ira-
garriko dituen kartela
bozkatu ahal izanen da
ekainaren 28ra arte, or-
tzirala.

Bozkatu ahal izate-
ko, nahitaezkoa da gu-
tienez16urte izatea,Be-
ran erroldatua egotea
eta NAN, pasaportea
edota bizileku txartela
izatea. Herri bozketan
parte hartzeko aski da
www.berakoudala.net
webgunean sartu eta
2013ko bestetako kar-
telaaukeratuhautatzea.

Hip-hop ikastaroa
antolatu du
Labiaga ikastolak

12-16 urte bitarteko
neska-mutikoei zuzen-
dutako udako hip-hop
ikastaroa antolatu du
Labiaga ikastolak uda-
laren laguntzaz. Uztai-
laren3,4,5,11eta12an
emanendaKulturEtxe-
an, 11:30etik 13:00eta-
ra. Izena emateko 012
telefonora deitu behar
da eta 10 euro ordain-
du beharko dira. Orda-
inketa, ikastaroaren le-
henbizikoeguneanegin
beharkozaio irakaslea-
ri.
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LESAKA

KONTZERTUAK � ESKOL-TTIKIKO APARKALEKUAN

LesaKAntuz
emanaldia
eskainiko du
Musika Bandak
ortziral honetan
Euskal kantu
zaharrak
aditzeko
aukera izanen
da 22:00etatik
aitzinera

Aitor AROTZENA
Urtero egiten duen

bezala San Ferminak
baino lehen kontzertu
bat prestatu du Udal
Musika Bandak. Ekai-

naren28an,ortziralarra-
tseko10:00etan izanen
daLesaKAntuzemanal-
dia Eskol Ttikiko apar-
kalekuan. Euskal kantu
zaharren kontzertu bat
izanen da, gonbidatu
ezberdinekin. Bertzeak
bertze, trikitilariak, soi-
nulariak, txistulariak,
Ezpelur gaiteroak, ber-
tso eskola, JosuneMa-
kibar, Inma Albisua eta
XabierBarriola igokodi-
ra oholtzara musika
bandakoekin batera.

Kontzertua eskaintzen
denbitarteanedariasal-
gai izanen da eta nahi
izanez gero, bakoitzak
bere afaria ere eraman
dezake.

ARGAZKIA: JUANJO GUERRERO

I. Marrazketa lehiaketa arrakastatsua
19 helduk eta 25 neska-mutikok parte hartu zuten
Beti Gaztek ekainaren 9an lehen aldiz antolatuta-
ko marrazketa azkarra lehiaketan. Herriko Javier
igoa eta Juan Carlos Pikabea eta Baztango Tomas
Sobrino margolariek osatu zuten epaimahaia. Hel-
duetan, lehen saria Beasaingo Jokin Telleriarentzat
(argazkian) izan zen, bigarrena Eibarko Esteban
Oroz izan zen eta hirugarrena Ermuako Jon Idigo-
ras. Herriko margolari onenaren saria Jone Taber-
nak jaso zuen. Ttikienetan, A kategorian Jontxu
Urrusolo izan zen irabazle eta aipamenberezia izan
zen Lexuri Arotzenarentzat. B mailan, Leire Paga-
dizabalek irabazi zuen eta Román Lopez eta Na-
hia Sanchezek aipamen berezia jaso zuten.

UTZITAKO ARGAZKIA

XXX. Txoko-Txiki lehiaketetako sariak banatu ditu ikastolak
Tantirumairu ikastolak antolatutako XXX. Txoko-Txiki ipuin eta ilustrazio lehia-
ketako sari banaketa egin zen ekainaren 12an. Ikastolako bertso eskolakoek
emanaldia eskaini zuten, Estitxu Arozenaren gidaritzapean eta Oskar Estangak
bere kantuekin saioa alaitu zuen eta sariak banatu zituen. Ipuin lehiaketan hau-
ek izan ziren irabazleak: 1. mailan Lexuri Arotzena Portu, 2. mailan Oihana Arru-
ti Terreros, 3. mailan Maddi Igoa Apezetxea, 4. mailan Ainara Etxeberria Terre-
ros, 5. mailan Iratxe Muxika Karrion eta 6. mailan Kattalin Odriozola Muxika.
Ilustrazio lehiaketan, 1.mailanOihanUrrozOiarzabalen lana saritu zuten; 2.mai-
lan Imanol Mesa Garmendiarena; 3. mailan Aimar Igarzabal Jaunsarasena; 4.
mailan Izaro Iparragirre Irigoienena; 5. mailan Garazi Migeltorena Mitxelenare-
na eta 6. mailan Leire Pagadizabal Igarzabalena.

SANFERMINAK

Txoznetan ere egitarau zabala
TTIPI-TTAPA

Udalak prestatutako ekitaldiez gain, txoznen
gunean ere egitarau zabala prestatu dute beste-
tarako. Uztailaren 5ean, ortziral arratsaldeko
6etanbotakodute txupinazoaeta19:00etaneus-
kal preso eta iheslarien aldeko manifestazioa
izanen da. 20:30ean gazte aldarrikapen poteoa
eginenda,Ttekelektrotxarangarekineta23:00etan
kontzertuak Skakeitan eta On taldeekin. Uzta-
ilaren 6an, 20:00etan Batin eginen dugu! gazte
manifestazioa deitu dute. Uztailaren 7an,
20:00etankontzertuakPikunketaUnderoots tal-
deekin. Uztailaren 9an, bertsolari gazteekin ber-
tsopoteoa, gazte afaria eta irrintzi eta karaoke
txapelketak izanen dira. Uztailaren 10ean, azke-
nik, udalak antolatutako herri bazkariarekin bat
eginen dute eta txoznen itxiera eginen da.

Berriz Partzuergoan
2006an atera zenBer-
tizkoPartzuergoTuris-
tikotik udala eta orain,
berriz ere sartzeko es-
karia egin du ahoba-
tez. XeberianoTxope-
rena izanendaudalor-
dezkaria.

Itsaso Fagoaga
Uztail hasieranGrana-
dan jokatukodenMun-
dukoKopanaritukoda
ItsasoFagoaga.Ezus-
tean baina gogotsu
hartu du nazioarteko
proban aritzeko gon-
bitea Fagoagak.

� FLASH
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Ortziralean
22:30ean

Irune eta Itsaso

Zati batzuk Etxala-
rren grabatuak dituen
Mugaldekoak filma es-
kainiko dute ekainaren
28an, ortziral arratseko
22:30etikaitzinera fron-
toian. Euskara batzor-
dearen eskutik eskaini-
ko da.

Gantxilo tailerra
Gasna Ferian gan-

txilo tailerrean ikastur-
teanzeharegindako la-
nek arrakasta haundia
izan zuten; ia gauzagu-
ziaksaldubaitziren.Or-
tziraletan 18:30etatik
21:00ak ingurura arte,
nahi duen guziarentzat

idekia dagoen tailerra
da (dohainik). Partaide
guztiak maila berdin-
tsuraailegatzendirene-
an“elkarproiektua”egi-
nen da. Animatu!

Udalekuak
Uztailaren 1ean ha-

si etauztailaren26raar-
te udaleku idekiak iza-
nen dira. 11 haurreko
taldea osatu da eta es-
kola zaharretan eginen
dituzte.AurtengoanAin-
hoa Munarriz eta Oiha-
naMitxelena izanen di-
ra begiraleak.

Parrokiaren jabetza
erregistroan

Urtarrilean eliza be-
zala, maiatzean bertze
hauek paratu dira Ja-

betza-ErregistroanEtxa-
larkoParrokiaren izene-
an: Erretorenea, eliza
ondokolorategieremua,
lehen hilerri izana, eta
Sta. Krutz ermita.

Haurraren eguna
Aurtengoanlehenen-

goz haurraren eguna
ekainaren 14 eta 16an
ospatuzen.Biegunetan
Landagaineskola idekia
egon zen bisitarientzat
eta hainbat ekitaldi egin
zituzten ikasleek esko-
lan. Igandean XXV. Ipu-
in topaketa ospatu zen.
Zikloka ipuinak irakurri
ondoren,ipuinbanaopa-
ritu zitzaien ikasleei.
Bazkalondoanipuinkon-
talariaetaplazaneginzi-
tuzten jokoekin egunari
akabera eman zioten.

KULTURA � EUSKARA BATZORDEAREN ESKUTIK

‘Mugaldekoak’ filma
eskainiko dute frontoian

ETXALAR

ARGAZKIA: ARANTXA BIZENTE

Gitarra entzunaldia Berako Musika Eskolan
Maiatzaren 23an gitarra entzunaldia antolatu zuten
Berako musika eskolan. Lehen aldiz Etxalarko 4
musikariz osatutako talde batek parte hartu zuen:
Beñat Iparragirre ahotsa eta gitarrarekin, Itsaso Eli-
zagoien ahotsa eta trikitixarekin, Markel Iturria gi-
tarrarekin eta Andoni Iribarren bateriarekin. Etxalar
Taldea izenarekin aurkeztu ziren eta beraiek asma-
tutako Eskerrik asko kantua jo zuten.

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

Sendotza egin dute 15 gaztek
Ekainaren 9an sendotza egin zuten 15 gaztek: Xa-
bier Gallardon, Imanol Vicente, Aitor Danboriena,
Oier Iturria, Unai Altzuguren, Iñaki Gallardon, Izaro
Iribarren, Miren Lasaga, Itsaso Elizagoien, Beñat
Iparragirre, Amaia Zelaieta, Goiatz Iturbide, Nerea
Iparragirre, Joseba Irazoki eta Xabier Sanzberro.

ARGAZKIA: BENANTXIO ELIZAGOIEN

Umore Eguna Larraburuan
Ekainaren 9an umore eguna izan zen Larraburuan.
40 lagun inguru elkartu ziren bazkaltzeko eta Gi-
llermoSegurolaren txisteekingozatzera.Bazkalon-
doan txisteaketaXalbadorMadariagaetaJoseMa-
nuel Igoaren akordeoi doinuak tartekatuz giro ede-
rrean bukatu zuten eguna.

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN
Aurtengoan bi egunez ospatu dute Haurraren Eguna herriko neska-mutikoek.
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ARANTZA

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 8AN

Eskolaren
mendeurreneko
besta gogoan
hartzekoa izan da
Juanita Larralde
eta Sagrario
Iparragirre
omenduak

Nerea ALTZURI
Ekainaren8aegungo-

goangarria izan zen
herritarrentzat.Eskolaren
100. urteurreneko besta
izan zen. Hainbat herri-
tarrek,modu batean no-
la bertzean, auzolanean
egindako lanaren fruitua
izanzen etaegunederra
aterazen.Egunarenaitzi-
neko, egun bereko eta
gerokolanakegitekohe-
rritarren partehartzea
haundia izandaetazinez
eskergarria.

Garai bateko irakasle
etaikasleekelkarrekinso-
lasteko eta garai bateko

gertaerakoroitzekotarte
ugari izanziren.Guzira ia
40 irakasle eta irakasle
ohi bildu ziren; belaunal-
diezberdinetakodozena-
ka ikasle eta ikasle ohi…
Giro berezia izan zen.

Goizeko aurkezpen
ekitaldia eskolakopatio-
ko gorapean abiatu zen.
Aitor Elexpuru eskolako
zuzendariak gidari lanak
eginzituen;JaimeIturria
alkateaketaMartinLega-
rra apezak ere hitz ba-
tzuk eskaini zituzten, es-
kolaren eginbeharra go-
raipatuz. Ondotik, herri-
kohaurrekAxuraetxalar-
tarrakberegaraianAran-
tzako eskolako lanez
egindakobertsoakkanta-
tu zituzten: Las eternas
obras de la escuela de
Aranaz. Urte aunitz iraun
zuten eskolako lanek.

Mendeurrenekologobe-
rria ezagutzeko aukera
ere izan zen, Mikel San
Romanartistakegina.Iru-
diari erreparatuz, jakin-
duriarensinbolodenhon-
tza ageri da, eta enbo-
rraketahontzarenbegiek
100. urteurrena islatzen
dute. Horrez gain, berri
onajasozutenherritarrek
alkatearen ahotik. Esko-
lako eraikina ttiki gelditu

da eta haunditze lanak
egiteko azkeneko trami-
teak egitera doaz eta
udan,gelaberribategite-
kolanakeginnahidituzte.

Segidan, gimnasioan
argazki eta material era-
kusketaz gozatu zuten
guziek.SebastianLizaso
etaMillanTelleriabertso-
lariek kantatu eta gero,
dantzari eta txistularien
saioa izan zen. Trikitila-
riek kalejira egin zuten.

OMENALDIA
Ia300bazkaltiarbildu

zirenfrontoian.Bazkalos-
tean,JuanitaLarralde37
urtez irakasle denak eta
ia25urtezsukaldariaden
Sagrario Iparragirrek

omenaldia jaso zuten.
Herriko kantariak, akor-
deiolariak eta bertsola-
riak ere aritu ziren. Egun
honetarako egindako
kanta ere kantatu zuten.
Arratsean pintxoak eta
ogitartekoak izan ziren
etaAgerraldekarratseko
giroa alaitu zuen.

Igerilekuak
Igantziko Udalarekin

egindako akordioa dela
eta,aranztarrekigantzia-
rrentarifaberaizanendu-
teIgantzikoigerilekuetan.
4-10urtekoek18euroor-
daindukodute,11-18ur-
tekoek28euroeta18ur-
tetik goitikoek 40 euro.
Izen-emateaudaletxean.

ARGAZKIA: MARTIN LEGARRA

Elizetako garbitzaileen bidaia Urbasa aldera
Ekainaren 6an, elizak garbitzeagatik sari gisa, urtero bezala, ateraldia egin zen. He-
rrikoak eta igantziarrak autobus batean Urbasa aldera joan ziren. Lacturale lante-
gia eta Señorio de Sarria bodega bisitatu zituzten, bertzeak bertze.

ARGAZKIAK: N. ALZURI ETA G. PIKABEA
Egun ederra atera zen ekainaren 8a.
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BORTZIRIAK

GIZARTEA � LILA PUNTUAREN AURKEZPENA EGIN ZUTEN EKAINAREN 14AN

Erasoen kontrako informazioa eskainiko
zaie emakumeei Lesakako Sanferminetan
Informazio
stand-a
paratuko da
ortziral eta
larunbatean
Herriko Etxeko
arkupetan

TTIPI-TTAPA
Emakumeen aurka-

ko indarkeria kasuak
saihesteko kontzien-
tziazio kanpaina egite-
koetaerasorenbatger-
tatuko balitz salatzeko
eta informazio zuzena
eskaintzeko lila puntua
jarriko du Bortzirietako
GizarteZerbitzuenMan-
komunitateak, Berdin-
tasun Alorraren bidez,
Lesakako Sanfermine-
tako asteburuan, ortzi-
ralean eta larunbatean.

Orain artean salake-
tarik izanezarren,ema-
kumeen aurkako eraso
eta jarrerabortzitzakbi-
zi izandiraazkenurteo-
tanLesakakoSanfermi-
netan, zehazki eraso

saiakerabatetadrogen
erabilera, hartzaileak
kontzientziagaltzendu,
erasotzaileak erraz-
tasun guztiak izateko.
Jokin Apezetxea,Man-
komunitatekoteknikari-
akekainaren14anegin-
dako agerraldian aipa-
tu duenez, «bai erasoa
edo drogen erabilera,
badirudi gure ingurutik
kanpo gertatzen diren
gertakizunakdirela,bai-

na LesakakoSanfermi-
netako asteburuan ere,
masifikazioaren ondo-
rioz, horrelako esperi-
entziak bizitu direla ja-
kinarazi eta salatzeaz
gain,etorkizunekoakLi-
la Puntuaren bidez eki-
din nahi ditugu». Tekni-
kariarekin batera, Bor-
tzirietakoudalordezka-
riak eta Toki Ona insti-
tutuko irakasleaere izan
dira agerraldian.

Kanpa ina honen
barnean, kontzientzia-
zio liburuxkabatereba-
natukodaTTIPI-TTAPAre-
kin batera Bortzirieta-
ko 2.500 etxetan. San-
ferminetako standera-
ko ere boluntarioak lor-
tu nahi dituzte. Hortaz,
ortziral edo larunbate-
an turnoa egin nahi du-
tenek 948 635036 tele-
fono ra de i t u edo
ssb@lesaka.nethelbide

elektronikora idatz de-
zakete.Xorroxin Irratia-
renbidez3kuñaeregra-
batudituzte,ostatuetan
jarri eta kanten tartean
kontzientziaziomezuak
bidaltzeko: "Edozein
erasori aintzin egiteko
gai zera, ez izan beldu-
rrik, erran ezetz"; "Ser
plasta o baboso no es
ligar, es agredir", eta
"Kasuemanedalontzie-
kin, deus bota ez die-
zazuten". Asteburuan
ibiliko den bestabuse-
ko tiketak ere lila pun-
tua eramanen dute.

Kanpaina honen bi-
tartez, mezua transmi-
titu nahi zaie emakume
nahizgizasemeei.Gizo-
nek jakin behar dute
ezetza ezetza dela eta
horrelako gertaerak
ikusten dituztenean
ezetz errateko ere ani-
matunahidituzte.Ema-
kumezkoeidagokienez,
ezetz errateko eskubi-
deadutela gogoan izan
behar dute eta jarrera
aktiboa izatera anima-
tu nahi dituzte.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Lila puntua aurkeztu zuten Lesakako Herriko Etxean.

MANKOMUNITATEAREN ETA LESAKAKO ETA BERAKO UDALEN KANPAINA

Aurtengo bestak jasangarriagoak izanen dira Bortzirietan

TTIPI-TTAPA
BortzirietakoMankomunitateak,Beraeta
LesakakoUdalek,NafarroakoGobernu-
ak CRANAren bitartez, Ecoembes eta
Ecovidrio hainbat ekintza sustatzen ari
dira jasangarritasuna bermatzeko. Hau-
en artean Bestetan ere, birziklatu kan-
paina azpimarratu behar da, bestetan
hondakinen bilketa berezia egiteko hel-
buruarekin. Iniziatiba hau hondakin au-
nitz (beira eta ontziak batez ere) sortzen
dituzten35batostatu, jatetxeeta txozne-
tan inguruan eginen da batez ere.
2012koabenduanhostalaritzakoestable-
zimenduetan egin zen inkesta batean in-

formazioaetaazpiegiturahobetzekobe-
harra antzeman zen. Horren harira,Bes-
tetan ere, birziklatu kanpaina martxan
jarri zen. Kanpaina honen barruan osta-
tu, jatetxe eta txoznei informazioa hela-
raztekobisitabategitenzaie,bilketazer-
bitzuberriaren ingurukoargibideakema-
nez eta sensibilizaziomateriala banatuz.
Berritasun nagusia beiraren bilketa zer-
bitzu berria izanen da, zeinetan ostatue-
tan beira atez ate bilduko den asteburu-
anzeharLesakaetaBeran.Hori eginahal
izateko,aldezaurretikBortzirietakoMan-
komunitateak beiraren bilketarako edu-
kiontzi bereziak banatuko ditu.

Ekintza hauek osatzeko bizilagunei in-
formazioa helaraziko zaie aldizkari loka-
lak, bestetako programa, e.a. erabiliz.
Parte hartzen duten establezimenduak
errekonozitu eta saritzeko asmoz, “bir-
ziklapenaren batukada” kaleetan zehar
ibiliko da. Batukadak bere ibilbidean ze-
har birziklapenarekin konpromisoa era-
kutsidutenostatueiaipamenbereziaegi-
nen die, uztailaren 9an Lesakan eta
abuztuaren 6an Beran.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Edalontzi berrerabilgarriak iazko Berako bestetan.
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IGANTZI

GIZARTEA � ESKOLAK ETA KULTUR BATZORDEAK

Solaslagunak eta
euskaltegiko
ikasleak sarituko
dituzte aurten ere
Euskaraz
eginen den
kultur emanaldi
batera
gonbidatuko
dituzte

Joxean ORTEGA
Aurtengo ikasturte-

an, iazkoan bezalaxe,
asko izan dira Euskal-
tegira euskara ikastera
joan edota Solas Lagu-
na egitasmoan parte
hartu dutenak. Ikastur-
te amaiera iritsita, egin-
dako ahaleginak saria
izanen du. Ikasle, ira-
kasle eta bolondresei
beren gogoa eta eus-
kararen alde egindako

apustua eskertu nahi
dieteUdaletxekoKultur
Batzordeak eta Igant-
zikoEskolak. Hala,Es-
kolaketaGurasoElkar-
teak Euskaltegian par-
te hartu duten ikasleen
gurasoei matrikularen
zatibatordaindukodie-
te. Horrekin, gurasoei
diruz laguntzeaz gain,
datorren urteari begira,
egoera berdinean dau-
deneskolakobertzegu-
rasoak euskara ikaste-
ra animatunahi dituzte.

Udal Kultur Batzor-
deak, bere aldetik ere
sarituko ditu. Uda ho-
netan euskaraz egingo
diren kultur emanaldie-
tako batera gonbidatu-
ko dituelako. Emanal-

diak, Bortzirietan, Gi-
puzkoan edota Nafa-
rroan eginen dira. Egi-
tasmo hauekin urtetik
urtera, geroz eta jende
gehiago animatzea na-
hi dute.

Auzolana
Uztailaren 1etik ai-

tzinerat martxan para-

tuko du auzolana Uda-
lak. Horregatik, aldez
aurretik, etxe guztie-
tara auzolanaren arau-
dia eta zonaldeak azal-
duko diren idazkia bi-
dalikodu.Norbaitekza-
lantzarikbalu,udaletxe-
ra hurbildu, eta bertan
emanenzaizkioazalpen
gehiago.

Azpiegituretarako
inbertsioak

Nafarroako Toki In-
bertsioPlanarenbarne-
an herrian egin beha-
rreko bi lan onartu ditu
NafarroakoGobernuak:
Unanuko depositora
doan bidea zolaberri-
tzeaetahilerriarenhan-
ditze lanak egitea.

ARGAZKIAK: JOXEAN ORTEGA

Ikasturte bukaera jolasean ospatu dute eskolako ikasleek
Ikasturte bukaerako besta ospatu zuten eskolako neska-mutikoek ekainaren
19an. Denetik izan zuten eskolako azken egunean: bazkaria, karts eta gisakoe-
tan ibiltzeko aukera frontoian, puzgarriak… Iraila arte!
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Farmazian ura
sartu zen
ekainaren 6an

Maider PETRIRENA
Ekainaren 6an ordu

laurden batez bota zu-
eneuri erauntsiarenon-
dorioz Farmazia dago-
en etxean eta farmazi-

anuraausarkisartuzen.
Goiko argazkian, Kale
Nagusiakzer itxurahar-
tu zuen ikus daiteke.

Urkontuekinsegituz,
asteburu guztia euria
gelditu gabe bota on-
doren, ekainaren 9an,
Bidasoa errekako urak
ia ia bere bidetik atera
ziren.

SUNBILLA

GERTAERAK� EURITEEN ONDORIOZ

Urek gainezka
egin dute bi aldiz
ekain hasieran

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Dantza taldearen ikasturte bukaerako berendua
Ekainaren12anUlibeltzakelkarteandantzetara joatendirenhaurguztiekmeren-
dola izan zuten Marikruz irakasleak antolatua. Orain deskantsu pixko bat eta
gero berriz ere ensaioak herriko bestei begira. Eskerrik asko Marikruz.

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA
Ekainaren 9an, bere bidetik ia atera egin zen Bidasoa.

ARGAZKIA: ZALDUA

Lau herritar Malerrekako pilota finaletan
Errekaren eguna aprobetxatuz, ekainaren 7an hain-
bat ekitaldi egin ziren eta hoien artean Malerrekako
XI eskuz banakako finalak. Bertan 4 sunbildarrek
parte hartu zuten. Benjamin talde batean Beñat Iri-
arte Azpitxapeldun gelditu zen. Benjamin kategori-
ko C1 taldean Enaitz Portuk ekarri zuen txapela eta
azkenik C2 taldean aurrez aurre bi sunbildarrek jo-
katu zuten bigarren aldiz finala eta oraingoan Pablo
Irazoki suertatu zen txapeldun eta Xuban Zelaieta
berrizazpitxapeldun.Argazkian,Jaunarena,Bengo-
etxea VI eta Barriolarekin ageri dira.

ARGAZKIAK: ANA BELEN AGERREBERE

Ikasturtea akitzeko museoa antolatu zuten eskolako ttikienek
Ikasturtea akitzeko, eskolan Haur Hezkuntzako 1, 2 eta 3 mailakoak eta LH 1.
mailakoak museo ttikia antolatu zuten frontoiko geletako batean. Bertan ikas-
turtean egindako lanak erakusgai zeuden. Zorionak eta uda on ona pasa.

ARGAZKIA: NIEVES BIURRARENA
Ekainaren 6an, ura sartu zen farmaziako etxean.
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GIZARTEA � UZTAILA ETA ABUZTUAN

Udalak ludoteka
eta Errekak kirol
eskola eskainiko
dute uda honetan
Udalak lehen
aldiz eta
Errekak 13.
edizioa
TTIPI-TTAPA

Erreka elkarteak,
Herriko Etxearen la-
guntzaz, Udako Kirol
Eskola antolatu du aur-
tenere.Zonaldekohaur
eta gazte aunitzek par-
tehartzenduteazkene-
ko urteetan eta aurten-
goan hamahirugarren
edizioa beteko du. Ki-
rol ezberdinak lantzen
dira eta uda pasatzeko
bertze modu bat eska-
intzea du helburu.

Astelehen, aste-
azkenetaortziraleroegi-
nenda,uztailaren10etik
abuztuaren 2ra. Esko-
letako frontoian eta ki-
roldegian izanen dira,
11:00etatik 12:00etara
ta lde ba tean , e ta
12:00etatik 13:00etara
bertzean.Prezioa33eu-
rokoa izanen da bazki-
deentzat, eta 36 euro-
koa ez direnentzat. Ize-

na emateko Itziar Jora-
juriamonitorearekinha-
rremanetan jarri behar
da (699 572 515 telefo-
noan edo itziarjoraju-
ria@hotmail.come-pos-
ta helbidean.

Bertzetik, udalak 3
eta 12 urte bitarteko
neska-mutikoei zuzen-
dutako ludoteka zerbi-
tzuaeskainikoduesko-
lako gimnasioan uztai-
laren 1etik abuztuaren
30era, larunbateta igan-
detan izanezik,9:00eta-
tik 13:00etara. Bertze-
akbertze, jarduerak ige-
rilekuan eta euskara-
ingeleraz eginen dute,
tituludun hezitzaileen
eskutik. Izen emateko
epea ekainaren 25ean
akituzen,bainagerta li-
teke oraindik leku libre-
ak izatea. Kuotei dago-
kienez, hamabost egu-
nerako 80 euro ordain-
du behar da, hilabete-
koa 125 euro, hilabete
terdikoa200euroetabi
hilabetekoa 250 euro.
Deskontuak ere eskai-
niko dituzte.

DONEZTEBE

ARGAZKIA: ERREKA K.E.

Errekaren Eguna zoragarria izan zen
Errekaren Egun zoragarria izan zen ekainaren 8koa. Ortziraletik izan ziren eki-
taldiak, eta bereziki larunbatean egun bikaina izan zen. Pilota, judoa, mendia,
dantza eta eskubaloia uztartu zituzten, Elkartearen sekzio guztien lana plaza-
ratzeko. Ortziralean, Igor Agestak mendi eskaladari buruz emandako proiek-
zioaren ondotik, mus txapelketa jokatu zen. 29 bikote aritu ziren eta Nuria eta
Imanolek eraman zituzten bi urdaiazpikoak etxera, finalean Eduardo Oiartza-
bal eta Juan Mari Artazkoz-i irabazita. Larunbat goizean ttikienen mailako es-
kubaloi partida ederrak ikusteko aukera izan zen. Eguerdian erakustaldia es-
kaini zuen Judo Eskolak. Arratsaldean benjaminen eskubaloi partida eta gero
jende aunitzek espero zuen partida jokatu zuten aurten jubeniletan aritu dire-
nek Errekako jokalari ohi beteranoen kontra. “Zaharrak” aitzinetik ibili ziren ka-
sik partida osoan, baina azkenean Txomin eta Iban Mindegiak prestatutako
gazteen sasoia nagusitu zen. Gero, Triangular haundia jokatu zen Erreka A,
Erreka B eta Izarren Taldearen artean. Azken honetan ezin izan zuen Niko Min-
degiak jokatu, Espainiako selekzioarekin konbokatua baitzegoen. Partidak ha-
si baino lehen, omenaldia eskaini zitzaion aurten kopan txapeldun eta ligan
azpitxapeldun izan den infantilen taldeari. Gero, Errekako jokalariek koadro ba-
na eman zioten azken bi urteetan entrenatzaile izan diren Felipe Ganboa, Pa-
txiku Ganboa eta Luismi Apezetxeari. Partiden artean Errekako dantzariek era-
kustaldia eskaini zuten eta hainbat zozketa ere egin ziren. Santa Luzia Plaza-
ko karpan egindako herri afarian 130 bat lagun bildu ziren. Bertze omenalditxo
bat ere egin zen afarian, Jabiertxo Almandoz diruzainaren lana eskertuz.
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Oihan
Larretxea eta
Jose Antonio
Loiartek irabazi
zuten aizkora
apustua

Fermin ETXEKOLONEA

Valentziarrekin izan-
dako hartu-emanaren
ondorioz, gazteen fes-
ta egin zen ekainaren
15ean. Gustura ibili zi-
ren egun osoan, batez
ere valentziarrek mimo
handiz prestatutako
paella jan eta gero.

Ekitaldi guziak ez zi-
ren egin, baina bai ge-
hienak. 85 lagun bildu
ziren bazkarian. Aizko-
ra apustua ere egin zen
etaOihanLarretxea eta
Jose Antonio Loiartek
batetik eta Ander Era-
sun eta Mikel Indako-
etxeak bestetik, saio
ikusgarriaeskaini zuten.
Beraz, herriko aizkolari
bat etorkizun handiko
aizkolari gazte banare-
kin aritu zen. Azkene-
an,LarretxeaketaLoiar-
tek juxtu-juxtuan iraba-
zi zuten.

Gazteek lan asko
egin zuten eguna ongi

atera zedin eta la-
guntzaileak ere izan zi-
tuzten, beti eskua bo-
tatzekoprest.Egunpo-
lita osatu zuten denen
artean.Estalpekoosta-
tuan ere gogotik aritu
ziren laneangazteaketa
egun osoan giro polita
jarri zuten.

Ospakizunez
betetako asteburua

Uritzako fiesta larun-
batean eta igandean
SanJuanbezperaospa-
tu zen. Berendu-afaria
egin zen plazan guraso
etahaurrekin,bakoitzak
berea eramanez.

Ospakizun kontue-
kinsegituz,aipatuUda-
la eta herriko gazteak
festetako ekintzak lo-
tzenaridirelapoliki-po-
liki. Musika kontuak
eginxeak daude, baina
beste ekitaldiekin ere
aberastu nahi dute egi-
taraua.

OSPAKIZUNA � EKAINAREN 15EAN

85 lagunek
paella jan zuten
gazteen festan

ZUBIETA

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE
Valentziarren paellak arrakasta handia izan zuen.

ELGORRIAGA

Lehengo
harriak erabili
dituzte obra
egiteko

Mattin LARRALDE

Duela hilabete ba-
tzuk hasi ziren herriko
langileak berritik Ixur-
neko borda altxatzen.
Horretarako lehengo
harriakerabilidituzteeta
lan txukunaren ondo-

rioz, orain aterpe mo-
duanerabiltzekomodu-
ko borda dotorea age-
ri da.

San Juan sua
Azken urte hauetan

egin den bezala, San
Juan suarekin batera
berendu afaria izan da
aurten ere. Bakoitzak
zerbait eraman etxetik
eta denon artean afaria
osatu zen. Ondotik, za-
haretagaztedenoksua-

ren gainetik salto egin
eta txarrauxatuz ibili zi-
ren.Suhandiabeharzu-
en, txar guzia ongi uxa-
tzekotan.

Elgorriagako berri
Telebistan

Navarra Television
telebistako Ttanttaka

saioan Elgorriaga azal-
du zen ekainaren 13an.
Herriari buruzko hain-
bat jakingarri pantaila-
ratu zituzten.

GIZARTEA � HERRIKO LANGILEEN ESKUTIK

Aterpe gisara erabil
daiteke dagoeneko
Ixurneko borda

ARGAZKIA: MATTIN LARRALDE
Itxura ederra hastu du Ixurneko Bordak.
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GIZARTEA � UZTAILEAN ETA ABUZTUAN

Udan ludoteka eta
udalekuak
eskainiko dituzte
Izaro Ariztegi
eta Ixiar
Bazterrika dira
monitoreak

Arkaitz MINDEGIA
Udalekuakedo ludo-

teka zerbitzuak eskai-
niko dituzte uztailean
etaabuztuan.Herrikobi
neskek, Izaro Ariztegik
eta IxiarBazterrikakaur-
keztu zuten egitasmo
hau eta herriko 14 haur
apuntatu dira.

Goizetan izanen di-
ra,10:00etatik12:00eta-
ra eta gisa guzietako
ekintzak antolatu di-
tuzte: jolasak, ateraldi-
ak herrianetaherri ingu-
ruan… zerbitzua au-
rrera eramateko, uda-
lak lokal bat utzi die bi
neskei, lehengo medi-
kuaren kontsulta.

Behikaka boletoak
salgai

Uztailaren 27an os-
patuko da Behikaka
zozketa Elizondon, Xo-
rroxin irratiaren alde.
Bertan parte hartzeko
boletoak badira herri-
an,Treseneahotel-osta-
tuan eta Altxunea erre-
tegian. 5 eurotan dau-
de salgai,animatu, izu-
garrizko hiru lote dau-
de-eta jabearen zain.

San juan suak
Nahiz eta berri hau-

ek idazterakoan orain-
dik egun batzuk falta,
gure herriko xokotan
hainbat eta hainbat su
piztekoak zirenSanJu-
an suaren aitzakian.
Aurreko egunetan han
etahemenkartoiak,pa-
perak... gordetzen eta
biltzen ibili ziren gaz-

tetxoak. Iturenen herri-
ko plazan biltzeko ohi-
turaduteherritarreksua-
ren aitzakian merendu
bategiteko,gerosugai-
netik saltatzeko. Aurti-

tzen ere berdin ibiltzen
dira, suen inguruansal-
toka.

Duela urte batzuk
aurtiztarrek aspaldiko
bertze ohitura bat be-

rreskuratu zuten. San
Juan bezperako afaria
ekainaren 22an ospatu
zuten elkartean,giro
eder eta politean pasa-
tuz arrats partea.

ITUREN

UTZITAKO ARGAZKIA

Javier Sein fuerte dabil mendi bizikletan
Jabier Sein txirrindulari gaztea fuerte dabil. Ekainean pare bat lasterketa ko-
rritu ditu mendi bizikletarekin, bai Euskadiko BTT openean eta Caja Ruraleko
kopan. Ekainaren 9an Legution izan zen Euskadiko Openeko lasterketako bos-
garren proba. Nahiz eta eguraldia ez zuten lagun izan eta ibilbidea ez zegoen
egoera onean, Jabierrek irabazi egin zuen. Bestalde, Caja Ruraleko kopako
bosgarren proba Tuteran izan zen ekainaren 16an eta Erriberako hiriburuan ere
txukun aritu eta irabazi zuen Seinek. Ondorioz, Euskadiko Openean eta Caja
Ruraleko kopan lider doa. Ekainaren 23anCaja Ruraleko kopako seigarren pro-
ba jokatu behar zuen eta lasterketa honek Nafarroako txapelketarako balioko
dio. Animo beraz!
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Beasainetik
Amerikan
barna herri
askotan zainak
hedatu ditu

Arantxa ITURRALDE
Ekainaren15ean,Ar-

zuagatarrakelkartuon-
doren, itur-ondo elkar-
tean bazkaldu zuten.

Garai batean Inaxio
Arzuaga (Beasaingo,
Garin auzokoa), Ameri-

ketara joanzen.Bertan,
UrrozkoMariezkurrene-
ko alaba ezagutu zuen.
Biek ezkonduta, Urro-
zera bizitzera etorri zi-
ren.Handikaurrera,Ma-
riezkurrenea baino ge-
hiago,Arzuagarenetxea

bezala ezaguna da. E-
txe horretatik, herri as-
kotara hedatu ziren fa-
miliakozainak:Oiartzun,
Errenteria, Zarautz, Bil-
bo, Boroseneko Labai-
en, Mikolaneko Saldi-
as, Lezo, Irun, Donos-
tia…

Egun ederra pasatu
zuten famili artean ga-
rai bateko arbasoen is-
torioak kontatzen.

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 15EAN

Arzuaga familia elkartu da
Itur-Ondo elkarteko
bazkarian

BEINTZA-LABAIEN

Izaskun GOÑI TELLETXEA
Uztailaren 13 eta

14ko asteburuan tailer
batzukeginendira, non
ariketa fisikoak izanen
diren emakumeentzat.
Nahi izanez gero 13an
bakarrik egin daiteke.
Ariketa fisikohoriekChi
kun izena dute, Txina-
tik etortzen den tekni-
kabatdelako.Chi:oina-

rrizko energia eta Kun:
zaindu eta sustatu.

Tailerraemanendue-
nakaipatudigunez,«gu-
reoinarrizkoenergiaza-
induko dugu, bereziki
aldaketa hormonalekin
zerikusia dutenak, gu-
re bizitzako fase ezber-
dinetan.Hauda,hileko-
arengatik ditugunalda-
ketak, haurdunaldia,

haurdunaldi ondoren-
goa eta menopausia».

Oinarrizko ariketa
batzuk ikasiko dituzte,
gero norbere etxean
praktikatzen ahal dire-
nak,bakarrikedo talde-
an. Astean behin geldi-
tzen dira Donamarian
praktikatzeko. Ariketa
suabehauek,adinguzti-
entzategokiakdira,»eta

lagunduko digu gure
gorputza sanoegoteko
eta gure ziklo ezberdi-
nak lasaitasunean iga-
rotzeko». Tailerra Ray-
monde Maye r-ek
(http://www.zhongfu.fr/)
ematen du. Informazio
gehiagorako,deituCris-
t i na : 677934352 -
948451520 edo e-pos-
tara idatzi: info@kibai.es.

GIZARTEA � EMAKUMEENTZAT ARIKETA FISIKOAK IZANEN DIRA

Chi kun tailerra eskainiko da uztailaren
13 eta 14ko asteburuan

ARGAZKIA: ARANTXA ITURRALDE

Beintza-Labaiengo lau neska-mutikok
lehen jaunartzea egin dute
Ekainaren2an,Beintza-Labaiengo lauhaurrekegin
zuten lehenengo jaunartzea. Argazkian ikus daite-
keenbezala, ErrandonekoNereaeta Iker anai-arre-
bak, Karakoetxeko Jon eta Danbolinbordako Jo-
kin ageri dira.

ARGAZKIA: ARANTXA ITURRALDE
Arzuagatarrak Itur-Ondo elkartearen atarian.

DONAMARIA

ESKUALDEA

Turismo
garapenerako
laguntzak
banatuko ditu
Nafarroako
Gobernuak

TTIPI-TTAPA
NafarroakoGobernu-
koKultura,Turismoeta
Harreman Instituzio-
naletarako Departa-
mentuak 434.000 eu-
roko dirulaguntza ba-
natuko du 12 elkarte,
11 toki erakunde eta
7 kontsorzioren arte-
an, turismoaren gara-
penerako.
Eskualdeari dagokio-
nez, Dantxarineko
Merkatari,Ostalari eta
Zerbitzuen Elkarteak,
Elgorriagako Onddo
eta Zizen Kofradiak,
Cederna-Garalur el-
karteak,BertizkoPar-
tzuergoTuristikoaketa
Plazaolako Partzuer-
go Turistikoak jasoko
dituzte dirulaguntza
horiek.



Horietako bik
50 metro baino
gehiagoko
eroria daukate

Fernando ETXEBERRIA
Duela egun batzuk

Basakaitz ingurutik ibil-
tzekoaukera izannuen,
TitoGorostiaga laguna-
rekinbatera. Inguruho-
ri natural-natural man-
tentzen da, ia ukitu ga-

be. Hiru orduz egin dai-
teke itzulia, bide zora-
garri batetik, zortzi ur-
jauzi baino gehiago di-
tuenerrekaondoan:ho-
rietatikbik50metrobai-
no gehiagoko eroria
daukateetabestebi zu-
zenean ateratzen dira
menditik, bidea zehar-
katuz.

Alemaniako Oihan
Beltzaren inbidiarik ez
duen baso xarmanga-
rriakberekondairaketa

istorioak ere baditu, la-
miak bizi omen zirene-
ko kobazuloa ba omen
du eta. Lamirik ez, bai-
na argazkian ageri den
metro terdiko sugeare-
kin topo egin genuen
txangoan. Tito Goros-
tiagak bere makilean
abildadez jarri zuen eta
gero aske utzi zuen su-
getzarra, hainbat euri
egunen ondotik atera
zueneguzkiazgozatze-
ko aukera izan zezan.
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NATURA � HIRU ORDUZ EGIN DAITEKE ITZULI ZORAGARRIA

Zortzi ur-jauzi eder ikus
daitezke Basakaitz aldean

EZKURRA

EHIZA KONTUAK ALDATU EGIN DIRA

Garai batean saritu eta orain zigortu egiten da
F. ETXEBERRIA

Txantxangorri ehizaelkarteakur-
teko batzarra egingo du, bide eta
postuen lanekin hasteko eta diru-
sarrerak eta gastuak onartzeko.

Aspaldiko garaietatik ehiza izan
da ezkurrarren “kirol” edo afiziorik
ohikoena. Florencio Idoate Iragui-
ren Rincones de la Historia de Na-
varra liburuan ager denez, Ezkurra-
koek ehiztari onen fama izaten zu-
ten eta jauntxoek gonbidatzen zi-
tuzten ehiza-ateraldiak gidatzera.

XVI. mendean hartzak bazeuden
inguruan. 1549an hartz haundi ba-
tek 50 zerri hil zituen eta herriak di-
rutza ordaindu zien bi ehiztari adi-
turi hura hiltzeko.Hartza zulo izene-

ko kobazuloa ere bada. Udal artxi-
boan animali “kaltegarriak” hiltzea-
gatikordaindutakosarienberri ema-
ten duen agiria bada. 1.500 pezeta
ordaindu ziren otso bat hiltzeagatik
eta200azeri batengatik.Halere, sa-
ri gehienak sugeak edo zapelatzak
hiltzegatik ematen ziren. 1959an,
ehiztari elkarteak eskari bitxia egin
zuen, abelzaintza, ehiza eta arran-
tza kaltetzen zuten animali izurrite-
akdesagertaraztekobatzordeaosa-
tzeaeskatuz.Eskariarenarabera,al-
kateak,apezak,maisuak,biezkurra-
rrek eta bi ehiztarik osatuko lukete.
Garaiak aldatu dira eta orain, sari-
en ordez zigorrak izaten dira anima-
li hauek hiltzen dituztenentzat.

ARGAZKIAK:
FERNANDO ETXEBERRIA

Basakaitz inguruko
zortzi ur-jauzietako
bat. Behean, Tito
Gorostiaga, metro terdi
luze zuen sugearekin.
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Ekainaren 17tik
22ra egin dute

GAZTE OIHUA
Ekainaren17tik22ra

LesakakoErnaikokide-
ek komunikazio astea
antolatuzuten. Izanere,
gazte mugimendua in-
dartsu egoteko, komu-
nikazioak garrantzia
handia duela eta, ho-
nen hainbat arlotan sa-
kondu nahi izan dute.
Asteleheneanserigrafia
tailerra egin zuten Ma-
lerrekako gazte asan-
bladako bi kideren es-

kutik.Astearteanberriz,
irrati tailerra egin zuten
Xorroxinen. Asteazke-
nean bideoak egiteko
ikastaroaeginzuteneta
ortzegunean kartelak
egiten ikastekoa.Ortzi-
ralean berriz, mahai
ingurua izanzutenArra-
non. Lehenik Gazte Oi-
huarenaurkezpenaegin
zuten. Izanere,orainar-
te TTIPI-TTAPA aldizkari-
an ia urte batez gazte-
ek argitaratutako orria
izandagazteoihua,bai-
na proiektu hau zabal-
tzeko asmoa erakutsi
dute gazteek. Hala,

udanzehar eskualdeko
herrietan barrena ezta-
baida prozesu bat za-
balduko dutela jakina-
razi dute, gazteek no-
l ako komun i kaz io
proiektuabehar eta na-
hi duten azaleratzeko.

Honen ondotik ma-
hai ingurua izanzen"ko-

munikazioa gazte mu-
gimenduan" izenpean
Topatu.info webgune-
ko Iraitz Salegi eta Go-
tzonElizbururekin.Hau-
ek komunikazioaren
garrantzia azpimarratu
eta eraginkorrak izate-
kohainbataholkueman
zituzten.

Azkenik, larunbat
goizean igerilekukopa-
retan mural bat margo-
tu zuten.

Gogotsu gelditu di-
ra Lesakako gazteak,
eta gazteriari "antolatu
eta komunikatzeko al-
darria"zabaldunahi izan
diete.

GIZARTEA � GAZTE MUGIMENDUA

Komunikazio
Astea antolatu
zuten Lesakan

GAZTE OIHUA

UTZITAKO ARGAZKIAK

Serigrafia tailerra egin zuten Malerrekako gazte asanbladako bi kideren eskutik.

ELIZONDON EGIN ZEN EKAINAREN 15EAN

Alde hemendik egun arrakastatsua
TTIPI-TTAPA

Ekainaren15eanAl-
de Hemendik eguna
antolatu zuen Baztan-
go Ernaik. Baztanen
eta Euskal Herrian da-
goenpolizienkopurua
salatzeko eta bereziki
GuardiaZibilarengisa-
ko indar okupatzaile-
ak soberan direla eta
hemendik lekutzekoal-
darrikatzeko.Goizean
TorturaEuskalHerrian
dokumentalaemanzu-
tengaztetxeaneta,on-
dotik, eguerdian, 50
gazte inguru bazkal-
tzerat elkartu ziren.
Atsaldeanherrianbar-
na kalejira eta jokuak
egin zituzten. Modu
horretan, Elizondoko
foruzainenkomisalde-
girat maletaz beteriko
orgattoarekinhurbildu
ziren, bertatik joateko
eskatuz. Komisalde-
giarenondoan foruzai-

netaz gain Guardia Zi-
bilak zeuden eta ten-
tsio momentu aunitz
bizi izan ziren. Poliziek
hainbat gazte identifi-
katuzituzten.Gazteen
nahia Guardia Zibila-
renkuarteleraterema-
letekin hurbiltzea zen,
baina azkenean ikusi-
takoak ikusita ez ziren
joan.

Ernai arroltzeak
salgai Malerrekan
MalerrekakoErnaikoki-
deek sistema berritzai-
lea asmatu dute dirua
ateratzeko. Auzolana-
ren bitartez oilotegi bat
eraiki eta bertako oilo-
ek errundako arraultze
ernailogikoak salduko
dituzte. Hitz jokoa egin
nahi izanduteErnai an-
tolakundea eta arroltze
ekologikoak direla al-
darrikatzeko.

UTZITAKO ARGAZKIA

Diztela eguna ospatu dute Leitzan
Diztela Eguna ospatu zuten ekainaren 15ean Leit-
zan ere. Indar polizialak ez dituztela ezMaxurrene-
an ez inon nahi aldarrikatu zuten.



HERRIZ HERRI | 33
ttipi-ttapa | 593 zk.

2013.06.27

GIZARTEA

ARKUPEAK � UDAZKENEAN EGINEN DITUZTE

Sendabelar
ikastaroarekin
segitzeko asmoa
dute jubilatuek
Fernando ETXEBERRIA

Arkupeak elkarteak
segitzen du bere bidaia
eta jarduerekin. Fran-
tses eta sendabelar
ikastaroak bukatu berri
dituzte,bainasendabe-
lar ikastaroan aritu di-
renbatzukgaiansakon-
tzekoasmoaazaldudu-
tenez, bi ikastaro egi-
nen dituzte udazkene-
an: bat orokorra, azke-
nea bezalakoa eta bes-
tea gaian sakontzeko.

Beste aldetik, pedi-
kuroaren (callista) gela
ere prestatzen ari dira
egoitzan,bilera-aretoa-
ren zati batean eta
abuztutik aitzinera ber-
tan hartuko ditu trata-
mendua nahi duten
bazkideak.

Hur rengo a lean ,
Saioarako mendi ate-
raldiaren eta Añana eta
Gasteizekobidaienbe-
rri emanendugu.Uztai-
lean, Machu Picchura-
ko bidairako aurreins-
kripzioa egin dutenekin
ere bilera eginen da.

ESKULANAK
Eratsungo Malerre-

kakoEgunean ikusiahal
izanzenez,Arkupeakel-
karteko bazkideen ar-
teanegiazkoartistakba-
daude eskulanak egi-
ten. Guziekin hitzegin
eta erakusketa egiteko
asmoa du elkarteak.

Bukatzeko,elkartea-
ren besta behar bezala
antolatzeko, aurten 85
urte edo Urrezko Eztei-
ak betetzen dituztenek
ekainaren 30abaino le-
hen jakinarazibehardu-
te elkartean.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Sendabelar ikastaroan parte hartu duten bazkideetako batzuk.
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LEITZA

Sinadura
bilketa
kanpainako
paperak
desagertu
direla salatu
dute

JM BARRIOLA
Urte honetanMaxu-

rrenea etxea herriari
itzultzeko aldarria ozen
zabaltzen ari da Leitza-
kokaleetan.Horrenha-
rira ekainaren 8an egu-
erdi aldean, manifesta-
zio jendetsua egin zen.
Eguraldiak lagundu ez
bazuenere, aterki azpi-
an babestu eta hirure-

hun herritar baino ge-
hiagok bat egin zuten
Maxurreneaherritzatal-
darriarekin.

Bertzalde, kanpaina
honenaurkakoekintzak
gertatzen ari direla an-
salatu dute herritarrek,
denda eta tabernetan
jarri ziren sinadurak bil-
tzeko paperetako ba-
tzuk desagertu eta he-
rrian jarritakopankartak
lapurtu edo apurtu di-
tuztelakoegunhauetan.

Ekainaren 15ean,
diztela lelopean, “alde
hemendik”kanpainare-
kin bat egin zen herri-
an. Goizean batzarra
burutu zuten eta ondo-
renmanifestazioa.Arra-
tsaldean IñigoCabaca-

sen kasua azaldu zen
dokumental batean eta
gaueankontzertua izan
zen gaztetxeanMatxu-
ra taldearen eskutik.

Webgune berriak
Nafarroko Iparralde-

ko Euskara Mankomu-
nitateak webgune be-

rria du. Informazio uga-
ri eta landuaeskaintzen
du:besteakbeste,eus-
kararen inguruan, gure
mankomunitateosatzen
duten herrietaz, euska-
raz lan egiteko tresnak
eskeintzen ditu, agen-
dakulturalabistaratu li-
teke . In te resa tuek

www.iparmank.orgata-
ria bisitatu dezakete.

ALKE Leitzako Kul-
tur Taldeak ere webgu-
neaberritudu.Oraindik
edukiz osatzen ari ba-
dira ere, bitxikeria uga-
ri ikusi litezkedagoene-
kowww.leitzakultura.net
helbidean.

GIZARTEA � MANIFESTAZOA EGIN ZEN HILAREN 8AN

Maxurrenea
herrintzat
aurrera darrai

ARGAZKIA: JM BARRIOLA

Erreka garbitzen auzolana
Urtero bezala, Amazabal institutuko ikasleek, erreka bazterretatik
zaborrak biltzeko auzolana egin dute. Guztira berrogei ikasle in-
guru aritu dira lanean, hondakin eta zaborra ugari bildu eta erreti-
ratu dituzte. Honen trukean ikasbidaia egiteko dirulaguntza ema-
nen die Udalak. Ekimen honen bidez, herriko bazterrak garbitzen
ari dira poliki-poliki, garai batean bota ziren zabor pila izugarriak de-
sagertaraziz eta bazterrak txukunduz. Udalaren ustez, herriko in-
gurumenari eta bizi-kalitateari bultzada ederra ematen diete gaz-
tetxoek eta bide batez hondakinek sortzen dituzten kalteak ikusten
dituzte.

ARGAZKIA: JM BARRIOLA

Bosgarren Sagardo Eguna euripean
Aurten ere izan da sagarrekin egindako mama goxoa probatzeko
aukera ekaineko bigarren asteburuan. Ostiralean Jakoba Errekon-
dok hitzaldia eman zuen, Euskal Herrian sagardoak izan duen tra-
dizioaz eta munduan zehar egin duen zabalkuntzaz. Larunbatean,
euriagatik, karrapean antolatu behar izan zuten sagardo dastake-
ta. Halere, jende asko hurbildu zen 21 sagardogileren sagardoa
probatzera. Guztira 500 edalontzi banatu ziren eta 630 botila hus-
tu. Iaz baino gutxiago izan arren, ALKEko kideak pozik daude ema-
itzarekin. Euriak ikaratu gabe, asko izan zirelako barrena sagardoz
bustitzera gerturatu zirenak, pesta hau oso gustoko duten seinale!

ARGAZKIA: JM BARRIOLA
Ekainaren 8ko manifestazioa eta herrian apurtu dituzten pankartetako batzuk.
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Bailara osoko
eskaintza
turistikoa
zabaltzeko
helburuarekin

TTIPI-TTAPA

Turismoa bultzatze-
ko proiektu bat jarri du-
te martxan Goizueta,
Arano,Hernani etaEre-
ñotzuko herriek: Uru-
mea arnastu. «Helbu-
rua da, herri mugak ga-
inditu eta bailara osoko
eskaintza turistikoa za-
baltzea.Herri txikiakel-
karlaneanarituta,auke-
ragehiagoduguzentzu
honetaneregaratzeko»,
azaldu zuten ekainaren
14an udal horietako al-
kate eta ordezkariek,
Ereñotzun egindako
proiektuarenaurkezpe-
nean.GoizuetatikPablo
Miranda alkatea eta Pi-
li Apezetxea eta Izas-
kunBakerozinegotziak
izan ziren aurkezpene-
an eta Aranotik Joxean
Ruiz zinegotzia.

Nafarroa eta Gi-
puzkoak bat egiten du-
ten inguru naturalean
kokatzen da proiektua,
hau da, Urumeako goi
bailaran eta natur turis-
moeta turismoaktiboa-
rekin erlazionatutako
ekintzak izangodiraes-
kaintzarenardatznagu-
sia: inguruko mendiak,
parke naturalak, kiro-
lak... «biziaemangodio
bailarari eta beste ba-
ilaretako eskaintzetatik

desberdinduko gaitu»,
azalduzuten.Horrezga-
in, gastronomia, kultu-
ra, ondare historikoa...
ere landukodira.Aurre-
ra begira, pakete mo-
duko eskaintzak ere
egingo dituzte elkarre-
kin.

Proiektuaren hasie-
ran besterik ez daude-
la azpimarratu zuten
udal ordezkariek eta la-
nean jarraitzekoasmoa
azaldu. «Itsaso aldera-
goko eta Nafarroa ba-
rruragokoherrietaraza-
baldu nahi dugu proi-
ektua», azaldu zuten.

WEBGUNEA
Proiektuaren hasie-

rako fruitua izan da,
hainbat euskarri mar-
txan jartzea.Markasor-
tudute, eskuorriakpre-
statudituzte informazio
orokorrarekin (Turismo
bulego eta informazio
guneetan eskuragarri
daude)etawebgunebat
eg in du te : www.
urumeaarnastu.com.
Webgunea 6 ataletan
banatudute: turismoak-
tiboa, natur ingurune-
ak, turismokulturala (ja-
iak,kirola,monumentu-
ak...), ezagutu herriak,
galeria eta prestatu zu-
re bidaia (ostatuak, ja-
tetxeak, aterpeak...).
horrezgain,bestebiatal
daude:esperientziaketa
kirolprobak.Agendaere
eskuragarridagoetasa-
re sozialekin lotuta,
facebooka egin dute.
Euskarri horiek denak
Bizibizikik egin ditu.

TURISMOA � EKAINAREN 14AN AURKEZTU ZUTEN

Urumea arnastu
proiektuan bat
egin dute lau
herrik

GOIZUETA-ARANO

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

Umore Ona abesbatzakoak Arraun Ligaren aurkezpenean
Goizuetako Umore Ona abesbatzak, Hernaniko Kantuz eta Ereñotzuko Ozen-
kietaTrintxerpeko IllunbeabesbatzekinbaterakantatuzuenDonostiakoKursaa-
len ekainaren 8an egin zen ACT Arraun Ligako aurkezpenean. Ekainaren 22an,
berriz, Hernanira joatekoak ziren Aurorak kantatzera hernaniar eta ereñotzua-
rrekin batera.

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

Kurtso bukaera Aralar Musika Eskolan
Aralar Musika Eskolako ikasleek ikasturte bukaerako kontzertua eskaini zuten
ekainaren 7an Goizuetako Herriko Etxeko Ganbaran.

ARGAZKIA: HERNANIKO KRONIKA

Ekainaren 14an egin zen Ereñotzun ‘Urumea arnastu’ proiektuaren aurkezpena.
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ARESO

Ostiral eta
larunbatean
eskea egingo
da etxez etxe

Juana Mari SAIZAR

San Pedroak aste-
buruhonetanospatuko
dira herrian eta aurten
berr ikuntza bezala
paxakakirolari buruzko
hitzaldia eta erakustal-
dia izangoditugu.Paxa-
ka trinketeetan jokatzen
den kirola da, tenisaren
antzera jolastendabai-
na eskuekin, sare an-
tzeko raketa bat jarrita.
Aresonorainezagutzen

dugun plazaren aurre-
tik Zapaiteneko pareta
zen herriko plaza. Ga-
rai hartako plazaren
ezaugarriak erakutsiko
dizkigute.Hitzaldiazgai-
nera,paxakaerakustal-
dia ere egingo da.

Egitaraua bestela
hauxe izango da: Ekai-
na ren 28an a r r a -
tsaldean herriko eskea
egingodaeta21:00etan
Lagun Artekoen afaria.
Eka ina ren 29an
09 :00e tan gosar i a
egingo dute Lagun Ar-
tekoek eta 10:00etan
Meza nagusia izango
da. Handik aterata ba-
serrietakoeskeaegingo

da eta 16:30an Paxaka
hitzaldia eta erakustal-
dia izango da plazan.
Ondorenmusika egon-
go da e ta gauean
21:30anherri afariaPa-
keTokin.Ongipasatze-
ko aukera bikaina.

Herriko lanetarako
langilea

Udaranherriko lane-
tan aritzeko langile bat
kontratatukoduudalak,
horretarako Enplegu
Bulegoan apuntatuta

egotea beharrezkoa
izango da eta azterke-
ta bat egin ostean au-
keratuko da nor izango
den langile berria. As-
moa uztailaren erdi al-
derako azterketa egin
eta lanean astea da.

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN AZKEN ASTEBURUAN

Paxakari buruzko
hitzaldia eta
erakustaldia
eskainiko dituzte
San Pedroetan

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Giro ederra frontenis txapelketaren lehen partidetan
Frontenis txapelketa hasia da eta oraingoz lehen kanporaketak jokatu ostean
zortzi bikotek jarraitzen dute lehian. Aitzaki horrekin larunbatetan jendea bildu
da plazan partidak ikusi eta animatzera, eta egia esan, lehenbiziko txandako
partiduak borrokatuak eta dibertigarriak izan dira. Partehartzaileek serio hartu
dute lehia eta txapelketarako prestatzeko astez iluntzetan bikote asko entre-
natzen aritu dira eta txapelketako partidak amaitutakoak umeak eta gazteak
beren raketekin jolasean aritu dira. Azkenean saltsa asko sortu da herrian eta
aspaldiko arratsalde zaratatsuenak ikusi ahal izan ditugu plazan, poza ematen
du aspaldi egon ez den giroa sortu dela ikusteak. San Fermin ostean hasiko
dira bigarren txandarekin.

ARANO

Hilabete
bukaeratik
aurrera eros
daitezke
txartelak

Ainhoa ANSA

Lehengourteanegin
zen saiakerari segituz,
aurten ere arkume jate-

ak leku berezia izango
duherriko festetan.Fes-
tetako larunbatarekin
egingo da, uztailaren
27an, eta herrian ber-
tan ekoitzitako pro-
duktuak izangodirapro-
tagonista.

Herritarrakantolake-
takobileretanelkartzen
hasita daude eta ze-
haztasunak fintzen jo-

ango dira, baina aurre-
ratudaiteke txartelakhil
honen bukaeratik au-
rrera erosi ahalko dire-
la eta lekua gordetzeko

iaz bezala lehenbaile-
hen ibiltzea gomenda-
tzen du herriko festen
batzordeak. Haurren-
tzat ere menua izango

da hala nahi duenaren-
tzat. Informazio gehia-
go nahi duenak herriko
Kontseju tabernara dei
dezake.

OSPAKIZUNAK � UZTAILAREN 27AN

Arkume jatea
egingo da aurten
ere herriko festetan

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Arkume jaterako txartelak lehenbailehen gordetzea gomendatu dute.
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OSPAKIZUNAK � UZTAILAREN 5ETIK 8RA

Mariatxia izanen dute Azpilkuetako
Sanferminetako egun handian
Julio Soto eta
Iñaki Aleman
ariko dira zikiro
jatean

TTIPI-TTAPA
San Fermin bestak

bestakospatukodituzte
Azpilkuetan ere, egita-
rau zabalarekin:

ORTZILERIA, UZTAILAK 5
BEZPERA
• 19:00: Txupinazoa.
• 19:30: Frontenis txa-
pelketaren finala.

• 21:00: Ezkil-jotzea.
• 21:30: Baztanzopak,
Joxe Angel Elizaldek
alaiturik.Ondotikgau-
pasa herriko plazan.

LAUNBETA, UZTAILAK 6
HAURREN EGUNE
• 10:00: dianak herriko
karriketan barna.

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

• 17:30: haurrendako
txokolatada.

•20:00-22:00:dantzal-
dia Gau Enarak talde-
ak alaiturik.

• 22:00 tortilla lehiake-
ta eta afarie.

• 00:30-04:30: gaupa-
sa Gau Enarak talde-
ak alaiturik.

• 07:00: gosarie eta lo-
tsa guti dutenentzat
purtzipartola laister-
keta.

IGENDEA, UZTAILAK 7
SAN FERMIN EGUNE
• 10:00: dianak herriko
karriketan barna.

• 11:00: San Ferminen
ohoretan meza nagu-
sia.

• 12:00: luntxa herriko
elkartean.

• 14:00: Gazte bazka-
ria.

• 16:00: Partxis lehia-
keta.

• 20:00: Diego Queve-
domariatxiarekinkan-
taldia.

• 21:30: Dantza Jazz
erakusketa herriko
neskatxen eskutik.

ASTELEHENA, UZTAILAK 8
ZIKIRO JATEA

• 08:00: Su piztea.
• 09:00: gosarie.
• 10:00: dianak herriko
karriketan barna.

•14:00:Zikiro jatea Iña-
kiAlemanetaJulioSo-
to bertsolariekin. On-
dotikdantzaldieFran-
tzisko Santxotenaren
eskutik

.• 22:00: afarie etadan-
tzaldienFrantziskore-
kin gorputzek aguan-
tatu arte. Bestak aki-
tzeko “gaixua ni”.

ARGAZKIA: AINTZANE MARIEZKURRENAK UTZIA

Plazan dantzatzeko aukera ederra izanen da aurten ere Azpilkuetako Sanferminetan.

Baratze sozialak
eskatzeko epea
Baratzesozialetaeko-
logikoak eskatzeko
epea ireki du Udalak
uztailaren 10a bitarte.
Lehendik interesaera-
kutsi zuteneigutunbat
bidali zaie berriz ere
udal bulegoetan izena
eman beharko dutela
adieraziz. Baratzeak,
ordenantzetan zehaz-
tutako irizpideen ara-
bera banatuko dira.

50 urtez apez
Almandozen
Goizuetan sortua ba-
da ere, 1963an etorri
zenRamonApezetxea
Almandozera eta ge-
roztikherrikoapezada.
Oronoz-MugairikoSan
Martineskolakozuzen-
daria ere izan zen be-
re garaian. Herrian
eman dituen 50 urte-
akgogoratzekoetaes-
kertzeko ospakizuna
antolatu dute alman-
doztarrek ekainaren
30ean. Egun horietan
Sanpedroakereospa-
tzendituzte eta gazte-
en konfirmazioa ere
eginen da. 12:00etan
meza ospatuko da eta
ondotik herri bazkaria
frontoian, nahi duena-
rentzat irekia. Izen
emateko, 948585059,
948585113 edo 948
585029 telefonoetara
deitu behar da.

� FLASH
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LEHIAKETAK � EKAINAREN 30A BITARTE

Merkatarien elkarteak
antolatutako argazki
lehiaketara lanak
aurkezteko epea
akitzera doa
Bosgarren
urtez prestatu
du Bertan
elkarteak

TTIPI-TTAPA
Martxan da Bertan

merkatari, zerbitzu eta
ostalarien elkarteak
bortzgarren aldiz anto-
latu duen argazki lehia-
keta. Edozeinendako
irekia dago, baina aitzi-
neko edizioetan beza-
la, argazkiek Baztane-
kin zerikusia izan behar
dute: ingurumena, he-
rriak, paisaiak, jendea,
ohiturak,ospakizunak...

Partaide bakoitzak
berak egindako hiru ar-
gazkiaurkeztenahaldi-
tu, bertze lehiaketetan
aurkeztugabekoak,eta
Baztanen eginak izan

behar dute. Lanak aur-
keztekoepeaekainaren
30ean akituko da. Bi-
tartean, eskura ematen
ahal izanen dira, aste-
lehenetik ortziralera
09:00etatik 14:00etara
edo postaz bidalita:
Bertan Baztango mer-
katari, zerbitzu eta os-
talaritza elkartea; Ber-
tan V. argazkilaritza le-
hiaketa; Arizkunenea
Kultur Etxea, Jaime Ur-
rutia karrika 14, 31700
Elizondo.

Lehiaketaren oina-
rrietan aldaketak egin
dira eta horien artean,
aipatu, argazkiak erre-
belatzekopapernorma-
lean aurkeztu beharko
direla eta bertzelako
edozeineuskarribazter-
tuko direla. Horrez ga-
in,aurkeztutakoargazki-
ak ez dira itzuliko.

UTZITAKO ARGAZKIA

Giro paregabea izan zen Erdizen aldeko mendi ibilaldian
Erdiz Bizirikek antolatuta Erdizagako bazkaleku komunalean barna mendi ibi-
laldia egin zuten ekainaren 15ean. Ibilaldi luzea egin nahi zutenak Negusaroi-
tik abiatu ziren. Trepako bizkarrean barna Erdizeko bazkalekurat sartuta, han-
dik Oialegiko lepora joan eta Buztanberroko bidea hartuta Okoroko gainerat
igan ziren. Bertan zerbait jan-edan eta gero Erdizagako erreka zokorat jautsi
ziren eta, gero, Magnak harrobia egin nahi duen ingururat igan. Ibilaldi labu-
rrekoak eta luzekoak elkartu eta jautsierako bidea elkarrekin egin zuten. Egu-
raldi paregabeak ibilaldi zoragarria egiten lagundu zuen eta ekainaren 1az ge-
roztik bertan alatzen ari diren ehunka behi buruek irudi ikusgarria osatu zuten.
Aurtengo udan ere Baztango baserritarren ehunka behi buru Erdizeko bazka-
leku komunalean marru-marru egonen dira, baserritarren udako lanak arinduz
eta bazkaz ausarki gozatuz. Eguerdian Negusaroiko etxolan hameketako ede-
rra egin zuten. Ibilaldiak, bertze behin, Erdizek duen balioaz oharterazteko ba-
lio izan zuen eta “Erdiz Bizirik!” aldarrikatzeko.

ARGAZKIA: EUSKAL KANTUZALEEN ELKARTEA

Baztan Ikastolako taldeak sari berezia Haur Kantu txapelketan
Euskal Herriko zazpi lurraldeetako haur eta gaztetxo ordezkariak Burlatako au-
ditorioanelkartu zirenekainaren16an,EuskalHerrikoHaur etaGaztetxoenKan-
tu Txapelketako finalaren harira. Guztira 103 partaide aritu ziren oholtza gaine-
an eta 28 abesti aurkeztu zituzten, eta tartean, eskualdekoak ere lanean aritu
ziren. Sarietako bat Baztanera etorri zen. Adierazkortasunaren eta alaitasuna-
ren sari berezia Baztan Ikastolako taldeak eskuratu zuen, Baztandarren Bil-
tzarra 50 urte kantuagatik. Baztan Ikastolakoak ez ziren herriko partaide ba-
karrak izan finalean. Leire Onsalo elizondarrak Denona da garaipen da abestia
taularatu zuen.

BALLEKO ETXEA

Herritar Txartelaren sistemarekin bat
eginen du Udalak
TTIPI-TTAPA

Baztango Udalak ere bat eginen du Herritar
TxartelarenSistemarekin. NafarroakoGobernu-
ak sistema horrekin bat egiteko erraztasunak
emateko erabakia hartu zuen ekainaren 12ko
batzarrean eta hitzarmena sinatuko da horreta-
rako. Azken padroiaren arabera, 8.035 baztan-
darrek izanen dute txartelaren abantailak apro-
betxatzeko modua.

Administrazioak eta toki erakundeek eskain-
tzendituztenzenbait zerbitzuetarasarbideaema-
teko norbanako txartela da Hiritar Txartela. Ber-
tzeak bertze, liburutegi sarean, udal kirol insta-
lazioetan eta bertze zenbait lekutan erabilgarria
da. Nafarroako 52 udaletan erabilgarri da da-
goeneko, tartean Beran eta Lesakan.
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AZPIEGITURAK � URTEBETE ETA GERO

Saihesbidetik
Elizondorako
sarbidea ireki dute
ekainaren 13an

Elizondoko
karrikak
trafikorako
egokitzeko
60.000 euro
inbertitu ditu
Balleko Etxeak

TTIPI-TTAPA
N-121-B errepidetik

Elizondorako sarbidea
ireki zuten ekainaren
13an, saihesbidea ireki
eta urtebete berandua-
go. Lehen orduan ireki

zen bidea eta Balleko
Etxeko ordezkariak eta
Elizondoko kargodune
izan ziren beranduxea-
go aurkezpen ekitaldi
ofizialean.

SaihesbidetikElizon-
dorasartuta,zenbait lan
eginbehar izandituBa-
llekoEtxeakbideakego-
kitzeko: abiadura mu-
rrizteko koxkak, seina-
lizazio horizontala eta
bertze batzuk. 60.000
euro inguruko inbertsioa
egin da. Sarbidea ireki-
tzearekin batera, Beni-
toMenni erresidentzia-

ren ondotik Lekarozera
doan bidea eta Elizon-
dora Bordaxurin barna
doana itxi dituzte ibil-
gailuendako.Nafarroa-
ko Sustapen Departa-
mentuakdebekatuegin
du 5,5 Tonatik goitiko
ibilgailuek sarbidea
erabiltzea.

Inaugurazio ofiziale-
an izanzirenGarbiñeEli-
zegi Baztango alkatea
eta Mikel Ortega, Jon

Elizetxe eta Florentino
Goñi zinegotziak, baita

Juan Mari Maia Elizon-
doko kargodune ere.

UTZITAKO ARGAZKIA

Elikadura burujabetzaz mahainguru interesgarria
EHBilduren Aldaketa euria ekimenaren baitan elikadura burujabetzari buruzko
mahai-ingurua egin zen ekainaren 13an Arizkunenean. Maite Iturreren gidari-
tzapean Mikel Altzuart nekazaria; Felix Ligos, Barraskiloak kontsumo koope-
ratibako kidea eta Tasio Erkizia Zazpiak bat harreman sareko kidea aritu ziren.
25 lagun inguru hurbildu ziren saiorat eta eztabaida mamitsu izan zen. Bertze
hainbat konturen artean, Tasio Erkiziak elikadurarenak herri osoaren gaia izan
behar duela azpimarratu zuen, ez dela nekazarien ardura hutsa izaten ahal. Il-
do horretan, Felix Ligosek elikadura eskubide bat dela azpimarratu zuen, ez
negozioa egiteko gaia. Hala, negozioa egiteko gaia bihurtu den neurrian jende-
ak eta herriak ondare komun horretaz gabetu dituztela aipatu zuen. Mikel Al-
tzuartek, bertzalde, elikadura burujabetzaren bidetik nekazaritza eredu bat fin-
katzearen beharra aipatu zuen eta, hori, modu orokorragoan, gure beharrekin
eta ditugun baliabideekin harremanatzea; hau da, inguruari buruzko orekan.

ARGAZKIAK: JUAN MARI ONDIKOL
Goitian, udal eta herri agintariak inaugurazio ofizialean. Beheitian, sarbidea zabalik.

TTIPI-TTAPA
Baztanek gaur egun duen egoera ekonomiko

larriari aurreegiteko2007anbertanbeherautzi zen
Erdizko meatze proiektuari berriz ekiteko urratsak
ematen ari da Baztango Garapenerako Elkartea.

Elkartekokideakudalgobernutaldekoekinbildu-
ak dira eta beraien ustez, langabeziari aurre egi-
tekohalakoproiektueiekinbeharzaieberriro.Mag-
nak edo bertze edozein enpresak ballerako proi-
ektuak baldin baditu, aurkez ditzala eta udalak
egoki diren erabakiak hartuko dituela izan omen
da erantzuna.

Udalaren «jarrera ireki» honek animatuta, Mag-
nesitasekozuzendaritzarekinerebildudiraetahau-
ek Erdizen oraindik interesa badutela jakinarazi
diete, «beti ere Baztango gehiego sozialak eta ins-
tituzioek 2007an gibelera bota zen proiektua ba-
bestuko balute». Proiektu zabalagoa ere eginen
lukete, bertze fabrika batekin eta urtean 15.000-
20.000 Tona biomasa erabiliz.

Enpresak emandako datuen arabera, 85 lan-
postu zuzen eta zeharkako bertze 280 sortuko li-
rateke. Hitzarmenaren ondorioz, Udalak urteko
320.000 euro jasoko lituzke Magnaren eskutik.

Erdizko meatze proiektuari
berriz ekiteko eskatu du
Garapenerako Elkarteak
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GIZARTEA � EKAINEKO HIRU IGANDE GOIZETAN PANTAILARATU DUTE

Itxuraberritutako eliza dotore agertu
da Euskal Telebistako emankizunetan
Bi herrietako
kantariek bere
kantu politenak
eskaini zituzten

Margari eta Koro
Hainbat hilabetetan

berritze lanetanarituon-
dotik, udaberritik hunat
izigarri itxuraederrahar-
tu du elizak.

Etasaribatbalitzbe-
zala, hiru astez ETBk
mezak grabatu ditu eli-
za huntan: ekainaren 8,
15 eta 22ko larunbate-
tangrabaketakegin,eta
biharamuneko igandee-
tan eman ditu. Meza
ederrak izandira, lehen-
bizikoan haurrek izan
zuten parte hartze ga-
rrantzitsua,etabertzee-
tan bi herrietako kanta-
riek bere kantu polite-
nak eskaini zituzten.

Elizahauaspaldikoa
da, uste baita duela
1.100 urte dagoeneko
eginazegoela.Bainaeli-
za izateaz gain, fraileen
bizileku ere izan da, ur-
te aunitzetan gainera
Nafarroakomonasterio-
enarteangarrantzitsue-

netakoa. Bere historia
luzeangaraibeltzakere
bizi izan zituen: Nafa-
rroako konkistaren on-
dorioz 1526. urtean e-
rre zuten. Gero 1793.
urtean frantses solda-
duaksartuetaberrizere
erre zuten (9.000 liburu
omenzituenorduan,eta
denakerreziren).Azke-
nik 1839 urtean gober-
nuak saldu zituen mo-

nasterioko ondasun
guztiak, eliza izan ezik.
Geroztikherrikoelizabi-
hurtu zen.

AZKEN BERRIKUNTZAK
E l i za ba r reneko

azkenberrikuntzakgan
denurtekouztaileanha-
si ziren eta urriaz ge-
roztik itxia egon zen.
240.000 euroko aurre-
kontuarekin, koadroak

eta irudiak zaharberritu
ziren,baitaelizarenerre-
taulak ere, bi gehituz.
Zorua berritu, berogai-
lu sistema aldatu, alda-
reberria egin etaganga
eta hormakmargotu zi-
ren hasieratik zutabeak
zutenmotibogeometri-
koak berreskuratuz.
Aurten, apirilaren 20an
eginzutenberrikuntzen
inaugurazioa.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Ekainaren 15ean grabatu zen meza.

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

Nafarroako
kenpo txapeldun
izan da hiru
modalitatetan
Beran jokatu dira Na-
farroako Kenpo fede-
ratuko txapelketaketa
18urtetikgoitikoenka-
tegorian Ana Mitxele-
nakgaraipena lortudu
hirumodalitatetan: ka-
ta,katakobudoetabo-
rrokapuntuanurrezko
dominaeskuratuzuen
etahirugarren izanzen
borroka jarraian.14ur-
terekin hasi zen ken-
poa praktikatzen Be-
ranetageroztik, seiur-
teotan lehenere iraba-
ziak ditu Nafarroa eta
Espainiako txapelke-
tak. «Ez dut bertze ki-
rolik praktikatzen, ez
bada fronteniseanari-
tzea lagunekin eta le-
hengusuekin». Beran
entrenatzeazgain,orai
berak kenpo klaseak
ematendizkieUrdazu-
biko haurrei.

Pertsonaia
Ana MITXELENA
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SENPERE

2006an elkartu
ziren Maider,
Peio eta Xabi
senpertarrak
eta iaz Euskal
Herriko Kantu
Txapelketako
lehen saria
irabazi zuten
Donostian

Franck DOLOSOR
Maider, Peio eta Xa-

bi aspaldiko lagunek
kantua bihotzetik mai-
te dute. Hiru senperta-
rrek elgarrekin kanta-
tzen dute aspalditik eta
2006an herriko beste-
tan bertan behera gel-
ditu zenkantaldi bator-

dezkatu zuten deus
prestatu gabe. Bat ba-
teko esperientzia gus-
tukoa izanzutenetage-
roztik Hiru Soinu taldea
osatu dute.

Herriz herri ibili eta,
iazKantuTxapelketako
lehen saria irabazi zu-
ten Donostian. Udabe-
rrian beren lehen diska
grabatu dute Beskoi-
tzen eta udako lehen
egunean, Agorila dis-
ketxeareneskutik, "Ho-
rratzetik hari" plazara-
tu dute, euskarazko 13
kantubiltzendituendis-
ka. Amotzeko besten
karietara aurkeztu zu-
ten lehen aldiz taulen
gainean.Orain bestaz
besta ibili nahi dute be-
ren kantuak etamusika
ezagutarazteko.

KULTURA � EUSKARAZKO 13 KANTU BILTZEN DITU

‘Horratzetik hari’
deitzen da Hiru Soinu
taldeak plazaratu duen
lehen diska ARGAZKIAK: FRANCK DOLOSOR

Hiru soinu taldea Izarrak laukotearen hamargarren urte-
mugaren karietarat Baionako antzokian.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

Arretxea kolegioaren 50. urteurreneko besta
Arretxea kolegioak gaitzeko besta ospatu du ekainaren 15ean 50garren urte-
mugaren karietarat prestatu zuen ikusgarriarekin. Izan da hor kanta, dantza,
antzerki eta bideoak preziatzeko parada aspaldiko ikasle eta irakasleekin.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

Apezpikua Appe Detresse elkarte humanitarioko kideekin
Marc Aillet apezpikua Senperen izan da bisitan berriki girixtinoak hobe ezagu-
tzeko. Herritar ainitzekin biltzeko parada izan du, hauen artean Appe Detresse
elkarte humanitarioko kideak.

ARGAZKIA:FRANCK DOLOSOR

Ekainaren 2ko uholdeak zonbait makur
sortu zituen Karrika Nagusian
Ekainaren2anuholdeakgertatu zirenSenperenUr-
dazuri ibaia atea zelarik. Luberriako baraderak ur
ainitz atxiki zuen baina Sara eta Amezpetutik ur ai-
nitz etorri zenez, karrika nagusian zonbait makur
sortu ziren.
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SARA

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 29AN

Eskola publikoaren
besta eginen da
larunbatean
Eguna
bukatzeko
afaria eginen
da

Joana GUERENDIAIN
Herriko eskolak be-

rebestaeginenduekai-
naren 29an, larunbata
arratsaldearekin, pla-
zan.Ospakizunak3etan
hasikodirahaurren ikus-
garriarekin, ondotik jo-
kopuzgarriak izanendi-
raetaegarri direnentzat
ostatubatmuntatua iza-
nen da. Eguna ongi bu-
katzeko,denakafariba-
ten inguruanelkartzeko
aukera izanendute,hel-
duentzat 15 euro eta
haurrentzat 7 euroko
menuak izanen dira.
Gaua goxoan bukatze-
ko dantzaldi bat izanen
da.

Sarako lezean
berrikuntzak

Sarako lezeak eus-
kal herriko hirugarren
gune bisitatuenak dira,
lekuhori atxikitzekoxe-
dearekin aldaketak
ekarriak izan dira. Ora-
in arte egiten zen bisi-
ta duela 10 urte pen-
tsatua izan zen ondo-
rioz berritua izanda, bi-
sitarien berritasun na-
hia asetzeko; orain ar-
te entzuten ziren ko-
mentarioaudioak labur-
tuak izanen dira gida-
riari leku gehiago uzte-
ko. Bisita aintzin 2 filma
ttiki ikusten ahal ziren,
hauekerealdatuak izan
dira, bisitariaren kurio-
sitatea piztea helburu-
tzatduen filmabat ikus-
tenahalkodaorain.Ge-
rorako bertze obra ba-
tzuk pentsatuak dira.

Karrikako
ikusgarria

Uztailaren 5 ean, or-
tziral gauez 8etan pla-
zan,ParasiteCircus tro-
pak ikusgarri bat ema-
nen du. Karrikako ikus-
garrihonekheriotza,eri-
tasuna,beldurrarengai-
ak manera komikoaz

tratatzenditu,gureegu-
nerokatasuna ar in-
tzeko. Ikusgarriak ko-
mikoa eta tragedia na-
hasten ditu pertsonaia
berezi batzu, zirkoko
magia,musikaeta txon-
txongiloen bitartez.
Ikusgarrihaudeneri ide-
kia etaurririk izanenda.

Udako merkatua
Uda guziz bezala,

merkatua izanendapla-
zan ortzegun goizetan,
9etatikgoiti.Tokikopro-
duktuen, bitxien, arro-
penerakusmahaiakaur-
kituko dituzue uztaila-
ren 4etik irailaren 26a
arte.

ARGAZKIA: ELODIE GARAT

Eskubaloi txapelketa
Errugbi eta eskubaloi elkarteek ekainaren 1ean esku baloi txapelketa bat an-
tolatu dute. Aro txarrarengatik polikiroldegian egin zuten. 7 ekipa osatu ziren
umore onean esku baloian jostatzeko. Gauean jokalariak eta begiraleak aperi-
tif baten inguruan elkartu ziren eta sariak banatuak izan ziren. Bi elkarteak bi-
ziki kontent ziren.
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HERIOTZAK
JuanMatxain Illarregi,Leitzakoa,ekai-
naren 4an, 81 urte.
Máximo Ariztegi Juanena, Oizkoa,
ekainaren 4an, 77 urte.
Mari Carmen Sobrino Azkarate, Eli-
zondokoa, ekainaren 6an, 81 urte.
Tomas Elizalde Deskarga, Eratsun-
goa, ekainaren 8an, 83 urte.
Francisco Etxandi Aldasoro, ZIga-
koa, ekainaren 10ean, 85 urte.
Maria Angeles Iñarga Hermigarate,
Berakoa, ekainaren 11n, 88 urte.
José Astibia Apezetxea, Leitzakoa,
ekainaren 12an, 75 urte.
Benito Zozaia Igoa, Lesakakoa, ekai-
naren 13an, 82 urte.
Francisco Lizasoain Ezpeleta, Oiz-
koa, ekainaren 13an, 66 urte.
FranciscoMariezkurrena Senosian,
Amaiurkoa, ekainaren 14an, 84 urte.
Juan Miguel Agirre Iparrea, Arizkun-
goa, ekainaren 15ean, 49 urte.
Antonio Mariñelarena Zubitur, Lei-
tzakoa, ekainaren 15ean, 74 urte.
Santiago Gamio Salaberria, Goizue-
takoa, ekainaren 5ean, 50 urte.

Oier Huici Urroz, Leitzakoa, ekaina-
ren 2an.
UxuriPortuCrespo, Lesakakoa,ekai-
naren 5ean.
XuneIriarteAzpiroz, Lesakakoa,ekai-
naren 15ean.
Neia Migelena Mariezkurrena, Igan-
tzikoa, ekainaren 3an.

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

EZKONTZAK
XabierArraztoaBriteta IzaskunDan-
boriena Urrutia, Irurita eta Azpilkue-
takoa, ekainaren 15ean.
BeñatHarreguyetaSandraSaintEs-
teben, Sarakoak, ekainean.
Iñaki Iriarte Arruti eta Josune Mike-
larena Iraizoz, Oronoz-Mugairi eta
Sunbillakoa Donezteben, ekainaren
8an.

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

SORTZEAK

.

Xanti
GAMIO SALABERRIA

Goizuetan, 2013ko ekainaren 5ean, 50 urte zituela
Berrogeita hamar urte zenitun

ustekabe zara joan
etxean artzai lanean beti

langile fina basoan
ederki aski pasatu dugu
mahai inguruko giroan

Muxurdin Bordan nahiz zure falta
izango dugun geroan

Xanti betiko egongo zara
ingurukoen gogoan.

ZURE FAMILIA
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Itsu baten
gidariarena
eginez

TTIPI-TTAPA
Pistako txirrindulari-

tzaegokitukoEspainia-
ko txapelketak jokatu
zirenekainaren1eta2an
Valentzianeta IratiOtxo-
teko lesakarrak tandem
batean parte hartu zu-
en Leongo Ana Belén
Miguélez itsuarengida-
rimoduan,emaitzaonak
lortuz. Hiru froga egin
zituzten,abiadura, kilo-

metroa eta jazarpena,
guztiak pistan bakarrik
etakronoarenaurkaegi-
tendirenak.Hiruetan lor-
tu zuten urrea eta abia-
dura froganbaitaEspai-
niako errekorra ere.

Abiaduraproban,sei
itzuli eta erdi egiten di-
tuzte txirrindulariek eta
abiadurahartuondotik,
azkeneko 200 metroak
kronometratzen dira.
12,848segundukoden-
bora egin zuten Iratik
etaAnaBelének,Espai-
niako errekor berria.

Irati Otxoteko berria

da txirrindularitza ego-
kituan, «tandemaren
mundu honetan Espai-
niako txapelketak bai-
na aste bat lehenago
hasi nintzen, taldekide
batekarazobatzuk izan
zituen eta ezin izan zu-
en lehiatu». Nahiz eta
azken ordukoa izan eta

tandemak koordinazio
aunitz eskatu bi txirrin-
dularien artean, bistan
da elkar ongi hartu zu-
tela lesakarraketaLeon-
goak.

Ekainaren 14 eta
15ean Segovian jokatu
dentxirrindularitzaego-
kitukoerrepidekoMun-

duko kopan ere izan zi-
ren Ana Belén Migué-
lez eta Irati Otxoteko,
errepideko tandemare-
kin. Erlojuaren kontra-
ko proban 13. izan zi-
ren eta lineakoan 11. Bi
lehiaketetan Ingalate-
rrako tandema izan zen
garaile.

Alebinen
entrenatzaile
lana ere egin
du aurten
lekaroztarrak

TTIPI-TTAPA
BaztangoBKTesku-

baloi taldeko jokalari
den A inhoa As t i z i
2012-2013denboraldi-
ko Nafarroako jubenil
mailako jokalari hobe-
renarensaria emanzio-
ten maiatzaren 25ean.

Espainiako eta Na-
farroako Eskubaloi Fe-
derazioko presidente-

eneskutik jasozuensa-
ria Astizek eta ekitaldi-
an zeuden Pruden In-
durain, Pedro Arozare-
naetabertzezenbait ki-
rol agintari ere.

Klubean alebin tal-
dearenentrenatzaile la-
netanere ibili daAinhoa
Astiz, larunbatero bai
txikiekin eta bai senio-
rrekinpartidetan,Nafa-
rroako selekzioan eta
baitaEspainiakoselek-
zioan ere. Animazio la-
netaneregogorarituda
klubeko neskatxen al-
de eta hortaz zorionak
eman nahi dizkiote
BKTren izenean.

Nahiz eta gaur egun
Baztango Kirol Taldetik
kanpo egon, duela ur-
te batzuk Baztanen jo-
katu zuen Irati Berrue-
zori ere zoriondu nahi
dioteklubetik,berakere,
lehenengo mailako sa-
ria jaso baitzuen.

Be r t ze a lde t i k ,
BKTren Eguna ospatu
zuten ekainaren 22an
Elizondon.Goizean es-
kubaloi partidak jokatu
zituztenetagerobazka-
ria izan zuten Kasinon.

ESKUBALOIA � IRUÑEAN JASO ZUEN SARIA

Jubenil mailako
Nafarroako jokalari
onena izendatu dute
BKTko Ainhoa Astiz

UTZITAKO ARGAZKIA

Ainhoa Astiz, gustora eskubaloi jokalari onenaren saria eskuratu ondotik.

TXIRRINDULARITZA � TXIRRINDULARITZA EGOKITUA

Irati Otxoteko
lesakarrak urrezko hiru
domina lortu ditu
Espainiako txapelketan

UTZITAKO ARGAZKIA

Irati Otxoteko lesakarra eta Ana Belén Miguélez, Valentziako pistan.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Niko Mindegia Hungariara
Logroñoko Natur House taldean sasoi bikaina egin
ondotik, Asobal ligatik Hungariakora salto egin du
doneztebarrak. Pick Szeged taldean ariko da.



Baiona-Iruñea
klasikoan
bosgarren izan
zen igantziarra

TTIPI-TTAPA
Ekainaren 15ean jo-

katu zen Gopegin (Ara-
ba) Euskadiko erlojua-

ren kontrako txirrindu-
laritza txapelketa23ur-
tez beheitiko kategori-
an. Eki Sport taldeko
Beñat Txoperena igan-
tziarrak meritu handiko
hirugarren postua lortu
zuen, irabazle suertatu
zen Caja Rural taldeko
IonAnder Insaustikbai-
no 38 segundo gehia-

go eginez. Biharamo-
nean, Baiona-Iruñea
klasikoanerepartehar-
tu zuenTxoperenaketa

bosgarren egin zuen
sailkapen orokorrean
eta bigarren bere kate-
gorian.
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Urdazubiko Ana
Mitxelenak hiru
modalitatetan
irabazi zuen

TTIPI-TTAPA
Nafarroako kenpo

txapelketa jokatu zen
ekainaren 15ean Bera-
ko Eztegara pilotaleku-
an. Denera, 150 kenshi
edo kirolari aritu ziren
modalitate ezberdine-
tan: formak (kata), for-
mak armekin (kata ko-
budo),defentsapertso-
nalekoteknikak(goshin),
borroka puntuan eta
borroka jarraia. Sari ba-
naketan,Berakokirolzi-
negotziarekinbatera,Al-
fredo Irisarri eta Ramon
Arraiza,NafarroakoKen-
po Federazioko presi-
dentea eta zuzendari
teknikoa izan ziren.

Sariei dagokienez,
azpimarratzekoadaUr-
dazubiko Ana Mitxele-
nakbortzmodalitateta-
tik hirutan irabazi zuela
18 urtetik goitiko kate-

gorian. Zehazki, kata,
kata kobudo eta borro-
ka puntuan urrezko do-
mina eskuratu zuen eta
hirugarren izan zen bo-
rroka jarraian. 9-10 ur-
tekoen kategorian ere
hiru garaipen lortu zitu-
enPeioRekaldek, kata,
kata kobudoetagoshin

modalitatetan.
Izanzirenbimodalita-

tetan irabazizutenbortz
kenshi ere. Berako Su-
harri Iratzokik, 7-8 urte-
koen kategorian garai-
pena lortuzuenkataeta
borrokapuntuanmoda-
litatetan.11-12urtekoe-
tan,AinhoaArburuakka-

taetakatakobudon ira-
bazi zuen eta Maialen
Jaurenakgoshinetabo-
rroka puntuan. Jubenil
mailan,mutikoetanNa-
dir Lusarretak kata eta
borroka puntuan iraba-
zi zueneta IraiaGillene-
ak kata kobudo eta bo-
rroka puntuan.

ARTE MARTZIALAK � EKAINAREN 15EAN

150 kirolari bildu ziren Beran
Nafarroako kenpo txapelketan

ARGAZKIA: TELLETXEA
Eztegara pilotalekua jendez gainezka ageri zen kenpo txapelketa ikusteko.

HERRI KIROLAK

Nafarroako
txapelak jokoan
Iruñeko
Sanferminetan

TTIPI-TTAPA
Urterobezala,herri ki-
roletako hainbat txa-
pelketa jokatuko dira
Iruñeko sanfermine-
tan . Sa io guz t iak
12:00etan hasiko dira
eta tartean,kasikegu-
nero,erakustaldiakere
eginen dira.
Uztailaren 8anNafa-
rroakoArpanaTxapel-
ketak jokatuko dira,
bai lehenengo maila-
koa bai ta emaku-
mezkoena ere.
Uztailaren 9anNafa-
rroako Ingude Altxa-
tze Txapelketak joka-
tukodira,gizonezkoe-
nazeinemakumezko-
ena. San Fermin Mo-
tozerraSaria ereegun
horretan jokatuko da.
Uztailaren10eanNa-
farroako hirugarren
mailako Aizkora Txa-
pelketaren kanpora-
keta jokatuko da.
Uztailaren 11n kade-
te mailako Nafarroa-
ko Arpana Txapelke-
ta jokatuko da.
Uztailaren12anNafa-
rroako Lasto Altxatze
Txapelketaz gain, gi-
zonezkoenTxingaEra-
mateTxapelketa joka-
tuko da.
Uztailaren 13an Na-
farroako Harrijasotze
Txapelketa eta ema-
kumezkoen Txinga
Eramate Txapelketa
jokatuko dira.
Uzta i laren 14an ,
azkenik, Nafarroako
Bikotekako Aizkora
Txpalketa eta Gurdi
AltxatzeTxapelketa jo-
katuko dira. Harrija-
sotze erakustaldiak
emanendiosanfermi-
netakoherrikirolsaioei
bukaera.

TXIRRINDULARITZA � 23 URTEZ BEHEITI

Euskadiko txapelketako
erlojupekoan hirugarren
izan da Beñat Txoperena

UTZITAKO ARGAZKIA

Txoperena Espainiako txapelketan aritu da asteburuan.
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Erakusketak
BERTIZ
Ziga eta Fernandezen
argazki zaharrak
Ekainaren 30era arte
Pedro Ziga eta Doro-
tea Fernandez azken
jabe partikularren ar-
gazki zaharrak Bertizko
Natur Parkean.

Zer da zuretzat basoa?
Ekainaren 30era arte
Zer da zuretzat basoa?
margo eta argazki
lehiaketako lanak
ikusgai Bertizko Natur
Parkean.

ELIZONDO
100 urte uholdeak
Ekainaren 30era arte
Elizondoko uholdeen
100 urteak erakusketa
Jorge Oteiza
Etnografia Museoan.

Solasaldiak
BERA
San Miguel zubiaren
inguruko solasaldia
Ekainaren 28an Efec-
tos de las guerras so-
bre la población de
Bera y de Bortziriak a
lo largo de la historia.
1813: el episodio más
dramático, Fernando
Mikelarenarekin, Bera-
landetan (19:30).

ELIZONDO
Baserritar janzkeraren
inguruan
Uztailaren 4an Aton-
du baserritar hitzaldia
eta ikastaroa,
Arizkunenean,
19:00etan.

Ikastaroak
ELIZONDO
Helduentzako margo
ikastaroa
Abuztuaren 1etik
14ra Baztango pai-
saiak kanpoko margo
ikastaroa helduentza-
ko. Izen-ematea zaba-

lik Arizkunenea Kultur
Etxean, 130 euro
ordainduta. 10 lagu-
nentzako tokia.

Guraso eskola
Uztailaren 2an Komu-
nikazioa eta harreman
moduen inguruan gu-
raso eskola Arizkune-
nea Kultur Etxean,
16:30etik 18:30era.

BERA
Helduentzako euskal
dantza ikastaroa
Uztailean 16 urtetik
goitikoentzat euskal
dantzen ikastaroa.

Gazteentzako hip-hop
ikastaroa
Uztailaren 3, 4, 5, 11
eta 12an hip-hop
ikastaroa 12-16 urte-
koentzat. Izen-ematea
012ra deituta.

ETXALAR
Gantxilo tailerra
Ortziralero 18:30etik
21:00etara, dohainik.

Antzerkiak
DONEZTEBE
Irrien Lagunak
Ekainaren 27an Irrien

Lagunak emanaldia
kiroldegian (18:00).

SARA
‘Parasite Circus’
Uztailaren 5ean ma-
gia, musika eta txo-
txongilo ikusgarria
plazan, 20:00etan.

Zinema
ARIZKUN
Udako zinema
Uztailaren 8an Sukal-
de kontuak filma pilo-
talekuan, 22:00etan.

ELIZONDO
Udako zinema
Uztailaren 15ean Bla-
kie eta kanuto filma
Merkatuko plazan,
22:00etan.

ELBETE
Udako zinema
Uztailaren 22an Xora
filma pilotalekuan,
22:00etan.

ETXALAR
‘Mugaldekoak’ filma
Ekainaren 28an Mu-
galdekoak filma,
22:30ean frontoian.

Bestak
DONEZTEBE
Sanpedroak
Ekainaren 28tik
uztailaren 1era.

ERRATZU
Sanpedroak
Ekainaren 28tik
uztailaren 1era.

SENPERE
Jondoni Petrikari
Ekainaren 28tik
uztailaren 1era.

ARESO
Sanpedroak
Ekainaren 28 eta 29an.

LEITZA
Gorriztarango bestak
Ekainaren 30ean.

DONEZTEBE | 2013.06.27
‘Eguzkiaren bidaia’ ikuskizuna
Irrien Lagunak-ekin

IrrienLagunakKlubakEguzkia-
ren bidaia ikuskizuna eskaini-
koduortzeguneanDoneztebe-
kokiroldegian,18:00etanhasi-
ta. Sarrera zazpi eurokoa da.

Ikuskizunak

LEITZA | 2013.06.30
Gorriztaran auzoan sanpedroak
ospatuko dituzte igandean

Egun osoko egitaraua prestatu
dute Basakabi aurrean egiteko:
meza,herrikirolak,bazkaria,mus
txapelketa, dantzaldia, txokola-
tada, txinturrin txapelketa...

Bestak

BAZTAN | 2013.07
Udako zinema Arizkunen,
Elizondon eta Elbeten

Udakozinemarenbaitan,hirufilm
ikusteko aukera izanen da uztai-
lean: Arizkunen Sukaldeko kon-
tuak,ElizondonBlakieetakanuto
eta Elbeten Xora.

Zinema

ekainak 27 - uztailak 11

PROPOSAMENA
LESAKA-AZPILKUETA
Zuri-gorriz jantzi eta
sanferminetan gozatzera

Zuri-gorri koloreak na-
gusi diren bestak hortxe
daude ate joka. Urtero
bezala, Lesakan eta
Azpilkuetan egitarau za-
balak prestatu dituzte.
Azpilkuetan ortziralare-
kin hasi eta astelehene-
ko zikiro jatearekin aki-
tuko dira bestak. Lesa-
kan ortziralerako ekital-
diak txozna batzordeak
eta ostatuek antolatu
dituzte eta bestak ofi-
zialki larunbateko altxa-
feroarekin hasiko dira.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

www.ttipi.net
(agenda)

AZPILKUETA
Sanferminak
Uztailaren 5etik 8ra.

LESAKA
Sanferminak
Uztailaren 5etik
10era.

Azokak
SARA
Ortzegunero azoka
Uztailaren 4tik
irailaren 26ra ortze-
gunero azoka plazan.

Ospakizunak
SARA
Eskola publikoaren
besta
Ekainaren 29an.

Lehiaketak
BAZTAN
Bertan elkartearen
V. argazki lehiaketa
Ekainaren 30era arte
aurkezten ahal dira
Bertan elkarteak anto-
latutako argazki lehia-
ketako lanak.

Kontzertuak
BERA
Bera kantari
Ekainaren 29an,
19:00etan Illekuetan.

LESAKA
‘LesaKAntuz’ kantu
zaharren kontzertua
Ekainaren 28an, Le-
sakako Musika Ban-
darekin, LesaKAntuz
kantu zaharren kon-
tzertua eskol ttikiko
aparkalekuan (22:00).

Mendi ateraldiak
ESKUALDEA
Arkupeak-en ateraldia
Uztailaren 1etik 5era
Izaba aldera joanen
dira Arkupeak-ekoak.

5000 Hiztegia eguneratu eta digitalizatu egin du-
te. Hainbat hitz, sinonimo eta antonimo gehitu

dituztehiztegian,eta,gainera,bertsiodigitalasarean
erabilgarri paratu dute: www.azkuefundazioa.org/
5000-hiztegia.Guztira,90.562hitz jasotzendituhizte-
giak. Berritasunen artean, hiztegia entzuteko auke-
ra dago, EHUko Aholab sistemaren bitartez. Hizte-
giaren ezaugarriei dagokienez, Gaztelania-Euskara
atalak 41.779 sarrera eta 69.524 adiera ditu; ‘Ikusi’
motakoerreferentziak320dira, sinonimoak159.181
eta adibideak 34.820. Bestalde, Euskara-Gaztela-
niaatalak,62.306sarreraeta83.455adieraditu; ‘Iku-
si’ motako erreferentziak 6.264, ‘Hobetsi’ motako-
ak 1.229 eta ‘Erabili’ motakoak 8.708; 24.754 adi-
bide biltzen ditu, eta sinonimoak 126.610 dira.
Sinonimoen hiztegiari dagokionez, 32.557 sarrera,
41.896 adiera, 78.528 sinonimo eta 9.998 antonimo
biltzen ditu; ‘Ikusi’ motako erreferentziak 4.424 di-
ra, eta ‘Erabili’ motakoak 7.391.

Duela zenbait urte herriko bestetan bertan behe-
rageldituzenkantaldibatordezkatuzutendeus

prestatu gabe. Eta esperientzia gustatu eta euskal
kantekiko duten zaletasunak bultzatuta duela bortz
urte hiru senpertarrek Hiru Soinu taldea sortu zuten.
Peio Brave, Maider Cigarroa eta Xabi Brace izan zi-
ren taldea sortu zutenak eta laster Peio Molinier ba-
tu zitzaien. Geroztik hainbat kantaldi eta ikuskizune-
tan parte hartu dute. Euren lehendabiziko abestia
Zertarako izan zen eta horrekin irabazi zuten 2012an
Euskal Herriko Kantu Txapelketa. Orain, berriz, le-
hendabiziko diskoa kaleratu duteAgorila disketxea-
ren eskutik.Horratzetik hari izena du eta euskarazko
hamahiru abestik osatua da. Maitasuna, bestak, la-
guntasuna, tristura, itxaropena, nostalgia... Horiek
dira, bertzeak bertze, Senpereko taldeak abestietan
landu dituen gaiak. Ahots goxoz eta gitar eta perku-
sio doinuekin kanta ederrak osatu dituzte.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Agorila, 2013

Horratzetik hari

Musika

HIRU SOINU

5000 Hiztegia eguneratu
eta digitalizatua

Internet

AZKUEFUNDAZIOA.ORG/
5000-HIZTEGIA

Fikzio hutsa izan arren, Zinegotziak neurria hartu
nahi dio errealitateari, ahalik eta gehien hurbilduz

aktualitate deitzen dugun horretara. Lursail antzua jo
izan da aktualitatea literaturarako, eta baliteke horre-
gatikhaingutti jorratuizanagurean.Zinegotziakausar-
diaz apurtzen du tabu hori, orain eta hemen bizitzen
ari garen garai berri eta nahasietan beldurrik gabe
barneratuz.Egunbakarreangertatzendakontakizuna,
drama klasikoetan bezala, hiru ataletan banatua.
2013ko ekainaren 6an kokatu du eleberria idazleak,
eta egun berean aurkeztu zen publikoki. Eskumako
zinegotzia berandu esnatu zen Euskal Herriaren inde-
pendentzia bere eskutik etorri zen egunean. Fermin
EtxegoienenZinegotziaeleberriaesaldihorrekinabia-
tzen da. 2004an Neurona eta Zeurona saiakera argi-
taratuzuen,hizkuntzarenabizipenestetikoadelapro-
posatuz. 2009an Autokarabana eleberria argitaratu
zuen, Kritikaren saria eta Euskadi saria eskuratuz. Bi-
garren eleberria du Zinegotzia.

Erein, 2013

Zinegotzia

Liburua

FERMIN ETXEGOIEN

Ezkurran jaio eta ber-
tan bizi da Cecilia.

Barbenea baserriko ala-
ba, jaiotetxean bertan
denda izan zuten 40 ur-
tez.Ezkurrakoazkenden-
dazenaitxiondotik,pos-
tari lanetan hasi eta da-
goeneko 18 urte dara-
matzaingurukoherrietan
gutunak banatzen. Lana
oso gustoko duela aipa-
tzendu«hobbie izaterai-
no». Hala ere, «nahiago
nukefakturagutxiagoeta
maitasun gutun gehiago
banatzea» gaineratzen
du. Ezdelaosomaiz«es-
kuz idatzitako kartaren
batedogabonetakopos-
talen bat banatzeak ilu-
sio handia» egiten diola
gaineratzendu.Elizanka-
tekistalanetanerearitzen
da eta mezetan abestea
ere gogoko du. Denbo-
ra libreanberriz, «mendi-
an edoEzkurra inguruan
paseoak ematea, base-
rriko lanak egitea eta ira-
kurtzea»gustokodu.Ele-
berriak irakurri beharre-
an «dietetika eta nutrizio
gaiekinzerikusiadutenli-
buruak irakurtzen» ditu,
«zerbait ikasteko aukera
ematen duten liburuak
gustatzen» zaizkiolako.
Udan Jaca ingurura joa-
ten da, «Piriniotan men-
d i bue l tak eg i teko
aprobetxatzen dugu»

«Nahiago nuke
faktura gutxiago
eta maitasun gutun
gehiago banatzea»

Nire aukera

Cecilia EZKURRA
Ezkurrako postaria
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tan hartuko nuke. �657
576142.

LURRAK/ORUBEAK
salgai

SALDIAS.1.500m2ko lur
eremu laua salgai. Aste-
buruetarako egokia, ai-
sialdirako.Kotxeentzako
sarbide egokia. Oso
eguzkitsua. Bista pano-
ramaederrak.Antenara-
ko bidean. Prezio inte-
resgarria. �616 264219.

ETXALAR.Lurzatieraiki-
garria salgai, 2.000 m2.
Kotxeentzako sarbidea-
rekin. Ura eta argia. Exe-
kuzioproiektuaetaUda-
laren baimenarekin. Bis-
ta ezin hobeak. Udale-
txe t ik 250 met rora .
92.000 eurotan. �678
099422.

DONAMARIA. 1.200
m2ko lur eremua salgai.
Asteburuetarako apro-
posa, frutaarbolekin.Pre-
zio onean (ordaintzeko
erraztasunekin). �646
376331.

LANA
eskariak

Esperientziadun sukal-
dariak lan eginen luke,
jarraian, estra edo bes-
tetan.�948 634010/667
858965.

Interna bezala aritzeko
prestBaztan,Malerreka,
Bertizarana, Leitzaldea
edo Bortzirietan. �608
655199.

ELIZONDO. Garbiketa
eta fregaderan lan egite-
ko emakumea prest da-
go. �632 202854.

dago, plaza ondoan.
�675 714360.

IRUÑEA. Paulino Ca-
ballero karrikan pisua
errentan emateko. 3 lo-
gela, jangela, komuna
etasukaldea.Moblezta-
tua. Unibertsitatetik 5
minutura.�647992350.

LESAKA. Bittiria karri-
kanpisuaerrentanema-
teko, 3 logela, egonge-
la, sukaldea, komuna,
etabibalkoi.Moblezta-
tuaetaberogailuarekin.
�639 855284 edo 636
116021.

IRUÑEA. 2 unibertsita-
teenondoanetaospita-
letik hurbil pisua erren-
tan emateko. 4 logela,

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

LESAKA-BIDASOA.Pi-
su edo etxe ttiki bat lur
pixka batekin errentan
hartuko nuke. Hilabe-
tean 350-400 euro or-
daintzeko prest. �636
777478 (Deitu 16:00eta-
tik aitzinera).

ELIZONDO.Ohikoetxe-
bizitzarakoerrentanhar-
tzeko etxe bila dabilen
irakaslea.�689 953883.

ETXEBIZITZAK
konpartituak

DONEZTEBE. Pisua
konpartitzeko, Merkata-
rien Karrikan. Garajea
hartzeko aukerarekin.
Prezio onean. �617
792401.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan hartu

ELIZONDO. 100m2ko
bajerakomertzialaerren-

egongela, sukaldeaeta
2 bainugela dena kan-
pora begira. Moblezta-
tua.�626 899349 / 609
411298.

ELIZONDO . P i sua
errentan emateko. 300
euro hilabetean. Sukal-
dea, 3 logela, trastele-
kua, jangela, egongela,
ba i nuge l a . � 686
761017.

AMAIUR.Duplexpisua
errentan emateko. 3 lo-
gela,2komunetabainu-
gela. Mobleztatua eta
erabat ekipatua. 2. pi-
suan dago. Igogailua.
Garajea.�659 099309.

BERA. Agerra auzoan
pisumobleztatuaerren-
tan emateko. �948
630421.

ERRATZU.Pisuaerren-
tan emateko. 3 logela
eta trastelekuarekin.
Mobleztatuaetaerabat
ekipatua. Oso argia.
�661 017276.

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI.
Etxebizitza salgai, mo-
bleztatuadago.Berogai-
lua, igogailua eta traste-
lekuarekin. 16 milioi pe-
zeta/100.000euro.�948
585036.

ERATSUN. Hiru borda
salgai, lur eremuarekin.
�943 217817.

ELIZONDO. Herri erdi-
an pisua saldu edo
errentan emateko. 3 lo-
gela. Berogailua. Mo-
bleztatua. Aukera ha-
gitz ona, 100.000 euro.
�676 707620.

UITZI.Biduplexsalgai.
Batek114,93m2ditueta
besteak 94,66m2. Pre-
zio interesgarria. �699
461213.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

LESAKA. Logela bate-
ko apartamentu berria
errentan emateko per-
tsonabat edobirentza-
ko,mobleztatuaetaga-
rajearekin. Herri erdian

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.net edo www.ttipi.net

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

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, bor-
dak, lokal komertzialak eta
nabeak salgai.

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

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

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

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 44 € (=)

Zerri gizena
1,356 € kiloa. (+0,026)

Zerramak:
0,780€ Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 4,28
1.koa 4,02
2.koa 3,87
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,34
1.koa 4,06
2.koa 3,92

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretzemestizoak:
urruxak 135,00
idixkoak 210,00

Aretze nabarrak:
urruxak 155,00
idixkoak 165,00
Zaldikoak:€/k
Sortuberriak: 3,00/3,10
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 6,80/6,90
8-10 kilokoak: 5,40/6,10

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(Ekainaren 7tik 14ra bitarteko prezioak)
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ELIZONDO. Mutil gaz-
tea hainbat lanetan ari-
tzeko prest dago: garbi-
ketak, plantxa, manteni-
mendu lan ttikiak... �632
202854.

Neska bat urte osoan
haurrak zaintzeko prest
dago, esperientziaduna
eta Haur Hezkuntzan ti-
tuluduna. �696 102617.

LANA
eskaintzak

URROZ. Adineko bat
zaintzeko neska bat be-
har da, interna moduan
aritzeko. �660 972692.

BERA.Frantsespixkabat
dakien neska edo muti-
labehardaLarungoben-
ta batean udan lan egi-
teko. �948 631100/607
566022.

Ile-apaindegibatean lan
egiteko lagun bat behar
da. Deitu 10:00etatik
18 :00e ta ra . � 948
599129.

MOTORRAK
salgai

NissanAlmera Tino 1.8
monobolumena salgai.
5atekoa.Gasolina.2005
urtekoa. 67.000 km. ITV
biurterakopasatuberria.
�628 572273.

Yamaha Banshee mo-
torra salgai, 2000. urte-
koa. �657 605905.

ANIMALIAK
oparitzeko

Hirukatakumeoparitze-
ko. Hagitz mantsoak.
�626 644420.

Katakumeak oparitze-
ko. �607 119094.

ANIMALIAK
salerosketak

Asto arra eta emea er-
nari salgai.Arrasederrak,
bazterrak garbitzeko

ap roposak . � 627
735113.

LEITZA. Setter arrazako
oilagorzakurkumeaksal-
gai. �660 856246 / 679
796284.

DENETARIK
zerbitzuak

Diana Iniestarekin hau-
rrentzako ekintzak
abuztuan. 1. Txotxongi-
loak, 2. kanpoanmargo-
tu,3. ingeles ikastaro trin-
koaeta4.magiapotagia.
Informazio gehiago eta
izenaemateko:http://pin-
tayrepinta.blogspot.com
edo 948 453478.

DENETARIK
salerosketak

ORONOZ. Egurra xehe-
tuasalgai. Pagoaetaha-
ritza.Etxeraeramatenda.
�676 242520.

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xehe-
tua.�659 867287/ �699
461394.

BAZTAN,MALERREKA
eta BORTZIRIAK. Egur
loteak egin, materialeta-
rakoarbolakbotaetaate-
ratzen dira, prezio oso
onean. �600 789034.

Ekonomika kalefakto-
rasalgai,guttierabiliaeta
egoeraonean (800euro).
�629 540549.

DENETARIK
galdu-aurkituak

ALKAIAGA industrial-
dean, Martiko lantegia-

TOKIKO GOBERNU
BATZORDEAREN

AKORDIOA
–HIRIGINTZA–

SK2ko UE9an Borondatez-
ko Birzatiketa Proiektua eta
HirigintzaHitzarmena (9.po-
ligonoko 1. eta 9. lurzatiak,
Kaxerna zonaldea) hasiera
batez onestea.
Espediente hau jendeaurre-
an izanen da 20 egunez, da-
gokion iragarkia NAOn ar-
gitara ematen denetik.

Bera, 2013.06.07

ALKATEA,
Mª Sol M. Taberna Iratzoki

OIHAN ENKANTEA
BERAkoUdalak plegu itxia-
ren bidezko enkante publi-
koan salgai jarri du “Komi-
ziarra” parajeko oihan-apro-
betxamendua.
Proposamenak 2013ko ekai-
naren 26ko 13:30ak arte aur-
keztukodira,Udaletxekoerre-
gistroan.
BaldintzapleguakUdal Idaz-
karitzan, 012 Zerbitzuan,
web-orrian (www.berakouda-
la.net) eta Nafarroako Kon-
tratazio Atarian ikusgai dau-
de.

Bera, 2013.06.07

ALKATEA,
Mª Sol M. Taberna Iratzoki

urtebetetzeak

Zorionak zuri!
zorionak zuri!
Berako UNAI

IPARRAGIRRE
IRIARTEk 15 urte
bete ditu ekaina-
ren 20an.
Zorionak familia-
ren partetik.

Berako OIHAN

TELLETXEA IRIARTE
bihurriak 5 urte
beteko ditu ekai-
naren 30ean.
Zorionak familia-
ren partetik. Be-
rendu goxoa
prestatu!

renondoan,giltzabatzuk
aurkitudira.Garajekoate-
ko mandoarekin. �948
635458.

IGANTZI.Spanielarraza-
kobi zakurdesagertudi-
ra. Aurkitzen baldin ba-
dituzue deitu mesedez.
�678 024636.
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LENA DUARTE

LARRETCHEk 4
urte bete ditu
ekainaren 16an.
Zorionak familia
guziaren partetik
eta muxu haundi
bat ixeba
Mariren partetik.

Lesakako
ENAITZ BEREAU

IRIGOIENek
ekainaren
25ean 3 urte
bete ditu.
Zorionak eta
muxu haundi
bat!

Sunbillako atautxi PAKO PETRIRENA

ARRETXEAk ekainaren 13an urteak
bete ditu. Aunitz urtez familia
guztiaren partetik eta berexiki zure
biloba Iraide, Garaine eta Ibairen
partetik. Afari goxoarekin ospatu
dugu urtebetetze eguna. Eskerrik
asko atautxi.

Zorionak XIKER

SEIN ARDANZAri!
Etxeko altxor txi-
kiak uztailaren
6an 2 urte beteko
ditu. Muxu potolo
bat eta kontuz
sanferminetako
xexenarekin!

Zorionak IÑAKI eta MIRENi ekaina-
ren 4 eta 16an urteak bete dituz-
telako Iturengo eta Doneztebeko
familiaren partetik, baina bereziki
etxeko bi gizonen partetik zorio-
nak ama-semeari.

Zorionak ATTA! Muxu haundi bat
denen partetik eta berexiki amatxo
eta nire partetik. Afari goxoa
prestatu!

ANTTON IPARRAGIRRE ITURZAETAk
urteak beteko ditu uztailaren 2an.
Aunitz urtezzzzzzzzzzz!! Muxu
haundi haundie etxeko guztien
partetik! Prestatu merendu goxo
goxoa, e!!

ENAITZ BEREAUk
ekainaren 25ean
3 urte bete ditue-
lako, zorionak
eta muxu bat Itu-
rengo sozioen,
eta berexiki Unai
eta Peio Xubil-
deren partetik.

XABIERrek urtea beteko du uztaila-
ren 9an. Muxu haundi bat Berako
familiaren partetik, bereziki atatxi
eta amatxiren partetik.

Arantzako EKIÑE GOÑI OSKOTZ

gure etxeko printzesak 4 urte bete
ditu maiatzaren 31n. Txintxo
portatu eta ongi pasa oporrak!
Muxu potoloak Oizko eta
Arantzako familiaren partetik.

Berako MARKEL ZELAIETA
BERASATEGIk 4 urte bete ditu
ekainaren 25ean. Zorionak eta
muxu haundi bat familia guztiaren
partetik.

XUBAN ALMANDOZ SUSPERREGI

lesakarrak 2 urte bete ditu ekaina-
ren 18an. Aunitz urtez familiaren
partetik. Segi horretan ganadero!!!

Iturengo OINATZ ELIZALDE LARRE-
TXEA gure morroxkoak ekainaren
28an 2 urte eginen ditu. Zorionak
Legasa eta Iturengo familiaren
partetik eta berexiki atta, ama eta
Naroaren partetik.

Arraitzeko ANDER

LARRAINZAR GOR-
TARIk urtea bete
du ekainaren
22an. Zorionak
gure futbolariari,
Lorea, aitatxo
eta amatxoren
partetik. Muxuak!

Doneztebeko ENEA ERKIZIA

AMOROSek 4 urte bete ditu
ekainaren 7an eta Zubietako ANE

SANTESTEBAN AMOROSek urte bat
beteko du uztailaren 6an. Aunitz
urtez eta muxu haundi bat Oier,
Ainere, Alaitz, Ioritz eta Intzaren
partetik.

Sunbillako XUBAN eta ANE

ZELAIETAk ekainaren 19an eta 29an
9 eta 6 urte beteko dituzte.
Aunitz urtez Sunbillako eta Berako
familiaren partetik baina berexiki
amatto eta attattoren partetik.
Ongi pasa eguna. Muxuak.

Ekainaren 17an MAREN eta
AMETSek urtea bete dute. Mila
esker hain zoriontsuak egin
gaituzuelako. Muxu haundi bat
familia guziaren partetik, berexiki
aitatxo eta amatxoren partetik.
Asko maite zaituztegu!!

MAREN eta AMETSek ekainaren
17an urtea bete dute. Zorionak
zuen lehengusu Irairen partetik.
Marrubizko muxu haundi bat gure
Pupu eta Loreri.

Sunbillako PABLO IRAZOKI OLAIZOLA

ekainaren 7an txapeldun gelditu zen
Malerrekako eskuz banakako pilota
txapelketako finalean, benjamin C2
mailan 18-10 irabazita. Eta otsailaren
22an txapeldunordea, 18-12. Zorio-
nak Urdazubiko Aitorren partetik.

Elko, Nevadako
MITCHELL OWS-
LEY IGOAk 15
urte beteko ditu
uztailaren 23an.
Zorionak Lesa-
kako familiaren
partetik. Muxu
haundi bat.

Leitzako NAROA eta UXUE

MARIEZKURRENA ALDUNTZINek 6 eta
4 urte beteko dituzte uztailaren 4
eta 13an. Zorionak eta txokomarru-
bizko muxutxoak familia guztiaren
partetik.

OLAIA eta EGOI OTXANDORENA

PETRIRENAk 4 urte eta urtea bete
dituzte ekainaren 26an eta 19an.
Aunitz urtez aita, ama eta familia
guztiaren partetik. Muxu haundi
bat!

Leitzako BEÑAT eta MIKEL PORTU

BARINAGAREMENTERIA k 5 urte bete-
ko dituzte ekainaren 29an.
Zorionak familia osoaren eta bere-
ziki Lesaka, Manzanos eta
Leitzako lehengusuen partetik.

Sunbillako NEREA PETRIRENA GOROS-
TERRAZUk uztailaren 4an urteak
beteko ditu. Aunitz urtez familia guz-
tiaren partetik baina berexiki zure
ilobak diren Iraide eta Garaine eta
nola ez zure semetxoa den Ibairen
partetik. Berendu edo afari goxo
batekin ospatzea espero dugu. Ongi
pasa eguna. Txokolatezko muxuak.

Oronozko MARKEL TORRES
ALEMANek ekainaren 25ean 6 urte
bete ditu. Zorionak Oronozko eta
Lesakako familia guztiaren parte-
tik, berexiki Unai eta Garaziren
partetik. Mila muxu eta zure
bizkotxoaren zain geldituko gara.
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