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Arano, Goizueta, Ereñotzu eta Hernanik
eskaintza turistiko bateratua prestatu dute
Natura eta turismo aktiboa hartu dituzte ardatz, herrietako kultura eta ohiturak
ezagutzera emateko asmoarekin. ERREPORTAJEA � 4-5
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Ane PETRIRENA
Nafarroako errekor
berria 200 metrotan

� 48

Patxi URRUTIA | Kontuz! elkarteko kidea

«CANen egindako
astakeriak ikertzen

segituko dugu
eta informazio gehiago

izanen dugu»

Lizasok igandean jokatu du
azken partida profesionaletan
Iñaki Lizaso doneztebarrak 21 urte eman
ditu erremonte profesionalean eta orain,
40 urterekin, uztea erabaki du. San Fermin
Torneoaren aurkezpean Uharteko Euskal Jai
Berrin eman zuen despedidaren berri bere
lagunez inguratua. � 30
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Kontuz elkarteak urteak daramatza ustelkeria-
ren kontra Nafarroan lanean, eta azken aldian,
Nafarroako Kutxarekin gertatutakoa ikertzen
ari da. Bi urtez CANetik mila milioi euro desa-

gertu direla jakinarazi du eta egindako lana-
ren ondorioz, kutxaren desagerpenaren hain-
bat kontu agerian gelditu dira. Dieten auzian,
Miguel Sanz Gobernuko presidente ohia,

Enrique Maia Iruñeko alkatea, Alvaro Miranda
kontseilari ohia eta Enrique Goñi CANeko
zuzendari ohia inputatuak daude eta Yolanda
Barcina presidentea hurrengoa izan daiteke.

Patxi URRUTIA | Kontuz! elkarteko kide amaiurtarra

«Gure politikari nagusiak dira CANen
gertatu denaren arduradun nagusiak»
G. PIKABEA | AMAIUR
ZergertatudaCANen?
NafarroakoKutxarenau-
ziak adar aunitz ditu bai-
na bere desagerpenean
hiru lagundiraerantzuki-
zunhaundiadutenak: Na-
farroako Kutxako presi-
dentea, kudeatzaile na-
gusiaetakontrol taldeko
burua, hau da, Enrique
Goñi, Miguel Sanz eta
Yolanda Barcina. Gure
politikari nagusiak dira
gertatu denaren ardura-
dunnagusiak.Dietakko-
bratzenhasizirendeuse-
zentrukeetanolabaiteko
formaemandioteBatzor-
deIraunkorrasortuta.Mi-
la milioi euro desagertu
dira bi urtez eta kopuru
horretatik dietetan joan
dena ez da aunitz, baina
jendearen aitzinean argi
gelditudanolajokatudu-
ten.Aunitzezerediruge-
hiago suposatu duten
bertzegertakizunakbadi-
raetahoriek ikertzenha-
si berriak edohastekoak
gara.Nafarroakoan,esta-
tuko bertze kutxetan ez
bezala, Nafarroako Go-
bernuak zuen kontrol la-
naegitekoobligazioa,Fo-
ruak direla eta, baina ez
zuten ia inoiz hori bete.
Nora joan da dirua?
Ikusiko dugu. Baldintza
berezietanegindakomai-
leguak daude. Diario de
Navarrariegindako16mi-
lioi euroko mailegu bat
dagolegezkanpokoaizan
daitekeena. Kontabilita-
tetik 200 milioi euro ere
desagertu dira, 2009an
CANen Hiscan Patrimo-

nioarenondarea500mi-
lioi eurotik gorakoa zen
eta 2010ean 200 milioi
guttiago ziren. Badira
hainbat inbertsioereegi-
nak,galerahaundiakizan
dituztenak, eta batzue-
tan CANeko arduradu-
nak dira enpresa horien
buru. Antonio Catalan
hotelenburuaeretartean
dagomaileguarraroekin.
Azalabakarrikukitudugu,
epaileakoraindikanima-
leko lana egin behar du.
EpaileakBarcina inpu-
tatu ala ez erabakitze-
koeskaeraAuzitegiGo-
renari bidali dio...
Dieteninguruan,Barcina
bakarrik gelditzen da in-
putatzeko.Epaileakinpu-
tatu gisa deklaratzeko
zantzuak ikusi ditubaina
foruduna izandaezindio

hemengaldeketarikegin
etaMadrilera pasatu du.
LotsagarriadaNafarroa-
kopresidenteakNafarro-
anegindakodeliturenbat
baldin badago eta hori
pairatudutenaknafarrak
izanda, gaia Madrilera
eraman nahi izatea. He-
men egin beharko lioke
aurre justiziari, edozein
nafarrek bezala.
Auzia Nafarroan iker-
tzen segituko dute?
Nafarroanerebadirazen-
baitgauzaikertzeko.Die-
tenauzian,gure lehenta-
suna Batzorde Iraunko-
rrekobileretanaktakegi-
tenzirenalaezjakiteada.
Dirudienez, ez ziren egin
eta geroztik akta batzuk
antolatu dituzte epailea-
renganaeramateko,bai-
nafaltsuakdiraezdirela-

ko momentuan eginak.
GuardiaZibilaikertzenari
da.Hori jakiteagarrantzi-
tsua da aktek Sanz eta
Barcinarensinadurakbai-
tituzteetahorrekadierazi-
kolukeNafarroakoardu-
radun nagusiek akta fal-
tsuaksinatudituztela.En-
presei egindako maile-
guakereikertubehardira.
HaserreanabaridaNa-
farroan.Horrenlekuko
azken manifestazioa.
Guereharrituginenbildu
zen jendetzarekin. Egun
hartan argi uzten saiatu
ginenarazoaezdelaepai-
ketarenondoriozzerger-
tatukoden.Kontuadadi-
rua desagertu dela eta
horrekin Barcinak dimi-
sioaaurkeztubeharkolu-
ke, are gehiago arrazoia
dugulaerakutsi digularik
diruaitzulibaitu.Epaileak
edozein gauza erranda
ere,politikokidimititube-
harko luke instituzioak
garbiak direla erakutsiz.
Egiazkizergertatuden
jakinen dugu?
Diruguztianolagalduden
ez, baina zer gertatuden
jakitea lortuko dugu. Gi-
zarteak gure salaketa
ulertuduetahoridagure
lorpenik haundiena. Ho-
rren ondorioz aldaketak
etorriko dira. Egindako
astakeriak ikertzen segi-
tuko dugu eta informa-
ziogehiagoizanendugu.
Halakosaltsetanibilidire-
nek kudeaketa eremue-
tatikaldeeginbehardute
eta hori dugu helburua.
Elkarr izketa osoa
www.ttipi.net-en.

UTZITAKO ARGAZKIA

Patxi Urrutia burubelarri dabil Kontuz elkartean lanean, CANen gertatutakoa ikertzen.

DIETEN AUZIA
2010eko CANen esta-
tutuetan ez zen ondo-
rioztatzen Batzorde
Iraunkorra izena hartu
zuen bertze organo
bat osatuko zela. 10
hilabetera, CANen
araudi batean jaso zen
batzorde hori. Epailea-
ren arabera, Batzorde
Iraunkorraren izateak
ez du lege zilegitasu-
nik eta bilerak dirua
kobratzeko aitzakia
hutsa izan ziren. Ba-
tzordekide zirela, ordu
erdiko 16 bileretara
joateagatik Sanzek
30.000 euro kobratu
zituen, Barcina eta Mi-
randak 19.200 euro eta
Maiak 4.400 euro.
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Eneritz IRAOLA
Bisitariei atea bakarka
ireki beharrean, bailara
osoa ezagutzeko zubia
eraiki dute. Ereñotzu,
Hernani, Goizueta eta
Aranoko udal ordezka-
riek ekainaren 15ean

aurkeztuzutenUrumea
arnastuproiektua. Bizi-
biziki enpresak izan du
proiektua kudeatzeko
ardura eta bertako kide
den Ekaitz Zubelzuk
azaldu digu nondik no-
rasortuzenideia,«2010.

urtean Goizuetako na-
tur turismoaren inguru-
ko ikerketa batzuk egin
genituen.Emaitzekage-
rian utzi zuten turismoa
erakartzekozerbaitegin
beharzela».Orduanka-
sualitatez, Ereñozu he-

Urumeako goi-bailarari bizia eman
eta beste eskaintza turistikoetatik
bereizteko elkartu dira. Natura eta
turismo aktiboa dira ardatz nagusiak
eta herrietako kultura eta ohiturak

ere ezagutarazi nahi dituzte.
Lehenengo pausoak dira orain arte
eman dituztenak eta zabaltzen segi
nahi dute.«Urumea arnastuz, natura
arnasteko» proposamena eginez.

TURISMOA� ELKARLANEAN OINARRITUTA

Urumea arnastu,
lau herri bat eginda
turismoari hatsa
emateko asmoz
Hernani, Ereñotzu, Arano eta Goizuetak eskaintza
turistiko bateratua jarri dute bisitarien eskura

rri auzotik deia jaso zu-
ten, «natur turismoaren
inguruan zerbait egin
nahi zutela esanez». El-
karlanean aritzeko pro-
posamena egitea otu
zitzaien orduan Bizi-bi-
z i k i enp resakoe i
«proiektubateratuak in-
dargehiago izangozue-
laustegenuelako»azal-
du digu. Hernani eta
Aranok ere bat egin zu-
ten egitasmoarekin.
Hasteko, hainbat eus-
karri jarri dituzte mar-
txan «Urumea arnastu
marka sortu dugu, es-
kuorriak prestatu ditu-
gu informazioorokorra-
rekin, sare sozialetan
gure tokia egin eta
www.urumeaarnastu.com
webguneasortudugu».

WEBGUNEA
Sei atal nagusitan ba-
natu dute interneteko
orrialdea. Turismo akti-
boarekin lotutakoak ikus
daitezke lehenengo:
mendi ibilbideak, pira-
guismoa, BTT ibilaldi-
ak,arrantza,eskadala...
Familia, zein lagun ar-
tean egiteko ekintza
ugari proposatzendira.

Inguruakeskaintzendi-
tuen baliabide natura-
lekerebadute lekua:Ar-
tikutza, Aiako harria,
monumentumegalitiko-
ak... Horretaz gain, tu-
rismo kulturala egiteko
eta herrien inguruko in-
formazioorokorra jaso-
tzeko aukera ere bada-
go. Argazkiak ikusi eta
bidaia prestatzeko bi-
tartekoak ere eskain-

Turismo aktiboan oinarritzen dira: piragua ik
ohiturak, herrietako ondarea ezagutzeko bis

ARGAZKIA: BIZI-BIZIKI

� URUMEAKO GOI-BAILARAN MILAKA AU



ERREPORTAJEA | 5
ttipi-ttapa | 594 zk.

2013.07.11

ESKAINTZA
«Elkarren arrimoan
errazagoa da herri tti-
kiek pausoa ematea.
Gainera, lortutako
emaitzak indar gehia-
go izango du, eskain-
tza hobea emateko
aukera izango
dugulako»

Pili APEZETXEA
Goizuetako zinegotzia

ATERABIDEA
«Turismoa erakartzeko
beharrari erantzun eta
herri hauek eskaintze-
ko dituzten baliabide-
ei aterabidea ematen
zaie modu jasangarri
batean»

Ekaitz ZUBELTZU
Bizi-biziki elkarteko kidea

ESKAINTZA ZABALA
«Bata bisitatu, beste-
an lo egin edo bazkal-
du... Lau herriak bate-
ra aurkeztuz, bisitaria-
ri mila aukera sortzen
zaizkio, bestela buru-
ratuko ez litzaizkioke-
enak».

Maider ANSA
Aranoko zinegotzia

«Gure herriak zeharkatzen dituen erreka aitzakia-
tzat harturik, lau herriok dugun lotura aprobetxatu
dugu» azaldu digu, «beti ere konpainian gauza
ederragoaketabaliotsuagoakegitendira».Gaine-
ratzen du, Gipuzkoa eta Nafarroa arteko mugak
«ez digu inoiz mugarik jarri, baina uste dugu pun-
tu horrek ere indarra» ematen diola proiektuari.
Aranori «ikuspegi turistikoagoa ematea» izan de-
la lehenengo helburua aitortu digu, «ez dugu be-
hin ere turismoaldetik saiakerarik egin jendeaera-
kartzeko eta ikusi dugunez jendeak badu Arano-
rako joera». Dio proiektuan parte hartu duten he-
rri guztiek dutela «zer irabazia». Izan ere, «Herna-
nira bisita egiten duen familia batek, beharbada
nahiago du Arano edo Goizuetako lasaitasunean
pasa gaua. Edo Ereñotzun piraguan ibili goiz par-
tean eta Aranon bazkaldu eta arratsaldean Goi-

zueta ezagutu». Aurrerantzean «inguruan bizitze-
ko esperientziak proposatu eta antolatzen ari ga-
ra» esan digu. Etorkizunaz baikor hitz egiten du
«inguruko herriekin harreman onak bultzatuz eta
elkarrekintzan gauzak ongi baino ezin dira joan».

«Bultzada txiki batez gauza haundiak
lor ditzakegula uste dugu»

� MAIDER ANSA, ARANOKO UDALEKO ZINEGOTZIA

«Proposamena gustatu zitzaigunez, aurrera egi-
tea erabaki genuen» aipatu digu Pili Apezetxea
Goizuetako udaleko zinegotziak. «Jendea eraka-
rri eta bertan bizi garenok ere gure txokoak eza-
gutzeko bidea» gisa honetako ekimenekin zabal-
tzen dela uste du, «ez baita urrutira joan beharrik,
txoko ederrak ikusi eta ongi pasatzeko». Bailarak
zuen «hutsune bat betetzeko» modua dela dio,
«orainarte jendeakgaldetzenzueneanUrumeaal-
dean zer zegoen ikusteko ez zuen erantzunik ja-
sotzen».Horretazgain,«NafarroaetaGipuzkoaar-
teko muga instituzional hori ere puskatzen» dela
gaineratzen du, «bidea zabaltzen da alde horreta-
tik, instituzionalki deus ez dagoen arren, betida-
nik izan baitugu harreman hurbila inguruko herrie-
kin». «Naturarekin harreman zuzena duen bailara»

dela azpimarratu behar dela iruditzen zaio «men-
dia, errekak... egun pasak egiteko aukera ederra
ematendute».Dutenguztia jarri dutebisitarienes-
kuraetaorain,«jendeakerantzutenduen» ikusibe-
harko da «turismo arloan aurrera egiteko».

«Elkarlanean arituta bestela ezkutuan
gelditzen ziren baliabide natural eta
kulturalak jendaurrera atera ditugu»

� PILI APEZETXEA, GOIZUETAKO UDALEKO ZINEGOTZIA

tzendituzte (non loegin,
non jan...). Beste bi atal
ere badaude, bisitariei
eskaintzabereziaegite-
ko asmoz: Esperien-
tziak eta kirol probak.

ESPERIENTZIAK
Eztigileen lana gertutik
ezagutu, Goizuetako
eraikin historikoetatik
barna bisita gidatuak
egin,Urumeaerrekanpi-
raguan ibili,mendi irtee-

ra gidatuak egin edo
Hernaniko kaleak eza-
gutu. Horiexek dira, es-
kaintzendirenesperien-
tziabereziak.Urteguzti-
an zehar eskuragarri
daude eta prezioa, or-
dutegiak...kontsultatu li-
tezke.Horietazgain, ur-
taroan urtaroko esperi-
entziak ere antolatzen
dituzte, esate baterako
Aranonbaserriarekin lo-
tura dutenak.

KIROL PROBAK
Asko dira aspalditik
ingurune honetan egi-
ten diren lasterketa eta
ibilaldiak. Etorkizunean
gehiagoere,bultzatube-
harko liratekeelaustedu
Ekaitz Zubelzuk, «hala-
ko jarduerek herri ttikiei
onurak ekartzen dizkie-
telako, munduko plaza
horretara atera eta he-
rria ezagutarazteko bi-
de egokia dira».

ETORKIZUNA
Aurrera begira, pakete
moduko eskaintzak
egingo dituzte elkarre-
kin eta pixkanaka itsa-
so alderagoko eta Na-
farroa barruragoko he-
rrietarazabaltzeaezdu-
tebaztertzen,«behineta
berriz sortuz, bidea egi-
ten segi behar dugu.
Herri ttikien eta bailara-
ren mesedetan delako
egiten den guztia».

gua ikastaroak, mendi ibilaldiak, herrietako
ko bisita gidatuak... jarri dituzte aukeran.

ARGAZKIAK: ARRIGAIN

KA AUKERA
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Belateko bihurgunetan lehenik goiti eta gero
beheiti ibili naiz, behelaino artean kamioiak
laztanduz, Sunbilla ondoan eltzetzuen kon-

troleanorduerdi kontunaute,Berakoharrobipare-
anharritzarbat eskibatudutdoi-doian,Alkaiagako
tunel aitzineko txikanean kasik gurpila utzi dut eta
Endarlatsakozubiapasatuordukoordainlekuarekin
topo egin. Zerbitzuak ordaindu behar dira! (…)

Peajea Endarlatsan

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 2003.07.17 / TTIPI-TTAPA 354 zbk.

Baztandarren Biltzarrak 40. urteurreneko diska
50. urteurrenerako hainbat ospakizun antolatu ditu aurten Baztandarren Bil-
tzarrak. Duela hamar urte ere, 40 urteak ospatzeko diska atera zuten. Abestia-
ren letra Jon Barberenak idatzi zuen eta M-n Ezten taldeak grabatu zuen, es-
kualdeko hainbat jenderen kolaborazioarekin. «Kantuaren letran, denaren gai-
netik gure hizkuntza euskara dela eta horixe dela Baztango hamabortz herriak
bat egiten dituena nabarmendu nahi izan dugu» aipatu ziguten Barberenak be-
rak eta Jexux Bailonek. Diska salgai paratu zuten, «ez negozioa egiteko as-
moz, oroigarri modura baizik, hiru euroko prezio sinbolikoan».

Bi sasoi urtsuen ondotik ailegatu da uda le-
horpea bilaka. Batzuek, merezita edo ez,
pausahartukoduteoporrezgozatzeko.Ber-

tze batzuek, betiko beharretan, edo langabe, edo
egunero lana agortzen ari den honetan udako jor-
naltxoa lortuko dute, zerbitzu eta ostalaritza lane-
tangehienbat.Lanmunduan ikustenezdeneguzkia
eta berotasuna ikusiko ote dugu zerutik beheiti?
Denboraz, gure inguruko baserrietan hondartza
eta bestarako giroa ez zen orain bezain hedatua.
Goizean argia hasi orduko eguzki eta bero galda
lagun,belarpikatze,higitze, idortze,biltzeetaaltxa-
tze eskulan nekezak izaten ziren bertako nahitaez-
ko eginbeharrak. Egun, laborantzan ari diren etxe
pixar gehienetan traktorea nagusi eta lehen me-
tak edo zamak zirenak pakete edo bolatzar bihur-
tu dira orain. Eta aziendek, aise gehiago izaki, la-
rre garbitze fina egiten zuten; orain, ordea, mendi
baztergehienaksasiak janak,horretanere lanede-
rra norbaitek pagatu nahiko balu. Bitartean, zo-
ritxarrez, xoko politen bat edo bertze sutan kiska-
liko da sasoi honetan. Lanean, langabe edo ba-
kantzetan, baina ahal bada ez sutan, uda on!

Uda on!

Nire txanda
Beñardo GOIETXE

Beñat TXOPERENA
Denboraldiko lehen garaipena

Txirrindulari igantziarra
sasoikodago.Espainia-
koerrepidekotxapelke-
tanbigarren izanzen23
urtez beheitiko mailan
etaastebeteberandua-
go Mungiako Sari Na-
gusia irabazi zuen.

Mikel IRIARTE
Lesakako Musika Banda

15 urte bete ditu Musi-
kaBandazuzentzeneta
hori eskertuz, taldeki-
deenezustekoomenal-
dia jasozuenhunkiturik
ekainaren 28an, Lesa-
KAntuzkontzertubikai-
naren hondarrean.

Iñaki LIZASO
Erremontelariaren agurra

Sanfermineguneanes-
kegi du erremontea
Doneztebeko atzelari
handiak, 20 urte baino
gehiagoprofesional izan
ondotik. Koteto Ezku-
rra laguna besarkatuz
iragarri zuen agurra.

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak diruz lagundua
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Euskal herrian 1813ko Urdazuriko batailaren urte
betetzea ospatuko da erakusketak, desfileak,
gudukaren alegiazkoak burutuko direlarik. Sen-

pere, Sara, Azkaine, Biriatu eta beste zenbait herriri
galde egin zaie ospakizun hauen diruztatzeko. Nere
buruari honako galdea egiten diot: Zein da ekitaldi
hauen helburua? Zein arazoren konpontzeko ote?
Duda izpirik ezdugugudukarenalegiazkoei buruz, xe-
hetasun bakar bat ez da ahantziko, uniforme guziak
azkenbotoinerainoegiazkoenpare izangoditugu.Ba-
tailak gertatu diren tokiak zehazki markatuak, garbi-
tuak eta argiki azalduak. Frantziarentzat galdu batai-
la hauen ospatzea ez ote da alde hauetako oraingo
biztanleak garenok frantses herritartzeko bidea?
Komemorazioek, pentsatzen nuenez, gertakizun zo-
riontsuen oroitgarri izan behar lukete, Armistizioa ala
Aberri Eguna bezalako tokian tokiko eta eremu zaba-
lagokogertakizun aipagarrien ospatzeko. Azkenden-
bora hauetan, ohitura politikoa aldatzen ari zaigula di-
rudi:bestagirokokomemorazioenordez,zorigaitzezko
gertakizunez aginduz eta le-
gez oroitu beharra nagusitu
zaigula.
Zer pentsatu Urdazuriko ba-
tailaz? Frantziarentzat, antza
denez gertakizun dolugarriak
batailagalduakzaizkiolakoan.
Beharrezkoa ote zen horien
ospatzea. Gehienetan, porro-
takbainogaraipenakdiraoroi-
tarazten. Dakidanez Auster-
litzeko geltokia Parisen dugu
Waterloo geltokia Londresen
dugularik. Neu, espainoletik
pasaportea baizik ez dudana, ez naiteke pozatu tro-
paespainolakLapurdiko laborarienkontramendekatze-
agatik. Neu, euskalduna naizena, harrituta nago, ko-
memorazio hauek zer helburu duten nahi nuke jakin.
Zein mezu eman nahi zaie gertakari hauek bizi izan
dituzten arbasoen ondokoSenpertar eta inguruko he-
rritarrei? Egia xedetzat duen mezua?
Ez zait iduritzen komemorazio hauek herritarrei azal-
tzen dietela nolaz etxeak erreak, lurrak txundituak,
abere, jaki eta jantziak ebatsi izan zitzaizkien, ez tro-
pa Inglesen hobenarengandik, baizik eta tropa Fran-
tsesenarengandik. Honenbesteraino non eta batzue-
tan tropa Ingelesak salbatzaile gisa, babesle gisa har-
tu baitzituzten herritarrek tropa frantsesen gehiegike-
riez joak zirelakoan. (tropa espainol eta portugesen
gehiegikeriak ahantzi gabe). Honen jakinean, berriz
ere galde egiten dut, zer ospatu behar genuke?
Gurehistoria, errannahi baita gure arbasoekbizi izandu-
tena ezagutarazten ez duten desfile eder musika eder,
uniforme ederren ikustera joateko ordez, liburuen iturri-
tik irakurtzeaaholkagarriago, hala nolaDominiqueHalty-
renEpisodedesguerresNapoléoniennes auPaysBasque.

Burua maingu?

Andoni ITURRIOZ (Lapurdi 1609 Elkarteen kidea)

Urtezahar hau San Joan sutan erreko dugu eta
bere gainetik jauzi egingo dugu urte berri zo-
riontsu baterantz, urteko gaurik motzenean,

ilargi beteko gauean. Santu batez mozorrotu dugu
berezkoa eta naturala den tradizio bat, naturarekin
bat egiteko edo naturarekin armonian bizitzeko au-
kera, gure aitzindarien eta arbasoen ohiturari jarrai-
ki.
SanMartzialaknireherrikobestasainduakdira, Irun-
goak, baina bi alarde txapelgorridun horiek nekatu-
rik naukate. Jadanik tradiziozko bilakatu da bi alar-
de egotea Irunen, eta hirugarren aukeraren aldeko-
rik ez ote dago?
Izan ere, hirugarren aukera litzateke antimilitariste-
na eta euskaldunona. Hirugarren aukera litzateke
mendetako etengabeko gerrak eta galerak gibele-
an uztea eta martxa militarrei garrantzia kendurik,
bestaz gozatzea, bizitzea.
Alardearekin (edo alardeekin)NafarroakoErresuma-
ren galera ospatzen ari gara eta galera horrekin ba-
tera Euskal Estatu Independente bat eratzearen au-
kera historiko bakarra galdu
genuen.1522tikaitzinaeus-
kaldunon eskubideen eten-
gabeko galera bat besterik
ezdaegon,etaberaz,ezdu-
gu ezer ospatzekorik. Fran-
tses-gudarostearen porro-
tarekin, Nafarroako errege-
ak ere bere koroa galdu zu-
en eta errege gaztelarra ja-
rri zeneuskaldunguztiongai-
netik.
Horregatik,SanMartzialeta-
ko tradizio saindua serioski
hartzenbadugu, ez dut alar-
derik nahi. Hirugarren auke-
rarekin bat egin nahi dut, fe-
minista banaiz ere, lehena-
go euskalduna naiz eta his-
toriari begiratuta, euskaldunok ez dugu ezer ospat-
zekorik, eta San Martzialeko guda hartan euskaldu-
nok galdu genuela oroitu behar da.
Bada, hirugarren aukera horri heldu nahiko nioke:
tradizioa serioski eta estuki hartu gabe, alardea irun-
dar guztion besta baten gisa har dezakegu, eta ez
“frantsesen aurkako garaipen” gisa, hori ez baita
horrela, ez zen garaipen bat izan euskaldunontzat.
Hauxe da udaren hasierako berri freskoa: ainara ba-
ten antzera hegan joango naiz, hegoalderantz ipa-
rralde berotik. Ainara honen hegaldiaren berria zu-
enganantz doakizue, eta badirudi ainara bakar ba-
tekudabadakarrela, etamaiatza ekaineangoxosar-
tu denbezala,maitemindurik dut bihotza berriro ere.
Gora San Pedro eta San Martzial!

Aukeran, ez dut alarderik nahi

Ainara MAIA URROZ

Kolaborazioak

«Gure arbasoek
bizi izan dutena
ezagutarazten ez
duten desfile
eder musika eder,
uniforme ederren
ikustera joateko
ordez, liburuen
iturritik irakurtzea
aholkagarriago»

«Alardearekin
(edo alardeekin)
Nafarroako
Erresumaren
galera ospatzen
ari gara eta
galera horrekin
batera Euskal
Estatu
Indapendente bat
eratzearen
aukera historiko
bakarra galdu
genuen»
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Bi kexa
Asegarceri

Xanti BEGIRISTAIN
MADOTZ (AURITZ)

Uztailaren batean
deitu nuen telefonoz,
Asegarcerenwebgune-
an agertzen zen telefo-
no mugikorraren zen-
bakira, jakiteko zenbat
balio zuten Lau eta Er-
diko San Fermin Tor-
neoko sarrerek. Eran-
tzun zidan gizonezko-
ak oso informazio txu-
kunetazuzenaemanzi-
dan, baina gaztelaniaz;
nik galdetuta esan zi-
dan ez zekiela euska-
raz, edo nik behintzat
halaulertunion,etahan-
dikaurrerakoelkarrizke-
ta erdaraz izan zen ha-
labeharrez.
Euska l p i lo taren

munduangauzabatzu-
ek harritzen naute, bat
da goraxeago kontatu
dudana, alegia, telefo-
noan ez jartzea pertso-
na euskalduna, inor ez
baztertzeko hizkuntza
arrazoiengatik. Beste
bat, apustu artekariak
beti-beti gazteleraz ari-
tzea; berdin-berdin da
partiduaEuskalHerriko
herririk euskaldunene-
an jokatzen bada ere,
antza denez, bost axo-
la zaie eta soil-soilik er-
darazkantatzendituzte

apustuak. Dirudienez,
euskarakezdubaliodi-
ru kontuetarako. Bide
batez, eta bukatzeko,
zur eta lur uzten nauen
bestekontubatda, ikus-
tea, batzuetan, pilota
enpresek jartzen di-
tuztelabotileroerdaldu-
nakpilotari euskaldunei
(euskaradunei)etaeus-
kaldunak pilotari erdal-
dunei. Pentsatzen dut,
hor arduradunek senti-
beratasun handiagoa
erakutsi beharko luke-
tela euskararekiko.
Hitzgutxitan,esanen

nuke, Euskal Pilotaren
munduhonidezente fal-
ta zaiola, benetan Eus-
kal Pilota izateko.

Hitzarmen
lotsagarria

Joxe MARI TELLETXEA
MITXELENA (LABeko
ordezkari ohia eta
Funveratik kaleratua)

Hiru urte eta erdi pa-
sa dira jadanik Funve-
ra S.A.an kontratu fin-
koa genuen 47 langile
kaleratuzituztenetik (be-
hin behineko kontratua
zaukaten bertze hain-
bat langileek zorte ber-
dina jasana zuten au-
rretik), ia bi hilabetez
grebanegonginenkale-

ratzeaksaihestekobai-
na, orain azalduko ez
dudangertakizunenga-
tik, greba bertan behe-
ra geratu zen eta aipa-
tutako 47 langileok ka-
le gorrian geratu ginen,
gainontzeko95ak lane-
an jarraitu ahal izateko.
Jarraian lantegi barru-
tik egingo zutela borro-
kaentzunbehar izange-
nuenere,agurramodu-
an, langileen ordezka-
ritzarengehiengoaosa-
tzen zutenen ahotik.
Enpresak,berealde-

tik, aginduzuenhurren-
go lau urtetan (2010–
2013) langileak kontra-
tatzekobeharrasortzen
bazitzaion kaleratuta-
koen artetik osatuko
zuela beharra hori, bai-
na ezkerotik aginduta-
koa behin eta berriro
hautsi du, berak nahi
duenakontratatuz,“lan-
tegi barrutik” borroka
eginenzutelaaginduzi-
gutenak inolako lansin-
dikalarik burutu ez du-
telarik lantegi barruan
enpresari bere agindua
betearazteko;etaondo-
rioz bertze hainbertze
alditan, hamarkadetan
lantegi horretan lanean
aritutakoak, kale gorri-
an geratu gara; bateri
(enpresa), eta bertzea-
ri (“barrutikborrokaegi-
leak”) esker.
Puntu honetara iri-

tsirik langileenordezka-

riek zioten ez zegoela
ezer egiterik, ez zeuka-
tela indarrik, jendea(lan-
gileria) ez zegoelaprest
lantegi barruan inongo
aldarrikapenarik gau-
zatzeko; eta modu ho-
netanpasadiraegunak,
asteak eta hilabeteak
Funveran, duela egun
gutxi berriro ere bertze
hitzarmenbatsinatuden
arte . Bi ur tetarako
(2013–2014)sinatuden
hitzarmen berri hone-
tan, aurrekotan bezala,
ez da aipamen soil bat
ere agertzen kaleratu-
ak izan ginenei buruz;
hamarkadetan lantegi
horretan lan egin duten
pertsonekezdute,age-
ri denez, aipamen bat
ere merezi. Horretara-
ko ere ez al zegoen in-
darrik?
Baina enpresak, be-

rriki, jornalaren jaitsie-
ra aipatu dioenean lan-
gileenordezkaritzari,ho-
nek,enpresarenasmoa-
ri aurre egiteko, batza-
rrera deitu du bertako
langileriaetabertan lan-
eteteak eta greba egi-
teko ezin besteko be-
harra aurkeztu dio lan-
gileei, babes zabala ja-
soz langileen aldetik
egindakobozketan.Hau
dena ikusirik enpresak
azkenean atzera egin
behar izan du bere as-
motan.Beraz, begi bis-
tan dago, Funverako

langile batzordeak hel-
buru batzuek lortzeko
badakiela, nahi duene-
an,nolabereganatu lan-
gileriarenbabesaeta la-
guntza.
Zerbaiteginnahi iza-

teaedoezerezeginna-
hi izatea da hemen ga-
koa.Bainaeztabaidarik
ametitzen ez duena eta
inolazereonartuezdai-
tekeena da, langileen
batzordekoosotasunak,
hainbertze denboraz
lankide izan diren/ga-
ren pertsonaz atzen-
tzea. Horrelako jarrera
ikusirik; lotsagarria, ta-
malgarria,penagarria…,
etahagitz lodiagoakdi-
ren hitz pila bat iristen
zaizkit behatzetara le-
rrohauek idazterakoan.
Sinesgaitza baita,

hura izan zen langile-
entzat Funverako his-
torian gertatutako ka-
surik larriena eta ez da
ezer gertatzen, inoiz
ezergertatuezbalitzbe-
zala, kaleratuak izangi-
nenakezgaraexistitzen,
denak atzendu dira gu-
retaz, DE-NAK. Eta nik
hemendikgaldetzendi-
zuet, ELA eta LABeko
jaunoi: ZERGATIK? Eta
ez, jada ez du balio in-
dar-eza berriro ere ai-
tzakimoduanerabiltze-
ak;ez,ez da indarrazu-
ek falta duzuena baizik
…tsa”kinbukatzenden
bertze gauza bat.

Irakurleak mintzo

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

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

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

«Mitologiak ematen
digu aukera beste
mundu bat imajinatze-
ko (…). Gaur egun
zientzia da gure mun-
dua ulertzeko erantzu-
nak ematen dizkigu-
na: norbait gaixotzen
denean, eta arrazoia
aurkitzen ez dutene-
an, birus bat izanen
dela esaten digute
adibidez, eta lehen,
euskal munduan, In-
guma zela esaten zu-
ten. Inguma behintzat,
izen politagoa zen».

Ixabel MILLET
Etxalarko historialaria
ARGIA 2013.06.23

«Hogei urte baino
gehiago daramazkigu
bata bertzearen kon-
tra jokatzen eta
Euskaleko azken par-
tida ere elkarren kon-
tra ariko gara
[Ezkurrari]».
«Hogeita bat urte
arras politak izan dira
neretako, arras ongi
pasatu dut eta
momentu ahaztezinak
bizi izan ditut, lagun
handiekin, baina erre-
montea uzteko teno-
rea ailegatu zait».

Iñaki LIZASO
Doneztebeko erremontelaria
D. NOTICIAS 2013.07.04

11 galdera labur

Baserria, lanaedobizitzekoera
bat?
Bizitzeko era bat.
Zer da zure egunerokoan gau-
zarik hoberena?
Nere alabarekin pasatzen dudan
denbora.
Eta txarrena?
Gauez aziendaren batekin buel-
taka ibiltzea tokatzen zaidanean.
Emakumea izanda zailagoa da
baserriko bizimodua?
Zailagoaezdakitbainabadirezen-
bait lan bakarrik ezin ditudanak
egin, orduan senarra eta attaren
laguntzaz baliatzen naiz.
Zer iruditzen zaizu gaur egun-
go krisia?
Oso txarra eta ea lehenbailehen
dena bere onera etortzen den.
Krisiak eraginik badu zure ar-
loan?
Zerbait seguru baietz, baina gure
arloa beti gaizki egon denez ohi-
tuak gaude.
Zer aldatu behar da nekazari-
tzan?
Pentsuarenprezioa jeisteaetaha-
ragiak balio duena ordaintzea.
Noizbaiturrikituzaraetxeangel-
ditu izanaz?
Ezta pentsatu ere.
Duela urte bat ama izan zara,

aldatu zaizu pentsatzeko ma-
nera?
Bai gure etxea aunitz bete du eta
ikusten dut guk egindakoa bere-
tzako hor egongo dela.
Zeri diozu beldurra?
Eritasunei.
Betetzeko amets bat?
Nere gurasoak nerekin disfrutatu
ez dutena gure alabarekin egitea
eta haunditzen ikustea.

� Lurdes ARGAIN � Narbarteko nekazaria
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EUSKARA � EUSKOKULTUR FUNDAZIOAREN ESKUTIK

Eskualdeko neska-
mutikoak CD eta
DVD baten
grabaketan ari dira

KULTURA

Aralar Musika
Eskolakoak,
Elizondoko
Abesbatza
Ttikikoak eta
Bortzirietako
Bertso
Eskolakoak

TTIPI-TTAPA
Euskokultur Funda-

zioak haur txikiak di-
tuzten familientzako
aproposa izanen den
materiala argitaratuko
du.Euskarrimultimedi-
akomateriala izanenda,
l iburuaz, CDaz eta
DVDaz osatua eta lan
horien grabaketa lane-
tan ari dira eskualdeko
neska-mutikoak ere.
Azken urteotan Na-

farroakoondare ezma-
teriala biltzen aritu da
fundazioa, eta gure he-
rrietan hainbat graba-
zio egin dituzte. Bildu
duten materialaren ar-
tean haurrekin erabil-

tzeko kantuak, ipuinak,
jolasak eta formulak
daude, eta horrekin
guztiarekin argitalpen
hau prestatzea erabaki
dute.
Hain zuzenereCDa-

ren grabaketan parte
hartzen aritu dira esku-
aldeko hainbat neska-
mutiko,Leitzakoak(Ara-
lar Musika Eskola),
Baztangoak (Elizondo-
koAbesbatzaTtikia)eta
Bortzirietakoak (Bortzi-
rietako Bertso Eskola).
Irudietan ageri dira,
estudioan,kantuakgra-
batzen. Uda pasa on-
dotik DVDaren graba-
ketanpartehartzekoel-
kartuko dira berriz ere.
Argitalpenaurteaka-

berarako prest izanen
da eta salgai izanen da
ohiko tokietan.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Goitik beheiti, Bortzirietako
bertso eskolako, Elizondoko
Abesbatza Ttikiko eta
Aralar Musika Eskolako
leitzarrak, diskaren
grabaketan.
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UUzzttaaiillaakk 2244,, aasstteeaazzkkeennaa
BEZPERA

12:00 Txupinazoa eta Baztan-zopak Herriko plazan. Aukeratua izan den ma -
rrazkiaren egileak botako du txupinazoa: Maitane Goñik. 

Ondotik Konpartsarekin itzulia herrian barna.

16:00 Haurrendako margoaldia eta merendua Plazan.

17:00 Haurren Herri Krosa.

18:00 Helduen Herri Krosa. Antolatzailea: Baztango Lasterketa Taldea.

19:30 Karrikadantza konpartsa, txistulariak, gaiteroak, txaranga...

20:00 Salbea Elizan.

Ondotik Karrikadantza.

20:30 Arratsaldeko txupinazoa eta
txistorrada Plazan. 

20:30 Munduko plateren dastaketa
Plazan, jatorri aunitzetako jakiak, ja-
torri aunitzetako herritarrek eginak.

20:30 Dantza latinoak Plazan.

23:30 Dantzaldia Joxe Anjelekin
Ziga Plazan.

23:30 Kontzertuak plazan: 
WilliDrumons + JuantxoSkalar +
Tirri&Tery + Dj Piek.



12 | ttipi-ttapa | 571 zbk.

2012.07.26



| 13ttipi-ttapa | 589 zbk.

2013.05.02

UUzzttaaiillaakk 2255,, oorrttzzeegguunnaa
SANTIAGO EGUNA

09:30 Argi soinuak 10:30 Karrikadantza 11:30 Meza Nagusia Elizan.
12:30 Karrikadantza plazarat elizako ataritik.12:30  Mutildantzak Plazan. 13:00
Luntx herrikoia Plazan.13:30 Karrikadantza. 18:00 Haurrendako jokoak Baz-
tanberrin. Antolatzailea: Herriko Gazteak. 19:00 Bonba japoniarrak Baztan-
berrin. 19:30 Bertso saioa Plazan. Bertsolariak: Julio Soto, Igor Elorza, Amets Artza-
llus, Agin Rezola eta Jone Uria. Ondotik Dantzaldia: Jalisko Band plazan. 21:00
Dantza herrikoiak Ziga Plazan 22:00 Mutildantzak 23:00 Su artifizialak. Jatan-
di pirotekniaren eskutik. 23:30Migel
Anjel y el Mariatxi de la Cantina Plazan
01:00 Dantzaldia: Jalisko Band plazan.

UUzzttaaiillaakk 2266,, oorrttzziirreellaa
GAZTE EGUNA

09:30Argi soinuak 10:00 Bizikleta martxa plazatik Beartzunera. 11:00 Erral-
doi eta buruhaundien ibilaldia. 11:00-14:00 Puzgarriak igerilekuan 14:00
Kuadrillen bazkaria Baztandarreneko gorapetan 16:00 Haurrendako
malabare tailerrak Ikastolako parkean Mal@abar-en eskutik. 17:00
Elizondoko IV. Mus Txapelketa Xalbador karrikan. Antolatzailea: Falfarak Elkartea.
18:00 Erreka jaitsiera. Parte hartzaileek beren itsasontzia egin dezatela. 19:30
Baztan Zopak Txokoton. Pi rrinek eskainiak. Ondotik Txaranga-poteoa elkartez
elkarte. 20:30 Dantzaldia: Trikidantz plazan21:00 Dantza herrikoiak Ziga Plazan
22:00 Mutildantzak 00:00 Dantzaldia: Trikidantz plazan.
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UUzzttaaiillaakk 2277,, llaarruunnbbaattaa
HAUR, AITATXI-AMATXI ETA PILOTAREN EGUNA

09:30 Argi soinuak Beartzunen 11:00 Erraldoi eta buruhaundiekin ibilaldia. 
11:00 Tatxin ta Tatxan haurrendako antzerkia plazan 12:30 Recreo de Elizon-
do musika bandaren emanaldia Mariano Izeta plazan. Euria ari badu Arizkune-
nean. 13:00 Aitatxi eta Amatxi guziendako bazkaria Francisco Joakin Iriarte
adinekoen egoitzan. 14:00Bazkaria Gaztetxean eta ondotik Kantautorea.17:00
Erraldoialdia. 17:00 BEHIKK.COM. 17:00 Pilota partidak. Elizondoko III. Pilota
Torneoko finala. Esku pilotan: OTXANDORENA- LINZOAIN / YOLDI- TABAR.
Erremontean: URTASUN- OLAZAR /  ENDIKA- ETXEBERRIA. 19:30 Txokolatada
eta bonba japoniarrak plazan. 19:30 Bertso-poteoa Gaztetxetik hasita.  Unai
Muñoa, Iñigo Manzisidor Mantxi eta Kotte Plaza. 20:30 Haurrendako eus -
karaokea plazan. 21:00 Dantza herri koiak Ziga Plazan. 22:00 Mutildantzak
04:00 Dantzaldia Gaubela taldearekin.

UUzzttaaiillaakk 2288,, iiggaannddeeaa
HERRIAREN EGUNA

09:30Argi soinuak 11:00 Erraldoi eta buruhaundien konpartsa. 11:00 Munduko
XIV. Kanika Txapelketa eliza atarian 12:00 Puzgarriak eta Kars Laxoako Pi-
lotalekuan 14:30 Zikiro jatea 16:00 Puzgarriak eta Kars Laxoako pilotalekuan
17:00-19:00 Zetreria: Erakusketa eta ondotik ikuskizuna plazan. 19:00 Herri
kirolak: Nafarroako III. Mailako Aizkora Txapelketako Finala. Iriarte Pilotalekuan
Euskal Herriko Emakumezkoen Arpana Txapelketa. Euskal Herriko Gizonezkoen
Arpana Txapelketa. Nafarroako Koxkor Biltze Txapelketa. Euria eginez gero
Baztan pilotalekuan 21:00 Dantza herrikoiak Foruen Plazan 22:00 Mutildantzak
00:00 Gizajua Ni eta Kalejira 02:00 Kontzertua Ziga Plazan.
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Sortzez aranztarra da Miguel Iparragirre, baina
aspaldiko urteotan Elizondon bizi da, 34 urtez
zehazki. Elizondon, Baztanen eta kanpoan
ere, zerbaitegatik ezaguna baldin bada, akor -
deoilari gisa edo akordeoi irakasle urte saila
daramatzalako da. Izan ere, Miguel izan zen
1980an Elizondon akademia sortu eta solfeoa
eta akordeoia erakusten hasi zena, eta handik 
zazpi urtera, Baztango Musika Eskola sortu
zenean, Musika Eskolan segitu zuen irakasle.
Han dabil oraindik ere. Urte hauetan 300 ikasle
inguru edukiko zituela erran di gu. 
Aurten, gainera, Musika Eskolak 25 urte bete
ditu eta horren harira, maia tzaren 5ean akor -
deoi taldeak kontzertua eskaini zuen Elizon-
don. Miguelek zuzendu zuen saioa, 60 ikasle
eta ikasle ohi baino gehiago aitzinean zituela.
Eta ikasle horiek izan ziren kontzertu ondotik
ome naldia eskai ni ziotenak, ordu batzuk lehenago ateratako argazkia opari emanez: «Ez nekien
deus ere eta hagitz ezusteko polita izandu zen», kontatu digu. 
Musikarako afizioa aspaldikoa du Miguelek: «gure ama zenaren aldetik etorriko zitzaidan.
Gure osaba batek afizio haundia zuen, txistu bat berak egin eta hura jotzen ibiltzen zen.
Gure amak, berriz, ahoko soinua jotzen zuen». Aitortu digunez, «amaren des piste aldietan
bere ahoko soinua hartu eta hura jotzen aritzen nintzen». Gerora, berea erosi omen zioten.
Akordeoia ere ttikitatik ezagutu zuen: «Arantzan akordeoilari aunitz baziren eta igande
arra tsaldetan jotzen zuten. Beti akordeoilarien ondoan egoten nintzen haiei begira».
Laster hasi zen bera ere akordeoia jotzen: «13 urterekin solfeoa ikasten hasi nintzen Arantzan,
Martin Ibarrolarekin. Gero Irunera joan nintzen eta Joxe Mari Irazoki lesakarra rekin
akor deoia eta solfeoa ikasten aritu nintzen. Handik Donostiara joan nintzen eta Pepe
Andoainekin akordeoia ikasten ibili nintzen». Ikasketak bukatu eta titulua ateratzeko, berriz,
Donostiako kontserbatorioan sartu zen.
Herriz-herri akordeoia jotzen ere gazterik hasi zen: «gauza izandu nintzen bezain abudo»,
dio. «8-10 kanta plantatu nituenerako hasi nintzen Arantzan tarteka plazan jotzen eta
herritik kanpora 16-17 urterekin». Hala, 20 bat urtez besta, ezkontza, komunio, inauteri eta
gisako ospakizunetan ibili zen, 1990. urtean uztea erabaki zuen arte. Gerora, urte batzuz
Lesakako Beti Jai orkestran ere ibili omen zen, baina taldea desegin zenean utzi zuen. 
Bistakoa da akordeoia zerbait berezia dela Miguelentzat eta halaxe onartu digu: «niretzat bizia
da. Akordeoirik edo musikarik gabe, ez dut ikusten nire burua». Gustuko akordeoilaririk
baduen galdetuta, berriz, «onak aunitz badirela» uste du, baina bat erratekotan Enrique Ze-
laia aipatu digu: «gure denboran gure idoloa zen». 
Musika alde batera utzita, bertzelako afiziorik baduen ere jakin nahi izan dugu. «Ehiza, arran -
tza, onddoetan ibili, mendian ibili...». Baina erran digunez, goizeko lana dela, eta arra tsal -
detan Musika Eskolan irakasle ibilita, ez du denbora libre aunitzik izaten. Hala ere, gustuko
tokian maldarik ez: «Musika Eskolakoa lana baino gehiago gustuko gauza bat bezala
hartzen dut. Orduak konturatu gabe pasatzen zaiz kit»  .
Udan oporrak ditu Musika Eskolan, baina aspaldiko urteetan bezala, aurtengo Baztanda rren
Biltzarrean ez du hutsik eginen Miguelek, akordeoi taldearekin desfilean parte hartuko bai tu.
Elizondoko bestetan ere joko du. «Normalean bestetan ez dugu jotzen, baina aurten Musika 
Eskolak 25 urte bete dituenez, Elizondoko Bandak emanen duen kontzertuan Musika
Eskolako irakasleoi parte hartzeko aukera eman digute, eta han joko dut». Bertzela ere,
urtero santioetan hutsik egiten ez duen ekitaldia omen da Bandaren emanaldia, baina aurten-
goan badakigu entzule ez ezik, hain maite duen musika-tresna jotzeko aukera ere izanen duela .

Miguel IPARRAGIRRE  | Akordeoilaria

«Musika Eskolakoa lana baino
gehiago gustuko gauza bat
bezala hartzen dut»

ARGAZKIA: ONDIKOL
Miguel Iparragirre akordeoilaria.
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Elkar hartutako bi zapi, bestaren iragarle
eta aldarrikapen ttiki bihurtu ditu Iñaki Atxa
elizondarrak, azaldu nahian «bestak herrita -
rren artean ongi pasteko direla eta ez
ika-mikaka aritzeko». Loturak estutuz
izenburua eman dio lanari eta azpimarratu
nahi izan du«bakoitzak bertzeekiko dituen
pentsamentu ezberdinak alde batera
utzi eta urteko bortz egun hauetan be-
hinik behin, herri bat garela erakustea
beharrezkoa dela, gero izango dugu lana
gainontzeko 360 egunetan bide hone-
tatik segitzen».
Santiotan «lanpetuta» ibiliko da, Xaloa
telebistako kamera sorbaldan hartuta, eki -
taldiz ekitaldi ibili beharko baitu grabake-
ta lane tan. Makina bat une berexi harra -
patu izan ditu eta bere ustez orokorrean,
kameraren gibeleko aldetik begiratuta
«kaleak bizitzaz beterik ikustea da Santioek uzten duten argazkirik e derrena». He -
rriko Etxeko kargodun ere badenez, «antolakuntzan ere burubelarri» aritu beharko du,
bai besten aurretik eta baita bestetan ere. Hori bai, lanaz gain«besta pittet egi teko denbo-
ra» ere hartuko omen du «kontzerturen bat ikusi eta aitzakia horrekin parranda egi-
nen dut». Bestetako egunik gustokoenaz galdetuta, «gazte egunaz» hitz egiten du «goizetik
goizaldera arte besta ederra izaten baita». 
Besten ondotik «bestondoak» ez duela hutsik egiten aitortu digu. Gero, irailera arte lana
egin beharko du eta bukatutakoan «furgoneta hartu eta azkenaldian ageri ez den
eguzkiaren bila opo rretara» ihes eginen omen du. Berarekin eramanen du argazki ka -
mera, duela urte pare bat hasitako afizioari segika. Klik bakoitzarekin «natura argaz -
kietan isladatzen saiatzen naiz» dio. Gustoko dituen bi afizio elkartu ditu ho rrela, bata
berria eta bertzea berriz «ttikitatik» datorkiona. «Gurasoek erakutsi didate umetatik
natura maitatu eta errespetatzen» azaldu digu. «Familiarekin, batez ere udan, mendi-
ra egun pasa joateko ohitura izan dugu eta interes berezi hau horren ondorio izan-
go ote den»uste du. Argazkigintzarako afizioa berriz berria dela azaldu digu«Ander Olaizo-
lak Arizkunenean zuen erakusketa batera joan nintzen erreportaje bat egitera. Nat-
urako paisaia eta animalia basatien argazkiak zeuden ikusgai. Argazki haiek lilu-
ratuta utzi ninduten». Geroztik, burutan ibili omen zuen argazki ka mera bat erosteko ideia
eta azkenean, «nahiz eta urte batzuk pasa erakusketa hartatik, duela urte pare bat
amets hori betetzea erabaki nuen. Erraten ahal dut berak inspiratu ninduela». Geroztik
hain gustoko duen Aritzakun ingurua makinatan ikusi du kamerako objetikotik eta xori eta
animalia berexiei ere hamaika argazki ateratakoa da.  Baina, basa animaletaz ari garenez,
ez dela horren erraza gaineratzen du «argazki guztiek dute lana atzetik» esan digu,
baina «beharbada gehien kosta zaidan hegaztia Okil haundia izan da». Pazientzia ere
behar omen da «aunitz gainera, une zehatza ha rrapatzeko orduak eraman ditzakezu
esperoan».Azken aldian, «zoritxa rrez denbora libre gehiago dut Nafar Go bernuari es-
ker» aipatu digu. «Azken urteetan, darabilen euskararen aurkako politika dela eta
diru laguntzarik gabe utzi gaituztenez, Xaloa telebistako langileak lanaldi erdiko
ERE batean baikaude». Aspaldian burutan duen argazki bat lortzeko probestuko du agian
denbora libre hori, «Pirinioetako hartz bati argazki bat ateratzea gustatuko litzaidake».
Ez dakigu oporretan topatuko ote duen bila dabilen argazkia. Ziur ez zaiola hainbeste
kostako, Elizondoko bestetan Xaloako kameratik espezie bitxiren bat aurrez aurre ikustea. 

Iñaki Atxa  | Programaren azal lehiaketako irabazlea

«Kaleak bizitzaz beterik ikustea
da Santioek uzten diguten
argazkirik ederrena»

ARGAZKIA: INAKI ATXA
Iñaki Atxa, lehiaketan saritutako irudiarekin.



UUzzttaaiillaakk 2244,, aasstteeaazzkkeennaa 
17:00 Estitxu ipuin kontalaria
18:00 Herri Lasterketa Elgorriagako haurrentzat
20:00 Txupinazoa eta kalejira trikitilariekin
21:00 Zopak
00:00/03:30 Dantzaldia Santxotenarekin

UUzzttaaiillaakk 2255,, oorrttzzeegguunnaa SANTIAGO EGUNA
10:00 Argi soinuak
11:00 Meza Santiago apostoluaren omenez
12:00 Dantzari ttikien saioa
13:00 Bazkal aurreko aperitiboa
18:00 Tor magoaren saioa
20:00 Patata tortilla lehiaketa
Arratsaldez - Gauez dantzaldia Vicenterekin

UUzzttaaiillaakk 2266,, oorrttzziirraallaa HAURREN EGUNA
10:00 Argi soinuak
10:15 Haurrentzat puzgarriak eta jokoak
14:00 Haurrentzat bazkaria 
16:00 Mus txapelketa (Bikote bakoitzetik batek bederen Elgorriagakoa behar du izan) 
16:00 Haurrentzat jokoak
20:00 Merendu-afaria herritar guztientzat
Arratsaldez - Gauez dantzaldia Agerralderekin

UUzzttaaiillaakk 2277,, llaarruunnbbaattaa  HERRITARREN EGUNA
10:00 Argi soinuak
12:00 Toka txapelketa
14:00 Bazkaria, zikiro jatea, Santxotena akordeoilariak alaitua
21:00 Afaria
Gauez dantzaldia Aierrik taldearekin
04:00 Gaixoa ni!
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BERA

Zuhaitzak
bakarrik landa
daitezke
hemendik
aitzinera

TTIPI-TTAPA
Azkeneko urteotan

hildakoen oroimenez
mendietanzabaltzenari
diren oroitarriak, xaflak
eta gisakoak nonahi
agertzen ari direla iku-
sita, Udalak gaia arau-
tzeko beharra ikusi du,
mendiazaintzekolehen-
tasuna paratuz.

Honela, lehenik He-
rriko Etxeari idatziz es-
karia igorribeharkozaio
eta Udalak baimena
emanahal izanenduze-
haztutako kokapenba-
tean bertako zuhaitza
landatzeko,betiere,pai-
saian eragin kaltegarri-
rik sortu gabe. Ezin iza-
nendira gurutze, xaflak
oroitarriak edo gisako
elementuakerabili,hau-
ek hilerrira mugatuko
baitira.
A ra l a r, PNV e ta

UPNren aldeko botue-
kin onartu zen araudi
berria eta Bildu abste-
nitu egin zen.

UDALA � EKAINAREN 18KO BATZARREAN

Hildakoen oroigarriak
mendietan paratzeko
araudia onartu dute

UTZITAKO ARGAZKIA

Puntoaren Nazioarteko Eguna ospatu dute
Puntoaren Nazioarteko Eguna ospatzeko trikota eta puntoa egitera karrikara
atera ziren ekainaren 27an. Beralandeta inguruan bildu zen emakume taldea
punto eta trikota eskulanak erakustera eta horretaz gain, Beralandeta aitzine-
ko zuhaitzak eta bankua puntoz egindako estalkiekin goxatzera. Azkeneko lau
urteotan trikota eta puntua egitera bildu den talde honetan 25 emakume iza-
tera ere ailegatu dira eta bufandak, haurrendako arropak, koltxak eta bertze-
lako eskulanak egin dituzte. Hasiera batean Lixoia ostatuan biltzen ziren, bai-
na azken aldian Beralandetan hartu dute aterpe. Ikasturte bukaera ospatzeko,
Beralandeta aitzineko zuhaitzak eta bankua bere artelanekin estali zituzten,
puntoaren “patchword” antzeko bat eginez. Polita eta hagitz originala.

UTZITAKO ARGAZKIA

San Jose Zahar Etxekoak Martiko bisitatzen
Ez dira ez medikuntzan lizentziatuak! San Jose Zahar etxeko bizilagunak uda-
ko irteeren gosez zeuden, baina eguraldiak ez zuen gehiagi laguntzen. Halere,
ekainaren 26an, nora eta Martikoko instalazioak ikustera egin dute irteera. Irri
ederrak egin zituzten traje, xapel eta patukoak jartzen... bakoitza non jarri be-
har zen jakitearekin nahiko lan. Bertan ikusi, ikasi eta emandako guztiagatik
Martiko familiari bihotzez eskertu nahi diete lerro hauen bidez, «ohartzen bait-
kara esfurtzua handia dela».

171 lagunek
parte hartu dute
bozketan

TTIPI-TTAPA
Herri bozketaren on-

dotik, bestak iragarriko
dituen kartela eta pro-
gramako azala eta kon-
trazala aukeratu dituzte.
Kartel irabazlea (progra-
maren azalean ere ager-
tukoda)ArgiAgaraSala-
berriren Besta girua da,
bozen %26 jaso ondo-
tik. Kontrazaleko irudia,
berriz,MikelTelletxeaZa-

baletaren Bera: Plazako
giro erraldoia izanen da
(bozen %18). 9 lan aur-
keztu dituzte eta 171 la-
gunek parte hartu dute
bozketan. Irabazleak400
euroko saria jasoko du.

BESTAK � BEDERATZI LAN AURKEZTU DITUZTE

Argi Agarak irabazi
du kartel lehiaketa
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LESAKA

KONTZERTUAK � 15 URTE ZUZENDARITZAN

Mikel Iriarte
zuzendaria omendu
du Musika Bandak
2007an hildako
mendizaleen
omenez
Biribilketa
konposatu du
Egoitz Telletxea
musikariak

Aitor AROTZENA
LesaKAntuzkontzer-

tu hunkigarria eskaini
zuen ekainaren 28an
Musika Bandak. Guzira
75 lagun igo ziren ohol-
tzara eta Eskol Ttikiko
aparkalekura hurbildu
zen jendetzak ere izan
zuen abesteko aukera.
Berez hunkigarria

izan zen emanaldiak
goia jozuenbukaeraal-
dera. Lehenik, Egoitz
Telletxea bandakideak,
2007anmendian hilda-
ko Unai Etxepare eta
Xabier Saralegi lesaka-
rren eta Loro Pikabea
eta Xabier Zubieta be-
ratarren omenez kon-
posatutako “Mendian
gora” Biribilketa jo zu-
enbandaketagero,Mi-
kel Iriarte zuzendariari
eskainitako pieza jo.
Izan ere, 15 urte bete
ditu zuzendari lanean
etahorieskertzeko,mu-
sikaz gain, espreski
prestatutako bertsoak
kantatuzizkiotenTomas
Rekondok eta Marisol
Perezek. Gainera, zu-

zendarimakila ereopa-
rituzioten Iriarteri,azken
pieza zuzentzeko.

Trikitixa txapelketa
Hogeibikotearituzi-

renekainaren30eanTri-
kitixa taldeak, udalaren
laguntzaz antolatutako
Baztan-Bidasoaldeko
XVI. Trikitixa txapelke-
tan.
12 urte artekoen ka-

tegorian bederatzi bi-
kote lehiatuziren.Lesa-
kako Mattin Lopez eta
Ane Renaud izan ziren
irabazleak, Lesakako
AmaiaTabernaetaOlaia
Urdangarinbigarreneta
Igantziko Aiala Mitxeo
eta Maren Etxenike hi-
rugarren.
13-16 urte artekoen

mailan, sei bikote aritu
ziren. Igantziko Maria
Yanci eta Lesakako
Olaia Otxotekok iraba-
zi zuten lehen saria, Le-
sakako Amaia Lasaga
eta Josune Ramirezek
bigarrena etaEtxalarko
AinhoaTelletxeaetaBe-
rakoKatti Irastortzakhi-
rugarrena.
16 urtetik goitikoen

gazteen kategorian
bortz bikote lehiatu zi-
ren. Lehen saria Orioko
Julen Alonso eta Za-
rauzkoEneritzAulestia-
rentzat izan zen eta
bigarrena, Etxalarko
Itsaso eta Irune Eliza-
goien ahizpentzat.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

La Macarena auzoarekin senidetu dira Zarandiako bestetan
Urteko besta egitarauan, San Ferminen aitzineko asteburuan lekua egiten ari
dira Zarandia auzoko bestak. Zarandionen jautsieraz edo auzoetako alkateei
egindako harreraz gain, aurten La Macarena auzoarekin senidetu dira eta hor-
taz, Andaluziako jantziak, kantuak eta dantzak, Intzara peregrinazioa, Sevilla-
na autogestionatuak, patio andaluzaren inaugurazioa, entzierroa edo El Encen-
dido bezalako ekitaldiak izan dira umorez osatutako programan.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

100 urteko Cristina Maiak piztu du San Juan bezperako sua
San Juan bezperarako ekitaldia burutu du aurten ere Euskara Batzordeak, Le-
saka euskararen arnasgune goiburupean. Hainbat ekitaldi izan ziren egun oso-
an, baina azpimarratzekoa da San Juan bezperako sua, joan den abenduaren
15ean 100 urte bete zituen Cristina Maia Bergarak piztu zuela. Lesakako mairu
eta kristauen besta bisita gidatua egin zen Rafael Eneterreagarekin, txistulariek
lagunduta. Ondotik, haurrentzako jolasak izan ziren eta ekitaldi nagusian, txa-
laparta, bertsoak, kantuak eta dantzak izan ziren.
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Lau egunez
ospatu dute

Irune eta Itsaso

EkainerdialdeanKul-
tur Etxeko X. urteurre-
na ospatzeko antolatu
zirenekitaldiakarrakas-
tatsuak izan ziren. Lau
egunetan banatu ziren
etadenetara jende fran-
ko hurbildu zen. Ekital-
diz osatuena zegoen
azkenegunerahurbildu
zen jendegehiena .Os-
pakizun ekitaldi hauek
antolatzerakoan plan-
teatu ziren bi helburu-
ak bete ziren. Kultur

etxeko hamargarren
urteurrena ospatu eta
herritarrakekitaldietara
hurbiltzea lortubaitzen.
Hori lortu ahal izateko,
oinarrizkoa izan da
herritarren laguntza.
Horregatik eskerrak
eman dizkiete Landa-
gaineskolakomaisueta
ikasleei bere saioaren-
gatik, Itziar Mendikoa
eta haur taldeari egin-
dako muralarengatik,
Juan Luis Garikano eta
AinhoaBerruetarieskai-
nitakoproiekzioengatik
eta Elizagoien ahizpei
luntxa bere musikare-
kin alaitzeagatik.

Santxin txapeldun
Ekainaren 30ean

Uharten jokatu zen Na-
farroako Herri Kirol Fe-
derazioak antolaturiko
Herri Kirol Torneoaren
azken jardunaldia. Xa-
bier Ariztegi izan zen

harri jasotzen txapeldu-
na 3.375 kilo altxatuta.
Zilindroari 11, kubikoa-
ri 8 eta bolari 11 altxal-
di eman zizkion. Xabier
Igoa gelditu zen biga-
rren postuan, 2.600 ki-
lo altxatuta.

Mintzaldia
Larraburuan
Uztai laren 13an,

18:30ean Mirentxu
Goienetxeren eskutik
Zaintzailearen Ardurak
mintzaldi irekia izanen
da Larraburuan.

GIZARTEA � EKAINEAN EGIN DIRA EKITALDIAK

Hamargarren
urteurrena ospatu
du Kultur Etxeak

ETXALAR

ARGAZKIAK: MARI JOSE IRAZOKI ETA IZARO IRIBARREN

Trikitixa eskolakoak Zubirin eta Lesakan
Herriko 13 trikitilari eta panderista joan ziren ekainaren 22an Lesakako trikitixa
eskolakoekin Zubirin ospatu zen lehenengo trikitixa topaketara. Goiza Esteri-
barko karrikak alaitzen pasa zuten eta Zubirin bazkaldu ondotik arratsaldean
musikarekin gozatzeko aukera izan zuten. Ekainaren 30ean, berriz, Baztan, Ma-
lerreka, Bidasoako XVI. Trikitixa txapelketa ospatu zen Lesakan. Etxalarko 7 bi-
kotek parte hartu zuten. Igone Arozena eta Janire Telletxea, Uxue Iturria eta Lei-
re Iribarren eta Olaia Iturria eta Maria Martin ttikien kategorian; Martxel Larraza
eta Aimar Iparragirre, Ainhoa Telletxea eta Katti Irastorza eta Eduarda Gomes
eta Raphaela Gomes ertainen kategorian eta Itsaso eta Irune Elizagoien gazte-
en kategorian. Denek garaikurra eta dieta jaso bazuten ere, Ainhoa Telletxea eta
Katti Irastorzak hirugarren postua lortu zuten beraien kategorian eta Itsaso eta
Irune Elizagoienek bigarren postua gazteen kategorian.

ARGAZKIA: KARMELE INDABURU
Ekainaren 22an Altxatak
antolatutako San Juan
suaren inguruko besta
hagitz arrakastatsua
izan zen. 100 lagun
inguru hurbildu ziren
frontoian afaltzera eta

ondotik trikitilariek
girotuta 2 ordu
inguruz suaren

gainetik saltoka ibiltzeko
aukera izan zen.

ARGAZKIAK: JABIER IRIARTE
Murala egin zuen taldea eta eskolako ikasle eta irakasleak kantari, urteurreneko saioan.
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ARANTZA

GIZARTEA � BESTA UGARI ANTOLATU DITUZTE

Ospakizunez blai
heldu da uda
Uztailaren 27an
Ballekasko
bestak,
Amabirjinak eta
abuztuaren
24ko Arantza
Rock

Nerea ALTZURI
Udan sartu berriak

gara. Udaberria, aroa-
ren aldetik ez da sobe-
ra luzitu… ikusikodugu
urte sasoi honek nola
jarraitzenduen.Ea,kan-
poko giroa gailentzen
den eta eguraldi ede-
rrez hornituriko hilabe-
teak izatenditugun!Mo-
mentua bizi behar de-
nez… eta heldu dena
hartu, besta giroak ez
du hutsik eginen gure
herrian.
BehekoPisutakobi-

zilagunek uztailaren
27rakobestaeguna ira-
garri dute. Egitarauan
izanen direnak orain-
goan ezin eman, ez di-
relako zehaztuak. Hu-
rrengo alean, ordea,
egunean zehar izanen
dena kontatuko dugu.

Bertzetik, herriko
besten osteko hitzor-
dua, Arantza Rock
2013rekin izanen da.
Datorren abuztuaren
24an jarridutedata.Ze-
in musika taldek parte
hartuko duten oraindik
ez da segurua…beraz,
ea hurrengoan ematen
digutenberri hori. Jakin
duguna da , Gaz te
Asanbladako hama-
bortz lagungogotsuan-
tolaketa lanetan ari di-
rela.

Ezustea oporraldian
Berria mundu osora

hedatu zen eta tira, he-
rrian ere solasak eragin
zituen. Ez da guttigora-
ko. Aurtengo San Juan
inguruak ikara ederra
sortarazidieherrikona-
hiz inguruko hirurogei
gizaseme eta emaku-
meei.
Eka inaren 23an,

igande arratsean, itsas
bidaia edo kruzero bat
egitera joanak ziren eta
Rávena eta Venecia ar-
teko uretan, oporraldia
abiatu eta ordu guttita-
ra, bederatzi eguneta-
ko egonaldia eten be-

har izan zuten. Itsason-
tzikomakinengelansu-
tebat izanzen.Momen-
tu ilunak pasatu arren,

zorionez, bertan zihoa-
zen bi milatik gora bi-
daiari eta langileakonik
atera ziren.

Eskualdeko bidaiari
taldean,hamararanztar
zeuden. Zorionez dena
sustobateangeldituda.

UTZITAKO ARGAZKIA

Hemen da AEKko barnetegiko ikasleen lehen txanda
AEK-k aspaldiko urteetan barnetegiak antolatzen ditu herrian. Aterpean, uda-
ko bi hilabeteetan lau barnetegi izanen dira. Eskolan, goiz arratsaldez klaseak
izaten dituzte eta lo eta otorduak berriz aterpean egiten dituzte. Goizeko esko-
lak akautu aitzinetik argazkitxo bat eskatu eta fin fin atera digu lehendabizko
hamabortzaldiko taldeak. Uztailaren 1az geroztik 24 lagun daude barnetegian,
hogei ikasle eta lau irakasle. Udaro bezala, herrian ere bizitasuna nabari da.

ARGAZKIA: NEREA ALTZURI

Hamabi haur udalekuetan
Bederatzik izena eman bazuten ere, azkenean, hamabi haur ari dira udaleku ire-
kietan parte hartzen. Itxaro Etxague eta Ana Isabel Telletxea bertako begiralee-
kin uztaileko goizak pasatuko dituzte.
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IGANTZI

OSPAKIZUNAK � HERRIKO BESTAK PRESTATZEN

San Migeletako
programarako
azal lehiaketa
deitu du Udalak
Uztailaren 18an
bukatuko da
lanak
aurkezteko
epea

TTIPI-TTAPA
San Migel bestak

prestatzen hasia da
udala eta hori iragarri-
ko duen programaren
azal lehiaketa deitu du,
Igantzin jaio edota bizi
direnentzat. Marrazkiz
edoargazkizeginakaur-
kezten ahal dira, 27x19
cm.ko formatuan. La-
nak aurkezteko epea
uztailaren18anbukatu-
kodaetasaritutakoaza-
laren egileak 150 euro-
ko saria eskuratukodu.

Etxeen errotuluak
eskatzeko epea
luzatu dute
Eka inean e txe

guztietarabidalitakoes-
kutitzean, herritarrei
adierazi zieten ekaina-
ren28raartekoepeazu-
tela etxerako errotulua
eskatzeko. Tarte ho-
rretan 100 eskaera in-
guru bildu dira herriko
etxean. Halere, tartean
udadelakozeta zenba-
it kontu luzatuko dire-
lakoz, udalak eta eus-
karabatzordeakeraba-
ki dute epe hori zabal-
tzea. Beraz, oraindik
errotulua eskatu ez du-
tenek aukera dute
abuztuaren31raartees-
kaerak egiteko.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Beñat Txoperenaren denboraldiko lehen garaipena
Ekainaren 30ean, Mungia Sari Nagusian, Agustin Sagasti Memorialean irabazi
zuen Eki Sport taldean ari den Beñat Txoperena txirrindulariak, denboraldiko
lehen garaipena lortuz. Mendiko sailkapena ere beretzat izan zen. Bakarrik hel-
mugaratu zen Beñat. Hamar segundora ailegatu zen tropelaren buru Sergey
Vdovi (Banesto) eta Loic Chetout-ek (Naturgas Energia) osatu zuen podiuma.
Ekain bikaina osatu du Beñat Txoperenak. Mungiako garaipenaz gain, Espai-
niako errepideko txapelketan azpitxapeldun izan zen eta Euskadiko erlojuaren
kontrako txapelketan hirugarren. Nafarroako Itzuliko podiumera ere igo zen.
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BORTZIRIAK

GIZARTEA � LORPENAK NEURTZEKO 20 ZIURTAGIRIDUNEN AZTERKETA EGIN DUTE

81 entitatek berritu dute
Bai Euskarari ziurtagiria aurten
Ziurtagiria
eskuratu duten
eragileek
Euskara
Mankomunitatean
dirulaguntza
eskatzeko
epea irailaren
30a arte
zabalik dago

TTIPI-TTAPA
BaiEuskarari Ziurta-

giriarekin 2005ean ha-
si zirenBortzirietan.Ha-
rrezgeroztik,makinabat
entitatekeuskararenal-
deko konpromisoak
hartu dituzte. Udaberri
parteanziurtagiridunek
hartutako konpromiso-
ak ebaluatzen aritu da
Bai Euskarari Ziurtagi-
rien elkartea. Guztira,
81 entitatek berritu du-
te ziurtagiria, eta badi-
ra bi ziurtagiridun berri:
Ireki Leihoak eta Usi
Garbiketak.
Urteen joanean ziur-

tagiridunen kopurua
gutxitu egin da. Azke-
neko hiru urte hauetan
Bortzirietan badira 90
inguru ziurtagiridun.
Herri txikietan ziurtagi-
ridun kopuruamanten-
du egin da egitasmoa
abian jarri zenetik.Edo-
zein gisatara, Bortzirie-
tan ziurtagiridun kopu-
ru handia da, eta neu-
rri bereko Euskal Herri-
ko eskualdeak konpa-
ratuz gero, gutxi izanen
dira Bai Euskarari Ziur-
tagirienegitasmoakha-
inbertzeko eragina izan
duten tokiak.
Azken 8 urte haue-

tan, Bai Euskarari Ziur-
tagiridunekmotaguztie-
takokonpromisoakhar-
tudituzte.Lorpenakau-
nitz izandira, eta horiek
agerian paratzeko 20
ziurtagiridunenazterke-
taegindute.Arloezber-
dinak eta herri guztiak
ordezkatuakdira.Guzti-
ra, 66 neurri edo ekin-
tzamotaaztertudituzte.
Langileen kontratazio-
tik eta auto eskoletako
irakaskuntzamateriale-
tik hasi, eta dendetako
diru kutxetako tiketeta-
raino.Aipagarrienak, iru-
dikorporatiboaetaerro-
tulazioa, fakturaketaor-
dainagiriak, lehenhitza,
publizitatea,webgunea,
administrazioarekiko
harremana, programa
informatikoak, lan bile-
rak, lan kontratuak eta
nominak edoargitalpe-
nak izan dira.
Guztira 226 konpro-

miso edo lorpen neur-
tu dituzte (gogoan izan
20ziurtagiriduneidago-

kielaegindakoazterke-
tak).
Bortzirietan euska-

rari buruzko gogoeta
prozesua ere egin berri
dute. Aldez aurretik
egindako elkarrizkete-
tanbazenkezkabat;Bai
Euskarariegitasmoaren
emaitzak ez direla be-
har bezala neurtzen eta
ikusarazten.
Gogoetaren emai-

tzetan,merkataritza,os-
talaritza eta zerbitzu
munduaeuskalduntze-
ko helburu edo ildo
estrategikoarenbaitan,
Bai Euskarari Ziurtagi-
riaren gaia kokatu da.
Orokorrean, ziurtagiria
dutenen lidergoa landu
beharraazpimarratuda.
Eta, zehazki, beha-
r rezkoa de l a gau r
egungoplanteamendua
berrikustea, eta ziurta-
giriarengainekogogoe-
ta egitea eta berrakti-
batzea.Orainurteanbe-
hinegitendensegimen-
duazharago,urteanze-

harreko lan iraunkorra
egin beharko litzateke.
Horrezgain,BaiEuska-
rari Ziurtagiria indartu
eta jendarterazabaltzea
premiazkotzat jo da.

DIRU LAGUNTZAK
Euskara mankomu-

nitateak diru laguntza
ematen die Bai Euska-
rari Ziurtagiria eskuratu
duten entitate eta era-
gileei. Egunotan, gutu-
na jasoko dute argibi-
deak ematen. Eskaera
egiteko epeauztailaren
1etik irailaren 30a arte
egonen da zabalik. Es-
kaera orriarekin batera
faktura,ordaindu izana-
ren agiria eta IFZ aur-
keztubeharkodira.Aur-
tengo kopurua honako
hau izanenda:42,50eu-
ro (ziurtagiriaren oina-
rrizkoprezioaren%50).
Informazio guztia ikus-
gai dago mankomuni-
tatearen webgunean,
www.bortziriak.orghel-
bidean.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

2005ean, lehen ziurtagiri banaketako irudia. Goitian, 9 urte hauetako bilakaera.

BIDAZI ELKARTEAK

Ekonomia
solidariorako
proposamenak
aurkeztuko ditu

TTIPI-TTAPA
Egun bizi dugun krisi
ekonomikoaren eta
puntu honetaraino
ekarri gaituzten egoe-
ren aurrean hainbat
proposamen plazara-
tzen ari dira bai Euskal
Herrian baita gure es-
kualdean ere. Honen
inguruan,Bidazi elkar-
teakEkonomiasolida-
rio eta alternatiborako
proposamenen aur-
kezpenak eginen ditu.
Horrela,uztailaren11n
Coop57 eta Trukea-
dos-en aurkezpena
eginen da 19:00etan
Berako Beralandetan.
Uztailaren16anContu
d ine ro dokumen-
talaren emanaldia eta
"Fiare"bankaetikoaren
aurkezpena eginen da
Lesakan, Koskontako
Bideko erabilera ani-
tzeko aretoan.
Coop57bankaetikoa-
ren printzipioetan oi-
na r r i t zen da , e ta
proiektu sozial eta eti-
koak finantzatzeko
kooperatiba da. Kata-
lunian sortu zen, bai-
na Aragoi, Madril, An-
daluziaetaGalizanere
presente dago, eta
egun Euskal Herrian
osatzen ari dira. Tru-
keados-ek denbora
trukearenbidez lanegi-
ten duten zenbait tal-
de biltzen ditu, horie-
tako batzuk zonalde-
koak.Contudinerodo-
kumentaleanbankuek
gure diruarekin egiten
dutenaren berri ema-
ten zaigu eta azkenik,
Fiare banka etikorako
proposamena aur-
keztenda,ekonomieta
gizartearen helburu
pertsonak dituena.



GAN enpresa
publikoak
langileen %55a
kaleratzea
planteatzen du

TTIPI-TTAPA
Lan publikoaren al-

de eta pribatizazioaren
kontra elkarretaratzea
eginzuten inguruhone-
tako basozainek ekai-
naren27anBertizkoNa-
tur Parkearen atarian.
Kontzentrazioan ai-

patu zutenez, «ekaina-
ren 7an GAN enpresa
publikoanaurkeztutako
EREak langileen %55
kaleratzea planteatzen
du,hauda65 langile fin-
ko kanporatzea eta
hauei gehitu behar zaie
lehendik bidaliak izan
diren ebentual guziak».
Enpresapublikohau

lanean ari da 1982etik
eta galerarik eta arazo-
rik gabe aritu da orain
arte.«Orainbadirudiad-
ministrazioamehetuna-
hi horretan enpresatik

kanpokozorrak (LosAr-
coseko zirkuitua, San-
ferminetakomuseoa…)
nahi dizkiote sartu go-
bernutiketaaitzakimo-
duan erabili». Basozai-
nek eman dituzten da-
tuen arabera, «enpresa
publikoguzienzorraren
%2a du GANek, baina
kaleratze guzien %50a

sufritu behar du». Lan
publikoa hondatu eta
pribatizazioaren alde
egiteko bertze pauso
bat iruditzen zaie. «Gu-
re kasuan, 13 baso-
zain postu amortizatu
dira aurten, postu hau-
ek desagertu dira beti-
rako, eta orain erretira-
tzen diren basozainen

postuak ez dute bete-
tzeko inolakoasmorik».
Beraien lan arloa,

osasunaedohezkuntza
bezain garrantzitsua ez
dela onartu arren, «bai
ustedugu ingurumena-
renzainketaetagestioa
ez dela esku pribatue-
tan utzi behar inolako
kontrolik gabe».
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ESKUALDEA

GIZARTEA � SAHARAZTANEN ESKUTIK

Gurean dira
Saharatik
etorritako
20 neska-mutiko
Bi lagunendako
otorduen
zozketan
saritutako 37
zenbakiak
jakinarazi
dituzte

TTIPI-TTAPA
Ekainaren24anaile-

gatu dira gurera Saha-
ratikudapasatzeraeto-
rritako 20 neska-muti-
koak, Saharaztan tal-
dearen bidez. Lesaka,
Bera, Ituren, Sunbilla,

Erratzu, Arizkun, Azpil-
kueta, Elizondo, Elbe-
te, Oronoz, eta Mugai-
rin izanendiraabuztua-
ren 21a bitarte.

ZOZKETA
Bidaiaetaegonaldia-

rengastuetan laguntze-
ko zozketa ere egin du
Saharaztanek.Zenbaki
saritu bakoitzak bi per-
tsonentzako otordua
izanen du 37 jatetxe
hauetako bakoitzean.
Uxoa(Arizkun),2.579;

O rdok i e r re t eg i a
(Arizkun), 1.142; Bixta-
Eder (Arizkun), 4.251;

Kastonea (Erratzu) ,
1.544; Elbeteko Posa-
da, 2.900; Galarza (Eli-
zondo), 5.516; Eskisa-
roi (Elizondo),5.022; Itza-
largikoborda (Elizondo),
0470;Fransene (Gartza-
in), 0857; Larraldea sa-
gardotegia (Lekaroz),
5.156; Etxebertzeko-
borda (Lekaroz), 4.085;
Pierresenea (Oronoz-
Mugairi), 3.375; Urgain
(Oronoz-Mugairi),1.849;
Beo la (A lmandoz ) ,

4.831; Donamariako
Benta (3.104); Oitzko
Ostatua (0287); Belarra
(Doneztebe), 3.902;
Ameztia (Doneztebe),
1.271; Beintzako Osta-
tua, 1.008; Hilarion (El-
gorriaga), 2.800; Altxu-
nea erretegia (Ituren),
0418; Tresanea (Ituren),
3.406; Herriko Ostatua
(Zubieta),2.081; Itturbu-
ru (Sunbilla), 4.452;
Ariztigainkanpina (Sun-
billa), 4.192; Bustitz

(Sunbilla), 0831; Elutsa
(Etxalar), 5.101;Errekal-
de (Bera), 5.571; Xuga
(Bera),2.500;Zalain (Be-
ra),3.588;Burlada(Aran-
tza), 4.925; Pabloenea
(Arantza), 2.222; Aterpe
(Arantza), 2.302; Allinea
(Igantzi), 0617; La Villa
(Igantzi), 3.032; Bereau
(Lesaka), 0986; Kattalin
(Legasa), 1.774.
Bi hilabeteko epea

dago saria eskuratze-
ko.

UTZITAKO ARGAZKIA

San Juan egunaz geroztik gurean dira Saharatik udapasa etorritako 20 neska-mutiko.

UTZITAKO ARGAZKIA

Ekainaren 27an elkarretaratzea egin zuten basozainek Bertizko Natur Parkearen atarian.

GIZARTEA � BERTIZKO PARKEAREN ATARIAN

Pribatizazioaren
kontra bildu dira
basozainak
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Maiatzean
baino 49 lagun
guttiagok eman
dute izena
Doneztebeko
Enplegu
Bulegoan

TTIPI-TTAPA
Azkeneko lauhilabe-

tetako joerasegituz,be-
heiti egin du langabetu
kopuruak eskualdean
ekainean.Hilabetehon-
darrean1.356 langabe-
tu zeuden Doneztebe-
ko Enplegu Bulegoan
izen emanak, maiatze-
an baino 49 guttiago.
Beraz,%.3,49 jautsi da
langabetukopurua,Na-
farroa osoko bulegoen
banaz be r t zekoa
(%3,32) baino zerbait
gehiago.
464kontratu egin zi-

renDoneztebekoEnple-
gu Bulegoaren bitartez
ekainean, baina horie-
tatik 27bakarrik izanzi-
ren mugagabeak.
Adinaetasexuarida-

gokionez, 25 urtez goi-
tikogizasemeenartean
612 lagun daude lang-
abezian,maiatzeanbai-
no19guttiago.Adin tar-

tehorretakoemakume-
en artean 594 langabe-
tu daude, maiatzean
baino 18 guttiago. 25
urtez beheitiko gizase-
meen artean ere lagun
bat guttiago dago lan-
gabezian,108 lagun,eta
adin tarte horretako
emakumeen artean 42
langabetudaude,maia-
tzeanbaino 11 langabe
guttiago.

ERAIKUNTZAN ETA
AITZINETIK LANIK EGIN
EZ DUTENEN ARTEAN
LANGABEZIA GOITI
Zerbitzuenarloakse-

gitzen du langabe ge-
hien izaten, baina ekai-
nean jautsiera nabar-
menena izan duen ar-
loa da, 865etik 820ra
jautsi baita langabetu
kopurua. Industriaarlo-
anere,272tik259ra jau-
tsi da langabeziandau-
denen kopurua. Erai-
kuntzan, aldiz, 178tik
182ra igo da langabetu
kopurua. Nekazaritzan
2 lagunetanbeheiti egin
du langabetu kopuru-
ak, 32 lagunekin, eta
aitzinetik lanik egin ez
dutenen artean 63 la-
gun daude langabezi-
an, maiatzean baino 7
gehiago.

Baina datu hauek
ezin dira baikortasun
handiegiarekin hartu.
Izan ere, uda partean
sasoiko kontratuak eta
behin behineko lanak
ugaritzendira.Horretaz
aparte, langabetuenar-
teandagoeneko langa-
bezi-saririk kobratzen
ez dutenen kopurua
handitzen ari da eta es-
kualdeankasik langabe-
tuen erdiak dagoeneko
ez dute prestaziorik ja-
sotzen, goitiko koadro-
an ageri denez.
Datu orokorrei erra-

paratuz gero gainera,
langabetu kopuruaren
jautsierak ez du eragi-
nik Gizarte Aseguran-
tzan izena emana du-
tenkopuruaren igoeran.
Beraz, langabetu gu-
ttiagobai, baina lan ge-
hiagorik ez.

LANA � EKAINEKO DATUAK

1.356 lagunek
langabezian
segitzen dute
eskualdean

GIZARTEA

LANGABEZIA-DATUAK HERRIKA | 2013ko EKAINA
Populazioa Gizon Emak. Den.

ARANO 121 4 4 8
ARANTZA 645 15 6 21
ARESO 276 5 5 10
BAZTAN 8.035 199 143 342
BEINTZA-LAB. 242 7 5 12
BERA 3.798 75 92 167
BERTIZARANA 628 27 19 46
DONAMARIA 436 12 10 22
DONEZTEBE 1.694 63 68 131
ELGORRIAGA 205 6 10 16
ERATSUN 160 8 4 12
ETXALAR 818 23 19 42
EZKURRA 164 6 1 7
GOIZUETA 758 24 18 42
IGANTZI 634 9 12 21
ITUREN 518 13 20 33
LEITZA 2.916 84 78 162
LESAKA 2.807 83 78 161
OIZ 155 6 2 8
SALDIAS 118 6 3 9
SUNBILLA 665 22 25 47
URDAZUBI 378 4 1 5
URROZ 180 5 1 6
ZUBIETA 295 10 7 17
ZUGARRAMURDI 243 4 5 9
Denetara 27.189 720 636 1.356

LANGABEZIA-DATUAK HERRIKA | 2013ko ekaina

Herria
Populazioa
2012

Lanik gabe
guztira

Langabezi-prestaziorik kobratzen dute?
EZ BAI

ARANO 121 8 4 4
ARANTZA 645 21 8 13
ARESO 276 10 5 5
BAZTAN 8.035 342 164 178
BEINTZA-LABAIEN 242 12 7 5
BERA 3.798 167 68 99
BERTIZARANA 628 46 22 24
DONAMARIA 436 22 9 13
DONEZTEBE 1.694 131 74 57
ELGORRIAGA 205 16 7 9
ERATSUN 160 12 7 5
ETXALAR 818 42 20 22
EZKURRA 164 7 3 4
GOIZUETA 758 42 21 21
IGANTZI 634 21 12 9
ITUREN 518 33 16 17
LEITZA 2.916 162 75 87
LESAKA 2.807 161 80 81
OIZ 155 8 4 4
SALDIAS 118 9 4 5
SUNBILLA 665 47 16 31
URDAZUBI 378 5 2 3
URROZ 180 6 4 2
ZUBIETA 295 17 7 10
ZUGARRAMURDI 243 9 4 5
Denetara 27.189 1.356 (%47,42) 643 (%52,58) 713



HERRIZ HERRI | 29
ttipi-ttapa | 594 zk.

2013.07.11

Itsaso Arrieta
eta Laura
Mendibil
monitoreekin

Maider PETRIRENA
Uztailaren 1ean ha-

si ziren ludoteka zerbi-
tzuak eskaintzen Sun-
billan.Hilabeteosoan15
haurrek parte hartuko
dute hezitzaileak izan-
go diren Itsaso Arrieta
etaLauraMendibilekin.
Erranbeharradagoaur-
ten bi hezitzaile izanda
aukera eman duela ha-
mabostaldi batez edo-
ta egunero eraman na-
hidituztenakonartuahal
izateko.Bigarrenhama-
bostaldian bi haur joa-
nen dira ludotekara eta
egunerokoanerebertze
parebat izanendira.Ai-
patu, abuztuko hilabe-
tean haur gutti apunta-
tu zirela eta ez dela lu-
doteka zerbitzurik ate-

ra baina bai eman da
aukeraabuztuko lehen-
dabiziko astean intere-
sa dutenak apuntatu
ahal izateko eta ea be-
hintzat egun horietara-
kotaldeaateratzenden.

GIZARTEA � ABUZTURAKO TALDERIK EZ DA ATERA

15 neska-mutiko ari dira
ludotekan uztail osoan

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Ikasturte bukaerako besta
Ekainaren 19an izan zen ikasturte bukaerako besta. Bertizera joatekoak ziren,
baina eguraldiak azkenaldian bezala lagundu ez zuenez guztia frontoian egin
behar izan zen. Talde bakoitzak bere irakaslearekin hasiera klasean egin zuen
eta gero denak frontoian elkartu ziren bazkari eder bat egiteko. Gurasoak ere
gonbidatuak ziren eta hagitz giro ona izan zen. Patata tortilla, txingarra, txis-
torra, hainbat tarta ezberdin, pastak, fruta, kafea… Ongi pasa oporrak eta pi-
lak kargatu irailaren 6an ikasturte berriari hasiera emateko.

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

San Juan suan saltoka
Ekainaren 23an San Juan suak egin genituen fron-
toi atzekaldeko plazoletan. Hagitz giro ona izan zen
eta haurrek asko disfrutatu zuten.

Bi sahararren
azken urtea
gure artean
Ekainaren 24an etorri
ziren berriz ere Sunbi-
llara dagoeneko gure
etxekoak diren Salma
etaMaimunasaharar-
rak.Salma IzaskunAl-
zuriren etxera lauga-
rren urtez etorri da eta
Maimunakberriz,bos-
garren uda pasako du
Aintzane Agirreren
etxean. Pena haundiz
aipatu beharra dago,
aurten etorriko direla
gurearteraazkenezko
bi saharar sinpatika
hauek.

Pertsonaiak
SALMA eta MAIMUNA

SUNBILLA

Ba al zenekien…
Ane Petrirenak 1991an egina zen Nafarroa-
ko200metroko jubenilmailakoerrekorraho-
betu duela. Durangon jokatu zen Espainiako
txapelketan bigarren izan zen.

?
ARGAZKIA: LAURA MENDIBIL

15 neska-mutiko gustura ari dira udan ere jostetan.
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OSPAKIZUNAK � HERRIKO BESTAK

Giro ederrean
joan dira San
Pedro bestak
Itziar Irigoienek
bota zuen
altxaferoa,
txistulari
taldearen
izenean

TTIPI-TTAPA
Giro ederrean joan

dira Doneztebeko San
Pedro bestak. Ekaina-
ren 28an, Itziar Irigoien
Perurenak txistulari tal-
dearen izeneanbotata-
kotxupinazoarenondo-
tikbestagiroankarrikaz
karrika ibili ziren gazte-
ak.
SanPedroegunhan-

dian, dantzen tradizio-
ak fin bete zituzten.
Eduardo Almandozek
bandera dantzatu zuen
hamekagarrenurtezeta
dantza taldeak Trapa-
tan dantza luzea eta
bertzeohikodantzakes-
kaini zituen Meza Na-
gusiaren ondotik. Arra-

tsaldean, Errekako
dantzariek ikuskizunpa-
regabea eskaini zuten,
herrikomusika taldeeta
MendiAbesbatzaren la-
guntzarekin. Ehundaka
lagunek gozatu zuten
ikuskizunarekin Bear-
Zana pilotalekuan.
Ekainaren 30ean,

udal txikiaosatuzeneta
haurreieskainitakoegu-
na ospatu zuten. Izaro
Aldabe izan zen alkate
ttikia, Mikel Atxalanda-
baso bake-epaile, Mi-
chelle del Villar bande-
razaina eta Aimar Zes-
tau, Janire Iribarren, In-
maculada Ibarrola, Ira-
tiOiartzabal, AnderBe-
rasategi, Iñaki Gonza-
lez,YerayLegazkueeta
Joseba Bengoetxea
udal ttikikozinegotziak.
Uztaileko lehenegu-

nean, Intzakardiko par-
kean egindako herri
bazkariarekin eta hon-
darreko ospakizunekin
akitu ziren San
Pedro bestak.

DONEZTEBE

ARGAZKIA: ERREKA K.E.

204 korrikalarik parte hartu zuten Errekaren krosean
Erreka elkarteak antolatutako 35. Herri Krosa burutu zen ekainaren 23an. Par-
tehartze handia izan zen, denera 204 korrikalari. Ttikienak goizeko 10:30ean
hasi ziren lasterka, euriari aurre eginez. Kategoria berezian 30 korrikalari atera
ziren, 27 aurrebenjaminetan, 26 benjaminetan, 18 alebinetan eta 10 infantile-
tan. Proba nagusian, berriz, kadeteetatik hasi eta beteranoak bitarte, 93 korri-
kalari atera ziren. Lehia handia izan zen gizonezkoen senior mailan eta horren
erakusgarri, azken hiru urteetan garaipena lortua zuen Antonio Etxeberria po-
diumetik kanpo gelditu zela. Abdelhadi Habassa izan da irabazlea (22’55”), bi-
garren Mouloud Zouinat (23:15) eta David Garcia hirugarren (23:32). Antonio
Etxeberria laugarren izandaetaAlbertoBarberenaelizondarrabosgarren. Ema-
kumezkoetan, Salima Charki erraz nagusitu da (13:12). Ana Reina bigarren izan
da(15:17) eta Maite Ares hirugarren (15:21). Herrikoen artean, Iñigo Arregi eta
Maria Telletxea izan dira bizkorrenak. Sari banaketan, Errekako zuzendaritza

batzordeko kideekin batera, Juana Muñoz eta Eduardo Oiar-
tzabal zinegotziak eta La Caixako Ana Juanenea izan ziren.

Ba al zenekien…
Erreka udazkenerako nesken laisterka tal-
dea sortzeko aukera aztertzen ari dela. Inte-
resatuak Jokin Apezetxeari aipatu.

?

21 urteren ondotik San Fermin
egunez adio erran dio erremonteari

Iñaki Lizaso doneztebarrak erremontista gisa be-
re azken partida jokatu du San Fermin Egunean
Uharteko Euskal Jai Berri pilotalekuan. 21 urte
emanditu erremonte profesionalean eta orain, 40
urterekin, uzteaerabaki du.Malkoarteanetahun-
kituta eman zuen agurraren berri Lizasok eta de-
nendako esker oneko hitzak izan zituen: jarrai-
tzaileentzat, hedabideentzat, enpresarentzat eta
batez ere, azken 20 urteotan ondoan izan dituen
erremontista lagunentzat. Azken partidan Urriza

izan du ondoan doneztebarrak, eta Ezku-
rra eta Etxeberria III.aren aurka jokatu
behar zuen. Biak ere herritarrak eta
biei ere besarkada beroa eman zien
Lizasok agurraren berri eman zue-
nean, uztailaren 3an.PertsonaiaPertsonaia

Iñaki LIZASOIñaki LIZASO

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO
Trapatan dantzako dantzariak eta musikariak.
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OSPAKIZUNAK � UZTAILAREN 19TIK 22RA

Pintxo, tortilla eta
postre lehiaketak
eginen dituzte
bestetako
asteburuan
Agin Rezola
eta Iban
Urdangarin
bertsolariak
ariko dira
hondar
eguneko herri
bazkarian

Arkaitz MINDEGIA
Herrikobestakuzta-

ilaren 19tik 22ra ospa-
tuko dituzte, egitarau
zabalarekin.

ORTZIRALA, UZTAILAK 19
• 17:00: Eriz magoaren
“Birziklapen magia”
ikuskizuna. Ondotik
txokolatada.
• 19:00: Dantzariak.
• 20:00: Txupinazoa.
Ondotik, kalejira he-
rriko musikari eta bu-
ruhaundiekin.
•21:30: afariaAltxunea
erretegian.
• 23:30: kontzertuak,

Soñadores Natos y la
reggae band eta Bide
Bakarra taldeekin.
• Berbena GUGAZ tal-
dearekin.

LARUNBATA, UZTAILAK 20
• 10:00: diana.
• 11:00-13:00: aurpegi
margoketaetahaur jo-
koak.
• 14:00: Gazte bazka-
ria (ondotik gazte jo-
koak eta haurrentza-
ko puzgarriak).
• 18:00: Zubiriko batu-
kada.
• 19:00 pintxo lehiake-
ta (bakoitzak etxean
prestatu bere bande-
ja). Horrekin batera
txokolatea, zingar ja-
teaeta sagardokupe-
la.
• 20:30-22:00: TRIKI-
DANTZ taldea.
•BerbenaTRIKIDANTZ
taldearekin.

IGANDEA, UZTAILAK 21
• 10:00: diana.

• 11:00: puzgarriak.
• 12:30: aizkora apos-
tua.
• 17:00: mus txapelke-
ta.
• 18:00:Mikel bere ani-
maliekin plazan.
• 19:00: tortilla txapel-
keta (bakoitzak bere
tresnakekarri, osaga-
iak udalak jarriko di-
tu).Segidan,postre le-
hiaketa (Bakoitzak
etxean prestatu bere
bandeja).Horrekinba-
tera, zingar jatea eta
sagardo kupela.
• 20:00: AIERRIK tal-
dea.
• BerbenaAIERRIK tal-
dearekin.

ASTELEHENA, UZTAILAK 22
• 10:00: diana
• 10:30: plater tiraketa.
• 11:00: puzgarriak
haurrentzat.
• 12:00: pilota txapel-

ketako finala eta ber-
tso pilota (Agin Rezo-
laeta IbanUrdangarin
bertsolariekin). Lehe-
nik 3. eta 4. postuak
erabakitzeko partida
eta gero finala.
• 14:00: herri bazkaria

Agin Rezola eta Iban
Urdangarin bertsola-
riekin.
.• 20:00-21:30 HOLA-
KO taldea. Zingar ja-
tea plazan.
•BerbenaHOLAKOtal-
dearekin.

ITUREN

ARGAZKIA: MIREN SEIN
Dantzariek beraien emanaldia eskainiko dute aurten ere txupinazoaren aitzinetik.

ARGAZKIA: MIREN SEIN
Txistulari eta atabalarien lana ezinbertzekoa da bestetan.
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40 bat lagun
bildu ziren
Uritzako
bazkarian

Fermin ETXEKOLONEA

Bestaberri egunare-
kin hasi, gazteen festa
etaakitzekoUritzakoeta
SanJuanbezperakoos-
pakizunak: jaiez horni-
tua joan da ekaina.
Uritzako bazkarian

40 bat lagun bildu ziren
ekainaren 22an. Umo-
re ederrean egin zuten
ospakizuna. Eguraldia-
rekin ere suertea izan
zutenetaafariarekin lo-
tu zuten batzuk. Zortzi-

garren urtez segidan
egin da.
San Juan bezperan

afari-berenduaeginzen
plazan. Bakoitzak bere
janariaeramatendueta
jan ondotik, suak piztu
etagiro ederreanospa-
tu zuten San Juan
bezpera.

OSPAKIZUNAK � SAN JUAN BEZPERAKOA AZKENA

Jaiez ederki
hornitua joan
zaigu ekaina

ZUBIETA

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE
San Juan bezperan neska-mutiko eta gurasoak elkartu ziren plazako afari-berenduan.

ELGORRIAGA

Goizeko 8etan
gelditu eta
bertan
banatuko
dituzte lanak

Mattin LARRALDE

Urtero bezala, uztai-
la inguratzen denean
besta giroa dator bere-
kin Elgorriagara. Baina
besta baino lehen urte-

roko auzolana egin be-
har izatenda,herria txu-
kuntzeko eta apaintze-
ko.Uztailaren 20an iza-
nen da aurtengoa eta
urtero bezala, goizeko
8etan hasiko da. Ber-
tanbanatukodira lanak
jendearen artean.

Kontzertua San
Pedro egunez
Ekainaren29ankon-

tzertua izan zen herriko

ostatuan, fusion musi-
ka mota egiten zuen
Ombligo de Venus tal-
dearen eskutik.

Hiru neska eta mutil
bat aritu ziren, ikuski-
zunpolitaeskainiz.Kon-
tzertuarrakastatsua izan
zenberrizere, jendeas-
ko zegoen, giro ederre-
an.Zorionakberriroan-
tolatzaileari, holako
ekintzek herri ttiki bat
handi egiten dute eta.

Pelbis-zorua
lantzeko ikastaroa
Kultur etxeko goiti-

ko solairuan pelbis-zo-
rua lantzeko ikastaroa
hasidauztailaren1ean,
gehienbat emakumeei
zuzendua. Ikastaroa
NeusetaRosanakeman

dute eta nahiz eta jen-
de askorik ez den ani-
matu, bertan izan dire-
nakosogusturaateridi-
ra. Gorputzeko atal ho-
ri indartzeak duen ga-
rrantziaz jabetu eta ze-
in ariketa egin behar di-
ren ikasi dute.

GIZARTEA � SANTIAGOAK PRESTATZEN

Bestetarako herria
txukuntzeko auzolana
uztailaren 20an eginen da

ARGAZKIA: MATTIN LARRALDE
Auzolanean egiteko hainbat lan aurrikusiak dituzte.

Igor Babaze
Quebrantahuesos txi-
rrindularitza lasterke-
tan bikain ibili zen.
9.000 txirrindulari bai-
no gehiago ateratzen
dira proba gogorrean
eta 200. postu inguru-
ansartuzen.Zorionak.

Julen Santesteban
Nafarroako Herriarte-
ko pilota txapelketan
aritu da Doneztebeko
taldearekin. Alebine-
tan aritu da Gaizka
Agirrerekin eta Labri-
teko finalean5-18gal-
du zuten.

Duba Saadi
Saharara joan da uda
pasatzera. Honek be-
re herrikideek norma-
lean egiten dutenaren
alderantzizko bidea
egiten du. Ikastartea
hemenpasatzendueta
uda sorterrian.

Ane Ansó
Estatu Batuetako Co-
nnecticut aldera joana
da, ingelera ikastera.
Joan den urtean hila-
bete eman zuen Irlan-
dan eta orain, hizkun-
tzahori ikastekobeste
pauso bat eman du.

� PERTSONAIAK
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OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 22AN

Belar zamak nola
jausten zituzten
erakutsi zuten
Ofizio Zaharren
Egunean
Erramun
Martikorena
ere aritu zen
kantari

Joseba URROTZ
Ekainaren 22an os-

patu zen Ofizio Zaha-
rren Eguna. Eguraldi
pattalak tarte bat hartu
zuen zorionez eta baz-
kalondora arte eguzkia
izan zuten lagun.
Goizezartisauekbe-

raienpostuakparatuzi-
tuzten;herrikohiruema-
kume ere taloak egiten
eta saltzen aritu ziren,
irina akitu zen arte.

Eguerdianbelarme-
taeginzenplazan,gaur
egun leku guttitan egi-
ten dena. Gainera, be-
lar zamak kable batetik
zilintzan jautsi zituzten,
inguru hontako hainbat
l eku a ldapa tsu tan
erabiltzenzen teknikaz.
Egia erran, etzen kan-
potaraunitziketorri,bai-
na agertu zirenherritar-
rekin, frontoi zaharreko
xokuan giro polita izan
zen.
Eta ondotik bazka-

ria, internazionalaerran
genezake. Iturenen,
Georginaren baserrian
ostatu hartzen duten
ingelesetaamerikarrak

mahaian izanziren;Mar-
kinatik bi neska etorri
ziren eta baita ere Iru-
ñean bizi diren bi mutil:
bat argentinarra eta
bertzea kataluniarra,
biek ere euskaldunak!
Erramun Martikore-

na abeslaria ere bertan
izan zen bere ahots fi-
narekin bazkalondoa
goxatzen.BeñatMitxe-
lena izan zuen lagun
akordeonarekin eta
ederki moldatu ziren.
Julio Soto eta Iker

Zubeldiak ere ez zuten
hutsik egin eta bertso
saio luze eta animatua

eskaini zuten.Hortik ai-
tzinera,dantzaketaso-

lasak, gorputzak iraun
zuen arte.

URROZ

ARGAZKIA: JOSEBA URROTZ
Belar meta egiten plazan eta Erramun Martikorena kan-
tari, Beñat Mitxelena akordeoilaria lagun duela.
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Ekainaren 26an
bildu zen
zuzendaritza
batzordea
Donezteben

Fernando ETXEBERRIA

Arkupeak elkarteko
zuzendaritzabatzordea
ekainaren 26an bildu
zen, bazkideen intere-
sekoakdirenzenbaitgai
lantzeko.Gauregunde-
fizit txiki bat duten kon-
tuen berri eman zuen
presidenteak,bainaho-
ri moldatu eginen da
aportazioezberdinekin.
Esate baterako, “Zuk
aukeratu, zuk erabaki”
programan817pertso-
nekbabestuduteArku-
peakelkartearenegitas-
moa eta beraz, 8.170
euro jasoko dira.
Aurten, bazkideen

besta urriaren 17an os-
patuko da Donezteben
eta bertan omenduko
dituzte85urtebetetzen
dituzten bazkideak eta
Urrezko Ezteiak ospa-
tzen dituzten senar-
emazteak. El ikagai
Bankuko komisioari la-
guntzeko eltzeitsua ere
egunhorretan jarrikoda,
beharrean dauden per-
tsonei janariaerosi ahal
izateko.
Elkartearen egoitza-

ko bigarren solairuan
dagoenbileraaretoaren
barnean podologaren-
tzatgelatxobatereego-
kituko da. Ordua eska-

tzeko 629 821039 tele-
fonora deitu behar da.

BIDAIAK
Bidaietakoanbulan-

tziaren erabilera ere in-
teres handiko gaia da.
Biaukeraaztertudituzte
batzordean: orain arte
bezalasegitzeaedopro-
fesional bat (mediku,
erizaina) bertan izateko
aukera. Itxura batean,
Arkupeak da bidaietan
anbulantzia bat erabil-
tzen duen elkarte ba-
karra, diru-laguntzetan
ere jeitsiera handia izan
da eta gastuak kentze-
koaukerakaztertzenari
dira.
Ekainaren19anmen-

dizale taldetxo bat
Saioara igotzen saiatu
zen,bainaeguraldi txar-
raren ondorioz, Txaru-
tara joan ziren egoera
onean zeuden bide eta
pisten barna, gero Al-
mandozko Beo lan
bazkaltzeko.Biharamo-
nean, Gesaltza-Añana
bisitatuzuten140bazki-
dek. Erromatarren ga-
raitik gaur egunera ar-
te gatz produkzioaren
berri eman zien gidari
batek. Gasteiz bisitatu
zuten gero.
17mendizale joanzi-

ren uztailaren 1ean Hi-
ruErregeenMahaia,Au-
ñamendi, Orhi, Txa-
mantxoia, Lakora eta
Lakartxela igotzera.
Beste alde batetik,

99 lagunek eman dute
izena iraileanCarlomag-
norenBideaegiteko.Bi-

daia bi taldetan egitea
rabakida.Hilaren10ean
Leitzaldea, Malerreka
etaBortzirietakobazki-
deak aterako dira eta
11n Zugarramurdi, Ur-
dazubi,BaztanetaBer-
tizaranakoentxandaiza-
nen da.

Uztailean, Aralarko
santutegira joango dira
aiton-amonen eguna
ospatzera eta geroGo-
r r a i zko Gaz te l uan
bazka lduko du te .
Abuztuan, berriz, Aran-
tzazun izanen dute hi-
tzordua eta irailean Le-

zon eta Benidormen
barrena ibiliko dira.
Azkenik,23bazkidek

eman dute izena San-
tiagoBideaegiteko.Ha-
sierabatean iraileanegi-
tekoazen,bainabehar-
bada abuztu hondarre-
ra aurreratuko da.

ARKUPEAK � ‘ZUK AUKERATU, ZUK ERABAKI’

817 pertsonek
babestu dute
erretiratuen
egitasmoa

GIZARTEA

ARGAZKIAJK: FERNANDO ETXEBERRIA
Arkupeak elkarteko bazkideek egindako zenbait ateraldien irudiak. Goian, mendizale
taldea Txarutarako bidean, erdian Gasteizko kaleetan eta behean Gesaltza-Añanan.
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Aurreko
igandean pala
txapelketako
finala eta kotxe
zaharren igoera
izango dira

TTIPI-TTAPA
Santio festak umo-

rez datoz aurten ere.
Uztailaren 25etik 28ra
hainbat ekitaldi antola-
tu dituzte, baina aurre-
ko igandean ere izango
da festaren seinalea.

IGANDEA, UZTAILAK 21
• 11:00: Aranoko pala
txapelketako finalak.
•12:00: Kotxezaharren
igoera. Eguerditik au-
rrera kotxeak herrian
ikusteko aukera.

OSTEGUNA, UZTAILAK 25
SANTIO EGUNA
• 11:00: Meza.
• 12:00: jaiei hasiera
emangodien itxaferua
botakodaudaletxeko
balkoitik. Umeentzat
bonba japonesak eta
buruhaundiak.
•12:30:Arano-Goizue-
ta arteko betiko pilo-
ta partida. Afizionatu-
en arteko partida bu-
ruz buru.
• 18:00: herri kirolak.
• 20:00 Tapia eta Letu-
riarekin lagun arteko
trikiti festa.
• 22:00: Herri afaria.
Norberak etxetik era-
man behar du janaria.
•22:00 ilargipekozinea
umeentzat.

OSTIRALA, UZTAILAK 26
SAN JOAKIN ETA SANTA ANA
• 11:00: Meza. Ondo-
ren hamaiketakoa.
•13:00:afizionatuenar-

teko pilota partida.
• 14:00: jubi latuen
bazkaria, Unai Agirre
eta Xabier Legarreta
bertsolariekin
• 18:00: artisau azoka
karpan.
• 19:00: tortilla txapel-
ketaetaherrikosagar-
do eta produktuen
probaketa.
• 22:00: XXXI. Mus txa-
pelketa San Roke el-
kartean.

LARUNBATA, UZTAILAK 27
• Goizean: arkumea
erretzen jarrikodapla-
zan. Goiza girotzeko
fanfarrea ibilikodahe-
rrian barrena.
• 14:00: arkume jatea.
Bazkal ondoren fan-
fa r rearek in kantu
saioa.
• 19:00: bertsolariak:
SebastianLizaso, Iker
Zubeldia, Julio Soto
eta Aitor Mendiluze.
• Afal ondoan dantzal-
dia.

IGANDEA, UZTAILAK 28
UMEEN EGUNA
• 10:00: Meza.
•Umeenpilota partida.
Segidan, Aranoko eta

Goizuetako dantzari-
ak.
• 15:30: Puzgarriak eta
umeen jolasak.

• 18:30: txokolatada.
• 19:00: Arno ganadu-
tegiko aziendak ume-
entzat.

ARANO

San Juan inguruko
sardinak
Azken urteetako ohi-
turari jarraiki, herritar
kuadrila ederra elkar-
tu zen ekainaren 22an
sardinak jatera Kon-
tseju atarira. Eguraldi-
ak ez bazuen ere as-
korik lagundu, inor ez
zen harritu ezta izutu
ere. Giro ederrean os-
patu zen udako sols-
tizioa. Mahai-ingurua
bukatutakoanudaleko
kideekUrumea arnas-
tu Aranok, Hernani,
EreñotzuetaGoizueta-
rekin batera sortutako
turismoegitasmoaaur-
keztu zuten. Azkenik,
herrian grabatutako
“Gure esku dago” eki-
menaren bideoklipa
ere ikusi ahal izan zen.

Festetako egitekoak
Urtero bezala, Santio
festetan, herriko arti-
sauen azoka eta ber-
tako jaki-edarien das-
taketa antolatuko da.
Azokan postua jarri
ahal izateko, festa ba-
tzordearekinharrema-
netan jartzeko deia lu-
zatzen dizuegu he-
mendikaranoarguztiei.
Bestalde,arkume-jate
egunean, uztailaren
27anetaaurrekopres-
taketa guztietan la-
guntza ezinbestekoa
dela gogorarazi dute
festa batzordetik.

� FLASHOSPAKIZUNAK � UZTAILAREN 25ETIK 28RA

Tapia eta Leturiarekin trikiti
festa egingo da Santio egunez

ARTXIBOKO ARGAZKIAK

Dantzatu eta bertsoak aditzeko aukera izango da karpan.
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ARESO

Garai bateko
pilotarako
lekuak,
botarriak eta
kontatzeko
harriak ere
ezagutzera
eman zituzten

Juana Mari SAIZAR

San Pedro jaien ba-
rruan, larunbatarratsal-
dean, pilota jaialdi be-
rezia izan zen. Lehenik
pilotaren historiari bu-
ruzko hitzaldia eskaini
zuten udaletxeko are-
toan; nondik heldu den
pilota izena, zein garai-
takoaden, zer formazi-
tuenhasieran, lehenen-
go aztarnak, nongo ze-
laietan jokatzen zen...
eta hori entzun eta ge-
ro Aresoko plazak zer
nolako baliabideak di-
tuen azaldu zuten.

Herriko plazak joku
zuzenaren barnean
hainbatmodalidade jo-
katzeko aukerak ema-
ten ditu: Plazan (bela-
rrezkoa) eta frontoian
laxoa nahiz errebotea
egin daitezke, trinkete-
an udaletxe azpian be-
rriz, pasaka. Bote luze
modalidadea mendian
egiten zela esan zuten
eta Areson ere mendi
aproposen bat egongo
dela horretarako.
Pilota jokuak egite-

ko, han bertan ikasi ge-
nuen hiru botarri dau-
dela, bata ezker pare-
taren goiko aldean eta
etzanda jarrita,bestebi-
akSastinekoeskailera-
tan: bata, zaharrena,
goian,pilotakgordetze-
ko txuloarekin, eta bi-
garrenaeskailerakoba-
randaren bukaeran.
Azkenikbitxiena, asko-
tan zapaldu eta gaine-
an ibiltzen garena, pla-
zaerdikobieskaileraer-

dian dago lurrean jarri-
ta, losa horretan tanto-
ak kontatzen ziren, eta
orain ere garbi ikus li-
tezke zuloak.

Geropasakaerakus-
taldiaeginzuten,baies-
kuz eta baita eskular-
ruarekin ere. Gure ohi-
turak berreskuratzeko

modua izanzenSanPe-
droetako jaialdiberezia.
Pilotaren historiaz ikasi
eta entzundakoa ikus-
teko aukera bikaina.

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN AZKEN ASTEBURUAN

Aitzinako pilota
modalitateak
ezagutzeko aukera
bikaina izan zen
San Pedroetan

ARGAZKIAK: JUANA MARI SAIZAR
Garai bateko pilota modalitateei buruzko “teoria” ikasteko aukera izan zen hitzaldian, eta
gero paxaka partida “praktikan” ikustekoa.
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GurasoElkarteakan-
tolatutakoudalekuetan
48 neska-mutiko ari di-
ra uztailean. 3 eta 9 ur-
te arteko hamazazpi
neska-mutiko egunero
Hernaniko igerilekura
joaten dira, bi taldetan
banatuak. Zortzi lagu-
nekobeste taldetxobat
astearte eta ostegune-
tan biltzen da Josune-
rekin, eskulanak egiten
ikastera. Azkenik, bes-
te 23 neska-mutiko ki-
rolean trebatzen ari di-
ra Patxi Salaberria mo-
nitorearekin astelehen
etaasteazkenetan.Gai-
nera, uztailaren 15etik
19rako astean egunero
joanen dira Ereñozura

piraguismoa ikastera,
Hernanitik etorriko di-
renmonitoreekin.Gura-
so Elkartean kontentu
daude udalekuen arra-
kastarekin, bainaMaria
Apezetxeak aipatu di-
gunez, «informatikaeta
ingelera ere eskaini ge-
nuen, baina ez da jen-
de nahiko apuntatu»

Karmen bezpera
Uztailaren15anKar-

men bezpera ospatuko
duteaurtenereherriafa-
ria eginez. Plazan ma-
haiak jarrikodiraetaba-
koitzakbere jatekoaeta
edaria eramango du.
Afariaarratseko8:30ean
hasi eta sua 9:30 alde-
ra piztuko da.

GIZARTEA � UZTAILEAN IGERIKETAN ARI DIRA BATZUK, ESKULANETAN BESTEAK ETA KIROLETAN GAINERAKOAK

48 neska-mutiko ari dira Guraso
Elkarteak antolatutako udalekuetan

GOIZUETA

ARGAZKIA: IGOR ELIZEGI

Goizueta ezagutzen bosgarren ateraldia
Umore Ona Elkarteak antolatutako Goizueta ezagutzen bosgarren mendi buel-
ta egin zen ekainaren 23an. Eguraldi kaxkarra egin arren 21 lagun bildu ziren,
giro ederrean. Umeak ere, gero eta gehiago animatzen dira eta inor baino bizko-
rrago ibiltzen dira gainera! Mendizaleek aipatu digutenez, «udaberri euritsua-
ren ondorioz, uda hasiera honetan ere non nahi ur itturriak ikusten dira, ikus-
garria». Herriko plazatik abiatuta Martitxena, Alkaso, Aranola, Ibarrolako bor-
da, Tartazuko harria eta Santakruzen barna, berriz ere herrira bueltatu ziren.

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

Umore Ona abesbatzakoak Hernaniko Aurorak kantari
Ekainaren 22an, Umore Onako abesbatzak, Hernaniko Kantuz eta Ereñotzuko
Ozenki abesbatzekin eta parte hartu nahi zuen guztiekin batera, Hernaniko ka-
leetan barna aurorak kantatzen pasa zuten goiza, giro ederrean.

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Iker Salaberria txapeldun Iscarren
Espainiako Federazio arteko pilota txapelketan par-
te hartu zuen Iker Salaberriak ekain hondarrean Is-
carren (Valladolid). Finalerdia Gaztela eta Leon tal-
deari irabazi zion Cordónekin batera (10-1, 10-1).
Errioxaren kontrako finalean hiru set behar izan zi-
tuenMariezkurrenarekinbatera (10-5,5-10,5-2) txa-
pela Nafarroara ekartzeko.
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LEITZA

Alderdi guziek
babestu zuten
leitzarren
eskaria, UPN
eta PPNk izan
ezik

JM BARRIOLA
Ekainaren26an ,Na-

farroko parlamentuan
egin zen osoko bilku-
ran, «bere sorrerako
mandatua betez, aha-
lik eta bizkorren, Lei-
tzako Maxurrenea gi-
zarte edota kultur arlo-

koekintzakegitekoera-
bil dadin» eskatzen zu-
en erresoluzioa onartu
zuten.
PSN, Bildu, Aralar-

NaBai, I-E alderdien al-
dekobotoekinetaUPN,
PPN alderdien absten-
tzioarekin aurrera atera
zen. Bildu eta Aralar-
NaBaik izan zuten ini-
ziatiba, baina onartuta-
koa PSNk sartutako

emendakin baten pun-
tua izan zen. Honekin
Maxurreneaherriarent-
za izatearengehiengoa-
ren borondatea nabar-
mentzen da.

Gozamenez
beteriko gaua
Gizartezerbitzuaeta

Andraizeerakundearen
eskutik, zazpigarrenur-
tez egin dute “Ur pes-

ta, gozamenez” jaia
uztailaren 5eko gaue-
an. 12 eta 16 bitarteko
gaztetxoei zuzenduta-
ko pesta igerilekuan
eginzen.Herrikogazte-
en parte hartzea bul-
tzatekoasmoarekinha-
si zen pesta sexualita-
tea naturaltasunez bi-
zitzeko eta festa osa-
sungarriak bultzatzeko
alkoholik gabeak.

GIZARTEA � EKAINAREN 26KO ERABAKIA

Nafarroako
Parlamentua
Maxurrenea
herriari
ematearen alde

ARGAZKIA: O. BENGOETXEA

Gorriztarango pestak umore ederrean
Gorriztaran auzokoSanpedroak, umorez joan ziren, auzotarren eta herritar uga-
riren parte hartze haundiarekin eta giro ederrean, musika, joko, otordu eta aba-
rrekin. Argazkian Gorriztarango bi gazte ardiei hilea mozten. Txintxurrin txapel-
ketan Joseba Otermin Beltranek irabazi zuen 2 metro eta 62 zentimetro arte
luzatuz.

EUSKARA

Bai Euskarari Ziurtagiriak Leitza, Areso,
Goizueta eta Aranoko ziurtagiridunak saritu ditu
TTIPI-TTAPA
BaiEuskarariZiurtagiriarenEl-
karteak, ekainaren 28an eki-
taldi berezi batetan Durango-
ko Plateruena Kafe Antzoki-
an, Bai Euskarari sariak ba-
natu zituen (Anaje Narbaiza-
rentzat, Vusa Eraikuntzak
enpresarentzat eta Leitzako,
Goizuetako,AresokoetaAra-
noko ziurtagiridunentzat izan
dira aurtengo sariak). Gure
herritako elkarte, komertzio,
eta eragileak, urte luzez eus-
kararen normalkuntzan lana
egin dutelako eman zaie sa-

ria.BertanLeitzatikALKEkul-
tur taldeko eta Goizuetako
UmoreOnaelkartekoordezka-
riak jaso zuten saria denen
izenean. Azken hauek Arritxu
Zelaia Bai Euskarari Ziurtagi-
riarenElkarteko lehendakaria-
ren eskutik jaso zuten saria.
Kolektibo batek jaso duen le-
henengo saria izan da. Zela-
iak ekitaldian azaldu zuenez,
«bertako ostalari, merkatari,
elkartek nahiz enpresek Bai
Euskarari egitasmoarekin eta
lan mundua euskalduntzeko
helburuarekin erakutsitako

konpromisoazgain, lan jardu-
nean euskararen erabilera
areagotzen jarraitzeko helbu-
rua berresten dute urtez urte.

Beren ahalegina eredugarria
dabestezonaldebatzuetako-
entzat eta egiten duten trak-
tore lanak ez du preziorik».

ARGAZKIA: BAI EUSKARARI
Bai Euskarari saridunak, tartean Goizueta eta Leitzako ordezkariak direla.

ARGAZKIA: O. EIZMENDI
Zinegotziak eta gizarte eragileak Parlamentuko atarian.
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Zamalanetako
tokiak
arratsaldez
aparkaleku
bihurtuko dira

TTIPI-TTAPA
Baztango Udala,

Bertan Baztan, Elizon-
doko herria eta trafiko
batzordearenartekoel-
karlanari esker Elizon-
don aparkatzeko egi-
tasmoberribatmartxan
jarriko da.
25minutukoaparka-

lekuakhainzuzen.Apar-
kaleku hauetan gehie-
nez ere 25 minutuko
egonaldiakegitenahal-
ko dira, merkatari ttiki-
en inguruko parkinak
mugimendua izan de-
za ten e ta ho r re l a
Baztandarrei erosketak

egiteko erraztasunak
eman. Aparkalekuhau-
ek berdez margotuta
daude, erdian 25 zen-
bakia ageri delarik eta
gehienetan ordutegiak
eta xehetasunak ohar-
tarazteko seinale batez
lagunduta egonendira.

APARKALEKU MISTOAK
Modu berean, gaur

egungo zamalanetako
parking gehienetan al-
daketa ttipi bat eginen
daetaorainmistoak iza-
nen dira. Hemendik ai-
tzin goizak zamalane-
tarako bakarrik izanen
dira eta arratsaldetan
25minutuko “tarte bat”
parkinbihurtukodiraeta
edozeinek aparkatzen
ahalko du 25 minutuak
errespetatuz. Lurrean
horiz eta berdez mar-
gotuta egonen dira eta

seinale batez lagundu-
ta egonen dira ordute-
giak adieraziz.
Herrikobi lekutanno-

rabidealdaketakeginen
dira:Virgiliokomaldaba-
karrik beheitiko norabi-
dean ibiliko da eta le-
henagokoMartintxotai-
lerrean gorako norabi-
dean. Bi leku horietan
aparkalekuakegindira.
Ordutegia9:00etatik

13 :00ak a r t e e ta
16:00etatik 20:00etara
izanen da astelehene-
tik ortziralera. Ordute-
gitikkanponormalapar-
katzen ahalko da beti-
koarauakerrespetatuz.
Parkinakerabiltzeko

orduan marren tartean
aparkatu behar da eta
25 minutuak errespe-
tatzen ez dituenari isu-
na jarriko zaio.
Erosketaktrankilegin

nahi dituenarendako
BaztandarrenBiltzarra-
ren egoitza, eliza edo
osasunetxekoparkinak
erabiltzea gomendatu
dute eta ondoren ”tar-
te bat” aparkalekuak
erabiltzea erosketak
kargatzea beharrezko
baldin bada.
Aparkalekuberrieta-

raegokitzekoepeauzta-
ilaren 8tik 12ra izanen
da eta 15etik goiti be-
hinbetikozparatukoda
martxan.
Dena den, udalaren

eta bertze erakundeen
apustua da erosketak
oinezedobizikletazegi-
tea,«herriosasuntsueta
seguru baten bidean
ezinbertzeko pausoa».

GIZARTEA � DENDA ATARIETAN IZANEN DIRA UZTAILAREN 15ETIK AITZINERA

‘Tarte bat’ 25 minutuko
aparkalekuak eskainiko
dituzte Elizondon

BAZTAN

UTZITAKO ARGAZKIA

Denbora baterako aparkalekuak seinalizatuak egonen dira.

TARTE BAT 25 MIN.
• Correos bulegoan
•Dia parean
•Labaien ondoan
• Ikastolan
•Martintxo tailer
zaharraren maldan
•Nafarpress ondoan
•Virgilioko maldan
•Benantxi parean
• Izeta erloju-denda
parean
•Goizalde ostatu
ondoan
•Axun fruta-denda
parean
•Udaletxearengibeleko
aldeko parkinean
•Jaimerena
ile-apaindegian
•Plazaren gaineko
aldean

APARKALEKU MISTOAK
• Dia ondoan
• Natura etxean
• Virgilio maldan
• Adela parean
• Mapfre parean
• Malkorra parean
•BBVA ondoan

info@ttipi.net
(0034) 948 63 54 58
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GIZARTEA � BABESTUTAKO EREMUA DELAKO

Erdizen harrobia
egitea legearen
kontrakoa dela dio
Erdiz Bizirik taldeak
Baztango
Garapenerako
Elkartearen eta
Magnaren
arteko lotura
agerian gelditu
dela uste du

TTIPI-TTAPA
Magnaren Erdizeko

harrobiegitasmoaribu-
ruzazkenekoegunetan
izan direnmugimendu-
en inguruan, Erdiz Bizi-
r ik taldeak uste du
«Baztango Garapene-
rako Elkartearen eta
Magnaren arteko lotu-
ra, hasieratik biak uka-
tzenetagezurtatzensa-
iatu izan direna, ageri-
an gelditu dela eta bo-
rondate oneko jendea
nahasteko eta erabil-
tzeko egin duten jokal-
diaguztizsalagarriade-
la iruditzen zaigu».
Erdiz Bizirik taldeak

oroitarazi du Erdizeko
bazkalekukomunalaAl-
dude Mendi izeneko
Zainketa Bereziko Ere-

muandagoela,Europa-
ko Natura 2000 sarea-
ren baitan, beraz «ere-
muhorietan ez da gisa-
koharrobirikegitenahal,
eremu horien babes
izpirituaren aurka doa-
lako». Erdiz Baztango
bazkaleku komunalik
handiena dela ere go-
goratu dute, iaz, adibi-
dez, 89 nekazarik Erdi-
zeko bazkak beren
azienda buruak bazka-
tzeko erabili zituzten.
«Erdizekgauregun fun-
tzio produktibo garbia
du eta Baztango eko-
nomian zuzenean eta
zeharka paper garran-
tzitsua betetzen du.
Bazkalekuaren desegi-
teak sektorearen kon-
tra eta Baztango eko-
nomiaren kontra gogor
joko luke.BaztangoGa-
rapenerako Elkarteak
eta Magnak Baztango
sektore estrategikoak
urratunahidituzteguztiz
menpekoa den eta ho-
gei urterako bertzerik
izanen ez den bertze
produkziobat jartzeko»
gaineratu du taldeak.

Esteribarkoadibidea
ez errepikatzeko «hobe
da duguna kontzea eta
Baztango sektore eta
baliabideestrategikoak
iraunaraztea». Izan ere,
Erdiz Bizirik taldeak
dioenez, «Baztanekdu-
en erakarpena eta lilu-
ra hain zuzen nekaza-
ritzaksortutakogizaeta
natur paisaiarengatik

da. Horren desegiteak
Baztangobertzesekto-
re ekonomikoen kontra
eginen luke».
Laburbilduz,Baztan-

goGarapenerakoElkar-
tearen eta Magnaren
proposamena oraingo
krisiratekarrigaituen lo-
gika bera dela uste du
Erdiz Bizirik taldeak,
«Baztangosektorepro-

duktiboakxehatzeada,
gaur egun eguneroko
ogia irabazteko Erdiz
erabiltzen duten herri-
tarrakbazterreratbota-
tzea, Baztanen erakar-
penarekin eta zeharka-
ko ehunka lanpostue-
kin akitzea, balio han-
d iko natur ingurua
erraustea… eta hori
guztia hogei urtez».

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

San Martin eskolako ikasle ohiek urteko bilkura egin dute
Garai batean bere bi ikastetxeengatik ezagun izan zen Oronoz-Mugairi. Mexi-
kora gan eta dirutza eginda bueltatu zen Martin Urrutia Ezkurra herritarrak egi-
narazi zituen. Gaur egun, bi ikastetxeetan etxebizitzak egin dituzte, baina ikas-
le ohiek ez dituzte garai haiek ahaztu eta urteko batzarra egin zuten San Mar-
tin eskolako ikasle ohiek. Ekainaren 22an meza izan zuten, hildako ikasle eta
irakasleen omenez. Jose Luis Casla ikasle ohiak eman zuen meza, Jesus Re-
kalde marista organoan lagun zuela eta Mari Carmen Torroba ahotsean. Ondo-
tik, batzar orokorra egin zuten eta tartean, elkartearen kontuak aztertu zituzten.
Zumarragako Francisco Vierbücher ikasle ohiak prestatutako argazki bilduma
liburuan eta diapositibak ere ikusteko aukera izan zuten. Gero, bildutakoek ohi-
ko argazkia atera zuten elkarrekin eta Urgain jatetxean bazkaldu zuten. Bazka-
londoan omenaldia eskaini zitzaien bere garaian ikastetxeko sukalde laguntzai-
le edo pintxe izan zirenei. Zehazki Oronozko Jose Ignacio Etxabarri, Legasako
Martin Irisarri, Iruritako Fernando Bertiz, Elizondoko Luis Miguel Lameirinhas
eta Javier Etxegarai eta Cabanillasko Tasín Sangüesa, Ignacio Sangüesa eta
Jesus Mateok jaso zuten ikastetxearen grabatu ederra, zuzendaritza batzor-
deko Pello Berho, Agustin Eraso, Victorio Morrás, Juan Luis Oskoz, Francisco
Ferreras, Jesus Arregi eta Jose Antonio Seminarioren eskutik.
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OSPAKIZUNAK � UZTAILAREN 21EAN

Dena prest dago Baztandarren
Biltzarra ospatzeko
50. edizioa
Baztanen
eskuara barra-
barra
goiburupean
eginen da

TTIPI-TTAPA
Baztanen eskuara

barra-barra lelo berria-
rekin, aurten 50. aldiz
baztandarren besta
haundia ospatuko da
uztailaren 21ean. Aur-
tenereegunosokobes-
ta izanendaetahori ho-
rrela izateko egitarau
osatua prestatu du
Baztandarren Biltzarra
elkarteak. Aldi honeta-
ko hitzordua, gainera,
berezia izanen da, aur-
ten 50 urte baitira bes-
ta hau egiten hasi zela.
Hala urte osoan hain-
batekitaldi egitenaridi-
ra herriz herri, eta kan-
ta ere egina da urteu-
rrenaren karietara.
Uztai laren 21eko

egunhandiari dagokio-
nez,10:00etatikaitzine-
ra artisauen erakuske-
ta egonen da ikusgai
Pedro Axular karrikan.

11:00etan herri bakoi-
tzak prestatutako orga
apainduen desfilea ha-
siko da. 14:00etanMu-
tildantzak izanen dira
Elizondoko plazan eta
ondotik herri bazkaria
izanendaMerkatukoze-
laian.
Bazkal ondotik ere

izanen da zertaz goza-
tu. 16:00etatik aitzine-
ra kantaldia eta tonbo-
larenzozketaeginendi-

raetaezdira faltakomu-
tildantzak, Baztango
gaita, muxikoak eta la-
rraindatza ere. 18:00e-
tanhasitaTrikidantz tal-
deak dantzaldia eskai-
nikoduLaxoakoplazan
eta ondotik Laiotz tal-
deak hartuko dio leku-
koa.

50 URTE
1963an lagun talde

bat izan zen Baztango

herriak bildu eta besta
batantolatzekopausua
eman zuena. Hura izan
zen Baztandarren Bil-
tzarraren hasiera. Ge-
roztik euri aunitz egin
du, mende erdia pasa-
tudaetagauregunEus-
kalHerriosoanaskieza-
guna bihurtu da besta
hau. Uztailaren 21ean
ere jendetza elkartuko
da Elizondoko karrike-
tan barna.

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Azkeneko mende erdian bezalaxe, uztailaren 21ean orga apaindu ikusgarriak ikusiko dira
Elizondoko karriketan Baztandarren Biltzarra egunean.

Herritarron epaia
Elizondon
Ekainaren 8an abiatu
zen Tafallatik Herrira
mugimenduak sortu-
tako "He r r i t a r ron
epaia"ekimen ibiltaria,
197/2006 dotrina sa-
latu asmoz eta euskal
Herrian bakeari auke-
ra bat eman behar
zaiolaeskatzeko.Epai-
ak herritarren ekarpe-
nak jasoko ditu iraila-
ren 14ra bitarte. Dok-
trina aplikatua duten
presoenhainbat herri-
tatikpasaz. Uztailaren
27an Elizondora iritsi-
ko da ekimen ibiltaria.
Bertan, bertso, ma-
rrazki, musika, atxiki-
mendu pintxo eta tra-
goen inguruan IñakiE-
rroetadoktrinaaplika-
tua duten gainontze-
kopresoenegoerasa-
latuko da. Hortaz,
Baztango Herrirak dei
egiten die herr i tar
guztiei, uztailaren27an
arratsaldeko 7etan
Eraso plazara agertu,
eta bestetan ere, pre-
soeta iheslarienegoe-
ra gogoanberen ekar-
pena egitera.

Egur lote eskaerak
BallekoEtxeak2013ko
egur loteeskaerakegi-
teko epea ireki du
uztailaren2tikabuztua-
ren 31ra. Egur lotea
Baztanen erroldatuak
daudenbiztanleei soi-
likemanenzaie,12eu-
roren truke. Eskaera
udaletxeko bulegoe-
tan eginen da eta fa-
milia bakoitzak gehie-
nez lote bat eskatzen
ahalko du.

Santiago Bidea
Elizondoko Santiago
eta Iruritako Salbato-
re elizak bisitatzeko
aukera dago abuztua-
ren31bitarte,10:30etik
13 :00e ta ra e ta
17:30etik 20:00etara.

� FLASH
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KULTURA � PINTURA ETA ESKULTURAK IKUSGAI

Artearen
Ibilbideak hamar
erakusketa
zabalduko ditu
udan
Elizondo eta
Elbeteko 24
erakusleihotan
ere ikusgai
izanen da artea

TTIPI-TTAPA
Artearen Ibilbideak

hainbat artisten margo
eta eskulturak ekarriko
ditu Baztango aretoe-
tara uda honetan. Ho-
rretazgain,Elizondoeta
Elbeteko 24 erakuslei-
hotan ere ikusgai iza-
nen dira artelanak.
Aipatzekoa da Ana

Mari Marinek, 1970 ur-
teaz geroztik bere obra
Baztanen erakutsi on-
doren, udazken hone-
tan Iruñean erakutsiko
duela. Baina hori alde
baterautzitaere, izanen
da zer ikusi Baztango
aretoetan.
Honela, uztailaren

27tik abuztuaren 25era
JoseMariApezetxeaeta
Roke Lasaren pintura
erakusketa ikusgai iza-
nendaErratzukoZubie-
tean.
Uztailaren 23tik irai-

laren 1era, Tomas So-
brinoren “El placer de
mirar (begiratzearenpla-
zerra)” pintura erakus-
keta ikusgai izanen da
ElizondokoArizkunene-
ko lehen solairuan.
Abuztuaren 1etik

20ra Jorge Cardarelli-
ren“Elpríncipequecon-
templaba su alma” pin-
turaeta instalazioa ikus-

gai izanendaArizkune-
nean.
ElizondokoAuzaera-

kusketaaretoanerepin-
tura erakusketa zabalik
izanen da udan.
ArizkungoSasterne-

an Xabier Soubeleten
pinturaerakusketa ikus-
gai izanendauztailaren
18tikabuztuaren30era.
Diana Iniestak, “Is-

piluan” pintura erakus-
ketaeginenduErratzun
abuztuaren 2tik 31ra.
Teresa Lafraguaren

margoak ikusgai izanen
dira Arizkungo Bozarte
auzokoSantxotenapar-
ke museoan uztailaren
13tik abuztuaren 31ra.
Lesagibeleneskultu-

rakabuztuaren23tik irai-
laren 6ra jarriko dituzte
Arizkunenean.
BaztangoJorgeOtei-

za Etnografia Museoak
etaJavierCigabildumak
ordutegi ezberdina iza-
nen dute uda partean.
Honela, uztailaren 3tik
14ra bitarte asteazke-
netik igandera, 11:00e-
tatik 14:00etara eta
17:00etatik 20:00etara
irekiko ditu bere ateak.
Uztailaren 15etik iraila-
ren 15era berriz, aste-
lehenetik larunbatera
10:00etatik 14:00etara
eta 17:00etatik 20:00e-
tara eta igandetan
11:00etatik 14:00etara
eta 17:00etatik 20:00e-
tara.
Bozateko Santxote-

naParkeMuseoaberriz
uztailaren 13tik abuz-

tuaren 31ra irekiko da,
asteartetik larunbatera
11:00etatik 14:00etara
eta 16:30etik 19:30era
eta igandetan11:00eta-
tik 14:00etara.

24 ERAKUSLEIHO
Dendetako erakus-

leihoetanereartea ikus-
teko aukera izanen da
udan.Elizondon,Fantxi-
ke, Iris loredenda,Ziau-
rrizharategia,Virgilioza-
patadenda,Kattalingo-
rri-Zangue,Quevedofe-
rreteria, Piko piko, Ma-
llenea, Yaben aseguru-
ak,Perezmobleak,Bel-
zunegi, Maricruz, Txo-
kotoOstatua,MariCar-

menarropadenda,Arre-
chea Milar, Malkorra,
FotoZaldua,Noa lurrin-
degia, Axular, Jaimere-
na ileapaindegia, Izeta

erlojudenda etaArgibel
OptikaetaElbetekopo-
sadadiraekimenhone-
tanparte hartzenduten
establezimenduak.

ARGAZKIAK: FOTO ZALDUA

Ekaineko azken asteburua ederra izan zen Almandozen
Ekaineko azken asteburua berezia izan zen Almandozen. Alde batetik, sendo-
tza egin zuten Naiara, Garbiñe, Ion, Mikel, Patxi, Ander, Xabi, Ioseba eta Pe-
llok, gotzaia bertan zela eta bertze aldetik, omenaldia eskaini zitzaion herrian
50 urte apez bete dituenRamonApezetxeari. Ekitaldiak goizetik hasi ziren, ape-
zaren etxe ondoan duela 46 urte berak sortutako Aurorak kantatu baitzituzten.
Sendotzak egin ziren mezaren bukaeran bertso berexiak kantatu zizkioten. Au-
rreskua dantzatu zioten Ruben eta Mariak eta gero txapel dotorea jarri zioten
buruan. Herri bazkarian 100 bat lagun bildu ziren, tartean Ramon Apezetxea-
ren anai-arrebak, ilobak… Horien artean, Aimar eta Asier Olaizola, emazte eta
seme-alabekin joanak. Egun borobila izan zen.

ELIZONDO, IRURITA ETA ELBETEN

Atez atekoari buruzko
herri kontsulta eginen da
TTIPI-TTAPA
Balleko Etxeko azken batzarrean erabaki zenez,
Elizondo, Elbete eta Iruritako herritarrek zabor
bilketa selektiboa egiteko nahiago duten siste-
mari buruzko kontsulta eginen dute. Atez ate-
koa edo bosgarren edukiontziaren artean auke-
ratzeko modua izanen dute kontsulta horretan.
UPNk aurkeztutako mozioak Baztango Ezke-
rraren babesa jaso zuen eta Bildu eta NABAIk
kontra bozkatu zuten.
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ZUGARRAMURDI

KULTURA � GAZTELUGATXE PAREAN

San Juan
bezperan Bakion
emanaldia
eskaini du
antzerki taldeak
Aspaldiko
partez Iturengo
joaldunekin
batera aritu
ziren,
gaupasetan
lezeetan aritzen
ziren gisan

Margari eta Koro
Aurten ez da “Sor-

ginareneguna”rikanto-
latu, baina antzerki tal-
dekoak ez dira geldirik
egon: herritik franko u-
rrun gan ziren, Bakiora,
e t a han San Juan
bezperako gauean
emanaldibateskeinizu-
ten, Gaztelugatxekopa-
rean, itsasoaren gaine-
ko aldeko paraje eder
batean. Aspaldiko par-
tez, Iturengo joaldune-
kinbateraarituziren, le-
hengo gaupasetan Zu-

garramurdiko lezeetan
aritzen ziren gisan.

Herritarra Bost
baietz lehiaketan
ETB-1ean ematen

den“Bostbaietz” lehia-
ketanherritarbatekpar-
te hartu zuen: Antzerki
taldekoak Gazteluga-
txen pasaietan ibilki zi-
renean, hantxe progra-
ma grabatzen ari zirela
ikusi zuten. Lehenbizi-
an parte hartzen ari ze-
nari laguntzen hasi zen
Alfredo, galderen eran-
tzun batzuek emanez,
eta hondarrean berak
ere parte hartzen finitu
zuen, Julian Iantzi lesa-
karrakaurkeztutakosa-
ioan.
Seguraski Ttipi-Tta-

pako ale hau agertu or-
duko programa hori
emana izanenda, uzta-
ilaren hasieran emate-
koa baitzuten.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO
Emanaldi berezia eskaini
zuen antzerki taldeak
Bakion San Juan bezpe-
rako gauean. Aurten ez da
Sorginaren Egunarik anto-
latu, baina halere, ez
daude geldirik egotekoak.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Mª Eugenia Urrutia eta Juanjo Elgorriagak Urrezko Ezteiak
Ekainaren 6ean Urrezko Ezteiak bete zituzten Maria Eugenia Urrutia eta Juan-
jo Elgorriagak. 50 urteen buruan familia haundia osatu dute: 6 seme-alaba eta
12 bilobekin. Ospakizuna berriz, ekainaren 22an egin zuten.
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SARA

OSPAKIZUNAK � UZTAILAREN 14 ETA 15EAN

Kukuxu besta
antolatu du lehen
aldiko Orfo Pub
elkarteak
Selauru huste
haundi bat da,
300
erakusketari
izanen baitira
plazan

Joana GUERENDIAIN
Orfo Pub elkarteak

uztailaren14eta15ean,
igandeetaastelehenez,
lehen aldiko Saran ku-
kuxu besta bat antola-
tuko du. Kukuxu besta,
azken finean selauru

hustehandibatda ;300
erakusketari izanen di-
ra plazan eta polikirol-
degian instalatuak. Ba-
kotxak bere zoriona
atxematen ahalko du :
zaharkia,bilduma, libu-
ru,«vintage»erakusma-
haiak izanen dira ber-
tzeainitzenartean.Sar-
tzea urririk izanen da.

Kantaldia
Uztailaren18an,os-

t eguna , gaueko
9:30ean, Atsulai abes-
batzak kantaldia ema-

nen du Santa Katalina-
ko kaperan. Atsulai gi-
zon eta emazte nahas-
ten dituen Ainhoako
abesbatza da.

Pottoka feria
Aurten Pottoka feria

uztailaren 20an eginen

da. Usaian bezala goi-
zean behor eta behoka
txapelketa eginen da
plazan, denbora bere-
anbertzepottokak ikus-
ten ahalko dira. Ondo-
tik eguerditan bazkaria
eginen da aterpe azpi-
an.

Margo erakusketa
Lur Berrin
Udako ohiturei eu-

tsiz, uztailaren 20tik
30era Larrungo kolore-
ak elkarteak bere mar-
go erakusketa antolatu
du Lur Berri gelan.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

120 txirrindulari Sara VTT proban
Ekainaren 23anSarako turismobulegoakVTT ibilaldia antolatu zuen.Biziki kon-
tent dira 120 animatzaile motibatu baitira euriarekin ere eta dena ongi pasatu
baita.

KULTURA
LABURMETRAI LEHIAKETA

Urdazubi eta Leitza
Zinearen Lurraldean
sartu dira
Gidoiak
abuztuaren 15a
baino lehen
aurkeztu behar
dira

TTIPI-TTAPA
Nafarroako herritan

eginen diren hamar la-
burmetrai ikusgai iza-
nendiraNafarroaZinea-
ren Lurraldea lehiake-
taren lehenbiziko edi-
zioan.Nafarroako turis-
moa bultzatzeko anto-

latu den lehiaketa ho-
netako bi filma Leitzan
etaUrdazubingrabatu-
ko dituzte.
Ekainaren 27an egin

zuten lehiaketaren aur-
kezpena Nafarroako
Museokoekitaldiareto-
an eta bertan izan ziren
Andosilla, Uharte, Ur-
dazubi, Iruña,Biana,Le-
itzaetaArgedaskoudal
ordezkariak ere. Urda-
zubitik, Santiago Villa-
res alkatea eta Leitza-
tikJuanMariBarriolazi-
negotzia izan zirenudal

ordezkariak.Lehiaketa-
ren lehen fasean, par-
tehartzaileek lehen gi-
doiproposamenakaur-
keztu beharko dituzte
abuztuaren 15a baino
lehen. Epaimahaiak,
aurkeztutakoetatikerro-
daje faserapasatukodi-
ren hamar gidoi auke-

ratuko dituzte. Labur-
metraiak,montatuaketa
bukatuak, urriaren 15a
baino lehen aurkeztu
behar dira eta azaroan
ikusgai izanen dira he-
rrietako zine aretoetan.
Bigarren faseanera-

bakia hartuko du epai-
mahaiak. Lehenbiziko

saria2.500eurokoa iza-
nen da, bigarren saria
1.000 eurokoa, argazki
onenarentzako 500 eu-
rokohirugarrensariaere
izanendaetapublikoa-
rensaria,bertze500eu-
rokoa.Informaziogehia-
go: www.navarratierra-
decine.es

UTZITAKO ARGAZKIA

Lehiaketaren aurkezpenean izan ziren Leitza eta Urdazubiko udal ordezkariak ere.
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SENPERE

Bi egunez
Urguriko
saihesbiderat
desbideratu
dira autoak eta
karrika
nagusian
oinezkoak lasai
ibili dira

Franck DOLOSOR
Besten garaia da

Senperen. Aintzirako
hitz orduaren ondotik,
karrikanagusikobestak
ederki iragan dira aitzi-
nekoegunetangeroeta
jendegehiagobilduzgi-
roezinhobean.Anitzen
gogoan egonen dira
oraino ortziraleko ziki-
roa, larunbateko txirrin-
dulen nor gehiagoka
herrikoetxearenplazan,
ahate jokoa karrika na-
gusian edo Hinka eus-

kal musika garaikidea
eskaintzenduentaldea-
ren lehenagerraldiagu-
re herrian. Astelehena
herritarreneguna izaten
da eta aurten marrazki
bizidunen lelopean os-
patu da. Karia hortarat
gazte frango mozorro-
tu da telebista eta zine
munduko pertsonaien
itxurak hartuz eta gisa
hortan gure artean izan
ditugu Mario Bros, Tin-
tin,Disneyrendalmatak
edo Edurne Zuri. Hiru
Soinu amoztar lauko-
tearen kantaldianmun-
dua bildu zen berriki
Agoriladisketxearenes-
kutik atera duten lehen
grabaketa zuzenean
entzun nahi baitzuten.
Aurten herritarrak izan
dira nagusi karrika na-
gusian eta ez ibilgailu-
ak. Urguriko saihesbi-
derat desbideratu dira
autoak eta gisa huntan
gure karrika nagusia

osoki hetsia izan da bi
egunez ttiki, gazte, hel-
du eta adinekoen pla-
zerrarentzat.
Senpereko Jondoni

Petrikaribestakburura-
turik, orain amoztarrek
hartuko dute lekukoa
uztailaerditsuan.Uztai-
laren 14ean, igandea-
rekinekitaldiandanaos-
patuko da, hauen arte-
an 19:00ak aldean gal-
dubeharezdirenbikan-
taldi:Arrantzaleakgizon
korala eta Amaia Rio-
uspeyrous kantariare-

na. Besta on amozta-
rrei!

Udako merkatua
Esku lanak prezia-

tzen dituztenek hitz or-
duberria dute udaoso-
an. Astearte goiz guziz
Senpere eta ingurueta-
ko hamar bat artisauk
partehartzenduteuda-
komerkatuanPostaren
aitzineko plazan. Arte
egile batzuk Gipuzkoa,
BiarnoaetaberdinLan-
detatik etorriko dira as-
te guziz.

Udako ibilaldiak
astelehen guziz
Oinez multzoan ibil-

tzea maite dutenek pa-
rada berria dute uda
huntan. Astelehen gu-
ziz hitz ordua finkatua
da turismo bulegoan
14:00etan ibilaldi bat
egiteko elgarrekin he-
rrian barna.
Ateraldiaren honda-

rrean geldialdi bat egi-
tendaMaxaleneaetxal-
dean bertako jabeek
egiten duten ardi gas-
na dastatzeko.

OSPAKIZUNAK � AUZOZ AUZO, BESTAZ BESTA

Herriko besta
ederren ondotik
laster
Amotzekoak
ospatuko dira

ARGAZKIAK: FRANCK DOLOSOR
Enbata taldeak, eta bereziki Julen kantariak, gaitzeko giroa piztu zuten herritarren
egunean. Urte guziz 30 kontzertu pasa eskaintzen dituzte eta ainitzek ez dute berehala
ahantziko Senperen egin duten emanaldia.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

Kabala ederrak ikusi dira abere lehiaketan
Senperen laborantza nagusi izan da berriki arte eta horregatik seguraski arra-
kasta polita erdiesten dute beti primek, abere lehiaketek. Kabala ederrak ikus-
teko parada izan da hor, hauen artean sarituak izan diren PantxoBidart hazpan-
darraren behorrak.
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HERIOTZAK
Mari Carmen Gimera Colau, Donez-
tebekoa, ekainaren 21ean, 83 urte.
AntoniaTelletxeaBertiz,Oronoz-Mu-
gairikoa, ekainaren 23an, 93 urte.
Gertrudis Ballarena Goñi, Elizondo-
koa, ekainaren 24an.
Maria Muskilda Romero Gil, Dona-
marian, ekainaren 24an, 82 urte.
MariaJesusZelaieta Iantzi,Berakoa,
ekainaren 24an, 79 urte.
Pepita Santos Garcia, Lesakakoa,
ekainaren 29an, 79 urte.
Juan Irigoien Duhalde, Elizondokoa,
ekainaren 29an, 96 urte.
Emile Guijarro, Sarakoa, ekainaren
22an, 86 urte.
Placido Zubieta, Sarakoa, ekainaren
22an, 89 urte.

Ibai Genua Agirre, Leitzakoa, ekaina-
ren 1ean.
OinatzTelletxeaZabaleta, Leitzakoa,
ekainaren 14an.
Oihan Aranguren Mutuberria, Lesa-
kakoa, ekainaren 17an.

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

EZKONTZAK
Elena Ansalas Bengoetxea eta Mi-
kelAlmandozTelletxea, Zugarramur-
di eta Lesakakoa, ekainaren 29an.
Iñaki Vera Mutuberria eta Nuria Be-
reauAltxu, Iturengoak,ekainaren29an.
Iñaki Bereau Sein eta Nagore Txo-
perena Migelena, Igantzikoak, ekai-
naren 28an.
FernandoGurichMinaetaSaioaMeo-
kiEtxebeste, IruñaetaDoneztebekoa,
ekainaren 15ean.
Jerome Barrenetxe eta Mahacine
Mammadou, Sarakoak, ekainaren
22an.

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

SORTZEAK

.



KIROLA | 47
ttipi-ttapa | 594 zk.

2013.07.11

Jaun eta jabe
izan zen
goizuetarra
Bilbon
ekainaren 23ko
finalean

TTIPI-TTAPA
Partidabikainaegin-

da, buruz buruko txa-
pelketa nagusia lauga-
rren aldiz irabazi zuen
ekainaren 23an Aimar
OlaizolaGoizuetakopi-

lotariak.Hasieraberdin-
duarenondotik,Olaizo-
la II.ak 22-7 irabazi zion
Irujori, iaz bezalaxe.
Parekatuta joan zi-

ren lehenbiziko tanto-
ak,baina4-3koarenon-
dotik tartea ireki zuen
Olaizolak markagailu-
an.Geroetahandiagoa
eginzentartea.Minegin
zuen Goizuetakoak sa-
kearekin, eta ez zen fin
ibili Iberokoa.Tantoabu-
katzekoaukerak izanzi-
tuenean Irujok hutsak
eginzituenerrematean,

eta ezin izan zion Olai-
zolaren jokoari eutsi.
Tantoak pilatuz joan

zenOlaizola II.a,12-3ko
abantaila eskuratzerai-
no.Azkenean,zazpi tan-
toan utzi zuen Irujo,
iazko finaleko marka-
gailua errepikatuz.

Bosgarren finala zu-
ten elkarren aurka bu-
ruz buru, eta bina ga-
raipen zituzten. Olaizo-
lak aurre hartu dio ora-
in Irujori. Lau txapel zi-
tuzten Ruben Belokik,
Martinez de Irujok be-
raketaAtano III.ak; hai-

en marka berdindu du
Olaizola II.ak.
Gainera, lau terdia-

renbarreneandituensei
txapelekin eta binaka-
ko txapelketako beste
birekin, hamabi txapel
baditu dagoenekoGoi-
zuetako aurrelariak.

Bina partida
irabazi zituzten
Doneztebek
eta Iruñak,
baina tantu
gehiago egin
zuten
hiriburukoek

TTIPI-TTAPA
Hirugarren urtez se-

gidan Nafarroako Her-
riartekopilota txapelke-
ta nagusiko finalerako
txartela eskuratu zuen
Doneztebek.Ekainaren

30ean, igande goizean
jokatu zuen Iruñaren
kontra, baina aitzineko
bietan ez bezala, ora-
ingoan galtzea suerta-
tu zitzaion.
Ez ziren ongi hasi

gauzak.Alebinetan,Do-
neztebeko Julen San-
testeban eta Gaizka
Agirrek 5-18 galdu zu-
ten Iruñeko Oskoz eta
Cuairanen kontra.
Kontuak berdindua-

goak joanzirenbigarren
partidan, infantil maila-
koan.Doneztebeko Iker
Salaberriak eta Julen
Saldiasek 18 eta 14 ira-

bazi zieten IruñekoGar-
cia eta Cordon-i, puntu
garrantzitsuaeskuratuz.
Jubeniletan ere, ga-

raipen garbia lortu zu-
ten Doneztebeko Joa-
nes Bakaikoa eta Ru-
ben Medinak, 22 eta 6
irabazibaitzieten Iruñe-
ko Jamar eta Andueza-
ri.
Gauzak honela, se-

niorretako azken parti-
dan 16 tantu egitea as-
ki zuten Bendoiro eta
Gorritik txapela hiruga-
rren urtez segidan Do-
nezteberaekartzeko.Di-
az eta Etxamendiren

kontrako partida ongi
hasi zuten gainera, 0-5
irabaziz, baina seinako
berdinketaren ondotik,
gehiago izan ziren Iru-
ñekoak. Azkenean 22-

10 irabazi zuten eta be-
raz, bina partida iraba-
zi arren, azpitxapeldun
izan ziren, Iruñeak 60
tantu egin zituelako eta
Doneztebek 55.

PILOTA � EKAINAREN 30EAN LABRITEN

Azpitxapeldun
izan da Doneztebe
Nafarroako
Herriartekoan

PILOTA � 22-7 IRABAZI ZION IRUJORI

Buruz buruko txapel
haundia laugarren
aldiz irabazi du
Aimar Olaizolak

ARGAZKIA: DIARIO NOTICIAS
Aimar Olaizolaren bizkarra nahi baino gehiago ikusi behar izan zuen Irujok.

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA
Finalista guziak goian. Doneztebeko ordezkariak behean.
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Xabier Ariztegi
etxalartarra
nagusitu da
harri jasotzen

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Herri Ki-

rol Federazioak antola-
tutako Herri Kirol Tor-
neoaren bigarren eta
azken jardunaldia joka-
tu zen ekainaren 30ean
Uharten.
Kadetemailakokox-

kor biltze txapelketan,
Berriozarko Oier Etxe-
berria nagusitu zen
Uharten (3:23.16). Sei

segundo eskas gehia-
gobehar izanzituenAn-
doniLazkanotegik,bai-
na lehenbiziko saioko
denborari esker, bera-
tarra izanda txapeldun.
Helduen koxkor bil-

tze txapelketan berriz,
lehenbiziko saioan ga-
raile suertatu zen Fer-
nando Etxegarai bera-
tarrakezzuenpartehar-
tuUharten.Berriozarko
EderGoldarazenak ira-
baz i zuen Uhar ten
(6:40.89) eta beretzat
izanzen txapela.Ondo-
tik sailkatu zirenElizon-
doko Iñaki Telletxea,
Anizko Unai Iantzi eta

EtxalarkoAndoniLasa-
ga.
Ingudealtxatzen,Be-

rakotaldekoAritz Iruzki-
zak 57 altxaldi egin zi-
tuen eta beretzat izan
zen txapela. Gibelean
utzi zituen Auzako An-
der Iribarren etaBerrio-
zarko ImanolMartineta
Iker Lizarraga.
Harri jasotzen, Jo-

setxo Urrutia leitzarrak
ez zuen parte hartzerik
izan Uharten. Lehenbi-
ziko saioan, leitzarrare-
kin berdindu egin zuen
Xabier Ariztegi Santxin
etxalartarrak eta Uhar-
ten bera izan zen nagu-

si, 3.375 kilo altxatuta.
Xabier Igoabigarren izan
zen. Beraz, txapela
etxalartarrarentzat.
Emakumezkoen ar-

pana txapelketan, Be-
rako Amaia Garcia eta
Leire Astiazaran zizur-
kildarra nagusitu ziren
Uharten,EltsokoAinhoa
Iraizoz eta Ana Iraizo-
zenaitzinetik.Lehenen-
gosaioanNereaSoron-
do beratarra aritu zen
AmaiaGarciarekin,bai-

nabigarreneanezin izan
zuen parte hartu. Hale-
re, txapela hiruentzat
da.
Zakulari lasterketan,

Berriozarrekeramanzu-
en txapela eta txinga
eramaten IberokoAdri-
an Berruezo izan zen
onena. Josetxo Urrutia
leitzarrak ez zuen par-
te hartu, beraz, ez zen
eskualdeko ordezkari-
tzarik izan bi proba
hauetan.

Holandan
jokatuko den
Europako
gazteen jaialdi
olinpikoan
izanen da
Espainiako
selekzioarekin

TTIPI-TTAPA
Lagunak taldean ari

den Ane Petrirena atle-
ta sunbildarra bigarren

izan da Espainiako ju-
benil mailako atletismo
txapelketako 200 me-
troko lasterketan. Ekai-
naren 22 eta 23eanDu-
rangon (Bizkaia) jokatu
zen txapelketa eta 200
metrokoprobahorretan
azpitxapeldun izan zen
Ingrid Andres kataluni-
arraren gibeletik. Hale-
re , a ipa t zekoa da
24”74ko denbora egin
zuela, Nafarroako erre-
korberriaezarriz.Aurre-
koa (25”23), Arantxa

Reinaresen esku zego-
en1991urteazgeroztik.

EUROPAKO GAZTEEN
JAIALDI OLINPIKORA
Egindako denboral-

di bikainean oinarrituta
(Espainiakotxapelketan
martxoan Antequeran
pistaestalikogaraileeta
Durangon Aire Librean
bigarren), Espainiako

selekzioanNazioarteko
Olinpiar Batzordeak
(COI) antolatzen duen
FOJEra (Europako
gazteen jaialdi olinpiko
a) joateko aukeratu du-
te Ane Petrirena. Her-
beheretakoUtrech hiri-
an jokatuko da uztaila-
ren 14tik 19ra eta ber-
tan 49 estatutako atle-
tek hartuko dute parte.

ATLETISMOA � DURANGON EKAINAREN 22-23AN

Nafarroako
200 metroko
errekorra hobetu
du Ane Petrirena
sunbildarrak

HERRI KIROLA � EKAINAREN 30EAN JOKATU ZEN BIGARREN SAIOA UHARTEN

Nafarroako Herri Kirol
Torneoko hainbat txapel
eskualdeko kirolarientzat

ARTXIBOKO ARGAZKIA

3.375 kilo altxatu zituen Ariztegik Uharten.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Ane Petrirena bigarren sartu zen 200 metroko proban.
Halere, 22 urte zuen Nafarroako errekorra hobetu zuen.



Ekainaren 23an
jokatu zen
Arizkunen

TTIPI-TTAPA
Nafarroako betera-

noentxirrindularitza txa-
pelketak erabaki ziren
ekainaren 23an Arizku-
nen, Baztangoizako In-
fernua izenarekin bata-
iatutako proban.Trans-
bidasoa-Euromaster-
Sinertecnic taldeko Iña-
kiVilloria iruritarra3. izan
zen,bere iheskide izan-
dako Teo Casabal ira-
bazlearen eta Antonio

Martín “Pispajo” biga-
rren sailkatuaren gibe-
letikhelmugaratuta.Tal-
dekideekere lan txuku-
na egin zuten, Ion Ze-
berioelizondarra4.,Lu-
ziano Mitxelena lesa-
karra 5. eta Joxe Angel
Mitxelena lesakarra 11.
sailkatuz; IbonUrtiagak
eta Txutxin Fernande-
zek matxuren ondorioz
laisterketa utzi behar
izan zuten.
Arizkungo herriak

master mailako Nafa-
rroako txirrindularitza
txapelketa jaso zuen,
horretarakoprest zuten

82 kilometro ibilbide
berritzailea,Baztangoi-
zakoerrepide,porlanbi-
de eta arbideetan ba-
rrena;CCBaztandarra-
koantolatzaileekberai-
ek “Baztangoizako In-
fernua” izenez ezagu-
tarazi zutena.
Laisterketari dago-

kionezeguraldiarenon-
dorioz partaidetza es-
kaxa izan zen, 30 txi-
rrindulari inguruan; ha-
laeremailahandiko txi-
rrindulariakgerturatuzi-
ren, ingurukoetazapar-
te Gaztelako edota Es-
painako txapeldunak

ere bertaratu baitziren
arizkundarrekprestatu-
tako ibilbidea ezagutu
nahian.
Nafarroako txapel-

ketaridagokionez joko-
an jarritako lau txape-
letatikhiru jantzizituzten
Transbidasoa taldeko

txirrindulariek, Ion Ze-
berio (senior), Iñaki Vi-
lloria (master40)etaLu-
zianoMitxelenak (mas-
ter60);master30mailan
Iraitz Goñi arbizuarrak
eskuratuzuenetamas-
ter50mailanezzenpar-
taiderik azaldu.
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Mungiako
lasterketan
denboraldiko
lehen garaipena
lortu du

TTIPI-TTAPA
BeñatTxoperenakzi-

larrezko domina esku-
ratu zuen ekainaren
23an Leongo Bembi-
bren jokatu zen 23 ur-
tez beheitiko Espainia-
koerrepideko txirrindu-
laritza txapelketan.
Igantziarra, Kantabria-
ko Mario Gonzalezekin
eskapatua ailegatu zen
helmugara, baina hau
gailendu zitzaion azke-
nean.
134 kilometroko las-

terketa egiteko 119 txi-
rrindulari bildu ziren ir-
teerapuntuan.Hasiera-
ko ihesaldien ondotik,

hamasei laguneko tal-
dea osatu zen lasterke-
ta buruan, tartean Be-
ñat Txoperena bera ze-
la.Tropelagibeleanutzi-
ta, beraien artean era-
baki zen txapelduna.

Pixkanaka, 16ko talde-
txotik txirrindulariak gi-
beleragelditzen joanzi-
ren. 104. kilometroan
bost txirrindulari baka-
rrikgeldituzirenaitzine-
an eta taldetxo horreta-

tikGonzalezeketaTxo-
perenakaldeeginzuten
helmugarako 20 kilo-
metro falta zirela. Hel-
mugan,kantabriarrana-
gusituzitzaion igantzia-
rrari.BeñatTxoperenak

kantabriarrarennagusi-
tasuna onartu zuen eta
aipatuzuenez,«guri ko-
meniezzitzaigun laster-
keta egoera moldatze-
ko lan egitea suertatu
zaigu eta erori ere egin
na i z , ba ina ema i-
tzarekinaskikontentgel-
ditu naiz».
Espainiakoerrepide-

ko txapelketanazpitxa-
peldun izan aitzinetik,
Euskadiko erlojuaren
kontrakotxapelketanhi-
rugarrenizanzenetaNa-
farroako Itzuliko podiu-
mera ere igo zen. Ekai-
naren 30ean, berriz,
MungiaSagastiMemo-
rialeanirabazizuen,den-
boraldiko lehen garai-
pena lortuz. Mendiko
sailkapenaere igantzia-
rrarentzat izan zen eta
taldekakosailkapenaere
Eki Sport bere taldeak
irabazi zuen.

TXIRRINDULARITZA � 23 URTEZ BEHEITIKO ERREPIDEKO PROBAN

Beñat Txoperenak zilarrezko domina
eskuratu du Espainiako txapelketan

UTZITAKO ARGAZKIA

Beñat Txoperena gustora Espainiako txapelketako podiumean.

TXIRRINDULARITZA � BETERANOEN NAFARROAKO TXAPELKETAK JOKOAN

Baztangoizako infernutik hiru txapel
lortu dituzte Transbidasoako kideek

UTZITAKO ARGAZKIA

Villoria, Goñi, Zeberio eta Mitxelena txapeldunak.



50 | AGENDA
ttipi-ttapa | 594 zk.

2013.07.11

Erakusketak
ELIZONDO
Tomas Sobrinoren
margo erakusketa
Uztailaren 23tik irai-
laren 1era El placer
de mirar margo era-
kusketa Arizkunenean.

Jorge Cardarelliren
pintura eta instalazioa
Abuztuaren 1etik
20ra El principe que
contenplaba su alma
erakusketa Arizku-
nenean.

Lesagibel eskulturak
Abuztuaren 23tik
irailaren 6ra
eskultura erakusketa
Arizkunenean.

ARIZKUN
Xabier Soubeleten
margo erakusketa
Uztailaren 18tik
abuztuaren 30era
margo erakusketa
Sasternean.

Teresa Lafraguaren
margo erakusketa
Uztailaren 13tik
abuztuaren 31ra mar-
go erakusketa Santxo-
tena Parke Museoan.

ERRATZU
Jose Mª Apezetxea eta
Roke Lasaren margo
erakusketa

Uztailaren 27tik
abuztuaren 25era
margo erakusketa
ikusgai Zubietean.

Diana Iniestaren
margo erakusketa
Abuztuaren 2tik 31ra
Ispiluan erakusketa.

SARA
Margo erakusketa
Uztailaren 20tik
30era Larrungo kolo-
reak elkartearen era-
kusketa Lur Berrin.

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.

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

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

Hitzaldiak
BERA
Ekonomia Astearen
baitan aurkezpena
Uztailaren 11n Coop-
57 (banka etikoa) eta
Trukeadosen (denbora
trukea) aurkezpena
Beralandetan (19:00).

LESAKA
Ekonomia Astearen
baitan dokumentala

eta aurkezpena
Uztailaren 16an Con
tu dinero dokumentala
eta Fiare banka etikoa-
ren aurkezpena Udala-
ren erabilera anitzeko
aretoan.

Lehiaketak
IGANTZI
Bestetako
azal lehiaketa
Uztailaren 18ra arte
aurkez daitezke beste-
tako programaren azal
lehiaketako lanak.

Zinema
BERA
‘Izan Pirata’ Gaztetxean
Uztailaren 12an Do-
nostiako Piraten esku-
tik Izan Pirata doku-
mentalaren aurkezpe-
na, 19:00etan. Ondotik
luntxa eta solasaldia.

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

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

GARTZAIN
Udako zinema
Uztailaren 29an
Barriola San Adriango
azeria filma pilotale-
kuan, 22:00etan.

ZIGA
Udako zinema
Abuztuaren 5ean
Izotz Aroa 3 dinosau-
rioen egunsentia,
21:30ean.

Kontzertuak
SARA
Ainhoako abesbatza
Uztailaren 18an
Atsulai abesbatzaren
kantaldia Santa Katali-
nako kaperan (21:30).

BAZTAN | 2013.07-2013.08
‘Artearen ibilbidea’ udako
erakusketen berri emanez

Artearenibilbidea izenburupean,
uda honetan ere Baztango he-
rrietan ikusgai izanen diren era-
kusketak bildu ditu Baztango
Kultura Zerbitzuak.

Erakusketak

BORTZIRIAK | 2013.07.11-16
Ekonomia Astearen barne
hitzaldiak Beran eta Lesakan

Ekonomia solidario eta alternati-
borakoproposamenenaurkezpe-
nak eginen dira Beran uztailaren
11n eta Lesakan uztailaren 16an,
Bidazi elkarteak antolatuta.

Aurkezpenak

SARA | 2013.07.20
Pottoka Eguna eginen da
Saran uztailaren 20an

09:00etanhasita, pottokalehia-
keta eginendaPottokarenEgu-
nean.Animazioakereizanendira,
baitazikiro jateaere.1996azge-
roztikegitendabestahauSaran.

Azokak

uztailak 11 - 25

PROPOSAMENA
ELIZONDO
Baztandarren Biltzarra
Elizondoko karriketan

Baztandarren besta
haundia uztailaren
21ean eginen da Eli-
zondon, ondoko egita-
rauarekin: 10:00etan ar-
tisauak, 11:00etan or-
gen desfilea, 14:00etan
Mutildantzak plazan,
14:30ean bazkaria Mer-
katuko zelaian, 16:00-
etatik aitzinera kantal-
dia, tonbolaren zozketa,
Mutildantzak, gaita,
muxikoak eta larraintza.
18:00etan Trikidantz eta
ondotik Laiotz.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Bestak
ITUREN
Herriko bestak
Uztailaren 19tik 22ra.

ARANO
Santioak
Uztailaren 21ean eta
25etik 28ra.

ELGORRIAGA
Santioak
Uztailaren 24tik 27ra.

ELIZONDO
Santioak
Uztailaren 24tik 28ra.

GOIZUETA
Karmen besta
Uztailaren 15ean.

SENPERE
Amotzeko bestak
Uztailaren 14an.

ARANTZA
Ballekasko bestak
Uztailaren 27an.

Ospakizunak
ELIZONDO
Baztandarren Biltzarra
ekitaldiz gainezka
Uztailaren 21ean
Baztandarren
Biltzarra.

SARA
Kukuxu besta
Uztailaren 14 eta
15ean Kukuxu besta.

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

Pottoka Eguna
Uztailaren 20an Po-
ttoka feria eginen da.

SENPERE
Asteartero azoka
Udan astearte guziz
merkatua Postaren
aitzineko plazan.

Duela sei urte paperezko estilo liburua argitaratu
zuenBerria egunkariak etaduelagutti, berriz, In-

terneterako saltoa egin du, proposamenpraktikoak
eta koherenteak eginez estilo liburu digitala paratu
baitu martxan. Erabiltzaileak erraz aurkituko du zer-
nahi Berriaren estilo liburu digitalean, emaitzak ongi
ordenatuakematenbaitira.Gainera,nahiduenak esti-
lo liburuareningurukokexaedoiradokizunakegiteko
aukera izanendu, baita edozein galdera egitekomo-
duaere.Estilo liburuaren10atalnagusiakhauekdira:
1.Deontologia (Berriako langileekbetebeharrekooi-
narrideontologikonagusiak),2. Informaziogeneroak
eta elementuak, 3. Idazkuntza (komunikazio argi eta
erakargarrialortzekobaliabideak),4. Internet. (sareko
idazkeraren berezitasunak), 5. Ortotipografia (letra
larri eta xeheak nola erabili, letra etzana, zenbakien
idazkera...), 6. Onomastika (izen bereziak nola ida-
tzi), 7.Munduko herrialdeak, 8. Euskal Herriko herri
izendegia, 9. Hiztegia eta 10. Bibliografia.

Talde berria eta gaztea baldin bada ere, musi-
ka munduan eskarmentu haundikoak dira Ma-

noilek taldeaosatzendutenbortz lagunak, eta aur-
ten kaleratu duten lehenbiziko lanak betiko errit-
modantzagarrietanoinarritutakonahasteerakarga-
rriadakarkigu. 2011koneguanbatuziren IgonOla-
guenaga eta Asier Linares eta kantak pilatuz joan,
eta kide berriak batu zitzaizkien taldera: David Fer-
reño baxu jotzailea, Andoni Vera gitarra jotzailea,
eta Unai Mendibil abeslaria. Ongi pasatzeko as-
moz hasi ziren trikitiari kunbia, korrido eta runba
erritmoak batzen eta aurten taldearen izen bereko
lehenbizikodiskoakaleratudute.Dantzagarriakdi-
ra kantarik gehienak, erritmo biziak dira nagusi,
baina bada erritmo lasaiagoko kanta pare bat ere.
Be Quiet izeneko reggae kanta da horietako bat,
eta Joan eta etorri maitasun kanta bertzea. Kola-
boratzaile sorta izan dute diskoa grabatzeko.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2013

Mandoilek

Musika

MANDOILEK

Berriaren estilo liburua
digitalizatua

Internet

WWW.BERRIA.INFO/
ESTILOLIBURUA/

Absurdoko kontuak edo zoroen herriko kronikak
izeneko liburu hau absurdotik begiratutako ipuin

bildumada,etaaitzakiahorretanbizimoduaz,denbo-
raz, askatasunaz eta pertsonaren grinez eta kezkez
egiten den hausnarketa; ikuspegi filosofiko batetik
abiatuta, ipuin mota berezi bat taxutzeko ahalegina
eginduPatxi Zabaleta leitzarrak; pentsaerari buruzko
hausnarketa bat. Absurdoko kontuak ez dira kontu
absurdoak.Elehauenxedeaezdazentzugabekerian
edo kontraesanean murgiltzea, baizik gizakiaren gri-
nakherriarenikuspeginor-anizkotikaztertzeaetades-
kribatzea,norbanakoarenikuspegitikbeharrean;talde
ikuspegitik,alegia.Maitasuna,sexua,agintea,bizirau-
pena, sinesmena, pobrezia, gorrotoa, zentzu ona eta
abar,norbanakotikharantzagobadaudenfenomenoak
baitira. Idazlebezala, literaturaridagokionez,hiruoler-
ki liburu argitaratu ditu, bost nobela, antzerki egitura-
rekin beste bat eta hainbat ipuin liburu, biografia eta
saiakera ere argitaratuak ditu.

Pamiela, 2013

Absurdoko kontuak edo
zoroen herriko kronikak

Liburua

PATXI ZABALETA

Kadeteen Euskadiko
eta Nafarroako Txa-

pelketak irabazidituaur-
tenJabierSeintxirrindula-
riaketa Espainiakoanlau-
garrenizanda.Bizikletan
ibiltzeaduafizionagusia,
baina iturendarra izaki,
joareak jotzeaeregustu-
kodu:«joareekingiroede-
rra paratzen dugu», dio.
Denbora librea duenean
lagunekinegotendelaere
gaineratu digu. Ikaslea
ere bada. DBHI akitu du
Doneztebekoinstitutuan
eta heldudenurtean Iru-
ñeansegitukoduelektri-
zitatea ikasten. Lekube-
rriak ezagutzea ere gus-
tatzen zaio eta bidaien
artean Parisera eginikoa
dugogoan:«ttikitanfami-
liarekin oporretan joan
nintzen,hagitzpolitada».
Suitzaraere joanen litza-
teke:«hanere familiaba-
dutetamendiaunitzdau-
de oinez eta bizikletan
ibiltzeko». Igandegehie-
netanlasterketakizanda,
larunbatetanetxeangel-
ditzenda,baina«libredu-
danean,bestaegiteagus-
tuko dut», erran digu.
Etorkizunera begira, txi-
rrindularigisa«Munduko
Kopanpartehartzea»du
amets, eta hortik aparte,
«zahartzen noan heine-
an,osasuntsusegitzea».
Halaxe aitortu digu.

«Munduko Kopan
parte hartzera
ailegatu nahiko
nuke»

Nire aukera

Jabier SEIN
Iturengo txirrindulari gaztea
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GARAJEAK/LOKALAK
errentan hartu

ELIZONDO. 100m2ko
bajerakomertzialaerren-
tan hartuko nuke. �657
576142.

LURRAK/ORUBEAK
salgai

BERA. 1.120 m2ko lur
eremu urbanoa salgai,
he r r i e rd i an . � 948
630552.

ZERBITZUAK
zurgindegiak

LANA
eskariak

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

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

ELIZONDO.Mutilgaztea
hainbat lanetan aritzeko
prest: garbiketak,plantxa,
mantenimendu lan tti-
kiak... �632 202854.

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

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 inuge 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.

ZUGARRAMURDI/UR-
DAZUBI inguruan etxe-
bizitza errentan hartuko
genuke.Bikoteeuskaldu-
nagara.Gehienez400eu-
ro. �622 208560.

LEITZA. Leitzako biko-
tea pisu edo baserri bila
errentan hartzeko.�661
829359.

BERA.Bikotebatentzako
pisuabila,300euroinguru
ordaintzeko.�679928331.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan eman

LEITZA. Landa jatetxea
errentanemateko,300m2-

koa. Oso egoera onean.
�616 122883.

IRUÑEA. Zolina kalean,
pisua errentan emateko.
Unibertsitate publikotik
2 minututara eta priba-
tutik hurbil, Sadar futbol
zelaiaren ondoan. Ikas-
leendakoaproposa.3 lo-
gela,egongela,sukaldea
eta 2 komun. � 626
389226 (Ainhoa).

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).

ETXEBIZITZAK
salgai

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

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

LEITZA. Borda salgai,
13.500 m2ko lursailare-
kin. Ura eta bidearekin.
�628 123026.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

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,

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
1,420 € kiloa. (=)

Zerramak:
0,810€ 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: 7,10/7,20
8-10 kilokoak: 5,70/6,40

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(Ekainaren 21etik 28ra bitarteko prezioak)
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Neskaeuskaldunahaur
edo aiton-amonak zain-
du edo haiei laguntzeko
prest dago, esperientzia
pitt in batekin. �637
054154.

BERA. Sukaldari lagun-
tzaile bezala lan eginen
nuke, esperientziduna.
�637 054154.

ZUGARRAMURDI ingu-
ruanostalaritzan lanegi-
nen nuke. Zerbitzari zein
sukaldari laguntzaile gi-
sa esperientziadun mu-
tila. �622 208560.

Doneztebekoneskaba-
tek etxeak garbitzen lan
eginen luke Doneztebe
edota Elizondon. Deitu
a r r a t sa ldez . � 649
901395.

Doneztebekoneskaba-
tek, administratiboko ti-
tuluarekin, lan eginen lu-
ke Doneztebe edo Eli-
zondo inguruan. Deitu
a r r a t sa ldez . � 649
901395.

Eskualdeanemakumea
interna ariko litzateke.
�693 965208 (Gladis).

LANA
eskaintzak

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. �948 599129. Deitu
10:00etatik 18:00etara.

BERA. Jatetxe batean
esperientziaduensukal-
dariabehardabazkariak
p res ta t zeko . � 948
631658 / 650 981950.

MOTORRAK
salgai

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

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

GOIZUETA. Aisan mar-
kakoautoa salgai, egoe-
ra onean. 1.500 euro.
�690 050903.

MOTORRAK
tailerrak

ANIMALIAK
oparitzeko

Katakumeak oparitze-
ko. �661 006327.

ANIMALIAK
salerosketak

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
bertzelakoak

DBHko ikasle batek fisi-
ka eta kimika klaseak
emanen dizkion irakas-
le partikularra nahi du.
�652 725037.

Irailetik aitzinera Donez-
tebetikDonostiara08:40-
an joateko eta 15:00etan
etortzekokotxeakonpar-
titukonuke.�629734263.

DENETARIK
salerosketak

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

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

Agotza paka ttikiak sal-
gai. �948 450216.

DENETARIK
galdu-aurkituak

ALKAIAGA industrial-
dean, Martiko lantegia-
renondoan,giltzabatzuk
aurkitudira.Garajekoate-
ko mandoarekin. �948
635458.

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

Alkaiagakofrontoianhaur
baten jertseaaurkitudu-
te,giltzabatzuekin.�665
712690.

Herriko Ostatuaren alokairua
Udalak, erabaki du lehiaketa publikoaren bidez GAZTELUko
Herriko Ostatua errentan ematea. Lehiaketa, bertzeak bertze,
baldintza hauek arautuko du:
–Alokairuaren iraupena: 2 urte, luzatzeko aukerarekin.
–Hilabeteko errenta: 200 euro/hilabetea gehi BEZa.
–Lehiaketan, bideragarritasunplana, eskarmentua,hobekuntzak
eta diru eskaintza baloratuko dira.

–Behin-behineko fidantza: 300,00 euro.
–Eskaintzak aurkezteko epea: 2013ko uztailaren 24ko, eguer-
diko 14:00ak arte. Eskaintzak Donamariako Udaleko Idazkari-
tzan aurkeztuko dira, horretarako onetsitako administrazio bal-
dintzen agirian adierazten den gisara.

Administrazio baldintza partikularren agiria interesdunen esku-
ra dago Udal Idazkaritzan. Informazio gehiago, korreo bat bida-
liz helbide honetara udala@donamaria.es eta 948-450046 telefo-
nora deituz (astelehena eta ortzirala 12-15etara, eta asteazkene-
tan 8-15etara).

Donamarian, 2013ko ekainaren 26an
Alkatea, Mikel Arregi Mindegia

DONAMARIAKO UDALA
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urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,36€ko 13 edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

Sunbillako UXOA

ARRUABARRENA

DESTRIBATSek ur-
tea beteko du uz-
tailaren 11n. Zo-
rionak eta muxuak
gure makarrillari
Lorea, amatxo eta
aitatxoren partetik.

Lakuntzako AI-
TZOL SAN SEBAS-
TIAN ARRAIZAk 4
urte beteko ditu
uztailaren 27an.
Zorionak eta be-
sarkada haundi
bat familia guz-
tiaren partetik.

Lakuntzako
MADDI SAN SE-
BASTIAN ARRAIZAk
9 urte beteko ditu
abuztuaren 13an.
Zorionak eta be-
sarkada haundi
bat familia guztia-
ren partetik.

AUZA IPARRAGIRRE ITURZAETAk
urteak beteko ditu uztailaren 31n.
Aunitz urtez printzesitaaa!!
Ongi ongi pastu egune!
Muxu haundi bat etxekoen partetik.

Zorionak Lesakako LUKA ROJO

RODRIGUEZi! Ekainaren 27an urtea
bete du gure etxeko ttikiak. Mila
muxu familia guztiaren partetik eta
txokolatezko muxu erraldoia zure
anaia Ekhiren partetik.
Maite zaitugu!!!

Arantzako IRATI AZPIROZ

ERRANDONEAk uztailaren 7an 8 urte
beteko ditu. Zorionak panpoxa eta
muxu haundi bat zure anaia Beñat,
aita, ama eta familiako guztien
partetik.

Sunbillako ENERITZ ITURRALDE

EZKURRAk 4 urte beteko ditu
uztailaren 10ean. Zorionak zure
familia guztiaren partetik, berexiki
Aurkeneren partetik. Muxu haundi
bat moxorkillo!

Igantziko ALAINEk
uztailaren 22an 4
urte beteko ditu.
Zorionak Sunbilla
eta Igantziko
familiaren partetik
eta berexiki anaia
Jerairen partetik.
Ongi pasa!

Zorionak IORITZ gure etxeko gizon-
txoari uztailaren 12an 9 urte bete-
ko dituelako. Segi horrela eta 9
muxu haundi familia guztiaren
partetik, batez ere Jonai etxeko
piperminaren partetik.

KEMEN ETXEBERRIA GARRAUSek
8 urte beteko ditu uztailaren 23an.
Zorionak mattia. Muxu luze-luze
bat bihotz-bihotzez gure potxoloa-
rentzako Lesakako aitatxi eta ama-
txiren partetik.

Leitzako amona Mª CARMEN

OLANOk eta Legasako bere biloba
ENARA MARIÑELARENA k urteak bete-
ko dituzte uztailaren 11 eta 21ean.
Zorionak familia guztiaren partetik!!

Legasako ENARA MARIÑELARENA

IRISARRIk urte bat beteko du
uztailaren 21ean. Zorionak
Leitzako eta Legasako familia
guztiaren partetik.

Sunbillako JULEN LAZKANO ALZURIk
uztailaren 16an 5 urte beteko ditu.
Zorionak txapeldun!!! Muxu asko
Sunbillako eta Leitzako familiaren
partetik, bereziki bere arreba
Oihaneren partetik.
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