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Lurreko Telebista Digitala sartu zenetik, egoe-
ra alegalean dabil Xaloa Telebista: ia 16 urte
lizentziarik gabe, eta azken aldian, diru lagun-
tzarik gabe. Orain, berriz, Nafarroako Gober-

nuak Iruñerrian eta Nafarroa osoan emititzeko
lizentziak esleitu dizkio. Nafarroan euskarazko
telebistentzat aukera berria ireki dela erran du
batek baino gehiagok, Gobernuak euskara

kontuan hartzen duten hiru proiekturi bortz
lizentzia banatu baitizkie: Xaloa eta Abian Ko-
munikazioari Iruñerako eta Nafarroa osorako
bina eta Hamaika telebistari Iruñerako bat.

Joseba IGARABIDE | Xaloa Telebistako zuzendaria

«Lanean aritu ahal izateko guretzat
garrantzitsuena lizentzia lortzea zen»
G. PIKABEA | ESKUALDEA
Zein da gaur egun
Xaloaren egoera?
Momentuhonetanegoe-
ra nahiko larria da, estu
gaude. Alde batetik, az-
ken urteotan hedabi-
deendako ematen diren
diru laguntzak ez ditugu
jasotzen eta horrek es-
tutuegindiguekonomia.
Bertzetik,publizitateada
gaur egun diru iturri na-
gusia eta publizitatera-
ko ez dira garairik one-
nak. Horren ondorioz,
langileak ERE batean
daude duela urte bate-
tikhonat,nahizetaekoiz-
penaateratzekokonpro-
misoa hartua duten. La-
neanberdinsegitzendu-
te, baina ERE baten ba-
rrenean ari dira.
NafarroakoGobernuak
Iruñeaaldekolizentziaz
gain, Nafarroa osoan
emititzekolizentziaere
eman dizue. Zein da
egin duzuen lehen ba-
lorazioa?
Lehen balorazioa posi-
tiboa izan da. Lizentzia
izatearekin batera, gu-
ttienezdiru laguntzakja-
soahal izanenditugu.Bi
aukera eman dizkigute,
eta lanean segitu ahal
izateaahalbideratukodi-
guna aukeratu nahi izan
dugu. Gure eskualdean
emititu ahal izateko Na-
farroa osokoa garestia
da, baina Iruñekoa har-
tuta ikusi behar da es-
kualdean emititzea ber-
matuko digun.
Espero zenuten?
Zalantzahaundiakgeni-

tuen. Iruñerakolaulizen-
tzia zeuden eta hiru
proiektu aurkeztu gine-
la ikusita, agian aukera
bat izaten ahal genuela
pentsatzengenuen.Au-
tonomikoan bi lizentzia
zeudenetahiruproiektu
aurkeztu ginen. Hor ez
genuen pentsatzen au-
kerarik izanengenuenik.
Kasuhonetanbiakeman
dizkigute eta sorpresa
erlatiboaizanda.Bertze
aldetik,XaloaTelebistak
lanean segi zezan eska-
tuz,ParlamentuakNafa-
rroakoGobernuariegin-
dako agindu bat ere ba-
zegoen.
Nolatan pentsatu ze-
nuten gure eskualde-
tik Iruñera edo Nafa-

rroa osora hedatzea?
Eskualderako lizentzia
bateskatuizanduguas-
palditik, baina badirudi
zailtasunhaundiakdau-
dela eskualdea demar-
kazio baten barrenean
sartzeko.Errazagoikus-
tenzutenmoduhoneta-
ra lizentzia ematea. La-
nean segitzeko lizentzia
eskuratzeabehar-beha-
rrezkoa genuelako aur-
keztu ginen lehiaketeta-
ra. Aterabide bat bilatu
behargenuen,ezzenguk
nahigenuena,bainaezin
genuen beti esperoan
egon.Aurtengourrian16
urte beteko ditu Xaloa
Telebistakegoeraalega-
lean lanean eta aurrera-
pauso bat ematea era-

bakigenuen.Bertzela, li-
zentziarik gabe, eta on-
dorioz, diru laguntzarik
eta deus gabe, ito egi-
nen ginateke.
Nola aldatukoda zuen
proiektua?
Eskualdetikateginbeha-
rreko guztia erronka
haundiadaXaloarenda-
ko. Gure eskualdeari
zerbitzua ematen segi-
tukoduguetaeskualde-
rakoorainartekoprogra-
mazio bera mantendu
nahi genuke. Eskualde-
anemitituahalizateaber-
matu nahi dugu. Eta ho-
ri garbidugu,hemengo-
ak gara, hemen sortuak
etahori izanendalehen-
tasuna. Eta hortik goiti
ahal dugun guztia egi-
nen dugu. Guretzat ga-
rrantzitsuenalaneanari-
tu ahal izateko lizentzia
eskuratzea zen. Hori da
abiapuntua. Diru aldetik
juxtu gabiltza eta juxtu
segitzenbaldinbadugu,
erantzuten ahal dugu-
nari erantzunen diogu.
Edozeinmoduz, proiek-
tua oraindik martxan ja-
rri arte urte bateko epea
izanenduguetaurteho-
rretan gauza aunitz ai-
tzineratzen ahal dira.
Euskarazkotelebisten-
tzat aukera berria ire-
ki da Nafarroan?
Bai, noski. Euskaraz lan
egitendutenhiruproiek-
turen artean bortz lizen-
tzia banatu ditu Nafa-
rroakoGobernuak.Gisa
honetaraeuskararenda-
ko atea irekia gelditu da
Nafarroan.

UTZITAKO ARGAZKIA

Joseba Igarabide Xaloa Telebistako zuzendaria.

ERABAKIA ASTE HONETAN
Xaloa Telebistak
Iruñerrian eta Nafarroa
osoan emititzeko bi
lizentziak eskuratu
ditu. Lerro hauek
idazterakoan oraindik
deus erabaki gabea
zuen, baina uztailaren
23rako eman beharra
zuen erantzuna,
Gobernuaren propo-
samenak onartzen di-
tuen ala ez adieraziz.
TTIPI-TTAPAri adiera-
zitakoaren arabera, bi
lizentzietako bat har-
tzeko asmoa zuen,
eskualdean emititzen
segitu ahal izatea
ahalbidetuko diona.
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G. PIKABEA
Hiru txerritxoen ipui-

nak kontatzen duenez,
lastozkoetxeaerrazbota
zuenotsoakputzeginez,

gehixeagokostatabaina
egurrezkoetxeaerebota
zuen.Ez,ordea,adreiluz-
koa, sendoagoa zelako-
an edo. Azken hau egu-

rra baino hobea izan de-
la pentsatu izan da, bai-
nahalaote?Hortxeditu-
guzurezkoegituraduten
eta ehunka urte dituzten

OIHANGINTZA � EUSKAL HERRIKO ZURAK

Douglas izeia eta alertze
japoniarraren ezaugarriak
ikertzen ari dira Europako
eta eraikuntzako araudiek
diotenari egokitzeko
Irungo Bidasoa Institutuaren ekimena izan da eta
Tknika Zentroak koordinatzen du
Zuren inguruan Lanbide Heziketara-
ko materiala sortzeko, Euskal Herri-
ko Zuren Ezaugarritze Proiektua jarri
dute martxan. Horren harira, Euskal

Herrian hedatuak dauden douglas
izeia eta alertze japoniarraren ezau-
garriak ikertzen ari dira, eraikuntza-
ko egituretan erabili ahal izateko.

baserriaketahainbathe-
rrialdetan egurrak duen
erabilera lekuko. Mende
aunitzetan, eraikuntzan
gehien erabilitakomate-
riala egurra izan zen. XX.
mendean,aldiz,ormigoia
sartuzenetageroztikhu-
ra erabili da batez ere.
Baina, orain, berriz egu-
rrarenerabileraindartzen
hasia da.

Egurrak, ongi erabili-
ta,bereaukerakbaditue-
la iritzita, proiektu berria
paratudutemartxanIrun-
go Bidasoa Institutuan:
Euskal Herriko Zuren
Ezaugarritze Proiektua.
Lanbide Heziketako zi-
kloetarako materiala
prestatzekohelburuare-
kin hasi ziren egitasmo
honekin lanean, eta ho-
rrekinbatera,EuskalHe-
rriko bi zuren ezaugarri-
tzeprozesualantzenha-
si ziren, gerora eraikun-
tzako egituretan erabili
ahal izateko: Douglas
izeia (Pseudotsuga me-
ziesii)etaalertzejaponia-
rrean (Larix Kaempferi)

oinarritu dute ikerketa.
Bidasoa Institutuko

Zurgintza eta Altzarigin-
tzako Mintegiak Eusko
JaurlaritzakoHezkuntza
Sailean aurkeztu zuen
proiektua: «gure helbu-
rua Lanbide Heziketako
zikloetarakoedukididak-
tikoaksortzea zen.Egu-
rraren inguruan dagoen
bibliografia osogoimai-
lakoadaetaLanbideHe-
ziketarako material gu-
txi dago. Hori izan zen
abiapuntua. Zuhaitzak
basotik bota eta proze-
suguztia jarraitunahige-
nuen, bideoz grabatuta,
irakasle, enpresa nahiz
ikasleentzakogidaliburu
digital bat sortuz [http://
normadera.tknika.net]».
HalaxekontatudiguMa-
riJoseBarriolaleitzarrak,
Bidasoa institutuko ira-
kasleaketaproiektuaren
arduradunetako batek.
Eta Hezkuntza Sailak
onartu egin zien.

Basotikhasita,lanhau
guztia egiteko Gipuz-
koakoForuAldundiraeta

ARGAZKIAK: MARI JOSE BARRIOLAK UTZITAKOAK

Douglas izeiarekin eta alertze japoniarrarekin egiten ari diren ikerketan orain arte zer egin duten ikus daiteke argazkietan. 1- Hasteko zuhaitzak markatu
zituzten eta horretarako, Lesakan eta Beran ere ibili ziren loteak osatzeko. 2- Zuhaitzak atera eta identifikatzeko unea. 3- Behin zuhaitzak botata, zerrategi-
ra garraiatu zituzten. 4- Neurri desberdinetako bigak prestatu dituzte azterketak egiteko.
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NafarroakoGobernurajo
zuten, eta berrikuntzara
bideratutakoEuskoJaur-
laritzako diru laguntza
baterelortuzuten.Ikerke-
ta honekin, «material di-
daktikoaosatzeazapar-
te,douglasizeiaetaaler-
tzejaponiarrarenezauga-
rritze prozesua ere egi-
ten ari gara», dio Barrio-
lak. Lanbide Heziketa-
rako Berrikuntzako eta
Etengabeko Ikaskuntza
Zentroa, Tknika, ari da
proiektua koordinatzen.

EUSKAL HERRIAN
ZABALDUTAKO ZUHAITZAK

Eta zergatik bi zu-
haitz horiek? Ba «biak
ere eraikuntzako egitu-
retan oso erabiliak izan
direlako. Bi material ho-
riei irtenbide bat emate-
ko aukera izan da». Xe-
hetasun gehiago ere
emandizkigu:«kanpotik
izei asko ekartzen da,
ezaugarritzeprozesuho-
ri egina dutelako eta ar-
kitektoek badakite zura
horreknolakoerresisten-
tziaduen.Hemengoaren
ezaugarriak,ordea,orain-
dik ez ziren ezagunak.
Alertzea, berriz, betida-
nik erabili izan den egu-
rra da eta hortxe dago
gure basoetan, moztu
gabe. Askotan zuhaitza
moztea bekatu bezala
hartuadago,bainaezda
horrela, landatueginbe-

har dira, baina baita
moztuere.Basoetangai-
xotasunaskosordaitez-
ke, bere garaian ez dire-
lako moztu».

HERRI JAKINDURIA
2011ko irailean hasi

ziren proiektuarekin.
Douglas izeiaren 45pie-
zako lau loteprestatu zi-
tuzten,eta alertzearen7
lote. Eskualdean barna
ere ibili dira loteak osa-
tzen,BeranetaLesakan,
hain zuzen. Gainerako-
an,Gipuzkoan,Ataunen
etaZegamanosatudituz-
te.Behinzuhaitzakmar-
katuta, moztu egin zi-
tuzten eta laborategirai-
noeramanendirenohol-
enborbakoitzarentraza-
garritasunaegindutepla-
ka sistema bat erabiliz.

Esperientziahonetan
oihangintzareninguruko
herritarren jakituria ere
bildu nahi izan dutenez,
zuhaitzakebakitzekoga-
rai egokia zein den kon-
tuan hartu dute. Zuhai-
tzakneguparteanmoztu
zituzten, eta bi ilargi fa-
setan, ilberrian eta ilbe-
heran, «ilargiak egurra-
ren kalitatean eragina
duen ala ez ikusteko eta
eragilebiotikoenaurrean
laborategian azterketak
eginen dira», azaldu di-
gu leitzarrak. Beste tek-
nika bat ere erabili dute,
ultrasoinuena: «Europa-

ko herrialde batzuetan
basotikegurramoztuga-
be sailkatu egiten dute
teknologiaberrienauke-
rakaprobetxatuz.Tekno-
logia horiek ematen di-
tuzten balioen arabera,
zertarakoerabiltzenahal
den ikusten dute. Zura,

zutik edoebakiadagoe-
la, sailkatzeko ultrasoi-
nuek zura zeharkatzeko
behar duten denbora
neurtu dugu. Zurak ba-
rrenetik akatsak baldin
baditu, uhina poliki-po-
liki joaten da eta egurra
ona baldin bada, oso

azkar.Horrela,zuhaitzak
basoan berean sailka-
tzen ahal dira».

Douglaseko ezauga-
rritze prozesua bukatu-
tadagoenarren,alertzea-
renkasuan,oraingoz,ne-
guanbotatakozuhaitzak
menditik atera dituzte.
«Eguralditxarrarekinezin
izan dugu lehenagotik
atera», esan digu Bida-
soa institutuko irakas-
leak. Eta orain zerratik
pasatuko dituzte, eta
handik laborategira joa-
nen dira, laborategiko
saiakuntzetarakoprobe-
tak ere hartu baitituzte.

Douglasizeiaetaaler-
tze japoniarraren ezau-
garritze prozesua buka-
tuta, beste egitasmoe-
kinsegitzekoasmoadu-
tela azaldu digu Barrio-
lak: «proiektu berriekin
segitu nahi dugu. Lan-
taldepolitaegindugueta
Administrazioak ere la-
nean segitzeko prest
daude,ezaugarritzepro-
zesua egin gabe duten
bertze espezie batzue-
na egiteko». Suitzako
unibertsitateko irakasle
batekin elkarlanean ari
direla ere aipatu digu.
Bainahorieketorkizune-
ko asmoak dira. Orain,
izeiaetaalertzeareniker-
ketaduteeskuartean,eta
urte honen hondarrera-
ko emaitzak eskuartean
izatea espero dute.

Gauregunongierabiltzenaldaegurra?
Askotan, egurra material txarra dela esa-
ten dugu, beste materialekin konparatuz
mugitzen dela, haunditzen dela... Baina
egurramaterial onada,beregaraianbota-
tzenbada,ongilehortuetaegituradiseinua
ongi egiten bada. Gaur egun, egurra edo-
zeingaraitanbotatzenda,ekainean,uztai-
lean, abuztuan... eta horrek bere ondorio
txarrakekartzenditu.Horditugugureingu-
ruandauden jauregiak, dorretxeak eta zu-
rakosoongimantentzendituztenbaserriak.
Garbiadieraztendutegurearbasoekondo
ezagutzen zituztela etxegintzanerabiltzen
zituztenlehengaienezaugarriaketalantze-

koerak.Negugaraia izatenzutenbetiegu-
rra botatzeko eta ilargiari ere begiratzen
zioten. Gero, denbora jakin batera, ongi
lehortutalantzenzuten.Gureasmoaaspal-
ditikgaltzenaridenlehenagokojakinduria
berreskuratzeaerebada,egurrarekinnola
laneginbeharden ikusteko.Egurragaizki
erabilitaakatsaskoegindira.Egurramate-
rial bizia da, moztu eta bota arren bizirik
segitzen du, eta hori kontuan izanda eta
ongi erabilita, ormigoia baino hobea izan
daiteke.Gainera, ingurumenaetagarapen
jasangarria aintzat hartuz, ez dago egurra
bainomaterialhoberik.Egurrakbaduetor-
kizuna eta bere bizitza luzea izanen da.

«Bere garaian bota eta ongi erabiliz
gero, egurra material ona da»

� Mari Jose BARRIOLA, BIDASOA INSTITUTUKO IRAKASLEA ETA PROIEKTUAREN ARDURADUNETAKO BAT

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Mari Jose Barriola leitzarra Bidasoa Institutuko
irakaslea eta proiektuaren arduradunetako bat.

ARGAZKIAK: MARI JOSE BARRIOLAK UTZITAKOAK

Goikoargazkianultrasoinuen teknikaerabiltzenari dira.Tekni-
kahonekin,ultrasoinuekzurazeharkatzenbehardutendenbo-
raneurtzenda,zurazutikedoebakitadagoela.Behekoargazkia,
berriz, laborategiko azterketak egiteko probetak prestatzen
ari zirela ateratakoa da.
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

EpaileeioihukahastendireneanTitin IIIpepero
espainol lotsagabeadenbitarteanIrujokkarak-
terra atera du; txirrindulariak dopina hartu

badu kirol hori susmopean dagoela diogu, baina
futbol talde kuttuna paperetan ateratzen bada, ez
dela deus frogatu. Alabak norbaiti marrako egiten
badioumekeria egindu,bainaberari zimikoeginez
gero adin ttikikoen epaitegira joateko gai gara.

Gora gu ta gutarrak

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 2003.07.31 / TTIPI-TTAPA 355 zbk.

Genaro Zelaieta futbolari ohiarekin solasean
Liga bi aldiz eta lehendabiziko Superkopa Erralarekin irabazi zuen Genaro Ze-
laieta beratarrarekin izan ginen duela hamar urte. Errealaren lehenbiziko liga
hura 22 urte lehenago irabazi zuen hamaikakoan izan zen Zelaieta. Errealzale-
ek oraindik emozioz gogoratzen dute Xixonen azken minutuan lortutako liga
hura. Genarok, ordea, Euskadiko selekzioarekin Irlandaren kontra jokatutako
partida gogoratzen zuen bereziki, Espainiako gerra ondotik Euskadik jokatu
zuen lehen partida hain zuzen. Argazkian, Lopez Ufarte taldekidearekin ageri
zen Real Unionen kontra Irunen jokatutako partida batean.

Behin batean hasi zen gizakia guzti hau erai-
kitzen. Pausuz pausu, pixkanaka. Hasieran
inkontzienteki, ondoren beldurraren eragin-

pean. Zirimola erraldoia da egun, hemen eta
orain guztiok harrapaturik gaituen zirimola. Bertan
guztia da onargarria, barruan burutzen diren ekin-
tza zein jokabide guzti-
akdaudeonarturik.Noi-
zean behin, nahasme-
naren erdian, desados-
tasuna agertzen duenik
badago,baina jauziegin
eta bertatik ateraz gero,
ondorio latzak jasatea
da ohikoena. Gizartea-
renzirimolada, sasi-ko-
munikazioetasasi-elkar-
lanareneraginezsortua,
kulturaz apaindua. Ziztu bizian doa, pentsatzeko
aukera gutxi dago gehienetan. Erreflexu hutsez
burutzen ditugu sarri ohiturak, jokabideak, festak,
harremanak,… Baina batzuetan, beldur pixka bat
ematen du ingurura begiratzeak.

Kulturaren izenean

Nire txanda
Zuriñe ZUBILLAGA

Joseba LARRALDE
Camille Extremen bigarren

Bizikleta utzi eta mendi
lasterketetan buru be-
larri sartu da kirolari be-
ratarra.Manttaletaldean
duen lehenurtean,biga-
rren izan da Camille Ex-
tremenetagaraipenalor-
tuduEzkabakoTrailean.

Mentxu PEÑA
Txupinazoa euskararen alde

Euskaltegiko irakasleak
bota zuen txupinazoa
Lesakako Sanfermine-
tan. Euskararen trans-
misioaren erakusgarri,
ikasleekeskuzeskupa-
satutakokriseilukosua-
rekin piztu zuen besta.

Bixente IGARTZABAL
Laugarren Altriman proban

Joan den urtekomarka
13 minutuan hobetu
bazuen ere, ezin izan
zuen Frantziako Iron-
mangogorrarenpodio-
ra igo lesakarrak.Halere,
maste r ka tegor ian
bizkorrena izan zen.

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak diruz lagundua

«Erreflexu hutsez
burutzen ditugu
sarri ohiturak,
jokabideak, festak,
harremanak…
Baina batzuetan,
beldur pixka bat
ematen du ingurura
begiratzeak»
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Duela 200 urte, Napoleonek, Espainian egin gerlaren
porrotaren ondorioak eta malurrak, gure eskualdeko
eremu eta jendeek behar izan zituzten lazgarriki ja-

san. Garai honetan, eskuin eta ezker, bai liburu, bai erakus-
keta bai oroitzarreak antolatuz, nahi da jendeari, zehazki
erakutsi, nola, denbora haietako gertakizunak iragan ziren.
Ber-oroitzapenaretze lan hoiekin, diote, betiko pitokeriak
etorkizunean ez daitezen errepikatu, ezagutzen ez dugun
historia behar dugula jakin, beste arrazoinmila ere baliezke,
gehienetan ekonomikoak eta politikoak, bainan, hauek bu-
ru gibeletan daude, ez dira garbiki azaltzen.
Orain arte ikusi ditudan argitalpenetan, ez dut kasik nehon
ikusi (salbu pertsu batzu Bidarteko Mattin laborariak ida-
tziak) biktima baten gizakitasunezko elhe bat, ez soldado-
engandik, ez eta, gerla jasan dutenen gandik ere. Alta, de-
nak gizakiak ziren. Soldadoak ez ziren bakarrik armada ba-
ten automatak, denek familia bat bazuten, pentsatzen dut
ere, nehork, bere burua hilik, gerlan, ikusi ez zuela nahi iza-
nen. Non dira ere biktima zibilen orroak, negarrak, lastimak.
Non dira pekatu dituztenen lekukotasun publikoak. Zoin li-
burutan?
Gerlakdituencollateralaldamenekodesmasiak,nahi alaez,
norbaitek jasan ditu, eta, hori, nehun ez da kasik agertzen.
Armadako ekintzak xeheki baino xehekiago maletak bete-
tako dokumentuetan badira, baina, bere etxea soldaduek
erre zionaren nigarrak, non dira, nork esplikatu du, zer ja-
san izan zuen. Bere izena, menturaz agertuko da zerrenda
batean, baina... bere penak, bere desesperazioa… non?
Diru mila emanen da, duela 200 urte gertatu gerlaren sce-
nario flon flon eta itxurakerientzat, Hollywood-eko zinema-
studiotan ikusten diren ber-eraikitze modukoak. Ez dakit
horiek non duten egiazko sentimena, ikusgarri baten gisa,
ederra naski, baina neretzat, komedia hutsa! Jende batzu-
ek, naski, lehengo jauntzi eta mozorroekin, haurrak bezala,
gerla fiktibo baten egitea, maite lukete. Ahazten dute, zinez
odolez hustu direnek, ez zuketela segur preziatuko beren
ziminokeria.
Maizetan, gerla egiten dutenek ez dute bizi izan dutenen
izigarrikerietaz mintzatu nahi eta beste batzuek, bereziki
gerla egin ez dutenek, kirurgian bezala, gerlaren ekintzen
izpi guztiak, zehazki, gorpu hil baten barnean bezala, iker-
tzen dituzte. Batzuek ahantzi, eta, besteek sobera oroitu!
Bainamaluruski, denek, iduritzen zait ez dutela gerlari, apo-
logia bat baizik egiten. Mendez mende guduak milaka egin
dira, milaka ere liburuak, haukien zehazteko, eta aldi oroz,
armak ez dira ixildu, alderantziz, gero eta gehiago gehitu
eta sofistikatu. Garai honetan, duela 200 urte bezala gerla
dago non nahi. Dago ere gerla ekonomiko bat, non bikti-
mak ixilean erortzen diren euliak bezala. Gerletan ematen
diren diru eta indarrek, miletan miseria gaindituko lukete.
Erraten da, 2 tanken prezioarekin Frantziako urteko mise-
ria ezabatu litaikeela. Gerletaz ixilik egon edo sobera ele-
tsu izan, 1813ko ospakizunen bazterretik, nahiko nuke uto-
pikoa izan, atzoko gerlak ahanzteko eta biharkoak ez ikus-
teko, zoin errex litaikeen, egunetik biharrerat armak egite-
tik mundu osoa geldituko balitz! Xixe!

Noizbait idatzi izan dut

Auxtin ZAMORA

Hainbat erranahi ematen zaizkio ‘pikaro’ so-
lasari. Negatiboak aunitz, baina ez denak.
Bi ezaugarri behinik behin unibertsalak di-

tu pikaroak: jatorri umilekoa da, eta inteligentea,
bizkorra, beti bertzeak baino pausu bat aitzinera-
go. Sinpatia sortzen duten pikaroak gehienbat be-
raien gainetik daudenei adarra jotzeko gai direnak
izan ohi dira, boteretsuenei burua pixka bat era-
biliz ziria sartzeko kapazitatea dutenak. Lazkao
Txikibertsolaria izan litekebat,guardiazibilekstop-
a gelditu gabe pasatu zuenean galdetu ziotenean:
“Es que no ha visto el stop?”. “El stop si, pero a
vosotros no”. Garun etamingain bizkorrak, unifor-
me handiusteen aitzinean. Boteretsuei aitzin egi-
teko hainbat tresna asmatu dituzte umilenek his-
torian, eta horietako bat izan da pikaroaren bizita-
suna. Horren adibide bat ikusi genuen San Fermin
egunarenbezperan Iruñekoherriko etxekoplazan,
eguerdia gainean zenean. Bizardunbatzuek kana-
bera eta pita soilekin Nafarroako handiki guziak
muturtuta uztea lortu zuten, 30 metroko trapu bat
herriko etxe parean para-
tu zietelako,mundu guzia
plaza ttiki horretara begi-
razegoenean.Hainbertze
lan, hainbertze lege, hain-
bertze zigor, hainbertze
ostia trapu koloretsu hori
nafarron bizitzatik desa-
gerrarazteko, etaorainpi-
karo batzuek teilatura igo
eta irrigarri utzi dituzte
Nafarroakoagintarietauni-
formedun guziak. Eta bo-
teretsuek trapuhori ezdu-
te desagerrarazi, nafar
aun i tzek bere izatea
sinbolizatzen duen ikur-
tzat baitute, eta nafar ho-
riei, 30metroko duintasu-
naemandiete teilatukopi-
karoek. Arraroa, hala ere,
abertzaletzatezdakit,bai-
na haien burua ‘vasquista’-tzat dutenen ordezka-
riaren erreakzioa; botereari indarkeriaz aitzin egi-
tenzitzaioneangaizki, etabertzelakomoldeekpro-
tagonismoa hartzean, pikareskak adibidez, ordu-
an ere gaizki. Jesukristok bezala bi matelak para-
tzeko ba, ez daude garaiak. 30 metroko ikurrina
bat txupinazoan hedatzeak ez du Nafarroa bere
hola aldatuko, baina zantzu positibo bat da, agin-
tari atzerakoiak pairatu behar dituzten herritarrei
uztailaren 6an irribarre bat sortu baitzitzaien, pi-
karoek bertze behin handikiak irrigarri utzi zituzte-
la ikustean.

Pikaroak teilatuan

Mikel RODRIGUEZ LANDA

Kolaborazioak

«Eta boteretsuek
trapu hori ez dute
desagerrarazi,
nafar aunitzek
bere izatea
sinbolizatzen
duen ikurtzat
baitute, eta nafar
horiei, 30 metroko
duintasuna eman
diete teilatuko
pikaroek»
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Arzobispo jauna
norenak dira
Urdazubiko
eliza eta
Alkerdiko
kapera?

Pello BORDA JAIMERENA
(Urdazubi)

Galdera hau jarriko
nion gogotik arzobispo
jaunari elizatikateratze-
an gan den apirilaren
20an elizako atean, eli-
zan egindako lanak
inauguratzetikateratze-
an. Ez banuen egin,
Urdazubiko jendearen
errespetuarengatik eta
maite ditudalakoz izan
zen.Urdazubiarrek,be-
ti bezala lagundu dugu
elizakonpontzen,auzo-
lanarenbidezetadirua-
ren laguntzarekin. Bai-
na urdazubiarrek jakin
behar duguna zera da:
lehenago laguntzenge-
nuelarik eliza, gure eli-
za laguntzen genuela,
baina azkeneko aldi
huntan arzobispadoa-
reneliza lagundudugu-
la.Arzobispadoakezdi-
gu deusik erran, zerta-
rako, baina jakin behar
dugu eskualdeko eta
Nafarroagehienekoeli-
zakberebarrenekogau-
zekin, ermita, aunitz
apez etxe, baratze eta
ondasun gehiago, ira-
leku,belagietaabar,be-
re izenean jarriak ditue-
la. Jakin genuen komu-
nikabideetatik, TTIPI-
TTAPAk ere eman zuen
horren berri bere egu-
nean.Mendetanetaur-
tetan publikoak izan zi-
ren ondasunak, 1990

eta 2000. hamarkade-
tan arzobispadoak in-
matrikulatuak edo bere
izenean jarriak zituela
Nafarroako erregistro-
an.

Urdazubiko eliza eta
Alkerdi auzoko kapera,
2004koburuilaren29an
arzobispoak bere ize-
nean eman zituen egun
berean,auzoherrikoZu-
garramurdiko eliza eta
eskualde huntako Ara-
noko San Martin eliza,
ArantzakoAsuncioneli-
za, Azpilkuetako San
Andres eliza eta San
Francisco Javier ermi-
ta, Beintza-Labaiengo
San Pedro eliza, Bera-
ko, San Esteban eliza,
San Martin ermita eta
Nuestra Señora de las
Mercedes ermita, Be-
rroetako Lupegiko ar-
boldegia,Doneztebeko
SanPedroeliza,SanMi-
gel iralekuko hiru par-
tzela (429,991eta8.180
metrokoadrokoa),Erra-
tzuko San Pedro eliza
eta elizako lur-eremua,
ElgorriagakoSanPedro
eliza, Elizondoko San-
tiago eliza eta Erabeta-
ko eremua, Etxalarko
Andre Mari eliza, Goi-
zuetakoAsuncioneliza,
IgantzikoSanMigel eli-
za, Iruritako Salbatore
eliza, IturengoSanMar-
tineliza,LekarozkoSan
Bartolome eliza, Lega-
sakoSantaKatalinaeli-
za,NarbartekoSanAn-
dres Eliza, Sunbillako
San Juan Bautista eli-
za eta Zubietako Santa
Maria eliza.

Arzobispadoak lana
ezkutuanedo isilkaegi-
na duela badakigu.

Badak igu aun i tz
apez ez daudela ados
arzobispadoaren joera-

rekin. Erran nahi duten
bezala, mendetan eta
urtetan guk zaindu eta
konpondu ditugun eli-
za eta ermita ez direla
gehiagogureak jakinbe-
harduguurdazubiarrek,
2004koburuilaren29an
arzobispadoakzeregin
zuen apezak ez gintu-
en deusik erran, baina
elizako konponketa la-
nak egiteko momentu-
anapezak familiaguziei
bidali gintuen, ohitura
xaharrean, idatzi bat la-
guntza eskatzeko eta
diruaemateko.Urdazu-
biko familiek, 150.000
euro inguruan emandi-
tugu eta herriko udalak
240.000 euro. Udalak,
diruaren truke eskuratu
du apezaren etxea, eli-
zari lotua dagoena, al-
dare nagusiaren bertze
aldean,apezarenbarat-
zea eta bordaxka bat,
baratzearenondoan, le-
hengo aroztegia izana.
Hauek apezak atera zi-
tuen saltzera eta uda-
lak erosi ditio. Diru ho-
rielizakonpontzekoera-
bili duapezak,bainanik
galdetzen dut: udalak
erosi dituen apezaren

etxe, baratze eta borda
ez zirenbetidanik gure-
ak?

Nerepentsamendua
da udalak erosi duela
gureak ziren hiru onda-
sunak. Orain udalak
erraten ahalko du arras
gurea dela, zeren beti
apezaren esku izan zi-
ren.

Apezarenetxeakba-
zuen 25 bat urte hurbil
itxia zegoela, apeza
handik gan ezkeroztik.
Etxea nahiko hondatua
dago. 20 urte luze ho-
rietan ongi etorria iza-
nen zen, adibidez, fa-
miliabehartsubatenda-
ko prezio egoki batean
alokatu izanbalitz.Pen-
tsatzen dut udalak era-
bilera on bat emanen

diola. Ongi da udalaren
eskuetan gelditu direla
ondasun horiek, berdin
bertze norbaitek erosi
balitu, ez ziren gehiago
gureak izanen. Betida-
nik ondasun publikoak
izan zirenak Nafarroa
eta estatu osoan eliz,
ermita, apez etxe, ka-
tedral, lur eremu, eliz
barneko gauzak eta
bertzehainbatondasun
bezala,herritarrenakzi-
ren. Lekuko jendeare-
nak, dudarik gabe, le-
kuko jendeakeginaketa
gerozainduaketaman-
tenduak. Ondasun pu-
blikoakzireneginezge-
roztik,mendetanetaur-
tetan.1997angobernu-
akateratako legebaten
bidez, estatu osoaneta

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

ARGAZKIAK: JUAN MARI ONDIKOL
Urdazubiko eliza goitian eta Alkerdiko kapera beheitian.
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Irakurleak mintzo

bereziki Nafarroan eli-
zak bereak bezala in-
matrikulatu edo bere
izenean jarri ditu.Behar
badabatzukerranendu-
te, baina eliza ez dute
bizkarreanhartuetaera-
manen?LekukotakoEli-
zondoko eliza beheiti-
kokarrikanzegoen,he-
rria handitzen ari zela
eta eliza ttikiegi geldi-
tzen ari zela eta orain
dela 100 urte eskasak
eraman zuten orai den
lekura,gainekokarrika-
ra, eta egin zuten eliza
handiagoa, dorre bera-
rekin eta bertze dorre
bat berdina eginez. Ba-
dira elizak Ameriketara
eramanak ere.

Zergatik arzobispa-
doak bere izenean jarri
dituen eliz, ermita, ka-
tedral eta bertze aunitz
ondasun? Ez dakit bai-
naarzobispadoaren joe-
rarekin ados ezgauden
herrietanbeharbadaez
genuke onartu behar
gureherrietaraetortzea
etakonfirmazionekosa-
kramentua ematea, ez
dugulakotz zuzen ikus-
ten gure gazteei konfir-
mazioneko sakramen-
tua ematea, gure eliza
eta ontasunak kendu
gaituen esku berak.

Urdazubiarrekeska-
tzen diogu arzobispa-
doari mende eta urtee-
tanelizaetaermitazain-
du eta mantendu ditu-
en jendearen errespe-
tuarengatik,2004kobu-
ruilaren 29a aitzineko
egoerabereanuzteaeli-
za eta kapera, betida-
nik guziz gure kapera
aunitz gurea sentitzen
dugulakoz.Oraidela14
urte auzolanean kon-
pondu ginuen eta dirua
dena urdazubiarrek
emanginuelako.Horre-
gatik uste dut, urdazu-
biarrek ahalegina egin
beharko genukeela eli-
zaetakaperaberresku-
ratzeko.

Lastima

Juainas PAUL ARZAK

Lau bat hilabete iza-
nen dira baikorregia
azaltzeak lotsa modu-
ko zera bat sortzen zi-
dalaesannuenetik.Hai-
ek garaiak! Gaur egun
lastima dut nagusi.
Zuretzat eta niretzat.
Ikaragarri handia, du-
gun egoerak eta eza-
gutzen ditugun aktore-
ak, ustez, ez dutelako
beste aukerarik uzten.
Lastima,ezinezkoazai-
dalakokonponbideaar-
gitzea. Eta opor garai-
ek, besta itxurek eta
abarrekoekezdutelako
batere laguntzen. Are
makurrago! Zirikatzen
banauzu alderantzizko
papera jokatzen dutela
esanen dizut. Hori bai
majofrogatudugula!Zer
ez dugu borroka toki,
aitzaki edo okasioa...
motiboa bihurtu? Kale-
ak, plazak, elizak, etxe-
ak,mendialde eta zela-
iak, kirol eta kulturako
aretoak...motaguzieta-
koekbalio izanduteho-
rretarako, muturka ari-
tzeko. Eskolak eta uni-
bertsitateak, teorian, ja-
kinduriazabaltzeko,he-
zi eta ez dakit zenbat
gauza on lortzeko balio
beharko omen lukete-
nak, maizegi eztabaida
gogor, hitzezko kolpe
eta kolpe fisikoen are-
to eta zangotrabaren
paradisubihurtuta ikusi
ditugu.Zenbathezkun-
tza plan ezagutu ditu-
zu? Batzuen ustez, zer
ez da konpontzen es-
kolako heziketarekin?
Beste batean ariko ga-
ra luzeago,beharbada,
honetaz. Eszenatoki
bitxiena, agerraldi ede-
rrenak, dena den, lege-
biltzarretan ikusiko di-
tugu etamundu hori is-
latzeko betetzen diren
komunikabideetan.

11 galdera labur

Nor dugu Oscar Goikoetxea?
Berako38urtekogaztea.Madrilal-
dean, aktore, esatari eta bikoizle
lanean dabilena.
Zergatik joan zinen Madrilera?
Nik aukeratutako arloan, lanerako
aukeragehiagodaudelakohemen.
Lanbide zaila izan arren, poliki po-
liki banoa aurrerantz, hiru antzer-
ki taldetan eta telesail, laburmetrai
eta filmak grabatzen ari naiz.
Oholtzagaineanaritzeakzerema-
ten du?
Adrenalina, bertigoa... Lehenengo
aldiak zailak izaten dira, baina ge-
ro egunetik egunera, gehiago ha-
rrapatzen zaitu.
Noren paperean ariko zinateke

gustora?
Baten bat hauta-
tzeagatik, Jack
Nicholsonek El
resplandor edo
Mejor Inposible

filmetan
eginda-
koaedo
Harri-
son
For-

dek Blade Runnerren egindakoa.
Antzezten edo gitarrarekin, nola
gustorago?
Bietan. Musika hobbya da, lagu-
nen artean ondo pasatzeko mo-
dua.Etaantzeztea,gogorragoaizan
arren, nire bizitzaren parte garran-
tzitsua da.
Madril edo Bera?
Lan arloa Madrilen, baina familia,
lagunaketaoporrakBeran!Herria-
rekiko loturak ez ditut inoiz galdu.
Zer botatzen da faltan Madrilen
bizita?
Familia, kuadrila, hondartza, men-
diak...
Bestetan herrira itzultzen zara?
Bai urtero ahal badut, Ttirttirikuen
blusa janzten dut gustora.
Bestetako egunik gustokoena?
Txupinazokoeguna,kuadrilakobaz-
karia izatenduguetaaspaldianiku-
si gabeko lagunak elkartzen gare-
lako.
Nola ikusten duzu etorkizuna?
Bada etorkizunik? Egoera zaila da
baina, gure esku dago aldatzea.
Amets bat?
MontxoArmendariz zuzendariare-
kin Baztan-Bidasoan grabatutako
filmbateanprotagonistaizatea.Gu-
re ideosinkrasia beste herrialdetan
erakusteko modu polita litzateke.

� Oscar GOIKOETXEA � Madrilen bizi den aktore beratarra
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EUSKARA � NAFARROAKO EGOERA KEZKAGARRIA

Oinarrizko osasun
zerbitzuak osorik
euskaraz ez
direla ematen
salatu du UEMAk

KULTURA

Mankomunitateko
kide diren
Nafarroako 14
udalerrietan,
zazpi
pediatretatik
lauk ez dakite
euskaraz

TTIPI-TTAPA
UEMAkudalerri eus-

kaldunen erabateko
euskalduntzea bultza-
tzen dihardu. Udaleta-
tik abiatu, eta herrita-
rrekeremupribatuanze-
in publikoan euskaraz
bizi ahal izatea du hel-
buru mankomunitate-
ak. Mankomunitatean
biltzen diren udalerrie-
tako oinarrizko osasun
zerbitzuetakohizkuntza
errealitatearen berri
eman dute, familia me-
dikuetapediatren ingu-
ruko datuak. Agerraldi-

an,MarenBelastegiUE-
MAko lehendakariare-
kin batera, eskualdeko
hautetsiak ere izan zi-
renNafarroakoordezka-
ri, Marisol Taberna Be-
rakoalkatea,GaraziTa-
berna Berako zinego-
tzia eta Andone Salba-
rredi Leitzako zinego-
tzia. Egoeraosokezka-
garriadaNafarroan.UE-
MAkokidediren14uda-
lerrietako bakar batek
ere ez dauka oinarrizko
osasun zerbitzua bere
osotasunean euskaraz
emateko bitartekorik.
Beran erraterako, he-
rritarguztiakdaude,bai
familiamedikubaitape-
diatrarekin ere, gazte-
laniaz hitz egitera be-
hartuak.

Familiamedikuenka-
suan,egoerahobeaba-
da ere, hiru udalerritan
medikuerdaldunakego-
ten jarraitzen dute. Eta
horietatikbatean,guzti-
ak dira erdaldunak gai-

nera. Familiamedikuen
kasuan, ordezkapenen
gaiak ematen ditu ara-
zoak normalean, izan
ere, ordezko medikuak
datozenean,gehienge-
hienetan erdaldunak
izaten baitira. Eta ho-
rren adibide ekainean
bertanBaztanengerta-
tutakoa.Medikueuskal-
dun baten tokira erdal-
dunabidalidute,etaoso
kexu dira herritarrak.

Pediatreidagokiene-
an, NafarroanUEMAko
kide diren 14 udalerrie-
tan 7 pediatra aritzen
dira, etahorietatik4kez
dakiteeuskaraz,hauda,
haurren ia %100 eus-
kalduna den eremuan,
pediatren %71k ez du
haurrek egunerokoan
darabilten hizkuntzarik
ezagutzen.

UEMAk Osasunbi-
dearekin bilera egin zu-
enudalerri euskaldune-
tako egoeraren berri

eman, eta gutxiengo
batzukadostekohelbu-
ruz; eta egia da bilera
sintonia onean joan ze-
la eta egindako eskae-
rak egokiak iruditu
zitzaizkiela.«Bainaherri-
tarrek hori baino zerba-
it gehiago behar dute.
Hitzetatik ekintzetara
pasatzea.Etahori ezda
gertatzenaridena»adie-
razi dute UEMAtik.

Osasunbideak bere
burua euskalduntzeko
planik ez du, ez eta au-
rrera begira egiteko as-
morikere;beraz,sortzen
diren arazoei irtenbidea
bilatzekooinarrizkoara-
zoak topatzen dituzte
eta topatzen segituko
dute.Horrela,Nafarroa-
ko udalerri euskaldu-
netako herritarren hiz-
kuntzaeskubideakurra-
tuak dira, etenik gabe.

Euskal Autonomi Er-
kidegoko datuak Nafa-
rroakoak baino hobeak

izan arren, udalerri eus-
kaldunenetako herrita-
rren oinarrizko zerbitzu-
akeuskarazematekogai-
tasun eza agerian uzten
dute, eta horrek herritar
askorenhizkuntzaesku-
bideak urratzea dakar.

Gauzak horrela, UE-
MArenustez«beharrez-
koa bezain presazkoa
daudalerri euskaldune-
tan osasun zerbitzuak
bere osotasunean eus-
karaz bermatzea». Ho-
rretarako, euskara plan
sendoa diseinatu eta
garatu beharko lukete,
baiOsakidetzaketabai-
ta Osasunbideak ere.
UEMAkberealdetik,ho-
ri horrela izan dadin lan
eginen du, bi erakun-
deokin eta beharrezko
direnbestehainbatekin
harremanak eginez eta
elkarlanean arituz, he-
rritarren hizkuntza es-
kubideak bermatuak
izan daitezen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Uztailaren 11n UEMAk egindako agerraldian Berako eta Leitzako udal ordezkariak izan ziren.
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UUzzttaaiillaakk 2277,, llaarruunnbbaattaa
17:00 Txirrindularitza Proba. X. Berako Saria. Kadeteak. Antolatzailea: Gure Txokoa Elkar -
tea. Luzera: 53,5 km. Irteera: 17:00 Helmuga: 18:30 IBILBIDEA: BERA (Bidasoa karrika) -
Agerra - Berrizaun - Bera – Lizuniaga - Zia Auzoa - Malet - Bera - Agerra - Berrizaun - Be-
ra - Lizuniaga - Zia Auzoa - Malet - Bera - Agerra - Berrizaun - BERA (helmuga) 17:45 He -
rri kirol jaialdia Toki Onako patioan (euria eginez gero, eskolako pilotalekuan). 1.Zatia: Pro-
ba konbinatua: koxkor biltzea, zaku lasterketa, korrika, arpana eta aizkora. 2.Zatia: txinga
(40 kg), ingudea eta harri jasotzea. Antolatzaileak: Nafarroako He rri Kirol Federa zioa eta
Berako Herri Kirol Taldea. 19:00Tonbola besta Altzateko plazan (euria eginez gero, Eztegara
pilotalekuan). Antolatzailea: Berako Larun-Haizpe merkatari, ostalari eta zerbitzu enpre-
sen elkartea.

UUzzttaaiillaakk 2288,, iiggaannddeeaa
BIZIKLETA EGUNA

10:00 Plater tiroa foso modalitatean. Parte-hartze librea. Antolatzailea: Berako Ehiza eta
Arrantza Elkartea 10:30 Adin guztientzako bizikleta martxa Ondotik, haur eta gazteentza-
ko jolasak bizikletarekin eta opari zozketa Toki Onako patioan OHARRA: Euria eginez gero,
programa bertan behera geratuko litzateke.

UUzzttaaiillaakk 2299,, aasstteelleehheennaa
20:00 Bidasoaldeko XVII. Nazioarteko Gazteen Folklore Jaialdia eskolako frontoian. Talde
parte-hartzaileak: Yuan Yuan (Taiwan), Miras (Tatarstan) eta Eraiki Dantza Taldea (Beho-
bia; Irun) Antolatzailea: Eraiki Dantza Taldea. Laguntzailea: Berako Udala.

AAbbuuzzttuuaakk 11,, oorrttzzeegguunnaa
13:00 Familia bazkaria. Antolatzailea: San Jose Zahar etxea
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AAbbuuzzttuuaakk 22,, oorrttzziirraallaa
BEZPERA

10:00 Herri gosaria txosnetan 12:00 Besten hasiera. Altxaferoa eta ezkil jotzea. Ttikien-
dako goxokiak. Ondotik Erraldoi eta buruhandiak karrikaz karrika, Incansa bles Txarangak
eta Ezpelur gaiteroek lagunduta. 17:00 Incansables Txarangak San Jose Zahar Etxean.18:00
Kukaña Illekuetan, Incansables Txarangak alaiturik.19:00 Berako txistularien kalejira.
Illekuetatik San Esteban Elizaraino. 19:00 Gaztexteban igoera. Pregoia, bertsoak eta txa -
laparta. 19:30Kontzertua: Joseba Irazoki gitarra eta bonbo. Antolatzailea: Beragazte. 20:00
Gure Txokoa Dantza Taldearen jaialdia Eztegara pilotalekuan. 00:00 Kontzertuak: Sorotan
Babies eta Morrophine Altzateko plazan. Antolatzailea: Beragazte. Egunean zehar Incansa -
bles Txaranga karriketan ibiliko da.

AAbbuuzzttuuaakk 33,, llaarruunnbbaattaa
SAN ESTEBAN EGUNA

09:30 Txistulariekin argisoinua; Ezpelur gaiteroek herrian barna. 10:30 Udalbatza, txistu-
lariak eta makil dantzariak Berako bandera aitzinean dutela, Herriko Etxe tik San Esteban
elizara abiatuko dira, Berako abesbatzak lagundurik emanen den meza aditzera. Ondotik
Gure Txokoako dantzariek Berako Makil dantzak eta Bordon dantza dantzatuko dute. Gero
Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus bertsolarien saioa. 17:00 Ezpelur gaiteroek San Jose
Zahar Etxe an. 18:00 Gure Txokoa Dantza Taldeak Berako Aurreskua dantzatuko du Herri -
ko Etxeko Plazan Gero Berako Bandaren kontzertua. 21:00 Dantza herrikoiak Altzateko
karrikan (fandangoa, La rrain dantza,…) Ezpelur gaiteroen laguntzarekin. 00:00 Kontzer-
tuak: Kaskezur eta Zakillers Altzateko plazan. Antolatzailea: Beragazte 01:00 Entzierroa
txosnetatik hasita. Egunean zehar Incansables Txaranga karriketan ibiliko da.
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AAbbuuzzttuuaakk 44,, iiggaannddeeaa
09:00 Incansables Txaranga Dornakun ibiliko da, eta Ezpelur gaiteroak Zalain auzoan.
11:30 Berako igerilekuan haur eta gazteentzat XXVI. Igeriketa Txapelketa. Antolatzailea:
Gure Txokoa . 13:00 Kukaña, Illekuetan 13:00 Ezpelur gaiteroak Ibardinen. 14:00 Gaztetxe
bazkaria Altzateko plazan, Kotte akordeoilariak girotua (Sarrerak salgai Kataku eta Erre -
kalden). Txartelak: 10€ (langabetu eta ikasleentzat: 6€ 17:00 Incansables Txarangak San
Jose Zahar Etxean joko du. 18:00 Pilotari profesionalen arteko partidak Eztegaran. Aspeko
punta-puntako pilotariak. Sarrera: 25 €. Salgai Agara prentsan eta Zalain jatetxean. 18:00
Haurrentzako berbena: Sukaldean besta! eskolako pilotalekuan 19:30 Miga ttuak Berako
plazan. 21:00 Dantza herrikoiak Ezpelur Gaiteroekin Altzateko karrikan. 00:00 Kontzertua
Altzateko plazan La Jodedera taldearekin. Ondotik Dj Elvis Caino Antolatzailea: Beragazte
Egunean zehar Incansables Txaranga karriketan ibiliko da.

AAbbuuzzttuuaakk 55,, aasstteelleehheennaa
09:00 Musika Eskolako trikitilari eta pandero joleak Suspelan, eta Ezpelur gaiteroak Kaule
auzoan 11:00-13:30 Puzgarriak Eztegara pilotalekuan 12:30 Erraldoiak eta buruhandiak
Ezpelur gaiteroen laguntzarekin Agerran 13:00 Kukaña, Illekuetan 14:00 Kantu bazkaria
Altzateko pilotalekuan. Antolatzailea: Labiaga Ikastola Sarrera: 18 € Haurrak: 8 € Salgai
uztailaren 28ra arte (igandea) Agara prentsan eta Labezarren 16:00Txikiteo herrikoia Erre -
kaldetik hasita 16:00-18:30 Puzgarriak Eztegara pilotalekuan 18:00 Kukaña, Illekuetan
19:00 Bera kantari Illekuetatik hasita ostatuz ostatu 19:30Migattuak Herriko etxea plazan.
21:00 Dantza herrikoiak Ezpelur gaiteroekin Altzateko karrikan Ondotik Zezensuzkoa ate -
rako da Altzateko karrikan 00:00 Dantzaldia Saltoka taldearekin Altzateko plazan
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AAbbuuzzttuuaakk 66,, aasstteeaarrtteeaa
09:00 Musika Eskolako trikitilari eta panderojoleak eta Ezpelur gaiteroak Garaitarreta eta
Suspelttiki auzoetan ibiliko dira 09:00 Plater tiroa, ehiza ibilaldia modalitatean. Berata -
rrentzat. Antolatzailea: Berako Ehiza eta Arrantza Elkartea 10:30 Herriko pilotarien pilota
partidak: benjaminak, alebinak, infantilak eta helduak. Antolatzailea: Gure Txokoa Elkartea
12:00 Erraldoiak eta buruhandiak Altzatetik Herriko Etxera, Ezpelur gaiteroak lagunduta.
AGURRA Erral doi eta Buruhandiei Berako plazan. 14:30 Herri Bazkaria eskolako frontoian
Sarrerak salgai Errekalde eta Xuga Ostatuetan uztailaren 31 arte. Prezioa: 15 €. Platera,
edalontzia eta mahai tresneria eskura tzeko: 5 €. Material hori itzultzean berreskuratuko
duzu dirua. 17:00 Ezpelur gaiteroek San Jose Zahar Etxean joko dute. 18:00 Kukaña,
Illekuetan. 19:00 ‘Erritmo’, Birziklapen Batukada. Antolatzaileak: Bortzirietako Hiri-Hon-
dakinen Mankomunitatea, Nafarroako Gobernua, CRANA, Ecovidrio eta Ecoembes. 19:30
Kontzertua Altzateko plazan Joxe replay taldearekin. Antolatzailea: Beragazte 21:00Dantza
herri koiak Ezpelur gaiteroekin, Altzateko karrikan. Ondotik Zezensuzkoa aterako da Altza-
teko karrikan. 23:00 DantzaldiaTrikidantz taldearekin Altzateko Plazan. 00:00 Gaztexte-
ban Jau tsiera (Gizajoa ni) Egunean zehar Incansables Txaranga karriketan ibiliko da.
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18 urterekin Zuzenbide Ikasketak egitera
Iruñeara joan zen arte Beran bizitu zen Bego -
ña  Caballero. Orain, ordea, Iruñean bizi da. In-
formatikako departamentu batean lan egiten
du, baita enpresa multinazional batentzako
interprete eta itzultzai le lana ere. Baina ez da
horretara muga tzen be re ibilbi dea. Idaztea da
bere pasio haundie netako bat eta han eta
hemen kolabora zioak eginez ase tzen  du
idazteko gosea: Gaztelako egunkari bateko
musika blog batean idazten du, zuzenbide ar-
loan www.cosaslegales.es web orrian, hain-
bat gairen inguruan eta tarteka editore gisa
www.suite101.net atarian, eta musika ar-
loan iamheremagazine.comen ere bai. 
Eta orain bertze urrats bat eman du, New York
Times egunkari estatubatuar ezagunean
idazteko postua eskuratu baitu. Egunkariko
about.com atarian musika mexikarraren inguruan idazten du. Lagun batek proposatuta hasi zen
dena: «orain dela hilabe te  batzuk, lagun batek about.com-en musika mexikarra ri  buruz 
hitz egiteko norbait  behar zutela erran zidan, eta saiatzeko. Hasieran irri egin nuen,
txantxe tan ibiliko zela koan, baina serio ari zen». Egun aunitzetan gaiari bueltaka  ibili omen
zen, eta azkenean «auke ra haundia zela ikusi nuen». Sandra Etxeberria mexikar musikari eta
aktorea ri  egindako elkarrizketa eta bere ibilbideari buruz egindako lana baliatuta, egunkari
estatubatua rrera bidali zuen bere curriculu ma re kin ba te ra. Handik  guttira jakin zuen aukeratuen 
zerrendan sartu zutela, «orduan hasi zen nire erome na ». Izan ere, erran digunez, «prozesu
luze-luzea izan da, dena ingelesez eta denbora guttiz  proba aunitz gainditu beharra».
Azkenean, jokoan zegoen postu bakarra  eman zioten: «ezin nuen sinistu. Momentu hartan
aitzineko asteetan pasatu nituen amorra zio eta kalamida de guztiak nire burutik joan
ziren, eta merezi izan zuela ohartu nintzen». Ametsa egi bihurtu zaiola onartu digu: «beti
gustatu izan zait idaztea eta ez nuen inoiz erra nen honaino ailegatuko nintzenik, are gu -
ttiago munduko egunkari garrantzitsue ne tariko batean parte hartuko nuenik. Nire ho -
bby-a lan bihurtzea ametsa errealitate bilakatzea izan da». 
Laster Sanestebanak etorriko dira. Azken urteetan lan egitea tokatu zaiola aitortu arren, aurten
etortzen saiatuko omen da, «asteburuan agian», dio. Ez digu baieztatu, baina lagunei me zua
bidali nahi izan die: «bestetan hagitz ongi pasatzeko». Ea baduen berak ere gozatzeko modua . 

Begoña CABALLERO  | New York Times-en idazten duen beratarra

«Nire hobbya lan bihurtzea
 ametsa errealitate bilakatzea
izan da»

UTZITAKO ARGAZKIA

Begoña Caballero beratarra.
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Poxpolina ageri da Argi Agararen kartelean,
ez da ari dantzan ordea. Besoa tenkatuta,
indarra erakutsiz «aldarrikapen kutsu bat»
duen irudia osatu nahi zuela erran digu 25
urteko beratarrak, «egokia iruditzen
zitzaidan besta giroan murgildu arren,
gaur egun jasa ten ari garen egoeraz ez
ahaztea». Ho rretarako, Estatu Batuetan
Egin dezakegu lelopean «langileei morala
goitu eta motibatzeko sortutako irudi-
ak» hartu ditu oinarrian «Berako erraldoi
poxpoliña irudikatuz».Horretaz gain, xuri
gorri klasikoez ere «ihes egin» eta Berako
banderako koloreak erabili ditu gibeleko
aldean. «Bitarteko eta maneju han diegirik
gabe, ideia ezberdinak eskuz txertatzen
joanda» osatu zuen lana eta herri bozke-
tako emaitzak jakindakoan «izugarrizko
sorpresa» hartu zuela dio. Lehenengoz aur -
keztu da aurten lehiaketara eta erran digu emaitza ikusita seguruenik, «datorren urtean
ere animatuko» dela. 400 euroko saria eskuratu du eta aitortu digunez «diru sariak la-
guntzen duen arren, etxe guztietara nik egindako lana iritsiko dela jakiteak ema ten
dit pozik handiena».
Bestak «edozein gaztek bezala» biziko ditu «egunez lanean eta arratsaldean trago
batzuk hartuz». Aurtengoan gainera «diru estra» izanen duenez, «lagunak afa ritxo ba -
ten esperoan» omen ditu. Urteak ere bestetan betetzen dituenez, «ospatu eta bestarako
aitzakiarik ez dut faltan izanen».
Abuztuaren 2a, Bsta bezpera, noiz iritsiko zain dago, horixe baitu bestetako egunik gus-
tokoena. Egun horretan, «jendea gogotsu dago eta altxaferoaren ondotik sortzen den
giroa ikaragarri gustatzen zait, poteoa, lagunarteko bazkaria eta horren segida».
Tarteka gautxorien pare ibili arren, ez omen da «hagitz gaupasa zalea». Aukeran,goiz
hasi eta «eguneko bestak ikaragarri gustatzen zaizkit» azaldu digu. 
Bestondoa arintzeko bere sekretua ere aitortu digu, «bestan zauden bitartean beston-
doaz oroitzen bazara behinik behin, ohatzera joan aitzinetik bokadilo eder batek mi-
rariak egin ditzake». Baina horretarako ere fundamenturik ez badago, «bestondoa
pasatzeko modurik oberena, ohetik ez jeikitzea».

Argi AGARA  | Bestetako kartel lehiaketako irabazlea

«Bezperan jendea gogotsu dago
eta txupinaren ondoreneko giroa
ikaragarri gustatzen zait»

ARGAZKIA: ARGI AGARA
Argi Agara, lehiaketan saritutako irudiarekin.
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AAbbuuzzttuuaakk 1100,, llaarruunnbbaattaa BEZPERA
18:30 Giza proba desafioa izanen da ikusgai: Alde batean, Ibarrako zortzi neska (Gipuzkoako
Txapeldunak). Beste aldetik, Sunbillako sei gazte. 20:00 Suziria He rriko Etxetik, erraldoi, bu-
ruhandi, gaitero eta trikitilariak alaiturik. 21:30 Baztan zopak Ulibeltzak elkartean. 24:00-03:30
dantzaldia Txingudi Deejays 03:30-05:30 Jai Alai Guateque Tirri&Tery-rekin.

AAbbuuzzttuuaakk 1111,, iiggaannddeeaa
TIBURTZIO DEUNAREN 

EGUNA
09:30 Argi soinuak gaiteroekin. 11:00 Meza
Nagusia. 12:15 Sunbi llako dantzarien ema -
naldia eta luntx-a plazan. 18:30 XII. Ra-
mon Latasa Saria. Arra tsaldez-gauez
dantzaldia DANTZADI taldearekin. 22:30
Su artifizialak Pirotecnia Oscense-ren es-
kutik. Ondotik pintxo dastaketa eta 200
litroko sagardo kupela.

AAbbuuzzttuuaakk 1122,, aasstteelleehheennaa HAURREN EGUNA
09:30 Argi soinuak. 11:30-13:00 eta 16:30-19:00 Jokulandia. 18:30 Pilota partidak 19:30-
20:00 Tortilla eta postre lehiaketa. Etxean prestatu eta bertan dastatu!!! Arratsalde-gauez
dantzaldia Txingudi Deejays-en eskutik. Ahotsak prestatu, karaokea ere izanen dela!

AAbbuuzzttuuaakk 1133,, aasstteeaarrtteeaa 
GAZTEEN EGUNA EGUNA

09:30 Argi soinuak. 10:00 Herri Krosa Ulibeltzak Elkartetik
hasita. Goiz-arratsaldezTren Txutxua herrian barna. 14:30
Koadrillen bazkaria Ulibeltzak elkartean. Ondotik ura-ura
txarangak alaiturik. Arratsalde-gauezdantzaldia Gabenara
taldearen eskutik.

AAbbuuzzttuuaakk 1144,, aasstteeaazzkkeennaa 
EZKONDUN EGUNA

09:30 Argi soinuak. 10:00 Mus txapelketa. 16:00 Plater tiroketa. 17:00-19:00 Hau rrentzako
jokoak.22:00 He rri afaria. Arra tsaldez-gauez dantzaldia Trikidantz-en eskutik.
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Herriko bestetan Rubenen oinak arin mugi-
tuko dira aurtengoan ere kankailuen go-
napean. 36 urteko sunbilldar hau da erral -
doiak dantzatzen hasi zirenean ekin eta
ohiturari eusten dion bakarra. «Kontent»
a ritzen dela aipatu digu, «gustatuz gero
pila bat disfrutatzen da» eta gaineratu du
«poz handia» eman ziola duela urte batzuk
ekitaldi hau berreskuratu izanak. Orekari
eutsi eta kankailuekin erakustaldi polit bat
emateko sekretua «pausoak ongi oroitzea»
dela esan digu «gona azpitik ez baita
ikusten non barna zabiltzan. Horretaz
gain, erritmo pixka bat edukitzea ere ez
dago soberan».  Gasolindegietako teknikoa
eta bi haurren aita da Ruben, eta urteek
au rrera egin ahala bestak bizitzeko mo dua
aldatu zaiola aitortzen du «garai batean
gau giroan ibiltzen ginen orain berriz
egunez ibiltzen gara. Familia giroan ospatzen ditugu bestak eta haurrentzat anto-
latzen diren ekitaldietan ez dugu hutsik egiten». Sunbillako bestak berezi bihurtzen
dituena, «jendearen parte hartzea» dela uste du, «herri guztia murgiltzen da besta
giroan eta umore ona» nagusitzen da antolatzen diren jarduera guztietan, «sormena ere
ez zaigu falta». 
Dantzaria dela erratera «ausartzen ez» den arren, urtero «laguntza ttikiren bat es-
kaintzen» du bestetan. Dantza taldean mutil eskasia dagoenez, urteroko Santiburtzio
eguneko emanaldian dantzaren bat dantzatzen du emaztea eta semearekin batera. Arra -
tsaldean, berriz, aizkora apustua ikustera joanen dela aipatu digu «bestetako ekitaldirik
gustokoenetakoa baitut».
Hamabigarren urtez oroituko dute aur ten Ramon Latasa aizkolari handia. Urteroko aizko-
ra saio lehiatua bilakatu dute antolatzaileek eta Latasa bezalako aizkolari trebeak eta izen
handikoak gonbidatu dituzte aurtengoan ere. Guztira, hamabi aizkolari neurtuko dira, sei
maila nagusian, beste sei gazte mailan. Herri kirolez gain, bertze hainbat ekitaldi antolatu
dituzte abuztuaren 10ean hasi eta bost egunez luzatuko diren bestetan, horregatik irakurle
guztiei deia egin die Irigoienek «ahal izanez gero, animatu eta etor daitezela, gustu
guzietarako zerbait harrapatuko dutelakoz seguru».

Ruben IRIGOIEN  | Sunbillako kankailuak dantzan jartzen ditu 

«Kankailuarekin ibiltzeko pausoak
oroitu behar dira, gona azpitik ez
baita ikusten non barna zabiltzan»

ARGAZKIA: ESTITXU ARRETXEA
Ruben Irigoien sunbildarra.



26 | ttipi-ttapa | 595 zbk.

2013.07.25

Herriko pestak «urteko gertaerarik polite-
nak» izanik, aurreko egunak «emozio eta
urduritasunez» bizitzen dituela aitortu digu
21 urteko leitzarrak. Zezenetarako barrerak,
plazako kioskoa, txoznak,  hondarra… jartzen
hasten direnean «pesta usaina nabaritu»
eta «poztasun haundiz eta umetako ilu-
sio berarekin pestak ailegatzeko falta
diren egunak kontatzen hasten naiz». Ur-
teek aurrera egin arren «sentsazio hori ez
da galtzen» gaineratzen du. Eguneko edo
gaueko giroa nahiago duen galdetuta, «ahal
baldin bada, bietakoa» eran tzun digu. Pes-
tak sei egunez luzatzen direnez, «denetarako
denbora» izaten omen da, «lo egiteko tarte
ttiki bat hartu eta tira aurrera». 3.000 biz-
tanleko herria izateko, Leitzako pestak «nahiko
famatuak»direla dio eta hori lortzeko sekre-
tua bere hitzetan «denok parte hartzeko ta
denon gozamenerako programa bat osatzen dutela da». Bestetako egun batekin gelditu
beharko balu, «Pesta eguna, abuztuaren 11» dio zalantzarik gabe, «denbora asko egoten
gara pesten esperoan eta lehendabiziko momentu horiek poztasun berexiarekin bizi -
tzen ditut, emozioarekin». Egun horretan izaten da bere ustez «bestetako ekitaldirik hunki-
garriena eta herrikoiena» dena, Ezpata Dantza alegia. Azaldu digunez herri guztia biltzen da
plazaren inguruan, «umeak, gazteak eta helduak, txu riz jantziak, blusa beltzekin... erritual 
baten gisakoa da, herrikoentzat esanahi haundia duena». Leitzar honi ere gaueko or duak
motz geratu izan zaizkio zenbaitetan eta behin hortara ailegatu ezkero «hoberena parran da
pixkoat luzatu eta etsian zezenak ikustea izaten da, denbora aprobetxatuz» dio barre
artean. Repartoarekin hasi eta luze jotzen dute pestek baina «gustoko tokian aldaparik ez»
eta «ongi pasatzeko grinak nekeak baino pisu gehiago» izaten omen du. Leitzako pestak
bukatzean «golpetik etxen gelditzea arriskutsua» izan daitekeela uste duenez, pesta on-
dorenik ez sufritzeko «hoberena inguruko herrietako pestetara joatea da, azken inda -
rrak bertan gastatzera». Horren ondotik, «heldu den urteko pestetan pentsatzen hasiko
gara» eta aitortzen digu 365 eguneko itxaronaldiak «luze» jotzen duela.

Erika ASTIBIA  | Leitzako gaztea

«Denetarako denbora izaten da
pestetako sei egunetan, lo egiteko
tarte ttiki bat hartu eta tira aurrera»

Erika Astibia leitzarra.
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AAbbuuzzttuuaakk 33,, llaarruunnbbaattaa
ERREPARTO EGUNA

14:00 Eskalarien bazkaria Aurreran 14:30 Torreko XIX. Urteurreneko bazkaria 16:00 Au-
zoz auzo, PLAZAOLA aldizkariaren banaketa; trikitilari, txistulari, akordeoilari eta gaiteroen
laguntzaz 20:15 Iruñeko Coral de Camara-ren Saioa elizen

AAbbuuzzttuuaakk 44,, IIggaannddeeaa
UMEEN EGUNA

08:00 Diana txistulariekin 10:00 Korporazio txikiak udal ordezkariekin gosalduko du 11:00
Umeen TXUPINAZOA Udaletxeko balkoitik Ondotik Aurrerako Pilota Eskolako gazteak ar-
ituko dira plazan 11:30-14:00 Puzgarriak eta jokoak 14:00 Familien bazkari autogestion-
atue 16:30-18:30 Puzgarriak eta jokoak 18:30 Aurrerako dantzari txikien ikuskizuna eta
umeen ingurutxo IREKIA plazan Ondoren Gurpildun zezenak plazan 20:00 Buruhaundiak
aterako dira 20:00-00:00 JOXE MENDIZABAL orkesta gizona 
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AAbbuuzzttuuaakk 1100,, LLaarruunnbbaattaa
PESTA BEZPERA

12:00 Koadrilen arteko Herri Kirolak plazan 13:00 HERRIRAk antolaturiko mani fa 14:00
Herri bazkaria karrapean, musikaz alaiturik 14:30 Jubilatuen bazkaria 18:00 TXUPINAZOA
eta Plazaola Aldizkariko azalaren egileari saria Ondotik Incansables Txaranga, txistulari-
ak, erraldoiak, gaiteroak eta buruhaundiak he rrian barrena kalejiran Gero LaTxingalera La-
betxeko atarin 22:00 Suzko zezena 23:00 TRIKIDANTZ taldearen emanaldia plazan 01:00
Incansables txarangaren erronda 

AAbbuuzzttuuaakk 1111,, IIggaannddeeaa
TIBURTZIO DEUNAREN EGUNA

08:00Diana txistulariekin 09:00Entzierroa eta behiak plazan 10:30Meza ondotik hamaike-
tako irekia karrapen 12:00 Aurrerako EZPATADANTZARIAK plazan Ondotik Afizionatuen
arteko pilota partidak 13:00 Aurreratik Incansables txaranga aterako da 18:00 Zezenak
plazan 19:00 Herri kirolak. Gero Goxokiak banatuko dira 19:30 Incansables txaranga eta
buruhaundiak 21:00 Leitzeko INGURUTXOA nahi duen guztiak parte hartzeko  2:00 Suzko
Zezena 00:00 GABENARA taldea plazan 01:00 Incansables txarangaren erronda
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AAbbuuzzttuuaakk 1122,, AAsstteelleehheennaa
PESTA BIARRENA

08:00 Diana txistulariekin 09:00 Entzierroa eta behiak plazan 12:00 Harri tire proba On-
dotik aparra 13:00Aurreratik Incansables txaranga aterako da 18:00Zezenak plazan 19:00
Aurrerako dantzarien emanaldia plazan Ondotik Goxo kiak banatuko dira 20:30 Incans-
ables txaranga Aurreratik aterako da 22:00 Suzko zezena 22:00 JOSELU ANAYAK taldea
plazan 01:00 Incansables txarangaren erronda 03:00 INGURUTXOA plazan

AAbbuuzzttuuaakk 1133,, AAsstteeaarrtteeaa
PESTA HIRUGARRENA

08:00 Diana txistulariekin 09:00 Entzierroa eta behiak plazan 11:00 Nesken pala partidak
plazan 12:00 Txakoli dastaketa eta xardin jatea 13:00 Aurreratik Incansables txaranga at-
erako da 18:00 Bertsolarik Ondotik Goxokiak banatuko dira 19:30 Incansables txaranga
eta buruhaundiak 19:30Pilota partida profesionalak 21:30Suzko zezena 22:00Herri aparie
02:00 Zezenak

AAbbuuzzttuuaakk 1144,, AAsstteeaazzkkeennaa
PESTA LAUGARRENA

08:00 Diana txistulariekin 09:00 Entzierroa eta behiak plazan 12:00 Paella leihaketa 12:00
Umeentzat pailazoak 13:00 Incansables txaranga aterako da Aurreratik 17:00 Leitzako
bertso eskolan Saioa Aurrerako atarin 18:00 Zezenak plazan Ondotik Goxokiak banatuko
dira 19:00 Ikuskizune 20:30 Gaztea-apari merienda 22:00 Suzko zezena 23:00 TALCO
musika taldearen kontzertue Ondotik Last Tea Party gaztetxean

AAbbuuzzttuuaakk 1155,, OOsstteegguunnaa
EZKONDU ETA BIKOTEEN EGUNA

08:00 Diana txistulariekin 09:00 Entzierroa eta behiak plazan 12:00 Herri Kirolak plazan
13:00 Incansables txarangaren erronda 14:30 Aurrerako bazkideen bazkaria elkartean
18:00 Bikote eta ezkonduen entzierroa eta gero zezenak plazan 19:00 Ezkondu eta biko-
teen INGURUTXOA plazan Ondotik Incansables txaranga aterako da 22:00 Musika plaza
zaharrean TOLIN EL MARIACHI22:00 Suzko zezena 23:00Alaiki taldea plazan 01:00GAIXOA
NI! Incansables txarangarekin.
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BERA

Euskal Herri
osoko lehen
udala da

TTIPI-TTAPA
Udalaren eta Goie-

ner energia kooperati-
baren arteko hitzarme-
na sinatu zuten uztaila-
ren 17an Beralandetan
MarisolTabernaalkate-
ak eta kooperatiba ho-
rretakoJoanesMaizak.
Berako Udala da GoiE-
ner Energia Kooperati-
bako bazkide egin den
lehendabiziko udala.

GoiEner irabazi as-
morikgabekokoopera-
tibada,%100eanener-
gia-ereduberriztagarri-
en alde lan egiten due-
na, eta egungo eredu
energetikoa aldatzeko
asmoa duten ehunda-
ka lagun biltzen ditue-
na bere baitan.

Bazkide-kolabora-
tzailea egiteaz gain,
udalak konpromisoa
hartu du GoiEner ener-

giamerkaturatzen has-
tendenean,eurekinba-
tera aztertzeko udale-
ko zein energia-kontra-
tuegineurenbidez.Ho-
rrez gain, eta egitasmo
horrekin lotuta, Alka-
teen Itunarekinbategin
zuen Udalak. Energia-
isurketakmurriztekoko-
promisoabiltzendu itun
horrek. Hala, 2020. ur-
terako,energia-kontsu-
moa murriztu; energia
eraginkortasuna %20a
handituedohobetu; eta
energia-eskariaren
%20a,gutxienez,ener-
gia berriztagarrien bi-
dez aseko du Herriko
Etxeak. Helburu horiek
lortze aldera, ekintza
planagaratukoduUda-
lak, baita gaiarekiko
sentsibilizazioasustatu
ere.

BIOMASA
Jasangarritasunaren

helburu horrekin bat,
uztailaren 2ko ez ohiko
udal batzarrean, zen-

bait eraikinpublikoetan
gasoliozko4galdaraeta
gaseko baten ordez 2
biomasakoak jartzeko
proiektua gauzatzeko
obraketa instalaziohau
martxan jartzen dene-
tik urte batean bere
mantenua eta laguntza
teknikoa kontratatzeko
espedienteaonartuzen
ahobatez.Horretarako,
gutxienez, hiru enpre-
sei gonbidapena luza-
tuko zaie haiekin kon-
tsultatuetanegoziatze-
ko. Batzar berean, bio-
masagaldarak jartzeko
NafarroakoGobernuak
aurten jarri beharreko
diru ekarpen handia-
goarengatikdiru-sarre-
ra honek sortutako kre-
ditua ere onetsi zen.

Uso postuak
auzolanean

EhizaetaArrantzaEl-
karteaLizuniaga,Komi-
ziar eta Altzatelarreko
uso postuak auzolane-
an moldatzen ari da.
Uztaila, abuztuaeta ira-
ileko larunbatetan dute
hitzordua 7:30ean Al-
tzatekoPlazan.Bertzal-

de, aipatzekoa da Ger-
man Castillo Lazkano-
tegi elkarteko idazkaria

NafarroakoEhizaElkar-
teko zuzendaritza ba-
tzodean ere sartu dela.

UDALA � UZTAILAREN 17AN SINATU ZUEN HITZARMENA

GoiEner Energia
Kooperatibako
bazkide egin da
Herriko Etxea

ARGAZKIA: D. NOTICIAS

Joseba Petrirenak irabazi du Nafarroako Orga Joko txapelketa
Iruñeko Sanferminetan jokatu diren Nafarroako herri kirol txapelketetatik txa-
pel-xorta ederra ekarri dute herriko kirolariek. Honela, argazkian ageri den Jo-
seba Petrirenak orga joko txapelketa irabazi zuen uztailaren 14an, hiru plaza
eta erdi eta 2,50 metro eginda. Uztailaren 8an, Nafarroako arpana txapelketa
irabazi zuten hirugarren urtez Nerea Sorondo eta Amaia Gartzia beratarrek.
Bortz minutu eta bederatzi segundo behar izan zituzten 45 ontzako enborrari
hamar epai emateko eta honela, txapela eskuratzeaz gain, marka berria ezarri
zuten. Gizonezkoen ingude altxatze txapelketan, Berako Herri Kirol taldeko
Aritz Izuzkizak lortu zuen garaipena, 77 altxaldi egin eta gero.

GIZARTEA

Bizikleta protagonista izanen da
besten aitzineko asteburuan

TTIPI-TTAPA
Bestenaitzinekoasteburuanhainbatekitaldi an-
tolatu dituzte aurten ere eta bizikletak protago-
nismoberezia izanendu.Honela,uztailaren27an,
larunbat arratsaldeko 5:00etan txirrindulari ka-
deteei zuzendutako Berako X. Saria antolatu du
Gure Txokoak. 53,5 kmko ibilbidea osatu be-
harko dute. Egun berean, 17:45ean herri kirol
jaialdia antolatu dute Toki Onako patioan Nafa-
rroako Herri Kirol Federazioak eta Berako Herri
Kirol Taldeak. Larun-Haizperen eskutik, berriz,
tonbola besta eginen da Altzateko plazan
19:00etan.
Igandean,BizikletaEgunaospatukoda.10:30ean
adin guztientzako bizikleta martxa abiatuko da.
Ondotik, haur eta gazteentzako jolasak bizikle-
tarekin eta opari zozketa Toki Onako patioan.
Bertze aldetik,Mikel Telletxearen arte erakuske-
ta (pintura, bideoa, argazkia) ikusgai dago Kul-
turEtxekoerakusgelanuztailaren23tikabuztua-
ren 11ra arte.
Uztailaren 29an, astelehenarekin, Bidasoaldeko
XVII. Nazioarteko Gazteen Folklore Jaialdiko
saioa izanen da 20:00etan eskolako frontoian.
TaiwanekoYuanYuan,TatarstangoMirasetaBe-
hobiako Eraiki Dantza taldekoak ariko dira.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Marisol Taberna alkatea eta GoiEner kooperatibako Joanes
Maiza, hitzarmena sinatzen.
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LESAKA

KIROLA � 13 MINUTUTAN HOBETU DU IAZKO MARKA

Bixente Igartzabal
laugarren izan da
Altriman proban
Master
kategorian
garaile izan zen

Aitor AROTZENA
Bixente Igartzabal,

BetiGazte elkartekoki-
rolaria laugarren izanzen
uztailaren 13an Fran-
tziako Les Angles hiri-
an burututako Altriman
Triatloigogorrarenbos-
garren edizioan. 12 or-
du, 54 minutu eta 7 se-
gundo behar izan zitu-
en lana burutzeko, joan
denurteanbaino13mi-
nutu guttiago. Halere,
iazbigarren izanzeneta
aurten laugarren.

Izan ere, Alexandre
Touzard frantziarrak ira-
bazi zuen proba, 12 or-
du,27minutueta31se-
gundokodenborabikai-
narekin. Podiuma ber-
tze bi frantziarrek osa-
tu zuten: Gregory Vers-
chuere (8 minutu eta 9
segundora) eta Fréde-
ricFernandez (23minu-

tu eta 30 segundora).
Beraz, lesakarrarekin
batera, proba 13 ordu
baino guttiagoan egin
zuten bakarrak izan zi-
ren.Gogoratu behar da
joan den urtean Thierry
Chatron irabazleak 13
ordu eta 6 minutu be-
har izan zituela.

Beti bezala, gibele-
tik aitzinera egin zuen
Igartzabalek. Igerian
3.800metroeginondo-
tik, uretik 74. postuan
aterazen,sailkapenbu-
rutik21minuturaetabi-
zikletaren gaineko 198
kilometroetanpartzialik
onenaeginondotik,ma-
ratoia zazpigarren pos-
tuanhasi zuen.Oinezko
lasterketaren 33. kilo-
metroan, Fernandeze-
tikminutuerdiraerehur-
bildu zen, baina honek
eutsi egin zuen azken
zatian eta lesakarrak
ezin izan zuen podiu-
mera igo. Halere, mas-
ter kategorian garaile
izan zen Igartzabal.

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA

Guttiago falta da 2014ko Sanferminetarako!
Txupinazo bereziarekin abiatu ziren Sanferminak. Mentxu Peña euskaltegiko
irakasleak piztu zuen besta, bere ikasle eta ikasle ohiek eskuz esku pasatuta-
ko kriseiluko sua erabiliz, euskararen transmisioaren seinale. Herriko Etxe bar-
nean, 15 urtez erraldoiak dantzatu dituzten Montxo Telletxea eta Axio Arriola
omendu zituen Udalak (German Deskarga eta Quique Alcantarak hartu dute le-
kukoa), baita 100 urteko Kristina Maia ere. Egun handian ezpatadantzariak ha-
rat-honatean ibili ziren eta Pello Etxebestek azken urtea egin du kapitain mo-
duan. Arratsaldean, Isabel arrebari dantzatu zion Aurreskua. Peñen egunean,
40 urte bete dituen Kalaxkak izan zuen protagonismoa eta haurren eta bikote-
en egunak ere giro ederrean joan ziren, asteburuko jendetza izugarririk gabe.

UTZITAKO ARGAZKIA

Bixente Igartzabal lehenbizikoa izan zen master mailan.
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Orain interneta
ordaindu gabe
erabiltzeko
aukera izanen
da

Irune eta Itsaso

Udatikaitzinerazen-
bait gauza aldatu dira
Kultur etxeko funtzio-
namenduan. Orain ar-
teko Interneteko zerbi-
tzua ordaindua zena,
dohainik izatera pasa
da. Orain edozein hur-
bildu daiteke Kultur
etxeko telezentrora eta
bertan daudenordena-
gailuak erabili edo be-
reportatilaekarrietaWi-
fi sarea erabiliz Interne-
ten nabigatu inongo
kosturik gabe.

Bertzetik zerbitzu
berriakereeskainikodi-
ra Kultur etxetik, tarte-
an enkoadernazio eta
plastif ikazio (A4/A3
neurriak)zerbitzuak,bai-
ta @etxalar.org posta
kontua nahi dutenen-
tzat. Orain arte eskain-
tzenzirenzerbitzuakere,
inprimaketa zerbitzua
(A4/A3 neurriak) eta
CD/DVD-engrabaketa,
eskuragarri egonen di-
ra nahi dutenentzat. Al-
di berean Informatika-
ko formazioan lan egi-
nen da eta mota des-
berdinetako ikastaroak
antolatutako dira bai
partikularrei zuzenduak
eta baita herriko elkar-
teedo taldeenbeharre-
tara egokitutakoak ere.

Haueningurukoazal-
pen guztiak www.etxa-
lar.org orrian daude.

Moldatu dute
Lurrizti Ederreko
bidea

Sasoi eskabazioak
eginduobraeta18.000
europasatuxekostada
(hasieran, lizitazio-pre-
zioanmarkatutakoabai-
no 8.000 euro gutiago).
Auzotarrekordaindudu-
te gastuaren %8a eta
gainerakoa Udala eta
Nafarroako Gobernua-
ren artean.

Uholde-arriskua
duten etxe eta
lurrak

Uztailaren 24an goi-
zeko 11etan bilera egi-
nendaKulturEtxeangai
honen inguruan infor-
mazioa zabaltzeko. In-
teresatutadaudenguzti-
akbileraraagertzeana-
hi luke udalak, GANe-
ko teknikoak etorriko
baitira azalpenak ema-
tera eta egon litezkeen
soluzioakaipatzera. Izan
ere,NafarroakoGober-
nuakgaiaaztertudueta
orain ezagutzera ema-
tenaridaherrizherri ze-

in eremu diren uholde-
renbatgertatuzgerour-
peangelditukozirenak.
Gure kasuan Antsolo-
kuetaauzoa,presa ingu-
rua, errota ingurua eta
Beola aldea, batez ere.

Bisita gidatuak
Joan den urtean be-

zala,uztailaetaabuztu-
kohilabeteetanPatxiku
Irisarrik bisita gidatuak
eskainiko ditu turisten-
tzat, astelehenetik la-
runbatera 12:00etan,
herri sarrerako aparka-
lekutik abiatuta.Bisitak
ordu1 inguru irautendu
eta prezioa 3 eurokoa
da pertsonako. Infor-
maziogehiagonahidue-

nak 637466107 telefo-
nora deitu dezake.

Herria ezagutzeaz
gain,usategietakobisi-
ta gidatua egiteko au-
kera ere izango da uda
garaian. Bisita hauek,
10 lagunetikgorako tal-
deentzat dira eta ordu
eta erdi irauten dute,
Lizaietatik abiatu, txo-
rilepotik eta sareetatik
pasatu eta trepabiela
treparaino iritsi eta bu-
kaeran bideo bat ikus-
ten da usazaleen etxo-
lan. Bisitaren prezioa 2
eurokoadapertsonako
eta aldez aurretik erre-
serbatu behar da 690
26 77 56 telefonoan
(Laura).

Uztailaren 18anKul-
tur etxeko informazio
puntuarenordutegiaza-
baldu zen. Hilabete ba-
tez egonenda irekia tu-
rismobulegoarenordu-
tegiarekinetaAsteSan-
tuanbezala,Patxiku iza-
nen da arduraduna.

Organo kontzertua
Abuztuaren 9an or-

ganokontzertua izanen
da elizan 20:00etan;
Euskara Batzordea eta
parrokiaren artean an-
tolatuta. Organo mun-
duan famatua den eta
atzerrian aunitz jotzen
aritzendenBenantziBil-
baok eskainikodu kon-
tzertua. Sarrera doan.

GIZARTEA � UDATIK AITZINERA

Kultur Etxeak
zerbitzu berriak
eskainiko ditu

ETXALAR

ARGAZKIAK: AIERT IRIGOIEN

12 haur ari dira udaleku irekietan
Udaleku irekietan aurten 12 haurrek parte hartu dute eta begiraleak Oihana
Mitxelena eta AinhoaMunarriz izan dira. Ekintzei dagokionez, astean behin ige-
rilekura joan eta sukaldaritza egin dute. Honez gain dantzatu, kantatu, ateral-
diak, jolastu eta eskulan ezberdinak egin dituzte.
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IGANTZI

GIZARTEA � BILERAK EGIN DITU AUZOZ AUZO

Auzolana
antolatzen
hasi da Udala
Urtean hamar
ordu egin
beharko ditu
herritar
bakoitzak

TTIPI-TTAPA
Auzo-lanaantolatzen

aridiraUdaletxetik.Ho-
netarakoaurrekoastee-
tan auzoetako jendea-
rekinbilerakegindituzte:
PiedadeetaUnanuaau-
zotarrekin, Berrizaun-
goekin, Frainekoekin,
Irisarrikoekin eta herri-
gunekoekin.

Bileretan zalantzak
argitu eta auzoko koor-
dinatzaile baten beha-
rradagoelaerranzuten.

Etxeetara ere arau-
tegiaren laburpena bi-

dali zen, baita koadro
batnonUdaletikzein la-
nak egiten ahal diren
azaltzen zen. Norberak
fitxa hori bete bere da-
tuekin eta Udaletxera
eraman beharko luke.
Honelabakoitzakauke-
ratuko luke zein lan eta
zein egun eta ordutan
nahiagoduenauzolana
egin.

Kontutan hartu be-
hardaUdalakezdakie-
la auzo bakoitzean ze-
inbehardauden,eta in-
formazio hau koordi-
natzaileengadik lortu
nahi duela: horrela au-
zolanean egin beharre-
koak auzotarrek berai-
ekproposatuko lituzke-
tela.

Auzo batekoa izate-
ak ez du erran nahi ba-

karrik auzohorretan lan
eginen duenik: Udalak
ere erabakiko du egin
behar diren bertze la-
nak eta, taldeak osatu,
eta lanhoriekegiterabi-
daliko ditu.

Aurteneginbeharre-
koauzolanak5orduko-
ak izanen dira, urte er-

ditik aitzinera hasi dire-
lako,bainahurrengour-
tetik aitzinera urtean10
ordu egin beharko di-
tuzte herritarrek.

Norbaitek auzolan
bateginnahibadu,Uda-
letxera deitu behar du
48 ordu lehenago, ize-
na eman eta asegurua-

ri parte emateko. Baita
Udalak egin behar du-
en lana onartzeko ala
ez, noski: Udalaren
onarpenik gabe ez da
auzolanik eginen.

Gure herri eder hau
oraindik ederragoa utzi
behar dugu guztion la-
nari esker!!!

ARGAZKIA: DIARIO DE NOTICIAS

Eneko Telletxea
lasto altxatzen
txapeldun
Aspaldiko urteetan herri-
ko kirolariek maila bikai-
na emandute lasto altxa-
tze txapelketetan:Eduar-
do Eugitik hasi, Xabi Se-
in, Iñaki Bereau eta Kar-
los Sein arte, Nafarroako
txapeldunak izanak dira,
baita Euskal Herrikoa ere
Bereau.Belaunaldiberria
indartsu heldu dela era-
kutsi dute aurten Nafa-
rroako txapelketan. Ene-
ko Telletxea eta Arkaitz
Retegi herritarrak lehen
postuanberdinduakgeldi-
tuzirenhamahirunaaltxal-
direkin Iruñean.Probaren
bi minutuak bukatu arte
lanean segitu zuela balo-
ratu eta Eneko Telletxea-
ri eman zioten txapela.
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ARANTZA

Eskualdeko
denda eta
ostatuetan,
boletoak euro
batean salgai
daude

Nerea ALTZURI
Aitzinekoaleanaipa-

tubezala, ArantzaRock
abuztuaren24an izanen
da. Arratsean kontzer-
tuak izanen baldin ba-
dira ere, ilunabarrean
kostaldeko nafarrekin
poteomusikatua iraga-
nen da. Horrela, berta-
ratutakoek edizio hau
girotzen hasteko mo-
dua i zanen du te .
22:30etikaitzinera,Kas-
kezur, Gibelurdinek,
Kop, Xutik eta Dj Ele-
punto musika taldeen
emanaldiak izanen dira
plazan. Sarrera ez da
ordaindu behar.

Arrats guzian, txos-
naetaogitartekoak iza-
nen dira eta iaz bezala,
boletoakeresalgaidau-
de euro batean eskual-
deko denda eta osta-
tuetan.Saripotoloak jo-
koan daude: Euskal

Herriko landetxe bate-
an bi lagunentzako as-
teburu bat, Elgorriaga
bainuetxeanbi lagunen-
tzakosarreraketaAter-
pean bi afari. Abuztua-
ren 24ko arratsean egi-
nen da zozketa eta sa-
ridunakwww.arantza.eu
web orrian, Xorroxinen
etaTtipi-Ttapan jakina-
raziko dira. Saridunek
hilabete bateko epea
izanen dute agertzeko.

Dagoeneko Gazte
Asanblada burubelarri
aridaegunariazkenuki-
tuak ematen.

Lehenik ordea, Ba-
llekasko bestak ditugu
l a ruba t hone tan .
11:30ean txupinazoa
botako dute. Ondotik,
trikitilariak eta dantza-
r i ak ib i l i ko d i r a .
14:00etan bazkaria eta
bazkalondoan bertso-
lariak ariko dira. Gero,

jokoak. 19:00etan mu-
s i ka Beña tek i n .
21:30ean zingar-jatea
eskainiko da eta ondo-
tik, berriz ere Beñaten
musikarekindantzatze-
ko aukera izanen da.

Bestarako gogoa
duenak beraz, badaki:
BehekoPisutakobeste-
kin hasi, amabirjinekin
segi tu eta abuztua
Arantza Rock-ek in
akautu!

Oporraldea Brava
itsasaldean

Joan den ekainako
kruzeroa ezin izan zu-
ten egin eta oporraldi
horretarako jarritakodi-
rua itzuliko zaie bidaia-
riei.

Gertaturikoa gibele-
anutzi etabertzebidaia
labur bat antolatu da
Brava itsasaldera edo
Costa Brava delakora.

Abuztuaren 25etik
30era izanen da.

Autobusez,bidaiari-
akdaudenherrietangel-
dialdiak eginen dira.

Ampuriabrava, Ro-
sas,Cadaques,Bartze-
lona eta Carcassone
ezagutuko dira bertze-
akbertze, eta hiri horie-
tako gaztelu, ardande-
gi, parke, paraje…eza-
gutuko dituzte.

Bidaiaren prezioa
495eurokoadapertso-
nakoetaautobusa,ase-
gurua eta BEZa, egin
beharreko zenbait bisi-
ta eta otordu, bidaiko
gidaria, egonaldiko ho-
tela… sartzen dira pre-
ziohorretan (Informazio
gehiago Martin Lega-
rrak).

KULTURA � ABUZTUAREN 24KO KONTZERTUA

Kaskezur, Gibelurdinek, Xutik, Kop eta
DJ Elepunto Arantza Rocken izanen dira

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Giro ederra izanen da aurten ere Arantza Rock jaialdian.
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ESKUALDEA

Zenbait bisita
egiteko
aitzinetik
erreserba egin
behar da
Partzuergoaren
telefonoan

TTIPI-TTAPA
Baztan-Bidasoaldea

hobe ezagutzeko bisi-
ta gidatuak antolatu di-
tu aurten ere Bertizko
PartzuergoTuristikoak.

AlmandoztikBelate-
rako Donejakue Bidea
etanaturgunebabestua
ortzegunetik larunbate-
ra,Etxalarkoherrigunea
astelehenetik larunba-
tera, Donamariko jau-
regia astearte eta or-
tziraletan, Elizondo as-
teartetik larunbateroedo
Leurtzako urtegietako
AisiarakoNatureremua
egunerobisitadaitezke.
Horretaz gain, aitzine-
tik erreserba eginez,
Igantziko San Juan Xa-
rreko erreserba natura-
la eta iturri miragarriak,
Baztango monumentu
megalitikoak,Arizkungo
Boza te auzoa e ta
Santxotena parke mu-
seoa, Amaiurko herria,
gazteluko aztarnak eta
herrirabisitagidatuaeta
Lesakako herria bisita
daitezkeordutegiezber-
dinetan.

Batzuetan aldez au-
rretikerreserbatubehar
da, 948 592323 telefo-
nora deituz. Informazio
gehiagowww.consorcio
bertiz.org webgunean.

GIZARTEA � TURISMOARI BEGIRA

Udako bisita gidatuak
antolatu ditu aurten ere
Bertizko Partzuergo
Turistikoak ARTXIBOKO ARGAZKIA

Leurtza inguruan bisita gidatuak eskainiko dituzte egunero.
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Bestetako
zopetako
txartelak
salduko dituzte
bilera ondotik

Maider PETRIRENA
Ulibeltzak Elkarteak

urteko batzar orokorra
eginen du uztailaren
27an, larunbatarratsal-
deko6:00etatikaitzine-
ra. Gai ordenari dago-
kionez, joan den urteko
akta irakurri eta egoki
ikusten badute onartu-
ko dute lehenik. Gero,
2012ko kontuak azter-
tuko dituzte, elkarteko
obrakere izanendituzte
hizpideeta2013kobes-
tetako programa ere
landukodute,eskarieta
galderen txandari ekin
aurretik.

Bilera bukatutakoan
aipatu beharra da bes-
tetako Zopetako txar-
telak salgai egonen di-
rela Ulibeltzak Elkarte-
an bertan bazkideen-
tzat.Uztailaren28tikai-
tzinera gainontzekoen-
tzatsalgai jarrikodituzte
herr iko ostatuetan.
Txartelaren prezioa 20
eurokoa da.

Herrera anaiak
bikain

Herrera anaiek Caja
Ruraleko BTT martxan

partehartuduteeta irai-
leanbukatukoduteden-
boraldia. Ekainaren
16anTuterako lasterke-
tanparte hartu eta biek
podiuma lortu zuten.
Enekok, 3. postua lor-
tu zuen etaKoldo anaia
berriz garaile izan zen.

Ekainaren 23an, Li-
zarran izan zuten ka-
rrera. Horretan Enekok
ez zuen parte hartu eta
Koldok berriz ere lehen
postua lortu zuen.

Ekainaren30eanbe-
rriz Enekok Open Eus-
kadi 2013an parte har-
tu zuen Zallan. Zorio-
nak hemendik Herrera
anaiei eta segi dezate-
la horrela.

Unai Bertiz
Nafarroako
txapeldun

Kirol arloan segituz
ezin utzi Unai Bertiz ai-
patu eta zoriondu ga-
be. Seigarren urtez ja-
rraian Nafarroako Ha-
rrijasotzaile txapelketa-
ko txapelduna suertatu
delako Iruñeko sanfer-
minetan. Pronostikoak
bete zituen eta jaun eta
jabe izanzenprobaoso-
an zehar. Denera 6.215
kilo altxatu zituen (zilin-
droa 22 aldiz, kubikoa
14 aldiz eta bola 18 al-
diz).

Zorionak berari ere
eta animo!

GIZARTEA � UZTAILAREN 27AN

Ulibeltzak
elkartearen
urteko batzarra
larunbatean
eginen dute

SUNBILLA

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Uztailean eguraldi bikaina egiten ari da igerilakurako
Ekainaren 15ean ireki zituzten igerilekuak, baina eguraldiak askorik lagundu ez
zuenez ekainean ez genuen bainu askorik hartzeko aukera izan. Uztaila berriz,
bikaina doa eta gozatu ederra ari gara hartzen. Ea horrela segitzen duen!

UTZITAKO ARGAZKIAK

Eneko Herrera hirugarren izan zen Tuterako proban eta Koldo anaia, beriz, lehenbizikoa.
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GIZARTEA � UDALAK UTZI DIO MERKATARIEN KARRIKAKO LOKALA

Bertze hogei urterako egoitza
izanen du Erreka elkarteak
Triatloi sekzioa
ere izanen du
elkarteak

TTIPI-TTAPA
1993an utzi zion le-

hen aldiz Udalak Erre-
kari Merkatarien karri-
kako lokala,elkartearen
egoitza izan zedin. Ho-
geiurterakozesioa izan
zen eta orduan, egoera
kaxkarrean zegoen lo-
kala txukundu eta ur-
teetanbeharrezkomol-
daketak egin dizkiote
bazkideek, gaur egun
duen itxura ederra lor-
tu arte. Hogei urterako
utzi zion Udalak lokala,
eta erabilera baimena
berritzeaeskatuduora-
in elkarteak. Udalak ez
du inolakoeragozpenik
jarri eta bertze 20 urte-
rako utzi dio.

Bertze aldetik, Erre-
ka elkartearen baitan
triatloiatalasortzekotra-
miteak egiten ari dira.
Berriki,RothekoTriatloi
gogorrean parte hartu
duen Gorka Bidegain
izanen da atal berri ho-
rren arduraduna.

Mendi irteeraerean-

tolatu du Errekak uztai-
laren27rakoAspemen-
dira.Hau idazterakoan,
zehaztugabedaudeor-
dutegiak. Informazioge-
hiagonahiduenakErre-
ka elkartearen webgu-
nea kontsultatu edo
Sanba San Miguelekin
egon behar du.

EGA Ikastaroa
Doneztebeko IKA

euskaltegiak,urterobe-
zala, EGA ikastaroaan-
tolatu du heldu den
abuzturako. Ikastaroa
abuztuaren 6tik 30ra
eginen da, hau da lau
astez.
Ikastaro honen helbu-

rua EGA titulua presta-
tzeko klaseak eskain-
tzea da bai on-line no-
laohikoeran (klasepre-
sentzialak). Interesatu-
ek 948 45 15 55 telefo-
nora deitzen ahal dute
edo ma le r r eka@
ikanet.net helbidera
idazten ahal dute.

DONEZTEBE

ARGAZKIA: JOSEBA ZABALZA/BOSTOK PHOTO

Abuztuaren 10ean jokatuko du azken partida Iñaki Lizasok
Irudian ageri den bezala, San Fermin egunean Nafarroako zaleak agurtu zitu-
en Iñaki LizasokHuartekoEuskalen.Urrizarekin batera, KotetoEzkurra eta Joxe
Etxeberria herritarren kontrako partida irabaziz agurtu ere. Baina oraindik ber-
tze partida bat gelditzen zaio eta betirako agurra Hernaniko Galarretan eginen
du abuztuaren 10ean.

EHIZA

Lau uso
postu enkante
publikoan jarri
ditu Oizko Udalak

TTIPI-TTAPA
Oizko Udalak enkan-
te publikoan jarri ditu
lauusopostuenapro-
betxamenduak.Lehe-
nengo postuaren ha-
sierako prezioa 1.200
eurotanezarriduUda-
lak, hiru eta lau pos-
tuenak 1.400 eurotan
eta bortz postu zen-
bakiaren hasierako
prezioa1.000eurotan
finkatu du. Aprobe-
txamenduak urte ba-
terako izanen dira, hi-
ru urteraino luzatzeko
aukerarekin.

ABUZTUAREN 24AN
Enkantean parte har-
tzeko, lizitatzaileakha-
sierakoprezioaren%5
utzi beharko du aitzi-
netik, behin behineko
fidantza gisa. Goiti jo-
tzeko postura 50 eu-
rokoa izanendaeta le-
henbiziko enkantea
abuztuaren 24an egi-
nen da Herriko Etxe-
an, 12:00etan.
Esleipena arautzen
duen baldintza agiria
eskuratu nahi duenak
udal idazkaritzan iza-
nen du.

OIZ
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Herriko
konpostontzia
kokatzeko hiru
leku ikusi dira

Fermin ETXEKOLONEA
Malerrekako Man-

komunitatetik etorriak
dira herrian jarri asmo
dutenkonpostontziaren
inguruko informazioa
ematera.Udalordezka-
ritzarekin ibili ziren, eta
herriko konpostontzia
jartzekohiruaukeraaur-
keztuzituzten:Hualdea

etxeko (sekretarioaren
etxea)baratzean,depu-
radorako landa aldera
(herritik urrutixeagoa)
etabesteaelizaren ingu-
ruan. Teknikariak bere
azterketak eginen ditu
eta Mankomunitateak
bere iritzia emanen du,
baina azkenean Herri-
koEtxeakerabakikodu
non jarri.

Zaborragutxitzeaeta
zaborrontzi berdeak
kentzen joateadaman-
komunitatearen eta
udalarenasmoa.Orain-
dik luze joanen da, bai-

naherrianerebadakon-
postagailua jartzekoas-
moa. Denen laguntza
beharko da herria aha-
lik eta txukunen man-
tentzeko.

Kinto-afaria
Uztai laren 27an,

1961 eta 1962an jaio-

takoen kinto afaria an-
tolatu dute Errandonea
ostatuan.Ostatuanber-
tan eman behar dute
izena.

Udaleku
proposamena

Ainhoa Larrea eta
Leire Bazterrikak pro-

posamena egin dute
festen ondotik eta es-
kola hasi arte 3-12 urte
arteko haurrak zaintze-
ko. Goizetan eskainiko
lukete udaleku zerbit-
zua. Proposamen be-
rriadaeta interesadue-
nak beraiengana jo be-
har du lehenbailehen.

GIZARTEA � MANKOMUNITATEAREKIN BATERA

Zaborra nola
murriztu
aztertzen ari da
Herriko Etxea

ZUBIETA

EZKURRA

Bertako
arbasoak
dituzten
argentinarrak
ere agertu dira

Fernando ETXEBERRIA
Mundu osoko turis-

tak hurbildu dira Ezku-
rraraudan,zenbaitegun
etagauemateko.Ame-
rika,Danimarka,Taiwan,
Ingalaterra, Gales, Ale-
maniaetaFrantziakobi-
koteak izanditugu, bai-
taarbasoakEzkurrako-

akzituztenArgentinako
familiak ere. Mariezku-
rrena, Ezkurra eta gisa-
ko abizenak dituzten
pertsonak dira. Estatu-
tik,berriz,Katalunia,Va-
lentzia, Madril eta Ex-
tremaduratik ere etorri-
tako jendea izan dugu.

Bataioa
Uztailaren 13an ba-

taiatu zuten Maia, Jo-
sebaetaMariaJesusen
alaba.Elizkizunarenon-
dotik, familia Barranka
ostatuan bi ldu zen
bazkaltzera.

GIZARTEA � MUNDU OSOKO TURISTAK DATOZ

Ezkurra, herri
kosmo-polita

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Ezkurrako Itzulia egin dute 19 mendizalek
Ezkurra eta Leitzako 19 mendizalek herriko mendi itzulia egin dute, aurreko ur-
teetako ohiturari eutsiz. Perralekutik abiatuta, Ezkain eta Erakurrira igo ziren.
Normalean Donostia ere ederki ikusten da gailur horretatik, baina egun horre-
tako behelaino finak ikusmena oztopatu zuen. Olegi inguruan Iruñarriko men-
hir famatuan gelditu ziren, Eratsungo lurretan. Handik herrira jeitsi ziren.

UTZITAKO ARGAZKIA

Udako beroa arintzeko erreka baino hoberik ez da
Uda garaia ailegatu da, berandu bada ere. Batzuk errekan freskatzen pasatzen
dute denbora.
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GIZARTEA � BESTAK PASATU BERRITAN

Uda garaiko
ekintzetan
murgildua dago
herria
Ixiar Bazterrika
eta Izaro
Ariztegirekin
udalekuetan
gustora
dabiltza neska
eta mutikoak

Arkaitz MINDEGIA
Iritsi da udako giroa

eta uda garaia, dagoe-
neko gure herrian turis-
tak ikusten ahal dira,
batzuk euskal herrita-
rrak eta besteak Madril
eta Kataluniatik etorri-
ak.Herrikoxokopolitak
bisitatuetabertanegun
ahaztezinak pasatzera

etorri dira, landetxetan,
Herriko Ostatuan edo
Tresanean ostatu har-
tuz. Ea gustora pasa
eta berriro ere bueltan
etortzen diren.

Herriko besten
kartela

Pasa berri diren he-
rriko bestak ederki jo-
an dira. Giro eta umore
onean gisa guzietako
ikuskizunetan herritar-
ren parte hartze han-
diarekin. Orain hurren-
go urteko bestetako
gutxiago falta da. Aur-
ten ere udalak kartel le-
hiaketa egin zuen. He-
rriko Ostatuan egon zi-
ren aurkeztutako lan

guztiak ikusgai eta he-
rritarren botoek eraba-
kitzen zuten irabazlea.
Enara eta Naroak egin-
dako kartela izan zen
bozkatuena eta berai-
ek eskuratu zituzten jo-
koan zeuden 150 euro
eta opari sorpresa.

Glana eta Leila
herrian

Iritsi dira Iturenera
Saharako bi neskato
gazteak. Ekainaren
24anailegatuzirenGla-
na eta Leila eta hemen
egonendiraabuztuaren
21bitarte.MikeletaMa-
risaren etxean goxoki
hartuko dituzte eta he-
rriko gainerakoen mai-

tasuna ere jasokodute.
Urte berezia dute aur-
tengoa. Saharaztanen
bidezetaNafarroaoso-
koOporrakbakeanegi-
tasmoaren barrenean
Euskal Herrira oporrak
pasatzeraetorrikodiren
azken urte dutelako.
Ederki pasa eta apro-
betxatudezatelaberaz!

Javier Sein garaile
bi probatan

Dagoenekooporrak
hartu ditu mendiko bi-
zikletan aritzen den Ja-
bier Sein iturendarrak.
Bikain joan zaio sasoi
hauetaazkenekokarre-
retan aitzineko postue-
tan ibili da. Erraterako,

Zallan jokatutako Eus-
kadikoOpeneko laster-
ketanbigarren izanzen,
Oiartzunen jokatutako-
an lehenengoaetaCas-
tañedan jokatu zen
Open Astur proban ere
irabazle suertatu zen.

Udalekuetan
gustora

Ixiar Bazterrika eta
IzaroAriztegikudaleku-
ak antolatu dituzte.
Ederki aski ari diramol-
datzen beraiekin hau-
rrak, astelehenetik os-
tiraleragoizetanekintza
ezberdinak eginez. Ar-
gazkietan nabari da
haurtxoak ederki ari di-
rela pasatzen.

ITUREN

UTZITAKO ARGAZKIAK

Udalekuetako lanetan gustora dabiltza herriko neska-mutikoak



40 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 595 zk.

2013.07.25

Larunbatean idi
proba jokatuko
da Beintzan eta
harrijasotzaileak
ariko dira

TTIPI-TTAPA
Beintza-Labaiengo

bestak abuztuaren 2tik
5era ospatuko dituzte.

OSTIRALA, ABUZTUAK 2
(LABAIEN)
•20:00:altxaferoakbes-
tei hasiera emateko.
Ondoren karrikarron-
da herriko trikitilarie-
kin.

•21:00: Zopak Itturron-
do elkartean eta La-
baiengo ostatuan.

• Gauez dantzaldia
AIERRIK taldearekin.

LARUNBATA, ABUZTUAK 3
(BEINTZA)
•Goizean:Karrikarron-
da herriko trikitilarie-
kin.

• 11:00: Plater-tiroa.
• 16:00-19:00: Puzga-
rriak.

• 19:00: Idi proba Zu-
billagaren idiekin. Ha-
rrijasotzaileak:Urrutia
eta Ostolaza.

•Arratsaldezetagauez:

Dantzaldia TRAKETS
taldearekin.

IGANDEA, ABUZTUAK 4
(LABAIEN)
•Goizean:Karrikarron-
da Iturengo txistula-
riekin.

•12:00: MezaNagusia.
Ondoren Luntxa La-
baiengoOstatuan.Ge-
ro, aizkora apostua:
Xabier Mindegia eta
Jazinto Etxekonanea;
Pello Telletxea etaMi-
guel Angel Etxeberria
etaJoseLuisTelletxea
eta Jexux Etxeberria.

• 17:00: Mus txapelke-
ta.

• 18:00: Gorriti eta be-
re animaliak. Puzga-
rriak.

•21:00:Tortillaetapos-
tre lehiaketa.

• 22:30: Suak.
•Arratsaldez etagauez
dantzaldia JOXE AN-
JELakordiolariarekin.

ASTELEHENA, ABUZTUAK 5
(BEINTZA)
•Goizean:Karrikarron-
da Iturengo txistula-
riekin.

• Eguerdian: Herri kiro-
lak gazteen artean.

• 14:00: Bertso bazka-
riaAnjelMariPeñaga-

rikano eta Xebastian
Lizasorekin. Bazkal
ondoren, karrikarron-
daAurtizko txistularie-
kin.

•Arratsaldez etagauez
dantzaldia JOXE AN-
JELakordiolariarekin.

•24:00: GaixoaNi,bes-
tei bukaera emanez.

OSPAKIZUNAK � ABUZTUAREN 2TIK 5ERA

Herriko hiru
bikoteren arteko
aizkora apostua
jokatuko dute
bestetako igandean

BEINTZA-LABAIEN

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE
Txistulariak, aizkora apostua eta bertso bazkaria.
Aurtengoan ere hutsik eginen ez duten bestetako hiru
osagai.

UDALA

Herriko Etxea
kudeatuko duen
batzordea
izendatu du
Nafarroako
Gobernuak

TTIPI-TTAPA
NafarroakoGobernu-
akapirilaren24koera-
bakiaren bidez Bein-
tza-Labaiengo udale-
aneratubeharrekoKu-
deaketa Batzordeko
kideak izendatzeko
deialdi publikoa one-
tsi zuen. Epea buka-
tuta, bost lagun aur-
keztu dira: Jokin Ar-
zallus Alberro, Martin
MindegiaLabaien,Jon
Telletxea Juanenea,
Ale jandro Saldias
Otxandorena eta Ju-
an Jesus Bertiz Goñi.
Honenbertzez, Nafa-
rroako Gobernuak,
LandaGarapen, Ingu-
rumen eta Toki Admi-
nistrazio kontseilaria-
ren proposamena
onartuduetabortz la-
gunhoriek izendatudi-
tu batzordea osatze-
ko.Beraienarteanso-
lastuetaJonTelletxea
izendatu dute batzor-
de buru.
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OSPAKIZUNAK � ABUZTUAREN 2TIK 5ERA

Partxis txapelketa
eta aizkora
apostua Santo
Domingo bestetako
egun handian

Astelehenean
herri bazkaria
eginen da eta
afariaren
ondotik,
Gaixoa Ni
kantatuko dute

TTIPI-TTAPA
GaztelukoSantoDo-

mingobestak abuztua-
ren 2tik 5era ospatuko
dituzte.

OSTIRALA, ABUZTUAK 2
•20:00: suziriaketaon-
doren txistulariak he-
rria alaitzen ibiliko di-
ra.

• 22:00: Zopak Herriko
Ostatuan.

LARUNBATA, ABUZTUAK 3
HAURREN EGUNA
• 10:00: Kalejira. Goi-
zezetaarratsaldez, jo-
kuak eta puzgarriak.

• 17:00: Mus txapelke-
ta.

• 19:00: Txokolatada.
•Arratsaldezetagauez,
dantzaldiaAGERRAL-
DErekin.

• 21:30: Gazte afaria.

IGANDEA, ABUZTUAK 4
SANTO DOMINGO EGUNA
• 10:00: kalejira.
•10:30: MezaNagusia.
Ondoren salda osta-
tuan.

• 17:00: Partxis txapel-
keta.

• 18:00: Aizkora apos-
tua.

•19:00-22:00: dantzal-
diaAGERRALDErekin.

ASTELEHENA, ABUZTUAK 5
•09:00:gosariaplazan.
• 10:00: Kalejira.
• 14:00: herri bazkaria.
•Arratsaldez etagauez
dantzaldiaAGERRAL-
DErekin.

• 22:00: Afaria eta on-
doren, Gaixoa Ni.

GAZTELU

ARGAZKIAK: MAITANE OTEIZA
Mahai inguruan eginen da
Gazteluko Santo Domingo
bestetako zati handia.
Hondar egunean,
erraterako, gosaria, herri
bazkaria eta bestak
akitzeko afaria izanen
dute. Baina gorputza
mugitzeko aukera ere iza-
nen da. Abuztuaren 3ko
Haurren Egunean jokuak
eta puzgarriak izanen
dituzte ttikienek, saltoka
eta lasterka ibiltzeko.
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ARESO

Bigarren
postua lortu du
arpana
lehiaketan eta
txingekin ere
aritu da

TTIPI-TTAPA
Itxaso Onsalo herri-

tarrak Leire Astiazaran
zizurkildarrarekin bate-
ra osatu zuen bikotea
Nafarroakoarpana txa-
pelketan eta bigarren
postua eskuratu zuten.
Probaren hasieran au-

rretik joan ziren, baina
amaieran beteranoek
aurre hartu eta Nerea
Sorondo eta Amaia
Gartziak irabazi zuten.
Hala ere, ez ziren urru-
ti ibili gure neskak, 25
segundogehiagobehar
izan baitzituzten lanak

amaitzeko. Erakustaldi
bikaina eman zuten,
kontuan izanda duela
gutxi hasi direla Patxi
Larretxearekin Baztan-
Bidasoa taldean entre-
natzen.Orainartekobi-

detik segitzen badute,
ziur garaikur bat baino
gehiago ekarriko di-
tuztela herrira. Arpana
lehiaketaz gain, txinga
txapelketan ere parte
hartu zuten biek.

KIROLAK � BAZTAN-BIDASOA TALDEAN ARI DIRA

Itxaso Onsalok Nafarroako
Herri kirol txapelketan
parte hartu du lehenengoz

ARGAZKIAK: JUANA MARI SAIZAR

21 ume biltzen dira udako ekintzetan
Uda bete betean sartu gara eta opor giroa nabari
da herriko txoko guztietan. Eguraldi eguzkitsuak
lagunduta, herriko plazan hainbat ekintza ari dira
egiten herriko ttikienak. Uztailaren 15etik abuztua-
ren 9ra, udalekuak egiten ari dira eta egunero 2 or-
duz 21 ume biltzen dira, bi monitoreren gidaritza-
pean jolasean aritzeko. Kirol mankomunitateak eta
guraso elkarteak antolatutako programa da.

Festak prestatzen gogoz
ari dira herritarrak
Juana Mari SAIZAR

Festetarako presta-
tzenhasiadaherria.Dan-
tza talde txikian, 20 ume
biltzendiraarratsaldetan,
asteanbitan trinketean,
Ingurutxoa ikasteko eta
festetan emanaldia es-
kaintzeko. Haundien
dantza taldea ere lanean
gogor ari da prestatzen.
Ekintza hauek ez dute
gasturik izango, festetan
hainbat herritar lanean
ariko da eta parte hartu-
koduegitarauan, gastu-
ak murriztu nahian. Bo-
rondatea izango da aur-

tengoezaugarrinagusia.
Beste ekintza bat an-

tzerkia da.Hauekereas-
tean bitan biltzen dira.
Nahikopresakaomenda-
biltza, baino espero du-
guiazbezalaxe,denaon-

gi atera eta gozatu ede-
rra eskaintzea ikusleei.

Herria txukuntzenere
ari dira bi peoiak, udara-
ko Pello Belaunzaranek
lanaldihonetarakofrogak
irabazi baitzituen.

ARGAZKIA: ENERITZ IRAOLA
Itxaso Onsalo eta Leire Astiazaran, sariekin.

ARGAZKIA: JM SAIZAR

Neska-mutikoak
Ingurutxoa
prestatzen.
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Iskibi
kanpinean dute
hitzordua haur
eta gurasoek

TTIPI-TTAPA

Aurreko alean aipa-
tu genuen bezala, Gu-
raso Elkarteak antola-
tutako udalekuetan 48
neska-mutiko ari dira
uztaileanekintzaezber-
dinak eginez. Udaleku
horiekbeharbezalabu-
katzeko, bazkari bate-
an bilduko dira neska-
mutikoaketagurasoak.
Uztailaren30eaneginen
dutebazkaria Iskibikan-
pinean. Hernaniko ige-
rilekura doazen neska-
mutikoen autobusa
13:15alderaailegatzen
da eta horiek biltzean
emanen zaie ttikienei
bazkariaetageronagu-
siek bazkalduko dute.
Bazkalondoan,haurna-
hiz helduek izanen du-
te errekan bustitzeko
aukera. Bien bitartean,
gustora segitzen dute
neska-mutikoek ekin-
tza ezberdinetan parte
hartzen. Joan den as-
tean, Ereñotzu inguru-
an piraguarekin arrau-
nean ikasten ibili ziren.

Goizuetatik Aranora
mendi ibilaldia

Uztailaren 25ean
Umore Ona elkarteak
Santio eguneanArano-
ra mendiz joateko ohi-
turari jarraituz elkarre-
kin joateko plana pres-
tatu du.

Goizeko 9etan ate-
rako dira herriko plaza-
tik. Aranora iristean
kontsejupeanhamaike-
takoa izango da men-
diz joandirenentzat.Ha-
maiketakoa nahi due-
nak 2euroordaindube-
harko ditu.

Eguna giro ederrean
pasa ondoren, buelta
bakoitzak bere kontura
egin beharko du.

Zintronikora
Aurorak kantatzera

Ez daude geldi ego-
tekoak Umore Ona
Abesbatzakoak.Aurre-
koan, Donostialdean
emandakokontzertuen
eta Hernanin abestuta-
ko auroren berri eman
genuen. Igandean Zin-
tronikora joatekoak zi-
ren 27 lagun Auroren
Egunean parte hartze-
ra, lehen aldiz. Goizeko
04:45ean ateratzekoak
ziren autobusean.

GIZARTEA � UZTAILAREN 3OEAN

Bazkari dotore
batekin
bukatuko dituzte
udalekuak

GOIZUETA

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE

Karmen bezperako afari arrakastatsua
Karmen bezpera ospatu da aurten ere, duela hiru urte berreskuratutako ohitu-
ra zaharrari eutsiz. 90 heldu eta 30 bat ume bildu ziren herriko plazan eta gau
giro ezin hobearekin etxetik eramandakoak afaldu, kupeletik sagardoa edan
(hori bukatu zenean, botilatik ere bai) eta ondoren sua piztu zuten, nahi zuten
guztieri salto batzuk egiteko aukera eskainiz. Udalaren, Umore Ona elkartea-
ren eta antolaketan laguntzen duten herritarren helburua betez, urtetik urtera
festa sendotzen eta parte hartzea bultzatzen ari dira.

ARGAZKIAK: IGOR ELIZEGI
Joan den astean piraguan ibili ziren udalekuetako neska-mutikoak Ereñotzu aldean.
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LEITZA

Uztailaren 26an
laburmetrai
lehiaketako
lanak
proiektatuko
dituzte

JM BARRIOLA
Atekabeltzgaztetxe-

koak 8. urteurrena os-
patzen ari dira. Egun
handia uztailaren 20a
izan zuten. Txupinazoa
eta gero, erremonte-
suabizante txapelketa
azkarra jokatuzutenpla-
zan. Gaztetxean egin-
dakobazkariarenondo-
tik, karrito-joku-poteoa
egin zuten herritik ba-
rrena. Arratsaldean rap
kontzertua eskaini zu-
en La Chula Potra kan-
tariak.Ondoren luntxbi-
kaina izanzutenetage-
ro kontzertua Gose tal-

dearekin. Baina larun-
bateko egun handiaren
ondotikeresegitukodu-
te ekitaldiekin. Uztaila-
ren25ean,ostegunarra-
tsaldeko7:30eanmasa-
je tailerra izanen da eta
uztailaren 26an, ostira-
larekin, laburmetrai le-
hiaketa.22:30eanhasi-
ko dira proiekzioak eta
ondotik sari banaketa
eginen da.

Sahararen aldeko
ziklo indoor saioa
bertan behera

Joan den urtean be-
zala, Saharar herriaren
aldeko ziklo indoor to-
paketa egitekoa zen
uztailaren 20an, baina
beharadina jendeapun-
tatu ez delako bertan
behera utzi behar izan
dute. Udazken aldera
berrizeresaiatukoomen
dira antolatzen.

ETAP jartzeko lanak
hasiak dira

Aurten, Udalak bi
herri-lan haundi zituen
egitekoaurreikusiak,al-
debatetikAmazabalau-
zoko hornidura berritu
eta zoladura txukundu,
eta ondoren ETAP, urak
depuratzeko plantaren
ezarketa.Amazabaleko
lanak burutu dira jada-
nik. Otsailean hasi eta
ekainarenerdialderabu-
katu ziren. Orain, herri-
ko urtegiaren ondoan,
ETAPa ezarr iko da.
2020. urterako urtegie-
tansartzendenura, au-
rretik filtratu eta garbi-
tzeabehartzenduen le-

ge europarra baitago,
horregatik Nafarroko
Gobernuak plan zu-
zentzailean jarri zuen
proiektoa.Lanak lauhi-

labetetanbukatubehar
dira. Lan hauen kostua
722.412,35 eurokoada
eta%90ko laguntza iza-
nen du.

GIZARTEA � UZTAILAREN 20A IZAN ZEN EGUN HANDIA

Zortzigarren
urteurrena
ospatzen ari da
Gaztetxea

GIZARTEA

60 neska-mutiko gustora dabiltza
haur txokoan eta tailerretan
TTIPI-TTAPA
Udapartean,Udalak,EuskaraZerbitzuaketaMan-
komunitateko Gizarte Zerbitzuak 3-11 urte arte-
ko haurrentzat jolastailerrak antolatzen dituzte hi-
labete batez, aisialdi osasuntsua eta hezitzailea
eman eta euskararen erabilpena bultzatzeko hel-
buruarekin. Dindaia Fundazioaren eskutik bost
begirale eta garbitzaile bat daude lanean. Aurten
60 neska-mutikok izena eman dute. Joan den as-
tean 14 ume zeuden haur txokoan (3-6 urtekoak)
eta33 tailerretan (6-11urtekoak).Errekaraetapis-
zinara joan, talde jolasak, herri kirolak, sukalda-
ritza, ginkanak, esku lanak eta esperimentuak, la-
burmetrai bat grabatu... Denetik egiten dute.

ARGAZKIA: JM BARRIOLA
Haur Txokoan gustora dabiltza 3 eta 6 urte arteko neska-mutiko hauek.

ARGAZKIA: JM BARRIOLA
Hornidura lanen ondotik, zoladura berritu dute Amazabalen.

ARGAZKIA: JM BARRIOLA
Otsailean hasi eta ekainaren erdialdean bukatu dira obrak.



Ezponda
egonkortzeko
lanak akituta

TTIPI-TTAPA
Belateko tuneleko

hegoaldekoeuste-lanak
abuztu hondarrerako
akituko direla aurrikusi
du Nafarroako Gober-
nuak. Sustapen kon-
tseilariak obrakbisitatu
zituen uztailaren 18an.
Gaur egun, ezponda

egonkortzeko lanakegi-
tenaridira,apirilaren14
eta15ean tunelarenhe-
goaldekoahoanzenba-
it luizi izanbaitziren.Une
hartan, ezpondari eus-
ten zion harri-lubetako
azal baten harri batzuk
erori egin ziren. Langi-
leak eroritako materia-
la kentzeko nahiz mu-
gitutako harri-lubetan
aritu ziren lanean,nahiz
eta euriteek egoera
areagotu zuten apirila-

ren 29an, maiatzaren
18anetaekainaren9an.

ConstruccionesMa-
riezcurrena SA egon-
kortzeko lanak egiten
ari da, funtsean,60me-

tro luzeko 120mikropi-
lotekainguratutakopan-
taila bat eraikitzeko,
izandako luiziarekinze-
harka jarritaetamalkar-
retik 13 bat metrora,

harkhegalarengoialde-
ra jarrai ez dezan eta
NA-1210 errepidera ai-
legatu ez dadin, Bela-
teko lehengomendate-
ra, hain zuzen.
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Gobernuaren
proposamena
onartzen duen
ala ez
uztailaren
23rako
erantzun behar
zuen

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuak joan den abuztu-
an deitu zuen Lurreko
Telebista Digitalean
(TDT) Nafarroa osoan
emititzeko lizentzia ja-
sotzeko lehiaketa, bai-

ta tokiko lau lizentzia ja-
sotzeko lehiaketa ere,
hiru Iruñean eta bat Ta-
fallan. Uztailaren 5ean
jakinarazi zuen lehiake-
tetara aurkeztutako
proiektuen artean zein
aukeratu dituen: zazpi
telebista-proiektuetatik
sei proposatu ditu eta
tartean daude Xaloa
Kultur Elkarteak aur-
keztutakoak.

Nafarroaosoanemi-
titzekobi kanalen lizen-
tzia zegoen jokoan eta
horiek Xaloa Kultur El-
karteari eta Abian Ko-
munikazioa SL taldeari
esleitudizkioGobernu-

ak. 2012ko martxoan,
Canal 4 Navarra Digital
SAk ikus-entzunezko
zerbitzuen kudeaketa-
rakozuen lizentziari uko
egin zionetahorrenon-
dotik egin zuen Nafa-
rroakoGobernuakdeial-
di hau.

Iruña aldean emiti-
tzeko, hiru kanal zeu-
den jokoan eta horiek
Xaloa Kultur Elkarteari,
Hamaika Telebista He-
datzekoTaldearietaAbi-
an Komunikazioari es-
leitu dizkio. Tafalla mu-

gapeko tokiko kanala,
berriz, Zona Media Te-
levisionentzat izan da.

Behin lizentziak es-
leituta, onartutako tal-
deek uztailaren 23rako
emanbeharzuteneran-
tzuna, Gobernuaren
proposamenaonartzen
duten ala ez adieraziz.
Onartuz gero, urte bat
edukiko dute proiektu-
an martxan paratzeko.
Nafarroamailakoseina-
leazabaltzeagatikurte-
an 100.000 euro baino
gehiago ordaindu be-

har zaizkio Nasertic
enpresari eta Iruñean
seinaleazabaltzeagatik
20.000 euro baino ge-
hiago Abertis enpresa-
ri. Aipatu, bertzalde, bi
urterenburuan lizentzia
saldu dezaketeela.

JosebaIgarabideXa-
loa Telebistako ardura-
dunakTTIPI-TTAPAri ja-
kinarazi dionez, Nafa-
rroako Gobernuarekin
bileraeskatzekoazuten
lizentziabatekzeinber-
tzeak zein aukera ditu-
en ikusteko (ikus 3. orr).

HEDABIDEAK � UZTAILAREN 5EAN JAKINARAZI ZUTEN

Nafarroa osoan
emititzeko
lizentzia
eskuratu du
Xaloa Telebistak

BAZTAN

UTZITAKO ARGAZKIA

Xaloa Telebistako lan taldea.

ERREPIDEAK � MARIEZKURRENA ARI DA

Abuztu hondarrean
irekiko dute
Belateko tunela

ARGAZKIA: NAFARROAKO GOBERNUA
Ezponda egonkortzeko lanetan ari dira Mariezkurrena eraikuntza enpresako langileak.



46 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 595 zk.

2013.07.25

BAZTANBAZTAN

UDALA � EKIMEN BERRIA ABIAN

Baldintza sozialak
dituzten
etxebizitzen
beharra jakiteko
diagnosia eginen da
Interesatuek
irailaren 2a
baino lehen
eman behar
dute izena

TTIPI-TTAPA
Krisi ekonomikoaren

ondorioz, familiek, ber-
tzelako zailtasunen ar-
tean,etxebizitzarenalo-
kairua edo hipoteka or-
daintzeko zailtasunak
dituztela ikusita,ekimen
berria paratu du mar-
txan Baztango Udalak.
«Alokairuak altuak dira
etasoldatak,berriz,ge-
roetaapalagoak,etabi-
tartean, administrazio
publikoaren jabetzadu-
ten pisuak hutsik dau-
de» , ad ie raz i du te
BaztangoUdaletik.Ha-
la, alokairu publiko so-
zialaren aukerarekin la-
nean hasi da.

Baztanen etxebizi-
tzarako eskubidea lor-
tzeko edo mantentze-
ko zailtasunak zenbat
familiek dituzten jakin
nahi duUdalak, hauda,
baldintza sozialak di-
tuzten etxebizitzen be-
harra zenbatekoa den.
Eta horretarako egoe-
raren diagnosi bat egi-
tea erabaki du.

Gizarte Zerbitzueta-
ko teknikariek interesa-
tuen beharrak bilduko
dituzte,etahorrela,«da-
tuobjektibohorietanoi-
narriturik, etorkizunari
begira aurrerapausoak
emanen dira», azaldu

duteUdaletik.Gainera-
tu dutenez, «norbana-
ko edota familiek onu-
radun izan nahi badu-
te, Baztango Udale-
txekobehekosolairuan
dagoen Gizarte Zerbi-
tzuetarahurbildaiteke».
Azpimarratu dute balo-
razio edo diagnostiko
fase batean daudela,
benetako beharra zein
den jakiteko.

Aurkeztekoepeaza-
balik dago eta irailaren
2ra bitartekoa izanen
da.

Arizkungo herri
eskolako teilatua
berrituko da

Baztango Udalak
21.653,64 euro bidera-
tukodituArizkungohe-
rrieskolakoteilatuamol-
datzeko. Nafarroako
Gobernuko Hezkuntza
Departamentuari diru-
laguntza eskatu zitza-
ion eta honek baiezkoa
eman ondotik hartu du
erabakia Udalak.

Udako Zinea
Herriz herri zinema

hurbiltzeko Baztango
KulturaBatzordeak an-
tolatutakoUdakoZinea
zikloarenbarneanuzta-
ilaren 29an, 22:00etan
Barriola San Adriango
azeria emanen dute
Gartzaingo pilotaleku-
an 22 :00e tan e ta
abuztuaren 5ean, Ice
Age 3-Izotz Aroa 3 Di-
nosauroen egunsentia
21:30ean Zigan.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Saharako neska-mutikoei harrera egin die Balleko Udalak
Saharaztan elkartearen bidez, ekainaren 24tik abuztuaren 21era bitarte gurean
dauden Saharako 20 neska-mutikoei harrera egin zien Baztan Balleko Udalak
uztailaren 13an, Balleko Etxeko balkoian Sarahako ikurra zintzilikatua zegoen
bitartean. Garbiñe Elizegi alkateak eta Maite Oteiza zinegotziak egin zieten ha-
rrera ofiziala Saharaztan taldeko kideei, Saharako ordezkari bati eta uda Lesa-
ka, Bera, Ituren, Sunbilla, Erratzu, Arizkun, Azpilkueta, Elizondo, Elbete, Oro-
noz, eta Mugairin pasatzen ari diren Saharako neska-mutikoei eta harrera-fami-
liei. Oparitxo bana ere jaso zuten neska-mutikoek eta bazkaria ere izan zuten.

ARGAZKIA: IRUNE JAEN

77 neska-mutiko ari dira Udako Jostaldian
Hilabete terdiz Udako Jostaldietan ari dira Baztango neska-mutikoak. Lehen-
biziko bi asteetan Iruritan aritu ziren 9 haur Irune Jaen eta Amaia Zinkunegi mo-
nitoreekin (lehenbiziko urtea da herri honetan eskaintzen dela), bi asteotan Erra-
tzun ari dira 36 haur, lehengo biez gainera Estebe Apezetxe eta Leonor Labo-
rra erakusle dituztela eta azken bi asteak Elizondon eginen dituzte 22 haurrek
Leonor Laborra, Amaia Zinkunegi eta Josu Agerrerekin.
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BAZTAN

OSPAKIZUNAK � ABUZTUAREN 9TIK 13RA

Joaldunak eta
txalaparta
emanaldia izanen
dituzte Zigako San
Lorentzo egunean
Igandean
hainbat
txapelketa
eginen dira eta
kantaldia
eskainiko du
Erramun
Martikorenak

TTIPI-TTAPA
ZigakoSanLorentzo

bestak ekitaldiz gai-
nezka datoz.

ORTZILERIA, ABUZTUAK 9
BEZPERA
• 20:00: suziria bestei
hasiera emateko eta
ezkil jotzea.

• 20:30: herriko trikiti-
larien saioa herrian
barrena.

• 21:30: Baztan zopak
(txartelak erosteko
azkenegunaabuztua-
ren 5a).

• 00:00: dantzaldia

EZTENGIROtaldeare-
kin.

• 06:00: Gosaria egun
haundiaongihasteko.

LARUNBATA, ABUZTUAK 10
SAN LORENTZO EGUNA
• 10:00: herriko trikiti-
larien saioa herrian
barrena.

•11:00:MezaNagusia.
•20:00:dantzaldiaGA-
BENARA taldearekin.

• 21:00: joaldunak eta
txalapartaemanaldia.

• 21:30: afaria frontoni-
an (txartelak hartzeko
azkenegunaabuztua-
ren 5a).

•00:30:dantzaldiaGA-
BENARA taldearekin.

• 06:00: gosaria. (Gan
torriautobuszerbitzua
izanen da)

IGANDEA, ABUZTUAK 11
• 11:00: herriko trikiti-
larien saioa herrian
barrena.

•11:00:haurren1. fron-
tenis txapelketa.

• 11:30: mus txapelke-
ta.

• 16:30: pala txapelke-
ta.

• 17:00: Baztandarren
Biltzarraren 50 urteu-
rrena ospatzeko ar-
gazki erakusketa.

• 18:00: Tortilla txapel-
keta eta ondotik tor-
tilla dastaketa.

• 20:00: Erramun Mar-
tikorenarenkantaldia-
Joxe Angelen lagun-
tzarekin.

ASTELEHENA, ABUZTUAK 12
HAUR ETA GAZTE EGUNA
• 10:30: herriko trikiti-
larien saioa herrian
barrena.

• 11:00:Gazteen gosa-
ria ostatu zaharrean.

•11:30:haurren jokoak.
• 12:00: gazteak etxez
etxe trikitilariekalaitua
(aurten Zigaurre eta
baserrietan barna).

•14:00:haurrenbazka-
ria.

• 16:30: Haurrendako
puzgarriak, giza fut-
bolina…

• 18:30: Txokolatada.
• 20:00: dantzaldia
AGERRALDErekin.

• 21:30: afaria.
• 00:00: dantzaldia
AGERRALDErekin.

ASTEARTEA, ABUZTUAK 13
ZIKIRO EGUNA
• 11:00: herriko trikiti-
larien saioa herrian
barrena.

• 13:00: ezkil jotzea.
• 14:00: Zikiro bazkaria
(txartelak erosteko
azkenegunaabuztua-
ren 5a).

• 19:00: Maiordomo
berrien aukeraketa.

• 20:00: dantzaldia
AGERRALDErekin.

• 00:00 Gaixoa Ni bes-
tei amaiera emateko.

ARGAZKIAK: ARANTXA GAMIOK UTZIAK

Giro ederra izanen dute aurten ere Zigako San Lorentzo bestetan.

UDALA

Hiru irakasle
behar dituzte
Musika Eskolan
TTIPI-TTAPA
Udal Musika eskola-
rako gitarra, zeharka-
ko txirula eta klarine-
teko irakasleakbehar-
kodirahelduden ikas-
turtean eta horiek be-
tetzeko deialdia egin
duUdalak. Izenaema-
teko azken eguna
uztailaren 30a izanen
da. Interesa duenak
BaztangoUdaletxeko
webgunean izanendu
deialdiaren oinarrien
berri. Euskaraz jakin
behardutemusika ira-
kasleek. Gitarra ira-
kasleak astean 13 or-
du eta erdiko lanaldia
izanendu (astearteeta
asteazkenetan,
15:00etatik 20:00eta-
ra eta ortzegunetan
15:00etatik18:30era).
Zeharkako txirula ira-
kaslea astean 12 or-
duz ariko da (astear-
te tan 15:00eta t ik
20:30eraetaasteazke-
ne tan 14 :30e t i k
21:00etara) eta klari-
netekoa7ordueta er-
d i z ( as tea r t e t an
15:00etatik 19:00eta-
ra eta asteazkenetan
15:00etatik18:30era).
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GIZARTEA

Mendi taldeko
17 lagun
Pirinioetan ibili
ziren uztailaren
1etik 5era

Fernando ETXEBERRIA

Ost i ra l honetan,
uztailaren26anospatu-
koduteArkupeakelkar-
teko bazkideek Aiton-
Amonen Eguna. 236
bazkide espero dituzte
Aralarren, han eguerdi-
ko meza aditu eta gero
Gorraizeko gaztelura
joanen dira bazkaltze-
ra.Bazkalondoan,dan-
tza egiteko aukera iza-
nen dute 19:00 arte.

Bainaerretiratuakez
daudebakarrik ospaki-
zunetarako. Uztailaren
1etik 5erako astean Pi-
rinioetan ibili dira men-
di taldeko 17 mendiza-

le, Isaba inguruan. Le-
hen egunean Otxagin
bilduetaOrhi igozuten.
Begiratokian bazkaldu
eta Isabara jeitsi ziren
eta handik Idoiako ba-
selizara beste itzulitxo
bat egin zuten.

Uztailaren 2an, Lin-
zako aterpetxetik Hiru
Erregeen Mahaira igo
ziren. Linzolako lepotik
gora lehenbiziko zailta-
sunak izan zituzten,
oraindik ere elurra ba-
itzegoen,bainaazkene-
an lortu zuten kaxkora
ailegatzea eta bista
ederretaz gozatzea.

Uztailaren3anLako-
rara igotzekoasmoazu-
ten, baina behelainoa-
ren ondorioz Kartxela-
kobide inguruan ibili zi-
ren. Arratsaldean, Isa-
batik 3 kilometrora da-
goen aire libreko mu-
seora joan ziren.

Uztailaren4anAuña-

mendira igo ziren, egu-
raldi bikaina lagun zu-
tela. Kaxkotik ehun bat
metrora arriskutsu ze-
goen bidea, hormatu-
tako elurrarekin, baina
halere,esperientziage-
hien zuten mendizale-
ek aurrera egin zuten
gailurreraino.

Uzta i laren 5ean,
azkenik, Txamantxoia-
ra igoziren Isabakokan-
pinetik abiatuta.

Beraz, bost egun la-
gunarteko giro ederre-
an eman zituzten, eta
ez zuten inolako ezbe-
harrik izan.

Bienbitartean,beste

14 bazkideko taldea
PuenteViesgokobainu-
etxean ere izan da. Ga-
rai batean gehiago ere
joaten ziren, baina El-
gorriagan urte osoan
bainuetxea prezio es-
kuragarriagoan izanik,
asko mur r i z t u da
bidaiari kopurua.

ARKUPEAK � ARALARREN MEZA ADITUKO DUTE

Aiton-amonen
Eguna ospatuko
dute erretiratuek
uztailaren 26an

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
Pirinioan barna, uztailearen ere elurretan ibili dira Arkupeak elkarteko mendizaleak.

Telletxea
anaiek
erakustaldiak
eskaini dituzte

Arantxa ITURRALDE

Uztaileko lehenengo
asteburuanospatzenda
urtero euskal festa Ne-
vadakoElkon.Garaiba-

tean, artzai joandako
hainbat euskaldun bil-
tzen da jaialdi honetan.
Aukera paregabea iza-
ten dute elkar ikusteko,
festa giroan solasteko
eta ohiturak, kirola eta
folkloreaz gozatzeko.

Dantza taldeak ,eus-
kalherrikozazpiprobin-
tzietako emanaldi des-
berdinak eskeintzeaz

gain, aizkolarien lehia
ere izatenda.Bertan iza-
ten da ia urtero Califor-
nianbizi denLabainda-
rra, JoseTelletxea.Aur-
tenPelloTelletxeaanaia
izanduaurkari. Hiruga-
rrenaizkolariaSanFran-
ciscon bizi den Cristo-
phe Irigoyen izan da.

Ostiralean, erakus-
taldi txiki bat izan zu-

ten, bakoitzak egur ba-
na moztuaz. Larunba-
tean izaten zen egun
haundiena eta bertan
bosna enbor moztu zi-
tuzten. Pello Telletxea
suertatuzen txapeldun,

Jose anaia hurbilean
zuelarik. Ane Telletxea,
Pello Telletxearen ala-
ba ere, bertan izan zen
txistulari bezala, aizko-
lariei lagunduzetagiro-
tuz.

GIZARTEA � ELKOKO EUSKAL BESTAN

Beintza-Labaiengo aizkolariak
Ameriketan ibili dira

ARGAZKIA: ARANTXA ITURRALDE
Telletxeatarrak Elkoko Euskal Bestan.
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URDAZUBI

OSPAKIZUNAK � SEIGARREN EDIZIOA

Agorrilaren 10ean
ospatuko da
Burdinaren Eguna
Pilotaren
Unibertsoko
ekitaldiak ere
eginen dira
abuztuan

TTIPI-TTAPA
Burdinaren Eguna-

ren seigarren edizioa
eginen da agorrilaren
10ean.

BurdinarenEguneko
eg i t a raua go i zeko
10:00etanhasikoda,ar-
tisautza azoka irekiko
baita. Brun anaien es-
kutik, burdin langileen
erakustaldia eginen da
eta haurrendako puz-
garriak eta ureko joko-
akereparatukodituzte.
12:00etanburdinmine-
ralezzamatutadatozen
idiak helduko dira mo-
nastegi ingurura. 12:15-
ean burdina urrezko
txanponengatik truka-
tzeko ekitaldia eginen
da.Ondotik IruñekoOr-
feoiko ahots lodien
abesbatzak kantatuko
du plazan. 13:00etan,
berriz, “Premostraten-

seakeuskal lurraldean”
ikusentzunekoaetaso-
lasaldiaeskainikoduMi-
chel Duvert-ek elizan.
14:30eanzikiro jatea iza-
nen da, IruñekoOrfeoi-
ko ahots lodien abes-
batzak alaitua. Bazkal
ondoan DJ batek mu-
sika paratuko du.

PILOTAREN UNIBERTSOA
Burdinaren Egunaz

gain, Pilotaren Uniber-
tsoa jaialdiakeginendi-
raaurtenere,biegunez,
pilotamodalitateezber-
dinak ezagutzera ema-
teko helburuarekin.

Abuztuaren 3an, la-
runbatarekin,19:00etan
pilota erakustaldia egi-
nen da eta partiden on-
dotik, patata tortilla le-
hiaketa.Lehiaketanpar-
te hartu duten tortillak
dastatzeko aukera iza-
nen da gero, baita txis-
torraetahirugiharra,sa-
gardoaz lagundua.

Abuztuaren 24an,
oraindik egitarau zaba-
lagoa prestatua dute.
17:00etan euskal dan-
tza saioa eskainiko du-

te Xaretako neska-mu-
tikoek. 17:30ean herri
kirolerakustaldia izanen
daLarretxeaanaienes-

kutik. 19:00etan izanen
da pilota erakustaldia
eta ondotik, 20:30etik
aitzinera xardina-jatea,

txorizo pintxoa eta sa-
gardoa txotxetik das-
tatzeko aukera izanen
da.

ARTXIBOKO ARGAZKIAK

Garai batean, Urdazubiko monjeek burdin materiala nola erosten eta lantzen zuten
erakutsiko da Burdinaren Egunean. Pilotaren Unibertsoaren bidez, berriz, pilota modalitate
ezberdinak ezagutzeko aukera izanen da. Irudian, zesta-punta.





52 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 595 zk.

2013.07.25

SARA

OSPAKIZUNAK � UZTAILAREN 27AN

Urtxintxak
eskubaloi taldeak
20. urteurrena
ospatuko du
Larunbat
arratsean
paella erraldoia
zerbitzatuko da

Joana GUERENDIAIN
Sarako Urtxintxak

eskubaloielkarteakbe-
re 20 urteak ospatuko
ditu aurten. Horren ka-
rietara egun berezi bat
antolatzenduteuztaila-
ren 27 an larunbatare-
kin. Arratsaldeko 2 eta-
tik goiti esku baloi txa-
pelketa bat izanen da
haur eta jokalari ohien
artean. Gauean 8etatik
goiti denak elkartzeko
gisan apertifa bat iza-
nen da eta ondotik pa-

ella erraldoia zerbitza-
tua izanen da (15 euro
pertsona bakoitzeko),
haurrentzatmenubere-
zi bat 5 eurotan. Gau-
aldia animatua izanen
da ondotik!

Saguzarraren gaua
ortziralean

Urtero bezala Sara-
ko lezeetan saguzarra-
ren gaua antolatua da,
aurtenuztailaren26ean
eginen da. Arratseko
8etatik goiti hasiko da
animale honen biziari
buruzko mintzaldi ba-
tekin eta ondotik sagu-
zarrakbehatzenahalko
dira lezearen atarian.
Ekitaldi hori deneri ide-
kia eta urririk da.

Kantaldia
Goraki abesbatzak

kantaldibatemanendu
elizanabuztuaren1ean
gaueko 9:30ean. Toki-
ak 10 eurotan dira eta
aitzinetik erosteko au-
kera bada turismo bu-
legoan.

Basurdeen besta
Errugbielkarteakbe-

re erromeria eginen du
abuztuaren 3 an Sara-
koplazan.Eguneanze-
har animazioak izanen
dira eta eguerditan eta
gauean jateko aukera
izanen da.

GIZARTEA

Azken atxiloketak salatu ditu
Sarako Ezker Abertzaleak
TTIPI-TTAPA
Sarako ezker abertzaletik azken atxiloketak dei-
toratu dituzte eta Aitor Zubillaga taldekideari el-
kartasun osoa adierazi. «Aitor Saran bizi da fa-
miliarekin, Senperen ari da lanean, haurrak Sa-
rako ikastolan ditu eta bizi arrunta egiten zuen
herrian, ekainaren 26an atxilotu zuten arte. Pi-
lotara bere semearen bila zoalarik, kiroldegian
arrastatu zuten dozena bat poliziak. Burua es-
tali zioten eta beraien otoan sartu. Nehork ez zu-
en deus ikusi orduan, eta bere emazteari ere ez
zioten abisatu oren bat eta erdi berantago bai-
zik eta semea aitaren zain egon zen bi orduz!».

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Hogei urte daramazki lanean Sarako Urtxintxak eskubaloi taldeak.
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HERIOTZAK
Rosa Velasco Badallo, Lesakan, uz-
tailaren 4an, 102 urte.
MauricioMitxelenaMitxelena, Lesa-
kakoa, uztailaren 5ean, 83 urte.
MariaMicaelaErasunTelletxea, Sal-
diaskoa, uztailaren 7an, 71 urte.
PetraSagastibeltzaTelletxea, Leitza-
koa, uztailaren 9an, 95 urte.
Juana Mari Otxandorena Lerindegi,
Oronoz-Mugairikoa, uztailaren 11n, 58
urte.
Josefa Oskoz Balda, Elizondon, uz-
tailaren 12an, 94 urte.
Maria Rosario Arregi Altzualde, Do-
neztebekoa, uztailaren 13an, 79 urte.
Bautista Lertxundi Amondarain, Iru-
ritakoa, uztailaren 13an, 77 urte.
FranciscoAgestaIndakoetxea,Urroz-
koa, uztailaren14an, 77 urte.
JoséZumetaPetite, Elizondokoa,uz-
tailaren 15ean, 88 urte,
Frantxa Errandonea, Sarakoa, ekai-
naren 27an, 91 urte.
JuanTomasTelletxeaElizalde, Bein-
tza-Labaiengoa,uztailaren16an,87ur-
te.

Adur Olano Loiarte, Leitzakoa, ekai-
naren 9an.
Amaia Claeys Ithurria, Zugarramur-
dikoa, uztailaren 10ean.
June Mendiburu Andresena, Lega-
sakoa, uztailaren 12an.
NinaLeclerc,Sarakoa,uztailaren29an.

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

EZKONTZAK
SantiagoOlanoZabaleta etaEneritz
Loiarte Zubieta, Leitzakoa eta Goi-
zuetakoa, uztailaren 25ean.

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

SORTZEAK

.
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Bear-Zanan,
17:00etatik
aitzinera

TTIPI-TTAPA
Baztan-Errekako34.

Laxoa txapelketaren fi-
nalaabuztuaren3an jo-
katuko da, 17:30etik
aitzinera Doneztebeko
Bear-Zana pilotaleku-

an. Aitzinetik, goizeko
11:30ean hirugarren
posturako lehia jokatu-
ko dute. Gauza bat da-
gogarbi: aurtenezdue-
la Iruritak irabaziko.
Azkeneko hiru urteetan
txapeldun izan ondotik
eta aurten final laurde-
netarakohiru taldesail-
katu ondotik, bakar ba-
tek ere ez zuen finaler-

dietarako txartelik lor-
tu.Honela, finalerdi ba-
tean Oiz eta Arraioz A
ari dira nor baino nor
gehiago eta bertzean,
Arraioz B eta Donezte-

be A. Joan den larun-
batean jokatzekoak zi-
tuzten joanekopartidak
eta igande honetan,
uztailak28, jokatukodi-
tuzte itzulerakopartidak

Arraiozen. Goizeko
11:30ean Arraioz A eta
Oizenartekopartida jo-
katukodaeta16:00etan
Arraioz B eta Donezte-
be Aren artekoa.

San Fermin
egunean
Nafarroako
jarraitzaileak
agurtu zituen
Euskalen

TTIPI-TTAPA
IñakiLizasodonezte-

barrak erremonte pro-
fesionala uztea erabaki
du eta erremontista gi-
sa bere azken partida
abuztuaren10ean joka-
tuko du Hernaniko Ga-
larreta frontoian. Bitar-
tean ez du partida ofi-
zialik jokatuko. Nafa-
rroako jarraitzaileak
agurtzeko aukera izan
zuen San Fermin Egu-
nean, Uharteko Euskal
JaiBerripilotalekuan jo-
katubaitzuenberehon-
darreko partida Nafa-
rroan. Lehia horretan
Urriza izan zuen ondo-
an doneztebarrak, eta

Ezkurra eta Etxeberria
III.aren aurka aritu he-
rritarrenkontraarituzen.
40-37ko markagailua-
rekin Urriza eta Lizaso
nagusituziren.Donezte-
beko atzelaria ongi ari-
tu zen, zortzi tanto egin
zituen peloteoan eta bi
saketik.Besarkadahan-

dia eman zion Ezkurra-
ri partida akitutakoan.

SanFerminTorneoa-
renaurkezpeneaneman
zuen Lizasok erremon-
tea uzteko erabakiaren
berri: 21 urte eman di-
tu profesionaletan eta
orain,40urterekin,uztea
erabaki du. Hunkituta

eman zuen agurraren
berri doneztebarraketa
denendako esker one-
ko hitzak izan zituen:
jarraitzaileentzat,heda-
bideentzat, enpresa-
rentzat eta batez ere,
azken 20 urteotan on-
doan izan dituen erre-
montista lagunentzat.

IBILBIDE OPAROA
TXAPELEZ HORNITUA

1992ko azaroaren
27an debutatu zuen
Hernaniko Galarreta
frontoianLizasoketage-
roztik hainbat izan dira
lortutako garaipenak.
2000an Kasino Kursa-
al torneoa irabazi zuen
banaka ; 1999an ,
2001ean, 2004an eta
2005ean torneoberean
azpitxapeldun izanzen;
San Fermin Torneoan
banakako txapelketa
irabazi zuen 1998an,
baitabinakaere1998an
eta 2001ean; Euskal
frontoiaren XXV. urteu-
rreneko torneoan ere
txapeldun izan zen
2002an;LabritekoEgu-
berrietakoTxapelketan
azpitxapeldun izan zen
2004an; Faustino Txa-
pelketanbinaka irabazle
izan zen 2007an, eta
Agoitzekobinakakotxa-
pelketanazpitxapeldun
2009an.

PILOTA � GALARRETAN IZANEN DU HITZORDUA

Abuztuaren 10ean jokatuko du azken
partida Iñaki Lizaso doneztebarrak

ARGAZKIA: JOSEBA ZABALZA/BOSTOK PHOTO
Lizasok besarkada estua eman zion Ezkurrari Sanfermin eguneko partidaren ondotik.

PILOTA � XXXIV. LAXOA TXAPELKETA

Iruritako talderik gabe
jokatuko da finala
abuztuaren 3ean

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Arraiozko plazan jokatuko dira finalerdietako itzulerako bi partidak igande honetan.
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Denboraldiko
lehen zatiaren
balantzea egin
du Manttalek

TTIPI-TTAPA
Manttale taldeak 30

lasterketa baino gehia-
gotan parte hartu du
denboraldiaren lehen-
biziko zatian,martxotik
ekainera.Horienartean
azpimarratzekoadaJo-
seba Larralde berata-
rrak ekainaren 30ean
Isabako Camille Extre-
meproban lortutakobi-

garren postua, Tolosan
bizi denAbderrahumEl
Qayed-en gibeletik.
Ezkaurreko igoeran
(2.047 metro) bizkorre-
na izan zenez (38’47”),
Larralderentzat izanzen
IñakiOchoadeOlzaren
omenezematendensa-
ria. Lehen denboraldia
duLarraldekManttalen
etamaiatzeanberepal-
maresa estreinatu zu-
en,NafarroakoKopara-
ko puntuagarria zen
Ezkabako Traila iraba-
ziz Antsoainen.

Larraldezgain,Man-
ttalekokorrikalariekme-

rituhandiko lasterketak
egin dituzte. Angeltxo
Aranibar bigarren izan
zenUrdazubikokontra-
bandisten lasterketan
eta hirugarren Biriatu-
Ibardin-Biriatu proban.

Nesken artean, Ire-
ne Almandoz irabazle
izan zen Ezpeletako
gauekomendi lasterke-
tan eta hirugarren Ere-
ñozuko Mendi Laster-
ketan,JoneZelaieta lau-
garreneta IdoiaMaritxa-
lar bosgarren. Maritxa-
lar bera hirugarren izan
zenUrdazubikoKontra-
bandisten lasterketan.

Ez dute nahi
maila horretako
«betebehar
ekonomikoek
taldearen geroa
baldintzatzea»

TTIPI-TTAPA
Espainiako Errugbi-

koFederazioakekaine-
an egindako batzarre-
an 2013-14 denboral-
ditik aurrera lehiatuko
diren estatuko txapel-
keten berrantolaketa
onartu zen. Neurri ho-
nekin, eta iaz lortutako
3. postuari esker, Inter-
sport Irabia BRT talde-
ak zuzenean mailaz
igotzea lortuduetaOho-
rezko B mailan lehia-
tzeko aukera dauka,
estatuan bigarren mai-
la izanen zena.

Abisua jasota, Men-
ditarrakRugby Taldeko
zuzendaritzabatzordea
eta jokalarienartekobi-
lera egin zuten eta gaia
aztertu ondotik, lehia-
ketahonetanpartehar-
tzeari uko egin diote.

«Maila honetako bete-
behar ekonomikoak
arras handiak dira, eta
ez dugu nahi hauen er-
ruz azken urteotan zo-
naldean errugbiarekin
egiten ari den lana eta
taldearengeroabaldin-

tzatzea» adierazi dute
klubetik.Maila honetan
lehiatzeko beharrezko
kirol egituradaukatenik
ezdutegarbi ikusteneta
hortaz, «ezin dugu tal-
de erraldoi hankamotz
bat osatu».

Txapelketaerakarga-
rriageratuzgero,Lehen
MailaNazionalean lehia-
tuko du BRT taldeak,
bainamaila hau ere ko-
lokan dagoenez, aitzi-
nera aterako ez balitz,
Euskal Erregionaleko
mailan ariko litzateke.

Konpetizioakkonpe-
tizio, zonaldean errug-
biari bultzadabateman
eta kirol eta gizarte era-
kunde bezala hazteko
helburuari eusten dio
BRTk.Laburbilduz,«tal-
dea osatzen duten
guztien artean adostu-
tako eta aintzat hartu-
takoerabakibat izanda,
geroaldian aurrera jau-
zi bat emateko asmoz
oinarria sendotzeko
atzera pausu bat ema-
nezkirol etagizarteegi-
turasendobatekinaha-
lik eta goren iristeko».

ERRUGBIA � SANFERMINETAKO ERREMONTE TXAPELKETA

Ohorezko B Mailan aritzeari uko egin
dio Menditarrak BRT taldeak

ARGAZKIA: J.A: PEROTXENA
Oraindik ez dago garbi zein kategoriatan lehiatuko den BRT taldea.

MENDI LASTERKETAK � BERE LEHEN DENBORALDIAN

Joseba Larralde beratarra bigarren
izan da Camille Extreme proban

UTZITAKO ARGAZKIA

Joseba Larralde bizkorrena izan zen Ezkaurre igotzen.
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Jon Rekondok
eta Donato
Larretxeak
irabazi dute
txapela
binakako
aizkoran

TTIPI-TTAPA
Emakumezkoen ar-

pana txapelketakeman
zion hasiera uztailaren
8an Sanferminetako
herrikirol jaialdiari. Inoiz-
ko parte hartzerik han-
dienarekin, sei bikote
aritu zirennorbainonor
gehiago. Ez zen ezus-
tekohandiegirik izanor-
dea, azken aldiko kan-
poraketetanerakutsita-
ko maila mantenduz,
iazko txapeldunek, Ne-
rea Sorondo eta Amaia
Gartzia beratarrek be-
rretsi baitzuten titulua.

Bost minutu eta be-
deratzi segundo behar
izan zituzten 45 ontza-
koenborrari hamarepai
emateko. Hala, txapela
eskuratzeaz gain, mar-
ka berria ezarri zuten.
Atzetik, 25 segundora
Itxaso Onsalo aresoa-
rrak eta Zizurkilgo Lei-
re Astiazaranek osatu-
tako bikotea sailkatu
zen. Maila bikaina era-
kutsi zuten Patxi Lar-
retxearekinentrenatzen
duten launeskek.Gizo-
nezkoentxapelketanez
zen eskualdeko or-
dezkaririk izan eta Bar-

berena anaiak izan zi-
ren garaile.

Uztailaren 9an Ingu-
de Altxatze Txapelketa
jokatu zen eta Maika
Ariztegi iturendarrak ira-
bazi ez ezik, Nafarroa-
koerrekorrahobetuzu-
en. 92 altxaldi eman
zizkion9kiloko ingudea-
riminutuetaerdiz.Xan-
ta Souza lesakarra bi-
garren gelditu zen, 82
altxaldi egin ondotik,
Nagore Diez iturendar-
rahirugarren81aldiz ja-
soz eta Esti Gasteare-
na iruñearra laugarren,
73 jasoaldirekin.

Gizonezkoen Ingude
Altxatze Txapelketan
Berako Herri Kirol Tal-
deko Aritz Izuzkizak 77
altxaldi egin zituen eta
Ander Iribarrenek 66.

Uztailaren 10ean,
Nafarroako 3. mailako
aizkolari txapelketaren
kanporaketa jokatuzen.
Iker Vicente (Otsagi),
Mieltxo Mindegia (Zu-
bieta), Miguel Angel
Etxeberria (Beintza-La-
baien), Joxean Etxebe-
rria (Ziga) eta Aritz Go-
ñi (Etxarri Aranatz) izan
ziren uztailaren 28ko fi-
nalerako txartela lortu
zutenak.

Uztailaren 11ko ka-
dete mailako arpana
txapelketanBasaburua-
ko Eneko Irigoien eta
EkaitzMaritorenanagu-
sitasunezsuertatuziren
txapeldun.

Uztailaren12an,Na-
farroako lastoa-altxatze

txapelketa jokatu zen.
Hamahiruna altxaldire-
kin berdinduak bukatu
zuten bi minutuko lehia
Eneko Telletxea eta Ar-
kaitzRetegi igantziarrek,
baina epaileek Telle-
txeari eman zioten txa-
pela, bera izan baitzen
biminutuak lehianeman
zituen bakarra. Hiruga-
rren, Etxalarko Jabier
Galarregi izan zen.

Uztailaren13an,Na-
farroako harri-jasotze
txapelketaseigarrenur-
tez segidan jantzi zuen
Unai Bertiz sunbildar-
rak, pronostikoak be-
tez. Harri guziekin na-
gusi izan zen, zilindroa
22 aldiz berdindu bait-
zuenbizkargainean,ku-
bikoa 14 aldiz eta bola
18 aldiz. Denera, 6.125
kilo altxatu zituen. Bi-
garren, Xabier Ariztegi
“Santxin” etxalartarra
izan zen, 5.000 kilore-
kin (18 aldiz altxatu zu-
en zilindrikoa, 12 kubi-

koa eta 14 bola) eta Al-
dazko Xabier Igoa izan
zenhirugarren (4.100ki-
lo). Josetxo Urrutiak ez
zuen parte hartzerik
izan.

Txinga txapelketan,
berriz, Xanta Souza le-
sakarra izan zen ira-
bazle, 32 plaza pasatu-
rekin. Iaz, 13 gehiago
eginzituen,bainabero-
ak ez zion gehiagorako
aukerarik eman. Biga-
rrenNagoreDiaz ituren-
darra izan zen, 28 pla-
za pasaturekin. Dexen-
tegibeleragogelditu zi-
ren Leire Astiazaran,
Baztan-Bidasoa Herri
Kirol Taldeko zizurkil-
darra, 10 plaza pasatu-
rekin,MaikaAriztegi itu-
rendarra (9 plaza) eta
Itxaso Onsalo aresoa-
rra (8 plaza).

Uztailaren14an,Na-
farroako binakako aiz-
kora txapelketa jokatu
zen. Proba gehienean
aitzinetik ibili ziren Flo-

renNazabaletaAurtizko
Ander Erasun, baina
azkenenborreannagu-
situ ziren Donato La-
rretxea aranztarra eta
Jon Rekondo leitzarra,
22 minutu eta 4 segun-
dokodenborarekin.Na-
zabal eta Erasunek 14
segundogehiagobehar
izan dituzten eta Anto-
nioSenosiainetaJuan-
jo Lopezek 25 minutu
eta 38 segundotan bu-
rutu zuten sei kanaer-
diko eta bertze horren-
ber tze 60 ontzako
mozteko lana.

Orga-jokoan, azke-
nik, Joseba Petrirena
beratarra gailendu zen,
hiru plaza eta erdi eta
2,50 metro eginda. Bi-
garren Metautengo Si-
mon Tomas Callaghan
izan zen (3 plaza eta
laurden eta 4,58metro)
eta hirugarren Iruñeko
AlvaroZugarrondo,pla-
za bat eta laurden eta
3,79 metro eginez.

HERRI KIROLAK � NAFARROAKO TXAPELKETAK

Iruñeko
Sanferminetatik
txapelez ongi
hornituak itzuli
dira gure kirolariak

ARGAZKIAK: ENERITZ IRAOLA ETA DIARIO NOTICIAS
Uztailaren 13ko saioko eskualdeko partehartzaileetako batzuk, Xanta Souza eta Unai
Bertiz txapeldunekin. Behean, binakako aizkora txapelketako podiuma.



Bortz joko
behar izan
zituzten
finalean
Gaubeka eta
Luján-i
irabazteko

TTIPI-TTAPA
Sanferminetako pa-

la txapelketaren finala
jokatuzenuztailaren11n
eta iazbezala,Fustoeta
Ibargarai izan dira txa-
peldun. Bortz set edo
jokobehar izanzituzten
GaubekaetaLuján-i ira-
bazteko, partida ikus-
garri eta gogor batean.

Partida gogorra iza-
nen zela garbi ikusi zen
lehenbiziko jokoan. 9-
10 irabazi zuten Gau-
beka eta Lujanek. Bi-
garrena10-6 irabazi zu-
ten Fustok eta Ibarga-
raik. Hirugarrengoan,

berriz ere nagusitu zi-
renGaubeka eta Lujan,
8-10.Partidaberdintzea
etabosgarren jokoabe-
hartzea lortu zuten lau-
garrengoan Fustok eta
Ibargaraik (10-5) eta
azkenekoan erraz na-

gusitu ziren 10-2, txa-
pela bereganatuz.

Hirugarren postura-
ko lehian ere bortz joko
behar izan zituzten Al-
tadill eta Imanolek, Ur-
kijoetaAierberi irabazte-
ko.
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40-32 irabazi
zieten finalean
Juanenea,
Endika eta Ioni

TTIPI-TTAPA
Bigarren urtez segi-

dan Sanferminetako
erremonte txapelketa
irabazi dute Gorka Ur-
tasun iruritarrak eta Ju-
lenSanMigueldonezte-
barrak. Iaz, Ezkurra eta
Olazar doneztebarrei
irabazi zieten finalean
eta aurten, Aritz Juane-
nea eta Endika Urrutia
saldiastarrek eta Ionek
osatutako hirukoteari.

Uharteko Euskal Jai
Berripilotalekuak itxura
ona eman zuen uztaila-
ren 13ko finalean eta
jende aunitz hurbildu
zen. Azkenean, 40-32
nagusitu zitzaion biko-
tea hirukoteari, baina
emaitzak erakusten
duena baino borroka
handiagoa izan zen.

6-8 irabazten joan
zenhirukotea,baina11-
0eko partziala lortu zu-
en bikoteak (17-8) eta
gero, alde hori ongi ku-
deatu zuen. Sei tanto-
ra hurbildu zen hirukoa
(19-13), baita laura ere
36-32koan, baina hor-
txe gelditu ziren.

Julen San Miguel
izanzenfinalekoetatxa-
pelketakoerremontela-
ririk onena. Finalean 13
tanto egin zituen pilo-
teoan eta 7 sakez. Gor-
kaUrtasunekere lanona
egin zuen, 12 tanto aki-
tuz.Galtzaileenaldetik,
12tantoeginzituenJua-

neneak, zazpi Endikak
eta lau tanto Ionek (ba-
karra sakez).

Ligaxkako lehenpar-
tidan hirukoteak iraba-
zi egin zien Urtasun eta
San Miguel-i, baina bi-
koteakbehetikgoitiegin
du txapelketan eta sa-
soi onean akitu du.

PILOTA � SANFERMINETAKO ERREMONTE TXAPELKETA

Urtasunek eta San Miguelek hirukoari
finalean irabazi eta txapela jantzi dute

ARGAZKIA: JOSEBA ZABALZA/BOSTOK PHOTO
Bigarren urtez segidan irabazi dute Sanferminetako torneoa Urtasun eta San Miguelek.

PILOTA � SANFERMINETAKO PALA TXAPELKETA

Fusto eta Xabi
Ibargarai erratzuarrak
txapela lortu dute

ARGAZKIA: WWW.INNPALA.COM
Fusto eta Ibargaraiek ere bi urtez segidan irabazi dute Sanferminetako txapelketa.

ESKU PILOTA

Abel Barriola
Irujorekin
txapeldun izan
da Iruñean
TTIPI-TTAPA
Sanferminetakoeskuz
binakako pilota txa-
pelketan, IrujoetaAbel
Barriola leitzarrasuer-
tatu ziren txapeldun,
finaleanAimarOlaizo-
lagoizuetarrarietaBe-
roiz-i22-18 irabazion-
dotik. Partida hasiera
bikaina egin zuten
txapeldunek eta 10
tantukoaldea lortu (18-
8). Bi tantura hurbildu
zirenAimaretaBeroiz,
baina ezin izan zioten
markagailuari buelta-
rik eman. Beraz, Iru-
ñekoferianbanakana-
hizbinakaazpitxapel-
dunizandaAimarOlai-
zola.
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Erakusketak
ELIZONDO
Tomas Sobrinoren
margo erakusketa
Uztailaren 23tik irai-
laren 1era El placer de
mirar Arizkunenean.

Jorge Cardarelliren
pintura eta instalazioa
Abuztuaren 1etik 20ra
El principe que conten-
plaba su alma erakus-
keta Arizkunenean.

Lesagibel eskulturak
Abuztuaren 23tik irai-
laren 6ra Arizkunenean.

ARIZKUN
Xabier Soubeleten
margo erakusketa
Abuztuaren 30era ar-
temargo erakusketa
Sasternean.

Teresa Lafraguaren
margo erakusketa
Abuztuaren 31ra arte
margo erakusketa San-
txotena Museoan.

ERRATZU
Jose Mª Apezetxea eta
Roke Lasaren margoak
Uztailaren 27tik abuz-
tuaren 25eramargo
erakusketa Zubietean.

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

SARA
Margo erakusketa
Uztailaren 30era arte
Larrungo koloreak el-
kartearen erakusketa
Lur Berrin.

BERA
Mikel Telletxearen arte
erakusketa
Abuztuaren 11ra arte
Mikel Telletxearen arte
erakusketa Kultur
Etxeko erakusgelan.

Ikastaroak
ELIZONDO
Helduentzako margo

ikastaroa
Abuztuaren 1etik 14ra
Baztango paisaiak kan-
poko margo ikastaroa
helduentzako. Izen-
ematea Arizkunenean.

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

Lehiaketak
LEITZA
Korto lehiaketa
Atekabeltz gaztetxean

Uztailaren 26an korto
lehiaketako lanen
proiekzioa eta sari ba-
naketa, 22:30ean.

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

ZIGA
Udako zinema
Abuztuaren 5ean
Izotz Aroa 3 dinosaurio-
en egunsentia (21:30).

Kontzertuak
ARANTZA
Xabi Sansebastian
Aterpean
Abuztuaren 9an Xabi
Sansebastianen kon-
tzertua Aterpean
(23:00).

SARA
Goraki abesbatza elizan
Abuztuaren 1ean Go-
raki abesbatzaren kan-
taldia elizan (21:30).

ETXALAR
Organo kontzertua
Abuztuaren 9an orga-
no kontzertua elizan,
20:00etan.

Ospakizunak
SARA
Sarako Urtxintxen 20.
urteurreneko besta
Uztailaren 27an
Eskubaloi elkartearen
20. urteurreneko besta.

Saguzarren gaua
Uztailaren 26an sagu-
zarren gaua lezeetan.

Errugbizaleen besta
Abuztuaren 3an Ba-
surdeak Errugbi Elkar-
tearen besta plazan.

URDAZUBI
Burdinaren Eguna
Abuztuaren 10ean
Burdinaren Eguna.

Pilotaren Unibertsoa
Abuztuaren 3an eta
24an Pilotaren Uniber-
tsoa jaialdia dela eta
ekitaldiak.

BERA
Folklore Jaialdia
Uztailaren 29an Bida-
soaldeko XVII. Nazioar-
teko Gazteen Folklore
Jaialdia eskolako fron-
toian, 20:00etan.

Bestak
ARANO
Santioak
Uztailaren 25etik
28ra.

LEITZA | 2013.07.26
Gaztetxearen zortzigarren
urteurrenean labur lehiaketa

Leitzako Atekabeltz gaztetxeak
zortziurteegindituelaeta,ospa-
kizunetandabiltzaazkenegune-
tan. Egitarauaren barne, ostira-
leankortolehiaketaeginendute.

Lehiaketak

URDAZUBI | 2013.08.10
Burdinaren Eguna ospatuko
dute aurten ere Urdazubin

Abuztuaren10eaneginendaBur-
dinaren Eguna eta egun osoko
egitaraua prestatu dute: artisau
azoka,burdinarenetorrerarenan-
tzezpena, zikiro jatea, musika...

Ospakizunak

SARA | 2013.07.27
Sarako Urtxintxak elkartearen
20. urteurreneko besta

Sarako Urtxintxak eskubaloi el-
kartearen20.urteurrenaospatze-
ko,bestaantolatudute:eskuba-
loi txapelketa, aperitifa, paella
erraldoia eta gaualdi animatua.

Ospakizunak

uztailak 25 - abuztuak 8

PROPOSAMENA
BERA
Hainbat ekitaldi
sanestebanetan

Abuztuaren 2an hasiko
dira ofizialki Beran bes-
tak, eta hilaren 6an bu-
katu. Tarte horretan
hainbat ekitaldi izanen
dira, baina egun horiek
baino lehen ere izanen
da zer ikusia: arte era-
kusketa, uztailaren 27an
txirrindularitza proba
eta herri kirol jaialdia,
uztailaren 28an plater ti-
roketa eta bizikleta egu-
na eta 29an Bidasoal-
deko Gazteen Nazioar-
teko Folklore Jaialdia.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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ELGORRIAGA
Santioak
Uztailaren 24tik 27ra.

ELIZONDO
Santioak
Uztailaren 24tik 28ra.

ARANTZA
Ballekasko bestak
Uztailaren 27an.

BERA
Sanestebanak
Abuztuaren 2tik 6ra.

BEINTZA-LABAIEN
Herriko bestak
Abuztuaren 2tik 5era.

GAZTELU
Bestak
Abuztuaren 2tik 5era.

ZIGA
San Lorentzo bestak
Abuztuaren 9tik 13ra.

SUNBILLA
San Tiburtzio bestak
Abuztuaren 10etik
14ra.

LEITZA
San Tiburtzio pestak
Abuztuaren 10etik
15era.

Azokak
SARA
Ortzegunero azoka
Uztailaren 4tik
irailaren 26ra ortzegu-
nero azoka plazan.

SENPERE
Asteartero azoka
Udan asteartero azoka
Posta aitzineko plazan.

Mendi irteerak
GOIZUETA
Aranora ateraldia
Uztailaren 25ean Ara-
nora joanen dira oinez.

DONEZTEBE
Aspera ateraldia
Uztailaren 27an Aspe
mendira irteera.

Euskal kontuak eta deskontuak, hori da Euskon-
tu azken finean.Gustukoduzun hori eskaintzen

duwebgunesortuberriak,beti ereeuskarazetagai-
nera beherapenarekin. Euskaraz bizitzea ahalbi-
detzen duten enpresek egindako kalitateko pro-
duktu eta zerbitzuak biltzen ditu. Kontzertuak, ja-
tetxeak, kirol ekintzak, era guztietako ikuskizunak,
moda, osasuna eta estetika, ihesaldiak... Egunero
aisia euskaraz gozatzea erraztuko duen plan berri
bat eskaintzen du Euskontuk. Bide bat baino ge-
hiago daude Euskontu berriak zein diren jakiteko:
webgunea bisitatzeaz gain, edozein harpidetu dai-
teke, eta euskontu berri guztiak postan jasoko di-
tu erabiltzaileak. Facebook eta Twitterren egune-
roko eskaintzen berri ere paratzen dute. Negozio
bat duenak eta euskonturen bat egin nahi duenak
iragarkiak egiteko modu berri bat izanen du, gas-
turik ez eta gainera euskaraz.

80. hamarkadan Kortatu eta Negu Gorriak tal-
deekin, geroago Dut taldearekin elkarlanean...

Horrela ezagutu genuen Fermin Muguruza artista
irundarra. Eta 1998tik gaurdaino bakarlari gisa ibil-
bide luzea eta oparoa jorratu du musikagintzan.
Aurten, berriz, FM1999-2013diskoaargitaratu du:
Brigadistak Sound System lanetik, Asthmatic Lion
azken laneraino argitaratutako kantuen eta erre-
mixenbilduma. 18 kanta bilduditu azkendisko ho-
netan: Balazalak, Urrun, Maputxe, Eguraldi Laino-
tsua, Newroz, Dub Manifest, Big Beñat, Bere-Bar,
Zubizuria, In-komunikazioa, Armagideon, Azoka
eguna, Euskal Herria Jamaika Clash, Yalah Yalah
Ramallah, La linea del Frente, Asthmatic Lion, Ezin
ihesi Berlin eta Zuloak Riot. 50 urte bete ditu aur-
ten musikari irundarrak eta bakarlari gisa darama-
tza 15 urte hauetako lanen bilduma egitea era-
baki du.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Talka Records, 2013

Fermin Muguruza
Radar FM 1999.2013

Musika

FERMIN MUGURUZA

Euskal kontuak
eta deskontuak

Internet

WWW.EUSKONTU.COM

Yoga, Indian sortutako antzinako jarduera da eta
munduosokomilioika lagunek egiten dute gaur

egun. 6 urteko Kika ttikiak eta bere lagun Yazou txi-
minoak 14 yoga-jarrera erakutsiko dizkiote irakur-
leari, eguneko edozein unetan praktikatzeko erraz-
errazak. Jarrera horiek bakarrik edo gurasoekin, fa-
miliarekin, lagunekin edo irakaslearekin egin ditza-
ke haurrak. Lau istorio eta kontakizun erlaxagarri
ere biltzen ditu liburuak, hobeki kontzentratzen,
energia berreskuratzen eta atseden hartzen lagun-
duko dutenak. Liburu honetan lau kapitulu aurkitu-
ko ditu irakurleak. Kapitulu horiko jarrerak goizean
ongi esnatzen lagundukodute; berdekoekin, berriz,
kontzentratzen ikasiko du haurrak; kapitulu gorriko
mugimenduekin zenbait animalia imitatuko ditu eta
sasoi betean dagoela erakutsi. Kapitulu urdineko
mugimendu leunek, azkenik, lasaitzen lagunduko
diote.6urtetikgoitikoentzatda liburua,UlrikeDezek
idatzia eta Aiora Jaka Irizarrek euskarara itzulia.

Ttarttalo, 2013

Kika yoga egiten

Liburua

ULRIKE DEZE

AIORA JAKA IRIZAR

Lagunekinplanakegin
etaetxeinguruanedo

etxekoekin denbora pa-
satzea».Denboralibrean
horiegiteagustatzenzaio
Arantxari.Berezaletasu-
nen berri ere eman digu:
«Kuadrillakoekbizikletak
erosi genituen eta orain
zonaldeko errepideetan
gabiltza.Argazkikamara
lepoan,paseoakematea
eta ondotik bideo mun-
taiak egitea ere gusta-
tzenzaitetaneguanetxe
barrenekoeskulanakegi-
tea».Bidaiatzeaere «au-
nitz» gustatzen zaio eta
ezagututakotokiederre-
nenartean, Saharakoba-
samortua, Costa Brava-
koitsasherriak,ElSalva-
dorreko hondartza bel-
tza, Igeldotik begiratuta
Donostia... aipatu dizki-
gu.Bainabereustez,«ez
daurruti joanbeharrikto-
ki ederrak ikusteko».As-
teburuko planik ederre-
na«eguraldionarekinegin
daitekeen edozein kan-
poko ekintza» omen da.
Eta mendia ala itsasoa?
«Epeldagoelarikmendia,
eta bero egiten duelarik
itsasoa»,dio.Bestaegite-
ko Zigako inauteriak eta
bestakditu gogoko, bai-
taBaztandarrenBiltzarra
ere. Aldiz, «Berroetako
kanalingurua»duBaztan-
go txokorik gustukoena.

«Aunitzetan ez da
urruti joan beharrik
toki ederrak
ikusteko»

Nire aukera

Arantxa GAMIO
Zigako gaztea
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GARAJEAK/LOKALAK
errentan eman

LEITZA. Landa jatetxea
errentanemateko,300m2-

koa. Oso egoera onean.
�616 122883.

LURRAK/ORUBEAK
salgai

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

LANA
eskariak

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

tutik hurbil, Sadar futbol
zelaiaren ondoan. Ikas-
leendakoaproposa.3 lo-
gela,egongela,sukaldea
eta 2 komun. � 626
389226 (Ainhoa).

ETXALAR. Pisua erren-
tan emateko . � 948
635014/ 628 351470.

IRUÑEA.Azpilagainaau-
zoan,pisuargitsuaerren-
tan emateko. Bi uniber-
tsitateetatik hurbil. 3 lo-
gela,egongela,sukaldea
eta komuna. Igogailua
badu, ur beroa eta bero-
gailuazentralakdira. Ikas-
leendako egokia, baita
beste gisa ere. 600 euro
hilabetean, komunitate
eta berogailu gastuak
barne. �610 508206
(Santi).

ORONOZ-MUGAIRI.Pi-
su berria errentan ema-
teko. Mobleztatua, igo-
gailuarekin eta berogai-
luarekin. Sukalde-egon-
gela, logela bat, bainu-
gelaetatrastelekuadauz-

tea pisu edo baserri bila
errentan hartzeko.�661
829359.

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

ETXEBIZITZAK
konpartituak

DONOSTIA. Amara au-
zoan mutila behar da pi-
suakonpartitzeko.�948
580384/ 688 623735.

IRUÑEA. Malerrekako 3
neskaunibertsitatepubli-
koaren ondoan dagoen
pisuakonpartitzekones-
ka baten bila ari dira.
�639 439509.

ka. Hilabetean 270 euro.
�663 312557.

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).

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

LEITZA. Leitzako biko-

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.

BARAÑAIN. Pisua sal-
gai (Merkataritza etor-
bidea). 90 m2 + traste-
lekua+garajeplaza.Hi-
ru logela, sukalde-jan-
tokia eta bi bainugela.
210.000 euro. �647
880770/636 680013.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

IRUÑEA. Zolina kalean,
pisua errentan emateko.
Unibertsitate publikotik
2 minututara eta priba-

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
1,430 € kiloa. (+0,010)

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 28tik uztailaren 5era bitarteko prezioak)



MERKATU TTIKIA | 61
ttipi-ttapa | 595 zk.

2013.07.25

interna ariko litzateke.
�693 965208 (Gladis).

19 urteko neska bat
udan haurrak zaintzen,
etxeko lanak egiten, os-
tatu batean lanean edo
bertzeedozertanariko li-
tzateke. �669 102860.

LANA
eskaintzak

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

MOTORRAK
salgai

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.

Quad bat salgai, Yama-
ha Kodiak 450, gorria.
6.400kilometro,guttiera-
bilia. Txaketaetakaskoa
opari. 4.500 euro. �654
712900.

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.

Kozinakalefaktorasal-
gai,hagitzegoeraonean,
gutti erabilia. 800 euro.
�629 540549.

DENETARIK
galdu-aurkituak

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

OITZ

USATEGIAK ENKANTEAN
Oizko Udalak enkante publikoan jartzen du, ahozko postu-
ren bidez, honako usategi puestoen aprobetxamendua:

Puesto zenbakia BAT. Hasierako prezioa: 1.200,00 euro.
Puesto zenbakia HIRU. Hasierako prezioa: 1.400,00 euro.
Puesto zenbakia LAU. Hasierako prezioa: 1.400,00 euro.
Puesto zenbakia BORTZ. Hasierako prezioa: 1.000,00 euro.

Aprobetxamenduak, urte baterako izanen dira, luzagarriak,
gehienez,hiru urtetaraino.
Enkantean parte hartzeko, lizitatzaileek hasierako prezioaren
%5 utzi beharko dute aldez aurretik, behin-behineko fidan-
tza gisa.
Goiti jotzeko postura 50 eurokoa izanen da.
Lehen enkantea Oizko Herriko Etxeko bilkura aretoan egi-
nen da, 2013ko abuztuaren 24an, eguerdiko 12etan.
Esleipena arautzen duen baldintza agiria, interesdunen esku-
ra dago udal idazkaritzan.

Oitz, 2013ko uztailaren 9an
Alkatea,

Alberto San Miguel Mindegia
info@ttipi.net · (0034) 948 63 54 58
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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

LARRAITZ DO-
KOUTO SANTES-
TEBAN etxalarta-
rrak
2 urte bete ditu
uztailaren 6an.
Zorionak familia
guztiaren
partetik.

Berako AIALA

SAN JUAN AROZE-
NAk urteak bete-
ko ditu abuztua-
ren 12an. Zorio-
nak eta 7 muxu
haundi etxeko
printzesari. Ongi
pasa eguna!

Berako GEXAN

SAN JUAN AROZE-
NAk urteak bete-
ko ditu uztailaren
30ean. Zorionak
eta 4 muxu
haundi etxeko
bihurriari. Ongi
pasa eguna!

Zorionak ANER! Uztailaren 24an
gure etxeko terremotto ttikiak urte
bat beteko du. Prestatu arratsal-
dean zure lehenengo kandela
itzaltzeko eta tarta goxo-goxo bat
ñan-ñan egiteko! Muxu haundi bat
amatto, attatto eta familia guztiaren
partetik.

Uztailaren 24an ANER gure etxeko
pottoloak urte bat beteko du.
Zorionak aunitz atatxi eta amatxi-
ren partetik. Muxuak txupetitos.

Berako MADDI LA-
SARTE BARREDO

etxeko printzesa
ttikiak 2 urte bete
ditu uztailaren 17-
an. Zorionak fa-
milia guztiaren eta
bereziki atta eta
amaren partetik.

Berako MADDI

LASARTE BARREDO

neska xarmantak
2 urte bete ditu
uztailaren 17an.
Zorionak Iturlan-
detako familiaren
partetik eta muxu
bat Javierrek.

Iruñeko JAVIER LA-
SARTE LAKAR gure
muttiko politak 4
urte beteko ditu
abuztuaren 23an.
Zorionak Berako
familiaren partetik
eta muxu bat
Maddiren partetik.

MALEN ETXEKOLO-
NEA DIEZ zubieta-
rrak urteak bete
ditu uztailaren 15-
ean. Zorionak eta
8 muxu erraldoi
etxekoen eta be-
reziki amatxi eta
amonaren partetik

Zugarramurdiko
MADDI MITXELENA

ARBURUAk 10
urte beteko ditu
uztailaren 27an.
Muxu pottolo bat
eta begarri-tiraldi
bat aitatxi-ama-
txiren partetik.

IKER GOROSTIAGA MUTUBERRIAk urte
bat beteko du uztailaren 28an.
Zorionak Doneztebeko atatxi, ama-
txi eta izeba Ainhoaren
partetik. Muxu haundi bat ttittirri!!!

Legasako NAHIA MARIÑELARENA

ELIZALDEk uztailaren 25ean 2 urte
beteko ditu. Ongi pasa zure
egunean eta muxu handi bat
Zubietako familiaren partetik eta
berexiki Janire, Aimar eta Enaitz
lehengusuen partetik. Prestatu
berendu goxoa!

Zorionak bikote!! Ezkurrako
JOSEBA GOROSTIAGAk uztailaren
17an 32 urte bete ditu eta
IKER GOROSTIAGAk, gure pottokitok,
berriz, uztailaren 28an bere
lehenengo urtea beteko du!! Muxu
haundi bana amatxo eta familia
guztiaren partetik.

Legasako NAHIA MARIÑELARENA

ELIZALDEk 2 urte beteko ditu
uztailaren 25ean. 2 muxu pottolo
aita eta amatxoren partetik
xorgintxo. Opil goxo-goxoa
prestatu merendatzeko.

Aunitz urtez JOELTXO uztailaren
27an 4 urte eginen dituzulako.
Muxu aunitz denen partetik
txipiron.

Uztailaren 3an,
Labaiengo
MARIA

TELLETXEAk 13
urte bete ditu
San Franciscon
(California).
Zorionak fami-
liaren partetik.

Pin, pan, pun
urtetxoa betetzeko puntun,
Arantzako IKER txapeldun!!!
Zorionak Arantzako IKER ALZURI

LUJANBIO ri uztailaren 31n urtea
beteko duelako. Asko matte zittun
zure familiaren partetik.

Berako XANTI AGIRRE GONZALEZ eta
GABRIEL AGIRRE ZELAIETA aita-
semeek urteak beteko dituzte
uztailaren 30ean (6 urte) eta
abuztuaren 6an. Zorionak bikote,
segi biek horreinen zalamero.
Ea egun politak pasatzen ditugun
elkarrekin, besarkada handi bat
zuen familiaren partetik.

Lesakako XABAT ARBURUA PORTUk
uztailaren 18an urte bat bete du.
Aunitz urtez eta muxu haundi bat
Arantzako familiaren partetik.

Lesakako UNAI ARANGUREN

MUTUBERRIAk 4 urte beteko ditu
abuztuaren 1ean. Familiaren, eta
bereziki Oihan, Naia eta Olaiaren
partetik aunitz urtezzzzz!!! Prestatu
tarta goxoa!!!

Lesakako NAROA VILLALBA
LARRALDEk urteak beteko ditu uztai-
laren 25ean. Zorionak zure 9. urte-
betzean familia guztiaren partetik
eta bereziki Martxel, Oihan eta
Kemenen partetik. Muxu handi bat.

Arantzako EIDER
TABERNA MUTUBE-
RRIAk 10 urte be-
teko ditu uztaila-
ren 30ean. Aunitz
urtez familia eta
bereziki Asier eta
Naroa lehengu-
suen partetik.

Abuztuaren 26an Doneztebeko
OIER BELARRA MARIEZKURRENAk
8 urte beteko ditu. Zorionak
Doneztebeko eta Ezkurrako
familiaren partetik eta bereziki zure
arreba Nahia eta Enaitz lehengu-
suaren partetik. Prestatu berendu
goxoa!

Lesakako UNAI ARANGUREN

MUTUBERRIAk eta Kasedako OIER

SOLA LEIZAk 4 urte beteko dituzte
abuztuaren 1ean eta 3an. Aunitz
urtez bikote!!
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