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Miren Rubio euskal
kazetaritza ikertzen
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«Gu gara euskal prentsa» DVDa
argitaratu du Udako Euskal Unibertsitateak. EHUko ikasleek egin
dute dokumentazio lana, tartean
Miren Rubio lesakarrak.

Xabi Seinek marka
berria ingudearekin

25

Herri kirolean, Nafarroako hainbat txapel erabaki dira Sanferminetan. Xabi Sein igantziarrak ingude altxatzen Nafarroako marka
berria egin du, 91 altxaldirekin.
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TTIPI-TTAPA TELEBISTAREN UDAKO PROGRAMAZIOA
7:55 Urtebetetzeak
8:00 Marrazki Bizidunak
8:25 Urtebetetzeak
9:00 Merkatu Ttikia
13:00 Urtebetetzeak
13:10 Marrazki Bizidunak
13:35 Urtebetetzeak
13:43 GAURKOAK
13:45 Bestaz Besta
14:45
15:15
15:35
16:10

16:45

Udagiroan (errepikapena)
Marrazki Bizidunak
Urtebetetzeak
ETB/ Goitb/Goierri
ERREPIKAPENA
(Berbaire, Teknopolis,
16mm, Elkartasun
Bidean, Behazulo)
ttipi-ttapak ekoiztua
ERREPIKAPENA
(Eltze Beroa, Mugatik
Harat, Izan Ziren,
Sustraia eta Ilunpean
(Goiena Tb)
Bestaz Besta
Udagiroan (errepikapena)
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ASTELEHENETIK - ORTZIRALERA
17:45

18:30
18:35
19:00
19:10

ETB/ Goitb/Goierri
ERREPIKAPENA
(Berbaire, Teknopolis,
16mm, Elkartasun
Bidean, Behazulo)
Urtebetetzeak
Marrazki Bizidunak
Urtebetetzeak
ttipi-ttapak ekoiztua
ERREPIKAPENA
(Eltze Beroa, Mugatik
Harat, Izan Ziren,
Sustraia eta Ilunpean

19:45 BESTAZ BESTA
UDAGIROAN
20:45
21:35

Marrazki Bizidunak
ETB/ Goitb/Goierri
ERREPIKAPENA
(Berbaire, Teknopolis,
16mm, Elkartasun
Bidean, Behazulo)

22:10

22:45

23:35
00:05
01:00

01:35

ttipi-ttapak ekoiztua
ERREPIKAPENA
(Eltze Beroa, Mugatik
Harat, Izan Ziren,
Sustraia eta Ilunpean
(Goiena Tb)
Bestaz Besta
Udagiroan (errepikapena)
ETB/ Goiena/Goierri
ERREPIKAPENA
(Berbaire, Teknopolis,
16mm, Elkartasun
Bidean, Behazulo)
Bestaz Besta
Udagiroan (errepikapena)
ttipi-ttapak ekoiztua
ERREPIKAPENA
(Eltze Beroa, Mugatik
Harat, Izan Ziren,
Sustraia eta Ilunpean
(Goitb)
Bestaz Besta
Udagiroan (errepikapena)

LARUNBATA
IGANDEA

8:00 Marrazki Bizidunak
11:00 Urtebetetzeak
11:10 Merkatu ttikia
12:00 UDAGIROAN / BESTAK
13:00 Berbaire
13:30 Izan Ziren
14:00 Teknopolis
14:30 Sustraia
15:00 16mm
15:30 Ilunpean
16:00 Elkartasun Bidea
16:30 Eltze Beroa
17:00 Behazulo
17:30 Mugatik Harat
18:00 UDAGIROAN / BESTAK
19:00 Berbaire
19:30 Izan Ziren
20:00 Teknopolis
20:30 Sustraia
21:00 16mm
21:30 Ilunpean
22:00 Elkartasun Bidean
22:30 Eltze Beroa
23:00 Behazulo
23:30 Mugatik Harat
00:00 UDAGIROAN / BESTAK

DATUAK...
• «Gu gara euskal prentsa»
DVDa argitaratu du Udako
Euskal Unibertsitateak. EHUko
ikasle batzuk egin dute
dokumentazio lana, tartean
kazetaritza ikasten duen
Miren Rubio lesakarrak.
• Argia eta Anaitasuna
aldizkariek euskal prentsa
aldarrikatu zuten duela 30
urte, euskal kazetari
profesionalek egina eta
euskara hutsean.
• Mugarri hori hartuta, euskal
prentsaren eta kazetaritzaren
errepasoa egiten da DVDan.

Miren RUBIO Lesakako kazetaritza ikaslea

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

«1976an sortu zen euskal prentsa
modernoa garatu gabe dago oraindik»
Maite BIDARTE

Nola gogoratu zitzaizuen azken 30
urteotako euskal prentsari errepasoa eginez, DVD hau egitea?
Irakasle batek proposatu zigun. Aurten 30 urte ziren, Argia eta Anaitasuna aldizkariek «Gu gara euskal prentsa» aldarrikapena egin zutenetik. Nolabaitere gogora zitekeela edo antzeko zerbait, eta idea horrekin ba
pentsatu genuen lan bat egin behar
zela, hasiera batean liburua atera, gero DVDa…eta horrela hasi ginen, dena irakasle baten proposamenarekin
eta eta ikasle batzuk bilduta.
Zenbat denboraz aritu zarete lanean?
Bueno, gu proiektu honekin urrian hasi ginen, eta hor hilabete batzuk dokumentazio lana izan zen, guretzako
bai, 76ko aldarria bazegoela bagenekien, baina ez genuen sekula Zeruko Argia bat hartu, edo Anaitasuna. Guretzat pasatutako kontuak ziren, nahiz eta hurbilekoak izan. Orduan hor elkarrizketak prestatzen eta
aurreko lanean hilabete pare bat pasa genituen. Abendua-urtarrila, urtarrilean hasi ginen, nolabaitere lan fi-
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ELKARRIZKETA
ELKARRIZKETA

ttipi-ttapa

«Tokian tokiko prentsaren
fenomenoa garrantzitsua izan da
Euskal Herrian. Ttipi-ttapa
aitzindaria izan zen horretan»
sikoa egiten, eta horrela pasa dugu
azken momentu arte, maiatza arte…entrega, bakizu produkziokoak
data honetan entregatzen duzu edo
bertzenaz…
DVD honek zer izan nahi du dokumentazio lan bat edo omenaldi lan
bat?
Pentsatu behar dugu, alde batetik bai
da dokumentazio DVDa, baina ez da
76. urteari buruzko lan saiakera bat,
alderantziz, gure intentzioa ez zen nolabaitere informazio guztiaren lan sakona egin, gehiago zen urte horrek
suposatu zuenera hurbiltzea eta gerora begira, gaur egungo kazetaritzan
izan duen eraginari erreparatu, baina
modu nahiko eroso eta bakoitzaren
gustoen eta jakinminaren arabera. Orduan ezin da erran, dokumentazio lan
sakona denik, nahiz eta ikusten duenak DVDa, badu non arakatu eta non
ikertu. Baina ez da dokumentu jarrai

bat, astuna. Omenaldia den? Bueno,
badu halako kutsu bat… ze azken batean, pertsonaiekin egiten dugu lan,
garai hura gogorazten da, eta horrek
omenaldia ekartzena ahal duen? Bueno, hein batean bai baina hori ez zen
gure intentzioa.
Euskal prentsari buruz zein ondorio atera dituzue?
Ondorio positibo eta negatiboak daude, etorkizunera begira gauza aunitz
ditugu egiteko. Batzutan denak dakigu gauza aunitz ditugula egiteko, aski da Euskaldunon Egunkariari eman
dioten kolpea ikustea eta horrek izan
duen eragina argi dago. Hala ere ez
gara konturatzen, gure komunikabideek zein garrantzi handia duten, batez ere euskaran eta euskal herri mailan, ekartzen duten ondorio guzti horiek, hori alde batetikan, duten pixua.
Eta bertzetikan, etorkizunera begira,
gauza aunitz aldatu behar direla, bere garaian, 1976an aldaketa izugarria
izan zen, nolabait ere, euskal kazetaritza modernoa sortu zen, baina gaur
egun, nik uste ez garela ailegatu garapen osora, eta horretarako, bideak
lotu gabe daudela iruditzen zait.
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ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Javier Pina Esarte da gaur egun Esarte harategiko arduraduna

ELIZONDOKO JAIME URRUTIA KARRIKAN

Esarte harategiak
75 urte bete ditu
1931. urtean ireki zuten Santiago Esarte eta Anunciacion Muniain
senar-emazteek harategia Elizondoko Jaime Urrutia karrikan.
Hirutan hogeita hamabortz urte beranduago, bere bilobak, Javier
Pina Esartek segitzen du negozioarekin. Tartean, Mari Carmen
Esarte eta Jose Pina, Javierren gurasoak aritu zen. Jakina,
harategien eskaintzan eta erosleen kontsumo ohituretan aldaketa
handiak izan dira hiru mende laurden hauetan, baina Esarte
harategiak hor segitzen du lanean.
Aitor AROTZENA

75 urte hauetan aldaketa handiak
izan direla aipatu digu Javier Pina
Esartek: «Hasieran harategi-harategia zen eta urte hauetan bilakaera
ederra izan du». Jendeak gauza ezberdinak eskatzen ditu eta gaur egun,
2006/07/27 • 427. zbk.

aurrez sukaldatuak dauden produktuak, prekozinatu famatuak ederki saltzen dira eskualde osoan: «hamar urte daramagu, kalloak, kroketak, haragi gisatua, albondigak, oilaskoa saltsan eta bertze hainbat produktu eskaintzen… jendeak nahi duena egi-

ten dugu eta gero eta eskari handiagoa da».
Javier Pinaren amak, Mari Carmen
Esartek harategiarekin segitu baldin
bazuen, honen anaiek, ertzebeteen
fabrika sortu zuten hamabortz urte beranduago: gaur egun sei langile enplegatzen ditu lantegi honek. Harategian, Javier Pinarekin batera bertze
hiru langile ari dira. Berez, bi negozio
bereziak baldin badira ere, harategian
saltzen dira ertzebeteen fabrikan egindako lukainka, txorizo, magra, urdaiazpiko egosi eta bertze produktu
gehienak, baita arestian aipatutako
prekozinatuak ere. Javier Pinaren bertze osaba batek Oronoz-Mugairin ere
harategia duela kontuan hartuz, Esartetarrena Baztanen haragiarekin lo-
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tutako familia dela erraten ahal da.
Bertze hainbat arlotan bezalaxe, jendearen mugikortasuna ere aunitz aldatu da
75 urteotan. Erraztasun handiak daude autoa hartu eta
Iruña, Irun edo Donostiako
denda handietara joateko,
baina Javierren ustez, horrek
ez du harategian aldaketa
handirik eragin. «Berez harategiko salmentan ez dugu
aunitz somatu, beharbada
ertzebete edo txarkuteriako
kontuetan gehiago, aukera
zabalagoa baita».
Harategiko salmenta jautsi baino gehiago aldatu egin
dela uste du Pina Esarte gazteak: «Hasieran gehien bat
behi eta aretxe haragia saltzen zen, baita zerria ere. Oilaskorik ez zen kasik batere
saltzen, eta saltzen zena osoosorik saltzen zen, bere luma eta guzi. Gaur egun, aldiz, oilaskoa osorik ere saltzen da, baina bere zatiki guziak, bularkia, hegalak, izterrak… aunitzez gehiago saltzen dira. Jakina,
Baztango Haragiak badu bere izena
eta saltzen segitzen dugu, baina oilaskoaren salmentak goiti egin du nabarmen».
«BEHI

EROEN ERITASUNA EDO

HEGAZTIEN GRIPEA EZ DUGU SOMATU»

Gaur egun eskaintza zabalagoa dela uste du Esarte harategiko nagusiak.
Norbere gorputza zaindu, kolesterola
begiratu eta koipe gabeko janaria jatearen eraginez, paboa eta haragi arinagoak gero gehiago saltzen dira orain.
«Betiko fianbrea gutiago saltzen da
eta grasa gutiago duen fianbrea saltzen da». Azkeneko urteetan, behi eroen eritasunak edo, berrikiago, hegaztien gripeak, eragina izan zezaketen
harategien sektorean, baina Javier Pinak aipatu digunez, «guk ez dugu somatu. Jendeak badu konfidantza gurekin eta gure produktuarekin».
Jendeak erosteko duen ahalmena
ere nabarmen aldatu da, batez ere Gerra Ondoko garaiarekin konparatzen
badugu. Orduan, baita urte batzuk beranduago ere, luxuzko produktua izan
zitekeen behi edo aretxe-txuleta erostea, baina gaur egun, egunerokoagoak bilakatu dira. Harategiak berak ere,
noski, aldaketak izan ditu. «Argazkietan ageri denez, marmolezko mostradore handi bat eta hozkailu-kamara
bat bertzerik ez zen hasieran. Horregatik, haragiaz gain, nere aitxatxik horma ere saltzen zuen, jatetxeendako,
orduan ez baitzuten hozkailurik».

FAMILIAKO NEGOZIOA HIRU BELAUNALDITAN

UTZITAKO

ARGAZKIAK

Anunciacion Muniain, Santiago Esarteren emaztea, bezero batzuk atenditzen
ageri da goitian. Beheitian, harategia ideki zuen Santiago Esarte ageri da.

Jakina, harategi batek, bertze edozein negoziok bezalaxe, 75 urte irauteko lan-ordu aunitz eta dedikazio
handia eskatzen du, produktu ona eta
zerbitzu egokia eskaintzea eta bertze gauza aunitz. «Horiek denak batera beharko dira seguruaski –dio Javier Pinak– Lehenbizi negozioa aitzinera ateratzeko gogoa behar da, lan
lotua da eta zortzi orduz lan eginez
harategia aitzinera aterako duela pentsatzen duenak, gaizki dabil, hobe du
segidan erretiratzea! Bere satisfakzioak baditu, baina lan esklaboa da.
Ordu aunitz sartu behar dira harategia ongi xamar eramateko. Gaur egun
salmenta eskaintza zabala behar duzu, jendeak eskatzen duena ekarri».
75 urteotan, noski, hainbat bitxikeria gertatu dira harategiaren inguruan. Haragia eta horma saltzeaz gain,
banketxe lana ere eginkatu dutela aipatu digu Javier Pinak: «Nere aitatxik
igande goizetan ere irekitzen zuen
harategia, 6etarako. Eskisaroi aitzinean, berriz, pokerrean jokatzen omen
zuten ordu txikiak arte eta dirua irabazten zuen batek aitatxiri uzten omen
zion billete mordoa, bera mezara joaten zen bitartean, dirua gordetzeko». Mari Carmen Esartek ere bere
garaiko anekdotaren bat ere badu gogoan, kontrabandoa furi-furian zegoen garaikoa hain zuzen. «Harategian,
Guardia Zibileko kapitain bat suertatu zen erosketak egiten eta ondoko
etxean, paketeak sartzen. Keinuka,

kapitainari konbertsazioa emateko eskatzen zidaten, beraiek lana akitzen
zuten bitartean. Kapitaina nonbait konturatu zen, baina ez zuen deus erran.
Halako batean horrela erran omen
zuen gazteleraz: “Honez gero kargatu izanen dute, eta banoa!”».
Iruñerako haragia Bidasoako trenean kargatu eta Mugairira eramaten
zutela ere badaki Javier Pinak: «Oraingo segurtasun eta osasun baldintzak
tokitan zeuden! Orai frigorifikoa nahitaezkoa da!».
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Aldizkari honek Nafarroako
Gobernuaren laguntza jaso du

Aldizkari honek Eusko
Jaurlaritzako Kultura Sailaren
laguntza jaso du
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Hirigintzaz, gauzak
hagitz argi
Berako Aralarrek argitaratutako azken boletinaren harira Hirigintza Planaren gainean
sortutako hainbat gezurren aitzinean, zuzentasunaren alde argibide
batzuk eman nahi ditu:
1. Indarrean dagoen
Berako Hirigintza Planaren Hasierako onespena 2002ko abenduan
egin zen. Behin-behineko onespena 2003ko
maiatzean eman zion
Berako Udalak, antzineko legegintzaldian
egin zen azken plenoan, presaka, legegintzaldia bukatzen zelako
(eta hau zen Udalak egin
behar zuen azken tramitea).
2. 2004ko uztailean
Nafarroako Gobernuak
behin-betiko onartu zuen
Berako Udal Plana, eta
ez Berako Udalak. Horretarako, aste batzuk
lehenago, Berako Udalean planaren testu bategina onartu behar izan
zen, baina Planaren
edukian sartu gabe. Nafarroako Gobernuak eginarazi zuen tramite bat
izan zen, bertzerik gabe.
3. Hirigintza Planak
zehazten du zer eta non
eraikitzen ahal den herrian, eta hori lotura handia da Udalarentzat.
Behin lur bat urbanizagarria izanez gero, egoera hori aldatzea hagitz
konplexua da, bertzeak
bertze, indemnizazio
handiak ordaindu beharko liratekeelako.
4. Hirigintza Batzordea irekia izatea eskatzen denean, jakin behar da, bertan lantzen
diren espedienteak konfidentzialak direla, eta

ezin direla publikoki landu. Hau horrela da, eta
lehen ere hala izan da.
Bertzelako gai orokorragoak lantzen direnean batzorde irekiak egiten dira.
5. Orain arteko bideari eutsiz, herritar guztiei tratamendu bera
emateko irizpideekin lanean segituko du Aralarrek, zenbaiten interesen gainetik herriaren
interesak paratuz.
6. Berainezek asmo
elektoralistak leporatzen
dizkigu. Politikagintzan
bertzeen deskalifikazioan erortzea gauza erraza da. Horretan erori baino, nahiago dugu eguneroko lanari heldu. Badugu eta non lan egin.
Berako ARALAR

Egoerak eta
ardurak
Putxerazo ondorengo Berako Udaleko partaide den talde bat mezu honekin agertu da berriki: Herriko Etxeko egoera larria dela, dirurik ez
dagoela, babes ofizialeko etxeak egiteko lur
publikorik ere ez, hirigintza planarekiko ahalmenik ezta,...Baina hori bai, guztia bertzeen
erruz omen.
Argitu beharko da beraz, Aralarrek Udal gobernuan parte hartze zuzena duela EArekin hitzartutako akordioaren
bitartez. Soldatadun zinegotzi alkateordea duela eta udal kudeaketan
ardura garrantzitsua.
Alegia, batzuetan darabilen diskurtsoak aurkakoa badirudi ere ez
dago oposizioan.
Zera ere adierazi du-

te politikero petoen legez: agian datorren urteko aurrekontua, legegintzaldiko azkena denez, “eskuzabala” izanen dela, hiru urtetako
kaxkartasuna estali eta
egoera txar horrentzat
soluzio “magikoak” aurkeztuz.
Hirigintza dela-eta
berriz, aitzineko Udalari egotzitakoaren aitzinean galdera ugari datozkigu guri. Izan ere, hirigintza planean Kaxernatik Garatxeko-Bordarainoko eremua nola gelditu zen ikusita, kezkaturik, aspalditxotik baigabiltza zergatiak aztertzen.
- Plan horri behin-betiko onarpena egungo
udalak eman bazion, EA
eta Aralarren botuekin
eta Herrialderen abstentzioarekin, nor da horren erantzule?
- Zergatik hirigintzabatzorde irekia baztertuz batzorde itxian jorratzen dira hirigintzako
funtsezko gaiak?
- Ba al du Aralarrek
plan hori aldatzeko benetako borondaterik, dioen bezala eta guk pentsatu bezala, herriaren
onurarako ez bada?
- Zergatik udalaren
lur falta arazo nagusitzat aipatzen bada, ez
da Ibardingo bentek okupaturiko lur komunalen
salmentako dirua lurrak
erosteko erabiltzen?
Guk argi dugu egungo udalak ardura osoa
duela hirigintza planaren garapenean eta herritarrok parte hartze zuzena izan dezagun hirigintza batzordeak irekia
izan behar duela. Argi
dugun bezala gure herri eredua ez dela promotoreen eta espekulatzaileen araberakoa eta
bakoitzaren jarrerak ar-

gitzeko ekimenak burutzeko prestutasuna dugula.

BERAINEZ.

Gure Txokoa
elkarteko
batzordearen
eskertza
Gure Txokoa elkarteko zuzendaritza batzordeak bere laguntza
eta lanarekin 75. urtemugako ospakizuna posible egin zuten guztiei
esker ona adierazi nahi
die. Bide batez ere, eskerrak eman antolaturiko ekitaldi guztietan parte hartu zuten jende anitzari. MILA ESKER.
Gure Txokoa
elkarteko
Zuzendaritza
Batzordea.

Iban Maiari
erantzuna
Aurpegia behar da
idatzi duzuna idatzi eta
lasai gelditzeko. Ez genuen inolako asmorik
zuen jarrera salatzeko,
bainan azkeneko gertakizunak kontutan hartuta, eta batez ere zure
idatzi onartezina irakurrita ezinezkoa zaigu ixilik gelditzea.
Udalak informazioa
ezkutatzen dizuela aipatzen duzue, baztertzaileak garela… Hipokrita behar da hori idazteko! Zuek zarete udalan sartu ginenetik bileratara etorri ez zaretenak! Ez duzue Lesakaren alde lan egiteko inon-
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go gogorik erakutsi, ez
zarete ezertaz arduratu,
ez duzue inongo aportaziorik egin nahi izan… Ez
zarete agertu nahiz eta
ateak irekita zenituztela
ongi jakin.
Gure taldeak Juan
Ferminen gain jartzen dituzuen erabaki guztiekin
bat gatoz, denon erabakiak izan direlako. Alkatearen aginduz guardia
zibila herriko etxean sartu izana salatzen duzue.
Zergatik ez duzue argitzen zuek nola sartu zineten? Juan Ferminen
eskaerari nola erantzun
zenioten? Ez zeniguten
bertze irtenbiderik utzi!
Okerrena da hiru urte
hauetan zuekin izandako begirunea alde batera utzi eta holako gertaeraren bat nahi zenutela
besta aitzinetik giroa berotzeko. Tamalez lortu zenuten.
Errespetoz hitzegiten
duzue. Ze errespetoa erakutsi zenuten San Fermin egunean egin zenuten paiasadarekin? Hori
al da herritarrak, dantzariak eta udala ordezka-

tzen dugunei errespetoa
erakustea?
Bertze aldetik, udalan
gauden taldeak herri honen alde lan egiten jarraituko dugu, batzutan
eta logikoa den bezala ez
gaude ados jarriko bainan gure herriaren alde
lan egiten dugulakoan elkarrekiko errespetua dugu. Tamalez zuek errespetu hori galdu duzue eta
hemendik antzinera ez
dugu begirotasunez jokatuko.
Laura IGANTZI
Lesakako Udaleko
EAJ-PNV taldea

• 11 GALDERA LABUR •
Aukeran, San Esteban egun beroa
edo San Miguel garagardo hotza?
Dudik gabe, San Esteban egun beroa, zerbeza ez dut sobera gustokoa.
Postregile bikaina haizela aditu diagu… San Esteban eguneko bazkalondorako zer prestatuko huke?
Bi gauza bakarrik egiten ditut, petitchoux eta haurrek jaten ahal duten
zerbait, zeliakoak baitira.
Petit-choux gozo gozoa egiteko zer
behar da?
Gogoa, hasieran pila bat izorratu nituen baina gero punttua hartu nion…
Zer da zailago bestatan, bi gaupasa egitea edo bi alabak zaintzea?
Uff, nik uste gaur egunean bi gaupasa egitea dela, garai batean ez.
Bestatan etxeko aziendak, oiloak,
pottokak… ongi zaintzen dituk?
Oi, oi… ez beti. Aitzinetik gehixeago
eman, badaezpada.
Bertso zaletasun handia duk… Bertsolaririk gustokoena?
Egaña la ostia da, baina Amets eta
Kolina ere aunitz gustatzen zaizkit.
Goizaldean, bederatzi punttuko bertsoarekin ausartzen haiz edo punttuka aritzea nahiago duk?
Hasi, hamar punttukoekin ere bai,
baina bakarrik ere ez akautu, ezta
punttua ere gehienetan.
Gure Txokoak 75 urte bete ditu aurten… hik zenbat eman hitukeen
futbolean?

Seguro ez dakit, 12 urte inguruan hasi infantiletan eta 30ekin utzi nuen.
Futbolari garaiko oroitzapenik onena?
Oraindik ari diren batzurekin jokatu
dut eta baita aspaldiko beteranoekin
ere. Preferentera igotzeko punttuan
izan ginen denboraldia hagitz polita
izan zen, baina ez genuen lortu.
Denboraldi honetan derbia izanen
da… Pronostikoa ematera ausartzen haiz?
Egia erran ez ditut sobera ezagutzen
oraingo ekipoak. Nik ez dut inoiz irabazi Beti Gazteren kontra, baina hori aldatzen hasi da eta horrela segitzea espero dut.
Beteranoak ere aritzen zarete… Zerk
pisatzen dute gehiago, kiloek edo
urteek?
Nik uste kirola uztea dela gehien pisatzen duena. Urte batzuk baditut,
baina kilo sobera ez.

Basilio ZAPIRAIN
Berako gaztea

Lore eta landareak
Frain auzoa · LESAKA
Tfnoa: 948 637826
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ttipi-ttapa • herriz herri
ERREPIDEAK

Astebetez itxia
egon da Belateko
tunela lur erori
baten ondorioz
UTE Belateren kontrako ardura
zibileko espedientea berriz ere
irekiko du Nafarroako Gobernuak
ttipi-ttapa

Uztailaren 6an izandako lur erori baten ondorioz, astebetez itxia
egon zen Belateko tunela. Zorionez, eroriak
ez zuen inor azpian harrapatu eta berehala, tunelean zeuden zazpi kamioi eta lau autoak bertatik atera ahal izan ziren. Eguerdiko 13:37an
gertatu zen ezbeharra
eta Nafarroako Gobernuaren ustez, kontuan
hartzekoa izan zen. Horregatik, ikerketa egitea
agindu zion tunelen geoteknikan aditua den
Madrilgo enpresa bati.
Honek egindako txostenaren arabera, eroriak
ez dio tunelaren egonkortasunari eragiten eta
aurreikusi ezin zitekeen
harri baten hausturaren

2006/07/27 • 427. zbk.

ondorio da. Halere, Alvaro Miranda, Nafarroako Gobernuko Herrilan, Garraio eta Komunikabideetako kontseilariak agertu duenez,
«Nafarroako Gobernuak
eta gizarteak badakite
Belateko tunelean eraikuntza akatsak daudela» eta tunela eraiki zuen
UTE Belateren kontrako ardura zibileko espedientea berriz irekiko
du, izandako kalteei
erantzuteko.
ESKUALDEKO

UDAL

AGINTARIEI AZALPENAK

Uztailaren 7an Bera,
Etxalar, Arantza, Zugarramurdi eta Doneztebeko alkateak eta Baztango bi zinegotzi izan
ziren tunelean, kalteak
ikusten eta Mirandak

ARGAZKIAK: ALICIA

DEL

CASTILLO

Tuneleko moldaketa lanak eta eskualdeko udal agintariak, Herrilan kontseilariaren azalpenak aditzen uztailaren 7an.

emandako azalpenak
aditzen. Helena Santesteban Berako alkateak , erabiltzaileek sentitzen duten segurtasun
eza adierazi zuen.
«Inork ez du ukatuko he-

mendik egunero pasatzen garenak kezka pixko bat sentitzen dugula. Segurtasun baldintzak ziurtatzea da Gobernuaren borondatea,
baina inork ezin du

baieztatu horrelako zerbait berriz gertatuko ez
denik».
Moldaketa lanak egin
ondotik, uztailaren 13an
ireki zen berriz ere Belateko tunela.

herriz herri

iritzia • ttipi-ttapa

BERA

Besten aitzineko
asteburuan ere
hainbat ekitaldi
antolatu dira

Larunbatean, 4x4 autoen
ikuskizuna antolatu du aurten ere
Basati Elkarteak
Amaia eta Ainhoa

Sanestebanak abuztuaren 2an hasten badira ere, aintzineko astebururako hainbat ekitaldi antolatu dira. Larunbatean, uztailaren
29an, Basati Elkarteak
antolatuta 4x4 autoen
ikuskizuna izanen da
Postasen arratsaldeko
16:00etan. Ondoren,
22:30ean, Kultur Batzordearen laguntzarekin Nafarroa Oinez 06
eta Espidobaita Elkarteak antolatutako kontzertua izanen da. Eguraldiak laguntzen badu,
Anje Duhalde eta Ruper Ordorika Herriko
Etxeko Plazan arituko
dira. Eguraldi txarra bada, aldiz, Altzateko frontoian izanen da kontzertua. Eta iganderako, uztailaren 30erako,
Nafarroako Herri Kirol
Federazioaren laguntzarekin, Nafarroa Oinezek herri kirol ikustaldia antolatu du. Kiroldegi aitzinean arra-

tsaldeko 19:00etatik aitzinera proba konbinatuak eta sokatira txapelketa (Bera, Lesaka,
Amaiur, Berriozar) ikusi ahal izanen dira.

Liburutegiaren
“Murgildu zaitez
irakurketan,
2006 uda”
kanpaina

Herri ezberdinetako
udalen laguntzarekin,
Nafarroako Turismo eta
Kultura Saileko Liburutegi Zerbitzuek antolatuta, Nafarroako hainbat liburutegi publikok
uztaila eta abuztuan irakurketa bultzatzeko programa garatzen ari dira: “Murgildu zaitez irakurketan, 2006 uda” izenekoa. 38 liburutegik
parte hartzen dute eta
horien artean Berakoa
dago. Batez ere bibliopiszina delakoari garrantzia ematen diote,
horrela, liburu eta ikusentzunezkoez gain,
egunkari eta informazio

Iñigo Yanci eta Iñigo Blas Nafarroako mendi
bizikleta jautsierako txapeldun izan dira

ARGAZKIA: MAITE BIDARTE

Igantziko Biltokik antolatuta, uztailaren 15ean ospatu zen Igantzin laugarren Mendi Bizikleta jautsierako Nafarroako Txapelketa. Guztira 36 lagunek parte hartu zuten eta horien artean herriko hainbat txirrindulari
izan ziren: Iñigo Yanci, Iñigo Blas, Andoni Martikorena, Ugaitz Ado… 2,5
kilometroko ibilbidea egin ondoren, sailkapenak ondorengoak izan ziren:
Katede mailan Martxel Oronoz izan zen txapelduna, Junior mailan Iñigo
Blas beratarra, Master 30 mailan Mikel Bergara, Sub-23 mailan bi beratarrek lortu zituzten lehendabiziko postuak, Iñigo Yancik lehena eta bigarrena Andoni Martikorenak. Gainera, parte hartu zuten txirrindulari guzien artean Iñigo Yancirena izan zen denborarik onena. Elite mailan Igantziko Xabier Telletxea izan zen txapeldun.

orokorreko aldizkariak
igerilekura eramaten dituzte irakurketa bultzatzeko asmoarekin. Honetaz gain, bibliopiszina delakoan parte hartzen dutenei, orri-markatzaile eta iman apaingarriak oparituko zaizkie.

Mugabe Clown
Ikastaroak
abuztuan

Azken urtetan bezala, aurtengoan ere clown
ikastaroak egiteko au-

kera izanen da. Berako
Alkeberea landa etxean 45 orduko ikastaro
trinkoa emanen da eta
egun erdiko atsedenaldia izanen dute ikasleek bertako inguruak bisitatzeko aukera izanen
dute. Hastapeneko ikastaroa, 1. maila, abuztuaren 5etik 11ra bitartean luzatuko da. 2. mailako ikastaroa, sakontzea, abuztuaren 13tik
19ra emanen da eta 3.
maila, inprobisazioaren
berreskurapena, abuz-

tuaren 21etik 27ra. Animazio lana Ramon Albistur eta Esther Carrizok eginen dute. Ikastaro bakoitzaren prezioa
360 eurokoa da eta
mantenu osoa behar duten ikasleek 240 euro
gehiago ordaindu beharko dute. Informazio
gehiagorako 948631162
telefonora deitu, mugabeclown@terra.es helbidera idatzi edo www.
uhartean.com orrialdea
begiratu dezakete interesatuek.

SOULE
Hileta artea
✆ 948 453444•629 659583

ARIZKUN
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LESAKA

UTZITAKO

ARGAZKIAK

Rafael Sanjurjo eta Beñardo Iantzik, akordeolari
taldearen omenaldia jaso zuten bezperan.

Sanferminen
ondotik
lasaitasunera
itzuli da herria

Rafael Sanjurjo eta Beñardo Iantzi
omendu zituen akordeolari taldeak
Aitor AROTZENA

Joan dira bertze urte batez Sanferminak
eta urtero erraten den
bezala, guttiago falta da
2007. urteko bestetarako. Goretti Etxegaraik,
Beti Gazteko nesken
izenean bota zuen txupinazoa, bestari hasiera emanez. Segidan,
akordeolari taldeak
omenaldia eskaini zien
Rafael Sanjurjo eta Beñardo Iantzi soinulari beteranoei. Arratsaldez,
urteroko jaialdia eskaini zuen aurten 25 urte
bete dituen Tantirumai-

ru dantza taldeak. Sanfermin egunean ohiko
joan-etorriak egin zituzten ezpatadantzariek
eta udal agintariek eta
Zubigainekoa ikustera
jende pila hurbildu zen.
Arratsaldeko dantza
saioaren aitzinetik, Herria Aitzinera plataformako kideek «Apartheid
ez, dimisioak orain» eskatu zuten kontzentrazio batean. Peñetako kideek ederki gozatu zuten beraien egunean,
gaua kanpotik etorritako bisitari oldeari utziz.
Haurren eta Ezkonduen

Fagoagatarrak bikain ibili ziren
Espainiako Skeet Olinpiko txapelketan

Herrian Sanferminak burubelarri ospatzen genituen bitartean, uztailaren
8 eta 9an, Espainiako skeet olinpiko txapelketan parte hartu zuten Fagoaga aita-alabek Mallorcan. Itsaso eta Ione ahizpek ikuskizun bikaina eman
zuten emakumeen kategorian. Lehenago Ionek zeukan errekorra berdindu egin zuten biek, 75 plateretik 66 bota baitzituzten. Berdinketa hausteko saioan, ahizpa gazteena, Itsaso, nagusitu zen, lehen aldiz Espainiako
txapelketa eskuratuz. Antonio Javier Fagoaga aita ere Espainiako txapeldun izan zen hirugarren kategorian, 125 plateretik 110 hautsita. Txapelketa nagusian ere finalean sartzea lortu zuen eta bosgarren izan zen
sailkapen orokorrean. Orain, Ione Kroazian jokatuko den Munduko txapelketara joanen da uztailaren 29an, abuztuaren 6an itzultzeko. Abuztuan,
bi ahizpek Europako txapelketa jokatuko dute Eslovenian.

egun lasaiagoekin akautu ziren Sanferminak.
Ostatu eta txoznetako
itxiera ordutegiak zaintzen foruzainak ere ibili ziren eta isunen bat
ere jarri omen dute.

Beti Gazteko
jubenilak
Ohorezko
Mailara

2005-06ko errepasoa egiterakoan Beti
Gazteko jubenil mailako futbol taldeak Gipuzkoako lehen mailan
egindako denboraldi bikainaren berri eman ge-

nuen. Hirugarren akautu zuten, bigarren itzulian 16 partida segidan
egin zituzten galdu gabe, horietatik 13 lehenbizikoak irabaziz gainera. Halere, horrek ez
zien berez mailaz igotzeko aukerarik ematen.
Baina, Gipuzkoako Federazioak egitura aldaketa egin du jubenil mailan eta honela, Gipuzkoako Ohorezko Mailan
aritzeko eskubidea izanen dute Kotte Iantzik
zuzentzen dituen mutilek. Beti Gazteko jubenilek kategoria hau es-

Gasoila etxera eramaten dugu
Tel. 948 63 74 60
2006/07/27 • 427. zbk.

UTZITAKO ARGAZKIA

31770 Lesaka (Nafarroa)

kuratzen duten lehenbiziko aldia da.

Futbol Campusa

Futbol kontuekin segituz, ohikoa bihurtu zaigu udan Mastegin futbol campuseko gaztetxoak ikustea. Uztailaren 10etik 23ra, Nafarroako Futbol Federazioak 9 eta 12 urte arteko mutikoak bildu ditu, bi txandatan banatuak. Gehien bat Erribera aldeko gaztetxoak
izan dira. Aste honetan,
euskaraz egiten den
campusa hasi da.

herriz herri
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ETXALAR

Bisita gidatuak
antolatu dira
Usategietara
irailera bitartean
Laura eta Edurne Elizagoien
ahizpak arituko dira gida lanetan
Joseba eta Nerea

Aitzineko urteetan
bezala, aurtengo udan
ere Usategietan barna
ibiltzeko bisita gidatuak
antolatu dituzte Edurne
eta Laura Elizagoien
ahizpek. Kanpotarrei zuzendua izanen da batez ere, eta edozein ordutan egiten ahalko dira, telefono honetara
deituz: 690267756. Euskaraz eta erdaraz emanen dituzte azalpenak,
turisten aukeran, eta sarearen bidezko ehiza tradizionala ezagutaraztea
dute helburu nagusia.
Ordu bat inguruko ibilaldia izanen da eta uso
tenporada aspaldixko
akabatu bazen ere, inguruaz gozatu eta azalpen interesgarriak aditzeko aukera emanen
dute bi ahizpek. Heldu

den irailera bitarte arituko dira.

Puzgarriak
igerilekuan

Azkeneko urtetako
ohiturari segituz, aurten
ere puzgarriak ekarri zituzten igerilekura, joan
den uztailaren 15ean.
Goiz eta arratsaldez, herriko haur koadrila ederra ibili zen harat-honatean, puzgarrien aitzakian, ibilbide desberdinak eta joku bereziak
eginez. Dudarik gabe,
gozamen ederra izan
zen igerilekura hurbildu
ziren gazte eta ez hain
gazteentzat.

Udalekuak

Udako oporraldia
modu atseginean pasatu, lagunartean gozatu eta, batez ere, on-

ARGAZKIA: NEREA MITXELTORENA

Laura eta Edurne Elizagoien ahizpen eskutik usategietara bisita gidatuak
antolatu dira irailera bitarte.

gi pasatzeko helburuarekin, Udalekuak hasi
zituzten Etxalarko haurrek joan den uztaila hasieran. Egunero-egunero, abuztura bitartean, jolasak, ateraldiak
eta gisa guztietako ekintzak eginen dituzte herriko dozena bat haurrek, astelehenetik ortziralera, goizetan. Aurten lehenbiziko aldiz, irakasleak kanpokoak dira. Zubietako Miren Santesteban eta Sunbillako
Izaro Altzuri ari dira begirale lanetan. Orain arteko martxa hagitz ona
izan dela erran digute
eta gustura segituko dutela azkeneko egun
hauetan ere.

ARGAZKIA: NEREA MITXELTORENA

Beñat eta Jabier piszinatako sorosleak.

2006/07/27 • 427. zbk.

12

ttipi-ttapa • herriz herri
IGANTZI

Iñigo Yanci, Diez eta Xabi Telletxeak
osatu zuten berriz ere podiuma
Bero galantarekin jokatu zen aurtengo bizikleta jaitsiera

Herri kirolean
bikain

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA

ttipi-ttapa

Zaila iduri du hain tarte ttikia izaten denean
iazko probaren podiuma errepikatzea, baina
halaxe gertatu da bizikleta jaitsieran. Bero ikaragarriarekin jokatu zen
uztailaren 15eko proba.
Txirrindularien erranetan, zailagoa da lohiarekin ibiltzea, baina hain
ibilbide lehorra ere ez
omen da onena. Hiru orduz aritu ziren goizez
entrenatzen, behin eta
berriz kamioietan Frainera igo eta handik jaisten. Baina balio zuten bi
jaitsierak 16:30etatik aitzinera egin zituzten.
Bietan izan zen azkarrena Iñigo Yanci beratarra, erregulartasun
handia erakutsiz. Bigarren J. Antonio Díez kantabriarra izan zen eta hirugarren, geldialdi luzea
gainditu behar izan duen
Xabi Telletxea herritarra. Hiru minututik jaistea lortu zuten bakarrak
izan ziren hirurak. Nafarroako Txapelketa jokoan zenez, Xabi Telletxeak lortu zuen garaipe-

Iñigo Yanci beratarra ibilbideko saltorik handienean.

na elite mailan, Iñigo
Yancik 23 urtez azpikoetan eta Iñigo Blas beratarrak gazteetan. Antolaketak eta orohar probak eman zuen maila
ona izan zen eta iaz baino 10 bat partehartzaile gehiago izan ziren.

Toka Txapelketa
Baratzondon

Uztailaren 2an jokatu zen Baratzondo Jubilatu Elkarteko I. Toka
Txapelketa. 15 jokalari

aritu ziren lehian. Txapeldun: Jose Luis Zelaieta. Bigarren: Jose
Mari Urbistondo. Hirugarren: Mª Jesus Zarra.
Laugarren: Ramon Irigoien.

San Juan Xar

Arkuaren ondotik eskuinetara hartuta kobazulora doan bide bazterrean hesia paratu du
Herriko Etxeak. Eskaileretatik goiti joan ezin ziren zenbait lagun aspal-

SCC-02-0199

Inportaziozko lehen kalitateko bakailu gazitua
Bakailu gezatua eta kongelatua, erabiltzeko prest
Alkaiaga ind. • Banarta, 8 - 23. pabilioia • LESAKA • Tel. 948 631536 • Fax: 948 631550
2006/07/27 • 427. zbk.

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA

di samar ari ziren eskatzen bertze bidearentzat
babesa. Bertzalde, uztaileko azken igandean
izanen da aurtengo San
Juan Xarreko azkeneko meza. Beraz, dantzari taldekoek ere igandean irekiko dute azkenekoz ostatua. Azken
urteotan lan horretan aritu diren Biltoki Ttiki Elkartekoek oraingoz lokalik gabe daudenez,
Dantzari Taldekoek hartu diete txanda.

Iruñeko Sanferminetan
jokatzen dira herri kiroletako Nafarroako
txapelketa gehienak.
Igantziko kirolariek bere nagusitasuna erakutsi dute azken urteotan
bizpahiru modalitatetan
eta hala izan da aurten
ere. Ingudearekin urtero pausotxo bat aitzinera ematen ari da Xabi Sein eta 91 altxaldirekin txapela ekarri zuen,
bidenabar Nafarroako
errekorra gaindituz.
Carlos Sein lehengusua bigarren sailkatu
zen. Bi postuak errepikatu zituzten fardo
altxaketan ere, Iñaki
Bereau eta Oskar Telletxearen aitzinetik.
Izugarria da elkarren
arteko berdintasuna.
Bertzalde, bigarren
postua lortu zuen Oskar Telletxeak txingekin, Patxi Larretxearen
gibeletik. Azkenik, Patxi Irazokik Araban jokatutako Euskadiko
Txapelketa irabazi
zuen, Igantziko kirolariek lortutako emaitzak
borobilduz.

herriz herri
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ARANTZA

Euskal dantzen bi ikastaldietan parte
hartzen ari dira gaztetxo eta helduak
Heldu den larunbatean Usua elkarteak batzarrerako deialdia egin du
Nerea ALTZURI

Gero eta guttiago gelditzen da herriko bestak ailegatzeko. Aurten,
abuztuaren 14tik 18ra
izanen dira, hots, astelehenetik ortziralera. Urtean behin ospatzen diren jaiak, egunerokoa
alde batera utzi, baina
herrian gertatutako zenbait kontu atzentzera
utzi ezin daitezken egunak izaten dira. Eraberean, oroimenean arrazoi batetik edo bertzearengatik gure artean
egon ezin direnak ere
izaten ditugu.
Egitaraua ohikoa da
egunez egun, beti ere
herritarren partehartzea
ezinbertzekoa eta eskertzekoa izaten da
hainbertzetan. Herriko
dantzarien lekua eta papera garrantzitsua izaten da, herriko tradiziozko dantzak dantzatzen dira Amabirjin egunean: zortzikoa, mutildantza, neskadantza,
sokadantza, zubidantza… Aurten ere, seguru gaude, egun horretan herriko dantza-

ARTXIBOKOA

Herriko betiko dantzak ez ezik, bertze herrietakoak eta Iparraldeko jauziak
ikasten ari dira herriko haur, gazte eta helduak.

rien eta txistularien emanaldi horrek ez duela hutsik eginen. Herriko dantzekin batera, bertze herrietako dantzak herriko gaztetxoek ikas ditzaten, guraso elkarteak bidea ematen du. Aunitz urtez, herriko zenbait lagunen borondatezko lana handia izan
da. Azken hiruzpalau ur-

teetan ordea, kanpoko
dantza irakasleak etortzen dira dantza erakustera. Joan den astetik, Lesakako Tantirumairu dantza taldeko
Ane eta Goretti dantza
ikastaldia ematen ari dira. Astelehen eta asteazkenetan 18:00etatik
19:00etara herriko gaztetxoak biltzen dira.

Bertzalde, Gazte
Asanbladaren ekimenez, astearte eta ortzegunero, 20:00etatik
21:00etara Pittiko Erramunen eskutik, Iparraldeko jauziak helduen
dantza ikastaroa izaten
da. Duela hiru aste hamabortz lagunek ikastaldi interesgarria abiatu zuten.

Usoa
elkartearen
batzarra

Uztailaren 29an, larunbatean, Burlada jatetxea Usua elkarteak
batzar nagusia eginen
du. Lehen deialdia
19:30ean eta bigarren
hitzodua 20:00etan paratuak dira. Bilerako
gai-zerrenda ere zehaztua dago. Joan den
urteko bilkuraren aktaren onarpena eginen
da lehenik, ondoren
iazko kontuak errepasatu eta onartuko dira,
aurtengo kuotaren zenbatekoaren berri emanen da gero (ordainketak bakarrik Nafarroako Kutxan egin behar dira zehazturiko
kontuetan). Bertzalde,
bertze puntu batean
auzolanen ordutegia
zehaztuko da., Lan horiek irailaren lehenengo eta bigarren asteburuetan eginen dira
seguruenik. Batzar horretan ere, Mutikonbordako setoak, Bagatxar
inguruan sartzea erabakiko da. Azkenik,
Usua elkarteak jakinarazten du abuztuaren
5ean Bagatxar eta
Ekaitzako ehiztarien bilerak eginen direla,
17:00etan eta 20:00etan hurrenez hurren,
ohiko lekuetan.
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ZERBITZUAK

Birziklatzearen aldeko
kanpainan, Kanarietara
bidaia zozketatu dute

Abuztuaren 15a baino lehen agertu behar da sariduna
ttipi-ttapa

Urte hasieran, Baztango Udalak, Bortzirietako Hiri-hondakinen
Mankomunitateak eta
Malerrekako Zerbitzu
Orokorren Mankomunitateak, birziklatzea bultzatzeko egutegiak banatu zituzten etxe guzietan. Bertan, hondakin bereziak biltzeko lekuak eta egunak zehazten ziren. Egutegi
hauen aitzineko aldean,

berriz, bi lagunendako
Kanariar irletara bidaia
baten zozketan parte
hartzeko zenbakia zetorren. Malerrekako
Mankomunitatean zotz
egin zuten ekainaren
30ean. Zenbaki irabazlea 1804a izan zen.
Zenbaki hau duen egutegiaren jabeak abuztuaren 15a arte du, 948
635254 telefonora deitzeko eta zor zaion saria eskatzeko. Irabazle-

ak deituko ez balu, bertze bi zenbaki ere atera dituzte. Bigarrena
4208a da eta hirugarrena 4713a. Azken honek saria eramanen luke bigarrenak deituko
ez balu.
Aipatutako zenbaki
hauetariko bat zuen
egutegian agertzen bada, nahiz eta lehena ez
izan, lehenbailehen deitu behar da aipatutako
948 635254 zenbakira.

UTZITAKO

ARGAZKIA

UTZITAKO

ARGAZKIA

Eskualde osoan etxez etxe banatu zen egutegiaren aitzinaldean ageri da zozketako zenbakia. Ongi begiratu, Kanarietara bidaiaren jabe izan zaitezke eta!

GIZARTEA

Saharako hamalau
neska-mutikok bi
hilabeteko egonaldia
eginen dute
eskualdean
Dirulaguntza emateko kontua
ireki da Euskadiko Kutxan
ttipi-ttapa

Bertze urte batez,
aurten ere, Saharar Herriarekin Elkartasuna taldeari esker, Saharatik
etorritako 85 neska-mutikok oporrak pasatzen
ari dira Nafarroan. Gure eskualdean 14 iza2006/07/27 • 427. zbk.

nen dira, Leitza, Erratzu, Lesaka, Ituren, Zubieta, Elizondo, Lekaroz, Ziga eta Anizen banatuak. Egitasmo honek
bi helburu nagusi ditu:
alde batetik, haurrei
haien herrian izaten ahal
ez dituzten osasun tra-

Saharako haur bakoitzaren bidaiak eta derrigorrezkoak diren aseguruek bakarrik 6.281 euro balio du.

tamenduak ematea eta,
bertze aldetik, beraien
bitartez bizi duten egoera Nafarroan ezagutaraztea. Elkartasun lan
hori eramaten duen taldeak, herritar guzien la-

guntza espero du. Hori
dela eta, dirulaguntza
eman nahi duten guzientzat Leitzako Euskadiko Kutxan bankuko
kontu bat ideki dte. Hauxe da zenbakia:

118.0.00920.7.
Jakin behar da, haur
ba bakoitzarentzako,
bakarrik bidaiak eta derrigorrezkoak diren aseguruek 6.281 euro balio dutela.

herriz herri
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URDAZUBI

Egun Kulturala
eginen da
abuztuaren 5ean
Patxi Salaberri euskaltzainak
solasaldia eskainiko du
ttipi-ttapa

Urdazubiko Udalak
Egun Kulturala antolatu du abuztuaren 5ean.
13:30ean, Patxi Salaberri, Euskaltzaindiako
kide berriak Iruña, Euskal Herriko hiriburuari
buruzko solasaldia eskainiko du eliz-atarian.
Leku berean zikiro-jatea eginen da eta bazkalondoan, dantzaldia
izanen da Joxe Angel
akordiolariarekin. Nahi
duen guziak bazkarirako txartela 25 euroan
erosteko aukera du Indianobaitan.

Ruta Quetzal

Ruta Quetzal egitasmoan Nafarroa bisita-

tzen ari diren 350 gazte Baztan, Urdazubi eta
Zugarramurdi bisitatu zituzten uztailaren 16an.
Bazkariaren gastuak Zugarramurdi eta Urdazubiko Udalek ordaindu dituzte eta Martiko enpresak ere parte hartu
du.
Urdazubiko alkateari, Andres Diharasarriri
bi opari egin zizkioten:
Azkeneko Ruta Quetzaleko liburua partaideen
argazkiekin, Ruta Quetzal: Guatemala, Panama Belice jartzen duen
oroigarria.
Urdazubiarrek Amerikarekin izan duten harremanaren berri eman
zen solasaldietan.

UTZITAKO

ARGAZKIAK

Andres Diharasarri alkatea, Ruta Quetzaleko liburuan sinatzen eta beheitian, espedizioko kideak, herrian barna.
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BEINTZA-LABAIEN

Herriko bestak
abuztuaren
4tik 8ra
ospatuko dira

Hiru egunez aizkora apostuak eta
herri kirol saioak izanen dira
Ortzirala 4

20:00etan: Altxaferoak, bestei hasiera
emateko. Ondotik,
kalejirak herriko trikitilariekin.
20:30ean: Meza.
21:00etan: Zopak,
Itturrondo elkartean.
Gauez: dantzaldia
JALISKO BAND taldearekin.

Larunbata 5

11:00etan: Kalejira
Iturengo txistulariekin.
13:00etan: Aizkora
apostua herritarren
artean. Lana: 6 enbor
105 cm.koak.
18:00etan: Haur Jokoak.
20:00etan: Aizkora
apostua: Larretxea-

Arrospide; NazabalMindegia. Ondotik,
ahari jokoa.
21:00etan dantzaldia
ATSEGIN taldearekin.
0:00etatik aurrera
dantzaldia JALISKO
BAND taldearekin.

Igandea 6

11:00etan: Argisoinuak Iturengo txistulariekin.
12.00etan: Meza Nagusia.
13:00etan: aizkora
apostua: herritarrak.
18:00etan: Haur Jokoak.
20:00etatik 22:30era:
Dantzaldia JALISKO
BAND eta CHUCHIN IBAÑEZen eskutik.

Herriko gazte koadrila, aizkora apostua ikusi ondotik gustora.

ARGAZKIA

UTZITAKO

ARGAZKIA

Gauez: Dantzaldia
AITOR akordiolariarekin.

Astelehena 7

10:00etan: Kalejirak.
11:00etan: Plater-Tiroa.
17:00etan: Mus Txapelketa.
Atsaldez eta gauez:
dantzaldia LAJA eta
ARRIZABALAGA
trikitilarien eskutik.
22:30ean: Tortilla eta
postre lehiaketa.

Asteartea 8

11:00etan: Kalejira,
Iturengo txistulariekin.
Eguerdian Herri Kirolak herriko gazteen
artean.
14:00etan: Bertso-baz-

Beintza-Labaiengo Udalak
besta zoriontsuak opa dizkizue
herritar eta bisitari guztiei
2006/07/27 • 427. zbk.

UTZITAKO

Beintza-Labaiengo gazteek beti izan dute aizkora
aposturako grina. Aurten ere, pare bat ikusteko
aukera izanen da.

karia: Andoni Egaña
eta Angel Mari Peñagarikano bertsolariekin. Bazkal ondotik
karrika ronda Iturengo txistulariekin.
Arratsaldez eta

gauez: Dantzaldia
Modesto ORDOKI
akordiolariarekin.
0:00etan Gaixoa Ni
bestei bukaera emanez.
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