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2018ko harpidetza sariak 
Baztan, Urdazubi
   eta Malerreka 37€

Leitza 24€

Hego euskal Herria 43€

Ipar euskal Herria, europa 77€

Amerika eta Australia 130€

Maitasun deklarazio bat

Altsasuko afera hasi zenean, lan egiten dudan Info7 irratiak 
erabaki zuen Altsasun saio berezi bat egitea. Espainiar 
hedabideek erraten zutenaren kontra, erakutsi nahi genuen 
Altsasu aski herri normala zela, eta gezurra zela zabaltzen ari 
zen gorroto hura. Hurbildu ziren gurera dendariak, 
kazetariak, udaletxeko kideak, musikariak... eta etorri ziren 
Adur eta Jokinen aitak ere 
bai: «guk erraten diegu 
lasai egoteko, aterako 
ditugula eta maite 
ditugula», erran ziguten.  
Zer tristura. Zer errabia.  
Zer injustizia, Altsasuko 
gazteen zigorra publiko 
egin denean. Zeinen atenporala, neurrigabea, mendekaria 
den. Niretzako hilabete hauetan Altsasuko gurasoak eredu 
izan dira. Txarrenari onena atera diote. Halabeharrez aditu 
bihurtu dira legegintzan. Oharkabean ikasi dute mikrofonoan 
solastaten. Zuek nahi bezainbertzetan aterako gara kalera. 
Besarkada bat Altsasuko herriari, batez ere, Altsasuko 
gurasoei. Guk ere maite zaituztegu. 

«Zer trIstura, 
Zer errabIa,  
ZIGorra PubLIKo 
eGIN deNeaN»

Doneztebeko odol-emaileei omenaldia
Ekainaren 14a Odol-Emaileen Eguna da eta horren harira, 
duela hamar urte erreportajea atera zuen TTipi-TTapa 
aldizkariak. Urte horretan, Adona Nafarroako Odol-Emaileen 
Elkarteak antolatutako besta Donezteben egin zen. Egun 
horretan, Doneztebeko ordezkaritzako hamalau lagunek 
omenaldia jaso zuten. Tartean zen, Juan Carlos Arregi 
Doneztebeko ordezkaria, eta odol-emaile egiteko deia luzatu 
zuen: «ez da deus ere kostatzen eta borondate pixka batekin 
aunitz lagun daiteke. Bertzeei on egiteko aukera ederra da». 
Kontatu zuenez, 1991n zabaldu zuten Doneztebeko 
ordezkaritza, eta hasiera hartan 60 bat hasi ziren. Geroztik, 
kopuruak nabarmen egin du goiti.

2008-06-26 · TTIPI-TTAPA · 473 zk.

Julen Zelaieta beratarrak 
irabazi du Baztan- 
Bidasoaldeko 31. 
Bertsopaper lehiaketa, maila 
nagusian. Seme, besarka 
nazazu lanarekin lortu du 
lehenbiziko saria. Guztira 
161 lan aurkeztu dituzte. 

JuLeN 
ZeLaIeta
BertsoLArIA

Sortzez aranztarra eta Beran 
bizi den Sokorro 
Almandozek irabazi zuen 
ekainaren 3an egin zen 
Etxalarko XXVI. Gasna 
lehiaketa. 120 euro eta 
trofeoa hartu zituen sari 
gisa.

soKorro 
aLmaNdoZ
GAztAGILeA

NIre tXANdA NABArMeNtzekoAk

AtzerA BeGIrA

Umeen kontuak

– Nahi baduzu nirekin jostatu nire baloiarekin egin beharko 
duzu, dio Pepitok. –Pintxatuta dago, baina bale!, erantzun 
dio Aitorrek. –Pepito, gehiago gara eta zuk ez duzu patioan 
agintzen orain, guk jostatu nahi dugu, baina zure baloia 
erabiliz, erran du Pedrok. Aitorrek Pedrorekin segitu nahi du 
jostetan, eta Pepitok erran dio ez dela bere laguna izanen. 

ezPALA

aItor arotZeNa
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Antzerkiaren hazia

Harritik hazia antzezlanak bi urte bete ditu. Bertze izen 
batekin jaio zen 2016ko udaberrian, oroimen historikoaren 
gaia herri-antzerkiaren bidez lantzeko proposamena 
bertzerik ez zenean. Ordutik orain arte, gauza aunitz gertatu 
dira, eta jendearen aitzinean bortz aldiz eman da: hirutan, 
Berako Kultur Etxean, joan den urteko uztailean; behin, 
Atarrabian, aurtengo maiatzaren 25ean; eta hondarreko saioa 
Arantzan, ekainaren 2an. Zer eta nola egin den eta zer arrasto 
utzi duen pentsatzeko tenorea da.

Norbaitek zenbakiak idatziko ditu paperean: zenbat diru 
gosta den, zenbat jende etorri den ikustera, zenbat txartel 
saldu diren. Hori bertzerik egiten ez bada, bistan da, eskas 
geldituko gara. Nola neurtzen ahal da halako artelan batek 
ikusleen baitan duen eragina? Zer ikasi dugu lehendik ez 
genekiena? Zerbait pentsarazi digu gerra zaharrei edo gaur 
egungo gerrei buruz? Gure aitzinekoek edo guk geronek 
haietan egin dugunaz? Lehenbiziko lerroko trintxeretan eta 

atzeguardian emakumeek 
eta gizonek izaniko 
borrokaldiez? Oraina 
bertze manera batean 
ikusteko eta etorkizunari 
begira pentsatzen hasteko 
lagundu ote digu batere?

Modu berezian aipatu 
beharko genuke barrenean 
aritu garenek bizi izan 

duguna. Eta hori ere ez da ahuntzaren gauerdiko eztula. Adin 
diferenteko hogei lagun juntatu gara, auzolanean eta 
auzojostetan. Hogei artista, gehienak bat ere esperientziarik 
gabeak. Hori bai, hagitz gidari onak genituen, eskarmentu 
handia zutenak. Zenbat erakutsi diguten, eta zenbat ikasi 
dugun denek elkarrengandik. Eta hori dena, euskaraz.

Badira antzerkigintzan ari diren talde gehiago gure 
eskualdean, badira kanpoko taldeetan ere ari diren hemengo 
antzerkilariak, eta inguruko bertze herri batzuetan ere izan 
dira gurearen gisako esperientziak: herri-antzerkiak, 
antzerki-lantegiak. Polita litzateke horiek eta guk ere orain 
sentitu dugun sukarra bertze batzuei kutsatzea eta martxan 
den dinamika honek bizirik segitzea, eragiten diguten gaiak 
plazara ateratzeko, hitzaren eta gorputz adierazpenaren 
bidez istorioak kontatu eta pentsarazteko. Horretan 
laguntzen ahal dutenek ongi kontuan hartu beharko lukete 
mundu hau, lehenagotik hartzen ez badute (udaletako 
kultura teknikariek, eskoletako irakasleek edo zerbait 
antolatu nahiko lukeen edozeinek).

Bertzalde, ikusten egon zinetenek badakizue Harritik hazia 
ez zela akabatzen azkeneko kantarekin. Antzezlanaren 
amaiera bertze proiektu baten hasiera zen eta da. Nahi 
genuen han partitu ziren haziek fruitua ematea gerora. Eta 
dagoeneko haziren bat hasia da ernatzen. Uda honetan 
espero da lurraren azalera agertzea: erne egon, eta agudo 
ikasiko duzue zer eta non izanen den.

mIKeL taberNa IraZoKI kAPI

«NahI GeNuKe 
PartItu ZIreN 
haZIeK FruItua 
ematea Gerora»

Mexikoko nahuatl hizkuntza

Aitzineko zutabean erran genuen Garabide Elkartean 
hizkuntza lankidetza egiten dugula, hau da, munduko 
hizkuntzen biziberritze prozesuak bultzatzen ditugula 
euskaldunek eta bertze hizkuntza aunitzek bidean pilatu 
ditugun esperientziak trukatzeko. Hori zehazteko gaur 
Mexiko alderat joanen gara eta han gaur egun solasten diren 
65 hizkuntza indigenetatik haundienera begira paratuko 
gara: nahuatla.

Mexikoko Puebla estatuko mendizerran bizi da nahuatl 
komunitatea eta hango hizkuntzak, garai batean Azteken 
hizkuntza zenak, egun nahuatl edo nawa deitzen dena, 
1.500.000 hiztun inguru ditu Mexikon, dialekto guztiak barne 
hartuta. Seguruenik ez duzu jakinen, baina zuk ere franko 
maiz erabiltzen dituzu nahuatl hitzak: adibidez, txokolate 
(xoco-, mingotsa, eta -atl, ura) jatorrian edari mingotsa zena, 
txikle (aztekek ahotan izaten baitzuten hango tzictli landarea) 
edo tomate.

Hizkuntzaren 
biziberritze lanaz gain, 
eredu sozioekonomiko 
propioa pentsatu eta 
martxan paratu zuten 
1997an, Unión de 
Cooperativas Tosepan  
Titataniske ('Elkarrekin 
irabaziko dugu' náhuatl-
ez) izeneko kooperatiba 

elkartea sortu zutelarik. Gaur arte presentzia eta garrantzia 
du Cuetzalan inguruan eta TOSEPAN taldeak gisa guztietako 
proiektuak hartzen ditu barne, batzuk aipatzeko: TOSEPAN 
KALNEMAXTILOYAN (eskola), TOSEPAN KALI (ekoturismo 
zerbitzuak) eta TOSEPANTOMIN (kreditu kooperatiba). 
Horrekin batera aipatzekoa da 200 komunitate baino 
gehiagotan kooperatiba lokalak dituela martxan.

Garabidek harreman luze eta sakona du nahuatlekin eta, 
preziski, joan den martxoan izan ginen azkenekoz beraien 
lurretan. TOSEPAN kooperatiban hizkuntza planak paratu 
nahi zituzten martxan eta horretarako Euskal Herriko 
enpresa batzuetan dauden euskara planen esperientzia 
hurbiletik ezagutu zuten. Garabide zubigile lanetan aritu zen 
eta Euskal Herriko EMUN enpresak aholkularitza teknikoa 
eman zuen TOSEPANeko kideekin lanean gogor aritzeko. 
Hiru aste eta gero lortu genuen nahuatl planak 
hezurmamitzea. Esperientzia aitzindaria da eta arras 
emankorra izatea espero duguna.

Garabiden uste dugu garrantzitsua dela Euskal Herrian 
horrelako proiektuen berri ematea eta horrela, bertzeak 
bertze, munduko hizkuntza gutxituek elkarri egiten ahal 
diogun ekarpena bistaratzea. Bide berberetik, ekainaren 13an 
Berako Toki-Ona institutuan egonen gara ikasleei honen 
berri emateko eta, kasu honetan, Mexikoko bertze hizkuntza 
komunitate batzuk ere ezagutzeko. 

maIaLeN sobrINo LoPeZ

«NahuatL 
hIZKuNtZa: 
IraGaN mINGotsa 
GoZotZeN»



2018-06-14 | 712 zk. | ttipi-ttapa 5

iRitzia

Nor da leire baraibar?
Geldirik egoten ez dakien are-
soar 'setosa' bat.
Noiz hasi ziren mendi lasterke-
tetan?
Duela lau urte hasi nintzen. 
Lehendik arraunean ibilitakoa 
naiz Orio eta Getariko arraun 
elkarteetan.  
azken aldian punta-puntan za-
biltza...
Oso gustura nabil aspaldian.
Besteak beste ekainaren 2an  
Euskal Herria Mendi Erronkan 
egindako lanarekin gustura 
nago. Lortutako emaitza horiek 
aurrera egiten laguntzen di-
date... Orain, ekainaren 24an, 
igandean, Zumaian egingo 
den Flysch Trailean parte har-
tuko dut. 

Semea, lanak, lasterketak... Non-
dik ateratzen duzu denbora?
Zorteduna naiz, lanaldi erdia 
eta gainera asteburuetan egi-
ten dudanez, astean zehar 
antolatzeko errazago daukat. 
Etxekoak ere hor egoten dira 
esku bat botatzeko. 
zumaiarra edo zumaian bizi den 
aresoarra?
Nik argi daukat, Zumaian bizi 
den 'aisoarra' naiz. 
zer du zumaiak aresok ez duena?
Zumaiak itsasoa du baina Are-
sok lasaitasuna, batez ere udan 
asko eskertzen duguna.
Herrira maiz bueltatzen zara?
Ahal dudan guztietan izaten 
naiz eta laster ditugun festak 
ere aitzakia ona dira horreta-
rako.  

zer da aresoko festetatik gehien 
gustatzen zaizuna? eta gutxien?
Kuadrillen eguna gustatzen 
gustatzen zait gehien, egun 
horretan sortzen den giroa 
ederra izaten da. Gutxien, be-
rriz, ia urtero euria egiten 
duela. Ea aurten zorterik du-
gun!
biharamunari aurre egiteko... 
Areso inguruko edozein men-
ditan itzuliren bat egitea au-
kera ona izan daiteke. 

zerk egiten zaitu zoriontsu?
Oso arrunta naiz, gutxi behar 
dut zoriontsu izateko. Etxe-
koekin edo lagunekin egun-
pasa eder bat pasatzearekin, 
esaterako, nahikoa dut pozik 
egoteko. 
amets bat?
Hurrengo urtean Zegama Aiz-
korri lasterketan ateratzeko 
aukera ematen duen dortsal 
horietako bat izatea (irri ar-
tean).  

leiRe baRaibaR  AresoAr GAzteA

«Mendi lasterketetan 
oso gustura nabil 
azken aldian»

11 GALderA LABUr
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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 gutuna laburtzeko. gutunarekin batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-
deiturak, herria eta harremanetarako telefonoa. egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

Koskontako bidea, 7 - 1, 31770 LESAKA

info@ttipi.eus

948 63 54 58

Toki Onaren 50. urteurrena 
ikasleen ikuspegitik    

J. LeIZa, a. teLLetXea, a. LarraLde, L. IGoa,  
e. aLtZuGureN, m. LarraZa, o. otXoteKo,   
s. uGaLde, G. GhercIu eta b. GarcIareNa 

Toki Ona institutuak 50 urte bete ditu 
eta mende erdia ospatzeko ekitaldien 
artean hiru mahai-inguru izan dira 
ikastetxeko ikasle ohiekin. Saio 
horietatik kontu batzuk jaso ditugu.

Lehenengoan, 1967-1987 ikasturtee-
tako hainbat ikaslek Toki Ona sortzea 
«iraultza industriala modukoa» izan 
zela adierazi zuten, batez ere nesken-
tzat. Ikastetxeak bide berriak jorratzeko 
egokiera eta prestaketa eman zien, hau 
berdintasunerako bidean aurrera-
pausoa izan zen, orduko emakumeek 
ezkondu ondoren lana utzi eta etxeko 
lanez arduratzea ohikoena baitzen.

Ikasle askok bertako «askatasuna» 
azpimarratu zuten. Esperientzia txar 
batek eraginda etorri ziren asko gurera 
eta hemen eskainitako trataera goxo eta 
pertsonala gogoratu zuten. Jasotako 
giza baloreen hezkuntza ere estimatzen 
dute. Ekitaldian ziren irakasleek, 
bestalde, ez zuten laudoriorik baizik 
jaso. Hasieran prestakuntza handiegirik 
izan gabe, dinamika eta metodologia 
berriak erabiltzen ahalegindu zirela 
adierazi zuten. Harrigarria izan zen 
orduko irakasle eta ikasleen artean hain 
harreman ona ikustea!

Bigarren saioan, 1987-2007 bitarteko 
ikasle ohi batzuek esku hartu zuten eta 
gazte garaiko istorioak kontatzean bere 
«irribarre nostalgikoa» nabarmendu 
nahi genuke. Ikastetxeak Bortzirietako 
herritarrak elkartu eta elkar ezagutzeko 
aukera eman zien. Maitemintzeko 
parada ere izan zuten zenbaitek baina, 

gehienek lagun handiak egin zituzten, 
gaur egun ere mantentzen dituztenak. 
Pauso garrantzitsuenetarikoa ikasketak 
euskaraz egiteko aukera izan zen. 
Hasieran bide hori gutxik hartu bazuten 
ere, egun, institutuko ikasle gehienek 
euskaraz egiten dituzte ikasketak.

Egun gogoangarriez galdetuta, San 
Juan Bosko eguna da garai guztietako 
ikasleek aho batez aukeratu dutena. 
Irakasleek ere goraipatu izan dute, 
ikasleen beste alderdi eta abilezia 
ezagutzeko aproposa zelako. Ikasleen 
erresidentzia ere aipatu gabe ezin utzi, 
oroitzapen eta pasadizo anitzen lekuko 
izan baita. 1979-1980 ikasturtean, lehen 
aldiz, urrutiko ikasleei Toki Onan ikasi 
eta bertan bizitzeko zerbitzua eskaini 
zitzaien. Erresidentziako neska eta 
mutilen arteko gorabeherarik ez zen 
falta izan, eta hori dela medio, mojekin 
istiluak eragin zituen elkarbizitzak.

2007-2017 promozioetako ikasleak 
entzuteko tartea izan zen hirugarren 
saioan. Oroitzapen on ugari dituzte: 
San Juan Bosko egunaz, ikasketa-
bidaiez, atzerrira egindako bidaiez, 
klasean bizitutakoez… Gogoan dituzte 
ikasle bizitzako «une estuxeagoak» ere, 
ikasketen eskakizun altua, batxiler 2. 
mailako presioa… Ikastetxeak behar 
lituzkeen aldaketez galdetuta, ikasle 
gazteenen babesa, zenbait lekuren 
eraldaketa eta itxura arloko berrikun-
tzak aipatu zituzten. Azken urte 
hauetako anekdotak ere ekarri zituzten 
gogora eta irriak eragin zituzten.

Horrenbestez, ikasleontzat Toki Ona 
ez da ikastetxe bat bakarrik izan, gure 
bizitzaren parte ere izan da. Gure 
hezkun-tzaz arduratu da akademikoki 
eta pertsonalki, eta gainera, bere lana 
ongi bete du. Anitz urtez!

IrAkUrLeAk MINtzo BotA BertsoA
IXIar eLortZa JaureGI
BerAko BertsozALeA

Nor izanaren kodeak 

Doinua: Eguzkiak urtzen du han goian.

Lau urteko haur baten irrifar
zintzoak bezain umilak
jendarte ereduaren ispilu
diren begi biribilak.
Zergatik duzu hain ile motza
ta mutilen zapatilak?
Gaur eguneko manikiak ta
garai bateko jentilak.
Dena hain karratua, bertikal
gizartearen perfilak
ahopeka solastu ohi diren
epaile-fiskal isilak.
Kritikoak izanez ireki
iritzien maratilak
lepotik goiti ez baitu agintzen
aluak edo zakilak.

-Ama zuretzat polita al nago?
Mesedez erran egia
-Kanporat sendo agertu hadin
landu barne irudia
genero rolak korapilatuz
estereotipo haria
arropa, jarrera ta itxura
kontzientzian zauria.
Praktika klaseak eskasian
ta sobera teoria
ezarritzako eredu grisari
obedientzia zuria
iritzi askean hegaldatu ezin
kaiolan dagon xoria
etxeko heziketak alda beza
gure esku den zoria.
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Nerea baZterrIKa sALdIAs
Asko ikusia, asko ikasia da 
Olaia Urrutia (Saldias, 1986). 
Familiak abeltzantzarekiko 
izan duen atxikimenduak eta 
diseinu arloa gustuko izateak 
eraginda, agronomia-ingenia-
ritza ikasi zuen, bi zaletasunak 
uztartzeko bide eman ziona. 
Hastapen urrats horien ondo-
tik, agrobioteknologiarekin 
loturako masterra egin eta 
bioteknologiako tesia aurkez-
tu zuen, bildots haragi osa-
suntsuagoa lortu zuen. Egun, 
Nafarroako Unibertsitate Pu-
blikoan zenbait irakasgaitan 
laguntza eskaintzeaz gain, 
Nafarroako Unibertsitate Pu-
blikoko ikertaldearekin bate-
ra, ikerlan batzuetan murgil-
duta dabil.  
zer eragin izan dute inguruneak 
eta ingurukoek zure ibilbidean?
Batetik, herrian hazi eta bizi 
izanak animaliekin hartu-eman 
zuzena izatea ahalbidetu dit; 
eta bestetik, familian abeltzai-
nak izateak animaliekiko lo-
tura sendotu du. Aitak, beste 
bi kiderekin, urte askoz esne-
behiekin lanean jardun du eta 
egun esnetako ardien ustia-
tegia dute. Horri nire diseinu  
arloko zaletasuna gehitu behar 
zaio. Agronomia-ingenieritzak 
dena biltzeko bide eman dit. 
Ez nuke aipatu gabe utzi nahi 
familiak hori guztia aurrera 
eramateko eskaini didan la-
guntza. Aita askotan galdera 
pila batekin erotzen nuen...
ingenieritza bukatu ondotik mas-
terra eta tesia ere egin dituzu...

Agrobioteknologiako masterra 
eta bioteknologiarekin erla-
zionatutako tesia egin ditut. 
Bien bitartean, tesiarekin lo-

tura zuzenik ez zuten proiek-
tu batzuetan aritu naiz iker-
lanean. Horietako bat txekor 
haragiarekin lotua izan zen, 

piriniotar edo frisiar arrazako 
txekorrekin, zehazki. Txekor 
horien muskuluetan gantzaren 
deposizioa nola gertatzen den 
landu genuen, haragiaren ka-
litatea hobetzeko helburuz. 
Albaikide enpresarekin ere 
hartu-emanean dihardugu. 
Frisiar arrazako esne-behien 
in vitro bidezko ernalketa lan-
tzen ari gara. Besteak beste, 
2016ko irailean Baztango us-
tiategi batean metodologia 
hori erabiliz bi txahal jaiotzea 
lortu genuen. Txahal horien 
ama ezusteko istripu baten 
ondorioz hil behar izanagatik, 
behi horrek ondorengoak uz-
tea lortu genuen.
bederatzi kongresu eskaini di-
tuzu...
Bai, Norvegian, Australian, 
Frantzian, Danimarkan, Es-
tonian eta gainerakoak Zara-
gozan. Kongresu horiei esker 
animalia ekoizpenari buruzko 
azken ikerketak, azken meto-
dologiak eta ideiak ezagutu 
eta asko ikasi dut. Era berean, 
arlo berean lan egiten duen 
jendea ezagutu eta bidaiatze-
ko aukera eskaini dit. Izugarri 
gustatzen zait. 
zerk bultzatuta eman zenuen 
tesia egiteko urratsa?
Bai ikasketa bukaerako, bai 
eta master bukaerako prakti-
kak ere, biologia molekularre-
ko laborategian egin nituen 
eta horiek egiterako momen-
tuan ikerketa gustuko nuela 
ohartu nintzen. Hori horrela, 
2011an ikerketa munduan 
sartu nintzen. Ordutik mur-
gilduta nabil.
zein izan zen tesiaren abiapuntua?
Azken urteetan kontsumitzai-
leek beraien dietetan elikagai 
osasuntsuak sartzeko duten 
ardura handitu da. Hori ho-
rrela, eta hausnarkarien ha-
ragian gantz-azido aseek pro-
portzio nabarmena dutela 
kontuan hartuz, omega-3 
gantz-azidoak animalien die-
tan sartu eta honek haragiaren 
gantz-azidoen konposizioan 
zuen eragina aztertzea izan 
zen abiapuntua. 
besteak beste, Nafarroako ardi-
aziendak duen tradizio historikoa 

«ardI-aZIeNda 
KoPurua %40 
JaItsI da aZKeN 
hamarKadaN»

«FrIsIar arraZaKo 
esNe-behIeN         
IN VItro erNaLKeta 
LaNtZeN arI Gara»

Laborategian 'in vitro' ernalketa prozesua egiten. 

«Lehen sektoreak 
balioetsia izateko 
bultzada behar du»
olaia uRRutia sALdIAsko AGroNoMIA-INGeNIArIA

Ikerketan egin duen hamarkada eskaseko ibilbidean urrats irmoak eman ditu Urrutiak. Besteak 
beste, egin duen doktoretza-tesiari esker, bildots haragi osasungarriagoa lortu du.
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bildu duzu. bilakaeraz zer esan 
dezakezu?
Tradizio historiko handia duen 
azienda da. Hala ere, azken 
hamarkadan gainbehera han-
dia izan du. Animalia eta us-
tiategi kopurua %40 eta %9 
jaitsi dira, hurrenez hurren. 
Era berean, bildots haragiaren 
kontsumoak nabarmen egin 
du beheiti. Joeraren berri ba-
nuen arren, datuak ikustean 
altuak zirela berretsi nuen.
zein izan da lanaren helburu 
nagusia?
Gantz-azido poliasegabeetan 
aberatsak diren lehengaiak 
(linaziak, txia haziak eta itsas-
mikroalgak) Nafarroako arra-
zako bildotsen dietan sartzeak 
duen eragina aztertzea. Eragin 
hori, besteak beste, gantz-
azidoen metabolismoarekin 
erlazioa duten geneen-adie-
razpenean izan dut aztergai. 
Hiru entsegu egin dituzu. zer egin 
duzue bakoitzean eta zein izan 
dira emaitza nagusiak?
Lehenengo entseguan Nafa-
rroako arrazako 36 bildots ar 
hiru taldetan banatu eta ohi-
ko dieta eman zitzaien (gara-
garra, soja eta lastoa). Bigarren 
taldeari elikagai horiez gain, 
%5a linazia eman zitzaion; eta 
hirugarrenari %10a. Bigarren 
entseguan ere hiru talde egin 
ziren. Lehenak garagarra, soja 
eta lastoa jan zituzten, biga-
rrenak %10a linaziak eta hi-
rugarrenak %10a txia haziak. 
Emaitzek linazia eta txia hazia 
zuten dietaz elikatu ziren bil-
dotsek ez zutela hazkuntza 
alde nabarmenik izan adiera-
zi zuten. Aitzitik, omega-3 
kantitatea handitu eta omega-6 
eta omega-3 gantzen erlazioa 
hobetu zuen.Hirugarren en-
tseguan bi talde egin ziren: 
batetik, %10ean ohiko linaziak 
zituen dieta eman zitzaiena; 
eta bestetik, garagarra, soja, 
lastolinaziak eta mikroalgak 
zituen dietak. Emaitzek adi-
tzera eman zutenez, mikroal-
gek bildotsen hazkuntzan 
eragin negatiboa dute. Gantz-
azidoen konposizioari dago-
kionez, emaitza hobeak izan 
ziren. Izan ere, osasungarria 

den DHA gantz-azidoa igotzea 
lortu zen. Halere, algen era-
bilerak haragian usain eta 
zapore arraroak eragin zituen. 
Bestalde, bitxikeria moduan, 
lihoa zeraman bildots haragia 
dastatu zutenek bildots hara-
gia ez zitzaiela besteetan bezain 
pisutsua egin adierazi zuten. 
Baina hori ez genuen neurtu...
zein izan ziren tesiaren ondorio 
nagusiak?
Linaziak eta txia haziak bildo-
tsen dietan barneratzeak ez 
zuen ez bildotsen hazkuntzan 
ez haragiaren kalitate sentso-
rialean aldaketa nabarmenik 
izan. Algak txertatzeak, ordea, 
bi parametro horietan eragin 
negatiboa izan zuen. Bestalde, 
liho, txia eta algen erabilerak 
osasungarriagoak diren hara-

giaren gantz-azidoen hobe-
kuntza eragin zuen. 
ondorio horiek aintzat hartzeak 
zein onura eragin ditzake?
Etorkizunean animalientzat 
egingo diren nutrizio estrate-
gietan kontuan hartzeak gantz-
azido poliasegabeen iturria 
zein den jakiten eta inklusio 
mailaren aukeraketan lagun 
dezake. Horrela, gantz-azido 
poliasegabeen aberastasuna 
lor daiteke.
tesiak izan duen harrera eta 
oihartzuna espero zenuen?
Egia esan ez. Niretzat lehen 
sektorearekin lotutako lan 
honek horrelako harrera izan 
duela ikustea oso pozgarria 
izan da. Lehen sektoreak, behar 
bezala balioetsia izateko, bul-
tzada bat behar du.

orain, baduzu beste lanik esku 
artean?
Aipatu dudan piriniar eta fri-
siar arrazako txekorrekin egi-
niko proiektuaren harira, ar-
tikulu zientifikoaren idazketa 
egiten ari gara orain. Gainera, 
gene-adierazpena neurtzeko 
eskuragarri dauden metodo-
logiak ikasten eta lantzen ere 
badihardugu. Horretarako, 
berriki Irlandako ikerketa  zen-
tro batean egonaldi bat egin 
dut. Bestalde, in vitro enbrioie-
kin erlazionatutako beste 
proiektu bat ere badugu esku 
artean. Esne-behiekin lotuta, 
Gipuzkoako zenbait ikuilutan 
genomika arloan egiten ari 
diren proiektu batean ari gara 
lanean. Bien bitartean, uni-
bertsitatean zenbait irakas-
gaitan klaseak eta ikasleen 
ikasketa bukaerako lanak ere 
bideratzen ari naiz.
etorkizunera begira baduzu au-
rreikuspenik?
Buruan beti ditut ikertuko 
nituzkeen ideiak. Esate bate-
rako, lipidoak odoletik zelu-
letara sartzeko prozesuan  
parte hartzen duen gene batek 
grasaren deposizioan funtzio 
garrantzitsua izan dezakeela 
pentsatzen dut. Eragin hori, 
noizbait, baldintzak aldatuz, 
sakonki aztertzea gustatuko 
litzaidake. 

Olaia Urrutia 'in vitro' ernalketako proiektuareren bidez lortutako txahaletako batekin. 

Biologia molekularreko laborategian, Danimarkan aurkeztutako posterrarekin. 
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G. PIKabea LesAkA
Ospakizunetarako egunak di-
tuzte Lesakako ArcelorMitta-
len, gorabeherak gorabehera, 
hilabete honetan, 60 urte be-
teko baititu Baztan-Bidasoal-
deko motore ekonomiko ga-
rrantzitsuetarikoa izan zen 
Lesakako fabrikak.

1958ko ekainaren 16an sor-
tu zen Laminaciones de Lesa-
ka. Egun horretan, Jose Luis 
Varez ingeniaria buru zuen 
industrialari taldea notarioa-
ren aitzinean agertu omen zen, 
altzairuaren ijezketan ariko 
zen enpresa bat sortu nahi 
zutela erranez. Nafarroako 
Administrazioak industria 
sustatzeko emandako laguntzei 
esker eman zuen Varezek urra-
tsa, baina, nonbait, ez zen hori 
aski izan; aitzinera egiteko 
herri oso bat konbentzitu behar 
izan baitzuen. 

Batzuk alde eta bertzeak 
kontra, eztabaidak sortu zituen 
fabrika irekitzeko asmoak Le-
sakan. ArcelorMittaleko iturrien 
arabera, «hasiera batean, udal-
batzak Varezi ekimena begi 
onez ikusten zutela eman zion 
aditzera, eta Udalaren Osoko 
Bilkurara joateko eskatu zio-
ten». Hala, 1957ko abuztuan, 
Varez Osoko Bilkurara hurbil-
du omen zen: «eztabaida lu-
zearen ondotik, industria-jar-
dueraren ezarpena errazteko 
erabakia hartu zuten. Alabai-
na, 1958ko martxoaren 24ra 
arte Lesakako Udalak ez zuen 

ebatzi proiektua udal-intere-
sekoa zela eta horrekin batera, 
bi milioi pezetako laguntza 
onartu zuen. Urte bereko api-
rilaren 2an, Udalbatzako kideak 
eta Udalaren zergadun nagu-
siak biltzen zituen Hogeiko 
Batzarrak erabaki hori berre-
tsi zuen». Hola hasi zen guztia. 

Goiti eta beheiti
200 langile eta urtean 70.000 
tona ekoizteko hasierako au-
rreikuspenak erraz gainditu 
zituzten urteekin: 70eko ha-
markadaren erdian, 2.000 
langiletik goiti eta urtean 

800.000 tona ekoiztera ailega-
tu zen Lesakako planta. Gai-
nera, Lesakako Arratzubi eta 
Luberrondon ez ezik, Berako 
Zalain-Zokon eta Legasan ere 
fabrikak ireki zituzten.

arcelorMittalen esku
1973an, sektorea egoera zailean 
zegoenean, Varezek AHV Biz-
kaiko Labe Garaiei saldu zien 
Laminaciones. Urte mugituak 
etorri ziren gero: 70eko ha-
markadako eta 1980ko grebak, 
1992an langileen protestarekin 
Lesaka eta Madril lotu zituen 
Burdinaren Martxa... 

Jabez ere aldatu zuten behin 
baino gehiagotan: 1997an, 
Aceralia izena hartu zuen, 
2002an Arcelor, eta handik 
guttira Zalaingo lantegia Con-
desa taldeari saldu zioten. 
2007az geroztik, ArcelorMittal 
Lesaka du izena, izen bereko 
enpresa delako Lesakako eta 
Legasako planten burua, mun-
du mailako siderurgia-talde 
nagusietako bat; 19 herrialde-
tan industria-instalazioak 
dituen eta siderurgia- eta mea-
tze-ekoizle nagusia dena. 

Bertzalde, gaur egun, Lesa-
kako lantegian urtean 240.000 
tona ekoizten dituzte eta As-
turiasko, Saguntoko eta Etxe-
barrikoekin batera, Asturiasko 
Klusterra osatzen du. Erakun-
de hori liderra omen da espai-
niar estatuko altzairuzko pro-
duktu lauen fabrikazioan. 
Enpresatik gaineratu dutenez, 
«Nafarroako planta, Legasako 
Pintura Lerroa eta Galbaniza-
tze eta Pintatze Lerro Konbi-
natuari esker, altzairuzko la-
katu aitzineko produktuen 
merkatuaren buruan dago». 

ekainaren 26an hitzordua
Ekainaren 26an Ate Irekien 
Jardunaldia eginen dute Le-
sakako lantegian, «Lesakak 
siderugian daramatzan 60 
urteak ospatu» nahi dituzte-
lako. Izan zenaren eta denaren 
arteko aldeak alde, Baztan-
Bidasoaldeko ekonomiaren 
ardatza izan den fabrikaren 
historian, bertze hitzordu bat 
izanen da. 

Lesakako ArcelorMittal lantegiaren barreneko irudia. utzitako argazkia

60 urte industria 
Lesakara ailegatu zela
1958ko ekainean sortu zen Lesakako Laminaciones lantegia. 60 urte beranduago eta 
urteurren horren harira, gaur egun ArcelorMittal Lesaka den enpresak, ekainaren 26an Ate 
Irekien Jardunaldia antolatuko du

2007aZ GeroZtIK, 
arceLormIttaLeN 
esKu daGo 
LaNteGIa

70eKo 
hamarKadaN 
2.000 LaNGILetIK 
GoItI IZaN ZItueN
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UnAi OrdOKi AgESTA  
eLektrIzIstA (ArANtzA)

2006ko ekainean lanean 
hasi zenean, «instalazio 
guztiak martxan» ezagutu 
zituen: «700 langile inguru 
ginen. Orain, makina aunitz 
geldirik dira eta 200 pasatxo 
gara». Lana badela uste du, 
baina «jende aunitz jubilatu 
da, eta urte aunitz joan dira 
inor hartu gabe. Orain hasi 
gara langile berriak 
ikusten». Baina 
«multinazional baten esku 
gaudela» ohartarazi du: 
«beretzat Lesakako fabrika 
guretzat hamar zentimoko 
txanpon bat bezala da».

«Oraintxe hasi dira 
langileak hartzen»

idOiA AlSUA MiTxElEnA (IrUN)
MANteNIMeNdUko ArdUrAdUNA

2004an hasi zen lanean eta 
kontatu digunez, «krisiak 
lantegia astindu zuen eta 
momentu gogorrak bizi izan 
ditugu». Halere, 2011n 
jarritako galbanizatu eta 
margotze lerro konbinatuari 
esker, «altzairuaren merka-
tuan posizio lehiakorra lortu 
dugu». Bezeroentzat 
«erreferente» omen dira, 
baina etorkizunaz galdetuta, 
«hori iragartzea ez da batere 
erraza», dio: «konpententzia 
gero eta nabarmenagoa da. 
Egunez egun hobetzeko 
erronka dugu». 

«Erreferente bihurtu 
gara bezeroentzat» 

MArTin BArBErEnA iBArrA 
MekANIkArIA (zIGA-zIGAUrre)

2005etik ari da Lesakako 
lantegian eta mantentzeko 
mekanikaria da. Bere 
hitzetan, urteotan, «inbertsio 
haundiak egin dira, baina 
aldi berean, krisiarekin, 
makina garrantzitsu batzuk 
gelditu dira eta plantilla 
nabarmen murriztu da». 
Dioenez, «egungo 
merkatuan, Lesakan egiten 
den produktua konpetitiboa 
da. Horretan segitzen dugun 
bitartean, ongi goaz». 
Halere, «multinazionalekin 
inoiz ezin da jakin. Ea bertze 
60 urte egiten dituen», dio. 

«Orain ongi goaz, 
baina ezin da jakin»

AnTxOn EliZAldE lOiArTE 
ProdUkzIoA (zUBIetA)

2000an hasi zen lanean 
Lesakan eta produkzioan 
aritu da ordutik. 18 urteotan 
lantegia «asko» aldatu dela 
dio: «makina asko gelditu 
dituzte eta ez dago jende 
gaztea hartzeko martxarik». 
Hasi zenean, gazteak 
hartzen omen zituzten, 
baina «orain, dena 
azpikontratazio bidez egiten 
dute», azaldu digu. «Jende 
gaztea ez badute hartzen 
eskualderako eta 
fabrikarentzako etorkizun 
kaskar samarra ikusten 
dut».

«Ez dago jende gaztea 
hartzeko martxarik»

rOSA ErrAndOnEA KErEJETA 
erretIrAtUA (BerA)

16 urterekin lanean hasi eta 
42 urte egin zituen fabrikan: 
sei urte Erosketa Sailean eta 
Aholkularitza Juridikoan gero. 
Urte horietan, «tentsio 
handiko uneak» ezagutu 
zituen, baina horien gainetik 
«oroitzapen onak» gelditu 
zaizkio: «azken unera arte, 
gustura aritu nintzen». 
Lantegiak «denontzako lana 
ekarri zuela» dio: «ordura 
arte, gizonezkoak Ternuara, 
Ameriketara... joaten ziren eta 
emakumeak zerbitzatzera. 
Fabrikarekin denok aitzinera 
egin genuen».

«Lantegiak denontzat 
lana ekarri zuen»

BixEnTE gArrO lAnTZ 
erretIrAtUA (LesAkA)

15 urterekin, makinekin 
ikasten hasi zen Pasaian, 
eta urte bat eta erdiren 
buruan, Lesakan hasi zen. 
Argi du gazteentzat «aukera 
haundia» izan zela: «orduan, 
Ameriketara, mendira... 
joaten zen jendea eta guk 
zorte haundia izan genuen. 
Lanetik aparte formazioa ere 
eskaintzen ziguten». 
Fabrikan 2.000 langiletik 
goiti ezagutu zituen eta 
aitortu digunez, «pena 
sentitzen dut, hainbertze 
jende lanean aritu ondotik, 
orain horrela ikusita».

«Zorte haundia izan 
genuen fabrikarekin»

AUrEliO gUTiErrEZ MArTin 
erretIrAtUA (BIzkAIA)

1995ean Bizkaiko Labe 
Garaiak itxi eta bertze 
fabriketan birkokatu zituzten 
langileetako bat da 
bizkaitarra: «1996an etorri 
nintzen Lesakara, 
familiarekin». 2002an, ELA 
sindikatuarekin, komitean 
sartu zen eta 2016an 
erretiratu zen arte horretan 
aritu zen. Egun, Santurtzin 
bizi da, «etorritako gehienak 
Bizkaira itzuli gara». Erran 
digunez, «etorkizuna badu 
lantegiak; epe laburrean ez 
du berregituratzerik izateko 
arriskurik». 

«Epe laburrean badu 
etorkizuna lantegiak»

KOnTxiTA ArAKUES MAZiZiOr 
erretIrAtUA (LesAkA)

Idazkari-ikasketak egin 
ondotik hasi zen fabrikan, 
17 urterekin: «garai hartan 
ezkontzen ziren emakumeak 
lana uzten zuten eta batzuk 
atera zirenean, mordoska 
sartu ginen». Hantxe aritu 
zen erretiratu arte, giza 
baliabideen sailean. 
Aldaketa aunitzen lekuko 
izan zen, baina bere ustez, 
«fabrikak bizi haundia eman 
zion Lesakari eta herritarrak 
maila berean jarri zituen, 
jauntxo ez zirenak ere 
soldata finkoa jasotzen hasi 
zirelako».

«Fabrikak herritarrak 
parekatu zituen»

Lesakako fabrikako langileekin solasean
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ttIPI-ttaPa BerA
Bortzirietako Bertso Eskolak 
eta Berako Kultur Batzordeak 
Bortzirietako Euskara Man-
komunitatearekin batera an-
tolatutako Baztan-Bidasoal-
deko XXXI. Bertsopaper lehia-
ketako sariak banatu zituzten 
ekainaren 1ean Berako Kultur 
Etxean egindako jaialdian. 

Guztira 161 bertso-sorta aur-
keztu dira aurten.

Saridunak
A mailan (10 urte arte), lehen 

saria Lesakako Xabier Garro 
Lasherasek lortu du  Infernua 
lanarekin. Bigarren saria, Mi-
kel Zozaia beratarrak eskura-
tu du Iniesta izeneko bertso-

sortarengatik. Aipamen bere-
zia Berako Axuri Zapiain Ar-
legik lortu du, Karabana la-
narekin.

B mailan (11-14 urte), lehen 
saria Imanol Mesa Garmendia 
lesakarrak lortu du, Argia la-
narekin. Bigarren saria, Bera-
ko Amaiur Goñi Elortzak es-
kuratu du, Hazi baten indarra 
lanarengatik eta Lesakako 
Lexuri Arotzena Portuk epai-
mahaiaren aipamena jaso du, 
Amona bertso-sortarengatik.

C mailan (15-18 urte), lehen 
saria Lesakako Ane Telletxea 
Igoak eskuratu du, La mana-
da izeneko bertso-sortarekin. 
Berako Ekhiñe Zapian Arlegik  
epaimahaiaren aipamena jaso 
du, Zer da bertsoa? lanaren-
gatik.

D maila nagusian (18 urtetik 
goiti), lehen saria Berako Julen 
Zelaieta Iriartek eskuratu du 
Seme, besarka nazazu lanare-
kin eta bigarren saria Lesaka-
ko Eneko Fernandez Maritxa-
larrek, Justiziaren balantzak 
lanarekin. 

Sari banaketaren aitzinetik, 
Bortzirietako bertso eskoleta-
ko ttikienek antzerkitxoak egin 
zituzten eta bat-bateko saioan, 
Etxalarko Etxahun Azkarraga 
eta Berako Amaiur Goñi gai-
lendu ziren.

31. edizioko saridunak, ekainaren 1ean Berako Kultur Etxean. a. arotzena

baztan-bidasoaldeko 
bertsopaper lehiako 
sariak eman dituzte
Hogeita hamaikagarren edizioan 161 lan aurkeztu dituzte eta 
Berako Julen zelaietak eskuratu du sari nagusia

usategietan 
ur-biltegi berria 
egiteko diru-
laguntza

ttIPI-ttaPa
Udalak 2017-2019 azpiegitura 
planean sartutako  proiektue-
tako batzuk hasi dira diru-
laguntza jasotzen. Horietako 
bat Usategietan ur-depositu 
bat egiteko proiektua da.

Guztira 268.185,39 euroko 
(BEZik gabe) aurrekontua du 
lanak eta Iasolatik heldu den 
ura bilduko dute bertan, alde 
batetik Ibardinera eramateko 
eta bertzetik Eltzaurdia auzoan 
barrena Kaxernako biltegira. 

150m3 inguru izanen ditu 
biltegiak eta Eltzaurdia auzoa 
gurutzatzen duen urean hodia 
ere berrituko da, bi hodi jarriz, 
bat ura pasatzeko eta bertzea 
etorkizunean ura herritik goi-
ti ponpatu ahal izateko. 

Ur biltegi honekin Eltzaurdia 
auzoko uraren kalitatea ho-
betzea espero dute eta etor-
kizunean Ibardinera herritik 
ura eramateko ere balioko du. 

Kontratazio atarian jarriko 
da proiektua obra egiteko in-
teresa duten enpresek eskain-
tzak aurkezteko.
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beRa

ttIPI-ttaPa
Altzateko bestak ospatuko 
dituzte ekainaren 15etik 17ra, 
egitarau zabalarekin. Pintxo-
Jira, ostatuen arteko pintxo 
lehiaketa ere izanen dute.

ortziralea, ekainak 15
• 20:00etan Altzateko plazan 
txupinazoa bota eta goxokiak 
banatuko dituzte. Ondoren 
karriketan barna erraldoi, bu-
ruhandi eta txistulariekin.
• 20:30ean bertso-poteoa Bera, 
Durango eta Usurbilgo bertso 
eskolekin.
• 22:30ean suzko zezena.
• Arratsean, kontzertuak.

larunbata, ekainak 16
• 12:00etan bermuteo-kalejira, 
Bera-Lesakako soinulariekin.
• 14:00etan auzo bazkaria 
Uraldea karrikan, zikiro jatea. 
Txartelak Purienean eta osta-
tuetan salgai daude, 20 euro-

tan. Small Band-ekin bazka-
londo animatua izanen da.
• 19:30ean batukada.
• 22:30ean suzko zezena.

igandea, ekainak 17
• 12:00etan euskal dantzak 
Altzateko plazan.
• 16:00etan haur jolasak suhil-
tzaileen parkean: apar piszina, 
tirolina…
• 18:00etan funky dantzak Al-
tzateko plazan. 
• 20:00etan boleto eta pintxo-
jira zozketa.

altzateko bestak 
ospatuko dituzte 
asteburu honetan
Hainbat ekitaldi izanen dituzte ekainaren 15etik 17ra, 
tartean ‘Pintxo-Jira’, ostatuen arteko pintxo lehiaketa

ikasketa bukaerako orlak toki onan
Toki Ona Institutuak Ekitaldi Akademiko berezia ospatu zuen 
maiatzaren 25ean: ikasturte honetan beraien ikasketak 
bukatu dituzten 101 ikasleei orlak eman zizkieten Kultur 
Etxean. Hain zuzen, 1970eko ikasturteko ikasle ohiek eman 
zizkieten oroigarriak gaur egungoei.

utzitako argazkia

Ekainaren 15ean, ortziralean, 
emakumezkoen pala txapel-
keta jokatuko da Eztegara 
pilotalekuan, teniseko pilote-
kin. Bikote bakoitzak bortz 
euro ordaindu beharko ditu. 
Interesa dutenek 661 772065 
telefonora deitu beharko dute, 
ekainaren 13a bitarte. Bakarrik 
dauden jokalariei bikote bat 
bilatzen lagunduko dutela ere 
jakinarazi dute. Irabazleek sari 
ederrak irabazi ahal izanen 
dituzte eta parte-hartzaile 
guztiek afari ederrarekin bo-
robilduko dute arratsaldea.

Emakumeen pala 
txapelketa jokatuko 
dute ortziralean

Baietz futbolean kanpusa an-
tolatu dute aurten ere, Baietz 
Kirol Kudeaketak antolatua . 
Ekainaren 25etik 30era eskai-
niko dute. 9 eta 14 urte arteko 
neska-mutikoak 09:00etatik 
13:00etara ariko dira eta aste 
osoaren prezioa 110 eurokoa 
da (bigarren senideak 15 eu-
roko deskontua izanen du). 5 
eta 8 urte arteko haurrak 
10:00etatik 12:00etara ariko 
dira eta prezioa 75 euro da. 
Izen emateko epea ekainaren 
15ean bukatuko da, baietzfut-
bolean@gmail.com helbidean.

Baietz Futbolean 
kanpusa ekainaren 
25etik 30era

Dantzariek saioa eskainiko dute.

XXiV. Dantzari ttiki Eguna bikaina
Urteroko hitzorduari hutsik egin gabe, Gure Txokoak 
Dantzari Ttiki Eguna ospatu du ekainaren 2an. Aurtengoa 
hogeita laugarren edizioa izan da eta Gure Txokoako 
dantzariez gain, Legazpiko Korosti, Lezoko Murixka eta 
Lesakako Tantirumairu dantza taldeetakoak bildu dira.

utzitako argazkia
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leSaKa

Vi. Elias Garralda Margo lehiaketa
VI. Margo Lehiaketan, Ermuako Jon Idigorasek lortu zuen 
lehen saria eta Artziniegako Fernando Uretak bigarrena. 
Herrikoen artean, Javier Fagoaga gailendu zen. Ttikietan, 
Akior Martinez, Zihara Taberna, Ainize Mtnez, Maddi Hoyos, 
Maitane Erkizia eta Kattalin Txoperena saritu zituzten.

aitor arotzena

Ezagutu Dezagun lesaka sari banaketa
Beti Gaztek antolatutako lehiaketan LHko 39 ikaslek parte 
hartu dute. Ibai Criado, Kemen Garro, Alain Etxepare, Izaro 
Zelaieta, Maddi Zubieta, Maddi Hoyos, Beñat Zelaieta, Beñat 
Criado, Aitor Galardi, Ion Galardi, Ibon Ruiz eta Naiara 
Ubiria izan dira saridunak.

aitor arotzenaaItor arotZeNa
Azken urteotako ohiturari eu-
tsiz, Euskara Batzordeak hain-
bat ekitaldi prestatu ditu San 
Joan bezperarako. Aurtengoan 
Euskaraldia izanen da prota-
gonista eta Lesakako Euska-
raldia taldearen laguntza ere 
izan dute antolaketan. 

Larunbatean 20:00etan eki-
taldia izanen da plazan, Guk 
ahoa bizi, zuek belarria prest? 
goiburupean. Herri Koreogra-
fia izanen da, Euskara Batzor-
deko kideek adierazpena ira-
kurriko dute Euskaraldia 
gaitzat hartuta, «denon bo-
rondatea, ilusio, gogoa eta 
lana behar baitugu ekimen 
hau martxan paratu eta azken 
helburua lortzeko». Biziberri-
tuz euskara kanta abestuko 
dute, trikitilariekin eta Bortzi-
rietako Bertso Eskolak ere 
kantatuko du. 20:30ean Solas-
lagunak izanen dira aurten 
sua pizteko arduradunak, 
nolabait egitasmo honek la-
burbiltzen baitu Euskaraldia 
ekimena ere, «belarriak pres-
tatuz lehen urratsa eman zu-
ten eta gaur egun ahobizi 
izateko eta mingaina zorroz-

teko astero elkartzen dira». 
Euskara Batzordeak bi su piz-
tuko ditu plaza inguruan (han-
dia eta ttikia) eta horietaz 
bakarrik arduratuko da.

Ondotik, ezpata-dantzari-
taldeko neska-mutilek beraien 
saioa eskainiko dute eta 
21:00etan herri afaria eginen 
da. Beti bezala, norberak bere 
afaria eraman beharko du eta 
Euskara Batzordearen kontu-
ra izanen dira mahaiak eta 
aulkiak. Plazan bertan bokatak 
eta edariak izanen dira. Zoz-
ketak ere eginen dituzte eta 
22:00etan dantzaldia izanen 
da Jeiki Hadi taldearekin. 

11 bortziritar Euskaraldia-
rekin bat bideoa ere egun 
horretan aurkeztu nahi luke-
te jendaurrean.

san Joan bezperako 
plazako sua piztuko 
dute solaslagunek
euskaraldia izanen da aurtengo protagonista eta kantuak, 
dantzak, herri-afaria eta musika izanen dira plaza inguruan

Ezpata-dantzariak suaren inguruan.

Nafarroako Orkestra Sinfoni-
koak kontzertua eskainiko du 
ekainaren 22an 20:00etan 
Harriondoan. Sarrerak sei eu-
rotan salgai daude. Jesus Eche-
verriaren zuzendaritzapean, 
Anna Siwek (bibolina) eta Fco 
Javier Gomez (biola) ariko dira 
bakarlari.

nafarroako Orkestra 
Sinfonikoa hilaren 
22an Harriondoan

Giltzarri Abesbatzak antola-
tuta, Leitzako Jeiki abesbatzak 
kontzertua eskainiko du ekai-
naren 16an, larunbatean 
20:00etan komentuan. Zenbait 
loteren zozketak eginen di-
tuzte emanaldiaren ondotik 
eta bildutakoa Tantirumairu 
ikastolarentzat izanen da.

leitzako Jeiki 
abesbatzak kantari 
larunbatean
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etXalaR

IruNe eLIZaGoIeN
Ekainaren 2an Etxalarko II. 
Artzai txakur lehiaketa egin 
zen errota pareko zelaian. Ardi 
artaldeak Olazarretik eta Le-
kuedertik ekarri ziren eta es-
kerrak eman dizkiete bi base-
rri hauei. Lau zakurrek parte 
hartu zuten lehiaketan: Lan-
daburuko bordako Xarpa, 
Bordaxuriko Kea, Axularko 
Ttiki eta Kortariko Peio. Lanak 
epaitzen Xanti Elizagoien, Jon 
Azkarraga eta Joseba Danbo-
riena aritu ziren. Zakur guziek 
lan bikaina egin zuten eta 
denak izan ziren sarituak: pen-
tsu zaku bana eta makila era-
man zuten. Txapeldunak, Keak, 
txapela; bigarrenak, Peiok, bi 
botila ardo; hirugarrenak, Tti-
kik, bi botila ardo; eta lauga-
rrenak, Xarpak, tarta bat jaso 
zuten.

Igandean goizetik jende au-
nitz ibili zen herrian artisauen 
erakusketa ikusten. XXVI. Al-
txata gasna lehiaketara 12 
gasna aurkeztu ziren. Lehe-
nengo saria 120 euro eta trofeoa 
Berako Sokorro Almandozek 
irabazi zuen. Bigarren saria 
Pello Pegneguyrentzat izan 

zen; 90 euro eta trofeoa. Hi-
rugarren saria, Kortariko bor-
dara joan zen, 75 euro eta lore 
sorta. Etxalarkoen artean 
lehenengo saria Urtsuako Jor-
ge Arizaletarentzat izan zen, 
50 euro eta trofeoa eta bigarren 
saria 30 euro eta lore-sorta 
Behekozubira joan zen, Jua-
namari Arburuarentzat. 120 
bat lagunek herri bazkarian 
kantuz giro ederrean gozatu 
zuten. Lehiaketara aurkeztu 
ziren gasnen erdiak zozketatu 
egin ziren. Oraindik lau gasna 
erdiren sarituak ez dira azaldu. 
Hauek dira zenbakiak: 4261, 
4682, 4685 eta 4700. Zenbaki 
hauetakoren bat duena Altxa-
tarekin harremanetan jar da-
dila altxata@gmail.com edo 
697397567 telefonoan. 

sokorro almandoz 
beratarrak irabazi 
du gasna lehiaketa
Hamabi gasna aurkeztu dira aurten eta herrikoen artean, 
Urtsuakoa eta Behekozubikoa izan dira onenak

Gasna lehiaketako saridunak. irune e.

Guraso Elkartea, Udala, Altxa-
ta  Kultura eta Kirol Elkartea 
eta Landagain eskolak anto-
latuta, ekainaren 15 eta 17an 
Haurraren Eguna ospatuko 
dute. Ortziralean 11:00etan 
Landagain Ttiki abesbatzaren 
kontzertua. Ondotik, ikasleen 
lanen erakusketa. Igandean, 
10:15ean, eskolako ateak berriz 
ere irekiko dituzte geletako 
erakusketak ikusteko. 12:30ean 
plazan XXX. ipuin topaketa. 
13:30ean  Bazkaria frontoian. 
14:30-17:30 Txiribuelta elkar-
tearen eskutik, jolasak eta 
musika.17:30ean merienda.

Haurraren Eguna 
ospatuko dute 
asteburuan

Ekainaren 23an, larunbatare-
kin ospatuko da aurtengoan 
San Juan bezpera eta suaren 
inguruan egitarau zabala pres-
tatu dute. 20:00etan merienda-
afaria eginen dute frontoian. 
Bakoitzak nahi duena etxetik 
eramanen du eta bertan janen 
dute,  denek e lkarrekin. 
21:00etan joareak joz herriari 
itzulia emanen diote eta on-
dotik, musikaz lagunduta suak 
piztuko dituzte plazan. Esko-
la zaharren ondoan jarriko 
den kontenedorea egun ho-
rretarako paper eta kartoiak 
biltzeko izanen da. 

San Juan suaren 
inguruan egitarau 
polita prestatu dute

I. eLIZaGoIeN
Bestak iragartzeko kartel eta 
azal lehiaketa antolatu du 
Kultura Batzordeak. Lanak 
ekainaren 15eko 19:30 baino 
lehen aurkeztu behar dira 
Kultur Etxean edo kulturetxea@
etxalar.eus helbidean. Goitizen 
bat jarri behar da, eta aparte-
ko gutunazal batean erantsiko 
dira egilearen datuak.

Kartelak formatu digitalean 
aurkeztu behar dira 300pp 
erresoluzioarekin eta bertika-
lean, edota kartulina edo pa-
per lodian A3 neurrian. Azalak, 
berriz, A4 neurrian aurkeztu 

behar dira, argazkiz edo ma-
rrazkiz egina, bertikalean. 
Bietan teknika librea erabili 
daiteke.  Kartelean eta azalean 
Etxalarko bestak 2018. Abuz-
tuaren 14tik 18ra testua ager-
tu behar da nahitaez.

Sariak: Kartelaren irabazleak 
50 euro eta Etxalarko Herriko 
Ostatuan bi lagunentzako 
otordua irabaziko ditu. Aza-
laren irabazleak, berriz, 100 
euro.

Informazio gehiagorako 
edota zalantzak argitzeko kul-
turetxea@etxalar.eus edo 948 
635386.

bestak iragartzeko kartel eta azal 
lehiaketa antolatu du kultura batzordeak
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aRaNtza

Dani eta imanol Zegama-aizkorrin
Nazioartean hain ezaguna den Zegama-Aizkorri mendi 
maratoia egin zuten maiatzaren 27an Dani Iparragirre eta 
Imanol Lukanbiok. Lasterketa gogorra da, 42.195 kilometroko 
luzera eta 5.472 metrotako malda dituena, baina bi 
herritarrentzat hori ez zen oztopo izan lasterketa bukatzeko. 

ainhoa larretxea

Aurten, bigarren urtez, beste-
tako programaren azalerako 
lehiaketa antolatu du Udaleko 
Kultura Batzordeak, haurrei 
zuzendua. Arantzako eskolan 
ari diren 6 eta 14 urte bitarte-
ko ikasleek parte hartzen ahal 
izanen dute eta bakoitzak nahi 
adina lan aurkezten ahal iza-
nen ditu. Kolorezkoak izan 
beharko dute eta A4 formatuan 
eginak. Nahitaez agertu beha-
rreko testua Arantzako bestak 
2018. Abuztuaren 14tik 17ra 
izanen da. Lanak ekainaren 
29ko 13:00 arte aurkezten ahal 
izanen dira Herriko Etxean.

Bestetako 
programaren ii. azal 
lehiaketa

Ekainaren 22an, ortziralea, 
Aranzadi Zientzia elkarteko 
arkeologoak herrian izanen 
dira tailer bat eskaintzen. Ber-
tzeak bertze, antzinako ga-
raietan, sua nola egiten zuten 
erakutsiko diete hurbiltzen 
diren guztiei.  Hitzordua 
18:00etan plazan egin dute. 
Ondotik, arku-tiroan ariko 
dira frontoian. Su kontuekin 
segituz, biharamunean, ekai-
nak 23, San Juan bezpera de-
nez, sua piztuko dute herriko 
bazter bat baino gehiagotan 
eta herritarrak haren bueltan 
saltoka ibiliko dira.

Aranzadi 
Elkartekoen tailerra 
ekainaren 22an

Nerea aLtZurI
Joan den ekainaren 2an, oroi-
men historikoan oinarrituta-
ko eta emakumeak protago-
nista dituen Harritik hazia 
antzezlanaren emanaldia 
eskaini zuten herrian. Eta egi-
tasmo horri segida emateko, 
Emakumearen Oroimen Zelaia 
sortzea pentsatu dute, non eta 
Arantzan, Udalak utzitako 
eremu batean. Antzezlanaren 
akabailan, hurbildu ziren guz-
tiei ereiteko haziak banatu 
zizkieten eta hazi horiek aipa-
tutako zelai horretara bidera-
tzea nahi dute. 

emakumeen istorioak bilduz 
Emakumearen Oroimen Zelaia 
uztailaren 15ean inauguratu-
ko dute, besta eta arte ema-
naldiaren bitartez. Zelai ho-
rretara, haziek emandako 
landareak eramateko aukera 
izanen da. Horrela, landaree-
kin batera, eskualdeko ema-
kumeen istorioak batu nahi 
dituzte. Beraz, Harritik hazia 
emanaldietan egon zaretenoi 
eta hazia ereinez, landarea 
etxean duzuenei, ekimen ho-
netan parte hartzeko deia egin 
nahi izan diete egitasmoaren 
sustatzaileek.

Gure herrian eginen 
dute emakumearen 
oroimen Zelaia
Besta eta arte emanaldi tartean, uztailaren 15ean 
emakumearen oroimen zelaia inauguratuko dute

Udalak, bando bidez, zirkula-
zio zergaren erreziboak jen-
daurrean direla jakinarazi du. 
Ordainketak banketxeetan 
helbideratuak dituztenei ekain 
hasieran kobratu dizkiete. 
Helbideratuak ez dituztenek 
hilabete honetan egin behar-
ko dute ordainketa.

Zirkulazio zergak 
ordaintzeko 
hilabetea

Igande honetan, ekainak 17, 
Solaslagunaren ikasturteari 
akabaila emateko, saio osa-
garria antolatu dute herrian. 
Eskualdeko solaslagunak eta 
Iruñea aldeko eta Hondarra-
biko mintzakideak bilduko 
dira hitzorduan eta egun-pa-
sa Arantzan eginen dute.

Solaslagunak 
igande honetan 
Arantzan
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iGaNtzi

ttIPI-ttaPa
Denbora gutiko kontua izanen 
da Sarrolako fabrikaren desa-
gertzea. Urte franko zeramaz-
kien inork erabili gabe eta 
Herriko Etxearen aldetik saia-
kera aunitz izan da kentzeko. 
Eraikina hagitz hondatua dago 
eta teilatua pixkanaka erortzen 
ari da. Gaur egun ez da erraza 
bertara sartzea, inguruan dau-
kan lar eta zikinarengatik, 
baina itxi ondotik, haurrak 
maiz ibili izan dira barrenean. 
Zail samarra izan da afera, 
jabetzaren gaia ere konplexu 
samarra zelako. Udalbatzak 
epaitegietan aitzinera egitea 

erabaki zuen eta herriaren 
aldeko epaia lortu dute. Jabeek 
ez dute errekurritu eta Herri-
ko Etxeak enpresa batekin 
hitzartuak ditu botatze lanak 
eta uda hasieran egitea espe-
ro dute. Gastuak bere gain 
hartuko ditu Herriko Etxeak, 
baina orubeari herriaren al-
deko karga bat geldituko zaio.
Agustín Cabra donostiarra 
izan zen gerra akautu bezain 
abudo fabrika eraiki zuena, 
zerri urdaitegirako. Bertze 
erabilera aunitz eman izan 
zaizkio, bakailu idortegiarena 
ezagunena, inguruan zabaltzen 
zuen kiratsagatik.    

Sarrolako fabrika, herriaren gaineko aldean ageri da argazkian. oskar txoPerena

sarrolako fabrika 
zaharra noiznahi 
botako dute
Gerra ondotik zerri urdaitegirako ireki zuen Agustin Cabra 
donostiarrak eta bakailu idortegia ere izan da

ttIPI-ttaPa
Aspaldian komentatzen zen 
herrian zenbatekoa egiten ari 
zen Taberneko baratzeko 
zuhaitza, eukaliptoa zehazki. 
Tamaina horretako zuhaitzak 
herrian suposatzen zuen arris-
kuak eta urte guzian eroritako 
hostoek herriko langileei ema-
ten zien lana ikusita, botatze-
ko erabakia hartua zuen He-
rriko Etxeak. Orain dela aste 
pare bat  gauzatu zuten auzo-
lanean, baina lan horietan 
aritzen den aditu bat ekarrita. Zuhaitza mozten. o.txoPerena

Erortzeko arriskua saihesteko, 
taberneko baratzeko zuhaitza bota dute

Biltoki Elkartearen 40. urteu-
rrena ekitaldiz bete-betea 
prestatu dute ekainaren 23rako.  
10:00etan bazkideen arteko 
ginkana. 11:30etik eguerdira 
eta arratsaldez, Garagardo 
Besta. 14:30ean bazkideen 
bazkaria elkartean. 20:00etan 
afaria plazan. 22.00etan San 
Juan suak plazan eta Ameli 
ipuin-kontalaria. Elutxa txa-
ranga ibiliko da herrian, He-
rriko Etxeak, Biltokik eta es-
tankoak antolatua. Arratsean 
dantzaldia Treku taldearekin. 
San Juan Egunez, 12:00etan 
San Juan Xarreko meza eta 
14:00etan jubilatuen bazkaria, 
Baratzondon.

Biltoki Elkartearen 
40. urteurreneko 
egitarau zabala

Maiatz hasieran Gazteizen 
jokatutako federazioen arteko 
GRAVNI txapelketa irabazi 
zuen Oian Canabal gazteak, 
trinketeko 22 urtez azpiko bi-
nakako modalitatean. Sanchez 
lagun izanik, Iribarren-Luro 
bikoteari irabazi zieten fina-
lean. Irurtzunen ere txapeldun 
izan zen, Cordonekin bikote 
eginez, Nazabal-Arbizuri ira-
bazi zien finalean.

Doneztebeko Erreka elkar-
teak antolatutako txapelketan, 
berriz, kadete mailako txape-
la irabazi zuen Patxi Loiartek, 
finalean Aimar Berekoetxea 
mendean hartuta, 18-10eko 
emaitzarekin. 

Maila onean ari dira 
herriko pilotariak 
han eta hemen
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SuNbilla

itaroako lehiaketa 
irabazi du iciar 
Mikelperizenak

Iciar Mikelperizena 
margolariak irabazi du 
Uharteko Itaroa 
merkataritza guneak 
hirugarren urtez 
antolatutako Decoprimavera 
dekorazio lehiaketa Quiérete 
lanarekin. 500 euro jaso ditu 
ordainean. utzitako argazkia

txapeldun izan da 
musean Jaione 
otxandorena

Sunbillako Jaione Otxandore-
na Andiarenak eta Gelbentzu-
ko Timoteo Etxeberria Goñik 
irabazi dute Burlatako ostatuen 
arteko seigarren mus txapel-
keta. Ez dute nolanahiko saria 
lortu: bidaia aukeran, Jamai-
kara edo Norvegiako fiordoe-
tara eta bi urdaiazpiko iberiko.

228 bikote hasi ziren txapel-
ketan urtarrilean eta horieta-
tik 64 sailkatu ziren azken 
faserako. Iaz, Espainiako mus 
txapelketara aurkeztu ziren 

eta aurten, ekainaren 23an 
jokatuko den Nafarroako mus 
txapelketaren finalerako sail-
katuak daude.

diario noticias

ingelesa praktikatzen irunberrin
Maiatzaren 28tik ekainaren 1a bitarte eskolako 5. eta 6. 
mailako ikasleak beraien ingeles irakaslea den Julenekin 
Irunberrin egon ziren English Week programarekin ingelesa 
praktikatzen. Goiz partean ingeleseko klaseak eta arratsalde 
partean hainbat ekintza egin zituzten. Ederki pasa zuten.

eskolak utzitakoa

maIder PetrIreNa
Eguraldi euritsu eta goibela-
rekin abiatu zen Malerreka 
Eguna. Herrietako ordezka-
riekin batera, Amets Inda al-
katea eta Udalak omendutako 
talde eta elkarteetako ordez-
kariak bildu ziren: Abesbatza, 
Antrotoki taldea, Antzakaitz 
kultur taldea, Auzolan Taldea, 
Dantzariak, Guraso Elkartea, 
inauterietako antolatzaileak, 
Konpartsa, Ramon Latasa Sa-
riaren antolatzaileak, Sunbite 
Elkartea, Txistulariak eta Uli-
beltzak Elkartea. Aurreskua 
eta zapia jaso zuten opari. 
Jarraian Mendi abesbatzak lau 
kantekin giroa alaitu zuen.

Doneztebe, Ituren, Urroz 
eta herriko dantzarien saioa 
frontoian egin zen. Eguerdi 
partean Mendaur trikitixa eta 
pandero eskolako ikasleen eta 
joaldunen txanda izan zen. 
Euriak atsedena hartu eta joal-
dunak, Donamariako buruhan-
diak eta erraldoiak eta musi-
kariak herrian barna jotzeko 
aukera izan zuten. Bitartean, 
Eratsun, Elgorriaga, Zubieta 
eta Sunbillako ordezkariek 
paellak prestatu zituzten. 300 
bat lagun elkartu ziren baz-

kaltzera. Arratsaldean, muse-
ko finalak, muxikoak eta ber-
tze ekitaldi batzuk izan ziren.

Ilunabarrean, esku pilota 
jaialdia izan zen, Berako Enaitz 
Iparragirre Arretxearen alde. 
Bi partida jokatu zituzten. 
Lehena emakumezkoena izan 
zen eta horien artean, Naroa 
Elizalde zubietarrak eta G. 
Aldaik irabazi zuten, 22-4. Gi-
zonezkoetan, berriz, Titin 
III.a-Aldabe (Igantzi)-Elizalde 
(Ituren)- Ivan Azanza. Azken 
hauek 15-22 galdu zuten. Aki-
tutakoan, Enaitzek pilotariekin 
argazki eder bat atera zuen. 

omenaldia eta lekukoa
Museko txapelak Doneztebe-
ko Jon Mitxelenak eta Zubie-
tako Urko Loiartek irabazi 
zituzten. Bigarrenak, berriz, 
Eratsungo Emilio eta Jose Luis 
izan ziren. Lekukoa pasatu 
aitzinetik, ama herrikoa duen 
Isabel Elizalde kontseilariari, 
omenaldi ttiki bat egin zioten. 
Gero, alkateak, Ezkurrako 
Jaione Zabalo zinegotziari 
2019ko Malerreka Eguna an-
tolatzeko lekukoa (Zubietako 
Migel Arregik urtero osatzen 
duena) pasatu zion.

Herriko elkarte eta taldeak omendu zituzten egunaren hasieran. j. aPeztegia

herriko elkarte eta 
taldeak malerreka 
egunean omenduak
Ama sunbillakoa duen Isabel elizalde kontseilaria ere omendu 
duten eta ezkurrari pasa diote lekukoa
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DoNeztebe

marGa erdoZaIN
214 neska-mutil ibili dira aur-
ten Doneztebe Futbol Taldean, 
hamabi taldetan banaturik, 
eta hilabeteetako lanaren on-
dotik, ailegatu zaie maletak, 
botak, kamisetak… ongi gar-
bituta, heldu den denboral-
dirako gordetzeko tenorea. 
Baina hori larunbat honetako 
ospakizunaren ondotik eginen 
dute. 

Egitarau zabala prestatu dute 
larunbaterako: 10:00etan ben-
jamin mailakoen eta ttikien 
partidak jokatuko dituzte eta  
infantilentzat jokoak izanen 
dira. 11:30ean triangularra  
jokatuko dute herriko hiru 
talderen artean. Arratsaldean, 
berriz, 17:00etan, Santa Luzia 
plazan jolasak izanen dira 
benjamin eta alebinentzat. 
Gero, merienda eskainiko dute. 
19:30ean Santa Luziatik triki-

p o t e o a  a b i a t u k o  d a  e t a 
21:30ean afaria eginen dute.
Photocall ere paratuko dute 
eta eguna ongi borobiltzeko, 
Oharkabe taldearen eskutik 
dantzaldia izanen da.

igandean Familiaren eguna 
Asteburua borobiltzeko, Erre-
ka Guraso Elkarteak antola-
tuta, Familiaren Eguna ospa-
tuko dute igandean, ekainak 
17. 13:30ean bazkaria eginen 
dute eskolan eta ondotik, hau-
rrek batean eta bertzean go-
zatzeko aukera izanen dute: 
apar bestaz gain, uretako ze-
zena ere izanen dute, baita 
barredora ere. Musikarik ere 
ez da faltako eta urdaiazpi-
koaren pisua asmatzen duenak 
hori bera eramanen du etxera. 

Bazkarirako txartelak har-
tzeko epea ekainaren 8an 
akitu zen.

Futbol taldearen 
egun handia 
larunbat honetan
egitarau zabala prestatu dute aurtengo denboraldia behar 
bezala agurtzeko

Proiektua elkartasun ametsa bihurtuta
Mendaur Institutuko DBHko ikasle batzuek enpresa bat sortu 
eta aitzinera eramateko erronkari ederki erantzun diote. 
Poltsa enpresa bat sortuz, 250 poltsa egin eta salgai jarri 
dituzte eta bildutako dirua Adano elkarteari ematea erabaki 
dute. Bide batez, bertako ikasle bati lagundu nahi izan diote.

utzitako argazkia

Giro ederrean Xii. Errekaren Eguna
Ekaineko lehenbiziko asteburuan, Erreka Kirol Elkartearen 
egun haundia ospatu zuten. Bi egunez nabaritu zen herrian 
mugimendua, baina berrikuntza nagusia bizikleta ibilaldia 
izan zen. Horrez gain, eskubaloi partidak, judo erakustaldia, 
dantza saioa, afaria eta dantzaldia izan zituzten.

erreka elkartea

Ekainaren 16tik irailaren 9ra 
bitarte igerilekua martxan 
egonen da. Bono-txartelak 
dagoeneko kiroldegian esku-
ratzen ahal dira. Langilegoari 
dagokionez, aipatu behar da 
hiru sorosle ariko direla eta 
bertze hiru arduratuko direla 
ateaz, garbiketaz eta kirolde-
giko kudeaketaz. Bertzalde, 
aitzineko bi urteetan bezala, 
aurten ere igerilekuko ostatua 
errenta hartu nahi duenak 
ekainaren 15era arteko auke-
ra izanen du. Baldintzak udal 
bulegoetan eta web orrian 
eskuratzen ahal dira.

igerilekua 
larunbatetik 
aitzinera zabalik

Herrigune historikoko parte- 
hartze prozesu osagarriarekin 
segitzen du Udalak. Azken bi 
hilabeteotan jaso dituen ekar-
penekin, herritarrei aurkezte-
ko proposamenak prestatzen 
ari dira, udal arkitektuen la-
guntzaz. Agerraldi publiko hori 
besta aitzinetik eginen dute 
eta ondotik, herritarrek pro-
posamenak egiteko epea iza-
nen dute. Hala akituko du 
Udalakprozesu osagarria hori 
eta behin behineko dokumen-
tua eginen du. Udalbatzaren 
hasierako onespena lortzen 
bada, NAOn argitaratu dute.

Herrigune 
historikoko parte-
hartze prozesua

m. erdoZaIN
Asteburu honetako ekitaldiez 
gain, ondoko asteetan ere ez 
da aspertzeko tarterik izanen: 
ekainaren 18an Agorreta Mu-
sika Eskolakoek kontzertua 
eskainiko dute elizako plazan, 
18:00etan. Ekainaren 22an, 
Romeo eta Julieta antzezlan 

ospetsua eginen du Firin Fa-
randula taldeak, 18:30ean 
zineman. Biharamunean, San 
Juan suak eta afari autoges-
tionatua izanen dira ikaste-
txeko jolastokian, 21:30ean. 
Ekainaren 24an, berriz, Erre-
ka Kirol Elkarteak antolatuta-
ko XL. Herri Krosa eginen  da.

kultur eta kirol hitzordu ugari herriko 
besten atarian
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ituReN

altsasuko gazteen atxilotzea salatuz
Altsasukoak aske! Muntai polizialik ez! lelopean 
elkarretaratzea egin zuten ekainaren 5ean, ilunabarrean, 
herriko plazan. Azken atxiloketak salatzeko eta gazteei 
elkartasuna adierazteko herriko eta inguruko jende andana 
bildu zen.

utzitako argazkia

ttIPI-ttaPa
Herriko gazteak bestak anto-
latzen buru-belarri ari dira 
azken aldian. Ekainaren 5ean 
egin zuten bileran, erraterako, 
zenbait erabaki hartu zituzten. 
Aurten ez dute bestak iragar-
tzen dituen kartel lehiaketarik 
eginen. Eta horren ordez ai-

tzineko urteetako lehiaketetan 
saritu ez zirenen artean auke-
ratzea erabaki dute.

Laster plazaratuko dituzte 
lanak; eta herritarrek beraien 
botoa emateko zenbait egunez 
izanen dira ikusgai. Ekain hon-
darrean jakinaraziko dute 
irabazlea. 

bestak iragartzen dituen kartel 
lehiaketarik ez dute eginen aurten

a. mINdeGIa
Eskolako ikasleak, ikasturtea-
ren azken txanpan, han eta 
hemen dabiltza. Maiatzeko 
hondar astean Irunberrin izan 
ziren eta ekainaren 7an kaze-
tari lanetan aritu ziren, Xorro-
xin irratian.

Hilaren 19an, asteartean, 
ikasturte bukaerako besta iza-
nen dute. Goizean, eskolako 
ikasleek irakasleek antolatu-
tako mahai jokoez eta bertze-
lako jolasez ez ezik, eskulanez 
gozatzeko tartea izanen dute. 
Ondotik, bazkarian bilduko 
dira. Lehendabiziko gaztetxoen 

txanda izanen da; eta gero, 
guraso eta irakasleek hartuko 
dute lekukoa. Arratsaldean 
Guraso Elkarteak antolatuta-
ko ekitaldietan ibiltzeko au-
kera izanen dute. 

Margolanak egin zituzten iazko bestan.

Haur, guraso eta irakasleek ikasturte 
bukaerako besta dute ekainaren 19an 

ibai berregik 
aurten ere EHMEn 
parte hartu du

Ibai Berregik, aurten ere, 
Euskal Herria Mendi 
Erronkan parte hartu du. 
10:17:09 behar izan zituen 
67 kilometroak egiteko eta 
137. helmugaratu zen. 
Egindako denborarekin 
gustura dago herritarra. 
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zubieta

V. gazta lehiaketa bestaberri Egunean
Bestaberri Egunaren harira, gazta lehiaketaren bosgarren 
edizioa egin dute herrian. Zazpi gaztetatik Elizain etxeko 
Lurdes Elizaldek jaso zuen lehendabiziko saria eta Idiarteko 
Migel Santestebanek bigarrena. Hauspolarieken eskutik 
dantzarako tartea izan zuten herrian.

olatz baleztena

FermIN etXeKoLoNea 
Urteroko hitzorduak ez du 
hutsik izanen aurten. Haur, 
gazte eta gurasoak plazan bil-
duko dira San Juan bezperan, 
ekainaren 23an. Suak aitza-
kiatzat hartuz egin ohi duten 
afaria antolatzen hasiak dira 
dagoeneko. Afalondoan suak 
piztuko dituzte. Haurrentzat 
lehendabizi eta helduentzat 
gauerdian. Suen iragarle gisa 
ezkilak ere joko dituzte. Giro 
ederra izanen dute.

ostiralean bilera
Herriko festen harira, ekaina-
ren 22an, ostiralean, 22:00etan, 
bilera irekia antolatu dute 
herriko gazteek. Plazan izanen 
dute hitzordua. Besteak beste, 
estalpeko txanda eta kudea-
keta, pala txapelketaren an-
tolaketa eta gazte bazkariari 
buruzko kontuak izanen di-
tuzte hizpide. Horiek lotzen 
dituztenean bestelako ekar-
penak egiteko aukera ere es-
kainiko dute. 

Euria eginez gero, estalpean elkartuko dira. izaskun zubialde

san Juan bezperan 
afaria izanen dute 
plazan
Bezperan, herriko festak antolatzeko, gazteek bilera antolatu 
dute, 22:00etan, herriko plazan

Ekainaren 1eko euriteak uhol-
deak eragin zituen herrian. 
Tolatea etxe ondoko errekak 
gainezka egitearen ondorioz, 
zenbait etxetan ura sartu zen 
eta kalteak eragin zituen. Ar-
gazkian ikus daitekeen moduan 
Errekaldea karrikak erreka 
zirudien. 

Uholdeek zenbait 
etxetan kalteak 
eragin dituzte

maider leizeaga
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JaIoNe arIZteGI
Nafarroan bi Urroz daudela 
herrian ttikitatik dakigun zer-
bait da. Gehienek seguraski 
ez dugu bertze herria ezagu-
tuko baina jendeak biak naha-
si izanagatik entzutea badugu. 
Horren harira, senidetze bes-
ta antolatu da eta  20 gazteko 
talde bat etortzekoa da gure-
ra. Goizean, gosaldu ondotik 

egunari hasiera emateko, 
herriko haurrak kanta bat dan-
tzatuko dute. Gero, bi herrie-
tako gazteen artean herri-ki-
roletako desafioa eginen dute 
eta, irabazlea edozein suerta-
tzen dela ere, elkarrekin baz-
kalduko dute plazan. Arratsal-
dean hasita Hauspolariak 
arituko dira giroa alaitzen, 
bakoitzak nahi duen arte.

urrotz-hiriarekin 
senidetuko da urroz 
larunbatean
Izen bera duten Nafarroako bi herrien arteko topaketa eginen 
dute eta hogei gazte etortzekoak dira Iruñerritik

MaleRReKa

urrozko dantzariak Malerreka Egunean
Maiatzaren azken larunbatean ospatu zen Malerreka 
Egunera, Sunbillara, joan ziren herriko dantzariak. Haurren 
taldeak eta helduenak, bakoitzak dantza bana eskaini zuten. 
Urrozko plazatik ateratzen ziren lehen aldia izan zen, baina 
seguru hurrengo urtean ere ez dutela hutsik eginen.

jaione ariztegi

Malerreka kantuz egin dute urrozen
Malerreka Kantuz Urrozen egin zuten ekainaren 2an, 
eguraldi bikaina lagun zutela.

jaione ariztegi

ikasturtea akitzeko Mendaur eta san 
Juan Xarrera aterako dira solaslagunak

ttIPI-ttaPa
Ekainaren 2an ospatutako 
Mintza Egunaren ondotik, 
ikasturtea akitzeko Mendaur 
eta San Juan Xarrera mendi 
ateraldia antolatu du Solasla-
gunak ekainaren 17rako. 

Igandean 10:00etan Aran-
tzako herri sarreran dagoen 
aparkalekuan elkartuko dira. 
Bertan, Iruñerriko Mintzakide, 
Hondarribiko Mintzalagunak, 
Mintzakide mendi taldea eta 
Baztan, Malerreka eta Bortzi-
rietako Solaslagunak elkartu-
ko dira. Itzulia 5 ordu inguru-

ko ibilbidea izanen da eta 800 
metroko malda izanen du. 
Gailurrean hamaiketakoa egin 
eta Arantzara bueltatuko dira. 
Azkenik, San Juan Xar bisita-
tuko dute eta bertako erritua 
egiteko aukera ere izanen dute.

Hamaiketakoa eta norbera-
ren oihal zati bat eraman behar 
da. Izena emateko, norbere 
herriko dinamizatzailearekin 
jarri behar da harremanetan. 

Bertzeak bezalaxe, hau ere 
saio irekia izanen da eta bal-
dintza bakarra euskaraz bizi-
tzea da.
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SalDiaS

ttIPI-ttaPa
Udako lehendabiziko astebu-
ruan besta usaina hedatuko 
da herrian. Haur, gazte eta 
helduek ez dute etxean geldi-
tzeko aitzakiarik. 

ostirala, ekainak 22
09:30ean argisoinuak txistu-
lariekin. Goizean umeendako 
jokoak.15:30etik  20:30era  
umeendako parkea  (jumping, 
carrak, gaztelu haizatuak).
20:00 txupinazoa eta  ohitu-
rako zopak Herriko Ostatuan.
Gauez dantzaldia Txingudi 
Deejaysen eskutik.

larunbata, ekainak 23   
09:30 argisoinuak txistularie-
kin. 11:00etan herriko mus 
txapelketa. 14:00etan herri-
bazkaria, bertsolariekin. Ber-
tsolariak: Muñoa eta Lizarral-
de. Arratsaldez bertso-pilota. 
Herriko gazteen arteko pilota 
partidak bertsolariek alaituak.
22:00etan San Juan suak.
Arratsaldez eta gauez dantzal-
diak Basajaun taldearekin.

igandea, ekainak 24
09:30etik aurrera txistulariek 
alaituko dute herria. 11:00etan 
Meza Nagusia, San Juan he-

rriko patroiaren ohorez. On-
dotik, Udalak eskainitako 
mokadutxoak, Herriko Osta-
tuan. 13:00etan aizkora apus-
tua Ruben Saralegi eta Jon 
Rekondoren artean.18:00etan 
herriko gaztetxoen arteko he-
rri-kirolak izanen dira plazan.
19:30 Puro Relajo  mariatxi 
taldearen saioa.

21:00 Patata tortilla lehiaketa 
izanen da. Ondoren, tortillak 
janen dira eta Udalak txistorra, 
gazta eta edariak ere eskaini-
ko ditu. Bien bitartean, Oiha-
na-Oihana trikitilariek alaitu-
ko dute giroa. Hondarrean, 
eta festari bukaera emateko, 
su artifizialak izanen dira ikus-
gai. 

san Juan festak 
asteburuko hiru 
egunez izanen dira
Larunbatean bertsolariak eta sua izanen dira protagonista eta 
igandean aizkora apustua eta patata tortilla lehiaketa

Igandeko hondar egunean patata tortilla lehiaketa izanen dute. artxiboko argazkia
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aRKupeaK

Mendi itzuliaren ondotik bazkari girotua
Leitzako mendi itzuliaren ondotik egindako bazkaria ezustez 
josia izan zen. Batetik, soldaduska elkarrekin egin zuten lau 
lagun, 40 urteren ondotik, elkartzeko bide eman zuen; eta 
bertzetik, Juan saxofonistak (Jatorreko musikari izanak) eta 
Tomasek akordeoi-jotzaileak emanaldia eskaini zuten. 

Fernando etxeberria

FerNaNdo etXeberrIa
Elkarteko 40 lagun Benidormen 
izan dira maiatzean. Bi hote-
letan izan dira, eta eguraldia 
lagun, giro ederra izan dute. 
Halere,  zuzendaritza batzor-
deak, urtero ostatu hartzeko 
dituzten arazoak tarteko, hel-
du den urtean aldaketak egitea 
proposatu du. 

Izan ere, batetik, hotelek 
plaza gutti eskaintzen dituzte;  
eta bertzetik, dirua aurreratzea 
eskatzen diete.  Aldaketak au-
rreproiektu batean bildurik, 
ordezkariei helarazi dizkie. 
Bertzeak bertze, maiatzean 

Gandiara joateko aukera bildu 
dute (urrian, aldiz, Benidormen 
izanen dira). Elkarteko kide 
batzuek beraien desadosta-
suna adierazi dute, eta horiek 
ere aintzat hartuko dituzte. 
Momentuz, Gandiara joateko 
joera duten bertze erretiratu 
elkarte batzuekin solastatu 
dira. Haien esperientziak po-
sitiboak izan direla nabarmen-
du nahi izan dute. Era berean, 
prezio aldetik, Gandia mer-
keagoa dela jakinarazi dute.

Azken erabakia esperien-
tziaren eta prezioaren esku 
utziko dutela jakinarazi dute. 

Elkarteko 40 lagun Benidormen izan dira. Fernando etxeberria

heldu den urteko 
aldaketak mahairatu 
ditu elkarteak
Urtero bezala, elkarteko kideek hamalau eguneko egonaldia 
egin dute Benidormen

FerNaNdo etXeberrIa
Buletinean bildu dute infor-
mazio guztia. Guztira hogeita 
bortz ikastaro eskainiko di-
tuzte. Hemezortzik %50eko 
beherapena izanen dute eta 
bertze zazpi, Gobernuaren eta 
Caixabanken laguntzari esker, 
doan izanen dira. Abuztuaren 

31 bitarte eman daiteke izena. 
Elkarteak pilates, yoga, gim-
nasia, aquagym, luzaketak, 
spinning... saioak eskaintzeko 
Bera, Doneztebe, Elizondo, 
Leitza eta Lesakako kirolde-
giekin hitzarmena egin du. 
Horiek guztiek %50eko des-
kontua izanen dute aurten. 

bigarren seihilekoan 25 ikastaro 
eskainiko dituzte

FerNaNdo etXeberrIa 
Aurtengo bidaien artean in-
teres handiena eragin duena  
irailaren 17tik 24ra bitarte 
egitea aurreikusi duten Me-
diterraneoko itsas-bidaia izan 
da. Guztira 52 plaza eskaini 
dituzte. 

izen-ematea 
Mediterraneoko itsas-bidaia 
irailaren 17tik 24ra bitarte 
egitea aurreikusi badute ere, 
aste honetan (hilaren 11n, 
12an eta 13an) ematekoa zu-
ten izena. Izan ere, batetik, 
Eroski bidaiak agentziak pla-
zak gorde nahi ditu; eta ber-
tzetik, pasaportea beharko 
dutenez, guztia lotzeko teno-
rez hasteko asmoa dute. 

Bartzelonatik abiatu eta Na-
poles, Civitavechia, Florentzia, 
Pisa, Livorno, Niza eta Seten 
barna ibili ondotik, hasierako 

tokian bukatuko dute itzulia. 
Geldialdi guztiak Europako 
hirietan eginen badituzte ere, 
nazioarteko uretan barna ibi-
liko direnez, pasaportea behar 
izanen dute.

bertze bidaiak 
Bigarren seihilekoan, Teruel, 
Albarracin eta Cuenca, Kana-
ria Handia, Lizarra eta Lodo-
sa, Gesaltza Añana, Gasteiz 
eta Zumarraga ere ezagutuko 
dituzte. 

Astebeteko itsas-bidaia eginen dute. 

Mediterraneoko itsas-bidaiarako aste 
honetan izena eman dute 
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Jon
IRIARTE
Arizkungo gaztea

ARIZKUNGO  BESTAK Ekainaren
21etik 25era

«Bestetan

arratsaldeak girotzeko 

gautxorion ahalegina 

behar dugu»

Herriko bestez gozatu ahal izateko 
lan handia egin behar izaten dute 
Arizkungo gazteek. Antolaketa-

lan nagusiak «urtez urte aldatzen diren 
lau damunagusien esku» uzten badira 
ere, generalean, «handik eta hemendik 
egiten diren ekarpenez» osatzen dute 
egitaraua. Aurtengoan ez dira guti 
Jon Iriarteren egitekoak, bertze hiru 
lagunekin batera, «Sanjuanak behar 
bezala pasatzeko adi egon eta behar 
denean lagunduz» ibili beharko du. 

Lana eta besta uztartuz
Lanak lan eta ardurak ardura, bestak 
«gogo aunitzekin» bizi ditu Iriartek. Zopa 
jatea, suak, Arizkun Rock, zikiroa… 
herrian urtean behin izaten direnez, 
«egunei ahal bezainbertzeko etekina 
ateratzen» saiatzen da. Berriki arte 
«egunik gogokoena zopa jate eguna izan 
da» eta «suak saltatzea arizkundarrok 
galdu ezin dugun hitzordua da». Baina 
azken urteetan Arizkun Rock jaialdiak 
hartu duen «indarra» tarteko, ez luke 
bat aukeratzen jakinen. Kontzertuak 
2006tik antolatzen badira ere, Arizkun 

Rock izenez laugarren urtea dute 
eta «urtetik urtera jende gehiago 
bertaratzen da, joan den urtean plaza 
gainezka zegoen, inoiz ez bezala». 
Hitz guttitan «herriaren lan gogorrez 
eta batez ere gazteen izerdiz aitzinera 
ateratzen dugun jaialdia da, musika 
onaz inguruko jendearekin gozatzeko 
aitzakia bikaina». 
  Arizkungo bestei «egun batzuetan 
arratsaldeak girotzea falta zaiela» uste 
badu ere, «dena behar bezala lotzea eta 
ekitaldi guztiak arrakastatsuak izatea 
ez da dirudien bezain aise lortzen». 
Hori horrela, Iriartek «gaueko musika 
eta giroa» nabarmentzen dela uste 
du: «jende gehiago animatzen da eta 
musika lagun, giroa ederra izaten 
da». Eguneko giroari bultzadatxoa 
emateko eta gaueko martxari eusteko 
gonbidapena egin nahi izan du 
arizkundar gazteak: «udari bestan 
hastea bezalakorik ez dagoelako, San 
juanetan egin kuku eta Sanpedrotan 
ez gelditu mutu».
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EKAINAK  21, ortzeguna

12:00 Diana, txupinazoa eta gazteen luntxa. 13:00 Txopoa goratzea. 14:00 

Gazten bazkaria frontoian. 18:00 Ginkana. 20:30 Mutildantzak. 21:30 Baztan 

zopak, Beñat musikariak alaiturik. Ondotik, besta!

EKAINAK  22, 
ortziralea

10:00 Diana. 14:00 Gazteen 
bazkaria. 17:00 Bertso poteoa: 

Ander Lizarralde eta Unai 
Muñoarekin. 17:30 Herriko haurren 

trikitixa kalejira. 23:00 Arizkun 
Rock: Sofokaos, Kaotiko eta Tirri 

& Tery.  *Ogitartekoak salgai 
paratuko dituzte.

EKAINAK  23, larunbata

10:00 Diana. 10:30 Enriques Party egun osoan. 14:00 Haurren bazkaria. 17:00 

Zaldi ikuskizuna Ordokin. 18:00 Txokolatada. 18:30 Erraldoiekin itzulia, herrian 

barna. 20:30 Dantzaldia Laiotz taldearekin. Ilunabarrean su artifizialak, eta 

ondotik gaita eta mutil-dantzak. 00:00 Dantzaldia  Laiotz taldearen eskutik. 

04:00 DJ Tirri & Tery.  *Ogitartekoak salgai paratuko dituzte.

EGITARAUA

EKAINAK  25, astelehena

10:00 Dianak. 12:00 Mus iñezture. 14:00 Zikiro jatea 

Fernando eta Beñatek alaiturik. 20:00 Xingar jatea. 

00:00 Txopo botatzea eta gaixoa Ni. 

EKAINAK  24, igandea
10:00 Diana. 11:00 Meza nagusia. 12:00 Mutil-
dantzak. 18:00 Baztango dantzariak. 19:30 Txamukos 
mariatxiak. 21:30 Gaita ta mutil-dantzak. 00:00 Sozi 
Party: 80´s returns.

Oharra: Txartelak ekainaren 19a artio egonen dira salgai. Hortik 
aitzinera zopak 25€ eta zikiro jatea 30€ ordaindu beharko dira

ARGAZKIAK: valledebaztan.com
         arizkunrock.blogspot.com



   | 27
ttipi-ttapa  |  712 zk.

2018.06.14

EKAINAK  28, ortzeguna
10:30 Haur jokoak eta puzgarriak. 12:00 Txupinazoa eta ezkil jotzea. Ondotik, pintxo potea herriko ostatuetan barna. 14:00 Gazte bazkaria Izpegin (apuntatzeko Zubi Punta ostatuan). 17:00 Izpegiko IX. Igoera. Bertan, txokolatada eta sari banaketa. 20:30 Presoen aldeko elkarretaratzea. 21:00 Baztan zopa herrikoiak plazan (txartelak salgai herriko ostatuetan). 23:30 Dantzaldia Fidel akordiolariaren eskutik.

EKAINAK  29, ortziralea
10:00 Argisoinuak. 11:00 Meza. 

Ondotik mutil-dantzak, haurren dantza 

saioa eta luntxa plazan. 17:00 kuadrillen 

arteko II. desafioa, Baztan Treken 

eskutik. 19:00 Txamukos mariatxiak 

plazan. 20:30 Mutil-dantzak, gaiteroak 

eta larrain-dantza. 21:30 Gazte afaria 

Kastonea ostatuan. 23:30 Kontzertuak 

plazan: Etsaiakeroak, Dama eta Modus.

UZTAILAK  1, igandea
10:00 Argisoinuak, herriko trikitilari eta pandero-

joleekin. 11:00 Pilota partidak Gorostapolon. 

Ondotik zintzur bustitzea. 14:00 Zikiro jatea plazan, 

Hauspolariek taldearen eskutik. 20:30 Mutil-dantzak, 

gaita eta Larraindantza. 22:00 Dantzaldia Iparlan 

Frantxixkoren eskutik. 21:00 Kontzertua Zubi Puntan. 

01:00 Ziztor & Karton plazan.

EKAINAK  30, larunbata
10:00 Argi soinuak. 11:30 Asier Kidam Magoa Erratzuko frontoian. 12:30 
Erratzuko haurren V. frontenis txapelketako finalak. 14:00 Bazkari herrikoia 
kanpineko ostatuan. 17:30 Pilota partidak. Master Cup Txapelketako finalistak: 
Olatz Arrizabalaga-Patri Espinar vs Eneritz Arrieta-Leire Etxaniz. Xala-Berjera vs  
Aritz Lasa-Mikel Beroiz. Ondotik, Emaztekien Frontenis Txapelketako finalak. 
19:30 Dantzaldia plazan Gabenara taldearekin. 20:30 Mutil-dantzak, gaita 
eta larrain-dantza. 23:30 Dantzaldia plazan Gabenara taldearekin.

ERRATZUKO   BESTAK Ekainaren
 28tik

uztailaren
 1era
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EKAINAK  29, ortziralea
09:00 Diana gaiteroekin eta txarangarekin. 

11:00 Meza Nagusia, ‘Agur Doneztebe’, 

Trapatan eta bandera dantza. Goizean zehar 

Elutxa txaranga eta gaiteroak ibiliko dira 

herritik. 12:00 Buruhaundiak. 13:30 Luntxa 

udaletxe azpian. 18:00 Bertso saioa Santa 

Luzia plazan: Aitor Sarriegi, Agin Laburu eta 

Amaia Agirre. Gai-jartzailea: Alaitz Rekondo. 

20:00-21:45 Dantzaldia Alaiki musika 

taldearen eskutik. Ondotik Joaldunak herriari 

buelta emanen diote.
Bear Zanan bukatuz. 22:15  Erreka Dantza 

Taldearen ikuskizuna Bear Zanan. 00:30 

Dantzaldia Alaiki musika taldearen eskutik.

EKAINAK  30, larunbata

09:00 Diana aurorak eta gaiteroekin. 10:00 Lore 

eskaintza San Pedrori elizako plazan. 10:30 

Mus txapelketa eliz atarian. 11:00 Udal ttikiari 

ongi etorria eta txupinazoa. 11:30 Kalejira eta 

dantzari ttikien ikuskizuna Bear Zanan. Ondotik 

dantzarientzat luntxa. 12:00 Buruhaundiak. 14:00 

Udal ttikia aukeratzen parte hartu duten haurren 

bazkaria. 15:30 Doneztebeko II. Motorshow Slalom. 

16:00 Haurrendako Jokulandia Bear Zanan. Udal 

ttikiak emanen dio hasiera. Denbora ona eginez 

gero, bukaeran apar-besta. Ondotik Udal ttikiari 

diploma banaketa eta botere itzulera. 18:00 

Aurorak eta Elutxa txarangarekin poteo alaia. 

20:00-21:45 Dantzaldia Oharkabe taldearen 

eskutik. 22:00 Zezensuzkoa Bear Zanan. 00:30 

Dantzaldia Oharkabe taldearen eskutik.

EGITARAUA

DONEZTEBEKO
   BESTAK Ekainaren

 28tik
uztailaren

 2ra

EKAINAK  28, ortzeguna

18:30 Bezperak elizan Mendi abesbatzaren eskutik. 20:00 

Txupinazoa. Ondotik Doneztebeko txistulariak eta Elutxa txaranga 

karrikaz karrika. Herriko elkarte eta ostatuetan zopak. 00:30 

Dantzaldia Gabenara taldearen eskutik.

Argazkia:
ONDIKOL

Argazkia: Alicia de CASTILLO
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UZTAILAK  1, igandea

09:00 Diana Elutxa txarangarekin. 11:30 Herri-kirolak Bear Zanan, Tragoz-

trago eta Zurruteruk kuadrilen artean. 12:30 Voces Navarras jotak Santa 

Luzia plazan. 14:00 Gazte bazkaria (zikiro jatea) Intzakardin. Ondotik Sakatu 

elektrotxarangarekin poteoa. 18:00 Girotu plaza haur berbena Santa Luzia 

plazan. 20:00 Los Tenampas hirukotea (musika mexikarra) Santa Luzia plazan. 

22:00 Zezensuzkoa Bear Zanan. 00:00 Tirri & Tery.

UZTAILAK  2, 
astelehena

09:00 Diana gaiteroekin. 11:00 Dantza 
erakustaldia Doneztebeko Rebeca Dantza 
Akademiako ikasleek eskainia Santa 
Luzia plazan. 14:00 Herri bazkaria 
Intzakardin: Kaldereteak. Goizean zehar 
sukaldatu zuen kalderetea lagunartean 
eta giro ederrean musikaz alaitua.
* Ardoa, sagardoa, ura, ogia eta kafea 
Udalaren kontu.
Bazkal ondotik erreka igoera. Denak 
uretara!!
19:00 Guateke taldea Santa Luzia plazan. 
22:00 Zezensuzkoa Bear Zanan. Ondotik 
Elutxa txaranga karrikaz karrika eta gero 
‘Gaixoa ni’ Santa Luzia plazan.
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Musika eta dantza zaletasun 
dituzten Doneztebeko gazteak 
dira Maialen eta Idoia Zamorano 

ahizpak. Herriko bestetan biak uztartzeko 
aukera izaten dute, batzuetan karriketan 
gatza eta piperra jartzen ibiltzen dira; 
bertzeetan, berriz, gatza eta piperra 
dastatzen. 

Han eta hemen, dena gozamen
Txistua jotzen, dantzan, herri bazkariko 
giroaz gozatzen… han eta hemen 
ikusiko ditugu aurten ere: «lantokian 
besta eskatu eta baiezkoa erantzunez 
gero, bortz egun horietan ez dago 
etxean gelditzeko aitzakiarik!». Bereziki, 
San Pedro Eguneko ekitaldien bueltan 
sortzen den giroa dute gustuko: «goizetik 
patroiaren omenezko mezan jende 
aunitz biltzen da eta ondotik, Trapatan 
eta bandera dantzek ikusmira handia 
eragiten dute». Eguerdiko bazkaria 
«familia elkartzeko aitzakia polita 
da» eta arratsaldean, Erreka dantza 
taldearen emanaldi berezia ikustera 
«adin guztietakoak bertaratzen dira». 
   Momentu guztiek beraien xarma 
badute ere, Zamorano ahizpentzat azken 
eguneko herri bazkaria eta Errekak, 
San Pedro Egunerako, prestatzen 
duen ikuskizun berezia «hutsik egin 
gabekoak dira». Dantza munduan 
«lau urte genituela hasi ginen eta urte 

aunitzez San Pedro Eguneko ekitaldian 
parte hartu dugu». Duela bi urte dantza 
taldeko kide izateari utzi bazieten ere, 
urte horiek guztiek atzetik dagoen lana, 
barrutik bizi duten ilusioa eta jartzen 
duten gogoa hurbiletik ezagutzeko bide 
eman zieten: «dantzarako grina ez zaigu 
itzali, orain ikusle bezala bizi dugu». 

Etxetik plazara
Era berean, hondar eguneko herri 
bazkarian,  «haurrak, gazteak eta 
helduak mahai-inguruan biltzeak guztiok 
momentu beraz gozatzeko bide ematen 
duenez gero, ekitaldia bestak borobiltzeko 
modukoa da». Areago, erreka igoeraren 
bidez «bukaera berezia ematen diegu».  
Normalean, arratsaldean hasitakoari 
gauez ematen diete segida. Aurten, 
ordea, larunbat goizean ez dute piper 
eginen: «gaita eta atabala ikastaroan 
ikasitakoa plazaratzeko plazerra izanen 
dugu». Azaroan ekin zieten ikastaroari 
eta orduz geroztik, Tomas eta Shanti 
Diaz aita-semeen eskutik, eta Joseba 
Indabereren laguntzaz, hainbat saio 
izan dituzte: «larunbat goizetan, ordu eta 
erdiz, hogei eta berrogei urte bitarteko 
hamabortz bat musikari biltzen gara». 
Beraien artean duten giroa «izugarria» 

Idoia ZAMORANO
Doneztebeko gaztea
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dela eta «elkarrengandik aunitz ikas 
dezaketela» nabarmendu nahi izan 
dute. Gela barruan ikasitakoari etekina 
ateratzeko eta karrikak alaitzeko ideia 
«irakasleari bururatu zitzaion» eta bi 
ahizpen ustez «gure buruan sinisteko 
eta guregan konfiantza izateko» urrats 
garrantzitsua izan da.

Elkarren sustengu eta osagarri
Ikastaroan izen-emateko erabakia 
«elkarren arrimuan» eman zuten ahizpek 
«eta ez dugu damurik». Ez batak ez 
bertzeak oinarrizko jakintzarik gabe 
ekin zuten bidea: «instrumentu hauekin 
hutsetik hasi ginen». Edonola ere, 
ordurako ahizpetan gazteenak, Idoiak, 
bateria eta zaharrenak, Maialenek, 
txistua jotzen bazekitenez, «argi» zuten 

banaketa: «haizezko instrumentua txistu-
lariarentzat eta perkusio instrumentua 
bateria-jolearentzat behar zuen». Lehen 
emanaldia Pintxo Lehiaketan eman 
zuten, eta «urduritasuna agerikoa bazen 
ere, gustura gelditu ginen». Hamar pieza 
inguru jo zituzten «uste baino hobe atera 
zen, jendearengan harridura antzeman 
genuen eta akitu orduko hurrengo 
ekitaldia ailegatzeko desiotan ginen». 

Aldaketa ttikiak, erraldoietarako bide
Eguna ailegatzeko atarian, berriz ere 
urduritasunak sumatzeko gogotsu daude 
zamoranotarrak. Aurtengo berrikuntzak 
«berrikuntza izate hutsagatik ez ezik, 
herritarrak izateagatik» haize freskoa 
ekarriko duela uste dute. Areago, gauza 
batek bertzea eskatzen duenez, hori 
«erraldoiei bultzadatto bat emateko 
baliatzea polita izan daitekeela» uste 
dute. Bien bitartean, aurtengoez 
gozatzeko prest daude ahizpak. Jantzi 
zuriak eta zapi gorria txukun-txukun 
dituzte, «eta ez ditugu berehalakoan 
kenduko». 
    Sanpedroak akitu eta sanferminetara 
joanen dira: «aita lesakarra da, bere 
iturritik edan dugu, beraz harena da 
sanferminak horrenbertze gustatzearen 
ardura» adierazi dute irriz. 

Maialen ZAMORANO
Doneztebeko gaztea
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Urteen joan-etorrian, Juan Telletxe-
ari bestetako ardurak aunitz 
aldatu zaizkio. Hamabi bat urte 

zituela, aizkoran hasi zen eta «hogei 
urtez ikuskizun batzutan, Nafarroako 
txapelketetan eta herriko bestetan» 
parte hartu izan du: «apustua pasatu arte 
bestarik ez egitea zen zailena, orduan 
egunez aprobetxatzen nuen». 

Ardura bat utzi, bertzea hartu
Zinegotzia zenean, berriz, «egiteko 
gehiago izaten nituen, ekitaldiz ekitaldi 
ibili behar izaten nuen, gaur udalean 
daudenek egiten duten bezalatsu». 
Orain, antolaketa aldetiko ardurak 
guttituagatik, «aita izatearenak hartu 
ditut». Ardura aldaketak bestak bizitzeko 
modua  aldatzea eragin badio ere, gogoa 
bizi-bizi mantentzen du. 

     Guztia, ordea, ez da errotik 
aldatu. Mus txapelketa antolatzen 
«beti bota izan dut esku bat, eta azken 
urteetan nire gain hartu dut horren 
erantzukizuna». Bikoteak apuntatzen 
eta partiden zozketak egiten aritzen 
da: «20-25 bat bikote izaten gara, 
bezperako parrandaren arabera gazte 
gehiago edo guttiagok ematen dute 
izena. Azken urteetan bikote kopurua 
pixka bat goititu da». Antolaketa-lanak ez 
dute zama handiegirik Telletxearentzat: 
«nik ere badut muserako zaletasuna eta 
txapelketan jokatzen dut… horregatik, 
arront gustura egiten dut». Familiako aita 
izateak ere ez dio giro guztiak probatzea 
galarazten: «egunez familiarekin eta 
gauren batean kuadrillarekin ateratzen 
naiz». 

Bertso besta
Besta eta bertso giroa izugarri gustatzen 
zaio Juan Telletxeari eta batak bertzea 
dakarrela uste duenez, berriki helduen 
bertso eskolan ibili da doneztebarra:  
«aitzineko bi urtetan izena eman 
nuen eta ez zen talderik osatu; aurten 
lortu dugu». Igandero etxean ikusten 
genituen «Hitzetik hortzera saioak 
dira zaletasun horren eragile, aizkoran 
bezala, aitaren zaletasuna neureganatu 
dut». Hamalau lagun bildu dira eta 
«giro bikaina» izan dugunez «heldu den 
urtean errepikatzeko asmoz» dago Juan 
Telletxea. Bien bitartean, ikasitakoa ez 
atzentzeko «Donezteben mahai inguruan 
kantatzeko ohiturarik ez dagoenez, 
Eratsunen aprobetxatu behar izaten 
dut». Baina Doneztebeko bestetan mahai 
inguruan ez izanagatik, «akaso barrako 
txokotik» entzunen ditugu Telletxearen 
bertsoak. 

Egunetik gauera
Bestetan izaten dituen ardurak eta 
bestak bizitzeko modua ez ezik, bestak 
ere aunitz aldatu direla kontatu digu 
Telletxeak «urte aunitz pasa dira». 
Besta «haundiena egunekoa zen lehen; 
gauekoa da orain». Plaza giroak indarra 
galdu du, «ostatuak gailendu zaizkio». 
Eta ekitaldi batzuen «bakillak eta 
kukaña, erraterako» ordez eta bertze 
batzuk antolatzen dira . Baina, aldaketak 
aldaketa, «nahi duenak gozamenerako 
aukera badu» nabarmendu nahi izan du. 

Juan TELLETXEA
Doneztebeko gaztea

«Nahi duenak 

gozamenerako 

aukera badu»
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ttIPI-ttaPa BAztAN-BIdAsoA
570 denda, bakoitzak bere 
zonaldeko elkarteak ordezka-
tuta, Denok Bat Merkataritza 
Federazioarekin elkarturik 
batu egin dira, ahots bakarra 
sortuz, Nafarroako operadore 
haundiek erabili ohi duten 
BEZik gabeko egunak prakti-
karen aurka egiteko; izan ere, 
haien ustez, horrelako kan-
painek kontsumo engainaga-
rri eta oldarkorra sustatzen 
dute. Orokorrean kontsumi-
tzaileak uste du BEZa altue-
nari dagokiola deskontua 
(ehuneko 21eko deskontua) 
eta hori ez da beti horrela iza-

ten, deskontua produktuaren 
BEZaren araberakoa da, gehie-
netan %21a baino ttikiagoa.

Gezurrean oinarrituta
Merkatarien arabera, aunitze-
tan ikus ditzakegu horrelako 
kanpainak komunikabideetan, 
formatu bortitzetan gainera. 
Kontsumitzaileari iristen zaion 

mezua zergarik gabe erosten 
duela da: «operadore handiek 
Foru Ogasunari denok ordain-
tzen diogun Balio Erantsiaren 
gaineko Zerga marketing tres-
na bezalaerabiltzen dute» 
diote. Era honetako ekintzak 
Nafarroako gizartearen gehien-
go batentzako ezkorrak dire-
la uste dute bederatzi gertuko 
merkataritza elkartek eta De-
nok Bat Federazioak. Doku-
mentu hau sinatzen dutenek 
gertuko salmenta baten alde 
egiten dute egunero, euren 
Udal eta Mankomunitateei 
zergak ordainduz, eta «era 
honetan tokiko finantziazio- 
iturri garrantzitsu bat supo-
satuz».

Denon artean gizarte zen-
tzudun eta jasangarri bat ga-
ratu beharrean, kanpaina 
horien erruz gure bizilagunek 
BEZik gabeko egunetan eros-
tea hobea dela uste dutela 
salatu dute, hots, «zergak or-
daintzen ez ditugun egunetan, 
osasun edo hezkuntza lagun-
tzen ez dugun egunetan, zer-
ga paradisuetan tributatzea 
hobe den egunetan».

Arrazoi horiengatik Bortzi-
riak, Malerreka, Baztan, Saka-
na, Tutera eta Iruñeko Erro-
txapea, Sanduzelai eta Txan-
trea auzoetako dendek ozen 
eta garbi adierazi nahi dute 
BEZik gabeko egunen kontra 
daudela eta hortaz, euren be-
zeroei jakinaraziko dietela 
BEZik gabeko egunetan, zer-
bitzu publikorik gabeko eta 
zergarik gabeko egunetan, 
hobe dela ez erostea.

Ekimenarekin bat egin duten merkatari elkarteak, tartean eskualdekoak.

eGuN horIetaN 
hobe deLa eZ 
erostea erraNeN 
dIete beZeroeI

beZik gabeko 
egunen kontra dira 
bertako merkatariak
Nafarroa osoko 570 dendek bat egin dute ekimenarekin, 
tartean Baztan, Bortziriak eta Malerrekako elkartetakoek

Gizarte arloko 
erakundeei diruz 
laguntzeko bi 
deialdi baztanen

ttIPI-ttaPa BAztAN
Baztanen gizarte arloan ari 
diren entitateei eta lankidetza 
proiektuei diru-laguntzak 
emateko bi deialdi egin ditu 
Udalak. Bi deialdien kasuan 
ekainaren 18a arteko epea da 
proiek tuak aurkezteko. 

Horietako bat Baztanen esku 
hartu eta gizartera tzea susta-
tzen duten irabazi-asmorik 
gabeko elkarteei bideratua da. 
Diru-laguntza honen helburua 
prebentzioaren, lagun tzaren, 
aisiaren eta denbora librearen 
eta gizar teratzearen arloko 
lana eginez herritarren ongi-
zatea bultzatuko duten pro-
gramak susta tzea da.

Bigarren laguntza deial dia 
nazioarteko lankidetzarako 
proiektuendako da, garapen 
bidean diren herrialdeetako 
komunitateen ahalmen sozio-
ekonomikoak garatzen lagun-
tzeko eta oinarrizko beha-
rrizanak asetzen eta tokiko 
giza baliabideak bultzatzen 
laguntzeko. Haurrei laguntza 
ematea lehene tsiko dute, bai-
ta muturreko pobrezia eta 
goseta desage rraztea ere; oi-
narrizko hez kuntza uniber-
tsalerako eskubidea; genero 
berdintasuna eta emakumeek 
parte hartzeko eta erabakitze-
ko duten eskubidea; haurren 
hilkortasun tasa murriztea…

GizaRtea
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aReSo aRaNo

ttIPI-ttaPa
Ekainaren 1ean Aranon Jalki 
kultur elkartea izango denaren 
hazia erein zen. Elkartea sor-
tzeko iniziatiba izan zutenen 
artean deialdi irekia egin zen 
sortze prozesuan ahalik eta 
jende gehien parte har zezaten. 
Jai batzordearekin batera egin-
dako bileran elkartearen ize-
na, estatutuak eta lantaldea 
zehaztu zituzten. Aurrera 
begira parte hartzea zabaltzea 
lehenestea adostu zuten. He-
rriko guraso, gaztetxo, ema-
kumeen talde, baserritar eta 
Udalarekin saretzea da asmoa. 

Horrela, elkartearen oinarri 
nagusiak, kultur arloko ekin-
tzak bultzatzea, auzolana sus-
tatu eta herriak dituen beha-
rrak identifikatu eta asetzen 
saiatzea izango dira. Jalki 
izena adostu zuten lehen ba-
tzar honetan. Aranon, jalki, 
haziak astintzen diren moduan, 
herria jalkitzen jarraitzea da 
kultur elkartearen asmo na-
gusia. Jada ekimen asko eka-
rri dira mahai gainera eta hauek 
gutxinaka hasiko dira lantzen. 
Dagoeneko Guifinet sarea Suro 
auzora iritsi da, eta epe ertai-
nean, Surotik herri osora za-
baltzeko asmotan dabiltza. 
Bestetik, ekainaren 13tik ha-
sita uztailaren 25era bitarte, 
asteazkenero, Maisuenean, 
19:00etatik 21:00etara bu-
ruhandiak egiteko tailerrak 
antolatu dituzte.

Jalki kultur taldea 
sortu eta helburuak 
zehaztu dituzte

Herritarrek bete dute erronka
Ekainaren 2an zortzi herritar abiatu ziren Leitzako plazatik 
erronka osatzeko asmotan. Baina giro sargoria, erorikoak… 
tarteko  azkenean Leire, Arkaitz, Iker eta Txominek lortu 
zuten 67 kilometroko ibilbidea osatzea. Zorionak, ez duzue 
meritu makala!

utzitako argazkiak

Hirigintza plana  egiteko ar-
dura duen enpresak ez ditu 
bete adostutako baldintzak 
eta, horregatik, beharrezko 
dokumentazio guztia aurkez-
tu bitarte hirigintza planeko 
parte hartze prozesua bertan 
behera uzteko erabakia hartu 
dute.  

Hirigintza planeko 
parte-hartze prozesua 
bertan behera

Etorkizunean zuntz optikoa 
etxeetan jarri ahal izatea ahal-
bidetuko du banda zabala 
herriraino ekartzeak. Lanak 
laster abiatuko dituzte. Ho-
rretarako egin beharreko lanek 
32.000 euroko kostua dute eta 
%80a Nafarroako Gobernuak 
finantzatuko du.  

Banda zabala jartzeko 
lanak epe laburrean 
hasiko dituzte

Herriko talde eta eragileetako 
ordezkariek pasa den maia-
tzaren 18an egin zuten bilku-
ra. Pestak izan zituzten hizpi-
de eta guztien artean aurten 
pestetako herri bazkarian zi-
kiro jatea egitea erabaki zuten. 
Horixe izango da aurtengo 
berrikuntzetako bat.

Zikiro jatea eginen 
dute pestetako 
bazkarian

Giro bikaina 
eskolen arteko 
topaketan
Arano, Areso, Ezkurra, Goi-
zueta eta Leitzako eskoletako 
ikasle, irakasle eta gurasoak 
bildu ziren egun osoko pestan 
eta udaberriko eguraldi zoroak 
ez zion dirdirarik kendu egu-
nari. Goizuetarrek izanen dute 
datorren urtean topaketak 
antolatzeko ardura.

eneritz iraola
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leitza

ttIPI-ttaPa
Joan den urtean, Leitza Kon-
tsumituz partaidetza proze-
suan ekintza plana osatzeko 
bildutako ekarpenak honako 
helburuotara begira eraiki 
ziren: lehen sektorea eta ber-
tako produktuak ikustaraztea; 
ekikadura burujabetzaren 
ikuspegitik hausnarketa egitea; 
eta bertako  produktuen ekoiz-
pena eta kontsumoa bultza-
tzea. Lehen sektoreko lanak 
ikustarazteko ekimenen hari-
ra, Bertatik Bertara dinamika 
osatzen duten Leitza eta Are-
soko Udalak, LeitzEKO Kon-
tsumo taldeak, ekoizleak... 
Larreen Eguna antolatu dute. 
Antolatze-lanetan Mendibil 
Mendi Taldearen eta Alke Kul-
tur Elkartearen laguntza izan 
dute.

Egun horren helburua, eki-
taldi didaktikoen bidez, lehen 
sektoreak Leitzan eta Areson 
urteetan egin duen eta gaur 
egun egiten duen ekarpen 
sozial eta kulturala balioetsi 
eta aitortzea eta paisaia eta 
lurraldea mantentzen egin 
duten lana ezagutaraztea da. 
Helburua asebetetzera bidean, 
egun osoko egitaraua antola-

tu dute. 09:00etan plazatik 
abiatu eta Telleri baserria bi-
sitatuko dute. Bertan, besteak 
beste, ardiekin egiten duten 
lana ikusteko aukera izanen 
dute herritarrek. Ondoren, 
12:30ean, Mukarrainen eginen 
dute geldialdia. Aziendak la-
rreetan ikusteko ez ezik, men-
di batzordeko kideen eskutik, 
larreen funtzionamenduaz eta 
beste hainbat kontuz hitz egi-
teko tartea hartuko dute. Nahi 
duenak autoz bertaratzeko 
aukera izanen du. 13:30ean 
Kornietan bilduko dira. Leitza 
eta Aresoko ekoizleen produk-
tuekin prestaturiko bazkaria 
(zopa, entsalada, zikiroa eta 
gaztanbera) dastatu bidenabar, 
egunari errepasoa egiteko au-
kerarik ez dute galduko. 

Hilaren 23an baratzeetan barna
Hurrengo larunbatean, 23an, 
11:00etan, Jakoba Errekondo-
ren eskutik Herriko Baratzak, 
Herri Ondare ibilaldia izanen 
dute herrian. Herriko baratzeen 
bisibilizazioa eta aitortza egi-
teko helburuz, garaian garai-
ko produktuen sustapenaz eta 
praktika onez hitz egiteko 
tartea izanen dute.

Lehen sektorearen ekarpena ezagutaraztea dute helburu. utzitako argazkia

Larreen eguna 
izanen dute 
larunbatean
Hilaren 23an, berriz, Jakoba errekondorekin baratzeetan barna 
ibilaldia eginen dute

Jm barrIoLa 
Udalak Plazaolako hesiak kon-
pontzeko eta hiru mendi ibil-
bide sortzeko 70.000 euroko 
inbertsioa eginen du. Euro-
pako FEDER programatik 
50.000 euroko laguntza jasoko 
du eta lanak uda ondoren has-
tea aurreikusi dute. 

Udalak, hesien egoera iku-
sita, hainbat diru-laguntza 
deialdietan aurkezteko me-
moria eta aurrekontuak pres-
tatu zituen. Hala, Cederna-
Garalur elkartearen bitartez  
Europako FEDER programa-
tik 50.000 euro jasoko ditu, 
gaur egun egoera txarrean 
dauden hesiak moldatzeko 
eta iraunkorragoak jartzeko. 

Era berean,hiru ibilbide erre-
gistratu eta seinalizatuko ditu. 
Horrela bada, gaur egun Lei-
tzalarrean dauden ibilbideak 
mantentzeaz gain, Iberoko 

dorreraino doan ibilbide bat 
sortuko dute, mendizaleek 
ibilaldiaren ondoren, Erdi 
Aroko konplexu arkitektoniko 
horretara iritsi eta gozatzeko 
aukera izan dezaten. Bestalde, 
Sorogain, Kornieta eta Aritz-
mendiko paisaiak Plazaolako 
trenbidearekin lotuko dituzten 
beste bi ibilbide ere osatzeko 
asmoa dute. Turismo arlorako 
jasotako diru-laguntzaz gain, 
Udalak 20.000 euro inguruko 
inbertsioa eginen du.

Hesiak moldatuko dituzte.

udalak Plazaolako hesiak konpondu eta 
hiru ibilbide sortuko ditu

Mendialdea Mankomunitateak 
eta NUPek elkarlanean, hon-
dakin bereziak eta materia 
organikoa kudeatzen ikasteko 
hiru saioko ikastaroa antolatu 
dute.Ekainaren 14, 21 eta 28an 
dituzte saioak, 17:30etik 
20:00etara. Ikastaroa jasotzen 
dutenek ziurtagiria jasoko dute. 

Hondakin bereziak 
kudeatzen ikasteko 
formazioa herrian

Maiatzaren 4an abiatu zen 
Kultur Aroa ekainaren 17ko  
Ehoziri Topaketarekin buka-
tuko da. 11:00etatik 14:00eta-
ra bilduko dira plazan. Altsa-
su, Andoain, Ibarra, Iruñea, 
Tafalla, Logroño eta herrikoen 
artea 80 ehoziri inguru bildu-
ko direla aurreikusi dute. 

Ehoziri Topaketa 
Kultur Aroa 
borobiltzeko

Kultur Aroko azoka jendetsua. 

Pesta Batzordeak txupinazoa 
botatzeko hautagaiak prest 
ditu: Villabonako talogileek, 
Gabriel Saralegik edo eskola-
ko irakasle jubilatuek izanen 
dute ardura. Herritarrek izanen 
dute azken hitza. Horretarako 
hilaren 22an eta 23an bozka 
mahaiak jarriko dituzte.  

Txupinazoa nork 
bota herritarrek 
erabakiko dute
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Jm barrIoLa
Abian da Plazaola aldizkariko 
azal eta kartel lehiaketa. Ekai-
naren 22a bitarte, Aurreran 
edo Maimur liburu-dendan 
aurkeztu behar dira lanak. 
Bozketa San Juan bezperan 
eginen dute. Parte-hartzaile 
bakoitzak nahi adina lan, es-
tilo eta teknika librean, aurkez 
ditzake. Gutxienez, A3 tamai-
na izanen beharko dute eta 
izengoiti bidez izendatuko 
dira. 16 urtetik beherakoen 
lanek "Plazaola-Leitzako al-
dizkaria-40.zenbakia"; eta 16tik 
gorakoek "Leitza 2018-Tibur-

tzio Donearen Pestak-40.zen-
bakia" testua behar dute ida-
tzita. 

Joan den urteko irabazlea.

Plazaola aldizkariko azal eta kartel 
lehiaketa martxan, ekainaren 22a bitarte

ttIPI-ttaPa
Kotxeentzat pentsatutako he-
rri batean oinezkoentzat es-
pazio bat izateko asmoz, he-
rriko plaza behin-betiko pea-
tonalizatuko dute. Orain artean 
ostiraletik astelehen goizera 
bitarte ixten zuten eta ekai-
naren 22tik, heldu den ostira-
letik, aurrera behin-betiko 
peatonalizatuko dute.

Erabakia hartu aurretik, 
Udala plaza inguruko bizilagun 
eta zerbitzuekin bildu da, sor 
daitezkeen berezitasun edo 
eragozpenak aztertu eta behar 
bezalako irtenbidea emateko.

Udala kontziente da, neurri 
hauek guztiak ezinbestean 
herritarren kontzientziazioa-
rekin batera joan behar dire-
la. Peatonalizazioaren neurri 
honek herrian barneko kotxeen 
erabilera murriztuko lukeela 
ere uste du Udalak; herritarrek 
dagozkien aparkalekuetan 
aparkatuko dutela autoa eta 
oinezko joerak gora eginen 
duela. Gainera, neurriak he-
rritarren ongizatean eraginen 
duela dio Udalak: "plaza bi-
ziberrituko du eta, oinezkoek 
espazio publiko bat irabaziko 
dute".

Ekainaren 22tik aurrera plaza behin-
betiko peatonalizatuko dute

600 lasterkari bildu dira Mendi Erronkan
617 lasterkari bildu ziren Euskal Herria Mendi Erronkan. Raul 
Macarro bilbotarra eta Izaskun Zubizarreta oiartzuarra izan 
ziren helmugaratzen lehenak; bailarako lehendabizikoak, 
berriz, Iban Bengoetxea herritarra eta Leire Baraibar 
aresoarra. VI. edizio horretan Torrealdai omendu zuten.

utzitako argazkiak

Jm barrIoLa
Gorriztaran auzoko jaia au-
rreratu egin dute aurten. Ekai-
naren 17an, igandean, izanen 
da aurten. Urtero bezala, Ba-
sakabi aurrean, Usategietako 
gainean ospatuko da jaia. 

Egun osoko egitaraua pres-
tatu dute, guztien gozamene-

rako. 10:00etako mezarekin 
hasiko dute eguna. Ondotik, 
herri kirolak, proba bereziak 
(nahi duenak parte hartu ahal 
izango du) eta haurrentzako 
j o k o a k  i z a n e n  d i t u z t e . 
14:00etan mahaiaren bueltan 
bilduko dira. Bazkarirako txar-
telak egunean bertan Basa-

Kabin salgai izango dira. 
17:00etan XXXIV. mus txapel-
keta (10 euro) izanen dute eta 
ordubeteren buruan dantzal-
dia hasiko da. 19:30ean  Txin-
txurrin txapelketa eta segidan 
zozketak (momentuan aur-
keztu behar da zozketa-txar-
tela) izanen dituzte. Eguna 
txokolate beroa dastatuz bu-
katuko dute. Trikitilariek ez 
dute hutsik eginen, bazterrak 
mugiarazten ibiliko dira.

Gorriztaran auzoko pesta ekainaren 
17an izanen da aurten

Txintxurrin txapelketa izango dute.
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Goizueta

umore onak ikasturtea agurtu du
Etxetik eta etxetik kanpo ere emanaldi ugari eskaini ditu 
Umore Ona Abesbatzak ikasturte honetan. Eta denboraldia 
agurtu ere hasi bezala egin du, kantuan. Ikasturteari behar 
bezalako agurra emateko, ekaineko lehenbiziko asteburuan, 
kalez kale kantari ibili ziren Umore Ona Abesbatzakoak.

Galduta ere pilotazaleak aimarrekin
Maiatzaren 27an jokatu zuen Aimar Olaizolak buruz buruko 
txapelketa nagusiko bere hamargarren finala. Bosgarren 
txapela janztea zuen helburu, baina 14-22 galdu zuen Altuna 
III.aren kontra. Halere, pilotazaleek beraien animoak eta 
babesa eman zizkioten herriko pilotariari.

utzitako argazkia

ttIPI-ttaPa
Herritarrek eta turistek ingu-
rune atsegin eta ederraz goza 
dezaten, herriaren itxura ho-
betzeko udakolore balkoi 
lehiaketa antolatu du Udalak 
lehenengo aldiz. Larunbat 
honetan, ekainak 16, egina 
dute hitzordua eta egun ho-
rretan epaileak herrian barna 
ibiliko dira balkoiak eta leihoak 
ikusten.

Epaimahaikideek etxearen 
aurrekaldearen zainketa eta 
itxura osoa, balkoi eta leihoen 
edertasuna, apainketaren ori-
ginaltasuna, loreen konposi-

zioa eta bestelako elementu 
osagarriak hartuko dituzte 
kontuan. Antolatzaileek jaki-
narazi dutenez, ez da inon 
izenik eman beharko.

Epaileek hobekien apaindu-
tako balkoia eta leihoa auke-
ratuko dituzte eta irabazleak 
herriko komertzioetan gasta-
tzeko 150 euro hartuko ditu 
sari gisa. Irabazlearen izena 
egun berean jakinaraziko dute 
Udalaren webgunean (www.
goizueta.eus). Lehiaketako 
irabazleak bonoa gastatzeko 
hiru hilabeteko epea izanen 
du.

udakolore balkoi 
lehiaketa erabakiko 
dute larunbatean
epaimahaikideak herrian barna ibiliko dira etxeetako balkoiak 
eta leihoak ikusten

Felix loiarte

apezetxeatarrek 
irabazi dute iV. 
pilota txapelketa

utzitako argazkia

Aterperako langilea hartu nahi 
du Udalak, lanaldi partzialeko 
kontratuarekin, astean 29 or-
duz edo hiruzpalau hilabetez 
aritzeko. Harrera, erregistroa, 
garbiketa eta informazio tu-
ristikoa eskaintzea izanen dira 
bere egitekoak. Informazioa: 
www.goizueta.eus.

Zubimuxurako 
langilea kontratatu 
nahi du Udalak

Pilota gozoarekin jokatu den 
binakako 4. txapelketan, 
zortzi bikotek parte hartu 
dute eta irabazleak Jon eta 
Aitor Apezetxea izan dira. 
Ander eta Jon Apezetxea 
hartu behar izan zituzten 
mendean finalean.

Beste urte batez, igeriketa ikas-
taroa antolatu du Guraso El-
karteak. Ikastaroen eskaintza 
zabala bazen ere, igeriketa 
bakarrik atera da aurrera. 3 
eta 13 urte bitarteko 40 neska-
mutikok eman dute izena eta 
uztailean egunero Hernaniko 
igerilekura joanen dira. 

40 neska-mutiko 
ariko dira uztailean 
igeriketan

Xalto eskolako 
ikasleak sarituak 
izan dira

utzitako argazkia

Goizuetako Paula 
Etxeberriak eta Uxue 
Rodrigezek eta Aranoko 
Eneritz Salaberriak Diario 
de Navarra Fundazioak 
antolatutako Kazetaritza 
Lehiaketako saria irabazi 
dute. 
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ttIPI-ttaPa 
Nafarroako Gobernuko Kul-
tura, Gazteria eta Kiroleko 
kontseilari Ana Herrerak Lei-
tzako Ibero dorrea zaharbe-
rritzeko lanak bisitatu zituen 
maiatzaren 23an, multzo his-
toriko hau zaharberritu eta 
ezagutzera emateko Leitzako 
eta Goizuetako udalekin sina-
tu duen lankidetza-hitzarme-
naren harira. 

Ibero dorrea zaharberritze-
ko lehendabiziko lanak 2017an 
hasi eta joan den martxoaren 
12an berrabiatu zituzten, urte 
bukaerarako osatzeko asmoz. 
Nafarroako Gobernuak bere 
gain hartu du dorrea zahar-
berritzeko lanen kostua, 
445.257 euroko zenbatekoa-
rekin, eta Leitzako eta Goizue-
tako udalek eginahal guztiak 
eginen dituzte inguru horre-
tarako sarbidea bermatzeko: 
ibilbideak eta aparkalekua 
jarriz, aldameneko baserria 
kontserbatuz eta Erdi Aroko 
burdinolaren aurriei dagokien 
balioa emanez, esaterako. 
Iberoko ingurua zaindu, man-
tendu eta ezagutzera emateko 
bideratu beharreko ekintza 
guztien artean, bi udalek au-
zolana bultzatuko dute, ko-
munitatea eta lurraldea on-
dare kulturalaren biziberritze 
eta zabalkundean uztartzeko 
asmoz.

Era berean, Nafarroako Go-
bernuak bere gain hartuko du 
Erdi Aroko zubia eraberritze-
ko eta oinarrizko sarbidetzat 
egokitzeko proiektua aurrera 
ateratzeko ardura. Proiektua 
lizitazio-prozesuan dago ja-
danik, 150.000 euroko aurre-
kontuarekin.

Ibero dorrea 
zaharberritzeko 
obrak hasiak dira
445.257 euroko kostua bere gain hartu du Gobernuak eta 
Leitza eta Goizuetako udalek auzolana bultzatuko dute

Mikel Zabaleta, Ana Herrera eta Unai Loiarte, hitzarmena sinatzen. utzitakoa

leitzalDea-uRuMealDea
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ttIPI-ttaPa
Iruñeko Zaldiko Maldiko Kul-
tur Elkarteak (H)ilbeltza, Eus-
kal Nobela Beltzaren Astea 
ekimena saritu du Lamien 
Urrezko Orraziarekin, «gure 
elkartearen egite moldearekin 
bat heldu den ekimena baita, 
hots, herritarrek auzolanean 
pentsatu, abiatu eta taxutua, 
eta euskara kulturaren erdi-
gunean paratu duena». Sari 
banaketa maiatzaren 31n egin 
zuten eta (H)ilbeltzako ordez-
kari, Maitane Maritorena, 
Elurre Iriarte, Ernesto Prat eta 
Alberto Atxa izan ziren, baita 
(H)ilbeltzaren hasmentan el-

karteko kide izan zen Joseba 
Otondo Baztango alkatea ere.

Lamien Urrezko Orrazia 
izeneko saria euskararen eta 
euskal kulturaren aldeko la-
nean nabarmendu den talde 
edo gizabanakoari ematen 
diete urtero, duela 30 urtetik 
baino gehiagotik honat. Zal-
diko Maldikoko presidentea-
ren eskutik jaso zuten saria.

Merezimenduak
Saria ematen duen Zaldiko 
Maldiko Elkarteak (H)ilbel-
tzaren merezimenduak aipa-
tzerakoan zera dio: «(H)ilbel-
tza, Euskal Nobela Beltzaren 

Astea da eta urtarrilero anto-
latzen da 2015az geroztik Idaz-
leekin Solasean irakurle tal-
detik abiatuta. Ekimenak gero 
eta arrakasta handiagoa du 
urtetik urtera, eta gune ga-
rrantzitsua da gaur egun eus-
kal kultura eta literaturaren-
dako. Gainera, hasmentatik 
beretik nabarmendu dute 
euskarak ere izan duela eta 
baduela bere ekarpen baliosa 
genero beltzean, Baztan eus-
kal nobela beltzaren sorlekue-
tako bat izan zela aldarrika-
tuta, Mariano Izeta elizonda-
rraren Dirua galgarri  nobelak 
1962an ikusi baitzuen argia 
lehendabizikoz. Beraz, Baztan 
aspaldi dago genero beltzari 
lotua, euskararen bidez, gai-
nera, eta ez da gaur egungo 
kontua, modan dagoen erdal 
idazle baten liburuen karira 
bertzelako ustea zabaldu bada 
ere».

Hurrengo urtean ere Euskal 
Nobela Beltzaren Astea anto-
latzen segitzeko asmoa dute 
elkarteko kideek.

Maiatzaren 4an egin zuten Iruritako eskolako baratze hezitzailearen inaugurazioa. utzitako argazkiak

Lamien urrezko 
orrazia saria jaso du 
(h)ilbeltzak
Iruñeko zaldiko Maldiko elkarteak ematen duen saria 
maiatzaren 31n jaso zuen

baztaN

Baztango Kirol Taldeak esku-
baloi besta antolatu du ekai-
naren 16an. Larunbatean 
10:30etik 13:30era jokoak eta 
partidak izanen dituzte Eli-
zondoko kiroldegian, adin 
guztiendako irekiak. Eskuba-
loia gustuko dutenek proba-
tzeko aukera ederra dute.

Eskubaloi besta 
antolatu du BKTk 
larunbaterako

Inhaladorea erabiltzen ikas-
teko tailerra eginen dute ekai-
naren 21ean, ortzegun goize-
ko 10:00etatik 12:00etara 
Elizondoko Osasun Zentroan.   
Izen-amatea Elizondoko Osa-
sun Zentroan berean edo 948  
581833 telefonora deituz egin 
daiteke.

inhaladorea 
erabiltzen ikasteko 
tailerra Elizondon

Eszedentzian dagoen langile 
baten ordezkapena egiteko 
euskara ezagutza duen gizar-
te langilea behar du Udalak. 
Lanaldi osoan aritzeko izanen 
litzateke eta lanpostuaren ti-
tularra berriz lanean hasi arte 
iraunen luke. Eskabidea hila-
ren 14a arte egin daiteke.

Aldi baterako 
gizarte langilea 
behar du Udalak

Substantzia bat eman ondotik, 
emakume bati sexu abusuak 
leporatuta, 47 urteko gizase-
mea atxikotu zuten maiatz 
hondarrean. Hilaren 29an 
elkarretaratzea egin zuten 
Elizondoko plazan eta ekai-
naren 1ean solasaldia ere eman 
zuen Emaginek.

indarkeria 
sexistaren kontra 
berriz ere
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ttIPI-ttaPa
2017ko kontuak hetsi bidena-
bar, maiatzaren 24an eginda-
ko ohiko osoko bilkuran aitzi-
neko urteko kontuetatik gel-
ditutako diruzaintzako gera-
kinarekin inbertsio berriak 
egitea onartu du Udalak. 
Denera, hamabortz proiektu-
ren bidez 268.100 euroko in-
bertsioa eginen du.   EH Bilduk 
eta Baztango Ezkerrak osatu-
tako udal gobernuaren pro-
posamenak UPNren babesa 
izan zuen. Hortaz, aldeko 
hamar bozkekin eta Geroa 
Bairen kontrako birekin, in-
bertsioak egin ahal izateko 

aurrekontu moldaketa egitea 
onartu zuten. 

inbertsioak
• Elizondoko Merkatuko pla-
zako komunak 27.000 euro. 
Aniztasun funtzionala duten 
jendeendako egokituko dira. 
• Iruritako trinketetik errebo-
terako bidearen moldaketa 

13.100 euro. Bidea moldatuko 
dute hormigoia eta gobalite 
emanez.  
• Elizondoko Opoka zubiaren 
ondoko euspen-horma 18.000 
euro.
• Argiaren kontratazioa egite-
ko plegu teknikoa 6.000 euro.
• Azpilkuetako komunak 9.000 
euro.
• Haur eskolako sukaldeko 
labea 600 euro 
• Bake epaitegirako paper 
xehatzailea 500 euro.
• Mantentze-lanetarako fur-
goneta 8.000 euro.
• Azpilkueta-Bergarako harri-
lubeta 7.500 euro.
• Oronozko frontoia erosteko 
19.300 euro. Haizearekin fron-
toia erabiltzeko 75 urteko hi-
tzarmena du. Haizeak gaine-
tik kendu nahi ditu frontoia 
eta futbol-zelaia, eta Udalak 
herriarendako eta etorriko den 
eskualdeko lanbide heziketa 
zentro berriarendako jabetzan 
eduki nahi du.
• Orabideko bidearen kon-
ponketa 16.200 euro.
• Garbigune proiektuaren 
idazketa 15.000 euro.
• Nekazaritza azpiegiturak 
37.100 (%50eko diru-laguntza)
Lizartzuko bidea moldatu eta 
aska berria egin, eta Beartzun-
go eta Azpilkuetako kanadiar 
pasabideak.
• Brea emateko lanak: Alman-
dozko Mendiolan (22.000 euro), 
Elizondoko Giltxaurdi karrikan 
(12.040) Poskonean (14.500), 
Berron (7.500) eta Azpilkueta-
Utsubi aldean (9.200).
• Bagordiko kuneta 17.000 euro.

Oronozko frontoiaren jabe egiteko asmoa du Baztango Udalak. artxiboko argazkia

eLIZoNdoKo 
merKatuKo 
PLaZaN KomuNaK 
eGoKItuKo dIra

268.100 euroko 
inbertsio sail berria 
onartu du udalak
Hamabortz proiektu eginen ditu, iazko urteko kontuetatik 
gelditutako diruzaintzako gerakinarekin 

Erdizko harrobi 
proiektua berriz 
abiatu nahi du 
Magna enpresak

ttIPI-ttaPa
Magna enpresako zuzendari 
nagusi berria Udalarekin bil-
du zen maiatzaren 28an. Al-
katearekin eta bi zinegotzire-
kin izan zen eta udaleko or-
dezkariei jakinarazi zien Er-
dizko harrobi proiektuari 
buruzko tramitazioa hasi nahi 
dutela. Ondoko egunetan 
Nafarroako Gobernuan proiek-
tuaren memoria aurkeztuko 
dute eta Nafarroako Gobernuak 
nolako ingurugiro txostena 
egin behar duten zehaztuko 
du. Udal ordezkariek berria 
kezka handiarekin hartu zuten 
eta Magnako zuzendari nagu-
siari Erdizko bazkaleku komu-
nalak duen balio ekonomiko 
eta ekologiko handia oroita-
razi zioten, baita orain hamar 
urte harrobi proiektuaren 
kontra izandako mobilizazio 
handiak ere. Aldi berean, he-
rri-lurrei buruzko erabakiak 
Baztango Batzar Nagusiak 
hartzen dituela erran zioten.

Komunalen aldeko bilkura, 2011n.
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baztaN

XabIer marItoreNa ArrAIoz
Urteroko ohiturari hutsik egin 
gabe, aurten ere, Erregina eta 
Saratsa besta izan dute Arraio-
zen, maiatzeko azken igandean. 
Gerra garaian galduta ibili zen 
tradizio handiko besta hori 
arraioztar batzuen lanketari 
esker, XX.mende hondarrean 
berreskuratu zuten. 

Egun horretako protagonis-
tak erreginak eta saratsak 
(kantariak) dira, emaztekiak 
denak. Erreginak Urrutia eta 
Mardeau auzoetako neskatiko 
bana izaten dira. Eta horiekin 
batera ibiltzen dira saratsak. 
Gazte kuadrilla normalean 

puskak biltzen etxez etxe ibil-
tzen da. Baina aurten elizako 
gorapean bakarrik izan dira. 
Etxeko larrainetan nagusia 
leihora ateratzeko kanta kan-
tatzen dute.

Ondotik pandero doinuekin 
batera erreginek jota bat dan-
tzatzen dute. Etxeko nagusiek 
kantu eta dantzengatik sari 
ona ematen badu, erreginek 
eta saratsek bedeinkapen ko-
pla betekin eskertzen dute, 
baina saririk ez baduen ema-
ten, berriz, madarikazio kopla 
bat kantatzen diote. Lortuta-
ko diruarekin merienda ederra 
egiten dute.

Erreginak eta saratsak Arraiozen, maiatzeko hondar igandean. xabier maritorena

erregina eta saratsa 
besta izan dute 
arraiozen
ohitura betez, maiatzeko hondarreko igandean egin zuten 
elizako gorapean, ez baitzen etxez etxe ibiltzeko eguraldirik

aziendak Erdizera sartzen
Urtero bezala, ereiaroaren 1ean Erdizko herri-bazkalekuan 
behiak sartzen hasi dira. Iaz, 480 buru sartu ziren. Gainerako 
hilabeteetan zaldi-behorrak (aitzineko urtean 230 sartu 
ziren) eta ardiak (iaz, 1.200) izaten dira. Denera, 80 
abeltzainek erabiltzen dute bazkalekua.

utzitako argazkia

'Herriko doinuak' ikuskizun bikaina
Artaxoako musika bandako musikariak eta bertako, Iruñeko 
eta Tuterako gaitariak lagun, Baztango dantzarien Herriko 
doinuak emanaldiaz gozatzeko aukera izan zuten maiatzaren 
26an Elizondoko frontoia lepo bete zuten ikusleek. Antzerkia, 
dantza, musika eta historia uztartzen ditu lanak.

juan mari ondikol
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ttIPI-ttaPa
Maiatzaren 24an egin zen ohi-
ko osoko bilkuran, Baztango  
udalerria Transgenikorik ga-
beko eremu izendatzeko akor-
dioa hartu zuen Udalak. Na-
farroako nekazaritza sindika-
tu eta elkarte ekologisten 
proposamenaren alde EH 
Bildu eta Baztango Ezkerraren 
sei hautetsiak agertu ziren. 
UPNko lauk kontra bozkatu 
zuten eta Geroa Baiko biek 
abstentziorat jo zuten.

Udalerria transgenikorik 
gabeko eremu izendatzeak 
erranahi sinbolikoa du eta 
horren helburua genetikoki 
eraldatutako organismoez 
herritarrak eta erakunde pu-
blikoak ohartaraztea da. 

Mozio berean, Udalaren 
eskumeneko eremu publikoe-
tan (parkeetan, lorategietan, 
bideen kontserbazioan…) 
glisofatorik ez erabiltzeko era-
bakia hartu zuen eta udal era-
kunde eta ekitaldietan  (ikas-
tetxeak, egoitzak, administra-
zio publikoak, ekitaldi publi-
koak eta bestak, jantoki sozia-
lak, ospitalea edo osasun 
zentroa....) ekoizpen ekologi-

koa tinko sustatu eta tokiko 
produktu ekologikoen aldeko 
kontsumoa progresiboki bul-
tzatzeko konpromisoa. Akor-
dioak dioenez, transgenikoak 
eta glifosato herbizidaren 
erabilera mehatxu larria da 
laborantza eta elikadura ja-
sangarriaren ikuspuntutik eta 
zer erranik ez osasun publi-
korako, eragin sozioekonomi-
ko negatiboak ekartzeaz gain.

Alternatiba bezala, aintzat 
hartu beharko litzateke oina-
rri sozialeko nekazaritza eta 
abeltzaintza jasangarria, biz-
tanleak landa eremuan finka-
tzen dituena, baliabide natu-
ralak zaindu eta tokiko balia-
bideak baloratzen dituena, 
kalitateko elikagaiak ekoiztea 
baitute helburu.

transgenikorik 
gabeko eremua 
izendatu dute baztan
Izendapenak erranahi sinbolikoa du, genetikoki eraldatutako 
organismoez herritarrak eta erakundeak ohartarazteko

tanatorio iracheko ate irekiak Elizondon
Elizondon, Baztandarra beilatokiaren inaugurazioaren 
ondotik, aste betez ateak irekiak izan dituzte, instalazioak 
ikusteko aukera emanez. Bi gela handi eta argitsu izanen 
dituzte herritarrek beren esku eta azken agurra emateko 
agur-gelan edota lorategian egiteko aukera eskaintzen dute.

utzitako argazkia

Garagardoa egiteko ikastaroa

Baztango Agroekologia Eskola Herritarraren barnean 
garagardoa egiteko ikastaroa hasi zuten ekainaren 1ean 
Arizkungo Gamioxarrean, Elizondoko Aise elkarteko Aparra 
garagardogileak taldeko Txomin Petrikorenarekin. Hilaren 
29an, egindako garagardoa dastatzeko aukera izanen dute.

utzitako argazkia

Glisofatorik ez du erabiliko Udalak.
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uRDazubi

IÑIGo ImaZ
2016ko Sanferminetan jazo-
tako sexu-erasoaren gaineko 
epaiak haserrea piztu zuen 
Urdazubin ere. Nafarroako 
Auzitegiak 2018ko apirilaren 
26an emandako epaiarekin 
ados ez dagoen jende aunitzek 
elkarretaratze eta manifestu 
bitartez bere kontrakotasuna 
eta harridura adierazi zuen.

Udalak, aho batez onartu-
riko adierazpenak, epaileen 
eta magistratuen lana erres-
petatzen du lehenik. Hala ere, 
adierazpen-askatasuna eta 
kritikaren esparruan, epaiak 

probatutzat eman dituen ger-
takizunak ezagututa, Udalak 
Iruñekoa sexu-erasoa izan zela 
uste du. Beraz, ez dago ados 
Auzitegiak ezarritako zigorra-
rekin, sexu-abusu batentzat 
izan baitzen.

Adierazpenean, era berean, 
biktimari babesa eta elkarta-
suna adierazi dio, herritarren 
haserre eta nahigabearekin 
bat eginez, eta era guztietako 
sexu-eraso eta emakumeen 
eta genero-mota guztien kon-
trako indareriaren aurkako 
konpromisoa adierazi du ida-
tzian Udal Batzarrak.

'La manada'ren 
auziaz adierazpena 
onartu du udalak
Maiatzeko batzarrean ahobatez onartutakoaren arabera, 
Iruñeko gertakaria sexu-erasoa izan zela uste du udalbatzak

Herritarrek elkarretaratzea ere egin zuten, epaiaren kontra azalduz. iñigo imaz

Joan den ereiaroan Elizondo-
ko plazan Aroztegiko proiek-
tu urbanistikoaren kontra 
egindako Komantxeen kan-
paldiarengatik, Palacio de 
Aroztegia enpresak Baztango 
Udal Gobernuko bortz kideen 
aurka salaketa paratu zuen. 
Hain zuzen, Joseba Otondo 
alkatea, Mikel Ortega alka-
teordea, Maite Iturre, Floren-
tino Goñi eta Iñigo Iturralde 
zinegotziak salatu zituen eta, 
joan den ortzegunean, Nafa-
rroako Auzitegi Nagusian 
epailearen aitzinean deklara-
tu behar izan zuten.

Palacio Aroztegiako 
sustatzaileak 
salatuta deklaratzera

Plaza ingurua bizitzeko hel-
buruz, 56 bazkidek elkarte bat 
sortu dute Gartzainen. Elkar-
tea sortzeko herriak apaiza-
rena zen etxea erosi zuen eta 
bi urtez aritu dira auzolanean. 
Orain, beheko solairua gazteek 
bestetarako eta afariak egite-
ko erabiltzen dute eta komu-
neko zaharberritze-lanak 
akitu dituzte. Era berean, 
bazkide bakoitzak auzolanean 
jarduteaz gainera, 1.500 euro 
ordaindu behar izan ditu. Az-
kenik, bigarren solairua Era-
bilera Anitzetarako Aretoa 
izanen da.

gartzainen elkarte 
berria inauguratu 
dute ekainaren 2an

Villares garaile 
kontrabandisten 
bigarren 
rallysprintean

Urdazubiko bigarren 
Kontrabandisten 
Rallysprinta burutu zen 
ekaineko lehen asteburuan. 
Nafarroako asfalto gaineko 
Rally txapelketarako 
baliagarria zen bigarren 
probako sailkapen 
orokorrean, lehen postua 
Sardara taldeko herriko 
Mattin Villaresentzat izan 
zen, Jon Zozaia goizuetarra 
kopiloto zuela, Renault Clio 
Maxi autoa gidatuz. 
Bigarren postuan, Ilargi 
Sport taldeko Joseba Beola 
etxalartarra eta Joxelu 
Irazoki igantziarra sailkatu 
ziren (Mitsubishi Lancer 
Evo X) eta hirugarrenean, 
Errebueltie motor kirol 
klubeko Alberto Marcos eta 
Maider Usandizaga 
gipuzkoarrak (BMW M3). 24 
ibilgailuk parte hartu zuten 
proban.

utzitako argazkia

baztaN
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JosebIÑe eta Koro
Baztan-Bidasoa Turismoak 
bat egin du Nafarroako Go-
bernuko Turismo Departa-
mentuak martxan jarritako 
Bideak ehuntzen, Nafarroa 
urratsez urrats ibilbideen eki-
menarekin. Bi dira eskualdean, 
ekimen honen baitan egin 
ahal diren ibilbide gidatuak: 
Pottoka urdinaren ibilbidea, 
Urdazubi eta Zugarramurdi 
artean eta Xorroxingo ur-jau-
zira ibilbidea Erratzun. Ekai-
naren 2an egin dira lehen 
txangoak eta izena emateko 
659 477396 telefonora deitu 

edo info@orbela-beintza.com 
helbide elektronikora idatzi 
behar da.

11 kilometro
Zugarramurdi eta Urdazubi 

artean, Pottoka urdinaren 
ibilbidea dago. Azketa jatetxe-
tik aterata, 11 kilometroko 
bidea da proposatutakoa. Bi-
sitariak, paisaiaz gozatuko du, 
ehun urte baino gehiagoko 
haritzak ikusiko ditu, pottokak 
larretan lasterka, artaldeak,…

Erratzun, Xorroxingo ur jau-
zira ibilbidea prest dago, 5'6 
kilometrokoa.

zuGaRRaMuRDi

Pottokaren Ibilbidea 
ere egin daiteke 
'bideak ehuntzen'
Baztan-Bidasoa turismoak bat egin du Nafarroako Gobernuko 
turismo departamentuak martxan jarritako ekimenarekin

Herriko Etxeari zergak ordain-
tzea gauza ona dela barnera-
tu beharko genuke, herrian 
egin behar diren konponke-
tetarako dirua behar baita. 
Berriki, Olasur auzoko bide 
bazterreko belar eta laharrak 
moztu dituzte eta kanposan-
tuko etxola pintatu dute.

Olasurko bide 
bazterrak garbitu 
eta hilerria margotu 

Ekainaren 15ean Asisko Ur-
menetak bere azkeneko libu-
rua aurkeztuko du gure herrian: 
Eusklabo alaiak. Ez da aur-
kezpen arrunta izanen, min-
tzaldi-ilustratu modura anto-
latua baita. Museoan eginen 
da, ortzirale ilunabarreko 
zortzietan.

Asisko Urmenetak 
bere liburua 
aurkeztuko du

loinatzen bataioa egun berean
Ekainaren 2ko eguerdian, Loinatzen bataioa izan genuen, 
beraz, aperitifako tenorea guztiz animatua izan genuen. 
Argazkian ageri denez, sosa eta gozoki euria ere izan zen 
bataioaren ondotik. Biharamunean, Xaretaren Egunean, 
mezan kantari izan ziren Zugarramurdiko elizako kantariak.

josebiñe eta koro

bestaberri Eguneko prozesioa
Ekainaren 2an, larunbat ilunabarrean, Besta-berri eguneko 
prozesioa atera zen, usaiako ibilbidea eginez: elizatik 
Beheitiko karrikako kaperarat, hortik plazarat, eta plazatik 
Elizargietetarat. Argazkian, Beheitiko karrikako kaperan ageri 
da prozesioa.

josebiñe eta koro
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SaRa

ttIPI-ttaPa
Hilabete betea izaten da ereia-
roa herrian, gisa anitzetako 
ikusgarriak izanen baitira, eta 
aurten ere halaxe izanen da. 
Kantua maite dutenek aste 
honetan ez ezik, ondokoetan 
ere hainbat doinurekin goza-
tzeko aukera izanen dute. 
Ortzegun honetan, ereiaroak 
14, Goraki abesbatzak kantal-
dia eskainiko du elizan. 
21:30ean hasiko da eta sartzea 
hamar euro ordaindu behar-
ko da.

Ereiaroaren 21ean, berriz, 
Erlauntza abesbatzak hartuko 
du lekukoa. Elizan ariko da 
kantari, 21:00etatik aitzinera. 
Sartzea bortz euro ordaindu 
beharko da eta 15 urtetik behei-
tikoek urririk izanen dute. 

Biharamunean, ereiaroak 
22, eskola publikoaren besta 
eguna izanen da. 18:00etan 

haurrek ikusgarria eskainiko 
dute eta ondotik, bazkaria 
eginen dute. Eguraldi ona bada, 
eskolan eginen dute hitzordua 
eta txarra bada kiroldegian. 

Ereiaroaren  26an, bi ordu-
ko ikusgarria antolatu du Po- 
ttok Eskolak. 20:00etatik aitzi-
nera, herri-kiroletan aritzeko 
aukera eskainiko dute: soka-
tira, lasto eta gurdi altxatzeak, 
txinga eramatea, koxkor biltzea, 
zaku lasterketa... 19:30etik 
aitzinera jatekoa eta edatekoa 
ere emanen dute Pottok Es-
kolakoek. Parte hartzeko, hel-
duek zortzi euro eta haurrek 
lau euro ordaindu beharko 
dituzte. Denbora onarekin 
frontoian bilduko dira eta txa-
rrarekin kiroldegian. 

Bertzalde, ereiaroaren 27an, 
Mendi Xola abesbatzak kan-
taldia eskainiko du, 21:00etan 
elizan. 

uda sasoian ere 
ikusgarriak herritar 
eta bisitarientzat
ereiaroaren 26an Pottok eskolak herri-kiroletan aritzeko aukera 
eskainiko du pilota plazan

Xareta Eguna giro ederrean
Ereiaroko lehenbiziko igandeko hitzordu haundia Xareta 
Eguna izan zen. Goizean, denbora ederrak lagunduta, bote 
luzeko partidak jokatu zituzten; ondotik, aperitifa eskaini 
zuten Sarako kantariek airostua eta eguerdian, Sara eta 
bertze hiru herrietako 70 lagun elkartu ziren bazkaltzeko. 

ganex

beti Gazteko lagunen hitzordua
Beti Gazte elkarteko 80 kidek uda aitzineko bigarren 
elkarretaratzea egin zuen ereiaroaren 2an Pikassarria 
jatetxean. Ederki bazkaldu ondotik, euskal kantak kantatzen 
ibili ziren. Hurrengo hitzordua abenduaren 8an izanen dute 
Ur Egui jatetxean.

ganex

st Josep eskolakoak baigorrin
St Josep eskolako ikasleak Baigorrin izan ziren maiatzaren 
16tik 18ra. Lehenbiziko egunean, erleen inguruan ibili ziren, 
eztia nola egiten den ikasi eta dastatu zuten. Biharamunean, 
indiarrez mozorrotuta, dantzan eta kantari aritu ziren, eta 
hondar egunean Oxozelhayako leizeak bisitatu zituzten. 

ganex

Haur, buraso, amatxi eta ai-
tatxi andana bildu ziren joan 
den ereiaroaren 1ean Zazpiak 
Bat dantza taldekoen ikusga-
rria ikustera. Amaia Arotzena 
lehendakaria kontent gelditu 
zen emaitzarekin. 110 haur 
eta heldu dantzari ibiltzen dira 
Zazpiak Bat taldean.

Zazpiak Bat dantza 
taldearen saio 
jendetsua

Zazpiak Bat taldekoak dantzan. ganex
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SeNpeRe

PIerre bastres
Gan den urteko hazilaz geroz-
tik Mediateko arduraduna da 
Yannick Audot, eta haurren-
dako eskuarazko aribide edo 
jarduera gehiago muntatu nahi 
lituzke. Adierazi duen bezala, 
«horrelako hamar emanaldi 
emaiteko asmoa dut. Ni He-
rriko Etxeko langilea izanaga-
tik ere, gogo oneko nahiante-
kin elkarlanean aritu nahi dut. 
Alde batetik eskola elebidu-
nendako egitaraua edo pro-
grama osatu eta osatuko dugu, 
eskuarazko irakurketekin. 
Bertze aldetik, gauza berdin-
tsuak asmatuko ditugu nahi 
duten haur guziendako, opor 
eta aste hondarreko egunetan 
eskaintzeko». 

Japoniatik datorren 
Kamishibai

Irakurketa zer den eta nola 
pasatzen den argitzeko, Yan-
nickek  gaineratzen du: «12-15 
haur elkarretaratzen ditugu, 
eta gutti goiti-beheiti hiru ko-
miki edo BD nahianta batek 
irakurtzen ditu. Artean edo 

ondotik, nik edo bertze nor-
beitek Kamishibai bat erakus-
ten eta kontatzen dugu. Ka-
mishibai Japoniatik datorkigu; 
irakurtzen ez dakitenei Budis-
moa zer zen erakusteko ba-
liatzen zuten, teatroa bezala. 
Zurezko lauki bat da etorkiz, 
zeinetan irudi bat emaiten 
baita. Kontalariak irudiaren 
historia kontatuta, kentzen du 
eta bertze bat ezartzen du. 
Haurrek maite dute aunitz, 
arras egokia zaiote, ulertzeko 
nahiko danbora dutelakoz. 
Orain lanik handiena da hel-
du den ikasurterako liburu 
onen hautatzea, eta Kamishi-
bai itzularaztea eskuaraz, ho-
lako deus gutti delakoz!».

Haur zein helduak Kamishibai aditzen Mediatekan. yamnick audot

Kamishibai eta 
albumak aditu 
dituzte haurrek
Herriko Mediatekak holako ekitaldiak eskuaraz maizago 
antolatu nahi ditu 3-9 urteko haurrendako

PIerre bastres
Gogoratu dezagun lehenik 
Seaska eta Frantziako Hez-
kuntza ministerioa lotzen 
dituen antolamendua edo 
kontratua Frantses Gorbenuak 
ez duela neholaz ere betetzen 
Seaskaren ustez: 25 irakasle 
postu behar zirelarik sortu 
heldu den ikasturterakotz, 
bortz baizik ez du proposatzen 
ministerioak. Ainitzetan ahal-
menak guttiegi dira, eta era-
kasle batek gaitzesten duen 
bezala, «haur izenpetze ba-
tzuen ukatzerat behartuak 
gara, ez da onargarria».

Bertzalde badu urte zonbait 
Senperen etxe bat daukala 
Bruno Lemaire Frantziako 
Ekonomiaren ministroak, Her-
garai auzoan hain zuzen. Bu-
rasoei errana izan baitzaiote 
arazoa ekonomikoa zela,pa-
rada ez dute gaterat utzi Ikas-

tolen burasoek, eta piknika 
hantxe antolatzea deliberatu 
dute, beren ahotsa Parisek 
hobeki aditu dezan. 

Orotarat 500 ziren parte har-
tu dituztenak ekitaldi honetan, 
Iparralde osotik etorriak. Ja-
neko aintzineko astean bertze 
herri eta hiri ainitzetan elka-
rretaratze batzu egin zituzten 
beren haserrea eta ulertu ezi-
na erakusteko. Honenbertzez 
ekintza honek jarraipenak 
izanen dituzte.

frantziako ekonomia ministroaren     
etxe aitzinean aldarrikatu du seaskak

PIerre bastres
Jondoni Petri bestak ereiaroa-
ren 29tik uztailaren 3ra izanen 
dira. Ereiaroaren 23an, larun-
batean, Ihiztarien Etxolako 
eguna ospatuko dute. 09:00etan 
Ball-trap eta bazkaria (14 euro).

ereaiaroaren 29, ortzilarea
14:00: Eskolen lasterketa, kirol 
zelaian. 18:30: Esku huskako 
Senpereko openeko lehen fi-
nalderdia. 20:00: Zintzur bus-
titzea, pilota plazan. 21:30: 
Zikiroa, pilota plazan “Ezberak” 
taldeak alaituta. Etxeratzeko 
taxiak urririk.

uztailaren 1a, igandea
10:30: Meza, Emak-Hor, Dan-
borada eta txarrangek anima-
tuta. 11:30: Esku huskako 
Senpereko opena. 12 :00: Zin-
tzur bustitzea, pilota plazan. 
13:30: Bazkaria. 16:30: Ton-

bola. 18:00: Ahate jokoa. 19:30: 
Kantaldia,Niko Etxart eta Ro-
bert Larrandabururekin. 20:30: 
Legatza koskera dastaketa, La 
Nivelle ostatuan. 22:00: Dan-
tzaldia, Samain taldearekin.

uztailaren 2a, astelehena
07:00: Laborantza primakak 
Utxalea aparkalekuan. 12:00: 
Eskeak. 16:00: Besta Komitea-
ren desfilea. 20:30: Gazteen 
pilota txapelketaren finalak 
esku huskan eta bildoski das-
taketa Santiago ostatuan. 21:00: 
Gaualdia, Klikak alaituta.

uztailaren 3a, asteartea
11:30: Zintzur bustitzea, pin-
txoak. 14:00: Petanka binaka-
ko txapelgoa, “Bergues” par-
kean. 16:00: Haurren askaria 
eta animazioak. Egunaz eta 
gauaz: Txarangak, kontzertuak 
eta DJa.

Ereiaroaren 29tik uztailaren 3ra 
bestetako programa zabala izanen da

Neska-mutikoak kontalariari adi.

Elkarretaratzea etxe aitzinean.
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KiRolaK

Nerea baZterrIKa
Kirol munduarekiko harrema-
na «ttikitatik» izan duten gaz-
teak dira Mikele Etxekolonea 
zubietarra eta Sarai Maritore-
na berroetarra. Gurasoen za-
letasuna bere eginez, herriko 
plazan eta inguruko mendie-
tan ibili izan da Etxekolonea. 
Doneztebe Futbol Taldean ere 
aritu izan da. Belauneko gai-
xotasun bat tarteko, futbola 
utzi eta medikuen gomendioak 
segituz, bizikleta gainera egin 
zuen salto. Pixkan-pixkan txi-
rrindularitzari lotu eta «men-
di bizikletako talde batean» 
eman zuen izena. Azken aldian, 
ordea, bere kabuz ari da. Ma-
ritorena, berriz, Basaburua  
taldearekin «herri kiroletan» 
ibilia da eta gaur egun «soka-
tiran» dabil. Azken hilabetee-
tan lagunekin edo bakarrik 
laster egitera joateko ohitura 
hartu du: «buruhausteak atzen-
du eta egunerokoarekin haus-
teko lagungarria zait». Bien 
zaletasunak uztartuz, dua-
tloietan hasi dira. 
Nola eman zenuten lehendabizi-
ko urratsa?
Azken hiruhilekoan Gorputz 
Hezkuntzako irakasleak kirol 
bana aukeratzeko eskatu zigun. 
Guk mendi bizikleta eta las-
terketa hartu genituen. Ordu-
rako Iruritako duatloia egitea 
pentsatzen genuen. Nafarroa 
Oinezen harira, Altsasun Bizi 
duatloia egitekoa zutela ohar-
turik, ez genuen galdu nahi 
izan. Elkarren arrimuan eta 
Joxeren, Gorputz Hezkuntza-

ko irakaslearen, animoekin 
biak egin ditugu.
Nola joan zen lehendabiziko las-
terketa? 

Bero-beroan joan ginen, Gor-
putz Hezkuntzako saioetan 
entrenatutakoarekin eta bi 
aldiz pentsatu gabe. Eguraldi 

arras ona izan genuen, ibilbi-
de polita izan zen eta emaku-
mezkoen artean lehenengo 
postua lortu genuen.  Helmu-
gara ailegatu ginenean batetik, 
gure buruarekiko harrotasuna 
eta bertzetik jendearen harre-
ra beroa sentitu genuen. Mo-
mentua oso berezia eta polita 
izan zen. Ez genuen inondik 
inora espero. Hori ospatzeko, 
han bertan, bazkari eder bat 
egin genuen. 
iruritan parte hartzeko bultzada 
eman zizuen horrek? 
Bai, Altsasukoa akitu genue-
nean Iruritako duatloia egite-
ko gogoa areagotu zen. Bage-
nekien Iruritakoa gogorragoa 
izanen zela, eta urduritasunez 
eta kezkaz hartu genuen. Hala 
ere, bigarrenak ailegatu ginen, 
03:26 behar izan genituen. 
Sailkapena ona izan zen baina 
bertan gozatutakoa hobea. 
Euria eta ekaitza izanagatik, 
jendea bertaratu zen... Aunitz 
animatu ziguten eta antola-
tzaileek lan paregabea egin 
zuten. Beraz, hemendik eske-
rrak eman nahi genizkioke 
Iruritako herriari.
oraindik emakumezko gutti ikus-
ten ditugu halako ekitaldietan...
Hala da, kirolean gero eta 
emakume gehiago ikusten 
baditugu ere, lan handia dago 
egiteke. Areago, haien gutti 
izanda, beraien lana eta pre-
sentzia ez da nabarmentzen. 
Gure ustez emakumezkoek 
kirolean beraien tokia izateko 
zaletasuna ttikitatik landu 
behar da. Duatloia bezalako 
ekitaldiak kirolari guztiek bizi 
beharrekoak direla uste dugu, 
bakoitzak bere maila eta hel-
burua kontuan hartuz, noski. 
aitzinera begira zer asmo duzue?
Lehian edo ez, kirolaz eta na-
turaz gozatzen segitu nahi 
genuke. Duatloietan parte 
hartzen segitzea pentsatzen 
dugu nahiz eta oraindik ez 
dakigun hurrengoa zein izanen 
den... Hau hasiera bertzerik 
ez da izan... Bi duatloi horiek 
elkarrekin sufritzeko, elkar 
laguntzeko eta momentu be-
rezi eta bakarrak bizitzeko 
aukera eskaini digute. 

«duatloietan segiko 
dugu elkarrekin 
momentu gehiago biziz»
MiKele etXeKoloNea eta SaRai MaRitoReNa dUAtLoILArIAk

Berriki hasi dira zubietar eta berroetar gaztea duatloietan parte hartzen. Hasi badira hasi, ez dute 
hankak gelditzeko asmorik, «kirolaz eta naturaz gozatzen segitzea dugu helburu». 

«emaKumeZKoeN 
PreseNtZIa eta 
LaNa eZ da 
NabarmeNtZeN»

«ItsuaN JoaN 
GINeN, baINa 
emaItZaK INdarra 
emaN ZIGuN»

Iruritako duatloian helmugaratzea ospatzen. utzitako argazkia

Bizi duatloiko podiumean, punta-puntan. utzitako argazkia
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ttIPI-ttaPa IrUrItA
128 kirolarik parte hartu zuten 
maiatzaren 26an Iruritako 
lehen Mendi Duatloian. Egu-
raldi kaskarrari aurre egin 
behar izan zioten, euria, oi-
nazturak eta ostotsak izan 
baitzituzten lagun lasterka 
egin beharreko 10 kilometro-
tan (600 metroko desnibela-
rekin) eta mendi bizikletan 
egin beharreko 21 kilometroe-
tan (850 metroko desnibela-
rekin).

Sailkapenei dagokienez, 
ibilbide osoa bakarka egin 
zuten hamalau lagunen artean, 

Hernaniko Ibai Alba erraz na-
gusitu zen, bi ordu, 17 minu-
tu eta 34 segundoko denbo-
rarekin. Iruñeko Thibaut 
Bertrand bigarren izan zen 
(02:31:45) eta Doneztebeko 
Igor Agestak osatu zuen po-
diuma (02:35:54).

Ibilbidea binaka eta txanda-
ka egin zutenen artean, berriz, 
gizonezkoetan, Juan Mari In-
dakoetxea lesakarra eta Aitor 
Begino igantziarra izan ziren 
bizkorrenak (02:10:28). Biga-
rren postua Mikel Zuriarrain 
eta Ugaitz Olaizola oiartzua-
rrentzat izan zen (02:13:32) 

eta hirugarrena Agoitz Altzu-
garai eta Ibai Bereau lesaka-
rrentzat (02:15:16).

Emakumezkoetan, lau bi-
kote atera ziren, denak eskual-
dekoak. Elizondoko Itziar 
Etxeberria eta Lekarozko Jo-
sune Berho izan ziren garaile 
(03:09:00); Zubietako Mikele 
Etxekolonea eta Berroetako 
Sarai Maritorena bigarren 
(03:26:44) eta hirugarren pos-
tuan batera helmugaratu ziren 
Maite Erize eta Mari Jose Ale-
man iruritarrak eta Arizkungo 
Totu Iturzaeta eta Lekarozko 
Miren Meoki (04:16:33). Biko-

te mistoetan, hamarren artean 
Gipuzkoako hiru bikotek osa-
tu zuten podiuma eta eskual-
dekoen artean, Xabier Jaime-
rena eta Noemi Martirena izan 
ziren bizkorrenak.

Indakoetxea-Begino garaile eta Bereau-Altzugarai hirugarren. utzitako argazkia

128 kirolarik akitu 
dute Iruritako I. 
mendi duatloia
Gizonezkoetan, Indakoetxea eta Begino bortziritarrak garaile 
eta emakumeetan, etxeberria eta Berho baztandarrak

KiRolaK

bakarka
3. igor agesta (doneztebe) 02:35:54
5. mikel urtxegi (igantzi) 02:38:44
6. m.a. iñarrea (irurita) 02:39:41
7. jabier arregi (elizondo) 02:44:31
8. aritz Perez (bera) 02:47:08
9. ander loiarte (doneztebe) 02:48:45
10. eneko herrera (sunbilla) 02:54:37
11. sergio morate (bera) 02:54:42
12. aritz zulaika (doneztebe) 03:22:45
13. migel ariztegi (irurita) 03:28:05

IrUrItAko I MeNdI dUAtLoIA
binaka Mutilak

1. juan mari indakoetxea (lesaka)-aitor begino (igantzi)  02:10:28
3. agoitz altzugarai (lesaka)-ibai bereau (lesaka)  02:15:16
4. joseba lasarte (bera)-iñaki odriozola (bera)   02:17:19
5. mikel mugika (arizkun)-dani etxeberria (arizkun)  02:17:21
6. alberto barberena (lekaroz)-gorka otondo (elizondo)  02:17:35
7. eñaut jauntsarats (irurita)-joseba oskariz (lekaroz)   02:18:02
8. unai iantzi (aniz)-jon maritorena (gartzain)   02:19:15
9. iñaki mihura (arraioz)-xabier bengoetxea (arraioz)  02:19:23
10. eneko aizagirre (leitza)-daniel alvarez (leitza)  02:20:34
13. xabier irazoki (sunbilla)-iñigo arrieta (sunbilla)  02:23:59
14. joxe mari zamora (oronoz)-Fernando zubillaga (irurita)  02:25:37
15. ivan santesteban (doneztebe)-ibai ordax (doneztebe)  02:25:38
16. iñaki iantzi (aniz)-gabon gamio (aniz)   02:27:29
17. beñat ordoki (lesaka)-ganix arruti (lesaka)  02:28:40
18. sergio ariztimuño (leitza)-ion kanflanka (leitza)  02:31:04
21. aimar leache (donamaria)-koldo herrera (sunbilla)  02:31:40
26. iker iriarte (lesaka)-aimar otxoteko (lesaka)  02:40:18
27. unai barazabal (azpilkueta)-aitor iturralde (azpilkueta)  02:40:20
28. xanti dendarieta (erratzu)-manu irigoien (erratzu)  02:44:22
30. jagoba ramos (irurita)-oinatz jautsarats (irurita)  02:47:04
31. jon oskaritz (arizkun)-josetxo etxeberria (arizkun)  02:47:21
32. cesar sarratea (irurita)-luis miguel bikondo (irurita)  02:47:49
34. juan carlos elorz (elizondo)-imanol arretxea (elizondo)  02:53:23
36. xabier maritxalar (lesaka)-ion olaizola (lesaka)  02:53:49
38. santiago lertxundi (irurita)-iñaki garaikoetxea (irun)  02:55:30
39. joxe iturzaeta (arizkun)-aimar jabalera (doneztebe)  02:56:35
41. rafa alzate (bera)-Felix alzate (bera)   03:01:36
42. jaime Fagoaga (elizondo)-aitor hernaiz (lakuntza)  03:05:54
45. guillermo etxenike (irurita)-manu castro (antsoain)  03:12:27
48. Pello urrutia (irurita)-tomas iturregi (irurita)   03:16:22
49. Patxi sarratea (almandoz)-unai santxotena (erratzu)  03:16:25
50. javier castrillo (burgos)-joaquin goienetxe (irurita)  03:20:50
53. iñigo dendarieta (irurita)-manex mitxelena (irurita)  03:34:23
54. iker casillas (irurita)-ruben danboriena (irurita)  03:41:48

binaka EMakuMEak
1. itziar etxeberria (elizondo)-josune berho (lekaroz)  03:09:00
2. mikele etxekolonea (zubieta)-sarai maritorena (berroeta) 03:26:44
3. maite erize (irurita)- mari jose aleman (irurita)  04:16:33
4. miren meoki (lekaroz)-miren josune iturzaeta (arizkun)  04:16:33

binaka MiXtoa
6. xabier jaimerena (arizkun)-noemi martirena (elizondo)  02:53:43
7. marijo mayora (irurita)-mikel salaberri (irurita)  02:54:43
8. rosa agerre (antsoain)-eduardo danboriena (elizondo)  03:07:56
9. jon apeztegia (doneztebe)-maider mindegia (doneztebe) 03:13:14
10. arantxa goñi (elizondo)-luis mariezkurrena (arrarats)  03:33:46

Emakumeen bikoteen podiuma. utzitako argazkia
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aGeNDaaGeNDa

ikastaroak

lEiTZA
hondakin bereziak eta 
materia organikoa kudeatzen 
ikasteko formazio saioak
natxo irigoien eta joseba 
santxezen eskutik. 
Mendialdea Mankomunitatean, 
ekainaren 14an, 21ean eta 
28an, 17:30etik 20:00etara.

ArAnO
buruhandi tailerra
Maisuenean, ekainaren 13tik 
uztailaren 25era bitarte, 
asteazkenero,19:00etatik 
21:00etara.

ArAnTZA
antzinako garaiei buruzko 
tailerra
arantzadi zientzia elkarteko 
arkeologoen eskutik. 
Plazan, ekainaren 22an, 
18:00etan. 

ikuskiZunak

lESAKA
rebeca akademiako ikasleen 
dantza jaialdia
Ekainaren 16an.

lEiTZA
ehoziri topaketa
Ekainaren 17an, 11:00etatik 
14:00etara.

dOnEZTEBE
Firin-farandula antzerki 
taldearen emanaldia
ikasturte bukaerako bestaren 
harira.
Ekainaren 23an. 18:30ean.

SArA
euskal proben ikuskizuna
herri kirolak, 19:30etik 
aitzinera jatekoa eta edatekoa 
izanen da.
Ekainaren 26an, 20:00etan. 

HitZalDia

BErA
euskaraldiaren aurkezpena
Illekuetako parkean, ekainaren 
29an, 19:00etan.

lEiTZA
baratzeetan barna
jakoba errekondorekin. 
Ekainaren 23an, 11:00etan. 

kirola

BErA
emakumezkoen pala 
txapelketa
Eztegara pilotalekuan, 
ekainaren 15ean, 17:00etan.

baietz futbolean
5-14 urte bitartekoentzat.
Ekainaren 25etik 30era. 
Izen-ematea ekainaren 15a arte.

ArAnTZA
mendi itzulia mendaurrera
solaslaguna egitasmoak 

antolatuta, ikasturtea agurtzeko 
hitzordua.
Ekainaren 17an.

dOnEZTEBE
herri krosa
Ekainaren 24an.

SArA
Ibilaldi gidatua
Ekainaren 27an, 09:30ean 
abiatuta. 

kontZErtuak

SArA
Goraki abesbatzaren 
kontzertua
Elizan, ekainaren 14an, 
21:30ean.

erlauntza abesbatzaren 
kontzertua
Elizan, ekainaren 21ean, 
21:00etan.

mendi Xola abesbatza
Elizan, ekainaren 27an, 
21:00etan.

BErA
udako kontzertua
isidro Fagoaga udal musika 
eskolako ikasleen eskutik.
Kultur etxean, ekainaren 18an, 
18:00etan.
 
lESAKA
Leitzako Jeiki korala
Komentuan, ekainaren 16an, 
20:00etan. 

bEstak

BErA
altzateko bestak
Ekainaren 15etik 17ra bitarte.

lEiTZA
Gorriztarango jaia
Ekainaren 17an. 

AriZKUn
herriko bestak
Ekainaren 21etik 25era.

SAldiAS
herriko bestak
Ekainaren 22tik 24ra bitarte.

dOnEZTEBE
herriko bestak
Ekainaren 28tik uztailaren 2ra 
bitarte.

ErrATZU
herriko bestak
Ekainaren 28tik uztailaren 1era.

ArESO
sanpedroak
Ekainaren 29an eta 30ean.

osPakiZunak

UrrOZ
urroz herrien eguna
Ekainaren 16an.

lEiTZA
Larreen eguna
Ekainaren 16an.

ekainak 14-28
INFormaZIoa bIdaLtZeKo: tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus

ArtXIBoko ArGAzkIA

ArESO sanpedroak
herri-kirolak, lagun arteko afariak, sagardo dastaketa... 
Ekainaren 29an eta 30ean.
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dOnEZTEBE
Futbol taldearen eguna
Partidak, merienda, trikipoteoa, 
afari herrikoia... 
Ekainaren 16an.

igAnTZi
biltoki elkartearen besta
40. urteurrenaren harira.
Ekainaren 23an.

lESAKA
san Juan bezpera
musika, bertsoak, ezpata-
dantzariak, zozketa, kantaldia...
Ekainaren 23an.

EliZOndO
baztango IV. Gazte eguna
gazte olinpiadak, bazkaria, 
kalejira, kontzertuak...
Ekainaren 16an.

eskubaloi besta
Ekainaren 16an.

AriZKUn
Garagardo dastaketa
Gamioxarrean, ekainaren 29an, 
20:00etan.

SArA
eskolaren besta
haurren ikuskizuna. 
Erabilera Anitzetarako Aretoan, 
ekainaren 22an, 18:00etan.

ErakuskEtak

EliZOndO
margo erakusketa
eugenio llamosasen eskutik. 
Arizkunenean, ekainaren 1etik 
24ra.

lEHiakEtak

lEiTZA
Plazaola aldizkariko azal 
lehiaketa
aurreran edo maimurren 
aurkez daitezke lanak.
Ekainaren 22a bitarte.

ETxAlAr
bestak iragarriko dituen 
kartel eta azal lehiaketa 
Kultur Etxean, ekainaren 15a 
bitarte.

ArtXIBoko ArGAzkIA

ESKUAldEA san Juan bezpera
suaren bueltan hainbat ekitaldi izanen dira eskualdeko herrietan.
Ekainaren 23an, larunbatean.

«Egunaren, momentuaren, denboraren eta egoeraren 
arabera» bere burua «era batera edo bertzera» 
definituko lukeen erratzuar gaztea da Uhaina Apezetxe. 
Ezaugarri egonkor bat badu, ordea: «gizartean gertatzen 
diren zapalkuntza egoerekin kezkatuta dagoen pertsona 
naizela beti erran ahalko nukeen». Bere kezka 
nagusiarekin loturiko ikasketak egin ditu: «Gizarte 

Hezkuntza ikasten 
aritu naiz azken 
urteetan, Donostian». 
Areago, Baztango 
Udalak Gradu eta 
Master Bukaerako 
Lanak egiteko ematen 
duen laguntzari esker, 
«Baztanen emakume 
atzerritarrek bizi duten 
errealitatea» ikertzen 
ibili da. Gaia 
jorratzeko interesa 
«atzerritik etorritako 
jendea ezagutu 
nuenean piztu 
zitzaidan» adierazi du. 
Izan ere, jendea 
ezagutzean eta 
gertakariei izen-

abizenak jartzean «aski gogorra» den errealitateaz 
konturatzen hasi zen. Errealitate ezezaguna ezagutzeko 
nahiak eraginda «emakume etorkinen ahotsa entzuteari» 
ekin zion eta pixkan-pixkan «migrazio politiketatik hasita 
sozializazio prozesuetaraino bizi dituzten oztopoez 
jabetu nintzen». Ikuspuntu bat baino gehiago biltze 
aldera, hainbat elkarrizketa egin ditu «Baztanen bizi 
diren gazteei, emakume etorkinei eta gizarte 
zerbitzuetako hezitzaile zein gizarte langileari». Horrela, 
«errealitatea irudikatzea izan du helburu». Lanean 
«atzerriko emakumeek bizi duten zapalkuntzaa aztertu 
eta bizipenak bildu ditut, hori izan da interes nagusia».  
Udalaren laguntzak «lanak Baztanen kokatzea, eta 
horrekin Baztan gehiago ezagutzeko bide emateaz 
gainera, ikasle gazteondako laguntzatxo bat ere 
badirela» uste du Apezetxek. Otsailean aurkeztu zuen 
lana eta azken aldian lanean ari bada ere, «libre dudan 
denboraz gozatzen» saiatzen da. Bere ustez «konpainia 
onean edozein plan da ona». Noski, herriko bestak 
urtean behin direnez, «lehendabiziko eguneko Izpegiko 
igoerari» begira hasia da jada, «adin askotakoak biltzeak 
igoera berezi egiten du, giro ona izaten dugu».

«Atzerriko jendea 
ezagutzean piztu 
zitzaidan interesa»
UHAinA APEZETxE errAtzUko GAzteA

«emakume 
etorkinen 
errealitatea hiru 
perspektibetatik 
aztertu dut»

utzitako argazkia

Nire aukera
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zeRbitzuaK
MerkAtU ttIkIA

etXebizitzaK
salgai
ituReN. hainbat neurri tako aparta-
mentuak hagitz prezio onean salgai. 
☎ 948 451 337 / 667 275 013.

errentan eman
iGaNtziKo beNtaK. 90m2ko atikoa 
errentan emateko. baratzea egiteko 
aukerarekin eta aparkatzeko lekua-
rekin. irailetik aurrera. ☎ 617 
347528. 

errentan hartu
HeNDaia. eskualdeko bikote batek 
hendaian etxebizitza errentan hartu 
nahi du, epe luzerako. ☎ 622 
831225/ 670 238139.
bikote jubilatu batek lur pixka bat 
duen pisua edo etxea errentan har-
tu nahi du. ☎ 692 609856.

etxe konPartituak
iRuÑea. bi neska gazte pisukide 
bila. nuPetik bortz minutura dagoen 
etxe zaharberritu batean. ☎ 679 
512963.

GaRaJeaK/loKalaK
errentan eman
bera. jubilazioagatik, janari-denda 
bat traspasatzen da. ☎  948 630452. 
deitu arratsaldez, 18:00etatik 
20:00etara.
leSaKa. itturrizubiko plazako 9. eta 
10. zenbakian, ile-apaindegi bezala 
egokitua dagoen 70 m2ko lokala 
errentan emateko. ☎ 661 081273 / 
948 637703.

laNa
eskaintzak
IGaNtZI. igerilekuko ostatuan sukal-
dari laguntzailea behar da. ☎ 639 
321119.
bera. jatetxe batean lan egiteko 
zerbitzaria behar dute. ☎ 607 827309.
etXaLar. herriko ostatuan langile 
bat behar dute. ☎ 948 635465 / 689 
042621.
bera. asteburuetan eta udan lan 
egiteko zerbitzaria behar dute. ☎ 948 
630392.

etXaLar. hotelean ostaturako eta 
jatetxerako zerbitzari bana behar 
dituzte udan aritzeko. ☎ 948 635000.
LesaKa. batzokin, lanean aritzeko 
norbait behar dute: sukaldean, osta-
tuan... aritzeko. ☎ 695 669831.

eskariak
gizonezkoa interno moduan adine-
koak zaintzeko lan bila. adinekoak 
zaintzen esperientziaduna. ☎653 
654204.
gizonezkoa margotzen aritzeko, gar-
biketan aritzeko edo adinekoak zain-
tzeko lan bila. esperientzia lan eremu 
horietan guztietan. ☎ 631 837171.
gizonezkoa adinekoak zaintzeko lan 
bila, interno moduan edo orduka. 
☎631 202480.
29 urteko neska lan bila. Fabrikaren 
batean lan eginen luke, haurrak zain-

tzen, dendaren batean... ☎687 
222320.
emakumea adineko pertsonak inter-
na edo orduka zaintzeko, haurrak 
zaintzeko edota garbitasuna aritzeko 
lan bila. ☎ 644 877078.
gizona lan bila: adinekoak zaintzen 
interno bezala edo orduka, garbiketan, 
nekazaritzan edota abeltzaintza la-
netan ganaduarekin lan egiteko prest. 
☎ 622 015725.
neska adinekoak zaindu edota hau-
rrak zaintzeko lan bila. ☎ 682 
693911.
emakumea lan bila haurren zainke-
tarako, adinduen zainketarako inter-
na moduan edo orduka eta garbike-
ta lanetarako. ☎ 632 726799.
emakumea interna moduan adine-
koak zaintzeko lan bila. esperientzia 
adinekoak zaintzen. ☎ 611 310225.

adinekoak zaintzen esperientzia han-
diko emakumea eskualdean lan bila. 
orduka, kanpo edo interna moduan 
edo asteburuetan lan egiteko prest. 
bederatzi urteko esperientzia zain-
tzaile moduan. ☎ 948 580537 / 644 
808025.
gizonezkoa edozein lanetan orduka 
aritzeko prest: lorazaintzan, etxeen 
zaintzan, banatzaile... edozein lanetan 
ariko litzateke. gida-baimenarekin. 
☎628 842038.
emakumea lan bila zonaldean: adi-
nekoak interna edo orduka zaintzeko, 
haurren zainketarako edota garbike-
ta lanetarako prest. esperientzia 
adinekoak eta haurrak zaintzen eta 
garbiketa lanetan. ☎ 635 296717.
emakumea lan bila, adinekoak zain-
tzeko interna edo orduka. urtetako 
esperientzia adinekoak zaintzen. 
☎630 274738.
emakumea lan bila, adinekoak zain-
tzeko interna edo orduka, haurrak 
zaintzeko edota garbiketa lanetarako. 
☎ 644 810688.

zeRbitzuaK
denetarik
esperientzia handia duen ardimoz-
tailea lanerako prest. artalde txikiak 
eta handiak onartzen ditu. ☎ 680 
630811.
ItureN. lorategiak zaindu eta kima-
keta lanak egiten ditut. ☎ 650 859158 
(juan).

zeRbitzuaK
zurgindegiak

MotoRRaK
salgai

keeway silverblade motorra salgai, 
125 cc. 2014ko abuztuan matriku-
latua. beti garajean egondua da eta 
ongi zaindua. 5.400 km. Prezioa: 
1.500 euro. ☎ 653 021320.

iragarkia jartzeko:

sail honetan iRaGaRKia jartze ko 10 € ordaindu behar da
aRGazKiaReKiN jarri nahi izanez gero 12 €

iragarki bakoitzeko GeHieNez 25 Hitz onartuko dira

ttiPi-ttaPa aldizkariaren 2 zenbakitan eta 
erran.eus webgunean hilabete batez agertuko da 

ordainketak rural kutxako eS86 3008 0080 5607 0330 4329 kontuan

ttipi-ttapak ez du bere gain hartuko argitaratu diren iragarkien ondorioz 
sortu ahal diren operazio bidegabeen erantzukizunik

948 63 54 58 www.erran.eus

744 48 43 61 info@ttipi.eus

BEHI-AZIENDAK
Aretze gizenak: 
Idixkoak: €/kg kanal
• Extra 4,35
• 1.koa 4,13
• 2.koa 3,93

Urruxak: €/kg kanal
• Extra 4,37
• 1.koa 4,23
• 2.koa 4,03
Oharra: prezioak 180-220 kg kana-
lean pisatzen duten aretzeenak dira

Aretze ttikiak
• (15 egun ingurukoak).
Aretze mestizoak
• Urruxak 160,00
• Idixkoak 200,00
Aretze nabarrak
• Urruxak: 140,00
• Idixkoak 185,00

ZALDI-AZIENDAK
Zaldikoak: €/kg
• Sortu berriak: 3,29/3,39
• Zaldi-behorrak 1,93/2,10

ARDI-AZIENDAK
Bildotsak
• 6-8 kilokoak: 6,20/6,80
• 8-10 kilokoak: 5,20/6,00

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 49 €
Zerri gizena 1,164 €
Zerramak 0,545€ kg/bizirik

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
(maiatzaren 25etik ekainaren 1era 
bitarteko prezioak)

BaSErria

744 484 361
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aNiMaliaK
oParitzeko
hiru hilabeteko txakurkumea opa-
ritzeko. leongo mastina eta collie 
arteko nahasketa. ☎ 617 254206.

hiru katakume oparitzeko. jaten 
hasiak dira; guraso ehiztariak (saguak, 
sataginak, satorrak...). ☎ 652 750817 
/ 948 615005

DeNetaRiK
salerosketak

balkoiko hiru ate osorik salgai, bi 
atekoak eta haritz egurrezkoak. 1,05 
(zabalera) x 2,08 (altuera), markorik 
gabe. climalit kristal bikoitzekoak. 
Prezio negoziagarria. ☎ 656 710411.
altzairuzko sei fregade ra salgai, 
1,73 metro x 34 cmko neu rria. For-
ma borobila. ☎ 948 585036.

traktore ertainendako belar bola 
enzintadora salgai. egoera onean, 
gutti erabilia. ☎ 606 586603.
errepideko bizikleta berria salgai, 
alsania markakoa. 80 euro. ☎ 606 
552350.

MotoRRaK
tailerrak

bErako uDa-
la

Oihan enkantea 
berako udalak plegu itxiaren 
bidezko enkante publikoan 
salgai jarriko du intzola eta 
sagasti parajeetako oihan-
aprobetxamendua.
Proposamenak iragarkia 
nafarroako kontratazio atarian 
argitara eman eta ondoko 20 
egun naturaletan, 13:30ak arte, 
aurkeztuko dira. azken egun hau 
larunbatarekin suertatzen bada, 
astelehena arte luzatuko da epea.
baldintza pleguak udal 
idazkaritzan, 012 zerbitzuan, 
web-orrian (www.bera.eus) eta 
nafarroako kontratazio atarian 
ikusgai egongo dira.

Bera, 2018.05.25
Alkatea, Josu Iratzoki Agirre

koNtAtU koNtUAk

Saria Madrilen. Kortariko Infernuko gasnak, gazta onduen 
kategorian, espainiar estatu mailako lehendabiziko saria irabazi 
zuen joan den hilabetean. 50 adituk baino gehiagok dastatu 
zituzten sailkatuak ziren gaztak eta lekaroztarrena izan zen 
onduen kategorian urrezko domina eskuratu zuena. Argazkian 
Kortariko Julen Arburua (ezkerrean) saria eskuan.

Kontatu, kontatu!
Baduzu ospakizun edo ateraldiren baten berririk eta argazkia erakutsi nahi 
zenuke? zerbait ikusgarria aurkitu duzu eta horren berri ematea gustatuko 
litzaizuke? edozein argazki erakutsi nahi duzula ere, kontaiguzu eta 
bidaliguzu argazkia!

posta elektronikoa edo Whatsapp 
Bidali mezua info@ttipi.eus helbidera edo whatsappez 744 484361 
zenbakira, eta idatzi nork, non, noiz, zergatik eta zer ospatu edo egin 
duzuen.

ttipi-ttaparen egoitzan
etor zaitez TTipi-TTaparen bulegora: LesAkA, koskontako bidea, 07-1. 
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UrteUrreNA

Bidelagun zintugun
jator eta irribartsu

orain hortxe zaude zu
gure bihotzetan indartsu.

osaba-izebak eta lehengusuak

Aitor
DANBORIENA ALZUGUREN

etxalarren, 2016ko ekainaren 13an
ii. urteurrena

UrteUrreNA

hire irribarreak eta umore onak
gure artean segitzen dik

Aitor
DANBORIENA ALZUGUREN

HIRE KUADRILLA

etxalarren, 2016ko ekainaren 13an
ii. urteurrena

hire kuadrilla

UrteUrreNA

Nahiz eta gure inguruan denak alaitzen zituen irribarre bat orain 
dela 5 urte itzali zen, egunero-egunero zeruan

agertzen den izar dizdiratsu bat piztu zen.
Urteak pasa arren, ez dugu zuk erakutsitako

guztia erraz atzenduko.

Juan Miguel AGUIRRE IPARREA Bibi
Arizkunen, 2013ko ekainaren 15ean

V. urteurrena

Familia eta lagun guztien partetik, 
besarkada haundi bat.

UrteUrreNA

Jada urtea pasa da
ta begietan ditugu malkoak
Gure artean utzi zenituen
Hutsune sendoak
Beti gure bihotzean egonen zara
Maitasunez zure familiakoak

Joxe Mari ERASUN ERASUN
donezteben, 2017ko ekainaren 20an    i. urteurrena

JAIONE MINDE-
GIAK ESKATUA

UrteUrreNA

Narbarten, 2016ko ekainaren 6an
ii. urteurrena

Gure gau ilunak argituko dituen izarra
buruari bueltaka dabilen,

irriaren oihartzunaren islada.
Zu gure bihotzean beti

altxatuko dugun Jesus Mari,
aita eta atatxi maitea izanen zara.

Jesus Mari ARGAIN LARREGI

zure FamiliaZURE FAMILIA

UrteUrreNA

Beti izango zara nire zeruko izarrik 
distiratsuena.

Asko maite zaitut.

jaione mindegia

Aitor
DANBORIENA ALZUGUREN

etxalarren, 2016ko ekainaren 13an
ii. urteurrena

JAIONE MINDEGIA

eSKelaK JaRtzeKo edo oRoiGaRRiaK eGiteKo:
948 63 54 58   edo   info@ttipi.eus 

 eskelak, esker onak  eta  urteurrenak
 ttipi-ttapa aldizkarian + errAN.eUsen:  90 €     ttipi txartela 

dutenek %10eko deskontua.

 oroigarriak egiten ditugu, pertsonalizatuak, nahi den argazki eta 
testuekin prestatuak. Ikusi ereduak gure bulegoan,

 (koskontako bidea, 7-1 · 31770 LesAkA).

ttipi-ttapa: irakurriena Nafarroa garaiko mendialdean
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UrteBetetzeAk

legasako ander zelaieta eulatek 10 urte 
bete ditu ekainaren 13an. aunitz urtez eta 
muxu haundi bat igantziko familiaren 
partetik.

sortZEak Eta EZkontZak
Norbaitek bere datuak sortze eta ezkontzen atalean 

agertzea nahi badu, 948 635458 telefonora deitu edo 
info@ttipi.eus helbidera idatzi beharko du.

• Romain Roche eta Melinda Sanchez, Sarakoak, maiatzaren 
19an Saran.

• Florian Libier eta Elodie Meignant, Sarakoak, maiatzaren 
26an Saran.

• Joseba Pikabea Baleztena eta naiara alberro retegi, 
Lesakakoak, maiatzaren 26an Lesakan.

ezkoNtzAk

Xabat beorlegi Vicentek 2 urte beteko ditu 
ekainaren 21ean. aunitz urtez gure 
pitxurrinori eta mila muxu potolo familia 
guziaren partetik.

Maialen eta aitor baraibar Gortari 
oronoztarrek 14 eta 11 urte bete dituzte 
maiatzaren 27an eta ekainaren 8an. muxu 
goxo-goxoak etxekoen partetik, bereziki 
ama eta attaren aldetik. zorionak!

urdazubiko alizia olaizolari zorionak 
aunitz ekainaren 2ko partez. arras ongi 
pasatu genuen. besarkada handi bat 
malerrekatik.

• Jose Guillermo Ballester Aracues,  
Lesakakoa, maiatzaren 24an, 72 urte zituela.

• Evangelina Etxabide Irigoien,  
Lesakakoa, maiatzaren 29an, 89 urte zituela.

• Paskuala Lastiri Ibarra,  
Sunbillakoa, maiatzaren 29an, 94 urte zituela.

• Manuela Altzugarai Portu,  
Lesakakoa, ekainaren 2an, 87 urte zituela.

• Jose Mazo Gomez,  
Leitzakoa, ekainaren 3an.

• Antonio Oronoz Oronoz,  
Elizondokoa, ekainaren 3an, 86 urte zituela.

HerIotzAk

zorion itzazu lagunak eta 
senitartekoak!

internetez  
http://erran.eus/zorionagurrak 
helbidean sartu. egun berean edo 
hurrengo lanegunean argitaratuko 
da webgunean, baita hurrengo 
aldizkarian ere.

bulegoan eta postaz
etor zaitez ttipi-ttaparen bulegora 

edo bidali argazkia eta testua 
gutun-azal batean: koskontako 
bidea, 7-1·31770 LesAkA.

ordaintzeko: 
(1) Bulegoan, dirutan (5 edo 10 €) 
(2) Hegoaldetik postaz 
0,55 €ko 10 edo 20 seilu. 
(3) Iparraldetik postaz
5 edo 10 €ko txekea. 
(4) erran.eus bitartez.

aunitz urtez!
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