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erakunde laguntzaileak
leitza, goizueta, Arano, Areso, 
Baztan, Sara eta Senpereko udalak, 
male rrekako zer bitzuen mankom., 
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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€

Gezurrak, egiak, espantuak

Jakina da arrantza, ehiza eta onddo kontutan maiz espantu 
eta gezur franko izaten dela, haunditu ez dena gordetzeko, 
edo ttikituz badena ez erakusteko. Nola jakin zer den egia?
Espanturako aukera ematen duen bertze zera aipatu dezaket, 
nire burua saltzearen beldur izanik ere; aspaldian, Ochoa 
doktore andereak egindako gonbitari erantzunez, solas 
gaitezen (zeharka bada 
ere). 
Bai, «asuntuan aritzeaz» ari 
naiz, inkestaren baten 
arabera, ezkonduen %34ak 
astean 3-4 aldiz egiten 
omen. Bai ote?  Akaso bai: 
Grey jaunaren 50 Itzalak 
liburua Harry Potter baino gehiago saldu da. Telebistan 50 
urteko emakumeei yoga egiteko gogoa haunditzen dien 
botika iragartzen dute, eta hainbat abantaila...
Ez da hori, ordea, gizaseme ezkondu finen artean, pixka bat 
zintzotzean entzuten dena: eskasko egiten denaren kontua 
aditzen da zeharka-meharka, irri murritzez, etsipenez. 
Isilpean sufritzen den gauza horietakoa ote den nago ni. Hala 
ere, nola jakin egia, bakoitzarena bertzerik?

«NoLa JaKIN ZeR 
deN eGIa, 
baKoITZaReNa 
beRTZeRIK?»

txapela leitzara baietz!
Historian lehen aldiz, Nafarroako herri bereko bi pilotarik 
eskuz banakako final nagusia jokatu zuten 2008an: Abel 
Barriolak eta Oinatz Bengoetxeak. Finalaren atarian, TTipi-
TTapak biak elkarrizketatu zituen. Barriola honela mintzatu 
zen Bengoetxeaz: «pilotari bat behetik gora horrelako 
ilusioarekin heltzen denean, oso arriskutsua da. Beti horrela 
izan da eta orain duen moralarekin gehiago». Bengoetxeak, 
berriz, zera adierazi zuen: «Abelek esperientzia gehiago dauka 
maila honetako partidetan, pilotari ikaragarria da eta bera 
izanen da faborito». Julian Iparragirre Euskadi Irratiko esataria 
ere tartean zen, eta aitortu zuenez, «Abel eta Oinatzen arteko 
final bat irratiz ematea zen nire ametsa eta hori beteko dut».

2008-06-12 · TTIPI-TTAPA · 472 zk.

CAF-Elhuyar sari handia 
irabazi dute Alaitz eta Iraia 
Etxabide lesakar ahizpek. 
Plastikoen arazoari aurre 
egiteko irtenbideak ikertzen 
ditu Alaitzek, eta idatzi duen 
artikulurako ilustrazioak 
egin ditu Iraiak (argazkian). 

aLaITZ eTa IRaIa
eTXabIde
SAriTUAk

Euskaltzaindiak ohorezko 
euskaltzain izendatu du 
Auxtin Zamora Senpereko 
olerkaria. Bortz olerki liburu 
idatzi ditu, Hatsaren Poesia 
olerki bilduma argitaratzen 
du, olerkari gaztetxoen 
animatzailea da...

aUXTIN 
ZamoRa dURRUTy
OlErkAriA

NirE TxANdA NABArmENTzEkOAk

Hamaika ikusteko jaioak gara

Beltran anderea aztoratuta oihuka ari da Goizuetako plaza 
hutsean: 'Nafarroako Gobernuak euskara inposatu nahi 
digu!'. Isiltasunak oihartzun egin dio. 'Euskaldunek 
inbadituko gaituzte!', handiagoa bota du. Exteban xaharra 
tirriki-tarraka ondotik pasa zaio, Hernanirako autobusa 
hartzera: 'Hemos nazido para ver ontze' dio ahapeka.

EzPAlA

aIToR aRoTZeNa

ATzErA BEgirA
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kOlABOrAziOAk

Izeberga II: txisteak eta piropoak

Sexismoaren izebergaren azpiko aldean segituko dut 
solasean, hau da, hain agerian ez den sexismoari buruz. 
Hausnarketarako baliogarria eta beharrezkoa zaidalakoz eta 
irakurlearendako ere hala izatea espero dudalakoz.
Hain agerian ez den sexismoaren aldean txiste sexistak 
daude, bertze gauza aunitzekin batean. Txiste bat bertzerik 
ez da erranda trankil uzten gaituzten horiek. Baina umorea 
ez da inozentea eta txiste hauekin irri egitea ere ez.
Txisteak, izebergaren altxapean den bertze edozein jarrera 
sexistek bezala, eragina du guregan. Txiste sexistek 
emaztekien kontrako biolentziaren onarpenean laguntzen 
dute eta zapalketa egoera bat normalizatzen dute, edo 
horretan lagundu guttienez.
Definizioz, txisteak esaldi edo istorio irrigarriak dira. Gakoa 
dago irri eginarazten digun horretan. Txisteekin ideologia 
edo pentsamendu bat garatzen da, zeri buruz edo nori buruz 
irri egiten ahal dugun baimena ematen digun ideologia. Eta 

horren arabera, ideologia 
eta pentsamendu 
zapaltzailea garatuko 
dugu, irriaren helburuaren 
arabera: kanpotarrak, 
homosexualak, 
ezintasunen bat dutenak… 
eta dudarik gabe 
emaztekiak.
Kultura bat garatzen dugu 

hola, eta normalizatzen dugu kasu honetan emaztekiei buruz 
nahi duguna errateko ahalmena: gorputzaz irri egin, etxeko 
lanei buruz, zaintzari buruz, eta urrunxeago joanez, erasoei 
buruz, bortxaketei buruz, hilketei buruz. Irriaren bidez 
zapaltzaile bihurtzen dugu gure burua.
Gorputzaren kasuari piropoa gehitzen ahal diogu, iritzia 
eskatu gabe gure gorputzari buruz, gure ibilerari buruz, gure 
arropari buruz zerbait erraten digutenean. Esaldi, ustezko 
sinpatikoak eta ustez eskertu beharko genituzkeenak, 
erakusten ari direna da gizonen gustukoak izan behar dugula, 
eta beren onespena behar dugula. Hau da, piropoa zerbait 
ona dela sinestarazten digute, piropoa hartzen dugun 
bakoitzean, onartuak garela (beztimentan, gorputzean, 
ibileran…) erakutsi nahi digute. Hemen ere normalizatzen 
eta onartzen dugu gizonezko batek gure gorputzari buruzko 
iritzia noiznahi eta nolanahi ematea.
Ez da irrigarria emazteki batek etxeko lan guziak egitea, ez da 
irrigarria haurren zaintzaz bera bakarrik arduratzea, ez da 
irrigarria kolpatua izatea, bortxatua izatea, eraila izatea, 
umiliatua eta guttietsia.
Eta bai, maite dut irri egitea eta maite ditut txisteak, badut 
umorea. Baina ez zapalduen kontura.
Brigitte Vasallo idazleak dioen bezala, umorea beti barnerat 
eta goiti egin behar da, bertzenaz opresioa da: irri egin 
dezagun gure buruaz, irri egin dezagun zapaltzen gaituzten 
horietaz.

eLURRe IRIaRTe bañeZ

«maITe dUT IRRI 
eGITea baINa eZ 
ZaPaLdUeN 
KoNTURa»

Dragoi Bolaren belaunaldia

1990eko hamarkada hasieran Euskal Herriko milaka eta 
milaka haur ilunabarrero jartzen ziren telebista aitzinean Son 
Gokuren abenturak ETB1en ikusteko. Garai hartan munduan 
zeuden marrazki bizidun arrakastatsuenak euskaraz jaso 
zituen belaunaldi guzi batek, eta, horregatik, gutti izanen dira 
gaur egun dragoi bolak aipatu eta zer diren ez dakitenak. 
Belaunaldi guztiek izan ohi dituzte erreferente eta sinbolo 
partekatuak, eta, dragoi bolak, garai baten sinbolo bihurtu 
ziren. Hogei urte baino gehiago pasatu dira ordutik, eta 
telebistaren aitzinean paratzen ziren haur haiek bizitza 
esperientzia koxkor xamarra bildu dute. Denetarik eta behar 
baino gehiago izan duela adituz hazi den belaunaldi bat izan 
da. Analogikokoentzat mundu digitalekoa den belaunaldia, 
eta mundu digitalekoentzat analogikokoa dena. Internetera 
garaiz ailegatu zen belaunaldia, baina lagunak non zeuden 
jakin ahal izateko herrian barna bizikletaz buelta eta buelta 
ibiltzea zer den ezagutu duena. MTV rock gogorraz jabetu 

zen garaia egokitu 
zitzaiolako, bere burua 
euskal rock erradikalaren 
prestigioa txikle bat bezala 
luzatzera behartuta ikusi 
duen generazioa. 
Ikastolako mapetan egun 
batetik bertzera URSS 
erraldoi hura nola 
desagertu zen ikusi zuen 

belaunaldia, nahiz eta oraindik ez zuen ulertzen zer aldatu 
zen, ezta zer etorriko zen ere. Bologna aitzineko unibertsitate 
tituluarekin edo gabe, merkatu neoliberalean erdipurdiko 
bizitza bat eramateagatik eskerrak eman behar dituela 
irakatsi zaion belaunaldia. Poliziaren borrak, pilotakadak, 
kontrolak, komisariak, plastiko poltsak eta kartzelak ezagutu 
arren, bere borrokak eta ekintzak oker handi bat izan direla 
adituz heldu egin den belaunaldia. Aitzineko belaunaldien 
epikarik ez duela erran zaion generazioa, eta, hortaz, 
ondorengoek ereduzko deus ikusten ez diotena. Bai 
borrokara, bai bakera berandu ailegatu den belaunaldia. 
Baina telebista piztu, eta, kasualitatez, haurtzaroko atal zahar 
haiekin topo egiten duenean, zaharragoek eta gazteagoek ez 
dituzten oroitzapenak etortzen zaizkio gogora. Akaso, ez du 
lortu zazpi dragoi bolak biltzea, baina egindako bidea ez da 
alferrik izan, eta urratzeko aunitz dago oraindik. 

mIKeL RodRIGUeZ LaNda

«bIdea eZ da 
aLFeRRIK IZaN eTa 
URRaTZeKo aUNITZ 
daGo oRaINdIK»
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Nor da Arantxa Estanga?
Labaiengo neska gazte, arrunt 
eta alaia.
Zer zaletasun dituzu?
Denbora librea liburu on bat 
irakurriz, trikitixa astinduz 
edo lagunekin kontu kontari 
pasatzea gustatzen zait.  
Zer egiten duzu egunerokoan?
Iaz akitu nituen optika eta 
optometriako ikasketak eta 
orain Iruñeko optika batean 
ari naiz lanean. Zorionez, op-
tika eta klinika asko eta opto-
metrista gutxi daude inguruan 
ditugun hiriguneetan... Na-
gusiak ez omen ditu langileak 
berehalakoan aurkitu.  Sekto-
rean lana bada momentuan 
eta etorkizunean ere izanen 
dela uste dut. 

Herriko dantza taldean parte 
hartzen al duzu?
Ez, pena handia badut ere ez 
dut parte hartzen. Hasi nahi 
nuen, baina iaz ikasketengatik 
eta aurten lanarengatik ezin 
izan dut entseguetara joan... 
Beintza-Labaiengoa edo Male-
rrekakoa sentitzen zara?
Bietakoa. Baina, bat aukera-
tzekotan Beintza-Labaienda-
rra naiz, dudarik gabe! Nire 
herria maiteago dut. 
Zerk egiten zaitu zoriontsu?
Ni ongi egotea eta ingurukoak 
pozik egotea nahikoa dut zo-
riontsu izateko.
Gorroto duzun zerbait ba al duzu?
Gorroto, gorroto... ez dakit. 
Egindako lana ez estimatzeak 
asko haserretzen nau... 

Nora bidaiatuko zenukeen gus-
tura?
Australiara. Ttikitatik izan dut 
bertara joateko eta han oporrak 
luze eta lasai pasatzeko gogoa.
Urrutira joan gabe inguruan ere 
izanen dituzu txoko politak...
Leku saila badira politak... 
Baina bat aipatzekotan, Go-
rako kaskoa esanen nuke, 
herritik hurbil dago eta ber-
tatik ingurua hagitz ederra 
ikusten da.

Asteburuko plan ederrena?
Astea Iruñean pasatzen du-
danez, asteburuan herrira joan 
eta lagunekin elkartzea gus-
tatzen zait. Herrian bada, 
edozein plan izaten da ona. 
Amets bat?
Munduko txoko asko ezagu-
tzea. Turistikoak diren herri 
eta hiri ezagunez harago, ho-
rren ezagunak ez diren gune 
ederretako toki miresgarriak 
ezagutu nahi nituzke. 

ARANTXA ESTANGA    lABAiENgO gAzTEA

«Asko haserretzen 
nau egindako lana ez 
estimatzeak»

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

Distopia garaikidea

XabI ToRRes LeToNa 

Ez dut telebistarik etxean eta Facebook 
telefono mugikorretik kendu nuen. 
Distopiak gustatzen zaizkit, baina 
eleberrietan. Edo fikziozko irudietan.

Uste dut ez naizela horregatik 
burbuila batean bizi. Izan dut ETAren 
azken hitzen berri, Nafarroako 
epaitegiari darion justizia kiratsa iristen 
zait, jabetzen naiz Informazio 
Ministerioaren mass media estatal 
guztiek, miserikordiarik gabe, 
erreinuko jendartean txertatu duten 
mundu -eta etxe- ikuskera kezkagarriaz 
ere bai; statu quo-aren igerileku 
akotatuan nola gabiltzan gustura 
epelean, egostera doazen igelak 
bezala... erranairu zaharra da. Zenbat 
kontu ote dagoen hari hontatik tiraka 
josteko, baina hori ez da gaurko jantzi 
gorria izanen. Ustez.

Banuen ere palestinarrek Nakbaren 
70. urteurrenean, maiatzaren 15ean, 
egin asmo zuten martxaren berri. 
Israeldarrek ere izanen zuten honen 
berri, doike. Lagun baten ahotik jaso 
dut azken notizia, goizeko lehena: 
«konejuak bezala garbitu dituzte».

Eta Maccabi Tel Aviv Euroligan, 
Eurovisionen gerra kriminal bat 
irabazle (zer kasualitatea) eta Giroa 
Israelen hasi da. Gero eta gutxiago 
kostatzen zait eraikitzen ari diguten 
Europa honetan Israel eta Turkia 
irudikatzea, beren langileria sarraskitua 
zango-zolan ezkutaturik dutela. 
Etorkizun hori epeka erosten ari gara 
guretzat ere.

Atarian ez, distopia betean gaude.
Ikasiko ote dugu ezin garela epelean 

geldirik egon? Zuhurtasuna, 

zorroztasuna... eta irudimena, oraindik 
bertute direla?

Banoa kuartora Handmaid’s Tale 
ikustera, fikzio pixka bat behar dut eta... 

Erne eta adi

XaNTI beGIRIsTaIN madoTZ 

Gaur 'bolondres' hitzari buruzko 
aipamen batzuk egin nahi ditut. Baina 
jarraitu baino lehen, ikus dezagun 
Euskaltzaindiak zer idatzi duen bere 
azken hiztegian: bolondres iz. (Oharra: 
Euskaltzaindiak, bolondresek euskara 
idatzian izan duen erabilera kontuan 
harturik, hitz hori ez erabiltzea 
gomendatzen du; ik. boluntario). 

Tira, bada, nik uste dut oso hitz 
gutxitan esanda, arrunt argi eta garbi 
gelditu dela afera. Orain, irakurle, 
zerorrek erreparatu ea non eta noiz 
ikusten edo entzuten duzun bolondres 
hitza, ez oso modu egokian erabilia. 
Neronek apirilaren 24an entzun nuen 
azkeneko aldiz, irrati baten. 

Eta, bukatzeko, ez dezagun ahantz 
hemengo helburua, denok zerbait ikasi 
eta hobetzea dela. 

irAkUrlEAk miNTzO BOTA BErTSOA
maTTIN aIesTaRaN 
de La soTILLa 
irUriTAkO BErTSOlAriA

Hasi berrien terapia 

Doinua: Munduko ilunabarra

Txutxumutxuen hizketa
Notizi bat da gordeta
Jar ezazue arreta
Astean behin hartuz beta
Bertso eskolan aritzen gara
Doinu-errima kolpeka
Hamaika trukoz betez bodega
Eta zimurtuz kopeta
Hau irriaren terapia da
Hemen nire hausnarketa
Aditu Baztan gauza onak ere
Gertatzen dira tarteka
Hasi berrien bertso eskola
Hasi berria da eta.

Hamabortz bat ariketa
Inoiz ez gaude aseta
Ta ez denez lehiaketa
Norberak bere oreka
Pauso luzeko hankamotzekin
Hankaluze batuketa
Elkar lagunduz aritzen gara 
Txibatuaz ahopeka
Sudur gorriko hainbat pailazo
Ta hainbat sasi-poeta
Hitzaren hari finaz jolastuz
Osatzen dugu josketa
Lotsaz biluztu ta harrotasunez
Janztea da errezeta.
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G. PIKabea BErA
Hitzekin, argazkiekin edo mu-
sikarekin istorioak kontatzeak 
erakarrita hasi zen Oier Fuen-
tes 2007an bideogintzan, «bi-
deoak bere baitan aukera 
guztiak jasotzen zituela iku-
sita». Garbi zuen ordurako 
zein bide hartuko zuen eta 
Irudi eta Soinuan espezializa-
tutako Telekomunikazio In-
geniaritzako ikasketak egin 
zituen. Zinema eta ikus-en-
tzunezkoan formazioa ere jaso 
zuen. Lagunartean, zuri-bel-
tzeko film labur mutuak egiten 
hasi zen eta geroztik, ibilbide 
oparoa osatzen ari da: bideoak, 
erreportajeak, spotak, bideo-
klipak, dokumentalak, film 
laburrak... Denetarik egiten 

ari da. Gainera, egin dituen 
film labur batzuekin, hainbat 
sari eskuratu ditu: Lekeitioko 
40. Euskal Zine Bileran, zu-
zendaritza onenaren saria jaso 
zuen Aska Tasun Hari filma-
rekin, zinemagile amateurren 
sailean. Kreba filmarekin, Ei-
barko Asier Errasti film labu-
rren jaialdian euskarazko 
pelikularik onenaren saria 
hartu zuen eta film hori eus-
karazko film labur onena izen-
datua izan zuten Errenteriako 
XXII. Film Laburren Jaialdian. 
Azken saskia bere dokumen-
talak 40 proiekziotik goiti izan 
ditu eta Afrikan eta Espainian 
ere ikusi ahal izan dute.
Hainbat sari jaso dituzu. Zer erran 
nahi dute sari horiek zuretzat? 

Sariak jasotzea pozgarria da. 
Aitzinera segitzeko motibazio- 
iturri dira, zerbait ongi egin 
den seinale. Orain egiten ari 
garen film labur bat sariei es-
ker egin ahal izanen dugu, 
baina halere, denok musu-truk 
eginen dugu lan. Diru gutti 
horrekin gastuak ordainduko 
ditugu: janariak, jantziak, alo-
kairuak... Niretzat, benetako 
saria lan gehiago egin ahal 
izatea da, ahal dela jende be-
rria ezagutzea, aukera berriak 
sortu eta inoiz zapalduko ez 
nituzkeen tokiak zapaltzea.
Atzerrira ere ailegatu dira zure 
filmak. Espero zenuen halakorik? 
Ez, inondik inora ere ez, ez 
ziren horretarako egin, eta 
beraz, sorpresa izan da niretzat. 

Festibalen zirkuitua ez dut 
duela guttira arte hurbiletik 
ezagutu eta harritu nau mun-
duan zehar dagoen festibal 
kopuruak. Film bat egitea 
kontu bat da, baina ondotik, 
filma ikusia izan dadin egin 
beharreko lana ere ez da ttikia. 
Zorionez, aukera handiak dau-
de gaur egun filmak kanpoan 
ere ikus daitezen. Eta noski, 
online mundua ere hor dago.
Nolakoak dira zure film laburrak? 
Denetarik dago. Gidoiaren 
arabera, estiloa egokitzen saia-
tzen naiz. Nik idatzitako gehie-
nak nahiko pertsonalak dire-
la erranen nuke. Irudietan, 
soinuetan eta haien erran-
nahietan sakontzea gustatzen 
zait, baina bizitzako unearen 
arabera, gauza bat edo bertze 
bat gehiago lantzen dut. Lan 
arruntagoak ere baditut, au-
sartagoak, mutuak, elkarriz-
keta dutenak, musikalagoak...
Bideragarriak dira film laburrak?
Film labur kontzeptuaren ba-
rruan gauza aunitz sartzen 
dira. Hiru maila daude: diru 
aunitz kostatzen diren lanak, 
aurrekontu urrikoak eta au-
rrekonturik gabeak. Oro har, 
diru-laguntza publikoen bidez 
egiten dira, baina izan daitez-
ke 20 mila eurokoak, 40 mila-
koak eta aunitzez gehiago edo 
guttiagokoak. Kontuan hartu 
behar da grabaketa prozesua-
ren zati laburrena dela. Ordu-
rako ordu aunitz pasatu dira 
dena prestatzen, eta ondotik 
ere ordu pila sartzen dira mun-
tatzen eta ondoko lanetan. Ni 
zinemagintzan aurrekonturik 
gabeko lanetan nabil eta sarien 
diruarekin edo musu-truk egin 
ditut lanak, proiektuei nire 
orduak eskainiz. Ez dut lan 
bezala hartzen, ikasketa per-
tsonal bat da, gustu berdin-
tsuak dituen jendearekin ego-
teko eta egiteko aukera bat.
Nola ikusten dituzu euskarazko 
bideogintza eta zinemagintza?
Eskaintzen ditudan sormen 
laborategietan ikusi ahal izan 
dudanez, bideogintza bolada 
onean dago. Orain, denok gara 
bideogile, telefono mugiko-
rrarekin. Baina nahiz eta tres-

Ito film laburra grabatzen, Getarian (Lapurdi). utzitako argazkia

«Zinemagintzan jende 
hagitz gutti bizi daiteke 
euskaraz sortzetik»
oIER fUENTES BErAkO BidEOgilEA

duela hamarkada bat baino gehiago murgildu zen bideogintzan Oier Fuentes eta azken aldian, 
film laburren ekoizpenean ari da buru-belarri. Horiei esker hainbat sari ere irabazi ditu
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nak eskura izan, bideo bat 
egitea ez da grabatzea soilik, 
hori baino aunitzez ere kon-
plexuagoa eta interesgarriagoa 
da. Zinemagintza profesiona-
la momentu onean da orain, 
baina mundu gogorra eta zai-
la da, jende hagitz gutti bizi 
daiteke euskaraz sortzetik. 
Helduetan sortzaile izaten 
jarraitzen duen jendea ez da 
hainbertze, are guttiago eus-
karaz. Baina ez badugu eus-
karaz kontsumitzen, zaila da 
euskaraz sortzea. Diru-lagun-
tza edo deialdien munduan 
ere, euskaldunok lan bikoitza 
egin behar dugu, informazioa 
erdaraz entregatu behar baita.
film luze gutti egiten dira eus-
karaz. Eta film laburrak?
Aunitz edo gutti zer den ez 
dakit, baina garen komunita-
tea eta garen hiztun kopurua 
ikusita eta horretatik filmak 
ikusi eta euskaraz ikusten duen 
taldeari erreparatuta, film de-
zente egiten da euskaraz. Zo-
ritxarrez, euskaraz sortzeak 
lan handiagoa eskatzen du 
oraindik eta zirkuitu laburra-
goa du. Parte hartu dudan 
festibaletan ikusi dudanagatik, 
nabarmen gehiago dira erda-
raren hautua egiten duten 
sortzaileak. Herri eta eskual-
deetan lehiaketak, diru-lagun-
tzak eta bertzelako bideak 
sortu behar dira euskarazko 
produkzioa bultzatzeko. Zir-
kuitua handitu eta euskaraz-
ko lanei ikusgarritasuna eman 
ahala, gehiago sortuko da. 
Laburbira bezalako ekimenak 
aspalditik egiten dira baina 
gure eskualdean ez dira anto-
latzen. Pena da euskarazko 
urteko uzta gurean ez ikustea. 
Nolako harrera dute film laburrek?
Film labur gutti ikusten da. 
Aukerarik ez egoteaz gain, ez 
dago ohiturarik. Ez dira balo-
ratzen, edo hor ere, hainber-

tze lan egonda, zaila da kali-
tate oneko lanak eta bertze-
lakoak bereiztea. Film labu-
rretan pentsatzen dugunean 
ez dugu pelikuletan pentsatzen, 
bigarren mailako lanetan bai-
zik, eskolako lanetan. Eta hori 
ez da horrela. Liburu eta dis-
koetan bezala, laburragoak 
izanagatik ez dute zertan ka-
litate ttikiagoa izan. Gainera, 
ustez, denborarik ez dugun 
garai hauetarako formatu ego-
kia izan daiteke.
Zer egin beharko litzateke sek-
torea indartzeko?
Sektorea zinemagintza profe-
sionala bada, hainbat elkar-
tetatik aldarrikapen konkretuak 
egiten dituzte legedia eta 
arauak egokitzeko. Euskalgin-
tzatik ere gauza bera, eta ez 
dira gutti horretan ari direnak. 
Ikus-entzunezkoak garestiak 
direla erraten da eta hori erra-
ten den momentutik deus 
guttirako balio dezaketela 
erraten ari gara, baliorik ez 
dutela. Sormena balorean 
jartzen ez den bitartean inte-
resik gabekoa izaten jarraitu-
ko du. Herrietatik hasi behar 
da, ekimenak sortzetik. Film 
kolektiboak, proiekzioak, ikas-
taroak... gauza aunitz egin 
daitezke.
Zein izanen da zure hurrengo 
lana?
Hiru film laburrekin ari naiz. 
Bata Donostian hustutako etxe 
batek gibelean utzi dituen 
ahotsena, bertzea euskal kon-
daira zahar baten egokitzape-
na da eta azkenik film labur 
poetiko bat, muga pertsonalen 
inguruan. 
film luzerik eginen duzu inoiz?
Auskalo, agian bai eta agian 
ez. Lehenagotik film labur bat 
baldintza onetan egitea gus-
tatuko litzaidake. Ondotik 
ikusiko da, ez dut behar bere-
zirik film luze bat egiteko.

«soRmeNa eZ 
bada baLoRaTZeN 
INTeResIK Gabea 
IZaTeN seGIKo dU»

«eZ badUGU 
eUsKaRaZ 
KoNTsUmITZeN 
ZaILa da soRTZea» Ito film laburra grabatzen, Getarian (Lapurdi). utzitako argazkia

Kreba film laburra grabatzen, eskuinean Oier Fuentes. utzitako argazkia

Kreba film laburra grabatzen, eskuinean Oier Fuentes. utzitako argazkia

Kreba film laburra grabatzen, erdian Oier Fuentes. utzitako argazkia
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G. PIKabea
Lanagatik batzuk, ikasketak 
tarteko bertzeak, esperientzia 
berrien bila bertze batzuk... 
Arrazoia bat edo bertze izan, 
ez dira gutti maleta hartu eta 
etxetik urruti, milaka kilome-
trotara joaten diren eskualde-
ko herritarrak. Denboraldi 
baterako egonaldiak izaten 
dira batzuk eta kabia hantxe 
eginez bukatzen duten bidaiak 
bertze batzuk. Badira mun-
duaren bertze puntan, Aus-
tralian, bizi direnak; badira 
putzuaren bertze aldean, 
Ameriketan bizi direnak, eta 
badira hurbilago egonagatik, 
sorterritik milaka kilometro-
tara daudenak. Horietako 
hirurengana jo du TTipi-TTapak, 
Uxue Azpiroz Lasarte leitza-
rrarengana, Jone Bonnemaison 
Vidart urdazubiarrarengana 
eta Begoña Leonet Claver ara-
noarrarengana, hain zuzen. 

Leitzatik Greziara
Lan aukera berriak bilatzeko 
asmoz jo zuen Azpirozek Gre-
ziara eta 1997az geroztik han-
txe bizi da. Ordurako ezaguna 
zuen herrialdea, Erasmus 

bekarekin ere han ibili zelako. 
Hogei urte baino gehiago da-
ramatza greziarren artean, eta 
hantxe osatu du kabia; han 
ditu lana eta familia. Hala ere, 
ez da sorterriaz ahaztu eta 
urtean bizpahiru aldiz bisitan 
etortzen da.

Urdazubitik Suitzara
Bonnemaisonek ia bortz urte 
daramatza Suitzan bizitzen. 
Iruñean lanean ari zen lante-
gia itxi zutenean, Suitzan lana 
eskaini zioten eta halaxe har-
tu zuen Montreuxerako bidea. 
Prozesu kimikoen segurtasun 
ingeniari gisa egiten du lan, 
nahiz eta berriki ama izan de-
nez, oraindik amatasun-bajan 
segitzen duen.

Aranotik Australiara
Australiara joanez, «betiko 
amets bat egia bihurtu» zuen 
Leonetek. Hamalau hilabete 
pasatu zituen han; zentro tek-
nologiko batean ikasi eta lan 
egin bidenabar, bazter anda-
na ere ezagutu zituen. Euskal 
Herrira itzulia bada ere, ez du 
baztertua berriz joateko au-
kera. 

Urruntzeko 
beldurrik gabe
Arrazoi bat edo bertze tarteko, etxetik milaka kilometrotara 
bizi edo bizi izan diren eskualdeko hiru emakumezkoren  
bizipenak bildu ditu TTipi-TTapak

Munduan barna ederki barreiatuak dira eskualdeko herritarrak.

Azpirozek 1993an zapaldu zuen lehenbiziko aldiz Grezia, 
Erasmus bekarekin, itsas biologiako ikerketa zentro batean 
lan egitera joan zenean. Horren ondoren, Euskal Herrira 
itzuli zen, baina berriz hartu zuen Greziarako hegazkina 
eta han gelditzea erabaki zuen. «1997az geroztik Kretan 
bizi naiz», adierazi digu.

Hasiera batean, «erraz» egokitu omen zen hango bizi-
modura, «beti itzultzeko ideiarekin bizi nintzelako». Erabat 
gelditzeko erabakia hartzea, ordea, zailagoa egin omen 
zitzaion: «erabakit gelditzeko erabakia asko kostata hartu 
nuen eta beti noizbait itzultzeko ideia buruan dudala».

Bizitzen jartzearekin batera, greziera ikasi zuen, «nahiz 
eta bertakoak ingelesez ongi moldatzen diren». Horrekin 
batera, «ohiturak, harremanak, janaria eta bestelako ikus-
pegiak errespetatzen ikasten da», dio. Azaldu digunez, 
hango bizimodua «osotara desberdina» da hemengoarekin 
alderatuz: «argitasunak eta eguraldi eguzkitsuak jendearen 
jarrera eta bizimodua aldatzen ditu, Euskal Herrian lanbroak 
eta lainoak bezala». 

20 urte baino gehiago Grezian 
Leitzarra biologoa da eta elikagaien segurtasun eta kali-
tate gaietako ikuskatzaile lanetan aritzen da. Lana tarteko, 
bidaia «asko» egiten omen ditu eta «oso lanpetua» dabilen 
arren, «asteburuak eta oporrak aprobetxatzea gustatzen 
zait». Horrez gain, «ahal dudanean» sorterrira bisita egiten 
du: «urtean behin edo bitan». Bihotzean baitarama herria, 
bereziki, «etxekoak, lagunak, pestak, pagoak, langarra...». 
Are gehiago, aitortu digunez, «ez dut uste herrimina sen-
datzen denik». Hala ere, familia eta lagunekin duen harre-
manari eusten dio eta euskara ere ez du galdu: «hemen 
ez dago Euskal Herriko jenderik eta alabarekin bakarrik 
hitz egiten dut euskaraz. Nahiz eta biok bakarrik aritzen 
garen, ederki ikasi du hizketan». Horren harira, garbi du 
«nahi izanez gero, atzerrian ere ikas daitekeela euskaraz». 

Bada argi duen beste kontu bat: «denentzat, eta batez 
ere gazteentzat, oso komenigarria da etxetik abiatu eta 
herri-zulotik kanpo ibiltzea, nahiz eta gero sorterrira itzuli».  

«Oso komenigarria da 
herri-zulotik ateratzea»
UXUE AZPIROZ LASARTE lEiTzArrA grEziAN

Uxue Azpirozek 49 urte ditu eta 20 urte baino gehiago Grezian.
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Alpeen magalean, Leman lakuaren ondoan, hantxe dago 
Montreux hiria (Suitza), eta hantxe bizi da Jone 32 urteko 
urdazubiarra, 2013ko irailaz geroztik. Berak dioenez, «ka-
sualitatez» hartu zuen Suitzarako bidea: «Iruñeko lantegi 
batean lanean ari nintzela, fabrikako eraikin nagusia itxi 
eta Suitzan duten fabrika batean lan egitea proposatu 
zidaten». Baiezkoa erran zuen eta han segitzen du geroz-
tik, prozesu kimikoen segurtasun ingeniari gisa lanean. 

Sorterritik urrun bizitzea ez zen arrotza izan beretako: 
«lehen ere Eskual Herriko, Frantziako eta Espainiako 
hainbat hiritan bizi izan nintzen». Hala ere, «hasmenta 
intentsoa» izan zela aitortu digu: «lan berria diziplina haun-
dia duen herrialde batean...  Suitzan, ordenari izigarriko 
balioa ematen diote. Arauak errespetatzen ez dituztenak 
salatzeko ohitura dute, herritar ekintza dela diote».  

Herriminik ez
Ez da damutu hartutako erabakiaz: «zentzu guztietan 
aberasgarria izan da», aitortu digu. Inguru ederrean bizi 
da eta gehien maite duena Leman laku bazterrean ibiltzea 
omen da. Gainerakoan, berriki seme bat izan duenez, 
«oraino amatasun-bajan nago eta umearekin pasatzen dut 
egun guztia». 

Gustura dagoen seinale, ez omen du hainbertze herri-
minik sentitzen, «eta dudanean, bakantzak hartu eta 
etxerat itzultzen naiz». Urtean hiruzpalau aldiz egiten du 
hori, eta «lanarekin ere noizbehinka Eskual Herrirat joate-
ko aukera izaten dut». Familia eta lagunez ere oroitzen da, 
baina «gaur egun ditugun komunikazio tresnekin, nahi 
dugunean komunika gaitezke». Bada, ordea, faltan duen 
bertze zerbait: «itsasoa eta Eskual Herriko udaberri eta 
udazken ederren falta sumatzen dut».  

Bistakoa da kabi berrian kontent dagoela. Bere irudiko, 
«Suitza herrialde polita eta baketsua» da. Edozein moduz, 
onartu digunez, «ez dut epe luzeko aurreikuspenik egiteko 
ohiturarik». Are gehiago, «hemendik urte batzuetarat, 
bertze herri batean bizitzeko aukera izanen banu, espe-
rientzia hori eman nahiko nioke nire familia ttipiari». 

«Ez dut epe luzeko 
aurreikuspenik egiten»
jOnE bOnnEMAISOn VIDART UrdAzUBiArrA SUiTzAN

Jone Bonnemaison Suitzan, Leman lakuaren ondoan.

Betiko amets bat egia bihurtzeko ilusioarekin hartu zuen 
49 urteko aranoarrak munduaren bertze puntara joateko 
erabakia, Australiara. Adelaida hiri handian bizi izan zen 
hamalau hilabetez eta «erabaki ausarta» hartu zuela dioen 
arren, pozik ibili zen: «ez zen erraza izan, baina ilusio 
haundiarekin hartu nuen erronka».  

Hasieratik australiarren bizimodura egokitzen saiatu zen: 
«ezkerretik gidatzen ere ikasi nuen lehendabiziko hilabetetik», 
dio umoretsu. Zentro teknologiko batean ikasiz eta lan 
eginez, «ahal nuen guztietan toki berriak ezagutzeko» 
aprobetxatu zuen. Toki ederrak bisitatu zituen: «milaka 
kilometrotako hondartza eta baso zoragarriak, ikaragarrizko 
basamortua Australia zentralean...». Toki bereziak ere bai, 
koalen ospitalea bezala: «sute ikaragarriak daude eta koalak 
erreskatatzen dituzte». Sekula ikusi gabeko animaliak ere 
ikusi zituen. Anekdota asko ditu, kanguruarena, kasu: 
«esana zidaten gauez ez gidatzeko, baina behin berandutu 
eta bihurgune batean sekulako kangurua agertu zitzaidan. 
Justu-justu saihestu nuen». Bertakoen hitzorduetan ere 
ez zuen hutsik egin: «jaialdi, kontzertu, feria, zaldi lasterketa, 
futbol partidetara... joatea gustatzen zitzaidan». 

Etxetik urruti izanagatik, ez zen euskaldunengandik urruti 
ibili: «Sidney eta Melbourneko Euskal Etxeen bitartez, 
euskaldunekin egon nintzen». Australiar asko ere ezagutu 
zituen, baina bereziki aborigenek erakarri zuten: «gaur 
egun, Australian bizi den gehiengoa ingelesen ondorengoa 
da, baina aborigenak dira bertako biztanleak». Bereziak 
omen dira: «ehunka hizkuntza dituzte, etniaren arabera, 
nahiz eta batzuk galduak diren. Legedi propioa dute eta 
beraien lur eta eskubideak tarteko, Gobernuarekin eztabaida 
handia dute. Alderdi politikoetan ere badute ordezkaritza». 

Herrialde zoragarria
2017ko abenduan itzuli zen etxera, baina «esperientzia oso 
ona» izan zela azpimarratu digu: «Australia herrialde zoragarria 
da eta joaten dena ez da damutuko». Gehiago ere aitortu 
digu, hango egonaldian «herria, familia eta lagunak gogoan» 
izan zituen arren, «ez nuke esango ez naizenik itzuliko».

«Ez nuke esango berriz 
itzuliko ez naizenik»
bEGOÑA LEOnET CLAVER ArANOArrA AUSTrAliAN

Begoña Leonet Australian, Sidneyn. 
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TTIPI-TTaPa
Belate eta Almandozko obren 
jarraipen batzordeak Belateko 
lanek irauten duten bitartean 
Nafarroako Gobernuak pro-
posaturiko murrizketak aintzat 
hartzea ebatzi du. Horrela 
bada,  N-121-A, NA-1210 eta 
N-121-B errepideetan ibilgai-
lu astunak murrizteko neurriak 
hartuko dituzte. Ekainaren 
4tik uztailaren 15era bitarte 
i n d a r r e a n  e g o n e n  d i r a , 
06:00etatik 22:00etara.

Murrizketak, matrikula zen-
baki bakoiti eta bikoitien ara-
berakoak izanen dira. Zehaz-
ki errateko, ekainaren 4tik 10era 
bitarteko astean matrikula 
bakoitia duten ibilgailu astu-
nak baino ezin izanen dira 
ibili. Astero-astero, matrikula 
zenbakiaren arabera, txanda-
katuko dira neurriak. Hala, 
ekainaren 11tik 17ra matriku-
la bikoitidunak baino ez dute 
pasatzerik izanen. Bertzeak 
bertze, zerbitzu publikoa es-

kaintzen duten autobusak eta 
eskumenez araututako ibil-
gailuak salbuetsiko dira. Ai-
tzitik, ekainaren 4tik azarora 
bitarte txirrindulariak eta 
bertatik pasa daitezkeen kirol 
ekitaldiak egitea debekatuko 
da.

Finean, murrizketek N-121-A 
errepideko 5,4 kilometroan 
(Ezkabako tunelen ondoko 
biribilgunean) eta 66 kilome-
troan (Berako sarreran); eta 
N-121-B (Oronoz Mugairi-
Dantxarinea) eta NA-1210 
(Belaten) errepidetako ibilbi-
de osoan izanen dute eragina.

Garapen Ekonomikorako 
Lehendakariordeak, Manu 
Ayerdik, gidatutako jarraipen 
batzordearen hirugarren bil-
kura horretan Baztan, Lesaka, 
Doneztebe eta Sunbillako 
Udala, Baztan-Bidasoa Turis-
moa eta inguruko garraio en-
presek parte hartu dute.

Belateko lanen jarraipen batzordean eman zuten hartuko diren neurrien berri. NaFarroako gobErNua

Kamioien joan-
etorria mugatuko 
dute belaten
Ekainaren 4an abiatuko dituzte neurriak eta matrikula bakoiti 
eta bikoitien arabera, astero txandakatuko dira

zakurren errabiaren 
kontra txerto 
kanpaina eginen da 
egunotan

TTIPI-TTaPa BOrTziriAk
Zakurren identifikazio eta 
errabiaren kontrako txerto 
kanpaina ekainaren 6tik 14ra 
eginen dute Bortzirietan. Go-
goratu behar da lau hilabete-
tik goitiko zakur guziei erra-
biaren kontrako txertoa eta 
identifikazio-mikrotxipa pa-
ratu behar zaiela eta bi urtero 
txertoa berritu behar zaiela.

Ekainaren  6 eta 7an, as-
teazken eta ortzegunean, 
16:00etatik 19:00etara Berako 
Elektrobian izanen da albai-
taria (Kultur Etxeko aparkale-
kuan).

Ekainaren 8an, ortziralean, 
16:00etatik 19:00etara Etxa-
larko Mataderoan izanen da.

Ekainaren 11n, astelehe-
nean, 16:00etatik 18:00etara 
Arantzako udaletxeko arku-
petan izanen da.

Ekainaren 12an, asteartean, 
16:00etatik 18:00etara Igan-
tziko aparkalekuan izanen da.

Ekainaren 13an eta 14an, 
asteazken eta ortzegunean, 
Lesakako suhiltzaileen parkean 
izanen da, 16:30etik 18:30era.

Txertoaren prezioa 21 euro-
koa da, identifikazioarena 
bakarrik 31 euro, identifikazio 
eta txertoarena 41 euro eta 
jabe aldaketarengatik 10 euro 
ordaindu beharko da (BEZa 
barne).
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TTIPI-TTaPa
Urteroko hitzorduari hutsik 
egin gabe, Gure Txokoa Elkar-
teak Dantzari Ttiki Eguna an-
tolatu du larunbat honetan, 
ekainak 2. Aurtengoa XXIV. 
edizioa izanen da eta Gure 
Txokoako dantzariez gain, 
Legazpiko Korosti, Lezoko 
Murixka eta Lesakako Tanti-
rumairu dantza taldeetakoak 
bilduko dira.

10:00etan harrera egin on-
dotik, 10:30ean herriko karri-
ka eta auzoetan ibiliko dira 
dantzariak. 12:30ean Altzate-
ko plazan jaialdia eginen dute 
eta eguraldi txarra eginez gero, 
Eztegara pilotalekuan bilduko 
dira. Arratsaldean, 16:00etatik 
18:00etara Oharkabe taldea-
rekin dantzaldia izanen da 
Altzateko plazan.

Ez da asteko kultur hitzordu 
bakarra izanen. Izan ere, or-

tziralean, ekainak 1, Baztan-
Bidasoko bertsopaper lehia-
ketako sariak banatuko dituz-
te 18:00etan Kultur Etxean.
Ekainaren 9an, berriz, Berako 
Abesbatzak kalejira eginen du 
herrian barna, 17:30ean Age-
rratik abiatuta. Biharamunean, 
Baztan-Bidasoko ekoizleen 
merkatua eginen dute 10:00eta-
tik 13:30era Ricardo Baroja 
eskolaren atarian. 

Berako oihua 
Bestetako programarekin ba-
tera banatzen den Berako 
Oihua aldizkarirako artikuluak 
idazteko deia luzatu du Udal 
Kultura Batzordeak. Interesa-
tuek ekainaren 15erako aur-
keztu beharko dituzte lanak:  
kultura@bera.eus helbidera 
bidaltzen ahal dira edo, ber-
tzenaz, zuzenean Kultur Etxe-
ra eramaten ahal dira. 

XXIV. dantzari Ttiki 
eguna larunbat 
honetan eginen dute
Herrikoez gainera, legazpi, lezo eta lesakako dantzariak 
karrika eta auzoetan bilduko dira

50. urteurrena giro ederrean
Toki Ona institutuak besta giroan borobildu zituen 50. 
urteurreneko ospakizunak, maiatzaren 19an. Eguerdian, 120 
bat lagun bildu ziren bakaltzera eta ondotik, Agerralderen 
musika doinuekin, kantari eta dantzan aritu ziren. Guraso 
Elkartearen 40. urteurrena ere, egun berean ospatu zuten. 

utzitakoa argazkia

antzerki aukera ederra

Bertze urte batez, Mugaz Gain jardunaldiei esker, antzerkiaz 
gozatzeko aukera izan dute herritarrek. Maiatzean, lau 
egunez, Jesusen Bihotza, Labiaga Ikastola, Ricardo Baroja eta 
Tokia Ona ikastetxeetako ikasleak taula gainean aritu ziren, 
baita herritik kanpoko bertze antzerki taldeak ere.

utzitako argazkiakMikel Prieto Etxegarai herri-
tarrak hirugarren saria lortu 
zuen joan den maiatzaren 19an 
Tuteran egin zen Nafarroako 
Matematika Olinpiadan. Fro-
ga binaka egiten da eta Prietok 
Larraintzarko institutuko Eri-
ka Goia ikaslea izan zuen bi-
kote.

Mikel Prieto 
Matematika 
Olinpiadan

Mikel Prieto olinpiadan. utzitakoa
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LESAKA

35. txoko-txiki lehiaketako saridunak
Tantirumairu ikastolak sariak banatu ditu: ipuinetan, Arhane 
Silveira, Zihara Taberna, Oinatz Aiestaran, Amaiur Martinez, 
Onintze Iparragirre eta Janire Otxandorena izan dira 
saridunak; ilustrazioetan, Elorri Arotzena, Beñat Aiestaran, 
Irati Ubiria, Unax Bereau, Eneko Irazoki eta Ekiñe Salgado.

taNtiruMairu ikaStoLa

bortzirietako abesbatzen iii. topaketa
Giltzarri Abesbatzak, Udalaren laguntzaz antolatutako 
Bortzirietako Abesbatzen III. Topaketa ospatu zuten 
maiatzaren 12an. Giltzarrirekin batera, Burgosko Isabel I 
Unibertsitateko Ganbera Abesbatza eta Azkoiengo Udal 
Musika Eskolako Abesbatza aritu ziren kantari. 

raFaEL ENEtErrEaga

a. aRoTZeNa
Beti Gaztek hainbat ekitaldi 
antolatu ditu ekainaren lehen 
asteburu honetarako. Ortzi-
ralean, Ezagutu Dezagun Le-
saka lehiaketako sari banake-
ta eginen dute. Elutxa txaran-
garen eta Beti Gazteko lerro 
dantza taldearen eskutik ka-
lejira eginen dute, 19:00etan.

Larunbatean Beti Gazte el-
kartearen Eguna ospatuko 
dute, egitarau zabalarekin.

Igandean, elkarteko argaz-
kilari taldeak hirugarren aldiz 
Argazki Rallya antolatu du. 
Bilduma onenari 150 euro eta 

diploma emanen zaio eta gai 
bakoitzeko irabazleak 75 euro 
hartuko ditu. Bortzirietako 
argazki onenari ere 100 euro 
eta diploma emanen zaizkio. 
Igande 09:00etatik 10:00etara 
eman beharko da izena Beti 
Gazten (10 euro). Sari bana-
keta eta irabazleen argazki 
emanaldia ekainaren 23an, 
19:00etan eginen da.

Egun berean,  Elias Garralda 
VI. margo lehiaketa azkarra 
ere antolatu du Beti Gaztek. 
500 eta 300 euroko sariak iza-
nen dira onenentzat eta 150 
eurokoa herriko onenarentzat.

Ekaineko lehen asteburua ekitaldiz 
betea izanen da beti gazteren eskutik

aIToR aRoTZeNa
CAF-Elhuyar sariak banatze-
ko ekitaldia egin zuten maia-
tzaren 16an Donostiako Ta-
bakalerako Kutxa Kultur Pla-
zan. Egin jauzi, eta sortu uhin 
hedakorrak zen sariketaren 
leloa aurten, eta horretara 
ausartu direnei aitortza egi-
teko asmoz egin zen ekitaldia. 
Zentzia eta teknologia gizar-
teratzeko ahalegina egiten 
dutenen lana aitortzea da 
sariketaren helburua, baita 
xede horrekin bat egiten duten 
proiektuak bultzatzea ere. 
Saridunen artean, Lesakako 
Alaitz eta Iraia Etxabide Etxe-
berria ahizpak daude.

Aurten 71 lan aztertu behar 
izan dituzte epaimahaikideek, 
eta, haien artetik, dibulgazio-
artikulu orokorraren saria 
Alaitz eta Iraia Etxabide Etxe-
berria ahizpek irabazi dute, 

Irtenbide zirkularra, mundua 
irensten ari den nonahiko za-
borraren kontra izeneko arti-
kuluarekin. Plastikoen ara-
zoari aurre egiteko irtenbideak 
ikertzen ditu Alaitzek, eta 
idatzi duen artikulurako ilus-
trazioak egin ditu Iraia ahizpak. 
Herriko bi ahizpen arteko el-
karlanaren emaitza izan da 
lan saritua. 2.000 euroko saria 
eta Imanol Andonegi Mendi-
zabalen eskultura jaso dute, 
bertze saridunek bezala.

CaF-elhuyar sari 
handia irabazi dute 
etxabide ahizpek
dibulgazio-artikulu orokorraren saria irabazi dute, plastikoen 
arazoari aurre egiteko irtenbideak ikertzen dituen artikuluarekin

Iraia Etxabidek jaso zuen saria.
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ETXALAR

IRUNe eLIZaGoIeN
Ekainaren 2 eta 3rako dena 
prest dauka Altxata elkarteak. 
Honako egitaraua izanen du 
gasnaren feriak:

Ekainaren 2a
16:30ean Etxalarko II. Ardi 
zakur lehiaketa eginen da 
Errota  pareko belat ian.  
19:00etan Etxalarko dantzarien 
saioa frontoian. 22:00etan 
Herriko musikarien Jam Session 
Herriko Ostatuan.

Ekainaren 3a
10:30etik 14:00etara eskulan-
gileen erakusketa eta salmen-
ta frontoian.
Goizean ardien ile mozte era-
kustaldia.
10:00etatik 11:30era lehiake-
tako ardi gasnen harrera.
12:30ean Etxalarko trikitilarien 
saioa.

13:30ean XXVI. Eskualdeko 
Ardi Gasna Lehiaketako sari 
banaketa.
14:00etan kantu bazkaria Har-
kaitz Allur eta Maddalen Ar-
zallusek girotua. Bazkarian 
gasna lehiaketara aurkezten 
diren gasnak dastatzeko au-
kera izanen da.
Egun osoz eskola zaharretan 
Etxalarko eskulan ikastaroko 
lanak ikusgai egonen dira eta 
goizean Iriondoan baserriko 
lan tresnen erakusketa.

XXV. Gasna eta 
artisau feria prest 
daude astebururako
Bigarren ardi zakur lehiaketa eginen dute larunbatean eta 
gasna lehiaketa eta kantu bazkaria igandean

Gasnak lehian eta salgai izanen dira.

I. eLIZaGoIeN
Bi sorosle eta ostatuaz ardu-
ratuko den langile bat edo bi 
kontratatu nahi ditu Udalak 
2018ko igerilekuen denboral-
dirako. Igerilekuak ekainaren 
23tik abuztuaren 26ra zabalik 
egonen dira. 

Interesatuek ekainaren 4ko 
14:00 arteko epea daukate 
beren eskaerak udal idazka-
ritzan aurkezteko. Curriculu-
ma, lan eskarmentua, sorosle 
titulua eta erantzukizuneko 
adierazpena dira aurkeztu 
beharreko dokumentuak. Hi-
labeteko lansari garbia 1.131 

eurokoa izanen da eta eslei-
pendunak 100 euroko fidantza 
jarriko du kontratua sinatze-
rakoan. Lan kontratua ekai-
naren 22tik abuztuaren 27ra 
izanen da, 11:00etatik 20:00 
arte, jai egunak barne. 

Ostatuaz eta sarreraz ardu-
ratuko den langile bat ere behar 
da; lan hau bi lagunen artean 
ere egin daiteke, soldata pro-
portzionalki banatuz. Hilabe-
teko lansaria 786 eurokoa 
izanen da. Oinarrizko lan sari 
honi, eguneko sarrerak eta 
ostatuko irabaziak gehitu behar 
zaizkio. 

igerilekurako bi sorosle eta ostatuko 
arduradunak kontratatu nahi ditu udalak

Maiatzaren 17an hasita, he-
rriko 11 bikote ari dira Aitor 
Danboriena 7. Memoriala 
pilota txapelketan. Partidak 
ortzirale arratsetan edo larun-
batetan jokatuko dituzte. Fi-
nalerdiak besten aitzineko 
astean jokatuko dira, finala 
bestetan egiteko.

Aitor Danboriena 
pilota memorialaren 
7. edizioa

Ekainaren 1a arte izena eman 
daiteke uztailaren 2tik 27ra, 
10:00etatik 13:00etara eginen 
diren udaleku irekietan parte 
hartzeko. Izen-ematea Bor-
tzirietako Euskara Mankomu-
nitatean egin behar da, bi 
asterako edo hilabete osorako 
izena emateko aukerarekin.

Udaleku irekietan 
izena emateko epea 
zabalik dago

muxikoak ikasteko ikastaroa
Muxikoak ikasteko ikastaroa egin dute hainbat dantzarik 
astero entseguetara joanez. Maiatzaren 19an dantza entsaio 
orokorra egin zuten bi taldeek elkarrekin Landagain eskolako 
patioan eta ondotik bazkaria Elutsa ostatuan. Edozein 
bestetan dantzan hasteko prest daude orain.

oihaNa SaNzbErro
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ARANTZA

Hasiera batean, maiatzean 
egitekoa zen Harritik Hazia 
antzerkia, baina eguraldi txa-
rragatik ekainaren 2ra gibele-
ratu zuten. Hala, Euskara 
Batzordeak antolatuta, larun-
bat honetan eginen dute an-
tzerkia, 20:00etan eskolako 
patioan.

'Harritik Hazia' 
antzerkia larunbat 
honetan eskolan

Ekainaren 1ean, ortzirale ho-
netan, pintxo pote denboral-
dia hasiko da. Herriko osta-
tuetan, pintxoak tragoxkarekin 
hartzeko modua izanen da 
19:30etik 21:30era. Pintxoa eta 
edaria (ardoa, zuritoa edo 
muztioa) bi eurotan izanen 
dira. 

Pintxo potea 
ortzirale honetatik 
aitzinera

Kanpaldien sasoia dute esko-
lan: 4 eta 5 urtekoak Zugarra-
murdiko Sorginen Etxean izan 
ziren maiatzaren 22an eta 23an 
eta LHko 1. zikloko ikasleak 
maiatzaren 24 eta 25ean Hon-
darribian. LHko 2. ziklokoak  
maiatzaren 30etik ekainaren 
1era Lizarrara joanen dira. 

Eskolako ikasleak 
kanpaldietan 
dabiltza

NeRea aLTZURI
Aurtengo udaberrian eguzkia 
ezinean ibili bada ere, joan 
den maiatzaren 20an  Ekaitza 
Elkarteak antolaturiko Mendi 
Itzulian gogotsu atera zen eta 
eguraldi zoragarria oparitu 
zien antolatzaile eta mendi-
zaleei. 

Goizean goizetik mugimen-
dua nabaria zen herri eta men-
di kaskoetan. Izena emateko 
mahaia zabaldu baino lehen 
hasia zen jendea eta honda-
rrean, 420 mendizalek egin 
zuten prestaturiko 27,9 kilo-
metrotako ibilbidea. Herrita-
rrez gainera, eskualdeko he-

rrietatik ere etorri zen jendea, 
baita Euskal Herriko bertze 
bazterretatik ere. Tontorrez 
tontor, kaskoz kasko, izaten 
den ibilbide zirkularrean, Aran-
tzako mendi zirkua osatzeko 
aukera izan zuten. Plazatik 
abiatu eta Itsaszelaita, Izu, 
Ibintza, Ekaitza, Mendaur au-
keran, Illurdi eta  Mairubara-

tza gainetatik pasatuz, berriz 
ere, herriko plaza izan zuten 
helmuga.

Aurtengo eguraldiarekin, 
parajeez gozatzeko parada 
izan zuten mendizaleek eta 
ibilbidea osatu zutenek bi pate 
eta Mendi Itzuliko buffa era-
man zituzten oroigarri. 

Bidean bezala, itzuliaren 
akabailan ere, jan-edariak es-
kaini zituzten antolatzaileek. 
Ondotik, laguntzaile batzuk 
emaniko opariak ere zozketa-
tu zituzten: Arantzako Hotelean 
egonaldia; Arakindegia jate-
txean bi otordu; Mikel Leiza 
ekoizlearen oilaskoa; Lorpen-
Ternua galtzerdiak eta biserak 
eta Ekaitza Elkartearen mo-
txila. 

Ekaitza Elkartetik eskerrak 
eman nahi izan dizkiete la-
guntzaileei, egunean zehar 
lanean arituriko herritarrei 
baita hurbildutako mendiza-
le guztiei ere. Hurrengo Men-
di Itzulia hamargarrena izanen 
da eta bi urteren buruan egi-
nen da.

Ezkerrean, mendizaleak Mendi Itzulirako izena ematen eta eskuinean, Ekaitza Elkarteko juntako kideak. MikEL LarrEtxEa

eUsKaL heRRIKo 
haINbaT ToKITaKo 
JeNdea IZaN da 
meNdI ITZULIaN

420 lagunek egin 
dute bederatzigarren 
mendi Itzulia 
Eguraldia lagun, giro ederra izan da Ekaitza Elkarteak 
bederatzigarren aldiz antolatu duen itzulian
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IGANTZI

TTIPI-TTaPa
San Juan bezpera egunerako, 
ekainaren 23rako, egitarau 
bete-betea prestatzen ari da 
Biltokiko junta, lanean gogo-
tsu ari direnaren seinale. Izan 
ere, elkartearen 40. urteurre-
na betetzen da aurten eta, orain 
dela 15 urte egin zen bezala, 
bazkideentzat ekitaldiz bete-
tako eguna prestatzeko aha-
leginetan ari dira. 

Dagoeneko elkarteko ohar-
taulan paratuak daude izena 
emateko zerrendak, jokoetan 
aritzeko animatuz. Horretaz 
gain, garagardo feria, ajoarrie-
ro txapelketa, bazkideen baz-

karia, txaranga, musika taldea 
eta haurrentzat ipuin konta-
laria ekartzekotan dabiltza. 
Arratserako ohiko San Juan 
suak eta afari autogestionatuak 
ere izanen dira.

Egurra egiteko aukera 
frainen
Deialdia zabaldu du Herriko 
Etxeak nahi duenak Frain al-
dean su egurra egiteko. Bi 
lekutan dauzkate pilatuak 
zuhaitz adarrak, ustiapenen 
ondotik gelditutakoak: Frain-
go errepide azpian, Juanjero-
nimoren borda baino lehen, 
eta Arrietaren borda inguruan.  

Biltokiko bazkideak 25. urteurrena ospatzen, 2003. urtean. oSkar txoPErENa

biltoki elkartea 
besta haundia 
prestatzen ari da
Elkartearen 40. urteurrena behar bezala ospatzeko egitarau 
bete-betea antolatzen ari dira ekainaren 23rako

TTIPI-TTaPa
Maiatzaren 12an jokatu zen 
Xabi Telletxearen omenezko 
VIII. Jautsiera, Biltokik anto-
latuta. Egoera nahiko kaxka-
rrean aurkitu zuten ibilbidea 
bertara etorritako txirrindu-
lariek. Izan ere, hagitz egural-
di txarra izan zuten egun gu-
zian, proba guziz baldintzatuz. 
Iraitz Etxebarria, azken urtee-
tako dominatzailea, nagusitu 
zen aurtengoan ere, Frain 
kaxkotik herrira hiru minutu 
eta sei segundoz egindako 
jautsierarekin. Daniel Olarra 
eta Txomin De Vega izan zituen 

ondotik, baina hamar segun-
do baino gehiagoko atzerape-
narekin. Pilotalekuan izan 
ziren sari banaketa eta beren-
dua, egun koropilatsua izaten 
dena behar bezala borobilduz. 

Jautsierako podiuma. utzitakoa

iraitz Etxebarria nagusitu da aurten ere 
Viii. Xabi telletxea btt jautsieran

arberoa ikastolako 51 lagun eskolan
Hagitz balorazio ona egin dute eskolan Donamartiriko 
Arberoa Ikastolakoek egindako bi eguneko bisitaz. Herrian 
pasatu zuten gauean eskolako gimnasioan egin zuten lo eta 
bazkaria elkartean egin zuten, eskolakoekin batera. Ginkana 
eta dantza entsaioa ere izan zuten azken egunean, elkarrekin.

oSkar txoPErENa
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SUNBILLA

Hamabortz neska-mutikoren Jaunartzea
Maiatzaren 20an herriko zortzi neska eta zazpi mutikok 
Jaunartzea egin zuten eta eguraldia lagun, egun polita 
pasatzeko aukera ederra izan zuten. Ezkerretik eskuinera: 
Omar, Ander, Eneritz, Xabier, Nahia, Alberto, Alain,Iraide, 
Maialen, Garaine, Eneko, Nahia, Xabi, Ekiñe eta Oihane.

FELix MENa

mus txapelketako kanporaketa
Maiatzaren 11n jokatu zen Malerrekako Mus txapelketaren 
herriko kanporaketa Ulibeltzak elkartean. Hamar bikotek 
partu hartu zuten eta irabazleak Jose Luis Agirre eta Jose 
Migel Galain izan ziren eta finalerako txartela lortu zuten. 
Bigarrenak Patxi Mariñelarena eta Lucio Irazoki izan ziren.

JoSuNE agirrE
maIdeR PeTRIReNa
Ikasturtearen hondarrera hur-
biltzen hasiak dira eskolako 
ikasle eta irakasleak eta garai 
honetan, urtero egiten duten 
bezala, kanpaldiak egin dituz-
te. Joan den astean, maiatza-
ren 21ean, Ituren, Saldias, 
Beintza-Labaien, Legasa eta 
Narbarteko eskoletako ikasle 
eta irakasleekin batera, kan-
paldira joan ziren. Haur Hez-
kuntza eta Lehen Hezkuntza-
ko 1. eta 2 mailakoak Irrisarri 
Landera joan ziren eta Lehen 
Hezkuntzako 3., 4., 5. eta 6. 
mailakoak, berriz, Arantzako 
Aterpean egin zuten egonaldia.

Irisarri Landeko ateraldian, 
herriko eskolako 36 ikaslek eta 
lau irakaslek parte hartu zuten 
eta hainbat joko eta ekintzetan 
parte hartzeko aukera izan 
zuten: trenean ibili ziren, ti-
betar zubian, zaldian, zentzu-
menen bideoa egin zuten... 

Biharamunean, Baxi agurtu 
eta bazkaldu ondotik, etxera-
ko bidea hartu zuten.

Arantzan izan zirenek ere ez 
zuten aspertzeko tarterik izan. 
Sunbillatik 45 ikasle joan ziren 
beraien tutoreekin eta herria 
ezagutzeaz gain, bertzeak ber-
tze, zuhaitz parkean, jokoetan, 
herri kiroletan eta altxorraren 
bila ibili ziren.

Ingelesa ikastera 
Ekainaren 19a izanen dute 
azken eskola eguna baina ikas-
turtea akitu aitzinetik, bertze 
ateraldi batzuk ere egitekoak 
dira. Aste honetan, erraterako, 
maiatzaren 28tik ekainaren 
1era, English Week eskolatik 
kanpo ingelesa ikasteko pro-
graman parte hartzekoak dira. 
Hala, 5. eta 6. mailako 18 bat 
ikasle eta beraien ingeleseko 
irakaslea Irunberri aldean ibi-
liko dira egun hauetan.

Neska-mutikoak gustura ibili ziren kanpaldian. SuNbiLLako ESkoLa

Ikasturteko azken 
txanpan sartuak dira 
eskolako lagunak
Aste honetan eskolatik kanpo ingelesa ikasteko 'English Week' 
programan parte hartuko dute 18 bat ikaslek 

Apirilaren 27tik maiatzaren 
1era Doneztebeko Merkatari 
eta Zerbitzuen Elkarteak an-
tolatuta, pintxo astea egin zen. 
Pintxoak dastatu zituztenen 
artean pare bat zozketa egin 
zituzten eta horietako bat, 100 
euroko saria, Pako Petrirena 
Arretxearentzat izan zen. 

Pako Petrirena 
Doneztebeko pintxo 
lehiaketan saritua

Pako Petrirena saria hartu ondotik.
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DoNEZTEBEDoNEZTEBE

60 artista bildu ziren margo tailerrean
Iciar Mikelperizarenaren gidaritzapean, 60 artista bildu ziren 
Santa Luzia plazan maiatzaren 19an. Bertaratu zirenek 
margotzeko ez ezik, ikasleek ikasturte osoan egindako lanak 
ikusteko aukera izan zuten. Arratsaldea merendu ederra 
eginez borobildu zuten. 

utzitako argazkia

abesbatza ttikiak ikuskizun handia
Mendi Abesbatza ttikiak maiatzaren 18an  eliz atarian 
eskainitako kontzertuak ikusmira handia eragin zuen. 
Eguraldi bikaina lagun, musika, dantza, kolorea eta umorea 
izan ziren ikusleen aurpegietan irribarreak eragiteko baliatu 
zituzten osagaiak.

utzitako argazkia

maRGa eRdoZaIN
Erreka Kirol Elkarteak, den-
boraldia behar bezala akitze-
ko urteroko besta ospatuko 
du. 

Egitaraua
Ekainaren 1ean, ortziralean,  
18:00etako eskubaloi partidekin 
abiatuko dute asteburua. 
17:00etatik 20:00etara bitarte 
p u z g a r r i a k  i z a n e n  d i r a 
kiroldegian eta 22:00etan Santa 
Luzia Plazan jokatuko den 
mus txapelketa handiarekin 
borobilduko dute ortziralea. 
Irabazleek 300 euro eta 
txapeldunordeek 100 euro 
eskuratuko dituzte. Izen-
ematen duen bikote bakoitzak  
10 euro ordaindu beharko ditu.

Ekainaren 2an, larunbatean,  
08:20ean Malerrekako bizikle-
ta  bira eginen dute. 10:00etan 
kiroldegian gazteak eskuba-
loian ariko dira. 12:00etan 
Errekako Judo Eskolako era-
kustaldia izanen da ikusgai. 
Bien bitartean, pilota partidak 
j o k a t u k o  d i t u z t e  f r o n -
toian.17:00etan Senior bete-
ranoen aurkako triangularra 
jokatuko da eta atsedenaldie-

tan ikusleek Erreka Dantza 
Taldearen erakustaldiaz go-
zatzeko aukera izanen dute. 
Ondotik, zozketak eta trikipo-
teoa eginen dituzte. 21:00etan 
Santa Luzia Plazan bilduko 
dira, afaltzeko. Asteburua 
Oharkabe taldearen gaupasa-
rekin akituko dute

Ekainean ekitaldi gehiago
Ekainaren 5ean Mendaur ins-
titutuko ikasle eta boluntarioek 
Galbaraialde, Ezpelura eta 
Ezkurra errekak garbituko di-
tuzte. 
  Ekainaren 9an Basauriko 
Koralak elizan kontzertua es-
kainiko du. Urriaren 27an, 
berriz, Mendi Abesbatzako 
kideak Basaurira joanen dira 
Basauriko Ahots  Musika To-
paketan parte hartzera.

Ekainaren 16an  Doneztebe 
Futbol Taldeak bere eguna 
ospatuko du. Ekainaren 23an 
Firin-farandula antzerki tal-
deak ikasturte bukaerako 
emanaldia eskainiko du. Egun 
berean San Juan Suak ospa-
tuko dira eta ekainaren 24an 
herriko krosa... (zehaztapenak 
hurrengo TTipi-TTapan).  

erreka Kirol 
elkartearen egunak 
ekainaren 1 eta 2an
Ekainean erreka garbitzea, Basauriko koralaren emanaldia, 
futbol taldearen eguna, antzerkia... izanen dituzte

maRGa eRdoZaIN
2018-19 ikasturterako ohiko 
matrikula epea zabaldu du 
Udalak. Ikasle arituak ekaina-
ren 1era arte matrikulatzen 
ahal dira, gainerakoek, berriz, 
ekainaren 15era arteko epea 
dute.  Gitarra klasikoa eta elek-
trikoa, perkusioa, pianoa, 

trikitixa, akordeoia eta txistua 
jotzen ikas daiteke. Bestalde, 
haur abesbatzarako ere izena 
ematen ahal da. Interesatuak 
arratsaldez eskolara hurbiltzen 
ahal dira. Eskaintzari buruzko 
argibideak:  636669750  tele-
fonoan edo esmusidoneztebe@
gmail.com  helbidean.

agorreta musika eskolako matrikulazioa 
zabalik dago, ekainaren 15era bitarte

Bertze urte batez, Udalak uz-
taila eta abuztuan 09:00etatik 
14:00etara ludoteka zerbitzua 
jarriko du, 2009-2015 artean 
sortutakoendako. Interesatuek 
herriko etxeko bulegoan eman 
dezakete izena (uda osoa 170 
euro eta hilabete bat 95 euro 
ordaindu beharko dira).

Ludoteka zerbitzua 
uztailean eta 
abuztuan

I. Argazki Rallyan 13 argazkilarik 
parte hartu zuten. Udaberria 
eta Doneztebeko txokoak ziren 
gaiak eta epaimahaikideek gai 
bakoitzari dagokion argazkirik 
hoberena aukeratzeko lan 
handia dutela jakinarazi dute 
(saridunen berri hurrengo 
zenbakian).

Argazki Rallyko 13 
kideen lanak 
aukeratze fasean



20 ttipi-ttapa | 711. zk. | 2018-05-31

ITUREN

aRKaITZ mINdeGIa
Hasiak dira dagoeneko bai 
frontenis txapelketako bai eta 
pilota txapelketako kanpora-
ketak ere. Gogor ari dira nes-
ka-mutilak. 

Gizonezkoen esku pilotari 
dagokionez, zortzi bikotek 
eman dute izena: Oier Bereau 
eta Oier, Xabi Altxu eta Aritz 
Fagoaga, Ismael eta Julen Al-
txu, Jon Andiarena eta Hodei 
Aioroa, Xabin Bereau eta Aitz 
Aioroa, Egoitz Gorosterrazu 
eta Mattin Altxu, Gorka Fa-
goaga eta Jokin Almandoz eta 
Xuban Altxu eta Ugaitz Elizal-
de. Nesken frontenisean, be-

rriz, sei bikote ari dira: Naroa 
Telletxea eta Estefania Etxe-
beste, Izaro Ariztegi eta Maider 
Bereau, Maider Goñi eta Hai-
zea Aioroa, Irune Bazterrika 
eta Enara Ariztegi, Maria La-
rretxea eta Itxaso eta Laura 
Goñi eta Eider Altxu, zehazki. 
Ekainean eta uztailean kan-
poraketekin segiko dute eta 
herriko bestetako astelehenean 
jokatuko dute final handia. 

Herritarrek, lerro hauen bi-
dez, jokalari guztiei zorte one-
na opa nahi izan diete, beste-
tako finalera nor ailegatzen 
den ikustera bertaratuko direla 
jakinaraziz. 

Finalak herriko bestetan jokatuko dituzte.

Frontenis eta pilota 
txapeketak abian 
dira dagoeneko
Esku pilotan zortzi bikote eta frontenisean sei ariko dira 
norgehiagokan

Pulunpariak kanpaldian
Pulunpa eskolako ikasleak kanpaldia izan dira maiatz 
hondarrean. Haur Hezkuntzako ikasleak eta Lehen 
Hezkuntzako 1. eta 2. mailakoak Irisarri Landera joan dira. 
Gainerakoak, berriz, Arantzako aterpera. Argazkian azken 
horiek Malerrekako bertze bortz eskoletako ikasleekin. 

utzitako argazkia

lehendabiziko jaunartzea egin dute

Pasa den maiatzaren 13an, igandean, Ander Mariezkurrena, 
Iñaki Bazterrika eta Asier Telletxea herritarrek lehenengo 
jaunartzea egin zuten San Martin elizan. Eguraldia lagun ez 
bazuten ere, familiako eta lagunez inguraturik, egun ederra 
pasa zuten.

utzitako argazkia

Dantza taldeak materiala eros-
teko zozketa-txartelak paratu 
ditu salgai, euro batean. Al-
txunean eta Herriko Ostatuan 
bina otordu eta Elgorriagako 
Herriko Ostatuan bi lagunen-
dako pizzak eta edaria zozke-
tatuko dira, uztailaren 13an. 
Antolatzaileek laguntza esker-
tuko dutela jakinarazi dute.

Dantza taldeak 
materiala erosteko 
boletoak salgai
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ZUBIETA

FeRmIN eTXeKoLoNea 
Joan den urtean bezala, Uda-
lak, CNAIren laguntzarekin, 
udako ingeles ikastaroa anto-
latzeko asmoa du. Ikastaroa 
Haur Hezkuntzako (3 eta 6 
urte bitarteko) eta Lehen Hez-
kuntzako (6 eta 12 urte arteko) 
ikas-mailetan dabiltzan gaz-
tetxoei bideratua izanen da 
eta mailaren arabera, bi talde 
eginen dira. 

Uztailaren 16an hasi eta uz-
tailaren 30era bitarte, aste-

lehenetik ostiralera, eskaintzea 
aurreikusi dute (uztailaren 
25a, asteazkena, besta eguna 
mantenduz). 10:00etatik 
13:30era herriko eskolan bil-
duko lirateke eta parte har-
tzeko 115 euro ordaindu behar-
ko lituzkete. 

Ikastaroa aurrera ateratzeko 
bi talde osatzea beharrezkoa 
denez, maiatz hondarrera bi-
tarte udaletxera deitu edo 
bertara joanez informatzeko 
deia egina zuten. 

Adinaren arabera, bi taldetan banatuko dira. izaSkuN zubiaLDE

Udala udako  
ingeles ikastaroa 
antolatzeko asmotan
Uztailaren 16tik 30era 10:00etatik 13:30era bitarte bilduko 
dira bi taldetan

Hilabete batzuk itxita egon 
ondotik, Herriko Ostatua be-
rriz ere errentan hartuko dute. 
Iturenen bizi den Nagore Diaz 
eta Zubietako Anuska Garro-
te  dira hemendik aurrera os-
tatuaren kudeaketaz ardura-
tuko direnak. Dagoeneko 
garbitzen, txukuntzen eta 
beharrezkoa duten materiala 
garraiatzen hasiak dira. Ilusioz 
eta gogotsu hartuko dute ekain 
hasierarako aurreikusia duten 
irekiera eta herritarrak ere 
kontent daude. Lerro hauen 
bidez zorte ona opa nahi izan 
diete. 

Herriko Ostatua 
ekain hasieran 
irekiko dute

Ekaineko lehendabiziko bi 
asteburuetan mugimendua 
izanen da herrian. Lehenda-
biziko igandean Besta Berri 
izanen dute. 18:00etatik 
20:00etara Hauspolariek mu-
sikarien doinupean gazta 
lehiaketa eta luntxa izanen 
dituzte. Ekainaren 9an, larun-
batean, berriz, Oritzako eguna 
izanen dute. Urtero bezala, 
bazkariaren aitzakiapean, egun 
osoko festa izanen da. Triki-
tixa lagun, mahai-inguruan 
kantu kantari eta kontu kon-
tari aritzeko tartea izanen dute 
herritarrek. 

besta berri eta 
Oritzako festa ekain 
hasieran

lau neska-
mutikok egin dute 
jaunartzea 

Argazkian ageri diren Xabier 
eta Unai Mendiburuk, Egoi 
Fagoagak eta Lierni Arregik 
joan den maiatzaren 20an 
egin zuten lehendabiziko 
jaunartzea. Eguraldia lagun, 
ederki pasa zuten lagunekin 
eta familiarekin. utzitako argazkia
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ESKUALDEA

TTIPI-TTaPa dONEzTEBE
Baztan-Bidasoa Ehorzketa 

Zerbitzuak Donezteben ireki 
berri duen beilatokia inaugu-
ratu zuen maiatzaren 21ean, 
astelehenean eguerdian. Apa-
ran industrialdeko 1-3 nabee-
tan egin dute beilatokia eta 
tokiko erakundeetako ordez-
kariei eta herritarrak izan ziren 
astelehen eguerdian egindako 
ekitaldian. Langileek, Uja Te-
lletxea buru zutela, ongietorri 
solas batzuk egin zituzten, 
beilatokiaren ezaugarriak ai-
patuz. Miren Martin eta Ma-
ribel Macuso soinulariekin, 
Andrea de Rueda eta Itxaso 

Estangak dantzatutako Au-
rreskuaren ondotik, Juan Za-
bala apezak instalazioa be-
deinkatu zuen eta Xanti Uter-
ga alkateak moztu zuen zinta. 
Beilatokiak 440 metro koadro 
ditu eta bi areto dotore: Men-
daur eta Xaruta.

Doneztebeko alkateaz gain, 
Andres Etxenike Bertizarana-

ko alkatea, Jose Luis Etxegarai 
Lesakako alkatea eta bertze 
zenbait udal agintari  eta he-
rritar ere agertu ziren ekital-
dira.

Hasierako ekitaldiaren on-
dotik, Elgorriagako bainuetxeak 
prestatu eta zerbitzatutako 
luntxa eskaini zuten eta ber-
taratutakoek instalazioak 
ikusteko aukera izan zuten. 
Astelehen arratsaldez ere za-
baldu zuten lokala, eta edo-
zeinek bisitatzeko aukera izan 
zuen. Maiatzaren 22tik 25era, 
ate irekien jardunaldiak egin 
zituzten.

Beilatokiak 440 metro koadro 
ditu eta Sunbilla, Malerreka 
eta Bertizaranako herritarrei 
zerbitzua emateko sortu dute, 
baita Bortziriak eta Baztan-
goendako ere. Harrera eta 
familientzako gelez gain, hil-
dakoendako bi areto ditu, 
guztiz hornituak. Ana Mari 
Arregi, Jose Joaquin Ilarregi, 
Begoña Almandoz, Cornelio 
Uhalde eta LuisJavier Uja Te-
lletxea dira langileak.

Doneztebeko beilatoki berria kudeatuko duten langileak. Jende aunitz izan zen inaugurazio ekitaldian. ttiPi-ttaPa

XaNTI UTeRGa 
aLKaTeaK moZTU 
ZUeN ZINTa 
INaUGURaZIoaN

beilatokia ireki du 
baztan-bidasoak 
donezteben
Aparan industrialdean dagoen 440 metro koadroko instalazioa 
maiatzaren 21ean inauguratu zuten

Ekainaren 2an Iruñean eginen 
dute Alternatiben herria, egun 
osoko ospakizun eta gogoeta 
festa, Euskal Herriko Eskubi-
de Sozialen Kartaren Asanbla-
dako kideek antolatuta.  Al-
ternatiben Herria, bertze gi-
zarte eredu baten alde lan 
egiten duten pertsonek eta 
taldeek antolatzen ari diren 
ekimena da. Sistemari alter-
natibak badaudela erakusteko 
eta alternatiben topagune 
izateko.

Ekimenaren aurkezpena egin 
zuten joan den astean Elizon-
don eta Beran.

Alternatiben herria 
ekimena eginen 
dute Iruñean

Gure Esku Dago taldeak ekai-
naren 10ean, igandean, eginen 
den giza katera joateko deia 
egin du. Nafarroa Iparraldeko 
herritarrei Zarauzko 25. kilo-
metroa egokitu zaie eta parte 
hartu nahi dutenek herrietako 
mahaietan edo www.gizaka-
tea.gureeskudago.eus web 
orrialdean eman dezakete 
izena (tokia gordetzeko bortz 
euro ordaindu beharko dira 
eta trukean giza katearen za-
pia emanen zaie). Giza katea-
ren elastikoa erosteko aukera 
ere eskaini dute, hamar 9 eu-
rotan. 

Gure Esku Dagok 
giza katera joateko 
deia egin du
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TTIPI-TTaPa
«Arduratuta gaude amiantoa-
ren eraginez sortutako gaixo-
tasunak handitu egin direlako». 
Eta horrexegatik elkartea sor-
tu dute Nafarroako amiantoa-
ren biktimek: ADAVA. Lesa-
kako Arcelor Mittal, Altsasuko 
Sunsundegui eta Tafallako 
Luzuriaga enpresetako langi-
le ohiak dira elkartearen bul-
tzatzaileetako batzuk eta argi 
dute, «amiantoarekin lortuta-
ko gaitz gehienek ezgaitasunak 
sortzen dituztela edota hil-
tzaileak direla, hiltzaile isilak». 

Gaixoei eta haien familiei 
informazioa eta aholkuak eman 

nahi dizkiete, biktimek zer 
egin behar duten jakin dezaten. 
Izan ere, ADAVAren irudiko, 
«nahiz eta lan munduan hagitz 
zabaldua egon den amiantoa-
ren erabilera, hagitz gutti dira 
gaixotasun profesionalen erre-
gistroan sartu diren kalteak». 
Are gehiago, «enpresek, mutuek 
eta prebentzio zerbitzuek ja-

rrera oztopatzailea izan dute-
la» uste dute eta «administra-
zioek gaixo hauen jarraipene-
rako dituzten programek ga-
bezia handiak dituztela». 

Eskaera argiak
Alde batetik, amiantoarekin 

kontaktua eduki dezaketen 
pertsonak aitortu eta erregis-
tro batean biltzea nahi dute, 
eta «mediku azterketa eta bes-
telako kontrol berezituak egi-
tea». Horrekin batera, amian-
totik eratorritako gaixotasunen 
erregistroa osatzea ere eskatzen 
dute eta horretan, Osasunbi-
deak eta Nafarroako Lan Osa-
sunerako Institutuak parte 
hartu beharko luketela diote. 

Bertzetik, kaltetutakoei edo-
ta haien familiei diru-laguntzak 
eta kalte-ordainak «berehala» 
ematea garrantzitsutzat jotzen 
dute eta horren harira, Espai-
niako Gobernuari amiantoak 
kaltetutako pertsonei zuzen-
dutako konpentsazio-funtsa 
sortzeko eskatu diote. Bide 
beretik, kaltetutako pertsonak 
aurretiaz erretira daitezen, 
behar den legedia onartzea 
ere galdegiten dute. Horrez 
gain, amiantoa egon daitekeen 
eraikin publiko eta pribatue-
tan azterketak egin beharko 
liratekeela uste dute, «mine-
rala dagoen edo ez jakiteko». 

Helburu horiek lortzeko, 
garrantzitsua ikusten dute 
amiantoak kaltetutakoak bil-
du eta elkarteko bazkide egi-
tea. Informazio gehiago: ada 
van2018@gmail.com edo 661 
129440.

Adava elkartearen sortzaileetako batzuk. utzitako argazkia

amIaNToaK  
KaLTeTUTaKoaK 
aIToRTZea NahI 
dU eLKaRTeaK

amiantoaren 
biktimek elkartea 
sortu dute Nafarroan 
lesakako Arcelor mittal, Altsasuko Sunsundegui eta Tafallako 
luzuriaga enpresetako langile ohiak dira bultzatzaileetako batzuk

Europako WiFi4Eu 
ekimenean izena 
eman dute aresok 
eta urdazubik

TTIPI-TTaPa
Nafarroako Mendialdeko zor-
tzi udalerrik eman dute izena 
Europar Batasuneko udalerriek 
Interneterako sarbide publikoa 
eta doakoa izateko, EBk inda-
rrean jarri duen WIFI4EU 
ekimenean. Horien artean 
daude Areso eta Urdazubi.

Ekimen horren baitan, 15.000 
euroko finantzaketa emanen 
da abiadura handiko Interne-
terako sarbide-eremu publi-
koak eta libreak martxan jar-
tzeko, 30 Mbps-ko abiadura-
rekin edo hortik gorakoarekin. 
Laguntza beharrezkoa den 
azpiegituraren gastuak estal-
tzeko izanen da. Udalerriek, 
berriz, Interneterako konexio-
zerbitzua jarri beharko dute. 

Zerbitzua hobetzeko helburua
120 milioi euroko aurrekontua 
du ekimenak 2017-2019 aldi-
rako. Lehen deialdi horretan, 
Europar Batasunak guttienez 
420 bonu esleituko ditu Euro-
pako herrialdeen artean. 

Europako Agenda Digitale-
ko helburuak lortzeko ekin-
tzetako bat da WIFI4EU; hau 
da, 2020. urterako, Europako 
herritarren % 100ari 30 Mbps-
ko abiadura handiko konek-
tibitatea eman nahi die, baita 
zerbitzu digitalak bultzatu eta 
zerbitzu hobeak eman ere.

ESKUALDEA
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TTIPI-TTaPa ElizONdO
PyireneFP mugikortasun pro-
gramaren barrenean, Elizon-
do Lanbide Eskola ikastetxeko 
ikasleak Baionan dagoen Ber-
nart Etxepare lizeoko ikaslee-
kin elkartrukea egin dute.

Ikasleen formakuntza ho-
betzearekin batera, Iparral-
deko hezkuntza sistema eta 
lan-mundua ezagutzea izan 
dira ekimen honen helburue-
tako batzuk, eta aldi berean, 
ikasleen gaitasuna hobetu nahi 
izan dute.

Truke honetan, lizeoko ko-
mertzioko ikasleak aste batez 
Elizondon egon ziren apirila-
ren 23tik 27ra eta Elizondoko 
Erdi Mailako administraritza-
ko ikasleak maiatzaren 14tik 
18ra Baionan ibili ziren. Hain-
bat ekintza egin zituzten el-
karrekin, eta horrez gain, bi 
ikastetxeek komunean dituz-

ten gaitasunak elkarrekin lan-
du zituzten. 

Elizondon egindako egonal-
dian, Baztango udaletxera 
bisita egin zuten Joseba Oton-
do alkatearen eskutik, Anizko 
Jauregia enpresa ere ezagutu 
zuten, euskaraz, gaztelaniaz 
eta frantsesez merkataritza 
gida bat prestatu zuten eta 
taldean bideo grabazioak egi-
ten ikasi zuten.

Baionan, berriz, Eusko mo-
netaren inguruko azalpenak 
jaso zituzten eta merkataritza 
ganbarako zuzendariaren al-
detik mugaz gaindiko enpre-

sen arteko harremanak bul-
tzatzeko egiten ari diren jar-
duerak azaldu zizkieten. 
Akitzeko, Lanbide Eskolatik 
azaldu dutenez, «hiru hizkun-
tza harremanetan zeuden 

trukaketa bat izanik, ikasleek 
merkataritza egoera batzuk 
antzeztu zituzten euskaraz, 
gaztelaniaz eta frantsesez». 
Hondarreko jarduera hori bi-
deoan grabatu zuten.

Lanbide Eskolako eta Bernat Etxepareko ikasleak Baionan eta Elizondon.

elizondo eta 
baionako ikasleak 
elkarlanean
Elizondo lanbide Eskola eta Baionako Bernart Etxepare lizeoko 
ikasleek elkartrukea egin dute

IKasLeeN 
FoRmaKUNTZa 
hobeTU NahI IZaN 
dUTe

TTIPI-TTaPa BOrTziriAk
Urtero bezala, Bortzirietako 
Euskara Mankomunitateak, 
Bortzirietako Oinarrizko Gi-
zarte Zerbitzuen Mankomu-
nitatearekin eta Dindaia Fun-
dazioarekin elkarlanean, eta 
LaCaixaren babesarekin, uda-
leku irekiak antolatu ditu. Hiru 
eta hamabi urte bitarteko 
neska-mutikoei bideratutako 
udalekuak dira eta ortzirale 
honetan, ekainak 1, bukatuko 
da izena emateko epea.

Arantzan, Beran, Etxalarren 
eta Igantzin udalekuak uztai-
laren 2an hasi eta uztailaren 

27an bukatuko dira. Lesakan, 
berriz,  uztailaren 16atik abuz-
tuaren 10era izanen dira. He-
rri guztietan, 10:00etatik 13:00 
arte izanen dira udalekuak.

Izen-ematea 
Izen-ematea Bortzirietako 
Mankomunitatearen web 
orriaren bidez (www.bortziriak.
eus) edo telefonoz (948 634125 
edo 680650650, 09:00etatik 
13:00etara) deituta egin dai-
teke. Taldea osatzeko herri 
bakoitzean guttienez zortzi 
neska-mutiko apuntatzea 
beharrezkoa izanen da. 

Bortzirietan erroldatuak di-
ren eta bertako ikastetxeetan 
(D eta B ereduetan) matriku-
latuak dauden neska-mutikoek 
lehentasuna izanen dute. Ho-
rrez gain, lau asteetarako edo-

ta bi astetarako izena ematen 
ahalko da. Lau astetarako 90 
euro ordaindu beharko dira; 
bi astetarako, berriz, 50 euro. 
Senide gehiago apuntatuz gero, 
deskontuak izanen dituzte.

bortzirietako udaleku irekietan izena 
emateko epea ortziralera arte zabalik

Hiru eta hamabi urte bitarteko gaztetxoei bideratutako udalekuak dira. artxiboa

GIZARTEA
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URRoZ

Ekainaren 2an, larunbatean, 
Euskara Zerbitzuak antolatu-
tako Malerreka Kantuz egitas-
moak herrian izanen du gel-
dialdia. Eskualdeko herritarrak 
12:00etan abiatuko dira pla-
zatik, eta trikitixa lagun, eus-
kal kantak kantatuko dituzte, 
karrikak girotuz.

Ekainaren 2an 
Malerreka Kantuz 
izanen dute

Maiatzaren 11n jokatu zen 
Malerreka Eguneko mus txa-
pelketako kanporaketa herrian. 
Imanol Juanena eta Unai Ma-
dariaga izan ziren garaile, eta 
Ibai Iribarren eta Xabier Ma-
dariaga txapeldunorde. Bi 
bikote horiek Sunbillako hi-
tzordura joatekoak ziren. 

Malerreka Eguneko 
mus txapeletan 
herriko bi bikote

JaIoNe aRIZTeGI
Ospatu berri da Erreka elkar-
teak antolatutako Josetxo Ez-
kurra memorialaren XXVIII. 
edizioa. Lau eta erdiko buruz 
buruko txapelketa horretan 
eskualdeko hainbat pilotari 
aritu dira norgehiagokan. Erre-
kako pilotarien arteko finalak 
jokatu dituzte. Horien artean 
izan da txapela lortu duen 
Mattin Zelaieta herritarra.  

Txapelketako finalak maia-
tzaren 19an, larunbatean, 
jokatu ziren. Bertzeak bertze,  
Mattin Zelaietak Manex Ze-
laieta garaitu zuen, sei pun-

tuko aldearekin (12-18). Sei 
kategoriatako finalak jokatu 
ziren eta herritarrak benjami-
nen kartegoriako hirugarren 
mailan lortu zuen garaipena. 

Ezkurrak eman zion saria
Koteto Ezkurraren, Josetxo 
Ezkurra zenaren semearen 
eskutik ilusio handiz jaso zuen 
txapela. Gogotsu entrenatu 
duenez, merezitako uzta jaso 
du Zelaietak. Herritarrek lerro 
hauen bidez txapelketan lor-
tutako garaipenarengatik zo-
riondu nahi izan dute, horre-
la segitzeko animoak emanez. Koteto Ezkurrak eman zion txapela.

mattin Zelaietak lau 
eta erdiko txapela 
irabazi du
Benjaminetan lortu du garaipena, Errekak josetxo Ezkurra 
zenaren omenez antolatutako lau eta erdiko txapelketan
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ARKUPEAK

FeRNaNdo eTXebeRRIa
Elkarteko zuzendaritza ba-
tzordeak 2018ko lehendabi-
ziko seihilekoan egindako 
bidaiak, ikastaroak, mendi-
irteerak, jubiloteka zerbitzuak, 
bigarren seihilekoko bidaiak, 
diru-laguntzak... izan zituen 
hizpide. Gai horiek guztiak eta 
bertzelako kontuak ordezkariek 
ondoko egunetan egin zuten 
batzarrean izan zituzten lan-
gai.

Zuzendaritza batzordearen  
bilera
Urtarriletik ekainera bitarte  
zortzi izan dira egin dituzten 

bidaiak eta guztira 1.344 baz-
kidek hartu dute parte. Orain-
dik Lurdeseko ateraldia, Al-
peetakoa eta San Juan de la 
Peña monasteriokoa dituzte 
egiteke. Orain artean egin di-
ren  mendi-irteeretan 215 
lagunetik goiti bildu dira eta 
indarrean dauden 13 ikasta-
roetan 347 kidek hartzen dute 
parte. Gainera, ikastaro batzuk 
diruz lagunduak eta bertze 
batzuk Caixabank eta Nafa-
rroako Gobernuari esker, doa-
koak dira, Hiru jubiloteka 
irekiaz gainera, laugarren bat 
irekitzeko bidean da, jaso du-
ten 8.000 euroko laguntzari 

esker. Aralar, Arantzazu, Me-
diterraneoko itsas-bidaia, Lezo, 
Benidorm, Teruel, Albarracin 
eta Cuenca, Kanaria Handia, 
Lizarra eta Lodosa, Gesaltza 
Añana, Gasteiz eta Zumarra-
ga dira bigarren seihilekorako 
aurreikusi dituzten balizko 
helmugak.

Epe laburrera ez ezik, epe 
luzera ere begira hasiak dira 
zuzendaritza batzordean. Hori 
horrela, 2019an egin ditzake-
ten bidaien behin-behineko 
aurreproiektuaren zirriborroa 
egin dute. Azken horretan, 
ohiko bidaiez gainera, Bizkai-
ko Meatzaldea, Bilboko alde 
zaharreko bisita, Madril eta 
Toledoko irteera, Gandia, An-
dorra... eta bertze aukera ba-
tzuk ere bildu dituzte. Proiek-
tu hori elkarteko ordezkarien 
esku utziko dute, onetsi aitzi-
netik haiek ere balorazioa egin 
dezaten. 

ordezkarien bilkura
Maiatzaren 21ean ordezkariek 
hartu zuten lekukoa. Bilkuran 

zuzendaritza batzordeak 
mahairatutako kontuak be-
rrartzearekin batera San Juan 
de la Peña monasterioko ir-
teerara joateko 137 lagunek 
izena eman dutela jakinarazi 
zuten. Era berean, Mediterra-
neoko itsas-bidaia egitekoa 
dutenek pasaportea behar 
dutela aditzera eman zuten. 

Ikastaroei helduz, Bera, Do-
neztebe, Elizondo, Leitza eta 
Lesakako kiroldegietan es-
kaintzen diren ikastaro, jar-
duera eta bertzelako saioak 
aitzinera ateratzeko Arkupeak 
elkarteak bazkide bakoitzari 
%50eko diru-laguntza emanen 
diola aipatu zuten, parte har-
tzera animatzeko dei eginez. 

Azkenik, idazkariak elkarteak 
egun duen egoera islatu zuen. 
Hain zuzen,  2.728 kide ditue-
la jakinarazi zuen,  2018ko 
goiti-beheitiak azaleratuz. 
Horrela bada, urtarriletik 74 
kidek eman dute izena, eta 
bertze 35ek elkartea utzi dute. 
300 kide inguru 85 urtetik 
goitikoak dira.   

Elkarteko ordezkarien batzarrean bidaia eta ikastaroez solastatu eta elkartearen egungo egoerari begiratua egin zieten. FErNaNDo EtxEbErria

bilkuretan orain 
artekoa onetsiz eta 
aitzinera begira
Hilaren 3an zuzendaritza batzordeko kideak eta 21ean 
ordezkari guztiak bildu dira

FeRNaNdo eTXebeRRIa
Elkarteko 59 mendizalek Lei-
tzako paraje ederretan barre-
na mendi itzulia egin zuten 
hilaren 22an. Besteak beste, 
Santa Cruz ermitan izan ziren.  
Sagastin bazkaldu ondotik, 
antolatzaileak hurrengo hi-
tzordua gogorarazi zuen. Txin-

doki izanen da ehunka eus-
kaltzaleren topagune Goierri-
ko eskarmentu handiko men-
dizaleen urteurrenaren harira 
eginen duten ateraldian. Gisa 
berean, urria baino lehen hiru 
mendizale zuzendaritzarekin 
bildu eta heldu den urteko  
irteerak zehaztuko dituzte. 

Heldu den urterako mendi-irteerak 
zehazten hastekoak dira udan

59 lagun bildu ziren Leitzako mendi itzulian. FErNaNDo EtxEbErria
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NARBARTE

arotzenea eskolakoak kanpaldian 
Hiru eta zazpi urte bitartekoak Irisarri Landera eta zortzitik 
goitikoak Arantzara joan ziren. Ttikiek zentzumenen bidean 
ibiliz eta amuarrainei janaria emanez eta txoriak ikusiz 
gozatu zuten; koxkorragoek zuhaitzetan ibiltzeko, herria 
ezagutzeko eta herri kiroletan jokatzeko aprobetxatu zuten. 

utzitako argakiak

maRGa eRdoZaIN
Topaguneak antolatutako 11 
egun euskaraz ekimena pres-
tatzeko Malerrekan ere da-
goeneko talde eragilea osatu 
du dute. Talde eragilea buru-
belarri ari da lanean azaroaren 
23tik abenduaren 3ra bitarte-
ko egitasmo handiak  eskual-

dean ere behar duen oihar-

tzuna izateko. Aurkezpenak 
eta bilera irekiak egin eta 
formakuntza saioak jaso di-
tuzte. Orain, berriz, ahalik eta 
belarriprest eta ahobizi gehien 
erakartzeko helburuz, bero-
keta gisa, ekimenak antolatu 
eta sustatzeko asmotan dabil-
tza.

Bortziriak, Baztan eta Malerrekako Euskaraldiako kideak formakuntza-saioan.

euskaraldiako 
batzorde eragilea 
prestaketetan
Belarriprest eta ahobizi anitz erakartzeko beroketa ekimenak 
antolantzen ari dira

MALERREKA
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LEITZA

TTIPI-TTaPa
Nafarroako Gobernuak, He-
rritarrek Parte Hartzeko Jar-
dunbide Egokien Lehiaketaren 
harira, herritarren parte-har-
tzea ardatz duten hiru proiek-
tu saritu ditu. 

Horrela bada, parte-hartzea 
hobetzeko ezagutzak eta tres-
nak eskaintzen dituzten proiek-
tuak balioetsi nahi izan dituz-
te. Tokiko Erakundeen mailan 
aurkeztutako bost proiektue-
tatik Leitza Kontsumituz 
proiektua izan da saritua. 
Epaimahaikideek berrikuntza, 
tokiko eragileen parte-hartzea 
eta inplikazioa, lankidetza-

sareak sortzea,beste herrieta-
ra eramateko gaitasuna eta 
erabilitako baliabideen era-
ginkortasuna nabarmendu 
dituzte. 

Leitza Kontsumituz proze-
suarekin batera, Nafarroako 
Gobernuko departamentuei 
edota enpresa publikoei he-
rritarren parte-hartzeari da-
gokion sari publikoa Nafarroa-
ko Hondakinen 2017-2027 
Planak jaso du. Azkenik, EDER 
Kontsortzioaren Nafarroako 
Erriberako Espezializazio Adi-
mentsuko Eskualdeko Estra-
tegia Proiektua izan da  toki-
mailan nabarmendu dutena.

Gobernuak Udalaren 
Leitza Kontsumituz 
proiektua saritu du
Proiektuaren berrikuntza, tokiko eragileen parte-hartzea eta 
inplikazioa, lankidetza-sareak sortzea... nabarmendu ditu

Parte-hartzea ardatz duten hiru proiektu saritu ditu, tartean Leitza Kontsumituz.

autobabes ikastaroa izan dute herrian
Joan den maiatzaren 12an Autobabes ikastaroa izan zuten 
herrian. Parte-hartzaileek mehatxuzko egoera baten aurrean 
izan beharreko erantzun emozionala eta autokontrola landu 
zuten eta autobabeserako teknika erraz bezain 
eraginkorretan trebatu ziren. 

utzitako argazkiak

TTIPI-TTaPa
Kultur Aroaren azken txanpan 
sartuko dira herrian. Igandean 
organo eta tronpeta kontzer-
tua  izanen dute  e l izan, 
19:00etan. Hurrengo larunba-
tean, ekainaren 9an, berriz, 
Sagardo Eguna izanen dute, 
hamargarren aldiz. 19:00etan, 
herriko plazan, zintzurrak Gi-
puzkoa eta Nafarroako hain-
bat sagardoz bustitzeko eta 
inguruko tabernarien pintxoak 
dastatzeko aukera izanen da.  
Aurretik, 17:00etan zehazki, 
Erleta eskolan umeentzako 
sorpresa izanen da. 

'Txotx!' artean ibili ondotik 
pesta ondorenari aurre egite-
ko tartea izanen dute. Izan 
ere, hurrengo hitzordua ekai-
naren 17ko Ehoziri Topaketa 
izanen da, 11:00etan, plazan. 

Jendetza biltzen da Sagardo Egunean.

'txotx!' egiteko aukerarik ez da faltako 
ekainaren 9ko sagardo Egunean

TTIPI-TTaPa
Leitza eta Aresoko Udalek, 
baserritarrek bi herriotan egi-
ten duten ekarpen soziala eta 
kulturala balioesteko eta pai-
saia eta lurraldearen manten-
tzean egiten duten lana eza-
gutarazi eta aitortzeko Larreen 
Eguna antolatu dute. Ekaina-

ren 16an izanen dute hitzordua. 
Egitaraua Kornietan eginen 
den bazkariarekin borobildu-
ko dute. Txartelak ekainaren 
12ra arte eros daitezke Astiz 
edo Maimur liburu-dendetan 
edo Musunzar zein Torrea 
tabernetan (22 euro; langabe 
edo ikasleek 15; haurrek 10). 

Ekainaren 16ko larreen Egunean lehen 
sektoreko ekarpenak ezagutaraziko dira

Mendialdea Mankomunitateak 
antolatuta, ekainaren 5ean, 
11:30ean artilea kudeatzeko 
proposamena aurkezteko bi-
lera izanen dute herrian. Lerro 
hauen bidez, Mankomunita-
teak eskualdeko artzain guztiei 
bilerara joateko deia egin nahi 
izan die.

Artilearen 
kudeaketa izanen 
dute hizpide 

Maiatzaren 29an eta 30ean 
ziren izen-emateko azken 
egunak. Aurtengo udan toni-
fikazioa, total training, pilates, 
ciclo-tonic, yoga, zirkuitu gi-
datuak eta gaztetxoentzat joko 
eta jolasak antolatu dituzte. 
Informazio gehiago: kirolak@
leitza.eus.

Anikotek udako 
kirol eskaintza 
atera du
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nazabal eskolakoak arantzan izan dira
Nazabal eskolako ikasle eta irakasleak Arantzako Aterpean 
izan ziren maiatzaren 14an eta 15ean. Arantza ezagutzeaz 
gainera, San Juan Xar bisitatu zuten. Argazkiak islatzen 
duenez, begiralearen azalpenei adi egon ziren. Handienek 
zuhaitz parkean ibiltzeko aukera izan zuten. 

aLaitz ESkuDEro bErgara

TTIPI-TTaPa
Larunbatean, ekainaren 2an,  
herrian izanen den Euskal 
Herria Mendi Erronkara be-
gira daude kirolzale asko. 
«Euskal mendizaletasunaren 
nortasuna, mendi lasterketa, 
lurraldetasuna, ofizialtasuna, 
Plazaola natur gunea eta eus-
kara sustatzea» helburu duen 
67 kilometro eta 7.200 metro-
koko gainbehera egiteko prest 
daude dagoeneko. Lerro hauek 
idazterakoan 720 lasterkarik 
izena emana zuten. Aurreko 
edizioetan ez bezala, plaza 
batzuk hutsik egonagatik, jen-
dearen erantzunarekin «oso 
pozik gaude» adierazi zuten 
antolatzaileek. Bide batez, 
lasterkariei ez ezik, «kirolzale 
guztiei» bertaratzeko deia egin 
nahi izan zieten. 
 
Egitaraua
 06:00etatik 07:00etara bitarte 
dortsalak banatu eta Joan Mari 
Torrealdai omenduko dute. 
08:00etan plazatik abiatu eta 
Pagozelai, Gaintza, Albi, Pu-
tzuzar, Lekunberri eta Idiaza-
balen barna, hasierara itzuli-
ko dira. Lehen korrikalariak 

14:00 aldera iritsiko dira eta 
15:00etatik 21:00etara laster-
kariei paella eskainiko zaie. 
Sari banaketa 20:00etan eginen 
dute.

Bezperatik mugimendua
Egun handia larunbatean iza-
nen bada ere, bezperatik mu-
gimendua somatuko da he-
rrian. 17:00etatik 19:30era 
bitarte dortsalak banatuko 
dituzte eta 17:00etatik 21:00eta-
ra kirol postuak izanen dira 
p l a z a n .  B i e n  b i t a r t e a n , 
18:30ean Salomon Sense Ride 
zapatillak probatzeko zazpi 
kilometroko ibilaldia eginen 
dute. Ondotik, 19:15ean El 
hombre que empezó a correr 
dokumentala izanen da ikus-
gai, Leitzako Batzar Aretoan. 

08:00etan abiatuko dira plazatik.

Lasterkariak mendi 
erronkarako prest 
daude
Ekainaren 2an eginen duten Vi. edizioan joan mari Torrealdai 
omenduko dute

Terapia Genetiko eta Zelula-
rreko Sozietateak Nerea Za-
baleta herritarra saritu du, 
Mallorcan egin den nazio 
mailako kongresuan. Haur eta 
nerabeengan eragiten duen 
gibeleko gaixotasun arraro 
baten harira egin duen lana 
tarteko jaso du saria.  

nerea Zabaletaren 
lana saritu dute 
Mallorcan

Nerea Zabaleta.

TTIPI-TTaPa
Maiatzean egitekoak zituzten 
Hirigintza Planeko bilerak 
Udalaz gaindiko arrazoienga-
tik atzeratu dira. Ahal bezain 
azkar ekin nahi diote parte-
hartze prozesuari. Ohikoak 
diren bideak erabiliz noiz 
izango diren jakinaraziko dute. 

Hirigintza Plana berrituz 
hiru erronka nagusiri irtenbi-
dea eman nahi diete. Batetik, 
landa, herria eta errekaren 
arteko eremua berriz definitu 
nahi dute: baserri inguruak 
auzo bezala definitu nahi di-
tuzte eta Udalak plazan duen 
lursailaren erabilera berriku-
si nahi dute. Honako aukerak 
jarri dituzte mahai gainean:
1. Hiri-lurzoru gisara sailkatuak 
dauden lursailetan eraikitze-
ko aukera. Herri-gunean es-
kuragarri dauden lursailak 
garatzeko, gutxieneko tamai-

na berrikustea eta etxebizitza 
kolektiboak egiteko aukerak 
ematea dute buruan, herriko 
eraikinen itxura errespetatuz.
2. Landa, herria eta errekaren 
arteko zatian etxebizitzak egi-
teko aukerak berrikustea. 
24.686 metro karratuko eremua 
da, lurzoru urbanizagarria eta 
86 etxebizitza hartzeko gaita-
suna duena. Astomela erre-
karen ondoan dagoenez, uhol-
de arriskua du. 
3. Etxebizitzak errekaren bes-
te aldean egitea, uholde arris-
kua txikiagoa baita bertan.
4.Auzogune tradizionaletan, 
etxebizitzak eraiki ahal izate-
ko urbanizatu ezin diren lur-
sailak zeintzuk izan behar 
luketen berraztertzea. 

Udalak, aukerak mahairatuz 
eta proposamenak entzunez, 
parte-hartze prozesua nabar-
mendu nahi izan du.

hirigintza Planeko 
parte-hartze prozesua 
atzeratu dute
Herritarrei bilerak noiz izango diren ohikoak diren bideak 
erabiliz jakinaraziko zaie

ARESoLEITZA
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GoIZUETA

umore ona eta iruña abesbatzak batera

Joan den urtean hiriburukoek Goizuetara egindako bisita 
bueltatuz, Iruñean kantari izan dira Iruña Abesbatza eta 
Umore Ona Abesbatza maiatzaren 12an. San Francisco 
eskolan eman zuten kontzertua eta gero Arrano elkartean 
izan zuten bazkaria, giro bikainean.

FELix LoiartE

gizarte zerbitzuak 
Jubiloteka jarriko 
du ekainetik 
uztailera

TTIPI-TTaPa
Leitza, Goizueta, Areso eta 
Aranoko Gizate Zerbitzuen 
Mankomunitateak ekainetik 
uztailera bitarte jubiloteka 
zerbitzua martxan jarriko du. 
Jubilotekaren helburu nagusia 
adinekoen bizi aktiboa susta-
tzatzea eta ongizatean eragitea 
da.

Lau herrietan eskainiko dau-
te zerbitzua, goizetan, 10:00eta-
tik 13:00etara. Astelehenetan, 
Aresoko udaletxean; astear-
tetan, Aranon, Maisuenean; 
asteazkenean Goizuetako 
jubilatuen elkartean; eta os-
tegunetan Leitzan, udaletxean, 
bilduko dira. Zerbitzua hasie-
ra batean ekaina erdialdetik 
uztailera bitarte eskaintzea 
aurreikusi badute ere, beste 
bizpairu hilabetez luzatzeko 
asmotan dabiltza. 

Izen-ematea zabalik da, 
ekainaren 11 bitarte; Gizarte 
Zerbitzuetara deituz (948 
510840). Hileko 10 euro or-
daindu beharko dira (lehen-
dabizikoa doan).

LEITZALDEA

Aranon kultur elkarte bat sor-
tzeko asmoz, herritar batzuk 
batu eta herriko bizitza kul-
turala sustatu eta elikatzeko 
lanean hasi dira. Elkartearen 
helburuak herritarren parte 
hartzea, euskara eta aisialdia 
sustatzeaz gain, herriak dituen 
beharrak zehaztu eta asetzea 
izango da. Oraindik lan asko 
dago egiteke. Elkartea aurrera 
ateratzen ari direnek herrita-
rrei parte hartzeko deia egiten 
d i e t e .  E k a i n a r e n  1 e a n , 
20:00etan bilera irekia egingo 
dute Maisuenean. Ondoren 
afari merienda ere izango dute.

Kultur elkarte bat 
sortu nahi dute 
Aranon

TTIPI-TTaPa
Nafarroako Gobernuaren Lan-
da Garapen Programak Goi-
zuetatik Artikutzarako sarbi-
dearen egokitzapena egiteko 
50.000 euroko diru-laguntza 
eman dio Udalari. Obraren 
aurrekontua 110.941,10 euro-
koa da eta proiektuaren idaz-
keta-zuzendaritza 3.477,78 
eurokoa. Diru-laguntza horren 
bidez, aurten zolaberrituko 
da zabortegitik Arriurdineta-
rako bidea.

Aldiz, Madalenako zubitik 
Olatxorako oinezko bidexka 
egiteko eta Tifanitxo eraikina 
barrenetik berritzeko diru-
laguntzak ukatu egin ditu 
Gobernuak. Hala ere, errekur-
tsoa jarriz gero, zerbait lortze-
ko aukerak ikusten ditu eta 
bide hori hartuko du Udalak.

Beste aldetik, Iñaki Etxebe-
rria Aranaz hautatu du Udalak 
bake epaile lanerako. Astear-
te eta ostegunetan egoten da 
udaletxean.

artikutzarako bidea 
zolaberrituko du Udalak
diru-laguntza bidez, aurten asfaltatuko dute zabortegitik Arriurdinetarako bidea

lehen jaunartzea 
egin dute herriko 
hiru neskek

Argazkian ageri diren Irati, 
Elaia eta Loreak lehen 
jaunartzea egin zuten 
maiatzaren 20an elizan. 
Egun bikaina pasa zuten.

FELix LoiartE

san isidro eguna ospatu dute
Urteroko ohiturari eutsiz, maiatzaren 15ean, San Isidro 
egunez, baserritarrek afaria egin zuten elkarrekin 
Oxeguardan, Nekazarien Eguna ospatzeko. Baserriko 
gorabeherak eta beste hainbat kontu izan zituzten hizpide 
mahaiaren bueltan.

FELix LoiartE
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TTIPI-TTaPa
Iruritako eskolako baratze 
hezitzailea martxan paratu 
zuten maiatzaren 4an. Inau-
gurazio ekitaldia egin zuten 
ikasle, irakasle eta Baztango 
Udaleko teknikariek. Gure 
inguruan gaiak duen garran-
tzia ikusirik eta baratzaren 
zuzeneko lanketa hezkuntza 
sisteman txertatzearen beha-
rraz oharturik abiatu dute 
ekimena Iruritako eskolako 
ikasle eta irakasleek.

Eremua moldatu ondoren, 
hondakinak murriztuz berre-
rabilitako materialekin egini-
ko txorimalo edo mukuak 

jarriak zituzten inaugurazio 
ekitaldirako. Mukuek honda-
kinen murrizpenaz, berrera-
bilpenaz eta birziklapenaz 
aritzeko aukera eman zien.

Elikadura osasuntsua, ga-
raian garaiko produktuen 
ekoizpena eta kontsumoa, 
lurraren lanketa, baratzeko 
lanabesak, ariketa fisikoa eta 
hondakinen kudeaketa beza-
lako gaiak lantzeko aukera 
ematen du baratzeak eta guz-
ti hau gelatik kanpo, mugi-
menduan eta naturarekin 
harreman zuzenean. Zer gehia-
go eska daiteke? Baztanek 
lurra lantzeko aukera aunitz 

eskaintzen ditu eta haurreta-
tik honen inguruko ohitura 
eta ezagutzak jasotzea garran-
tzitsua jo dute Iruritan.

Eskolan sorturiko hondakin 
organikoak eskola ondoko 
auzo konpostagunean tratatu 
ondoren bertako azken pro-
duktua, konposta, erabili dute 
baratza elikatzeko. Inaugura-
zio ekitaldian konpost hori 
ikusi, bahetu eta lurrari gehi-
tuz, denen artean landakete-
tarako prest utzi zuten bara-
tzea.

Kalteak bestetan 
Maiatzaren 12ko goizaldean, 
ordea, herriko bestetan, lan-
dareak errotik atereak, baraz-
kiak zapalduak eta makilak 
hautsita agertu ziren. Horrez 
gain, eskolako patioko banku 
bat ere hautsita agertu zen. 
Hurrengo egunean eskolako 
zenbait ikasle baratzea mol-
datzera hurbildu ziren, beraien 
lana nola hondatu zuten iku-
sita minduak, baina lehengo-
ra bueltatzea lortu zuten.

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

Kalteak eragin 
dituzte Iruritako 
eskolako baratzean
maiatzaren 4an egin zuten inaugurazio ekitaldia, baina herriko 
Salbatore bestetako aste hondarrean txikizioak egin zituzten

BAZTAN

Baztango Musika Eskolako 
akordeoi orkestak kontzertua 
eskainiko du ekainaren 10ean, 
igandean 13:00etan Elizondo-
ko Mariano Izeta errebote 
plazan. Miguel Iparragirreren 
zuzendaritzapean, Ane Oskoz 
eta Andoni Azkarraga ariko 
dira bakarlari.

Musika Eskolako 
akordeoi orkestak 
kontzertua

Eugenio Llamosas margola-
riaren margo erakusketa ire-
kiko dute Arizkunenea Kultur 
Etxean ekainaren 1etik 24ra. 
Sortzez Castro Urdialeskoa 
(Kantabria), Baztango Esko-
lako kide den Llamosas-en 
margolanak lehen ere ikusgai 
izan dira Arizkunenean.

Eugenio Llamosasen 
margo erakusketa 
Arizkunenean

Hondarribiako Eskifaia Abes-
batzak kontzertua eskainiko 
du ekainaren 2an, larunbatean 
20:00etan Oronoz-Mugairiko 
elizan. Elizondoko Abesbatzak 
antolatu du emanaldia, joan 
den urtetik ospatzen ari den 
75. urteurreneko ekitaldien 
barrenean.

Eskifaia Abesbatzak 
kontzertua emanen 
du Oronoz-Mugairin

Elizondoko Eduardo Zubikoa 
tenorea eta Abesbatzan kan-
tari aritzen den Pablo Azpeitia 
baritono iruñearra Txanbela 
Otxotea taldeko kide dira. 
Egunotan, 1873. urtetik honat 
egiten den Cincinatti May 
Festival Chorus jaialdian abes-
tu dute, Estatu Batuetan.

Txanbela Otxoteak 
Cincinnatin (AEb) 
kantatu du
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BAZTAN

TTIPI-TTaPa ElizONdO
Irache beilatokiak Elizondoko 
Maitena etxean duen eraikina 
osorik zaharberritu ondotik, 
maiatzaren 11n berriz ireki 
zituen ateak.

I r a c h e k o  a k z i o d u n e k , 
Abraham Santos eta Guillermo 
Perez mankomunatuek, Lo-
rena Sanchez zuzendariak, 
Juan Cruz Iriarte Baztango 
udal ordezkariak eta Iratxeko 
hornitzaile eta langileek inau-
gurazioan parte hartu zuten.

Aurkezpena Guillermo Perez 
Azcona mankomunatuak eta 
Lorea Sanchez zuzendariak 
bideratu zuten. Irache beila-

tokiaren ibilbidea goraipatu 
eta azken 41 urteotan berri-
kuntzen alde egin duten apus-
tua nabarmentzearekin bate-
ra, Irachek zaharberritze ho-
netarako izan duen ilusioa 
azaleratu dute.

Beilatokiak bi solairu hartzen 
ditu Maitena etxean, 600 me-
tro koadro baino gehiago. 
Araudiak eskatzen dituen bal-
dintza guztiak betetzeaz gain, 
tanatopraxia-aretoa ere badu. 
Azken agurrerako areto bat 
egokitu eta erakusketa eremu 
bat ere antolatu dute, familiek 
behar dituzten produktuak 
aukeratu ditzaten.

Maitenako beilatokiaren berrinaugurazio ekitaldia.

Irachek elizondoko 
beilatokiko ateak 
berriz ireki ditu
Bi solairu hartzen ditu instalazio berrituak, 600 metro koadro, 
eta azken agurrerako aretoa ere egokitu dute

arraiozko mus txapelketako finalak
Afari jendetsu batekin akabera eman diote Arraiozko mus 
txapelketari. Beñardo Alunda eta Joxelu Retegi izan ziren 
txapeldun, finalean Kotoño Bengoetxea eta Xabier Beltxari 
irabazita. Jon Gamio eta Dani Saldias hirugarren izan ziren 
eta Txato Alunda eta M.A. Navarro laugarren.

JoxELu rEtEgi

giro ederra berroetako bestetan
Giro ederrean joan dira Berroetako bestak. Eguzkia eta euria 
izan dute; baita kirola, jatorduak, kantaldia, errealitate 
birtuala... eta bertze hainbat ekitaldi ere. Hemendik 
lehiaketetako irabazleak zoriondu nahi izan dituzte: paella 
egileak, bizikleta lasterketakoak eta muslariak, zehazki. 

araNtxa gaMio
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BAZTAN

TTIPI-TTaPa ErrATzU
Hilabete pasa da Harremana 
elkarteak Arizkungo jubilote-
ka zerbitzuko ateak ireki zi-
tuenetik. Astero, asteartetan, 
16:30etik 19:00etara bitarte 
zortzi lagun biltzen dira, me-
dikuaren etxean. Zenbait gaiez 
solastatuz hasten dute astear-
teroko saioa. Ondotik, gimna-
sia ariketak, eskulanak eta 
jolasak egiten dituzte. 

Arizkungo Jubilotokiaren 
harrera ikusirik, ekainaren 6an 
Erratzuko Lixutegia Etxean 
izanen dute irekiera. Lehen-
dabiziko asteazkenean jubi-
lotokiaren nondik norakoak 

azaltzeko bilera eginen dute. 
Hilaren 6an joaterik ez duenak, 
astelehenean, ekainaren 4an, 
Elizondoko Arizkunenea etxe-
ko Jubilotekan, 16:00etan iza-
nen den saio informatibora 
joateko aukera ere izanen du. 

Ekainaren 13an hasiko dira 
saioak. Asteazkenero 16:30etik 
19:00etara bilduko dira eta 
jubilotekara joan nahi dutenak 
etxean biltzeko aukera ere 
eskainiko dute. Izen-ematea 
Erratzuko osasun etxean, 948 
453388 telefonora deituz edo 
Jubilotokiko arduradunarekin 
harremanetan jarriz (659 
849570) egin daiteke.

Harrera ona izan du Arizkungo jubilotekak eta Erratzun ere eskainiko dute.

arizkungoa eta gero 
Jubilotokia irekiko 
dute erratzun ere
Ekainaren 6an irekiko dute lixutegian eta asteazkenero bilduko 
dira 16:30etik 19:00etara

gasnagintza ikastaro arrakastatsua
Baztango Agroekologia Eskola Herritarraren bigarren urtea 
poliki-poliki bidea egiten ari da eta, maiatzaren 12an 
gasnagintza ikastaroa egin zuten Elizondon. Autxitxiako 
Ramon Agirre gasnagilea irakasle lanetan aritu zen. Hurrengo 
hitzordua garagardo ekologikoa egiteko ikastaroa izanen da.

utzitako argazkia

margo ikastaroko ikasleen erakusketa
Margo ikastaroan aritu diren pertsonen marrazkiak izan dira 
ikusgai Arizkunenean. Iciar Mikelperizena irakasle lanetan 
aritu da. Kurtsoan bai helduak baita jubilatuak ere parte 
hartu dute. Hurrengo ikasturtean ere ikastaroa eginen da eta 
nahi dutenek izena emateko aukera izanen dute.

NErEa MortaLENa
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BAZTAN

TTIPI-TTaPa
Hizkuntza lankidetza proiek-
tuak babesteko hitzarmena 
berritu dute Baztango Udalak 
eta Garabide elkarteak. Akor-
dio honen iraunaldia lau ur-
tekoa izanen da eta, beraz, 
2022ra arte emanen zaie se-
gida Udalak 2016tik babesten 
dituen hizkuntza lankidetza 
proiektuei. Herrien garape-
naren erdigunean hizkuntza 
jartzea helburu izanen dute 
ekimenek eta estrategia orokor 
horren zehaztapena Ekuado-
rren mamituko da aurtengoan, 
Imbabura probintzian sortu 
berri den SISARIY erakundea-

rekin ari baitira Garabidetik 
kitxua hizkuntzaren indartze-
ko elkarlanean. 

2016ko ekainaren 2an sina-
tu zuten lehendabiziko aldiz 
hizkuntza biziberritze proze-
suak bultzatzeko bi urterako 
hitzarmena Udalak eta Gara-
bidek. Akordio horri esker, 
Bidaide programaren baitan, 
kurduen delegazio bat izan 
zen Euskal Herrian astebetez 
euskararen biziberritze espe-
rientziaren inguruko formazioa 
jaso eta euskalgintzako hain-
bat erakunde bisitatzeko. 

Baina Garabide elkartearen 
helburua irakastea bakarrik 

ez, ikastea ere badenez, gere 
kurduen egoeraren eta abian 
zituzten hizkuntza biziberritze 
esperientzien inguruko for-
mazioa jaso zuten eta adiera-
zi dutenez, «arras pozgarria 
izan zen jakitea, adibidez, 250 
gazte zituztela hamalau free-
dom school-etan (kurdueraz 
irakasten duten eskolak) ikas-
le». Ordezkaritza kurduaren 
bisitako azken egunean, es-
perientziaren inguruko ondo-
rio bateratuak ateratzeko saio 
bat ere egin zuten guztien 
artean.

2017an, Balleko Etxeak eman-
dako babesari esker Hizkuntza 
Biziberritzeko Gidaritzari bu-
ruzko Ikastaldi Trinkoari bu-
ruzko bideo laburpen eta 
grabazioak egin zituzten. Ho-
rrez gain, Ikastaldi Trinkoaren 
baitan bisita egin zuten Baz-
tanera eta Joseba Otondo al-
kateak egin zien harrera.

Baztandarrekin ere harreman 
zuzena izan du urteotan Ga-
rabidek. Izan ere, 2016 bukae-
ran Aditu Ikastaroko partaideek 
Arizkunenea Kultur Etxean 
mahai-ingurua eskaini zuten 
bertso saio baten aitzinetik. 
Ekuadorreko kitxua, Mexiko-
ko nahuatl eta yukatango maia 
eta Guatemalako kaqchikel 
hizkuntzen ordezkariak aritu 
ziren han bildutako 40 bat 
baztandarrekin hizkuntzari 
buruzko egoera eta gogoeten 
elkartrukean, Karine Etxebe-
rrik gidatuta. Ondotik, Alazne 
Untxalo eta Xabi Maia bertso-
lariak aritu ziren kantuan 
arratsa borobiltzeko.

Joseba Otondo alkatea eta Garabideko Maialen Sobrino, hitzarmena berritzen. 

hitzarmena berritu 
dute Udalak eta 
Garabide elkarteak
Hizkuntza lankidetza proiektuak babesteko 2016ko ekainaren 
2an sinatutakoari segida emanen diote bertze lau urtez

Agustin Otondo Dufurrena.

txileko nafar 
Etxea sortu zuen 
agustin otondo 
zendu da

TTIPI-TTaPa ErrATzU
84 urterekin, joan den maia-
tzaren 19an hil zen Agustin 
Otondo Dufurrena. 1934an 
Erratzun sortua, 1949an, 15 
urte baino ez zituela joan zen 
Txilera. Bera izan zen Txileko 
Nafar Etxea sortu zuena, bai-
ta bertako lehendabiziko 
lehendakaria ere.

Lan haundia egin zuen bere 
familiaren jatorria ikertzen, 
eta horrez gainera, bere zuhaitz 
genealogikoa ere osatu zuen. 
Txileko bertze familia garran-
tzitsu batzuen inguruko iker-
ketak ere egin zituen eta Txi-
leko Ikerketa Genealogikoen 
Institutuko ohorezko kide 
izendatu zuten. Nafarroatik 
Txilera joandakoekin ere iker-
ketak egin zituen, baita hain-
bat liburu argitaratu ere. 
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URDAZUBI

Plan orokorra aldatzeko parte-hartzea

Alkerdi eta Ikaburuko parajeak babestu eta harrobiak 
galerazteko asmoz, Udalak abian jarri du herriko Plan 
Orokorra aldatzeko parte-hartze prozesua. Maria 
Urmenetaren eskutik, Kultur Etxera hurbildu ziren 
herritarrek prozesuaren gaineko azalpenen berri izan zuten.

iÑigo iMaz

IñIGo ImaZ
Agus Bentako parkinean os-
patu zen Kapera Eguna maia-
tzaren 21ean, Dantxarineko 
merkatariek berreskuraturiko 
besta historikoa, Pentekoste 
egunez. Egun honetan, mugaz 
bi aldetako jendeak elkartze-
ko parada izan ohi zuen fran-
kismo garaian: erbesteratuak, 
emigratu ekonomikoak, seni-
deak, lagunak, eta finean, 
mugaren trabak xamurtzen 
zirela aprobetxatu nahi zuten 
guztiek egun handi hura zuten 
urtero.

Demokraziaren etorrerak, 
eta mugarteko harremanak 
galtzen joan zirelarik, bestak 
bere indarra galdu zuen eta 
desagertu zen azkenik. Baina, 
orain zazpi urte, Dantxarine-
ko Merkatari Elkarteak eta 
Udalak, besta historikoa be-
rreskuratzea erabaki zuten eta 
urtetik urtera indarra hartzen 
ari da.

Besta horretan, gainera, 
merkatariek beren bezeroen 
artean zozketatzen den 1.500 
euroko txekea banatzeko ba-

liatzen dute. Aurtengo sarike-
ta, Mirentxu Ainziart saratarrak 
irabazi zuen, Benta Pakon 
betetako boletoa irten baitzen 
zozketan. Hori dela eta, Mi-
rentxuk eta bere semeak Ben-
ta Agusetik abiatuta bertze 
hamaika gune komertzialetan 
ibili ziren auto kabriolet batean, 
txekearekin hurrengo hilabe-
teetan erosi ahal dituzten 
gauza guztiak ikuskatzeko.

Egitarau zabala
Besta astelehen goizeko ha-

marretan hasi zen. Aurten, 
dantzariek kale egin dute az-
ken momentuan, baina ber-
taratu zirenek inprobisatuta-
ko dantzaldiak bete zuen 
hutsunea. Jarraian, herri ki-
rolen tartea izan zen, Patxi eta 
Donato Larretxeak antolaturik. 
Bitartean, txikiendako puzga-
rriak eta jokoak antolatu ziren. 

Bestak13:00 arte iraun zuen, 
eta txoznan sagardoa eta ber-
tzelako edariak edan eta txis-
torra eta txorizoa dastatu ahal 
izan zituzten bertaratutakoek 
dohainik.

Kapera besta egin 
dute dantxarinean 
Pentekoste egunez
mirentxu Ainziart saratarrak 1.500 euroko saria jaso zuen 
maiatzaren 21ean ospatu zen zazpigarren edizioan

IñIGo ImaZ
Bigarren urtez antolatu dute 
Rakel Garnika eta Juan Luis 
Olhagaraik Ahate Jokoa herri-
ko bestetan. Oraingoan bai, 
jende aunitz bildu zen berres-
kuratua izan den ekitaldiaz 
gozatzeko. 

Eguraldi txarrak ez zuen la-
gundu, baina bortz zaldunak 
Olhagarai kapitainaren gida-

ritzapean aritu ziren bedera-
tzi ahateak ehizatzen.

Besta 1980 urtean desager-
tu zen. Garai hartan, herriko 
gazte aunitz  biltzen ziren bi-
zirik zegoen ahateari burua 
kentzeko. Gaur egun, haatik, 
ahatea hilik zintzilikatzen dute 
eta animaliok gazteen afari-
rako sakrifikatzen dituzte. Hala 
ere, besta honetan parte har-

tu zuten gehienak Lapurditik 
hurbildu ziren. Rakel Garnika 
eta Juan Luis Olhagarai herri-
tarrarekin batera, Sarako Jean 
Pierre Libier, Maider Jorajuria 
eta Johana Iribarren, eta Amo-
tzeko Mathieu Bessonart lehia-
tu ziren. Azkenik, Jorajuria 
izan zen garailea, Zegar ize-
neko zaldiaren gainean.

Ahate Jokoaz gain, hainber-
tze ekitaldi izan ziren Salba-
tore bestetan. Eguraldiak ez 
zuen aunitzik lagundu, baina 
giro ederra izan zuten.

maider Jorajuria saratarrak irabazi zuen 
salbatore bestetako ahate Jokoa

Maider Jorajuria. xagu-LESaka

Giro polita sortu zen Dantxarinean kapera bestan. iÑigo iMaz
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SENPERE

PIeRRe basTRes
Bertze elkarte ainitzez gaine-
rat, oraindik goiti enpresa bat 
gerizatuko du Larraldeak: 
Gastibeltza Filmak. Manex 
Fuchs sortzaileetako batek 
aipatzen du hautu hau: « Lehe-
nik erran behar dut Senperen 
baduzuela Andoni Iturrioz 
(Larraldeko nagusia), izigarri 
esku zabaleko pertsona dena. 
Hemen izaiteko parada eman 
dauku, eskerrak hari. Lehena-
gotik elgar ezagutzen genuen, 
Eguzki Lore antzerkia elgar 
lanean  egina genuen, bertzeak 
bertze». 

Enpresako kideak eta xedeak 
aurkezteko huna zer duen 
erraten Manexek: «bortz kide 
gara: Katti Pochelu, Hazpar-
neko Zinamaldia eramailee-
tako bat dena, Eñaut Castag-
net filma egilea, Jose Martinez 
ikerlari eta dokumentalista, 

Ximun ene anaia film egile eta 
antzerki-gidari, eta nihau ak-
tore eta antzerki zuzendaria. 
Zertarako sortu dugun enpre-
sa hau? Eskas bat tapatzeko 
asmoz erran nezake, banake-
tan eta ekoizpenean. Ekoiz-
pena ez da bakarrik film baten 
diruztatzea, baizik eta film 
baten egiteko baldintza guziak 
sortzea. Geroz eta mugimen-
du gehiago badela ageri da 
eskual-zinema munduan: 
egile gehiago, galdera gehiago 
eta goiti doan sorkuntza. Eta 
kanpoko baldintzak edo testu 
inguruak ere gure alde doazi: 
hala nola, Euskal Elkargoaren 
sortzea. Ez gara lehenak Ipa-
raldean merkatu huntan, ja-
daneko bertze hiru edo lau 
enpresa ari dira sail berean. 
Baina denendako tokia bada. 
Eskuarazko filmak eskualdun 
guztien eskuetarat ekartzea 

dugu egitasmua, Getxotik Za-
rraitzurat. Hasi orduko onart 
dezakegun baino lan gehiago 
daukagu, horrek frogatzen du 
hemengo zinemagintza azka-
rrean dela». Lau xedetan lan 
egiten dute: «lehena Non filma 
banaketa. Eñaut eta Ximunek 
egin duten lana, eta jadaneko 
50 gela baino gehiagotan era-
kutsi dute. Eskual Herriz kan-
po nahi genuke banatu orain. 
Bigarrena Lezo Jose Martine-
zen dokumentala ekoiztea eta 
banatzea. Lezo itsasgizon bat 
zen, arma frango kontraban-
dan pasatua zituena Mundu 
Gerlako garaian, bere bizia 
arrisku izigarrian emanez. 
Hirugarrena film luzea dugu, 
Gure Oroitzapenak, 12 film 

laburrez osatua. Denak Sa-
rrionadiaren olerkieri lotuak 
dira. Guhauk bi egin ditugu. 
Gure xedea da Iparraldean 
zein Frantzian ere banatzea. 
Azkenekoa Thoma Lacosten 
L’Hypothèse Démocratique 
deitzen da, eskual gatazkaz. 
Banaketa zein ekoizpenaz ja-
betuko gara. 2019an argitara-
tuko dugu ontsalaz».

Azkenekoz normalizazioa 
dute helburuetako bat, «egun 
batez eskuarazko filmak ber-
tze mintzairazkoak balira be-
zala izatea. Guk eskuarazko 
film bat urtean ikusten badu-
gu miresgarria atzematen dugu,  
gure haurrek 20 edo 30 ikustea 
nahi dugularik!», dio Manex 
Fuchsek.

Gastibeltza Filmak enpresako kideak, Larraldea aitzinean. iSabELLE MiQuELEStorENa

Gastibeltza Filmak 
enpresak Larraldean 
egin du bere egoitza
Eskuarazko filmak ekoizteko eta banatzeko asmoa dute 
helburu, Senperetik ahal bezain urrunerat

PIeRRe basTRes
Aurtengo Herri Urratseko lema 
Prefosta zen, eta irabaziak 
Lartzabaleko kolegioa lagun-
tzeko baliatuko dituzte. On-
dikoz aroa ez zen lagun eta 
gan den urtean baino jende 
gutiago sumatu dute antola-
tzaileek, batez ere hegoaldeko 
eta familien artean. Baina hala 
ere jenderik ez zen eskas ain-
tzirako zazpi xokoetan. Badu 
hirur urte Emile Negelua bu-
legoan ari dela Christophe 
Jauregi bertze senpertar ba-
tekin batera, edari eta janari 
batzordean, hain zuzen. Haren 

iduriko «zenbaki zehatzik ez 
diagu oraino, baina ene ustez, 
ageri duk ez dela izan 2017koa 
bezain jendetsua. Hotza eta 
euria ez hituan gure alde. Haa-
tik ahal bezain ongi iragan 
zaiguk, giro izigarri onean. 
Beti ere berrikuntza zonbeit 
sortzen entseatzen gaituk. Gan 
den urtean xoko herrikoiak 
arrakasta ederra izan zuelakoz, 
aurten ere zutik ezarri diagu 
eta ez gaituk damutzen. Hau-
rren txokoan berrikuntza po-
lita ikusi diat, Philipe Albor, 
Amaia Riouspeyrous eta Mai-
der Iziagak kantaldi eder bat 

eman ditek. Nafarroa xokoan 
Inspecteur Cluzo genuen, 
Landeetako laborari-rock egi-
lea. Eta nola ez aipa Foisis 
Jaunak, Foisis  Itoiz taldeko 
musikari ohia zuan, iduritzen 

zitzautaan Itoiz ari zela oholen 
gainean!». 

Bertzalde, askariko txokoa 
jendeek aunitz preziatu zute-
la erran zuen: «oihal-etxea! 
mukurru betea genian».

Herri urrats euripean baina giro onean 
iragan da, 'Prefosta' lemapean

Jende guttiago baina giro ona izan zen Herri Urratsen. EMiLE NEguELoua
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Duela lau urte bezala, aurten 
ere Saran ospatuko da Xareta 
Eguna. Igande honetan, ekai-
nak 3, egin dute hitzordua.

08:00etan abiatuta, itzulia 
eginen dute Suhalmendira. 
10:30ean meza izanen da eta 
Zugarramurdiko abesbatzak 

kantatuko du. 11:30ean bote-
luzean pilota partidak jokatu-
ko dituzte. 12:30ean aperitifa 
eskainiko dute plazan eta 
13:30ean kantu bazkaria Kei-
nu Tabernarekin.

16:00etan bisita eginen dute 
elizara eta 17:00etan Pottoka 
Eskolakoen tartea izanen da.

Egun osoko besta igande honetan 
iraganen den Xareta Egunean

TTIPI-TTaPa
Ortzirale honetan, ereiaroak 
1, Zazpiak Bat taldeko dan-
tzariek ikusgarria eskainiko 
dute, 19:00etan Omordian. 
Eskubaloia maite dutenek, 
berriz, larunbatean dute hi-
tzordua, Urtxintxak elkarteak 
norgehiagoka antolatu baitu 
kiroldegian. Parte hartu nahi 
duenak 06 31 21 57 92ra deitu 
beharko du. Jatekoa eta eda-
tekoa ere eskainiko dute. Egun 
berean, Beti Gazte Elkartekoak 
Pikasarria jatetxean bilduko 
dira eta biharamunean, ereia-
roak 3, Xareta Eguna izaki, 
egun osoan ekitaldiak izanen 
dira.

Hilaren 7an, Lokarri abes-
batzak kantaldia eskainiko du 
elizan, 21:00etan, eta bihara-
munean, Axuriara mendi ate-
raldia antolatu dute. Lezeeta-
tik 09:00etan abiatuko dira. 

Ereiaroaren 9an, Eskolarte-
ko Bat-bateko Txapelketaren 
finala jokatuko da trinketean 
eta hilaren 10ean, mendi bi-
zikleta proba antolatu du 
Olhain Ikastolak. Bi ibilbide 
izanen dira aukeran, 25 eta 35 
kilometrotakoak. Izena egun 
berean eman beharko da, 
07:30etik goiti plazan. Proba 
08:30ean hasiko da. 

Aipatzekoa da, ortziraletan, 
16:30etik goiti ekoizleen azo-
ka izaten dela frontoian. 

Ortziraletan merkatua izaten da.

zazpiak bat taldearen ikusgarriarekin 
hasiko dira aste hondarreko ekitaldiak

TTIPI-TTaPa
Heldu den ereiaroaren 9an, 
larunbata, Euskal Herriko Es-
kolarteko Bat-bateko Txapel-
ketaren finala jokatuko da 
trinketean. 30. edizioa izanen 
da aurtengoa eta finalera sail-
katzea lortu duten 13 bertso-
lari gaztetxo ariko dira kanta-
ri: Hodei Renteria eta Irati 
Alcantarilla (Lapurdi), Xabat 
Illarregi eta Ekhine Zapiain 
(Nafarroa), Aitor Ugarte eta 
Aroa Arrizubieta (Araba), Eli-
xabet Etxandi eta Julen Etxe-
berri (Baxenabarre), Gorka 
Pagonabarraga eta Iruri Altze-

rreka (Bizkaia), Oihana Arana 
eta Aner Peritz (Gipuzkoa) eta 
Haritz Capot (Zuberoa).

Finala 11:00etan hasiko da 
eta 14:00etan, bazkaria eginen 
dute Lur Berri gelan. Txartelak 
www.bertsosarrerak.eus atarian 
eskuratzen ahal dira. Bazkal 
ondotik emanaldia izanen da. 

Lehen zatian, 13 bertsolariak 
ariko dira eta bigarrenean, 
puntuaziorik altuena lortzen 
duten sei lagunek kantatuko 
dute. Mikel Mendizabal Ikas-
tolen Elkartean bertsolaritza 
sustatzen aritzen denak jan-
tziko dio txapela irabazleari. 

bertsolari 
gaztetxoen finala 
herrian jokatuko da
Ekainaren 9an eginen dute Euskal Herriko Eskolarteko 
Bat-bateko Txapelketaren finala

ikastolen aldeko danbor soinua baionan
Seaskak deituta eta Kasu! Ikastolak kexu! lelopean, ehunka 
lagun elkartu ziren maiatzaren 4an Baionan, irakasle gehiago 
ez jartzeko Hezkuntza Ministerioak hartutako erabakia 
gaitzesteko. Tartean, Olhain ikastolako ikasle, irakasle eta 
burasoek danborrak ederki astindu zituzten. 

PaNtxika PatErNE

320 lagun ikastolaren bestan
Ikastolaren 40. urteurrena gogoan, aurtengo besta berezia 
izan da. Jende andana bildu zen maiatzaren 20an kiroldegian 
egindako hitzorduan: 210 heldu eta 110 haur. Kalejira, 
kantaldia, txotx irekitzea, bazkaria, haurrendako jokoak eta 
puzgarriak, kontzertua... Giro ederra sortu zen egun osoan.

PaNtxika PatErNE

SARA
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V. gOizUTrAil

ibilbidE luzEa (25 km)
1. Joseba Larralde (bera) 2:14:38
6. asier apezetxea (arantza) 2:20:55
16. hodei Lujanbio (goizueta) 2:32:41
23. Eneko andueza (Leitza) 2:40:46
24. haritz aranzegi (Leitza) 2:41:51
33. gorka urtasun (irurita) 2:47:39
36. iñaki zabaleta (Leitza) 2:53:02
38. Endika Eugi (Elizondo) 2:53:58
45. unai Elizagoien (bera) 2:57:52
57. adur bernaola (Leitza) 3:04:37
63. angeltxo aranibar (bera) 3:10:40
75. Mikel Saenz (Leitza) 3:18:48
76. alex Salaberria (goizueta) 3:19:14
85. xabier Portu (Lesaka) 3:27:50
89. txoma barriola (Leitza) 3:29:50
90. zigor Sagardui (goizueta) 3:29:55
91. J. Sagastibeltza (Leitza) 3:29:58

ibiLbiDE Laburra (10 kM.)

5. Migel angel iñarrea (irurita) 55:20
11. xabier apezetxea (goizueta) 57:43
18. J.M. indakoetxea (Lesaka) 1:01:04
24. Josu Sarobe (arano) 1:02:34
49. JoseMª Lujanbio (goizueta)1:08:51
51. Mikel azpiroz (Leitza) 1:09:04
52. Jon Santsiñena (Etxalar) 1:09:15
71. Maialen apezetxea (goizueta) 1:12:28
72. aritz zubiri (goizueta) 1:12:28
76. itziar Etxeberria (Elizondo) 1:13:27
78. andoni Larralde (goizueta) 1:15:00
87. gari Etxegarai (Leitza) 1:16:48
99. oihana Mindegia (aurtitz) 1:19:51
109. ane zinkunegi (goizueta) 1:25:46
116. arantxa goñi (Elizondo) 1:32:50

TTIPI-TTaPa gOizUETA
Maiatzaren 19an izan zen Goi-
zutrail mendi lasterketaren 
bosgarren edizioa. Bi ibilbide 
izan zituzten aukeran, 25 ki-
lometrokoa eta 10 kilometro-
koa. Denera 223 korrikalarik 
bukatu zituzten lasterketak, 
107k luzeena eta 116k labu-
rrena. Luzeena egiten bizko-
rrenak Joseba Larralde bera-
tarra eta Vanessa Pelaez an-
doaindarra izan ziren eta la-
burrena egiten Soraluzeko 
Ander de Luis eta Oiartzungo 
Onintza Mitxelena.

Joseba Larraldek bi ordu, 14 
minutu eta 38 segundo behar 
izan zituen lasterketa luzea 
burutzeko. Podiuma osatu 
zuten bertze bi korrikalariak, 
Oiartzungo Gorka Herce eta 
Zestoako Jon Alberdi batera 
helmugaratu ziren (02:16:19). 
Manttaleko Unai Santamaria 
hernaniarra laugarren izan 
zen (02:17:57) eta Asier Ape-
zetxea Arantzako taldekidea 
seigarren (02:20:55). Hodei 
Lujanbio goizuetarra hama-
seigarren izan zen (02:32:41).
Emakumezkoetan, Andoain-

go Vanessa Pelaezek bi ordu, 
37 minutu eta zazpi segundo 
behar izan zituen garaipena 
lortzeko (20. izan zen sailkapen 
orokorrean), Getxoko Amaia 
Amantegi bigarren izan zen 
(02:43:54) eta Izaskun Zubi-
zarreta donostiarra hirugarren 
(02:45:40). 

Ibilbide laburrean, Soralu-
zeko Ander De Luisek 50 mi-
nutu eta 37 segundo behar 
izan zituen irabazteko, bigarren 
izan zen Mikel Olaizola azpei-
tiarrak 51 minutu eta 24 se-
gundo eta hirugarren izan zen 
Nacho Lopez hondarribiarrak 
53 minutu eta 18 segundo. 
Eskualdeko korrikalariei da-
gokienez, Iruritako Miguel 
Angel Iñarrea bosgarren izan 
zen (55:20), Xabier Apezetxea 
goizuetarra hamaikagarren 
(57:43) eta Juan Mari Indakoe-
txea lesakarra hemezortziga-
ren (01:01:04).

Emakumezkoetan, Oiartzun-
go Onintza Mitxelena nagu-
situ zen (01:04:48), Urnietako 
Ainhoa Jauregi bigarren izan 
zen (01:06:40) eta Oiartzungo 
Olatz Mitxelena, irabazlearen 
ahizpa, hirugarren izan zen 
(01:06:43). Maialen Apezetxea 
goizuetarra bederatzigarren 
izan zen (01:12:28), Itziar Etxe-
berria elizondarra hamargarren 
(01:13:27), Oihana Mindegia 
aurtiztarra hamalaugarren 
(01:19:51), Ane Zinkunegi goi-
zuetarra hogeigarren (01:25:46) 
eta Elizondoko Arantxa Goñi 
hogeita bosgarren (01:32:50).

Ibilbide luzeko podium osoa, Larralde eta Pelaez txapeldunekin. FELix LoiartE

Joseba Larralde eta 
Vanessa Pelaez 
nagusi Goizutrailen
25 kilometroko ibilbidean irabazi zuten Berakoak eta 
Andoaingoak; laburrean, Ander de luis eta Onintza mitxelenak

IñIGo ImaZ UrdAzUBi
Urdazubiko Kontrabandisten 
Lasterketaren zortzigarren 
edizioa jokatu zen maiatzaren 
20an, 15,8 kilometro luzeko 
eta 656 metroko gainbehera 
zuen ibilbidearekin. 64 korri-
kalarik parte hartu zuten eta 
Walter Becerra eta Lurdes 
Oiartzabal suertatu ziren txa-
peldun.

Gizonezkoen artean, Sestaon 
(Bizkaia) bizi den Walter Be-
cerra venezuelarra izan zen 
garaile, ordubete, sei minutu 
eta 30 segundoko denborare-
kin; Unai Cobos de Juan gi-
puzkoarra izan zen bigarren 
(01:09:09) eta Arraiozko Iñaki 
Mihura izan da hirugarren 
(01:09:10).

Emakumezkoen arean, hiru 
lehenbiziko sailkatuak gipuz-
koarrak izan ziren: lehenbizi-
koa Lezoko Lurdez Oiartzabal 
(01:21:00), bigarren Irungo 
Alizia Olazabal (01:24:03), eta 
hirugarren Azpeitiko Maite 
Etxezarreta (01:24:55). Urda-
zubiarren artean, sailkapena 
hola geratu zen: lehenbizikoa 
Aitor Rementegia izan zen 
(01:30:50); bigarren Mikel Ce-
noz (01:41:20); eta hirugarren 
Clemente Suhas (01:46:00). 

Walter becerra eta lurdes oiartzabal 
garaile urdazubiko kontrabandistan

Korrikalariak lanean. xagu-LESaka
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TTIPI-TTaPa dONEzTEBE
Ez du erraz atenduko Eloy 
Garcia Otxandorena donez-
tebarrak 2018ko maiatzaren 
19a. Hemeretzi urterekin (20 
eginen ditu uztailaren 18an), 
erremontelari profesional 
moduan debuta egin zuen 
Hernaniko Galarretan. Estrei-
neko partida horretan, Zal-
duarekin bikote eginez, 35-29 
irabazi zien Goikoetxea V.a 
eta Arruarteri. Azken honek 
ere debuta zuen.
Partida parekatua eskaini zu-
ten eta lauen artean, Eloy 
Garcia bera izan zen protago-
nista. Izan ere, 21 tanto egin 
zituen eta pilota bakarra gal-
du zuen. Ez dira nolanahiko 
zenbakiak, batez ere lehen 
partida zuela kontuan hartuz. 
Oraindik indarra falta du, 
baina adituek diotenez, pilo-
tari pilotaria da eta gutti galtzen 
du. 

Espero zenuen hain gazte izanik 
profesionaletan debutatzea? 
Horretarako jokatu eta entre-
natzen nuen, noizbait debu-
tatu ahal izateko, baina ez dut 
indar handirik eta ez diot 
erremonteari eragiten bertze 
batzuk bezala. Ilusioz eta ur-
duritasunez hartu nuen.
Nola hasi zinen erremontean?
Ttikitan eskuz aritzen nintzen, 
baina azkenean arazoak nituen, 
eskutako mina… Erremontean 
ez da horrelakorik. Donezte-
beko erremonte eskolan hasi 
nintzen, 14-15 urterekin eta 
gustatu egin zitzaidan. Gero, 
Euskal Jai Fundazioan entre-
natu nuen. Berriz bueltatzean 
Donezteben Julen San Migue-
lekin eta orain berriz ere Fun-
dazioan aunitz ikasi dut. 
Fundazioko eta Iruñeko Alde 
Zaharreko erremonte torneoak 
jokatu ditut afizionatutan eta 
bietan, promozio mailan txa-

peldun suertatu naiz, Azpiro-
zekin bikote eginez.
Zein dira zure ezaugarriak? 
Indar handirik ez dudanez, 
frontoi laburrean hobe mol-
datzen naiz, hor norbera eta 

pilota ongi kokatzea da ga-
rrantzitsuena. Indarrean eta 
erresistentzian hobetu behar 
dut, partidak ongi akitzeko.
Zein helburu jartzen dizkiozu zure 
buruari? 
Ongi jokatzea eta lotsagarri ez 
gelditzea. Nire maila hobetu 
nahi dut eta ikusi nora ailega-
tzen ahal naizen.
Erremontelaririk gogokoena?
Aritz Juanenea saldiastarra 
laguna dut eta gustatzen zait 
nola aritzen den.

Eloy Garcia pilota astintzen, debutaren egunean. MaiaLEN aNDrES

«Indarragatik, frontoi 
laburrean hobe 
moldatzen naiz»
ELoY GARCIA oTXANDoRENA ErrEmONTElAriA

«NIRe maILa 
hobeTU eTa NoRa 
IRIsTeN NaIZeN 
IKUsI NahI dUT»

TTIPI-TTaPa dONEzTEBE
Erreka elkarteak hogeita zor-
tzigarren urtez antolatutako 
Josetxo Ezkurra Memorialeko 
finalak jokatu zituzten maia-
tzaren 19an, Ezkurra pilota-
lekuan. Sei kategoriatako fi-
nalak izan ziren. Iosu Eskiro-
zek afizionatutako azken 
txapela jantzi zuen, profesio-
naletan debutatu baitu.
Benjaminak: Jokin Artetxe 
(Ilunpe), 18 – Xanet Apezetxea 
(Umore Ona), 10.
Alebinak: Aratz Otaegi (Txa-
pagain), 18 – Oier Ibarluzea 
(Urretxu), 11.

Infantilak: Julen Orbegozo 
(Añorga), 18 – Unai Amiano 
(Añorga), 9.
Kadeteak: Aingeru de la Fuen-
te (Esteribar), 18 – Jorge Fer-
nandez (Fuenmayor), 8.
Jubenilak: Oroitz Sein (Oiar-
pe), 13 – Sergio Gutierrez 
(Cuco), 18.
Seniorrak: Enaitz Anso (Zu-
garralde), 14 – Iosu Eskiroz 
(Zugarralde), 18.

Sari banaketan, Juana Zun-
zarren eta Koteto Ezkurra, 
Josetxo Ezkurra zenaren alar-
guna eta semea izan ziren. 
Errekako pilotarien arteko 

finalak ere jokatu zituzten 
bezperan. Mailaz maila, Enaitz 
Elizalde (aurrebenjamin B), 
Jokin Mariezkurrena (aurre-
benjamin A), Mattin Zelaieta 
(3. benjaminak), Iker Anzizar 
(2. benjaminak), Jose Luis Ji-

menez (1. benjaminak), Mikel 
Telletxea (3. alebinak), Mattin 
Agesta (alebinak), Mikel Iza-
girre (2. infantilak), Xuban 
Ilarregi (infantilak) eta Patxi 
Loiarte  (kadeteak) suertatu 
ziren txapeldun.

28. Josetxo Ezkurra memorialaren 
finalak jokatu dituzte donezteben

Beti Gazteko mutilen taldea da gaur egungo txapelduna. JM tELLEtxEa
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TTIPI-TTaPa
Gipuzkoako bigarren mailako 
areto-futbol txapelketako ha-
sierako ligaxkan lehenbizikoa 
eta bigarrena izan ziren Bera-
ko Gure Txokoa eta Leitzako 
Aurrera taldeak. Horrek, lehen 
mailarako igoera play-off par-
tida etxean jokatzeko eskubi-
dea eman zien eta ez zuten 
hutsik egin. Gure Txokoak bina 

berdindu zuen Orixe Tolosal-
dearen kontra, baina penal-
tietan nagusitu ziren berata-
rrak. Aurrera errazago nagu-
situ zen (7-3) Gaintxuren 
kontrako lehian. Hortaz, bi 
taldeek lortu dute lehen mai-
lara igotzea. Denboraldiaren 
ginda larunbat honetan jar-
tzekoa zuten Tolosan. Izan 
ere, Gure Txokoa eta Aurrera-

ren arteko finala jokatu behar 
zuten, ligako txapelduna zein 
den erabakitzeko.

futbol handian ere goiti
Futbol ttikian balentria handia 
egin badute, Gure Txokoako 
futbol talde nagusiak ere mai-
laz igotzea lortu du asteburu 
berean. Preferentera igotzeko 
fasean, azken partidan esku-

ratu zuen igoera hori, ederki 
sufrituta. Izan ere, azken par-
tida horretara laugarren pos-
tuan ailegatu ziren sailkape-
nean eta hiru lehenbizikoak 
igotzen ziren. Matzadan bisi-
tari, Azkoitiko Anaitasuna, 
sailkapenean hirugarren, 
puntu bat gehiagorekin zegoen 
taldea. Beraz, kontuak garbi 
zeuden: beratarrek garaipena 
behar zuten igoera lortzeko 
eta azkoitiarrek berdinketa-
rekin aski zuten. Gure Txokoak 
ez zuen denboraldiko parti-
darik onena egin, eta partida 
bukatzeko bortz minutu falta 
zirela bana zeuden. Baina az-
ken orduan sartutako golare-
kin, garaipena eta igoera lor-
tu zuen Berako taldeak.

Aurrera eta Gure Txokoa areto-futbol taldeak Leitzan. PabLo FEo

Gure Txokoa eta aurrerako 
areto-futbol taldeak goiti 
gipuzkoako bigarren mailako ligan lehenbizikoa eta bigarren izan ondotik, play-offeko partida ere 
irabazi zuten eta larunbat honetan elkarren kontra aritzekoak ziren txapelduna erabakitzeko

TTIPI-TTaPa
Ez zen ezustekorik izan Nafa-
rroako 4x4 sokatira txapelke-
tako laugarren eta hondar 
jardunaldian. Maiatzaren 12an 
Iruritan jokatutako saioan, 
Beti Gazte nagusitu zen gizo-
nezkoen 300 kiloko kategorian 
eta emakumezkoen 235 kilo-
koan, Berriozar 22 urtez behei-
tikoan eta Basaburua kadete 
mailan.

Pisu astunenean bezala, ari-
nenean ere txapelketako tiral-
di guztiak irabazi zituzten Beti 
Gazteko gizonezkoen eta ema-
kumezkoen A taldeek. Mutilen 

taldean, Gerardo Telletxea, 
Agoitz Altzugarai, Unai Gu-
rrutxaga eta Karmelo Mitxe-
lena laukotea suertatu zen 
txapeldun, Beñat Ordoki la-
guntzaile eta Joxe Angel Mi-
txelena entrenatzaile zutela.

Emakumeetan, berriz, Beti 
Gazteko bi taldeen artean jo-
katu zuten eta Beti Gazte A 
nagusitu zen. Lesakarrekin 
batera Berriozarrek osatu  zuen 
podiuma eta Antsoain lauga-
rren izan zen.

Emakumeen talde txapel-
dunean Amaia Leiza, Udane 
Arbelaitz, Udane Loidi eta 

Ainhoa Ubiria aritu ziren tiran, 
Irantzu Goienetxe laguntzai-
le zutela. Txapeldunorde izan 
zen Beti Gazte B taldean Ai-
tziber Goienetxe, Kristiñe 

Txoperena, Arritxu Muxika eta 
Karmele Pikabea aritu ziren, 
Oihana Mindegia laguntzaile 
zutela. Bi taldeetan Joxe Angel 
Mitxelena aritu zen gidari.

beti gazteko neskak eta mutilak eta 
basaburuako kadeteak txapeldun

Beti Gazteko mutilak eta neskak, 4x4 txapelketan garaile. xagu-LESaka

Gure Txokoako futbol talde nagusia Preferentera igo da. utzitako argazkia
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ikuskizunak

SARA
Zazpiak bat
Ekainaren 1ean, Omordian, 
19:00etan.

ARAnTZA
harritik hazia
Eskolako patioan, ekainaren 
2an, 20:00etan. 

LESAKA
Rebeca akademiako ikasleen 
dantza jaialdia
Ekainaren 16an.

iPuin-kontakEta

ELIZOnDO
superlaguna ipuin-kontaketa
Fernando anbustegiren eskutik.
Eskolan, ekainaren 9an, 
bazkalondoan.

maHai-ingurua

LEITZA
Artilea nola kudeatu
Mendialdea Mankomunitatearen 
eskutik.
Udal Batzar Aretoan, ekainaren 
5ean, 10:30ean.

azokak

bERA
baztan-bidasoko ekoizleak
Ricardo Baroja eskolan, 
ekainaren 10ean, 10:00etatik 
13:00etara.

kirola

LEITZA
euskal herria mendi erronka
bezperatik izanen dira ekitaldiak.
Ekainaren 2an, 08:00etan 
hasita. Dortsalak 06:00etatik 

aurrera banatuko dituzte.

SARA
eskubaloi torneoa
Ekainaren 2an, 13:30ean hasita.

mendi ibilaldia axuriara
9 km-ko ibilaldia, 600 metroko 
desnibela.
Ekainaren 8an, 09:00etan. 

bTT ibilaldia
26 eta 35 kilometroko ibilaldia 
aukeran. izen-ematea 07:30ean. 
Ekainaren 10ean, 08:30ean 
plazatik abiatuta.

LESAKA
mendi itzulia
Ekainaren 10ean.

ARAnTZA
mendi itzulia mendaurrera
Solaslaguna egitasmoak 
antolatuta, ikasturtea agurtzeko 
hitzordua.
Ekainaren 17an.

kontzErtuak

URROZ
malerreka Kantuz
Ekainaren 2an, plazatik hasita, 
12:00etan.

OROnOZ-MUGAIRI
eskifaia abesbatzaren 
kontzertua
Elizondoko abesbatzaren eskutik.
Ekainaren 2an, 20:00etan.

bERA
abesbatzaren kalejira
Ekainaren 9an, Agerratik hasita, 
karrikaz karrika, 17:30ean.

Udako kontzertua
Isidro Fagoaga Udal Musika 
Eskolan, bertako ikasleen 
eskutik, 18:00etan.

LEITZA
Kantu emanaldia
Torrean, ekainaren 3an, 
22:30ean.
 
organo eta tronpeta 
Kontzertua
Elizan, ekainaren 3an, 
19:00etan.

LESAKA
musika eskolako ikasleen 
kontzertua
Harriondoan, ekainaren 6an, 
18:00etan.

Lesakako soinulariak
Harriondoan, ekainaren 8an.

ELIZOnDO
baztango musika eskolako 
akordeoi kontzertua
Mariano Izeta Errebote Plazan, 
ekainaren 10an, 13:00etan. 

baztango musika eskolakoen 
kontzertua
Zahar-etxean, ekainaren 12an, 
17:30ean.

SARA
Lokarri abesbatzaren 
kontzertua
Elizan, ekainaren 7an, 
21:00etan.

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

bEstak

ALMAnDOZ
herriko bestak
Maiatzaren 30etik ekainaren 
3ra.

bERA
altzateko bestak
Ekainaren 15etik 17ra bitarte.

osPakizunak

LESAKA
beti-Gazte elkartearen eguna
Ekainaren 2an.

DOnEZTEbE
errekaren eguna
Ekitaldiak bezperatik.
Ekainaren 2an.

MAIATZAK 31 - eKAInAK 14
INFoRmaZIoa bIdaLTZeKo: Tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus

ArTxiBOkO ArgAzkiA

ETXALAR Gasna Feria
Eskulangileen erakusketa, gasna lehiaketa, trikitilariak... izanen dira. 
Ekainaren 3an, igandean.
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nARbARTE
sagardo eguna
Ekainaren 2an.

bERA
XXIV. dantzari Ttiki eguna
Ekainaren 2an. Gure Txokoak 
antolatua.

ETXALAR
Gasna eta artisau Feria
Ekainaren 2an eta 3an. Altxata 
elkarteak antolatua.

LEITZA
sagardo eguna
Ekainaren 9an.

Larreen eguna
Ekainaren 16an.

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

baztango IV. Gazte eguna
gazte olinpiadak, bazkaria, 
kalejira, kontzertuak... Egun 
osoko egitarau anitza.
Ekainaren 16an.

lEHiakEtak

LESAKA
argazki Rallya
beti gazte elkartearen eskutik.
Ekainaren 3an, 10:00etatik 
aitzinera. Izen-ematea: 10 euro, 
16 urtetik beheitikoek doan.

elias Garralda margo 
lehiaketa azkarra
Ekainaren 3an.

SARA
eskolarteko bertso 
txapelketaren finala eta besta
Ekainaren 9an, 11:00etan, 
trinketean. 14:00etan bazkaria 
Lur Berri Gelan. 

ErakuskEtak

ELIZOnDO
margo erakusketa
Eugenio Llamosas margolariaren 
eskutik. 
Arizkunenean, ekainaren 1etik 
24ra.

UTziTAkO ArgAzkiA

LEITZA euskal herria mendi erronka
Leitzako plazan hasi eta bukatuko den 67 kilometroko itzulia. 
Ekainaren 2an, larunbatean.

«Musika, mendi bizikleta eta argazkilaritza» gustuko 
dituen erratzuarra da Mikel Oteiza. 2002an sorterria utzi 
eta «ingelesa ikasi bitartean bertze esperientzia bat 
bizitzeko asmoz» Kaliforniara joan zen. Herria utzi 
zueneko oroitzapena lausotua badu ere, «zailena familia 
uztea» izan zela erranen luke. Borondatez eta asmo 
jakinik gabe hartu zuen hegazkina, eta «konturatu gabe» 

ia hamasei urte 
daramatza han. 
Txokoak ederki 
ezagutzeko astia izan 
du, eta ezagutu 
dituenetatik hango 
parajeez gozatzera 
doazen mendizaleei, 
Yosimete eta Sequoia 
Park gomendatuko 
lizkieke, hondartza 
zaleei, berriz, Laguna 
eta Venice. Joshue 
Tree Parkeko 
ilunabarrak ere 
«ikaragarriak» direla 
nabarmendu nahi izan 
du, «ezagutu 
beharrekoak». Herria 
utziagatik, euskal 

munduarekiko harremana ez du itzaltzen utzi. 
Asteburuan bizikletan ibili ondotik «Chinoko Euskal 
Etxean bazkari eder bat egitea bezalako planik ez 
dago». Areago, emazteak ere Euskal Herriko erroak ditu: 
«bi aitatxiak Iparraldekoak zituen eta bi amatxiak 
Kalifonian sortuak izanagatik, euskaldunak ziren». Hori 
horrela, «bere familiak, oro har, euskal kulturari; eta 
bereziki, euskal kantei irmo eutsi dio». Iturri horretatik 
edan du berak ere: «emazteak Noka euskal jatorriko 
taldean kantatzen du, Mikel Markezen azken diskan 
parte hartzen du eta aitarekin diska bat grabatzen ari da 
orain». Bizitzaren zati handi bat Kalifornian igaro du 
Oteizak baina orain artean «ditudan opor gutiak Euskal 
Herrira itzultzeko baliatzen ditut». Etorkizuna 
«denboraren erranetara» utziko du. Denbora pasa ahala 
behin-betiko itzultzea zailtzen dela jabetzen bada ere, 
«erretiroa hartzen duenean neguak Kalifornian eta udak 
Baztanen pasatzea» gustatuko litzaioke. Horrela, 
Kaliforniatik gehien gustatzen zaiona, «eguzkia», eta 
Baztanetik faltan botatzen duen «lasaitasuna» uztartuko 
lituzke. Bitartean «ea Los Angelesetik Iruñera bi orduz 
sartzeko hegazkin supersoniko bat jartzen duten!».

«Ditudan opor gutiak 
herrira itzultzeko 
baliatzen ditut»
MIKEL OTEIZA kAliFOrNiAN Bizi dEN ErrATzUArrA

«ERRETIRATZEAN 
UDAK BAZTANEN ETA 
NEGUAK 
KALIFORNIAN PASA 
NAHI NITUZKE»

MikEL Eta xaNti, aita-SEMEak

Nire aukera
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mErkATU TTikiA

ETXEBIZITZAK
SaLgai
ITUREN. hainbat neurri tako aparta-
mentuak hagitz prezio onean salgai. 
☎ 948 451 337 / 667 275 013.
LESAKA. azkaine karrikan, 7. zk. 
pisua eta bajera salgai, 1go solai-
ruan. 95m2 ditu pisuak eta azpian 
duen bajerak 44m2. ☎ 685 778757 
(Miguel).

ErrENtaN EMatEko
LESAKA. apartamentua errentan 
emateko. irailetik ekainera, bi ira-
kaslerentzako. bi logela, bakoitza 
bere komunarekin. ☎ 948 637862 
/ 678 855056.
ALMUÑECAR hirian, granadako 
kosta tropikalean, etxebizitza erren-
tan emateko ekaineko 1. hamabor-
tzaldian eta irailean. Pertsona bat 
edo birentzat egokia. hondartzako 
lehen lerroan, igerilekua eta bista 
ederrak. guztiz ekipatua, aire ego-
kituarekin. ☎ 658 943702.

koNPartitzEko
BERA. Pisua konpartitzeko lagun 
baten bila. ☎ 678 076665.

GARAJEAK/LoKALAK
ErrENtaN EMaN

LESAKA. haizea kafetegia errentan 
emateko, Plaza zaharrean. kokale-
ku aproposa, 110m2 eta zuzenean 
lanean hasteko prestatuta dagoen 
lokala da. ☎ 636 393159.
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.

LURRAK/oRUBEAK
SaLgai
ELIZoNDo. gorramendi kalean (Mer-
katuzelai urbanizazioa), eraikitzeko 
530 m2ko lursaila salgai. ☎ 600 
386897.

LANA
ESkaiNtzak
BERA. Churrut hotelean (Lenkonea 
jatetxea) egun osoan lan egiteko zer-
bitzaria behar dute. ☎ 948 625540 / 
699 431871.
beRa. Churrut hotelean lan egiteko 
hoteleko harreragilea behar dute. 
☎948 625540, 699 431871.
amaIUR. amaiurko errotan langilea 
behar dute ostalaritzan lan egiteko, 
asteburuetan eta udan. ☎ 619 
955709 / 660 731781.

IGaNTZI. igerilekuko ostatuan sukal-
dari laguntzailea behar da. ☎ 639 
321119.
URdaZUbI. irigoienea hotelean, uda-
ko asteburuetan (ortziraletik igande-
ra, goizez) lan egiteko pertsona behar 
da. ☎ 948 599267.
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.

ESkariak
ostalaritzan, adinekoak zaintzen edo-
ta garbiketan aritzeko, mutila lan bila. 
☎ 631 544481.

adinekoak zaintzeko interna edo or-
duka, haurrak zaintzeko edota gar-
biketa lanetarako emakumezkoa lan 
bila. ☎ 612 533757.
Emakumezkoa adinekoak zaintzeko 
lan bila. interna bezala adinekoak 
zaintzen esperientziaduna. Menpe-
kotasuna duten pertsonak zaintzeko 
eta sukaldaritzako hainbat ikastaro 
eginak. berehala lanean hasteko 
prest. ☎ 619 386414 / 698 630415.
Lanean esperientzia duen neska lan 
bila, adinekoak interna bezala edo 
orduka zaintzeko, haurrak zaintzeko 
edota garbiketa lanetarako (portalak, 
etxeak...). ☎ 664 149530.
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.

ZERBITZUAK
kLaSE PartikuLarrak
BERA. Neska batek, uda honetan 
klase partikularrak emanen lituzke: 
ingelesarekin nahiz bertze arlo ba-
tzuekin laguntzeko prest dago. ☎ 678 
968495.

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 1,156 €
Zerramak 0,535€ kg/bizirik

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
(maiatzaren 11tik 18ra bitarteko 
prezioak)

BaSErria

744 484 361
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DENETARIK
SaLEroSkEtak
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.

iragarkiak intErnEtEn
Sail honetako iragarkiak

Erran.Eusen ere argitaratzen dira 
hilabete batez: https://erran.

eus/merkatu-ttikia

arantzako udala
Hiri-jarduketarako Plan Berezia 5. poligonoko 

792. lurzatian. HASIERAKO ONESPENA 
herritarren parte-hartze prozesuaren ondoren, arantzako udalak, 2018ko 
maiatzaren 7ko osoko bilkuran hartutako erabakiaren bidez, hasiera batez 
onetsi du hiri-jarduketarako Plan berezia, arantzako udal katastroko 5. po-
ligonoko 792. lurzatian (ana isabel telletxea iraola andrea eta Javier gago 
balda jaunak sustatua), eta xedatu da jendaurrean edukitzea. Nafarroako 
aldizkari ofizialean argitara eman ondoren, interesdunek hirigintza espe-
dientea kontsultatu ahalko dute eta, kasu bada, bidezko iruditzen zaizkien 
alegazioak aurkeztu. argitara ematen da, uztailaren 26ko 1/2017 Legegin-
tzako Foru Dekretuaren 72.1.a) artikuluan ezarritako ondorioak izan ditzan.

Arantzan, 2018ko maiatzaren 14an | Alkatea, Mentxu Peña Lizarazu
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• Jose Angel Zunda Beratarretxea,  
Sunbillakoa, maiatzaren 12an, 89 urte zituela. 

• Andres Darrayet Etxeberria,  
Elizondokoa, maiatzaren 13an, 76 urte zituela. 

• Jean Jacques Abadie,  
Sarakoa, apirilaren 29an, 99 urte zituela.

• Ramon Astiz Arraras,  
  Leitzakoa, maiatzaren 14an, 97 urte zituela. 
• Jose Fausto Ostolaza Elizondo,  
  Doneztebekoa, maiatzaren 17an, 64 urte zituela.
• Fermín Dozagarat Ubiria,  

Berakoa, maiatzaren 17an, 73 urte zituela.
• Agustin Otondo Dufurrena,  

Erratzukoa, maiatzaren 19an, 84 urte zituela.
• Juan Jose Durruty Meaka,  

Erratzukoa, maiatzaren 19an, 92 urte zituela.

HEriOTzAk

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

UrTEUrrENA

gure gau ilunak
argituko dituen izarra,

buruan bueltaka dabilen
irriaren oihartzunaren islada.

gure bihotzean beti
altxatuko dugun

Aitor maitea izanen zara.

zurE FaMiLia

Aitor
DANBORIENA ALZUGUREN

Etxalarren, 2016ko ekainaren 13an
II. urteurrena
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UrTEBETETzEAk

oier Iparragirre 
Alberdi aranztarrak 
4 urte bete ditu 
maiatzaren 12an. 
zorionak bihurritxo! 
Muxu pila familia 
osoaren partetik.

• Elea Santesteban Iriarte, Sarakoa, apirilaren 29an.
• Ibai Etcheverry Hariscain, Sarakoa, maiatzaren 3an.
• Chiara Juanikotena, Sarakoa, maiatzaren 7an.
• Julia Juanikotena, Sarakoa, maiatzaren 7an.
• Maddi Mutuberria Zelaieta, Lesakakoa, maiatzaren 9an.
• Ekai Retegi Eskudero, Eratsungoa, maiatzaren 18an. 
• Luken Ariztegi Zabaleta, Doneztebekoa, maiatzaren 6an.

SOrTzEAk

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.

kONTATU kONTUAk

Kinto besta. Azken aste eta hilabeteotan nonahi egiten ari dira 
kinto bestak eta argazkian ageri direnak ere berriki egin dute 
urteroko hitzordua. Joan den maiatzaren 19an, 1962 eta 1963 
urteetako Berako kintoak Zalain jatetxean elkartu ziren. Giro 
ederrean bazkaldu ondotik, dantzan ere aritu ziren.

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. 

• Borja Izaskun Atxutegi eta Cristina Burgos Villanueva, 
Donostiakoa eta Iruñekoa, apirilaren 21ean Lesakan.

EzkONTzAk

oizko Bittor Zelaieta Ariztegik 50 urte 
bete ditu maiatzaren 22an. zorionak 
attona!! Muxuak hegoi, unax eta etxekoen 
partetik. Prestatu pastelak!

Ekainaren 12an 3 
urte beteko dituen 
Jare Iparragirre 
printzesari zorionik 
handiena opa 
diogu. Muxu bat 
bera eta Sunbillako 
familien partetik.

Narbarteko June 
Martin Argainek 
maiatzaren 26an  
4 urte bete ditu. 
zorionak eta muxu 
bat familiaren eta 
bereziki iraia 
ahizparen partetik!

zubietako Ekaitz 
Loiarte otxando- 
renak 10 urte 
beteko ditu 
ekainaren 6an. 
aunitz urtez bihurri! 
Segi bazterrak joare 
kolpez alaitzen.

Beñat Goñi Errandoneak 5 urte beteko 
ditu ekainaren 3an. zorionak eta muxu bat 
arantzako amatxi, osaba-izeba eta 
lehengusuen partetik.

Garaile Zelaieta fernandez gure super 
izebak 24 urte bete ditu maiatzaren 28an! 
zorionak izeba! hegoi eta unaxen partetik, 
eta etxekoen partetik ere bai!! Muxu asko 
polita!

Lekarozko oinatz 
Sarratea Arretxeak 
maiatzaren 27an  
2 urte bete ditu. 
zorionak bihurri! bi 
muxu pottolo familia 
eta bereziki Julen 
anaiaren partetik.

Erratzuko Naroa Vicondok maiatzaren 
29an 13 urte bete ditu. zorionak familiaren, 
lehengusuen eta bereziki Enaitz anaiaren 
partetik.

Garazi obeso Sein gure etxeko sorginak 
urte bat beteko du ekainaren 2an. aunitz 
urtez etxekoen partetik eta bereziki 
amaneren partetik.
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