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IRITZIA

JOn barberena Ibarra

argitaratzailea 
ttipi-ttapa Fundazioa
Koskontako bidea, 7 - 1.
31700 leSaKa
t.   (+34) 948 63 54 58
F.   (+34) 948 63 54 57
Whatsapp 744 48 43 61
info@ttipi.eus

Zuzendaria 
aitor arotzena
erredakzioa  
Gurutze pikabea
nerea bazterrika 
eneritz iraola
Publizitatea 
amaia odriozola
arantza agirre
usoa Vicente
berriemaileak
arkaitz  Mindegia, josebiñe  agirre, 
Koro ira tzoki, nerea al tzuri,

joseba urrotz, irune elizagoien, 
Maider  petrirena, Markel lizasoain, 
Fermin etxe kolonea, Fernando 
etxeberria, Mattin larralde, juan 
Mari  barriola, iñigo imaz, Marga 
erdozain, Maitane Maritorena, 
arantxa iturralde, arantxa Gamio, 
jaione ariztegi, jaione zabalo, 
nerea Mortalena, Virginia oteiza, 
pierre bastres, ainhoa asitz, itxaso 
arizmendi, xabier Maritorena, 
Maialen iantzi, jaione Mindegia, 
olatz Mutuberria.

Fundazioaren Presidentea 
pello apezetxea
Kudeatzailea
joxemanuel irigoien
administrazioa 
amaia Goia

Lege Gordailua 
na-1324/85
ISSn 
1578-4673
Tirada 
6.000 ale

erakunde laguntzaileak
leitza, Goizueta, arano, areso, 
baztan, Sara eta Senpereko udalak, 
Male rrekako zer bitzuen Mankom., 
zugarramurdiko akelarre elkartea 

2018ko harpidetza sariak 
baztan, urdazubi
   eta Malerreka 37€

leitza 24€

Hego euskal Herria 43€

ipar euskal Herria, europa 77€

amerika eta australia 130€

Maitasun eskizofrenikoa

UPNk euskara maite du eta horren erakusle dira: D 
ereduaren kontrako kanpaina, ingelesaren neurrigabeko 
hauspotzea D ereduko matrikulazioaren galera eman 
dadin, «zonalde euskaldunean» egunero eskubideak 
murriztea, euskaltegiak diru-laguntzarik gabe uztea, 
euskaraz mintzo diren komunikabideei bizirauteko behar 
dituzten sosak ukatzea, 
Euskalerria Irratiari 
hogeita bortz urtez 
lizentziarik eman ez 
izatea, ETB3 gure etxeko 
ttipiei ikusteko eskubidea 
kentzea, unibertsitatean 
euskararen presentzia 
kasik desagertzeraino murriztea, euskara batuaren eta 
euskalkien arteko kalapita interesatu bezain ergela sortzea 
eta euskaldunon «pribilegioak» eta euskararen 
«inposizioa» ekaineko manifestatazioan salatzea.
«Nirea zelakoz hil nuen» esaldi iluna datorkit burura zuen 
maitasun eskizofreniko hau definitzerako orduan. Zuen 
genozidio kultural hau definitzerako orduan.

«nIrea ZeLaKOZ 
hIL nuen' eSaLdI 
ILuna daTOrKIT 
burura»

aintzane Goñi lesakako kopilotuarekin
Ikusi, gustatu eta egin. Halaxe sartu zen Aintzane Goñi 
lesakarra rally munduan. 1997an rally batean atera zen 
kopilotu gisa, eta duela hamar urte horretan segitzen zuela 
eta, elkarrizketa egin zion TTipi-TTapak. Etxekoek eta lagunek 
«erotzat» hartu izan zutela aitortu arren, berak garbi zuen 
horretan segitu nahi zuela. Garaipenak ere lortuak zituen 
ordurako: 2001ean Euskal Nafar Rallya irabazi zuen eta «egia 
bihurtutako amets bat izan zela» azaldu zuen. Asfalto eta lur 
gainean ibiltzen zen, baina «asfaltoan hobeki moldatzen» zela 
adierazi zuen: «asfaltoarekin zuzen joan behar da, eta lur 
gainean inertziarekin jokatu behar da. Gidariak kontrakoa 
egin behar du, eta niri ez zait hori buruan sartzen». 

2008-07-24 · TTIPI-TTAPA · 475 zk.

Leitzarrak bi txapel jantzi 
ditu Iruñeko sanferminetan 
jokatu diren herri-kirol 
txapelketetan. Alde batetik, 
Nafarroako ingude 
txapelketa irabazi du eta 
bertzetik, Nafarroako 
harri-jasotze txapelketa.

JOSeTXO 
urruTIa
Herri-Kirolaria

Sasoiko dago aresoarra. 
Berriki, Nafarroako Arpana 
Txapelketa irabazi du Leire 
Astiasaranekin eta Iruñeko 
sanferminetako aizkora 
erakustaldian, binaka, 
bizkorrena izan da Nerea 
Sorondorekin.

ITXaSO 
OnSaLO
Herri-Kirolaria

nire txanDa nabarMentzeKoaK

atzera beGira

Errusiar entsalada

Euskal selekzioaren faltan, aritu direnak etxekotzeko ohitura 
ez dugu galdu aurtengo Munduko futbol txapelketan. 
Txapeldun suertatu den Frantzian aritu da Antton Griezman, 
Donostiako Errealean hazitakoa, emaztea Berakoa, 
aitaginarreba lesakarra… Halere, Kroazia ttikiari gure antza 
hartuta, zuri-gorri koadrazoek irabaztea nahi. Ea hurrengoan!

ezpala

aITOr arOTZena
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KolaborazioaK

Jendarteko gazteak eta adinekoak

Jendartea jende ezberdinez osotzen da, ezberdintasun 
aunitzeko jendez. Ezberdintasun horiek elkarrekin  
bizitzeko zenbait zailtasun sortzen dute; baina, baita  
jendartea aberastu ere.

Ezberdintasun horietako batzuk adinarekin loturik 
gertatzen dira. Hogei urtekoak eta lauretan hogei urtekoak 
ez ditu gauzak modu berean ikusten, modu berean 
sentitzen, modu berean egiten. Gazteak oraina bizi du, 
batez ere; oraina da bere bizitzaren oinarri nagusia, 
oraingoak dira bere sufrikarioak, bere gozamenak, bere 
eginbeharrak.

Eta adinekoak? Honek ere oraina badu, bai, baina 
desberdina. Oraingoa du hainbat gauzaren oroitzapena eta 
urteetan zehar bildutako ulertzea; lehen sumatzen ez zuen 
ahulezia ere bai. Gazteak ez bezalako lehengoa bizi du, 
lehen ikusia, lehen jasana, lehen egina. Hara bada, 
jendartea hasmentan  eta sasoi onean dagoen jendeak eta 

urteen joanaz nekez 
dabilenak osotzen dute. 
Eta biak dira, modu batera 
edo bertzera, baliagarriak, 
biek aberasten dute 
jendartearen bizimodua. 
Bien eginak dira 
estimagarriak, aspaldiko 
bi edo hiru solairuko etxe 
zaharrak, eta gaur egungo 

solairu bakarrekoak; lehengoen eta gaurkoen naturaren  
ezagutzak, biak dira errespetagarriak eta lagungarriak, nahiz 
eta ez izan berdinak; batzuen eta bertzeen sinesteari eta 
usteari zor zaie begirunea.

Adinekoak aipatzean, adineko izan eta gure artetik 
desagertutakoak ere gogoratzekoak dira. Gaur egungook 
erabiltzen eta probexten dugun hainbat gauza, haiei esker 
baititugu. Haiek ere gure jendartekidetzat jotzen ahal 
ditugula iduritzen zait, gure begiz gaur egun ikusten ez 
baditugu ere. Zerbaitengatik da aspaldi errana, historia 
bizitzaren maestra dela, zera alegia, lehengoaz eta 
lehengoengandik aunitz dugula zer ikasi. Edo eta bertze 
batek idatzi zuenaren arabera, historia egiaren ama dela. 
Izan ere, errealitatea ahal den gehien eta hobekien 
ezagutzea hagitz inportantea dugu jendeok. Horretarako, 
guk egun jakin eta egiten dugunaz gain, lehengoek zekiten 
eta egindakoak, historiak kontatzen diguna hori da, 
errealitatearen izaera nolakoa den argitzen digu.

Galdetu beharrean gaude, beharbada, saiatzen ote garen 
historia hori jakiten, joandakoek egindakoaz ohartzen eta 
oroitzen ote garen. Eta erantzuna ez ote da ezezkoa, 
hainbatetan ?

PeLLO aPeZeTXea ZubIrI

«LehenGOaZ eTa 
LehenGOenGandIK 
Zer IKaSI aunITZ 
duGu» 

Software librearekin bat

Egunero software librea edo askea darabilten tresna pila 
inkontzienteki eta gehienetan oharkabean erabiltzen ari gara, 
besteak beste, mundu mailako Internet sarea osatzen duten 
zerbitzarien %80a baino gehiagok erabiltzen duten Linux 
banaketetan, gure mugikorretako Android sisteman zein 
Googleen beste zerbitzuen oinarrietan, Mozillaren Firefox 
nabigatzailean, Wikipedian, LibreOfficen, WordPressen, 
Telegramen, eta abar luze-luze batean.

Zertan oinarritzen den ulertzeko, edozein asmakizun 
argitaratu eta babesteko izan diren moduei arreta jarri behar 
diogu. Erdi Aro amaierako Venezian egiten ziren artisautza 
merkatuetan emandako asmakizunak babestu eta artisau-
tailerrak bultzatzeko, 1450. urtean sortutako legeak izan ziren 
lehenak, teknika sekretuak plazaratzeko ordainean, epe batez 
monopolio komertzialaren eskubidea ematen zitzaien, estatu 
arautzaileen zergapean. Mende batzuen buruan, industria 
iraultzarekin batera lehen patente nazionalak eta ondoren 

nazioartekoak sortu ziren 
XIX. mendearen 
hondarrean. Hauetan egile 
eskubide (ingelesez 
Copyright) bidez 
araututako obren jabetza 
intelektualaz gain, jabetza 
industrialean oinarritutako 
berrikuntza teknikoak 
arautu zituzten, zehazki 

diseinu industrialak (produktuen kanpoko itxura), eredu 
erabilgarriak (produktu eta prozedura errepikakorrak) eta 
marka komertzialak. Honela, gaur egun, multinazionalen 
mesedetan sektore farmazeutiko eta bioteknologikoek 
gordetzen dituzte patente gehien. Softwareari dagokionez, 
XX. mende bukaeran, zenbait enpresek eredu itxi honi 
jarraikiz software pribatiboak eta lizentzia bidezko 
erabilpenak sortzen zituzten bitartean, praktika horiekin 
kritikoak ziren zenbait informatikarik, hauen artean Richard 
Stallman aitzindariak, 1983. urtean software askeko eredu 
alternatiboan oinarritutako GNU proiektua eta FSF (Free 
Software Foundation) ekimenen bidez, mugimendu etiko-
filosofikoa sortu eta bultzatu zuten, 1985ean GNU manifestua 
plazaratuz. Ondorengo urteetan softwarea elkarsortzeko, 
partekatzeko eta erabiltzeko modu berri horiek arautzeko 
software libreko lizentziak sortzen joan ziren. Kode irekiko 
softwarea (ingelesez open source software), software librearen 
alde teknikoa definitzeko erabiltzen dela erran dezakegu.

Bidazi elkartean, taldean eta sarean modu irekian lan 
egiteko eta libreki harremantzeko modu hori partekatzen 
dugulako, software librean oinarritutako programa 
informatikoak erabiltzen ditugu soilik, defendatzen dituzten 
balio etiko-filosofikoekin bat eginez: helburua edozein dela 
ere, exekutatu ahal izatea; aztertu eta aldatu ahal izatea; 
kopiatu ahal izatea eta hobetu, eta hobekuntza horiek publiko 
egin ahal izatea, komunitatearen onurarako.

MIKeL IhIdOI OLaITZOLa biDazi elKartea

«bIdaZIn SOFTware 
LIbreKO 
PrOGraMaK 
erabILTZen dITuGu»

IRITZIA
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IRITZIA

Matxismoaren 
izebergak 
«mesederik ez»
«Agerian dagoena, agerian 
ez dagoen horrengatik 
mantentzen da. 
Hausnartzeko urperatuko 
gara?». Hala adierazi dute 
Plazara Dantzara, Baztango 
Talde Feminista, Goldatz, 
Berako Emakume Talde 
Feministak eta Lesakako 
Emakume Taldeak eta 
ondoko irudia kaleratu dute.

utzitako argazkia

Goiti eta beHeiti

Nor da Elixabet Lekuberria?
24 urteko Donamariako ama 
gazte, erronkazale eta alaia. 
Zer zaletasun dituzu?
Ehiza. zaldiak eta txakurrak 
eta irakurtzea gustatzen zait.  
Nondik datorkizu ehizarako afi-
zioa? 
Ttikitan osabek eramaten nin-
duten eta orduz geroztik ahal 
dudan guztietan joaten naiz. 
Orkatz jaio arte ia astebururo 
joaten nintzen baina azken 
hiru urte hauetan gutti joan 
naiz. Koxkortzen denean gehia-
go joanen naiz, nirekin era-
manen baitut.   
Askok ehizaren hoberena gosa-
ria dela diote...
Hoberena ez dakit baina ehi-
zara joan eta gosaldu gabe 
gelditzea bekatua litzateke.

Ikasketak eta semea, nola uz-
tartu dituzu?
Pazientzia handiarekin... Ama 
beti laguntzeko prest egon da, 
ni klasean nengoen bitartean 
semea berarekin egoten zen. 
Azterketak ailegatzen zirenean, 
berriz, semea lokartzean has-
ten nintzen ikasten. Bi urte 
gogor izan dira, baina gogoa-
rekin eta esfortzuarekin dena 
lortzen da.  
Besta ere alde batera utzia duzu?
Ederrak egin izan ditut baina 
orain nahiago dut afari eder 
bat egin eta mahai inguruan 
berandu arte egon. Lasaitu 
egin naizela erran daiteke.
Herrikoetan seguru ez duzula 
hutsik eginen...
Lehen barraren ondoan tragoak 
hartuz gustura egoten zen 

horietakoa nintzen, etxera 
erretiratzeko presarik izaten 
ez zuena. Orain, berriz, hau-
rrentzat dauden ekitaldietara 
joaten naiz eta iluntzerako 
etxera.
Zer dute Donamariako bestek 
bertze herrietakoek ez dutena?
Elkartasuna, heldu eta gazteek 
sortzen duten giroa. Herri 
bazkariaren eguna da polite-
na nire ustez, herritarrak el-
karrekin ikustea eta guztien 
artean sortzen duten giroa 

ederra da. Halere, azken biz-
pahiru urteetan ez dut joate-
rik izan. 
Inguruko txokorik politena? 
Donamariak txoko polit aunitz 
ditu, bat aukeratzekotan Txa-
ruta aldeko parajeak. 
Zerk egiten zaitu zoriontsu?
Familia ongi ikusteak, beraiek 
zoriontsu badira ni ere bai!
Amets bat? 
Momentu hauetan bizitzen 
ari garen injustizia guztia bu-
katzea. 

ELIXABET LEKUBERRIA GAMIO  DonaMariaKo Gaztea

«Gogoarekin eta 
esfortzuarekin dena 
lortzen da»

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

IRITZIA

Jaiak eta animaliak

XanTI beGIrISTaIn MadOTZ 

Dagoeneko bete-betean gaude sartuta 
udan, eta, ondorioz, baita urtaro 
beroko jaietan ere. Horrek esan nahi 
du, garai honetan, animalia mota eta 
kopuru handi-handiak erabiltzen 
direla. Hau da, pertsonek erabiltzen 
dituzte animalia horiek, gizakiek 
gozatzeko. Arazoa zera da, animaliek ez 
dutela gozatzen, alderantziz, estresatu 
egiten dira, nekatu, sufritu, tratu  
txarrak hartzen dituzte, torturak jasan 
eta heriotza pairatu. Esan eta baieztatu 
dudan hauxe inork zalantzan jartzen 
baldin badu, gomendatzen diot ikus 
ditzan Askekintza kolektiboak egin 
dituen azken bideo eta dokumentalak. 
Animaliekiko sentiberatasun ñimiño 
bat duen edozein pertsonak, uste dut 
frogatu ahalko duela egia dela adierazi 
dudana. 

Egiten diren erabilerak asko eta oso 
ezberdinak dira, edo orain dela oso 
gutxi arte behintzat egin dira: 
entzierroak, zezenketak, bigantxak, 
burtziketak, izkingileak, sokamuturrak, 
antzara jokoak, ahate jokoak, idi 
demak, oilar borrokak, ahari talkak, 
asto lasterketak, zaldi desfileak 
(alardeak), pikadoreen zaldiak, 
txerrikumeekin (oilar, basurdekume) 
eta abarrekin jostaketak, eta bat eta 
beste. Animalia asko eta asko dira, 
dohainik, gure gutiziengatik! 
Animalia horiek guztiek beren 
borondatearen aurka hartzen dute 
parte jardun horietan, ez nahita. Eta 
hilik jartzen diren animaliek ez dutela 
sufritzen diote dibertimendu horien 
aldekoek. Jakina, hil ondoren ez dute 
sufritzen, baina horretarako, lehenago 

norbaitek erail behar izan ditu. Zer 
eskubide dugu pertsonok animaliak 
hiltzeko, soil-soilik gizakiok gozatzeko? 
Bakar bat ere ez, gizarte demokratiko 
eta zibilizatu batean! 

Pertsonok erabaki nahi dugu zein 
animalia babestu (katuak, txakurrak, 
etab.), zein jan (abelgorriak, ardiak, 
txerriak, oilaskoak, etab.), zein ez jan 
(sugeak, katuak, txakurrak, etab., gure 
gizarte honetan), zein hil gure 
gozamenerako, zeintzuk gaizki tratatu 
eta torturatu pertsonok entretenitzeko 
eta abar. Nonbait ahaztu nahi dugu gu 
geu ere animaliak garela, eta beste 
animaliek ere, guk bezala gozatu, 
sufritu, maitatu eta abar egiten dutela. 
Iruditzen omen zaigu gure espeziea 
goren mailakoa eta hoberena dela, eta, 
horrexegatik, eskubidea dugula haiekin 
egiteko gogoak ematen diguna. 

Badakit, bai, animalien aldeko 
erabaki hauek ezin dituela hartu 
pertsona bakar batek, ez, baizik eta 
gizartearen gehiengoak. Eta, halaber, 
badakit aurrerapausoak egiten ari 
direla norabide egokian, baina, 
benetan harritzen nauena zera da, 
alegia, Euskal Herriko hainbeste 
pertsonak tratu txarrak eta torturak 
nozitu ondoren, eta gizartea 
pertsonekiko hain sentsibilizatuta 
egonda, zeinen sentiberatasun gutxi 
erakusten duten animaliekiko, esate 
baterako, Iruñeko peñek eta abar. 
Badakit, orobat, pertsonak eta 
gainerako animaliak ez garela berdin-
berdinak, bai, baina ezta hain 
ezberdinak ere sufrimenduari 
dagokionez. 

iraKurleaK Mintzo bota bertSoa
ander FuenTeS MuJIKa
zubietaKo bertSolaria

Oporrak Online 

Doinua: Zure koadro bat egin nahi nuen.

Amsterdameko auzo gorrian
hamaika eskaparate
Tokioko bazter batean dagon
taberna baten ze sake!
Montevideon zein Asuncionen
dastatzeko nahiko mate
Budapesteko zubiak omen
ditu dozena bat kate
Senegaleko hondartza baten
palmera bat da estalpe
mundua nola ez maite?
mugitu gabe ze pake!
gaur interneta nola bihurtu
zaigun mundurako ate
joan gabe ere bazter guztiak
errex deskriba nitzake.

Ia etxeko ditugu booking
Trip advisor ta Trivago
bertan ikasten dugu ze hotel
den hobe ta merkeago
erretratoak ikusi eta
zein ote dugu nahiago?
google maps ere ez dugu txarra
ikusteko garbiago
iritzi batzuk irakurrita
gelditzen naiz lasaiago!
non jan ta non egin trago
noiz joan, noiz egon abaro
dena lotuta izan nahi dugu
joan baino lehenago
baina lehen aldiz ikustearen
zirrara hori non dago?
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ELKARRIZKETA

G. PIKabea narbarte
«Amiantoa hiltzaile isila da».  
Halaxe dio Antonio Perez Arre-
gi 67 urteko narbartearrak eta 
ez da hori dioen bakarra. Da-
tuek ere hala erakusten dute. 
OME Osasunaren Mundu 
Erakundearen arabera, urtean 
ehun mila lagunetik goiti hil-
tzen dira amiantoa arnastea-
gatik. Sakanan berean, 2012az 
geroztik bortz lagun hil dira 
amiantoaren eraginez. Ondo-
ko urteetan, zerrenda hori 
hazten joanen dela ohartara-
zia du OMEk. Izan ere, amian-
toaren ondorioak epe luzera 
sumatzen dira: amiantoaren 
arrastoak gorputzean sartu 
eta handik 30 edo 40 bat ur-
tera agertu ohi da gaixotasuna. 

Duela mende bat baino 
gehiago frogatu zuten amian-
toarekin lotutako produktuek 
minbizia eta hiltzeko arrisku 
haundia sor  zezaketela. Baina 
gerora debekatu zuten: Suedian 
1982an debekatu zuten, esta-
tu frantziarrean 1997an eta 
estatu espainiarrean 2001eko 
abenduan. Bere ezaugarriak 
tarteko, batez ere, 60ko eta 
80ko hamarkadetan aunitz 
erabili zuten industrian. 

Narbartearra ere amiantoa-
rekin lan egindakoa da. Lesa-
kako fabrikan aritu zen 35 
urtez, galbanitzatze lerroan, 
«txapari zink estaldura ematen 
dion makinan». Urte batzue-
tan amiantoa erabili zuela 
kontatu digu. 

Amiantoarekin lan egindakoa 
zara. Azalduko zeniguke? 
Amiantoa juntura bezala era-
biltzen zen, makinaren labeko 
ateari paratzeko. Junturari 40 

zulo egiten genizkion atearen 
zuloekin bat egiteko. Amian-
toa inongo babes-neurririk 
gabe erabiltzen genuen; guk 
ez genuen bere arriskuaren 
berririk eta fabrikan ere ez 
ziguten lan hori egiteko mas-
kararik ez bertze neurririk 
hartzeko ere erraten.  
Zenbat urtez aritu zinen amian-
toarekin lanean? 
Hamar bat urtez ariko nintzen. 
Lan hori egiteko ardura nire 
postukoari tokatzen zitzaion, 
baina ez zen egunero egiten 
genuen lan bat izaten, eta lau 
txandatan lan egiten genuenez, 
batzuetan niri eta bertzeetan 
bertzeei tokatzen zitzaien. 
Baina bai, aunitzetan mani-
pulatu behar izandu nuen 
amiantoa. Gerora, postuz al-

Antonio Perez Arregi narbartearra ADAVAN amiantoaren biktimen elkartearen bultzatzaileetako bat da. g. pikabea

«Gaur egun oraindik 
amiantoa badago eta 
hori arnasten ari gara»
ANTONIO pEREZ ARREGI aDaVan elKarteKo KiDea

lesakako fabrikan aritu zenean, amiantoarekin lanean ibili zen. orain, amiantoaren ondorioez 
kezkatuta, berak eta nafarroako bertze hainbat lagunek aDaVan elkartea sortu dute

Zer da amiantoa?

Amiantoa mikrofibraz osatutako mineral bat da. 
Ezaugarri isolatzaile, mekaniko eta kimiko onak 
dituelako, beroarekiko eta garrekiko erresistente ona 
delako eta material merkea delako aunitz erabilia izan da 
industrian. Baina manipulatzerakoan, hala nola, makina 
edo erreminta batekin lantzean edo materiala zaharkitua 
denean, fibrak askatzen ditu eta arriskutsua bihurtzen 
da. Fibra horiek arnasterakoan hainbat gaixotasun sor 
ditzake, bertzeak bertze, biriketako minbizia, pleurako 
mesotelioma minbizia eta asbestosia (biriketako fibrosia). 
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datu nintzenean, ez genuen 
hainbertze erabili, baina era-
bili genuen eta gaixotzeko 
guttirekin aski da...
Ondoriorik sumatzen duzu?
Ez, oraingoz ez. Orain dela 
urte bat eta erdi, plakak eta 
espirometria egin zizkidaten 
eta emaitzak negatiboak izan-
du ziren. Espero dut horrela 
segitzea, nahiz eta gezurretan 
ariko nintzatekeen ez nagoe-
la kezkatua erranez gero. Ongi 
sentitzen naiz eta horregatik 
ez dut aunitzik pentsatzen. 
Etorri behar badu, ahalik eta 
beranduen etor dadila, eta 
bitartean, egunerokoan bizi 
naiz. Ezin dut gibelera egin.
Amiantoa erabili dutenen zerren-
dan sartua zaude...
Bai, hala da. Duela bi urte AS-
VIAMIE amiantoaren biktimen 
Arabako, Bizkaiko eta Gipuz-
koako elkarteko kide egin 
nintzen, eta euren bidez, ze-
rrendan sartu nintzen. Nafa-
rroan, 3.000 bat lagun kontro-
latzen gaitu Osasunbideak. 
Aipatu dudan proba [plakak 
eta espirometria] zerrendan 
sartua naizelako egin zidaten.
Duela mende bat jakin zen amian-
toa toxikoa zela. Nola da posible 
arriskuaz ez ohartzea?
Bai, hala da. Orain dela men-
di eta erdi bazekiten amiantoa 
toxikoa zela eta zein ziren bere 
ondorioak. Ni 1975ean hasi 
nintzen Lesakako fabrikan eta 
ez ziguten arazo honen ingu-
ruan deus ere erran. Are gehia-
go, amiantoa mende honetan 
debekatu dute. Zergatik ez 
zuten lehenagotik egin? Hor-

txe dago gakoa. Amiantoa 
siderurgian, trenbideetan eta 
eraikuntzan aunitz erabili 
izandu da. Gaur egun, etxebi-
zitzen eraikinetan, ixtegietan 
eta estalpeetan ere ikusten da. 
Estalkiek uralita dute eta hori 
ere amiantoa da. Gauza jakina 
da denborarekin hondatu egi-
ten dela, eta ingurugiroan 
gelditzen dela. Gu, berriz, hori 
arnasten ari gara. Gehiago ere 
bai, duela gutti haurrendako 
makillaje-kit bat ere kendu 
dute merkatutik, amiantoa 
zuelako. Badirudi ez garela 
ohartzen zer dugun inguruan.
Administrazioak gehiago egin 
beharko lukeela uste duzu?
Bai, dudarik gabe. Nafarroako 
Gobernuak aurten 100.000 
euroko partida onartu du 
amiantoa kentzeko. Ez dakit 
nahikoa den ala ez, baina hor-
tik aparte, kaltetuen zerrendan 
gaudenoi mediku-azterketak 
egiten dizkigute. Zoritxarrez, 
zerrenda hori gero eta gehia-
go haziko da eta osasungintzan 
itxarote-zerrendekin gertatzen 
dena ikusita, espero dugu az-
terketak urtero edo bi urtetik 
behin egitea eta ez bortz urtean 
behin egiten hastea. Horrez 
gain, ASVIAMIE eta ADAVANek 
eskatzen duten kalte-ordainen 
funtsaren gaian ere gehiago 
inplikatu beharko lukete. 
Azken aldian kaltetuen aldeko 
sententziak izandu dira. Holako 
gehiago espero dituzue?
Kaltetuen aldeko sententzien 
artean, azkena ekainean atera 
zuten. Horren arabera, amian-
toaren ondorioz hil zen altsa-
suar baten familiari 121.900 
euro ordaindu beharko dizkio  
enpresak. Hala ere, bada ber-
tze kasu berezi bat, emaku-
mezko batena. Amiantoarekin 
lan egiten zuen senarraren 
arropak garbitzeagatik gaixo-
tu eta hil egin zen. Familiak 
kasua epaitegietara eraman 
eta sententzia euren aldekoa 
izandu zen. Hortaz,  auzi gehia-
go izanen direla uste dut.  
Aurten ADAVAN elkartea sortu 
duzue. Zergatik?
Amiantoaren eraginez sortu-
tako gaixotasunak handitu 

egin dira eta arduratuta gau-
delako. Biktimei eta haien 
familiei informazioa eman eta 
aholkuak emateko elkarte bat 
osatzea beharrezkoa ikusi dugu, 
jakin dezaten zer egin behar 
duten lan-gaixotasun gisa ai-
tortzeko, eta hala tokatuz gero, 
diru-laguntzak jasotzeko. Ha-
siera batean,  ADAVAN sortu 
dugun guztion asmoa ASVIA-
MIEren barne egotea zen, 
baina arazo burokratikoak 
tarteko ezinezkoa izandu da. 
ADAVANek, bertzeak bertze, gai-
xoak aitortuak izatea eta bereha-
la kalte-ordainak jasoatzea es-
katzen du. Zehaztuko zenuke? 
Amiantoarekin lanean aritu 
garenoi mediku-azterketa be-
rezitu gehiago egitea eskatzen 
dugu, baita osasuna babeste-
ko neurri gehiago hartzea ere. 
Horrekin batera, amiantoare-
kin aritu dena laneko gaixo-
tasun gisa hartua izatea nahi 
dugu eta amiantoarekin zeri-
kusia duten gaixotasunekin 
erregistro bat sortzea. Gisa 

berean, amiantoarekin aritu 
diren eta oraindik lanean ari 
direnak aurretiko erretiroa 
hartu ahal izateko beharrezkoa 
den legedia onartzea garran-
tzitsua iruditzen dugu. Ber-
tzalde, amiantoa duten tokiak 
identifikatu eta inbentarioa 
egin beharko litzatekeela uste 
dugu eta behin hori eginda-
koan, toki horietatik amiantoa 
kendu beharko litzatekeela. 
Espainiako Gobernuari, berriz, 
biktimentzat kalte-ordainen 
funtsa sortzea eskatzen diogu. 
Gai horiek guztiak elkarrekin 
lantzeko garrantzitsua da el-
kartean egotea.
Kaltetuentzako konpentsazio-
funtsa aipatu duzu. Hori da so-
luzioa? 
Kaltea egina dago, baina ba-
dira amiantoa erabili duten 
eta orain existitzen ez diren 
enpresak. Enpresa horietan 
lanean aritu zirenek eta kal-
tetuak direnek kalte-ordainak 
jasotzea garrantzitsua dela 
iruditzen zaigu.

«aMIanTOareKIn 
LOTuTaKO auZI 
GehIaGO IZanen 
dIreLa uSTe duT»

«dueLa Mende baT 
JaKIn Zen TOXIKOa 
ZeLa eTa 2001ean 
debeKaTu ZuTen»

Amiantoarekin lan egiteak dituen ondorioekin kezkatuta, 
ADAVAN elkartea sortu dute Nafarroako amiantoaren 
biktimek. Elkartearen bultzatzaileak Lesakako 
ArcelorMittal, Altsasuko Sunsundegui eta Tafallako 
Luzuriaga enpresetako langile ohiak dira eta 
amiantoarekin lan egin duten Nafarroako biktimei eta 
haien familiei laguntzeko elkartu dira. 

Tartean da Antonio Perez narbartearra eta 
amiantoarekin kontaktua izan duten guztiak elkartean 
sartzera animatu nahi izan ditu. Interesatuek 
adavan2018@gmail.com helbidera idatz dezakete edo 
661 129440 telefonora deitu. Urtean 20 euroko kuota 
ordaindu behar da.

ADAVAN elkarteko kideetako batzuk, tartean narbartearra. utzitakoa

Biktimei laguntzeko elkartea
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G. PIKabea
Desertuan bizi dira, Aljeriako 
Tinduf eskualdean dagoen 
errefuxiatuen kanpalekuetan, 
baldintza kaskarretan, eta hein 
haundi batean Europatik hel-
du zaien laguntzari esker. Udan, 
ordea, Oporrak Bakean pro-
gramari esker, kanpalekueta-
tik atera eta bi hilabetez bal-
dintza egokietan bizitzeko 
aukera izaten dute harrera 
familietan. Gisa honetara, osa-
sun azterketak egiteaz gain, 
elikadura egokia jaso eta udan 
izaten duten 50 gradutik goi-
tiko tenperatura saihesten dute.

Azken urteotan, harrera fa-
milien kopuruak beheiti egin 
du. Hori izan zen, iaz Bakele-
kua sortzearen arrazoietako 
bat. Elizondoko Lanbide Es-
kola haurrak hartzeko molda-
tu eta hogei sahararrek aterpea 
izan zuten udan. Aurten, ordea, 
ezin izan dute antolatu. Hala 
ere, Baztan-Bidasoko Saha-
raztan eta Leitzako saharar 
herriarekiko elkartasun taldeei 
esker, errefuxiatu guneetako 
hamar haur saharar eskualdean 
dira. Ekainaren 26an ailegatu 
ziren eta abuztuaren 25a arte 
hemen izanen dira. Leitzan, 
Elizondon eta Beran bina haur 
hartu dituzte eta Erratzun, 
Arizkunen eta Donezteben 
bana. Horrez gain, iaztik, osa-
sun arreta jasotzeko bertze 
haur bat Elizondon dago.

Saharatik Baztan eta Leitzara
Maria Luisa Mihura Sanzberrok  
(Lekaroz, Elizondo) Saharako 
bi haur hartu ditu aurten 
etxean, eta ez du zalantzarik: 
«merezi du eta gustura egiten 
dut. Guretako ere arras poz-

garria da». Ez da atzo hasia, 
dagoeneko 17 bat urte baititu 
Saharako haurrak hartzen. 

Jabier Barandiaran Orma-
zabalek (Leitza) ere badu es-
perientzia, «orain dela hamar 
bat urte» hasi baitziren Saha-
rako haurrak ekartzen, batetik, 

«saharar herriaren arazoarekin 
elkartasun modura» eta ber-
tzetik, «neska-mutikoei beste 
bizi bat egiten laguntzeko».   

Bi urtez Bakelekutik saharar 
haurrak asteburu pasa etxera 
ekarri ondotik, iaz, lanean es-
zedentzia hartu zuela aprobe-

txatuz eta «saharar haur bat 
ekartzeko gogoa nuenez, lehen-
bizikoz uda osorako haur bat 
hartzea» erabaki zuen Nerea 
Iturriria Meokik (Erratzu). 
«Arras ongi» atera zen eta aur-
ten errepikatzea erabaki du: 
«lanean nago, baina iazko 
haurra etor daitekeen azken 
urtea denez, pena ematen zi-
dan ez ekartzeak. Bikotekidea 
herrian ari da lanean eta hau-
rrak herria ezagutzen zuenez 
eta ongi moldatzen denez, 
ekartzea erabaki dugu». Ha-
lere, «bertze bat ekarri behar-
ko banu, akaso ez nukeen 
ekarriko» onartu digu. «Lanean 
ari naiz eta hasieran pixka bat 
gainean egon behar da».

Sahararren enbaxadoreak
Barandiaranek ezaguna du 
errefuxiatuen gunea: «bi aldi-
tan izan gara eta seme-alabak 
beste bi txandatan». Hura iku-
sita «pena eta lotsa» sentitu 
izan dituela aitortu digu: «bizi 
beharrean, iraun egiten dute. 
Oso baldintza gogorretan bizi 
dira».  Iturririak bezala, Mihu-
rak ere bertzeek kontatuta daki 
zein den egoera. «Alaba bere 
bikotekidearekin Saharara joan 
zen eta agudo ikusi zuen zer 
behar zegoen», dio elizondoa-
rrak. «Han ez dute deus ere, 
legarra bertzerik ez. Ez dute 
etxerik, haima edo txaboletan 
bizi dira». Haimetan «bero 
haundia» pasatzen dutela eta 
«legarrekin txabola batzuk 
goratzen» dituztela erran digu. 
«Ia ez du euririk egiten, eta 
egiten duenean, putzu haun-
diak eta lohia sortzen da eta 
dena erortzen zaie». 

Leitzarrak «egoera horretan, 
jada 30 urtetik gora dituztela» 
salatu du. Gaineratu duenez, 
«Europara ateratzen diren 
haurrak saharar herriaren en-
baxadoreak direla esaten dute. 
Jendeak ikusten dituenean, 
badaki nola bizi diren eta ho-
rrek jendeari pentsarazi eginen 
diola iruditzen zait». 

Lehenbiziko aldia
Mihurak eta Barandiaranek 
gogoan dute sahararrak etxean 

«bIZI beharrean, 
Iraun eGITen 
duTe»
jabier baranDiaran, leitza

aZKen urTeOTan 
beheITI eGIn du 
harrera FaMILIen 
KOPuruaK

Mulay bigarren aldiz etorri da aurten Erratzura. utzitako argazkia

Saharar herriari 
elkartasun keinua
bertze urte batez, Maria luisa Mihura elizondoarrak, jabier barandiaran leitzarrak eta nerea 
iturriria erratzuarrak tindufeko errefuxiatuen kanpalekuetan bizi diren Saharako haurrei beraien 
etxeko ateak zabaldu dizkiete eta beraien esperientzia kontatu diote TTipi-TTapari
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hartu zituzten lehenbiziko 
aldia. Leitzarrak lehenbiziko 
haurra «bitxoa baina pertsona 
ona» zela kontatu digu. Mihu-
rak «gogor samarra» egin zi-
tzaiola onartu badu ere, ez da 
damutu hartutako erabakiaz. 
Hasi baziren hasi, dagoeneko 
sei haur hartu ditu baztanda-
rrak etxean eta zortzi leitzarrak. 
Gehiago ere bai, «etxean izan 
ditugun haurrekin, urte osoan 
harremana mantentzen dugu» 
eta guztiei laguntza bidaltzen 
diete. Iturriria ere urte osoan 
harremanetan egon da Mu-
layren familiarekin eta Egu-
berrietan laguntza bidali zien.

Euskaraz ere ederki
Hirurek bat egin dute sahara-
rrak «erraz» egokitzen direla 
erraterakoan. Hasieran «ne-
katuak eta urduri» ailegatzen 
direla diote, baina «segituan» 
jartzen omen dira. Erratzuarrak 
ez du atzendua Mulay etxera 
ailegatu zen eguna: «lehertua 
ailegatu zen. Etorri zen lehen-
biziko egunean, Erratzuko 
bestak ziren eta negar egiteko 
gogoarekin ikusten nuen. Ez 
zen solasten, ez zuen jaten... 
Baina biharamunean, haurren 
bazkaria izan genuen, eta ber-
tze pertsona bat zirudien. Erraz 
egin zituen lagunak». 

Euskara ere ez omen da oz-
topo izaten: «nahiz eta erdaraz 
nahiago duten, euskaraz uler-
tzen dute eta gurean gehien 
egon direnek euskaraz ongi 
solas egiten dute», erran digu 
Mihurak. Barandiaranen hi-
tzetan, «normalean erdara 
pixka bat ikasita etortzen dira 
baina bi hilabetez oso ongi 
ulertzen dute euskaraz eta ez 
dute arazorik izaten». 

Bertze kultura izateak ere ez 
die arazorik sortu: «badira 
egiten eta jaten ez dituzten 
ohiturak eta jatekoak eta ga-

rrantzitsua da hasieran kon-
fidantza ematea, ziria sartu 
gabe», aipatu digu Barandia-
ranek. Iturririak gogoan du, 
«hasieran errezatu» egiten 
zuela: «kanpoan jostetan ari 
zela, etxera etorri eta errezatzen 
hasten zen. Baina gerora la-
saiago hartu zuen». 

Anekdotak ere badituzte. 
«Igeriketan, bizikletan... dena 
badakitela erraten dute. Bizi-
kleta hartu eta hemengoek 
bezala ibili nahi dute, baina 
ez dute esperientziarik eta alde 
horretatik nahiko arriskutsuak 
dira». Barandiaranek gainera-
tu digunez, «hango mentali-
dadearekin etortzen dira. Ez 
daude hemengo trafikora ja-
rriak, han ez dago espaloirik, 
ez eskailerarik ere eta hasieran, 
batzuk beldurra sentitzen dute. 
Bizikletarekin eskuinetik joa-
teko esan behar izaten diegu 
behin eta berriz... Badakite 
arau batzuk badirela, baina 
akordatzen direnean egiten 
dituzte». Bat dator horrekin 
Mihura: «bi aldiz pentsatu gabe 
egiten dituzte gauzak eta erne 
ibili behar da». 

Iturririak gertatu zitzaiona 
kontatu digu: «joan den urtean, 
haurra ekarri nahi nuela deitu 
nuelarik, ANAS Sahararren 
Lagunen Nafarroako Elkarte-
ko arduradunak aitzineko 
urtean, harrera familiak Mulay 
hamar egunen buruan itzuli 
zuela adierazi zidan. Arras 
mugitua zela, eskailerak azkar 
igotzen zituela, denei tinbrea 
jotzen ziela... Bai, mugituak 
dira, urduriak. Baina nik ez 
nuen arazorik izan, herrian 
ederki egokitu zen eta adine-
koak liluratuta uzten zituen».

Esperientzia «aberasgarria»
Esperientzian oinarrituta, 
saharar haurrak etxean har-
tzera animatu nahi izan dute 

jendea. Iturririak onartu du 
«aunitzetan zaila» dela: «lanean 
gauden bitartean norekin 
utzi?». Horregatik uste du «aka-
so bertze aukerak planteatu 
beharko liratekeela. Uztailean 
nonbait egon eta asteburuetan 
eta abuztuan atera...». Baina 
esperientzia «arras aberasga-
rria» dela nabarmendu du. 

Barandiaranek ere argi du: 
«oso esperientzia positiboa 
eta polita da». Haurrek hemen 
egiten duten egonaldia «ga-

rrantzitsua» delakoan dago 
eta bide batez, «Europari bu-
ruz daukaten erreferentzia oso 
mitifikatua dutenez, hona 
etorri eta hemen jende nor-
mala garela ikusten dute. De-
nontzat garrantzitsua da gure 
mundutxotik aparte zer dagoen 
ezagutu eta errealitatea zein 
den ikustea». Mihurak ere 
kontent hartzen ditu sahara-
rrak. Gehiago ere aitortu digu: 
«ematen dieguna baino aise 
gehiago ematen dute».

«eMaTen dIeGuna 
baInO GehIaGO 
eMaTen duTe»
Maria luiSa MiHura, elizonDo

«eSPerIenTZIa 
aberaSGarrIa 
da»
nerea iturriria, erratzu

Mihuraren bilobak bi bazterretan eta erdian etxean hartu duen sahararretako bat.

Mulay aurten bigarren aldiz etorri da Nerea Iturririaren etxera. 

Jabier Barandiaran erdian, familiaren eta Mahyub Sarako bisitariarekin. 
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Udalak memoria historikoa-
rekin erakutsitako konpromi-
soa argia izan da eta hainbat 
ekitaldi antolatu ditu.

Memoriaren ildotik jarraituz 
bestetako altxaferoa herriko 
'Ahantziek' botako dute. 
1936ko uztailaren 21ean har-
tu zuten herria errekete eta 
matxinatu faxistek, izua eta 
heriotza nonahi zabalduz. 
Ordurako, altxamendu fran-
kistarekin bat egin ez zuten 
hainbat herritar eta karabine-
rok herritik ihes egin eta Gi-
puzkoan eta Iparraldean har-
tu zuten babes. Abuztuaren 
3an, San Esteban egunez, hain 
zuzen ere, ihes egindako horien 
emazte, haur eta senideak 
Herriko Etxeko plazan bildu 
zituzten.  Laurogeita bi urte 
beteko dira aurten. Erreketeen 
mezua argia zen: «A Gipuzkoa, 
a Francia o a fusilar». Ehun 
familia inguru bidali zituzten 
herritik eta horietako guti ba-
tzuk itzuli ziren.  

Ekintza honen bidez, Udalak 
ahanzturatik atera nahi ditu 
errepresaliatu beratar haiek, 
fusilatuak izan zirenak eta 

gerran askatasunaren alde 
borrokan bizitza galdu zuten 
herritarrak. Egia, justizia eta 
erreparazioa bilatu nahi ditu, 
hamarkadetan isilarazitako 
sufrimendua eta oinazea sen-
datzeko eta gertatu zen hura 
berriro ez gertatzeko.

Txupinazoa
Errepresaliatu haiek eta be-

raien senide eta ondorengoak, 
herriko bestei hasiera emanen 
dion altxaferoaren botatze 
ekitaldira gonbidatu eta ani-
matu nahi  ditu  Udalak. 
11:30ean elkartuko dira He-
rriko Etxean bertan.  Etortze-
ko asmorik izanez gero,tele-
fono honetara deituz baiez-
tatu behar da: 948 630005.

Ekitaldi honetan Zahar 
Etxean bizi den ohorezko gon-
bidatu bat ere izanen dute: 96 
urteko Francisco Perez Lusa-
rreta. II. Mundu Gerran nazien 
kontra borrokatu zuen Gerni-
ka Batailoiko gudaria. 

Abuztuaren 2ko omenaldi 
horrek segida izanen du aza-
roaren 18an eginen den eki-
taldi instituzionalarekin: Ahan-
tzien oroimenez 1936-1939.

Gerrako 'ahantziek' 
botako dute 
bestetako txupinazoa
zahar etxean bizi den Francisco perez lusarreta, ii. Munduko 
Gerran nazien kontra borrokatu zuen gudaria, gonbidatu dute

oier mitxelena 
nafarroako trialsin 
txapeldun berriz

utzitako argazkia

Oier Mitxelena Arozena, 17 
urteko txirrindulariak 
Nafarroako trialsin 
txapelketa irabazi zuen 
uztailaren 7an Lizarragan. 
Joan den asteburu honetan, 
Espainiako txapelketan 
aritzekoa zen.

toki onako ikasleen horma-irudiak

Toki Ona institutuko ikasle batzuek, eta ikasle ohi batek, arte 
hezkuntzako irakaslearekin batera, ikasturteko azken 
egunetan borondatez etorri eta horma-irudi batzuk margotu 
zituzten. Institutuko eremu batzuetan gustura eta gogotsu 
ibili ziren elkarlanean eta ederrak gelditu dira. 

utzitako argazkia

TTIPI-TTaPa
Larungo Kaiola ostatuak kul-
turari ateak zabaldu nahi diz-
kio eta Kabia kultur espazioa-
ren ateak zabaldu ditu uztai-
laren 22an, Asier Gogortza 
argazkilariaren erakusketare-
kin eta Ekiza musikariaren 
kontzertuarekin. Erakusketa 

uda guztian egonen da zaba-
lik.

Aurrerantzean kultur adie-
razpenak sustatzea izanen da 
Kabia kultur espazioaren hel-
burua, mugaren bi aldeetara 
egiten denaren leiho izan eta 
turismoari ostatu bat baino 
zerbait gehiago eskaintzeko.

asier Gogortzaren erakusketa ikusgai 
dago larungo kaiolako kultur kabian

Autodefentsa ikastaroa anto-
latu du Bortzirietako Gizarte 
Zerbitzuen Mankomunitateak, 
Nafarroako Berdintasun Ins-
titutuak lagunduta. Uztailaren 
28an eginen dute, larunbatean 
10:00etatik 14:00etara Bera-
landetan. Izen-ematea ortzi-
ralea bitarte (948 635036).

autodefentsa 
ikastaroa 
larunbatean

Jokin Arman, Josu Goia, Igna-
cio Larra, Iciar Mikelperizena, 
Trini Mikelarena, Juan Carlos 
Olaetxea eta Oaia Peruarena 
herriko artisten 7 begirada 
erakusketa ikusgai izanen da 
uztailaren 27tik abuztuaren 
19ra Kultur Etxean. Ortziralean 
19:00etan irekiko dute.

'7 begirada' 
erakusketa ikusgai 
Kultur Etxean
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BERAKO BESTAK

UZTAILAK  28, larunbata
15:00 4x4 autoen ikuskizuna Postan. Antolatzailea: Boma4x4. 16:00 3x3 

Kuadrillen arteko Saskibaloi Txapelketa kiroldegi aitzinean (izena emateko 

15:00etatik aitzinera) (eguraldi txarra eginez gero Toki-Ona kiroldegian). 

Antola tzailea: Toki Ona Saskibaloia. Taldeek 3-4 lagunez osatuak egon behar 

dute. Gutieneko adina: 16 urte. 16:30 Plater tiroa minifoso modalitatean. Bera 

eta kanpotik etorritako tiratzaileen txapelketa. Antolatzailea: Berako Ehiza eta 

Arrantza Elkartea.

UZTAILAK  29, igandea

11:00 Txirrindularitza Proba. Berako X. Saria. Kadeteak. Antolatzailea: Gure 

Txokoa Elkartea. Luzera: 44 km. Irteera: 11:00 Bidasoa karrika. Helmuga: 

12:00 (g.g.b.) Bidasoa karrikan. 16:00 3x3 Saskibaloi Elite Txapelketa kiroldegi 

aitzinean (euria eginez gero Toki-Ona kiroldegian), (izena emateko 15:00etatik 

aitzinera). Antolatzailea: Toki Ona Saskibaloi Taldea (gutieneko adina: 16 urte). 

19:00 Herri kirol jaialdia kiroldegi aitzinean (euria eginez gero, Eztegara 

pilotalekuan). Antolatzailea: Nafarroako Herri Kirol Federazioa. Probak: koskor 

biltzea, aizkora eta harri-jasotzaileak.

ABUZTUAK  1, asteazkena
13:00 San Jose Zahar etxeko familia 
bazkaria. 21:00 Dantza jaialdia Eztegara 
pilotalekuan. Antolatzailea: Gure Txokoa 
Elkartea. 22:30 IV. Berako Gau krosa. 
Luzera: 7,3 km. Desnibela: 300 m 
positiboak. Antolatzailea: Manttale Mendi 
Lasterketa Taldea Laguntzailea: Berako 
Udala. Argibideak eta izen-ematea: www.
manttale.com.

ERAKUSKETA: 7 begirada
UZTAILAren  27tik ABUZTUAen  19ra

Artista parte-hartzaileak: Jokin Arman, Josu Goia, Ignacio Larra, Iciar 

Mikelperizena, Trini Miquelarena, Juan Carlos Olaetxea eta Oaia Peruarena 

Asteartetik igandera (astelehenetan ITXIA): 10:00 – 14:00 | 15:00 – 18:00. 

Igande eta besta egunetan goizez bakarrik irekia. Abuztuaren 3an: ITXIA. 

Berako Kultur etxean. Irekiera uztailaren 27an, ortziralea, 19:00etan.

Abuztuaren
2tik 6raBESTA 

AITZINETIK
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EGITARAUA

ABUZTUAK  2, ortzeguna

12:00 2017ko San Esteban bestei hasiera emateko herriko etxetik altxaferoa 

botako da eta ezkil-jotzea izanen da. Aldi berean, ttikiendako gozokiak 

eskainiko dira.Ondotik Erraldoiak eta buruhandiak karrikaz karrika ibiliko 

dira, Incansables Txarangak eta Ezpelur gaiteroek lagunduta. 17:00 Ezpelur 

gaiteroek San Jose zahar-etxean joko dute. 18:00 Herri-poteoa Errekalde 

ostatutik hasita. 19:00 Berako txistularien kalejira. Illekuetatik herriko plazara. 

19:00 Kontzertua Altzateko plazan Petit Fantome taldearekin. 21:00 Dantza 

herrikoiak Altzateko karrikan (fandangoa, arin-arina, larrain dantza…) Ezpelur 

gaiteroen laguntzarekin. 00:00 Kontzertua Altzateko plazan: Azken trena eta 

Tokan 2 La Polla. Egunean zehar, Incansables Txaranga ariko da karrikaz karrika.

ABUZTUAK  3, ortziralea
09:30 Herriko txistulariek argisoinua joko dute; Ezpelur gaiteroek herrian barna joko dute. 10:30 Udal ordezkariak, txistulariak, makil dantzariak eta Berako bandera aitzinean dutela, Herriko etxetik San Esteban elizara abiatuko dira, Esteban Donearen ohoretan eta Berako abesbatzak lagundurik emanen den Meza Nagusia aditzera. Meza ondotik, Gure Txokoa Dantza Taldeko kideek Berako Makil-dantzak eta Bordon-dantza dantzatuko dituzte txistularien laguntzaz. Gero Uxue Alberdi eta Ander Fuentes Itturri bertsolariek kantatuko dute. 13:00 Ezpelur gaiteroak Ibardinen ibiliko dira. 17:00 Incansables Txarangak San Jose zahar etxean joko du. 18:00 Gure Txokoa Dantza Taldeak Berako Aurreskua dantzatuko du herriko etxeko plazan txistularien laguntzaz. Gero Berako Bandaren kontzertua herriko etxeko plazan. 20:00 ETXERA! Elkartasun kalejira Mukixutik Altzateko plazara.  21:00 Dantza herrikoiak Altzateko karrikan Ezpelur gaiteroen laguntzarekin. 00:00 Su artifizialak Matzada futbol zelaitik Zaragozana pirotekniaren eskutik. 00:15 Kontzertua Altzateko plazan Txamukos Taldearekin. Egun osoan zehar Incansables Txaranga karrikaz karrika ibiliko da. 
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ABUZTUAK  4, larunbata

09:00 Musika Eskolako trikitilariak eta pandejoleak Dornakun ariko dira, eta 

Ezpelur gaiteroak Zalain auzoan. 10:00 Herriko pilotarien pilota partidak Eztegara 

pilotalekuan: benjaminak, alebinak, infantilak eta helduak. Antolatzailea: Gure 

Txokoa Elkartea. 10:30 Plater tiroa, ehiza ibilaldia modalitatean. Ondotik, 

txistorra eta xingarra denen tzat. Antolatzailea: Berako Ehiza eta Arrantza 

Elkartea. 11:15 Incansables Txarangak San Jose zahar etxean joko du. 

12:30 Herri danborrada herriko etxeko plazatik Altzateko plazara. Entseguak 

uztailaren 26an eta 30ean 20:00etan herriko etxeko plazan. 13:00 Kukaña 

Illekuetan. 14:30 Txosnaguneko bazkaria Altzateko plazan (eguraldi txarra 

eginez gero, eskolako arkupeetan). Antolatzailea: Goldatz Berako Emakume 

talde feminista. Txartelak salgai Katakun eta Errekalde ostatuetan. Ondotik, 

poteoa Incansables Txarangarekin. 18:00 Pilotari profesionalen arteko partidak 

Eztegara pilotalekuan (Aspeko punta-puntako pilotariak). Sarrera: 25€ (atzeko 

paretan: 15€). Salgai Agara prentsan eta Zalainen. 18:00 Haurrentzako parkea 

Altzateko pilotalekuan: Crusoen lagunak. Argibide gehiago: www.tocdefusta.

com. 19:00 Kontzertua Altzateko plazan Koban taldearekin. 21:00 Dantza 

herrikoiak Ezpelur gaiteroekin Al tzateko karrikan. 00:00 Kontzertuak Altzateko 

plazan: LaBasu eta Atom Rhumba. Egun osoan zehar Incansables Txaranga 

karrikaz karrika ibiliko da.

ABUZTUAK  5, igandea
09:00 Irats taldeko trikitilariak eta Pandejoleak Suspelan ariko dira, eta Ezpelur 
gaiteroak Kaule auzoan. 11:00-13:00 Puzgarriak Eztegara pilotalekuan. 
12:30 Erraldoiak eta buruhandiak Ezpelur gaiteroen laguntzarekin ibiliko dira 
Agerran. 13:00 Kukaña, Illekuetan. 14:00 Kantu bazkaria Altzateko pilotalekuan 
(Sarrera: helduek: 20€ / haurrek: 10€). Salgai uztailaren 31ra arte (asteartea) 
Agara prentsan eta Labezarren. Antolatzailea: Labiaga Ikastola. 16:30-18:30 
Puzgarriak Eztegara pilotalekuan. 17:30 Kafe musikatua Altzateko plazan Olaia 
Intziarterekin. 18:00 Kukaña, Illekuetan. 19:00 Dirt Jump eta trialsin erakustaldia 
Herriko etxeko plazan. Argibide gehiago: www.funboxfactory.com. 21:00 Dantza 
herrikoiak Ezpelur gaiteroekin Al tzateko karrikan. Ondotik Zezensuzkoa aterako 
da Altzateko karrikan. 00:00 Kontzertuak Altzateko plazan MICE taldearekin. 
Egun osoan zehar Incansables Txaranga karrikaz karrika ibiliko da.
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ABUZTUAK  6, astelehena

09:00 Bera kantari eta Ezpelur gaiteroak Garaitarreta eta Suspelttiki auzoetan 

ibiliko dira. 11:00 Berako igerilekuan haur eta gazteentzat XXXI. Igeriketa 

Txapelketa. Antolatzailea: Gure Txokoa Elkartea. 12:00 Erraldoiak eta 

buruhandiak Altzatetik herriko etxera, Ezpelur gaiteroak lagunduta. 17:00 

Ezpelur gaiteroek San Jose zahar- etxean joko dute. 18:00 Kukaña, Illekuetan. 

18:00 Haurrentzako gynkana Merkatu plazan. 19:30 Berbena Altzateko plazan 

Tximeleta taldearekin. 21:00 Dantza herrikoiak Ezpelur gaiteroekin Al tzateko 

karrikan. Ondotik Zezensuzkoa aterako da Altzateko karrikan. 23:00 Berbena 

Altzateko plazan Tximeleta taldearekin. Egun osoan zehar Incansables 

Txaranga karrikaz karrika ibiliko da.
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Joseba
LASARTE
Danborradako zuzendaria

Du e l a  h o g e i  b a t  u r t e t a t i k 
Tantirumairu ikastolako irakaslea 
da Joseba Lasarte. Ofizio bakarra 

baina hamaika afizio ditu: «bertze 
kide batekin Gure Txokoa Elkarteko 
txirrindularitza saileko arduraduna, 
Berako Erraldoien konpartsako kidea, 
danborradako zuzendaria… naiz». Hitz 
guttitan «saltsa ugaritan sartuta dagoen 
gizona» dela erranen luke.
Saltsetan sartzea aski ez denez, aurtengo 
bestetan ere «ikastolako liburuak danbor 
hotsekin eta erraldoiekin» ordezkatu 
beharko ditu: «hiru egunez erraldoiak 
karrikaz karrika ateratzen ditugu eta 
bertze batean danborrada egiten dugu». 
Bien bitartean, San Esteban Egunean 
«familiaz gozatzeko» tartea hartu ohi du. 
Agenda lepo izaten du bestetan. 

OHITURA BERRESKURATUZ, 
LEHENAREN ETA ORAINA 
LOTU
Berako Musika Bandak herritar aunitzen 
oroimenean gordeak ziren danbor hotsak 
berreskuratzeko helburuz, 2015ean 
eman zituen lehendabiziko urratsak: 
«duela 80 urte inguru Union Veratarra 
taldeak egiten zuen danborrada, 
08:00etan, dianaren ondotik; 1968-
1969 urteetan ere egin zuten, Altzatetik 
Berara». 
2016ko «proba ongi atera zenez» 
egitasmoa Kultur Batzordera eraman 
zuten: «Herriko Etxeak urtero bestetako 
egitaraua zehazteko egindako 
deialdian, proposamena egin zen. 
Bertan, «danborrada berreskuratzeko 
ahalegina» eginen zela adostu zen. 
Saiatu eta lortu: «jendeak izena eman 
zuen, danborrada aitzinera atera zen». 
Igor Telletxeak, Musika Bandako 
zuzendariak, eskatuta hasi zen 
Joseba Lasarte zuzendari lanetan eta 
«ardura handia izanagatik, ilusioz eta 
gustura bete dut lana» aitortu digu. 
Lanak «ahalik eta txukunen» egiteko 
bidean Musika Bandako zuzendaria 
izan zuen irakasle: «berak erakutsi 

zizkidan zuzendariaren egitekoak». 
Bai Igor Telletxearen laguntza, baita 
Dorleta Peñak «musutruk, interesik 
gabe» eskaintzen duen konpromisoa ere 
«goraipatzekoak» izan dira Lasarteren 
ustez. 
2016an Totono Errandoneak eman zion 
zuzendari makila «herriko etxeko plazan». 
Makila horrek lehenaren eta orainaren 
arteko zubia islatu zuen, «belaunaldi 
aldaketaren adierazgarri zen». Ordutik, 
Joseba Lasarteri dagokio «musikaren 
arabera danbor-jole eta musikarien 
arteko elkarlana koordinatzea: noiz 
hasi, danborra noiz jo, noiz isildu, noiz 
bukatu…» adieraztea eta «lerroak zuzen 
mantentzen ere saiatzen naiz». 
Bi urteotan jendeak danborradarekiko 
izan duen jarrera «hagitz ona» izan dela 
erran digu: «gero eta jende gehiago 
hurbiltzen da bai danborradan parte 
hartzera, baita ikustera ere». Horren 
lekuko dira «gezurrik erraten ez duten 
zenbakiak: 2016an peñetako 48 lagun 
ginen, 2017an, berriz, 61, baietz ehun 
aurten?» dio irriz. Horretarako ekitaldi 
«irekian eta herrikoian» parte hartzeko 
deia egin du: «herriko bestetan parte 
hartzeko modu ederra da, ongi pasatzeko 
aukera paregabea eskaintzen duena» 
adierazi du.

«Bestetako ohiturak 

berreskuratzen ari gara, 

kukaña eta danborrada 

dira horren lekuko»

* Segida 25. orrialdean
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Datozen egunetan izanen dituzte 
entseguak, «uztailaren 26an eta 30ean, 
zehazki». Herriko etxeko plazan bilduko 
dira, eta 20:00etatik aitzinera danborrek 
girotuko dute herria. Bi kanta izanen 
dira entzungai, «Berako danborrada eta 
Juan Colmenerok espreski herrirako 
konposaturiko Aupa Bera deritzona. 
Horiek dira bidean jotzen ditugunak». 

GAUETIK EGUNERA
Danborrada ez da Lasartek barrutik 
bizi duen bestetako ekitaldi bakarra. 
Bertzeak bertze, txupinazoa eta 
txupinazoaren bueltan sortzen den giroa 
ere aunitz gustatzen zaizkio: «aitzineko 
prestaketak, urduritasunak, txupinazoa 
bera, ondotik egiten den kalejira, 
kuadrillarekin egiten dugun bazkaria…». 
Oro har, beratarrek abuztuaren 2ko 
12:00etan «hitzordu berezia» izaten 
dutela erranen luke. Areago, momentu 
horretan lehertzen da ondoko egunetako 
«egitarau zabala, Besta Batzordeko 
kideen eginahal eta interesik gabeko 
esfortzuz osatutako lan goraipagarriaren 
emaitza».

Gisa bertsuan, erraldoien konpartsako 
kide den aldetik, danborrada eta 
txupinazoarekin batera, badu hutsik 
egin gabe bizi beharreko bertze hitzordu 
bat: «erraldoien eta buruhandien karrikaz 
karrikako ibilbideak ere egin behar 
izaten ditut». 
Gaztetako oroitzapen «hagitz onak» 
ditu beratarrak: «peñen arteko asto 
lasterketa gogoratzen dut bereziki, baina 
ez dakit zergatik» dio. Orduan «gaua» 
nahiago bazuen ere, gaur egun, «bi 
seme-alaben aita denez gero egunekoak 
aukeratu» eta horiei probetxu ateratzen 
saiatzen da: «orain erritmoa beraiek 
markatzen dute». 
Beraz, azken urteetan bezala, aurten ere 
bai haurren  bai eta danborren erritmora 
ere egokitu beharko ditu «kanta eta kanta 
arteko geldialdietan egiten dituzten 
tragoxkak» Lasartek.
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Julen
ERRANDONEA MARTIN
Berako gaztea

Hitz guttitan «geldirik egoten ez dakien 
beratarra» da Julen Errandonea 
Martin. Zaletasun «aunitz» ditu, bai 

kirolari lotuak -mendia eta pilota-, bai besta 
girokoak -kaleko musika-, baita kulturalak 
ere, historia erraterako. Zaletasun horiek 
guztiak enbor berekoak ez direla jabetzen 
da, «kirola eta besta bateragarriak izan 
daitezke, baina lagunak ez». «Ttikitatik» 
txarangaren inguruan ibili izan denez 
musikak, kaleko giroak eta lagunartean 
ibiltzeak ere «erotu» egiten dutela onartu 
du beratar gazteak. 

LAN BAI, BESTA ERE BAI
13 urte zituela sartu zen txarangan eta 
ordutik herriko bestak «ia 24 orduz» 
bizitzen ditu. Gozatzeko «modu polita»  
dela uste badu ere, dakartzan ardurak 
argi azaldu ditu: «ahal bezain hoberen jo 
nahi izaten dugu, eta horrek gibeletik lan 
handia du» . 
Dena dela, saio batetik bertzera, lagunekin 
eta familiarekin elkartzeko aukerarik ez du 
galtzen. Beratar moduan herri-bazkaria 
da gehien faltan botatzen duena, «duela 
urte batzuk arte adin guztietakoak biltzen 
ginen herri-bazkarian eta orain bakoitzak 
bere aldera jotzen du» gaineratu du. 
Horren aitzinean, «bazkari herrikoiak behar 
lukeena baino partaide guttiago» dituela 
uste du. Hori horrela, bereziki, abuztuaren 

3an, lehengusuekin eta izeba-osabekin 
mahai-inguruko egonaldia eta «kontzertu 
ondotik musikariekin egiten dugun poteoa» 
ditu gustuko.
Julen Errandoneak karrikako musikaren, 
bandaren kontzertuaren, kuadrilen 
bazkariaren eta pilota partiden artean, 
zaletasunak besta giroan bilduz pasatzen 
ditu bestetako bortz egunak. Hori guztia 
«eguneko bestarekin» lotzen du. Beraz, 
ez du zalantzarik: «dudarik gabe egunez 
gozatzen dut gehiago, eta gainera egunez 
pasatzen denaz hobe oroitzen naiz» dio 
irriz.
Besten atarian txarangaren oihartzuna 
aditzen hasia bada ere, beratarrarentzat 
aurtengoak ez dira «arruntak» izanen: 
«proiektu berezi bat azaldu zait parez 
pare ustekabean, ttikitako amets bat 
berpiztu duena», nekea gailen ez dadin 
«inoiz baino gehiago» zaindu beharko dela 
adierazi digu.

AMETSA EGIA
Aspaldiko ametsa egia bihurtzera 
bidean du: «Manaslura joanen naiz nafar 
alpinista gazteen entrenatzaile den Alberto 
Urtasunekin». Proiektua bera Urtasunek 
«Alpeetako bidaia batetik bueltan heldu 
ginela» aurkeztu bazion ere, Errandoneak 
ez zuen zalantzarik izan: «esaldia  bukatu 
baino lehen baiezkoa eman nion». 

«Modu polita da 

txarangarekin bestak 

pasatzea, baina ez dira 
oporrak»
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Azken urteetan izandako «bizipenen 
ondoriotzat» dute bidaia: «Izaban lankide 
izateaz gainera, Federazioko Gazteak 
taldean elkartu gara, Alpeetan arrokan 
eta izotzean eskalatzen, Atlasetan talde 
osoarekin, Pirinioetan eta penintsulako 
hainbat mendikatetan bi astetik behin...». 
Pixkan-pixkan «esperientziak multzokatu, 
horietatik ikasi eta zailtasun handiagokoak 
bilatuz» ibili dira.
Abuztuaren 28an hegazkina hartu eta 
biharamunean Katmandun elkartuko 
dira. Itzulerarako txartel zehatzik gabe 
«eguraldiaren erranetara», eta erronka 
handirik jarri gabe «gorputzak erranen du 
zertarako gai garen» eginen duen bidaia da. 
8.163 metro, errateko laburrak, goititzeko 
luzeak direla jabeturik, «patxadaz» hartuko 
dutela argitu du: «aklimatazioa da bereziki 
zainduko duguna, eguraldiak eskaintzen 
dizkigun aukerak hartuko ditugu eta 
bizikidetza eta motibazioari erreparatuko 
diogu, esperietzia eder bat izan dadin».
Joan ahal izateko, gogoa ez ezik, «fisikoki 
prestatu, guztia antolatu eta dirua bildu» 
behar izan ditu beratarrak. Entrenamendu 
«luzeak, nekean eta altueran eginikoak» 
egiten ari da «psikologikoki ere motibazioa 
lantzea garrantzitsua da, maiz alde batera 
uzten badugu ere, eragin zuzena duelako». 
Inguruan gisa horretako entrenamenduak 

egiteko zailtasunak tarteko, «Alpeetan 
nago, anaiarekin, lehengusuarekin eta 
lagun handi batekin. Bizpahiru eguneko 
jarduerak egiten ari gara».

LAGUNTZA ESKERTUZ
«Baimenetatik hasi eta behar diren 
materialetaraino» bidaia horiek «garestiak» 
direla aintzat hartuz, dirua biltzeko 
kamisetak egin ditu: «dagoeneko 200 bat 
saldu ditut. Aunitzentzat kamiseta soil 
bat izanen da baina guretzat laguntza 
handia da, eskertzekoa». Oraindik erosi ez 
duenak bestetan izanen du aukera «gau 
krosean eta bestetako larunbat, igande 
eta astelehen eguerdian postutxo bat 
paratuko dut».
Proiektua bertze hainbat lekutan aurkeztu 
badute ere «erantzuna ia hutsala» izan 
da. Mendiak ez duela horrenbertze 
diru mugitzen jakinik, babes falta hori, 
«ulertzekoa» dela uste du Errandoneak. 
Horrek, neurri batean, onurak ere 
badakartzala erran digu: «horrelako 
jarduerek bere baitan presio psikologiko 
haundia dute, horregatik diru guztia gure 
poltsikotik eta kamiseten salmentatik 
ateratzeak lasaitasun puntu bat ematen 
du. Itzultzerakoan ez diogu inori azalpenik 
eman behar». Halere, «itzulerarako 
dokumental bat eta proiektu pare bat» 
garatzeko asmoa izan badute.
Aipagarritzat jo du horrelako proiektuek 
sortzen duten zeresana «aunitzek erotzat 
jotzen naute, bertze batzuk ikusmira 
handiegiak ditudala diote, baina honelako 
aukerak guttitan daude eta pribilegiatu bat 
sentitzen naiz esperientzia hau bizitzeko 
aukera izateagatik». Era berean, «beti 
mendiaz irakatsi eta babestu nauten 
guziekin, familiarekin, kuadrillarekin, 
Xantirekin, Anddurrekin, Paterrekin, 
Manttaleko lagunekin, Karlosekin… , 
zorretan egonen naiz» beraien «babesari 
esker» mendiaz gozatzen duela aipatu 
nahi izan du.
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Ion DOZAGARAT eta Dorleta PEÑA
Erraldoien konpartsako kideak

Bertzeak bertze, ehiza eta errugbia; 
eta herri-kirolak, lagunartean 
egotea eta familia giroaz gozatzea 

zaletasun dituzten «Berako bikotea» 
dira Ion Dozagarat eta Dorleta Peña. 
Bakoi tzak bera ien za le tasunak 
izanagatik, badituzte elkarrekin ongi 

pasatzeko bitartekoak ere; herriko 
bestetan ez dute aukerarik galtzen. 
Urteetan herriko bestak bizitzeko 
modua «dezente» aldatu zaio Berako 
bikoteari. Izan ere, «haurrak etxean 
ditugunetik eguneko giroaz  aunitzez 
gehiago» gozatzen dute: «oraindik 
gazteak gara, baina nerabezaroan 
lana eta bertze interes batzuk tarteko, 

gau giroan ibiltzen ginen gehiago. Gaur 
egun, goizean hasten dugu eguna eta 
ekitaldi mota bat baino gehiagotan parte 
hartzen dugu». Azken batean familiaz 
gozatzea eta lagunarteko giroan ederki 
pasatzea dute bestetan helburu nagusi, eta 
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biak 
uztartzeko, erraldoi taldearekin ateratzen 
dira: «hiru egunez erraldoiak dantzatuz 
ospatzen ditugu bestak». 

BELDURRARI AITZIN HARTUZ
Haurrak zirela «erraldoiak ez genituen 
aunitz maite, urruti nahi genituen», 
baina pixkanaka hurbilduz joan ziren, 
beldurrari aitzin hartu eta barrutik 
bizitzeraino: «gure seme-alabei aunitz 
gustatzen zaizkie eta horrek bultzatu 
gintuen gu horretan sartzera, herriz herri 
erraldoiak bisitatzera...». Ikastarorako 
urratsa «elkarren bultzadaz» eman zuten 
eta ordutik, «urte sasoiaren arabera, toki 
eta ordu batean edo bertzean» biltzen 
dira. Areago, «etxean ere entsegatzeko 
aukera izaten dugu, elkarri pausoak 
erakutsi edota elkar nahasteko ere, 
nahiz eta behar baino guttiagotan 
egiten dugun» diote irriz. Baina beraien 
entseguez haraindi, taldean biltzen 
diren hamaika lagunek sortzen duten  
«giro paregabea» nabarmendu nahi 
izan dute: «irri egiteko aitzakiarik ez 
zaigu inoiz falta baina lanean aritzeko 
seriotasuna badugu». Elkarren artean 
«zirikan» batzuetan; eta «elkar lagunduz» 
bertzeetan, talde ederra osatzen dute. 
Erraldoiak dantzatzeko ere zailena 
«beldurra gestionatzea» dela uste du 
Berako bikoteak: «barrutik ez delako 

gehiegi ikusten eta haize boladek ongi 
eustea zailtzen dutelako». Zailtasunak 
zailtasun, «esperientzia polita da» 
gaineratu dute. «Pisu hori gainean 
eraman eta dantzatu beharrak» nekatu 
egiten badu ere, gero eta taldekide 
gehiago izaki, «lana errazago eta alaiago» 
egiten dute. Hortaz, nahi dutenek, ateak 
irekita eta besoak zabalik dituztela 
jakinarazi nahi izan dute: «txandaka 
ibiltzen gara, aitzinetik zehaztu gabe, 
momentuaren arabera». 
Bai erraldoien itxurarekiko bai eta 
erraldoiak dantzatzearekiko zituzten 
beldurrak gaindituta ere, gogotsu 
daude, eta erraldoiak prest dituzte: 
«suziria bota orduko erraldoiak gainean 
ditugula egiten dugun dantzak xarma 
berezia du». Hasiera polit horren ondotik, 
«kantu-bazkarian, danborradan, Berako 
egitarauaren bereizgarri den kukañaren 
bueltan...» ibili ondotik, berriz ere, 
erraldoiekin agurtuko dituzte bestak.
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ABUZTUAK  10, 
ortziralea

10:30 Frontenis txapelketako finalak. 16:30 Haurrendako herri-kirol probak taldeka. Txirrindula proba ikusgarria. 20:00  Suziria herriko etxetik, erraldoiak, buruhaundiak, gaiteroak eta Elutxa txarangak alaiturik. 21:30 Zopak Ulibeltzak elkartean. 00:30 Kontzertuak Azken hatsa, Altxatu eta Ingo al deu? taldeekin.

ABUZTUAK  11, larunbata09:30 Argisoinuak gaiteroekin. 11:00 Meza nagusia Tiburtzio Deunaren omenez. 12:15 Sunbillako dantzarien emanaldia eta luntxa plazan. 19:00 XVII. Ramon Latasa Saria. 19:00 Beti Gazte dantza taldeko emakumeak plazan. 22:00 Zezensuzkoa plaza inguruan. Arratsaldez eta gauez dantzaldia Laiotz taldearekin.

SUNBILLAKO BESTAK

Abuztuaren
10etik 14ra

EGITARAUA

ABUZTUAK  12, igandea
09:30 Argisoinuak. 11:00 Herri-krosa Ulibeltzak Elkartetik hasita. 17:00 VII. 
Memorial Miguel Latasa, profesionalen pilota eta erremonte jaialdia: eskuz 
binakako partida: Ugalde-Jaunarena | P. Etxeberria-Martinez. Eskuz binakako 
partida: Altuna III-Martija | Ezkurdia-Zabaleta. Erremonte partida: Ezkurra-
Etxeberria III | Zeberio II-Jon. 19:00 Zunba plazan. 20:00 Ogitarteko jatea plazan 
(3 eurotan) Guraso Elkarteak antolatuta. 22:00 Zezensuzkoa plaza inguruan. 
Arratsaldez eta gauez dantzaldia Azanza DJarekin.
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ABUZTUAK  14, asteartea

09:30 Argisoinuak. 10:00 Mus txapelketa. 11:30-13:00 eta 16:30-19:00 

Haurrendako jokoak Colorin Espectaculo-rekin. 20:00-22:00 Musika Iñaki Vizcay-

ekin. 22:00 Herri-afaria Ulibeltzak Elkarteak antolatuta. 22:00 Zezensuzkoa 

plaza inguruan. 00:00-01:30 Chuchin Ibañez y los Charros. 01:30-04:00 Musika 

Iñaki Vizcay-ekin.

ABUZTUAK  13, astelehena
09:30 Argisoinuak. Goizez eta arratsaldez Tren txu-txua herrian barna. 
11:00 Toka txapelketa plazan. 14:00 Kuadrillen bazkaria Ulibeltzak Elkartean. 
Bazkalondoan, ura-ura Eonian Elektrotxarangak alaiturik. 16:00 Ura eskatzea 
gaztetxoekin (irteera plazatik). Harbiztin (partxis pisuetan) Espuma Festa. 18:00 
Aitzur eta zartagin tiraketa (igerileku ondoko belagian). 20:00 Tortilla eta postre 
lehiaketa. Ondoren pintxo dastaketa eta sagardoa. Arratsaldez eta gauez 
dantzaldia Tirry&Teri DJ-arekin.

Abuztuaren
10etik 14ra
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Koldo HERRERA
Sunbillako gaztea

Sunbillako gazte «kirolzale 
eta bestazalea» da Koldo 
Herrera. «Zazpi urte 

zituela» hasi zen bizikleta 
lasterketetan eta aitzinetik 
«judoan» ere aritu zen «pare 
bat urtez». 

HERRIA AITZINEKO 
ASTEBURUTIK MUGIARAZIZ
Oro har, «herriko lasterketak» nahiago 
baditu ere, Lizarrako bizikleta taldean 
ari denez, urtean zehar lasterketa 
gehienak han jokatzen ditu. Aurten 
«kadete mailan» dago eta taldearekin 
Valentzia eta Alacanten ere ibili da. 
Orain, ordea, herrian egin ohi duten 
Arretxebordako igoerara begira hasia 
da: «besta aitzineko larunbatean egiten 
dugu igoera eta herritarren arteko 
norgehiagokak giro polita sortzen du». 
Hankak ez ezik, besoak astintzen ere 
trebea da Herrera. Hortaz, bestetako 
frontenis txapelketan izena eman 
zuen: «aurten txapelketan 32 bikote 
ari gara, harrituta gelditu gara parte-
hartze kopuruarekin». Herriko bestetan 
bizikleta eta erraketa guztiz baztertzen 
ez baditu ere, «besta lehenesten dut». 
Hain zuzen horrexegatik, «azken 
urteetan» ez du herri-krosean parte 
hartzen: «ohatzean gelditzen naiz». 

EGUNA IRAULIZ
Egunez «ahal bezainbertze lo egin eta 
deskantsatuz» eta gauez «bestan» 
pasatzen ditu bortz egunak: «ahal den 
bezala bizi ditut bestak» dio irriz. Halere, 
Peñen Egunean «eguneko saltsa hori 
herri guttitan izaten dena delako» ez 
du hutsik egiten. Egunekoari gauez 

segida 
emateko «gustuko 
dudan musika-talderen bat» ekarriko 
luke sunbildar gazteak. Gainerakoan, 
ez du uste egitarauan aldaketarik behar 
denik. Jarrera bestazalea izanez gero 
gutti aski den seinale…
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EGITARAUA

LEITZAKO PESTAK Abuztuaren
10etik 15era

ABUZTUAK  5, 
igandea

09:00 Diana txistulariekin. 10:00 Korporazio txikiak udal ordezkariekin gosalduko dute. 10:30  Gurp i ldun zezenen entzierroa. Ondoren, Aurrerako Pilota Eskolako gazteak arituko dira plazan. 11:30-13:30/16:00-18:00 Puzgarriak eta jokoak. 18:30  Aurrerako dantzar i ttikien ikuskizuna eta umeen ingurutxo irekia plazan. Ondoren, erraldoiak aterako dira plazatik. 20:00 Buruhaundiak aterako dira Aurreratik. 20:00-00:00 Joxe Mendizabal plazan.

ABUZTUAK  4, larunbata

14:00 Eskelarien bazkaria Aurreran. 16:00 Auzoz auzo, PLAZAOLA aldizkariaren 

banaketa; trikitilari, txistulari, akordeoilari eta gaiteroen laguntzaz.

ABUZTUAK  10, 
ostirala

11:30 Kuadrillen arteko herri-

kirolak plazan. 13:00 Elkartasun 

manifestazioa. 13:30 Jubilatuen 

bazkaria. 14:00 Herri bazkaria 

karrapen, musikaz ala i tur ik. 

18:00 Txupinazoa eta Plazaola 

Aldizkariko azalaren egileei sari 

ematea.  Ondoren, Incansables 

txaranga, txistulariak, erraldoiak, 

ga i teroak eta  buruhaundiak 

herrian barrena kalejiran aterako 

dira. Ondoren, zuzeneko musika 

emanaldia Aurrerako atarian. 22:00 

Zezensuzkoa. 23:00 Tximeleta 

taldea plazan. 01:00 Incansables 

txarangaren kalejira.
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ABUZTUAK  12, igandea

08:00 Diana txistulariekin. 09:00 Entzierroa eta behiak plazan. 11:00 Pilota 

partida plazan: Patri Espinar-Maite Ruiz de Larramendi | Olatz Arrizabalaga-

Leire Etxaniz. 12:00 Paella lehiaketa. 12:00 Erraldoiak aterako dira plazatik. 

13:00 Incansables txaranga karrapean. 17:00 Zezenak plazan. 19:00 

Aurrerako dantzarien emanaldia plazan. Ondoren, gozokiak banatuko dira. 

20:00 Rock Kalean Peritzeko ataritik abiatuta. 20:30 Incansables txaranga 

eta buruhaundiak Aurreratik aterako dira. 22:00 Zezensuzkoa. 23:00 Oihan 

Vega plazan. 03:00 Leitzako ingurutxoa nahi duen guziarentzat.

ABUZTUAK  11, larunbata
08:00 Diana txistulariekin. 09:00 Entzierroa eta behiak plazan. 10:30 Meza ondoren, hamaiketakoa Karrapen. 12:00 Aurrera Dantza Taldeko Ezpatadantzariak plazan. Ondoren, afizionatuen arteko pilota partidak plazan. 13:00 Aurreratik Incansables txaranga aterako da.  17:00  Leitzeko Bertso Eskolako bertsolariak Aurreran. 18:00 Zezenak plazan. 19:00 Herri kirolak plazan. Ondoren, gozokiak banatuko dira. 19:30 Incansables txaranga eta buruhaundiak. 21:00 Leitzeko ingurutxoa nahi duten guztientzat. 22:00 Zezensuzkoa. 23:00 Kontzertuak plazan: Koban eta Katez taldeak. 01:00 Incansables txarangaren kalejira.
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ABUZTUAK  13, astelehena08:00 Diana txistulariekin. 09:00 Entzierroa eta behiak plazan. 11:30 Txoro Txaranga beheko txoznatik abiatuta. 13:00 Incansables txaranga plazan.  14:30 Gazte bazkaria Karrapen. 18:00 Bertsolariak plazan. Maialen Lujanbio Zugasti , Aitor Mendiluze Gonzalez, Julio Soto Ezkurdia, Nerea Elustondo Plazaola, Joanes Illarregi Marzol eta Xabat Illarregi Marzol. Ondoren, gozokiak banatuko dira. 18:00 Jokoak herrian barna Iruindarock elektrotxarangarekin. 19:30 Incansables txaranga eta buruhaundiak Aurreratik aterako dira. 22:00 Zezensuzkoa. 00:00 Esne Beltza plazan. 01:00 Incansables txarangaren kalejira. 03:00 DJ sorpresa Atekabeltzen.

ABUZTUAK  14, asteartea

08:00 Diana txistulariekin. 09:00 Entzierroa eta behiak plazan. 12:00 

Umeentzako aparra plazan. 13:00 Txakolin dastaketa Karrapen.  13:00 

Incansables txaranga aterako da Aurreratik. 17:00 Zezenak plazan. Ondoren, 

gozokiak banatuko dira. 18:30 Zuzeneko musika emanaldia Aurrerako atarin. 

Ondoren, Incansables txaranga eta buruhaundiak aterako dira. 19:00 Pilota 

partida profesionalak Amazabal pilotalekuan Asegarce-ren eskutik: Agirre-

Zabala | Peña II-Galartza eta Olaizola II-Imaz | Bengotxea VI-Albisu. 21:30 

Zezensuzkoa. 22:00 Herri afaria plazan. 01:00 Incansables txaranga.

ABUZTUAK  15, asteazkena
08:00 Diana txistulariekin. 09:00 Entzierroa eta behiak plazan. 12:00 Herri-
kirolak plazan. 13:00 Incansables txarangaren erronda. 14:30 Aurrerako 
bazkideen bazkaria elkartean. 18:00 Helduen entzierroa eta ondoren zezenak 
plazan. 19:00 Helduen ingurutxoa plazan. Ondoren, gozokiak banatuko dira. 
22:00 Suzko zezena. 23:00 Suakai taldea plazan. Ondoren, pobredemie 
Incansables txarangarekin.
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Mallo AGIRRE ZABALETA
Aurrera Elkarteko kidea

Bihotza, burua eta eskuak herrian 
dituen leitzarra da Mallo Agirre. 
Argi du herri ttikien mugimendua 

bermatzeko gakoa zein den: «auzolana». 
Dirurik ez duen herrian, borondatea da 
sekretua, eta berak berezko du hori: «niri 
kostatu ez eta gustatu egiten zait, beraz, 
normalean laguntzeko prest izaten naiz». 
Familiakoen urratsak segiz, gazterik 
sartu zen Aurrera elkartean: «gurasoak, 
osabak, attunak... Aurrerakoak izan 
direnez, laguntza behar zutenetan joaten 
hasi ginen». Hala, «18 urte inguru» 
zituela kide egin eta ordutik «pestak, 
inauteriak, Orantzaroa... antolatzen baita 
herrian izaten dituzten EHMEn, Sagardo 
Egunean... ere» laguntzen ibiltzen da. 
Otsailaz geroztik pestak antolatzen aritu 
da: «egitarauko zenbait kontu lotuta, 
azal lehiaketa bideratu eta pestetako 
Plazaola aldizkariari forma ematen» 
ibili dira. Egitarau aldetik, ez dute 
gehiegizko ardurarik izan, garai batean 
ez bezala, gaur egun antolakuntzan 
eragile dezente baitira: «Udalarekin, Alke 
Kutur Taldearekin, guraso elkartekoekin 
(eskolakoak eta institutukoak) eta 
Gaztetxeko gaztekin elkarlanean lan 
egiten dugunez, ideiak edukitzea eta 
herritar guztien gustua egitea errazago» 
dela adierazi digu. 

HAN ETA HEMEN, 
LAN ETA GOZAMEN
Egitarau zabala prestatu dute aurten ere, 
«egituran errotik aldatu gabe», aldaketa 
ttiki batzuk eginez: «astelehenean, Gazte 
Egunean, 13an, arratsaldean ez dira 
zezenak izanen. Horren ordez beraiek 
antolatutako bazkari, elektrotxaranga 
eta jokoak izanen dituzte. Bestalde, 
14an, afal ondoko zezenak ere ez dira 
izanen». Aurrerakoek, urtero bezala, 
taberna irekiko dute eta horretan badute 
egitekorik: «txandak antolatu, gauez 
lan egiteko zerbitzariak bilatu, edariak 
eskatu, tokia apaindu...». Diru horrekin 
kontzertuak ekartzen dituzte, aurten, 
esaterako, La Jodederak eta Tocandos 

la polla taldeak. 
Besta aurretik mugimendua izanen dute 
elkartean. Izan ere, Reparto Egunean 
egitaraua etxez etxe banatu eta eskean 
ibiltzen diren 80-90 lagunendako 
bazkaria prestatu eta zerbitzatu behar 
izaten dute. Azken egunean, berriz, 
bazkide bazkarian parte hartzen du. Bien 
bitartean, egunero-egunero txarangari 
egin beharreko ibilaldia zuzentzeko eta 
buruhandiak jantzi eta ateratzeko ardura 
ere izaten dute: «gainerako ekitaldiak, 
musika taldeak, zezenak... zinegotziek 
kudeatzen dituzte».
Antolatu ondotik ahal bezainbeste 
bizi ditu bestak Mallo Agirrek: «jeiki, 
elkartean zerbait falta den begiratu eta 
plazara joaten naiz, dagoena ikustera: 
herri-kirolak, txakolin dastaketa, 
dantzariak...». Musikaren bueltan 
nonahi ikusiko dugu «txaranga, txistua 
edo trikitixa entzun orduko dantzan 
hasten naiz». Familia giroan bazkalduta, 
«batzuetan izebaren etxean, besteetan 
amarenean, gurean...», arratsaldean, 
zezen garaian, «elkartean pote bat 
hartzen dugu, zezenak hurbil izaki, 
oso giro polita izaten baita». Eguna 
borobiltzeko, etxetik kanpo afaltzen du 
normalean. 

PESTA EROSOAK
Soinu eta dantzak «erakartzen» du 
leitzarra, eta hain zuzen horren bueltako 
ekitaldietan ezin izaten du hutsik 
egin: «San Tiburtzio egunean, ezpata-
dantzarien emanaldiari begira; azken 
egunean Ingurutxoa dantzatzen eta 
egunero txarangaren bueltan ikusiko 
nauzue». Egunez «ahal dudan ekitaldi 
guztietan» ibiltzen da, «ordu guztietan 
badago zerbait, tabernak ez dira ixten» 
eta hori inguruko herritarrentzat «erosoa 
da, ez baitira salduta gelditzen». Hori 
baliatuz ingurukoei pestez gozatzeko 
deia egin nahi izan die Mallo Agirrek: 
«ongi etorriak izanen dira, ongi pasa 
dezatela eta bereziki, errespetuzko 
pestak izan ditzagula» gaineratu du.

«Txaranga, txistua 

edo trikitixa entzun 

orduko dantzan 

hasten naiz»
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Leitzako Arro baserrian 1956an 
sortu eta «aziendaz inguraturik» 
hazia da Gabriel Saralegi, Saralegi 

anaietan zaharrena. Gaztetatik «kirola 
egiteko gogoa» bertatik bertara ikusi 
du sortetxean: «aizkolariak baserrian 
entrenatzen ziren gure aita zenarekin. 
Asko pasa izan dira gure etxetik: Patxi 
Astibia, Olasagasti, Mendizabal zena, 
Etxebeste, Agite...». Ikusi eta ikasi, 
urteak joan ahala, «herriko pestetan 
egiten diren harri-jasotzaile, aizkolari, 
lasterkarien saioaz gainera, ahari 
eta oilo apustuak, asto lasterketak... 
denetarikoak» antolatzen ibili izan da. 

HERRI-KIROLAK SUSTATZEN 
LAN HANDIA
Nafarroako Herri Kirol Federazioaren 
sortzailetako bat izateaz gainera, 
elkarteko lehendabiziko lehendakaria 
izan zen Saralegi. Federazio bat 
behar bezala kudeatzeak «lan eta 
buruko min asko eman eta ordu asko 
kentzen» baditu ere, «gainerakoen 
laguntzarekin» dena da egingarri: 
«estatutuak aprobatu, martxan jarri, 
txapelketak antolatu...» denetarik egin 
zuten. Donezteben zazpi probintzietako 
txapelketa bat egitea ere lortu 
zuten «Hegoaldeko lehendabizikoa, 
lehenago Atharratzen egiten zutena». 
Aizkorak apusturik jokatu ez badu 
ere, txapelketetan gogor ibilia da. 
Areago, atzerritarrak etorri ziren 
lehendabiziko aldian «beraien saioa 
ikusita, egurra altueran jarrita 
mozten lehendabiziko ni hasi 
nintzen» adierazi digu. Arrakasta 
hartu zuenez, kanpoan ere asko 
ibilia da: Ameriketan, Japonen, 
Alemanian, Italian, Frantzian..., 
esaterako.

HERRIAN AUZOLANEAN
Herri-kirolen bueltan ez ezik, 
herriko beste auzolanetan ere beti 
eskua luzatzen duen horietakoa 

da leitzarra: «errepide moldaketak 
eta mendi garbiketak eta antzeko 
auzolanak egiteaz gainera, alemanei, 
ingelesei, suediarrei... pagoa nola 
mugarratzen diren erakusteko saioak 
egin izan ditugu; Eguberrietako 
kabalkada, herriko bestetako ekitaldi 
batzuk... antolatzen ibili izan naiz, eta 
hori ere auzolana da». 
Bai herrian, bai eta herritik kanpo ere 
herri-kirolak sustatzen eta auzolanean 
egin duen lanaren adierazgarri, eta 
herritarrek hala nahi izanda, aurten 
Leitzako pestetako txupinazoa botako 
du herri-kirolzaleak. Hasieratik, 
talogile, irakasle erretiratuak eta 
beraren artean botaketa eginen zela 
esatera joan zitzaizkionean «harrituta» 
gelditu omen zen; eta gerora, pestak 
antolatzeko bilkura egin zutenean, 
jaso zuen berria. Momentuan bertan 
«jokoz kanpo» gelditu bazen ere, 
«pentsatzen jarrita, jendeak egiten 
ditugun gauzak eskertzen dituela» 
ikusi du: «jendearen esker onak eta 
laguntzak aurrera egiteko indarberritu 
egiten gaitu; eta horrela herri-kirola 
bizirik mantentzen da».  

HASIERA BOROBILA
He r r i t a r  a sko ren t za t  be za l a , 

Saralegirentzat ere, herriko 

Gabriel SARALEGI
Herri-kirol sustatzailea

«Herri-kirolak gustuko 

dituenak Leitzan 
badu gozatzeko 

aukera»
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pestak txupinazo aurreko herri-kirol 
saioarekin hasiko dira. Hasieran 
inauterietan egiten zen saioa; gero 
pestetako azken egunean, baina bost 
bat lagun biltzen ginen; eta azken 
25 urteetan pestetako bezperan 
«eguerdian egiten dugun saioan 50-
60 lagun inguruk hartzen dugu parte. 
Ondotik, Udalak bazkarira gonbidatzen 
gaitu eta giro ederra izaten da; denak 
pozik ikustea ederra da». 

HERRI-KIROLZALETASUNA 
GAINBEHERAN
Hasierako saio horretan kuadrilla ederra 
biltzen bada ere, duela 30 
urte eginiko topaketa batean 
bikoitza baino gehiago bildu 
ziren: «orduan Leitza, inguruko 
herriak bezala, basamutilen 
herria zenez, plazan, estazio 
zaharrean, Altzuko zelaian, 
Plaza Zaharrean... denean 
aritzen ginen».  Etxe askotan 
zeuden jokatzen zutenak eta 
orduan Leitzan jaiotakoak 
eta bizitakoak bildu eta egur 
bana ebakitzeko hitzordua 
antolatu zuten: «130 lagun 
inguru bildu ginen» adierazi 
digu, «gaur hasiz gero ez 
genukeen inondik inora 
bilduko» gaineratuz. Baserri 
munduak behera egiteaz 
gainera dauden baserrietan 
makineria gailentzen dela eta 
esku tresnak galtzen ari direla 
argi du leitzarrak. Horrekin 
batera, herri-kirolzaletasuna 
gaibeheran doala azaldu 
nahi izan du, baina herrian 
bakarren batzuk eusten 
diete oraindik: «Ruben eta 
Eneko Saralegi, ilobak, Jon 
Rekondo...».

AURTEN GIZA-PROBA
Tradizioari eusteko bezperakoaz gain 
izanen da beste ikuskizunik: «ardura 
hartzen dudanean, ekitaldia bukatu 
arte tentsio puntu bat izaten du eta 
tentsio une hori bukatzen denean 
hasten naiz pestaz gozatzen» adierazi 
digu. Aurten ere izanen du ardurarik. 
Izan ere, giza proba eginen dute: 
«askok uste baino harri handiagoak 
izanen dira erabiliko direnak». Baina 
pestetan ez ezik, Talo Egunean; eta 
neguan, beste hiruzpalau saio egiten 
dira. Beraz, «gustuko duenak Leitzan 
badu aukera». 



40 ttipi-ttapa | 715. zk. | 2018-07-26

LESAKA

aITOr arOTZena
Azken urteetako ohiturari eu-
tsiz, uztailean Pirinioetara 
irteera antolatu du Beti Gaz-
teko mendi taldeak. Aurten, 
Panticosa ingurura joanen 
dira uztailaren 28an eta 29an. 
Apuntatzeko epea uztailaren 
24an bukatzekoa zen eta 25 
lagunendako lekua dute. La-
runbatean, 05:30ean abiatuko 
dira herritik eta Panticosako 
bainuetxetik Respumosoko 
aterperako bidea eginen dute 
eta hemendik Pico del Infier-
no Central eta Tebarray men-
dietara igotzeko aukera ere 
emanen dute. Respumosoko 
aterpean eginen dute lo. Igan-

dean, GR HRP bidea egiteko 
edo Balaitousera igotzeko 
aukera izanen dute.

Bertze aldetik, abuztuaren 
15ean Goizuetara mendi ate-
raldia ere eginen du Beti Gaz-
tek, herrian bestetako egun 
handia dutela baliatuz.

Pirinioetara eta 
Goizuetara joanen 
da beti Gazte
asteburu honetan joatekoak dira panticosa ingurura eta 
amabirjin egunean bisitatuko dute Goizueta

Beti Gaztekoak Piriniotan 2008an.

Sanferminak dotore joan dira aurten ere
Bixente Igarzabal kirolariak botatako txupinazoaren 
aitzinetik erraldoi eta buruhandi konpartsa aurkeztu dute 
aurten sanferminetan. Ondotik, bortz eguneko besta ederrak 
joan dira. Unai Gurrutxagak ezpatada-dantzari taldea gidatu 
zuen lehen aldiz eta Batzukada taldea ere aurkeztu zen.

aitor arotzena

San Fermin jubilatu eta pen-
tsionisten elkarteak elkartasun 
bazkaria antolatu du abuztua-
ren 19rako. 14:00etan izanen 
dute hitzordua elkartearen 
egoitzan. Menuan tomate en-
tsalada, patatak errioxar era-
ra, saiheski errea eta letxuga 
entsalada eta sagar tarta izanen 
dute, dena ura, ardoa, kaba, 
kafea eta likoreekin bustia. 
Bazkarirako txartelak jubila-
tuen elkartean har daitezke 
abuztuaren 12ra bitarte, 26 
euro ordainduta.

San Fermin elkarteak 
elkartasun bazkaria 
abuztuaren 19an

Euskal Herriko Unibertsita-
tearen uda ikastaroetako bat 
Harriondoa Kultur Etxean 
eginen dute irailaren 28an eta 
29an. Hain zuzen, Hizkuntza-
ren garapenaren alderdi so-
ziolinguistikoak haurtzaroan. 
Ez-ohiko garapenean eskuhar-
tze eta baloraziorako pausoak  
hogei orduko kastaroa eskai-
niko dute gaztelaniaz. Izen-
ematea on-line egin daiteke, 
www.uik.eus webgunean eta 
informazio gehiago ere bertan 
topa daiteke.

EHUko udako 
ikastaroetako bat 
Harriondoan irailean
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ETXALAR

Irune eLIZaGOIen
Herriko bestetarako hilabete 
baino guttiago falta den ho-
netan, bestetako prestaketan 
hasiak dira herritarrak: dan-
tzariak entseguetan, herri- 
afariko eta asauko taldeak 
bilerak egiten, musikariak 
kantu berriak prestatzen eta 
bertze hainbat zereginetan. 

Berrikuntzarik ere izanen da 
dagoeneko prestatuxea dagoen 
aurtengo egitarauan; pare bat 
aipatzeko, Funbox Factory 
(bizikleta freestylea kirola eza-
gutzera emateko sortu den 
taldearen ikuskizuna) edota 
sokatira desafioa bertsolariak 
girotua. 

Bezperako herri-afarirako 
txartelak abuztuaren 10a bai-
no lehen hartu behar dira (20 
euro). Epez kanpo erosten 
duenak bortz euro gehiago 
ordaindu beharko ditu.

ekitaldi berriak 
izanen dira aurten 
bestetako egitarauan
Mugimendua eta prestaketak hasiak dira herrian andre Mari 
bestei begira

usategiak zegamako iV. ehiza azokan

Uztailaren 14an, hirugarren urtez segidan, Usategiak 
Zegamako ehiza eta natura azokan parte hartu zuen. Bertan, 
paleta egite erakustaldia eta erabiltzen dituzten erreminten 
erakusketa ttiki bat egin zuten, baita zonaldeko informazioa 
eta usategietako maketa eta bideoa erakutsi ere.

laura elizagoien

30 haurrek parte 
hartu dute udaleku 
irekietan

aiora Danboriena

Uztailean udaleku irekiak 
egin dira. Naiara Martin, 
Janire Martin eta Aiora 
Danboriena begiraleekin, 
Haur eta Lehen 
Hezkuntzako 30 haur baino 
gehiagok gozatu dute 
Landagain eskolan.

trikitilarien eta altxataren kantuak
Euskal Herriko Trikitixa Elkarteak antolatutako II. Maketa 
Lehiaketan parte hartu zuten herriko trikitilariek beraiek 
sortutako kanta grabatu dute uztailaren bigarren astean. 
Bertzetik, Altxata elkarteak ere bere kanta grabatu du, Xurxo 
Nuñez eta Itsaso Elizagoienen laguntzarekin.

XurXo ibañez

Funbox Factory, berrikuntza aurten.

Herriko bisita gidatuez eta 
gaueko ibilaldiez gain, uztail 
eta abuztuko arratsaldetan 
Andre Mari Eliza irekita egonen 
d a  e g u n e r o  1 5 : 0 0 e t a t i k 
19:00etara. 

Eliza bisitatzeko 
aukera udako 
arratsaldetan
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ARANTZA

nerea aLZurI
«Sentsazio eta sentimendu 
aunitz bizitu ditugu prozesuan. 
Atzokoan, lan guztiaren saria 
etorri zitzaigun bihotzera, 
emozioak irentsi ahala». Hau-
xe irakurri genuen uztailaren 
15ean Emakumearen Oroimen 
Baratzea inauguratu eta biha-
ramunean. 

Bertsoak, clowna, musika, 
kantua, dantza... Hainbat osa-
gai izan zituen inaugurazio 
ekitaldiak eta jende aunitz 
bildu zen, bertsoekin plazan 
hasi zen ekitalditik baratze-
raino. Mentxu Peña alkateak 
ere hitza hartu zuen eta on-
dotik, jendeak landareak lan-
datu eta emakumeen historiak 
partekatu zituen.

Egia loratu dadin 
Urratsez urrats sortu da Ema-
kumearen Oroimen Baratzea. 

Auzolanean aritu dira hilabe-
te hasieraz geroztik, baratzea-
ren bidea lantzen. Berezia 
bezain ederra da, izaera sen-
doarekin. Aunitzek inaugura-
zio egunean eta bertze batzuk 
argazkien bitartez bizitu dute 
bertan islatzen dena: bide bat 
da, espiral itxura duena eta 
honen akabailan, iturria dago, 
emakumeon umetokia irudi-
katuz. 

Bidean, hiru borobil edo 
baratze mutur daude, sortzen 
diren fruituak edo emaitzak 
islatu nahirik, eta haritz bat, 
baratzeko landareak eta loreak 
jarri dituzte tarte horietan eta 
eskualdeko emakumeak oroi-
menean, historiak bildu. Eki-
taldi hasierako bertsoetan erran 
bezala, «zelai eder bat eginen 
dugu, loratu dadin egia, ha-
zietatik  behingoz sortzeko, 
gurea den historia». Emakumearen Oroimen Baratzearen inaugurazio eguna. utzitako argazkiak

emakumearen 
Oroimen baratzea 
inauguratu dute
Sormenez bustitako ekitaldi hunkigarriarekin zabaldu dute 
emakumeen historiei tokia eginen dien baratzea

Gaurgero bestetako azken 
ukituak ematen ariko dira he-
rritarrak. Aurten abuztuaren 
14tik 17ra izanen dira eta 
lehenbiziko egunean, 14:30ean, 
zikiro-jatea eginen da. Bazka-
rira joan nahi duenak txarte-
lak abuztuaren 2a baino lehen 
erosi beharko ditu. Txartelak 
herriko lau ostatuetan salgai 
daude, 25 eurotan. Hortik ai-
tzinera lau egunez hainbat 
ekitaldi izanen dira.

Bestak bukatu ondotik, abuz-
tuaren 25ean, Arantza Rock 
jaialdia eginen da, Gazte Asan-
bladak antolatuta. 

Bestetako zikiro 
jaterako txartelak 
salgai

Urte-sasoi honetan ere, aunitz 
dira herrian egonaldia eginen 
dutenak. Arantzako Aterpeak 
eta Beintzako aterpetxeak an-
tolaturiko  Euskaraz Blai uda-
lekuetan, 280 haurrek parte 
hartuko dute eta Orereta, 
Abadiño, Irun eta Zamudioko 
udalek antolatutako udale-
kuetan,  270 haur inguru iza-
nen dira.  

Bertzalde, AEK-ko barnete-
giak ere martxan dira. Guraso 
barnetegia izan zen lehenbi-
ziko eta orain eta abuztuan,  
barnetegi arruntak izanen dira. 
120 bat ikasle espero dituzte. 

Udalekuak eta 
barnetegiak    
topera!

lehiaketan 
saritutako 
argazkiak

Aurten ere bestetako 
programaren azala 
aukeratzeko lehiaketa egin 
du Udalak eta aurkeztutako 
24 marrazkiren artean, 
Marta Zabala Iparragirre eta 
Alaitz Ibarra Bereaurenak 
izan dira sarituak. g. pikabea

ARANTZA
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IGANTZI

TTIPI-TTaPa
Igande honetan, uztaileko 
azkena izanik, denboraldiko 
azken elizkizuna izanen da 
San Juan Xarren. San Juan 
egunez hasita bertan izan da 
iganderoko meza. Biltoki Tti-
kiko gazteek ere euren kanti-
na paratzen dute igande ho-
rietan, harat-honatetan gura-
soek lagunduta. Ongi zaindua 
eta garbi ikusten da aspaldi 

honetan San Juan Xar. Naba-
ri da azken urteotan auzola-
netako plangintza txukuna 
izan dela. Hiruna laguneko 
hogei talde aritzen dira zain-
keta lanetan, talde bakoitzak 
hilabete bateko garbitasuna-
ren ardura duelarik, txandaka 
(oihalak eta gaineko zaborra 
bildu, baselizaren plaza gar-
bitu, iturri ingurak txukun-
du…).

Igandean izanen da 
azken elizkizuna 
San Juan Xarren
urteotan auzolanetako plangintza txukuna egin denez, ongi 
zaindua eta garbi ikusten da ingurua

San Juan Xarren igandero eman dute meza hilabete honetan. oSkar tXoperena

herri-kirol taldea garaile iruñean

Uztailaren 11n Igantziko haurren herri-kirol taldea Iruñeko 
sanferminetan izan zen. Martxoan Nafarroako finalean aritu 
ziren taldekide berak lehiatu ziren. Oraingoan ez zuten deus 
jokoan, erakustaldia bertzerik ez baitzen, baina halere 
igantziarrak garaile izan ziren berriz.

utzitako argazkia

Herriko Etxetik jakitera eman 
dutenez, aurtengoetatik ha-
sita, kontribuzioak bi zatitan 
ordainduko dira hemendik 
aitzinera, erdia uda aldean eta 
bertze erdia urtearen honda-
rraldean. Orain arte abenduan 
ordaindu izan dira osorik. 
Bertzalde, Herriko Etxearekin 
jarraituz, bandoa zabaldu dute 
herritarrei kanposantua gar-
bitzeko eskatuz, ez behar be-
rezia duelako, belarrak txarrak 
uda partean gehiago mugitzen 
direlako baizik. Aspaldi hone-
tan, orokorrean, hagitz ongi 
zaindua dago kanposantua.

Kontribuzioa bi 
zatitan ordainduko 
dela jakinarazi dute

Badira hiruzpalau urte Irisa-
rriko auzotarrak, bertan sor-
tutakoak eta familikoak, mahai 
baten inguruan biltzen hasi 
zirela. Uztailaren 15ean ospa-
tu dute aurten auzotarren 
besta, Irisarri Landen. 40 lagun 
inguru bildu ziren. Garai batean 
Cuartel del Mediodía deituta-
ko auzoaren zati bat bertzerik 
ez zen Irisarri. Hirutan bana-
tua ere egon izan da: Argara-
te, Mendibil eta Irisarri. Gur 
egungo Irisarrik Errotatik hasi 
eta Jauregia bitarteko baserri 
guziak hartzen ditu, Mendi-
bilko errekaren bi aldeetatik. 

Irisarritarren 
bilkura egin zuten 
uztailaren 15ean

TTIPI-TTaPa
Aurten hogeita zortzigarrenez 
antolatuko da Igantzin mendi 
bizikleta zeharkaldia, urterik 
galdu gabe jarraian. Bada zer-
bait. Iazko ibilbiderik luzeena 
30 kilometro ingurukoa izan 
zen, gogorra nahitanahiez 
inguruko mendiak zeharka-
tzekotan. 100 lagunetik goiti 
etorri ziren iazko ekitaldira 
eta Biltokiko antolatzaileek 
bertze hainbertze izatea nahi 
lukete aurten ere. Jakina denez, 
haurrek ere izaten dute ibil-

tzeko aukera, herrigune ingu-
ruan antolatutako kilometro 
pare bateko ibilbide xamurra-
goarekin.    

Mikel Urtxegi, iaz. oSkar tXoperena

irailaren 2rako antolatu dute           
xxViii. mendi bizikleta zeharkaldia
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SUNBILLA

etxegieneko 
agustin arretxea 
zapatagilea hil da

utzitako argazkia

Agustin Arretxea Manterola 
uztailaren 1ean hil zen, 82 urte 
zituela. Etxegienean zapatak 
konpondu, saldu eta esku 
pilotak konpondu eta egin 
zituen urteetan. Helbideratu 
gabeko erreziboak ere 
kudeatu zituen udalarentzat.

ttikiak eta koxkorrak ludotekan

Ekainaren 19an eskola akitu eta 20an hasi zuten ttikienek 
ludoteka zerbitzua. Uztaileko hilabetean ere hor dabiltza 
eskulanak, irteerak eta jokoak eginez disfrutatzen goiza. 
Koxkorrenak, berriz, ingeleseko ludoteka zerbitzuaz gozatzen 
dutenak, uztailaren 2an eman zioten hasiera.

olaia ganDara eta irati ageSta

MaIder PeTrIrena
Arretxeko bordako VII. Kro-
noigoera abuztuaren 4an an-
tolatu dute. Urtero bezala, 
igoera lasterka nahiz bizikletaz 
egiteko aukera zabalik dago. 
Plazan abiatuko da proba 
10:00etan eta ordu erdi lehe-
nago irekiko dute izena ema-
teko aukera. Proba kronome-
tratua izanen da eta irteera 
txandaka emanen dute.
Proba akitutakoan, sari bana-
keta, zozketa mundialak, lun-
txa eta dutxak ere izanen di-
tuzte eta 14:30ean bazkaria 

Ariztigain kanpinean. Bazka-
rirako izena eman daiteke 
kanpinean abuztuaren 1a arte. 
Errekorra hobetzeak ere saria 
izanen du.

Antolatzaileek ohartarazi 
dutenez, kirolariek libreki bere 
gain hartzen dute parte-har-
tzeko aukera eta hortaz, ez 
dituzte beraien gain hartuko 
gertatzen ahal diren ezbeha-
rren ondorioak. 16 urte bitar-
teko neska-mutikoek beraien 
guraso edo tutore baten bai-
mena beharko dute parte 
hartu ahal izateko.

arretxeko bordako 
Igoera eginen dute 
abuztuaren 4an
lasterka nahiz bizikletaz egin daiteke probaren zazpigarren 
edizioaren ondotik bazkaria ere izanen dute kanpinean

Joan den urteko edizioan 28 kirolarik parte hartu zuten. MaiDer petrirena
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DONEZTEBE

armonia musika bandaren oroimena
Iruñeko Udalak antolatutako ekimenean Doneztebeko 
alkateak eta Juan Ramon Ostizek parte hartu zuten. Ekimen 
horren bidez,  orain dela 100 urte (1918an) sanferminetan 
ospatutako jaialdi batean parte hartu zuten 12 musika taldeak 
omendu nahi izan dituzte. 

utzitako argazkia

MarGa erdOZaIn
Nafarroako Liburutegi Sare-
koek eman beharreko urratsen 
zain daude. Udalak Gober-
nuarekin egindako kudeake-
tari esker, aurten liburutegiko 
zerbitzu guztiak digitalizatu-
ko dituzte. Une honetan gar-
biketa egin da. Horri esker, 
liburutegiak zaharkituta eta 
hondatutak zituen liburu, al-
dizkari eta bertzelako euska-
rrien kopuru handia apaleta-
tik kendu du (dohainik emanen 
dituzte).Garbiketa eginda, 
Udalak dagozkion lizentziak 
eskuratu behar ditu. Hori egin 
ondotik,  Liburutegi Sareak 
enpresa bat ekarriko du da-
gokion informatizazioa egin 
dezan. Hori guztia egin bitar-
tean, liburutegiak goizeko 
ordutegia izanen du, 10:30etik 
13:00etara egonen da zabalik.

Katalogoa saretzea
Zerbitzuen informatizazioak 
liburutegiko funtzionamendua 
aldatuko du. Digitalizazioak 
erregistroa, sailkatzea, maile-
guan, liburutegien arteko 
maileguak, katalogoaren kon-
trola… den-dena, era digitalean 
kudeatzea ahalbidetuko du. 

Horrela bada, katalogoa sarean 
egonen da eta erabiltzaileek 
edozein unetan kontsultatu 
eta erabili ahal izanen dute. 
Irakurleek ere txartel berria 
egin beharko dute.

Liburutegi sareak dagoene-
ko bere liburutegi guztiak 
digitalizatuak ditu. Gainerako 
liburutegiak, udal liburutegiak 
(bederatzi guztira), digitaliza-
tu gabe daude. Aipatu behar 
da Doneztebekoa izanen dela 
digitalizatzeko plan honen 
barrenean sartuko den lehen-
dabiziko udal liburutegia.

Irakurri, gozatu eta oparitu
Ekimenaren balorazio «bikai-
na» egin dute liburutegitik. Bi 
hilabeteko epean mailegatu-
tako 1.233 liburuetatik 660 
euskarazkoak izan dira. Aitzi-
neko urteko datuekin aldara-
tuta mailegutako kopuru oro-
korra bikoiztu egin da, eta 
euskarazko liburuen kopurua, 
berriz, laukoiztu egin da eta 
aurten 150 erosketa-txartel  
banatu dira. Doneztebeko 
Nerea Apezetxea eta Beintza-
Labaiengo Adur Etxeberria 
izan dira aurtengo ekimeneko 
irabazleak.

Digitalizazioa egin bitarte liburutegia goizez bakarrik egonen da zabalik.

Liburutegia 
informatizatzeko 
prest dagoeneko
'irakurri, gozatu eta oparitu' ekimenaren balorazio «bikaina» 
egin dute liburutegitik

Udal ludotekak abuzturako bi 
plaza libre ditu. Interesa du-
tenak udal bulegoetatik pasa-
tu  ahal dira, argibideak jaso-
tzeko eta izena emateko.  Zer-
bitzua hilabete osoan, aste-
lehenetik ortziralera eta 
09:00etatik 14:00etara bitarte 
eskainiko da. 

abuztuko ludotekan 
izena eman daiteke 
oraindik

Uztailaren hasieratik Borda-
txoko aparkalekua irekita dago. 
Udalak  lurzoruaren jabea den 
Beola familiarekin  sinatutako 
hitzarmenari esker,  44 auto 
gehiagorendako tokia izanen 
da. Udalak hitzarmena ahal-
bidetu duen familiari eskerrak 
eman nahi izan dizkio. 

Bordatxoko 
aparkalekua 
erabilgarri dago

MarGa erdOZaIn
Aurten ere, Doneztebeko Erre-
ka Kirol Elkarteak sei urtetik 
goitikoendako Udako Kirol 
Eskola antolatu du. Kirol Es-
kolaren helburu nagusia uda 
pasatzeko bertze modu bat 
eskaintzea da. Astelehen, as-
teazken eta ortziraletan izanen 
dira saioak, uztailaren 30etik 
abuztuaren 24ra.

Eskolako frontoian eta ki-
roldegian bi lduko dira , 
11:00etatik 12:00etara eta 
12:00etatik 13:00etara, hurre-
nez hurren. Parte hartu nahi 
dutenek 36 euro ordaindu 

beharko dituzte (elkarteko 
bazkideek 33). Izen-emateak 
uztailaren 25ean egin ahalko 
dira, 11:00etan frontoian. Ima-
nol de Rueda izanen da gida-
ri (638 537754).

Sei urtetik goitikoei bideratua da.

erreka elkartearen eskutik, kirol eskola 
uztailaren 30etik abuztuaren 24ra 
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ZUBIETA

FerMIn eTXeKOLOnea
900 lagun inguru bildu ziren  
uztailaren 14an Iruñeko Labrit 
pilotalekuan lehendabizikoz 
jokatu den Emakumezkoen I. 
San Fermin Torneoaren bu-
kaera ikusteko. Pilotalekua ia 
beteta, giro ederra izan zuten, 
eta jendearen aurpegiek eder-
ki islatzen zuten partidek era-

gindako ikusmira. Torneoaren 
finala ez ezik, sanferminetako 
azken egunean  jokatu ziren 
hirugarren eta laugarren pos-
tuak. Tartean izan zen Elizal-
de, herritarra. Arrate Bergara 
nafarrarekin bikote eginez, 
bederatzi tantoko aldearekin 
(18-9) irabazi zieten Andrea 
Aldaregia nafarrari eta Maite 

Tolosa gipuzkoarrari. Hala, 
hirugarren sailkatzea lortu 
zuten.

Familiakoen babesean
Familiakoen animoak eta txa-
loak lagun, bai Lesakako kan-
poraketan, bai eta Iruñeko 
partidan ere jokaldi ederrak 
egin zituen zubietarrak. He-
rritarrek, lerro hauen bidez, 
zorionak eman nahi izan diz-
kiote. 

Final handia
Final handian, berriz, Olatz 
Arrizabalaga bizkaitarra eta 
Maite Ruiz de Larramendi 
nafarra gailendu ziren, Naroa 
Iturain nafarra eta Miren La-
rrate gipuzkoarra 22-12 men-
dean hartuta. 

Emakumezkoen I. San Fermin Torneoaren podiuma, ezkerretik zazpigarrena (behean) Naroa Elizalde. utzitako argazkia

naroa elizalde 
hirugarren San 
Fermin Torneoan
labrit pilotalekua ia bete zen final nagusia eta hirugarren 
posturako lehia ikusteko

herriarteko txapelketan finalean 
Mattin Agesta eta Endika Santesteban herritarrak herriarteko 
txapelketako finalean izan dira, Labriten. Alebin kategorian 
jokatu zuten, Doneztebe taldearekin. 2-18 galdu zuten 
Iruñeko Rekalde eta Sanchezen aurka. Halere, txapelketa 
ederra egin du bikoteak. 

utzitako argazkiak 

Aurten ere, herriko zenbait 
gaztek hamabost urtetik goi-
tikoendako pala txapelketa 
mistoa antolatu dute.  Uztai-
laren 21a bitarte eman zitekeen 
izena, plazako iragarki taulan 
zintzilikatutako paperean ize-
na idatziz. Bikoteak (zozketa 
bidez erabakitzekoak zituzten) 
egin eta laster partidak joka-
tzeari ekinen diete. Beraz, 
hemendik aurrera plazara 
hurbiltzen denak izanen du 
zer ikusia. Bestalde, gurasoek 
ere festetan haurrentzako eki-
taldiren bat antolatzeko bile-
ra egitekoa zuten hilaren 19an.

aurten ere festetan 
pala txapelketa 
jokatuko dute

Euskararen Eguneko antola-
keta lanei ekiteko uztailaren 
21ean biltzekoak ziren herri-
ko gazteak. Batik bat musika-
ri dagozkion kontuak lotu nahi 
zituzten. Herriko besten on-
dotik berrartuko dute gaia. 
Beraz, xehetasunak hurrengo 
zenbakietan bilduko dira.

Euskararen Eguna 
antolatzen hasiak 
dira herriko gazteak

Joaldunak izaban eta errenterian

Izaban ospatzen duten Hiru Behien Zerga Egunean izan 
ziren herriko joaldunak  joan den uztailaren 13an. 
Biharamunean, berriz, Errenteriako Erromeri Egunean hartu 
zuten parte. Uda sasoian han eta hemen ikusteko aukera 
izanen dugu.

utzitako argazkiak 
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ITUREN

besta parte-hartzaileak izan dituzte

Haurrek herri-kiroletan parte hartu zuten, gaztetxoek dantza 
emanaldia eskaini zuten, herri-bazkarian kuadrilla ederra bildu 
zen... Trikitixak eta bertsoek ez zuten hutsik egin eta Ibintza 
taldeak zozketako irabazleak jakinarazi zituzten: 1.saria 792; 2.a 
166; eta 3.a 641 (taldekideekin harremanetan jarri).  

 utzitako argazkiak

Javier Sein 
munduko 
marathon kopan 

Aurtengo denboraldian 
geldialdi bat egin zuen 
Italiako Munduko Marathon 
kopako lasterketa 
prestatzeko eta  Italiako 
Dolomitetan, Selva di Val 
Gardenako proban izan zen, 
zazpigarren postua lortuz.

Udalak Iberdrola inguruan, 
errekaren ondoan, erori zen 
sahatsa eskatzeko bandoa 
zabaldu zuen. Nafarroako 
Gobernuko mendizainak lau 
eurotan zenbatetsi zuen eta 
zuhaitza interesatzen zitzaio-
nak uztailaren 20a baino lehen 
eskaera egiteko deia luzatu 
zuten. Bandoan jakinarazi 
zutenaren arabera, eskaera 
aunitz baldin badaude, zoz-
keta bidez erabakiko dute nori 
eman. Era batera edo bertze-
ra, laster jakinaraziko dute 
sahatsa norendako izanen 
den.

Udalak sahatsa 
norendako den laster 
jakinaraziko du

Sanferminek zapore gozoa 
utzi dute herrian. Iruñean, 
Lesakan zein Azpilkuetan izan 
dira herritarrak. Han eta hemen 
parte hartu dute, eta ez edo-
nola gainera: Maika Ariztegik 
ingude altxatze lehiaketa ira-
bazi zuen, eta Beti Gazte tal-
deko Oihana Mindegiak, berriz, 
Nafarroako sokatira mistoan. 
Alazne Untxalo herritarraren 
bertsoak izan ziren entzungai 
hilaren 12ko bertso musikatuen 
saioan, eta Baluarteko Kantu 
Zaharren Bazkarian Aurtizko 
joaldunak izan ziren ikusleen 
gozamenerako. 

Maika ariztegi eta 
Oihana Mindegia 
txapeldun  
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BAZTAN-BIDASOA

Gure txokoako dantzariak iruñean
Berako Gure Txokoa taldeko dantzariek Iruñeko 
Sanferminetan erakustaldia eskaini zuten Sarasate 
pasealekuan. Bertzeak bertze, Berako makil-dantzak, 
aurreskua eta Bordon-dantza dantzatu zuten eta ondotik, 
bestan murgilduak segitu zuten.

arantXa agirre

muxikoak dantzatzen lizarietan
Lizarietako gainean, Sara, Etxalar, Bera eta Irungo dantzariak 
bildu ziren uztailaren 15ean, Muxikoak dantzatzeko 
aitzakiarekin. Bertan elkartu eta ordubete eman zuten 
dantzan. Ohi bezala, Larrain-dantzarekin eman zioten 
bukaera ekitaldiari. 

arantXa agirre

TTIPI-TTaPa
Cederna Garalur Elkarteak 17 
ekintzaileri (13 emakume eta 
lau gizon) laguntza eta ahol-
kularitza eman dizkie. Ekin-
tzaile horiek hamar enpresa 
jarri dituzte martxan, eta ha-
mar lanpostu sortu dituzte 
Baztan-Bidasoaldean 2018ko 
lehen seihilekoan. 

Laguntza jaso dutenen ar-
tean, nabarmentzekoa da 
elkartearen laguntza eskatu 
duten emakumezko ekintzai-
leen kopuru altua, % 76,47a. 

Horrez gain, Cederna Gara-
lur Elkarteak arreta egin die 
tokiko bortz enpresetako zor-
tzi kontsulteii; horietatik bi 

sortu berriak dira (bi urte bai-
no guttiagoko antzinatasuna) 
eta hiru bi urtetik goitiko an-
tzinatasunekoak. 

Bertzalde, Baztan-Bidasoal-
dean, Cederna Garalur Elkar-
teak bi tutoretza eman ditu 
ekintzaileei eta autonomoei 
bideratuta. Tutoretza horietan, 
hamar lagunek hartu dute 
parte, eta gaiak hauexek izan 
dira: Nola burutu nire izapi-
deak ogasunarekin linean: 
ziurtagiri digitala eta Nafa-
rroako Gobernuaren laguntza-
programa eta Antolatu zure 
paperak ogasunarekikoak 
betetzeko, biak Cedernak Le-
sakako Alkaiaga industrialdean 
duen egoitzan.

Jardunbide horiek Cederna 
Garalur Elkarteak Nafarroako 
Mendialdean enpresei ematen 
dien laguntza-zerbitzuaren 
parte dira, eta Nafar Lansare-
Nafarroako Enplegu Zerbi-
tzuaren finantziazioa dute, 
Nafarroa Ekintzaile Sarearen 
bitartez. 

Cedernak eskainitako formakuntza tailerretako bat, Alkaiagan. utzitako argazkia

17 ekintzaileri 
babesa eman die 
Cederna-Garalurrek
baztan-bidasoaldean hamar enpresa abiarazi dituzte 2018. 
urteko lehen seihilekoan

bukatu da bidasoa 
ibaiko izokin 
arrantza 
denboraldia

TTIPI-TTaPa
Uztailaren 12an harrapatu 
zuten Bidasoan izokinen Arran-
tza garaiko 66. alea, denbo-
raldi honetarako ezarrita ze-
goen kupoa betez. Azken 
izokin hori jatorri basatiko eta 
negu bakarreko alea izan da, 
1,77 kiloko pisua eta 60,2 zen-
timetroko luzera zituena, eta 
koilaratxoaz harrapatu zuen 
Montoia aldean Hernaniko 
(Gipuzkoa) Alberto Bartolomé 
arrantzaleak.

Arrantzaturiko 66 izokinen 
artean, 55 negu anitzeko aleak 
dira eta 15 negu bakarrekoak. 
Alerik handienak 7,63 kiloko 
pisua eta 930 milimetroko 
luzera izan ditu, eta ttikienak 
1,60 kilo eta 540 milimetro. 
Harrapatutako ale guztien 
artean, 30 Mugairiko arrain-
haztegiko izokinak ziren, hots, 
arrain guztien % 45a.

Guztira, 34 arrantzalek lortu 
dute izokinen bat harrapatzea. 
Ale kopururik handiena arran-
tzatu duena David Miranda 
izan da: sei izokin, guztira.

eKInTZaILeen 
%76,47a 
eMaKuMeaK IZan 
dIra
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GAZTELU

TTIPI-TTaPa
Lau eguneko Santo Domingo 
bestak antolatu dituzte aurten 
ere Gaztelun, egitarau zaba-
larekin. 

ABUZTUAK 2, ORTZEGUNA
Arratsaldean raketa partidak. 
Haurren jokoak. 20:00etan 
suziriak eta ondotik txistulariak 
herria alaitzen ibiliko dira.

ABUZTUAK 3, ORTZIRALEA
Goizez eta arratsaldez puzga-
rriak. Arratsaldean txokolata-
da. 20:00etatik 22:00etara 
dantzaldia Agerralderekin.

ABUZTUAK 4, LARUNBATA               
SANTO DOMINGO EGUNA
Gosaria plazan. 11:00etan Meza 
Nagusia.  Ondotik salda. 
14:30ean herri-bazkaria. On-
dotik dantzaldia Agerraldere-
kin. Gauez DJ Endara.

ABUZTUAK 5, IGANDEA
13:00etan aizkora apustua: 
Donato Larretxea eta Xanta 
Souza, Kañamares eta Nerea 
Sorondoren kontra. 17:00etan 
mus eta partxis txapelketa. 
19:00etan Txamukos taldea. 
Gero, taloak izanen dira eta 
akitzeko, Gaixoa Ni.

Santo domingo 
bestak abuztuaren 
2tik 5era izanen dira
egun handian herri bazkaria izanen dute eta hondar egunean 
aizkora apustua eta txamukos taldea ikusgai eta entzungai 

Ostatuan nahiz plazan, giro ederra izanen da aurten ere. utzitako argazkiak
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BEINTZA-LABAIEN

TTIPI-TTaPa
Egun batean Beintzan, hu-
rrengoan Labaienen, lau egu-
neko  bestak antolatu dituzte.

ABUZTUAK 3, ORTZIRALEA 
(BEINTZA)
20:00etan altxaferoak, besteei 
hasiera emateko. Ondotik ka-
rrikarronda herriko trikitila-
riekin. 21:00etan zopak, Ittu-
rrondo elkartean. Gauez  dan-
tzaldia Aimar DJrekin.

ABUZTUAK 4, LARUNBATA               
(LABAIEN)
Goizean karrikarronda herri-
ko trikitilariekin. 12:30ean 
aizkora apustua: Larretxea eta 
Arria V.a, Vicente eta Sarale-
giren aurka. 17:00etan mus 
txapelketa. Egunean zehar  
carts eta puzgarriak. Arratsal-
dez  eta gauez dantzaldia Tra-
kets taldearekin.

ABUZTUAK 5, IGANDEA 
(BEINTZA)
Goizean karrikarronda Ituren-
go txistulariekin. 11:00etan 
Meza Nagusia. Ondotik, he-
rriko dantzariak eta luntxa. 
Egunean zehar puzgarriak eta 
Looping bikes. 18:00etan Eus-
kal Herriko hirugarren maila-
ko aizkora kanporaketa. 
21:00etan tortilla eta postre 
lehiaketa. Arratsaldez eta gauez 
dantzaldia Modesto  soinula-
riarekin.

ABUZTUAK 6, ASTELEHENA 
(LABAIEN)
Goizean karrikarronda Ituren-
go txistulariekin.14:00etan: 
herri-bazkaria, A. Peñagari-
kano eta M. Amuriza bertso-
lariekin.  Arratsaldez eta gauez 
dantzaldia Modesto  soinula-
riarekin. 00:00etan Gaixoa ni 
bestei bukaera emanez.

Lau eguneko bestak 
prest abuztuko 
lehen astebururako
larunbatean aizkora apustua eta igandean euskal Herriko 3. 
Mailako aizkora txapelketaren kanporaketa jokatuko dituzte

Aurten ere dantzariak ariko dira eta aizkorak lekua izanen du. arantXa iturralDe
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ARKUpEAK

F. eTXeberrIa
Elkarteko hainbat kide Norue-
gako itsas-bidaian ibili dira. 
Madrilera joan ziren autobu-
sez eta ondotik, Rostock-era 
hegazkinez. Eguraldi ona lagun, 
bost egunez hainbat toki bi-
sitatzeko aukera izan zuten. 

Itsas-bidaia batetik buelta-
tu orduko, bestera begira ha-
siak dira. Prestaketetan hasiak 
dira, eta abuztuaren 7an, as-
teazkenean, guztia lotzeko eta 
zalantzak argitzeko bilkura 
izanen dute. Elkarteak Donez-
teben duen egoitzan dute 
hitzordua, 11:00etan. Guztira  
61 lagunek eman dute izena, 

eta denei egin zaie bileran 
parte hartzeko deia. Eroski 
Bidaiak agentziako arduradu-
nak azalpenak emanen ditu: 
bai Bartzelonarako autobusaz, 
bai itsasontziko jarduerei bu-
ruz, bai eta ateraldiei dagoz-
kienak ere. 

Bidaia gehiago
228 bazkide Aralar eta Gorrai-
zen ospatuko duten Aitatxi-
Amatxien Egunera  joatekoak 
ziren. Abuztuan, berriz, ba-
tzuek Benidorm eta Lezo eta 
bertzeek Arantzazu bisitatuko 
dute. Azaroan Kanarietarako 
noranzkoa hartuko dute. 

Noruegako itsas-bidaian ibili dira elkarteko kideak. utzitako argazkia

Mediterraneoko  
itsas-bidaiaz, bilkura 
abuztuaren 7an
abuztuan batzuek benidorm eta lezo eta bertzeek arantzazu 
bisitatuko dute

F. eTXeberrIa
Uztailaren 3an, batetik, Men-
di irteera Batzordea (Teresita 
Nazabal, Pablo Irastorza, Jose 
Mari Zabaleta eta Ramon Ta-
pia); eta bertzetik,  Zuzenda-
ritza Batzordea (Gema Gamio, 
Jose Luis Legarra, Juan Isaac 
Alzugarai eta Fernando Etxe-
berria) bildu ziren, heldu den 
urteko mendi irteerez solas-
tatzeko helburuz.

Hainbat aukera bildu zituz-
ten eta orain, bileran aipatu-
rikoak gainerako bazkideekin 
adostekoak dituzte. Hori egi-
ten dutelarik, hurrengo urte-
rako antolaturiko irteerak, 

datak eta ordutegiak zehaz-
tuko dituzte.

 Gisa bertsuan, Ramon Tapiak 
Petretxemara, Ansoko ibarrean 
kokatua den eta Erdialdeko 
Piriniotan dagoen mendira, 
joateko proposamena luzatu 
zuen eta irteera laster egitekoa 
dute. Heldu den asteartean, 
uztailaren 31n joanen dira. 
Izen-emate kopuruaren ara-
bera, autobusa ere paratzeko 
asmoa dute, joan-etorria kez-
karik gabe egin dezaten. Hala 
izatekotan, Doneztebetik abia-
tuko da, 05:45ean eta Linzan 
bazkalduta, arratsaldean itzu-
liko dira. 

Mendi-irteerak izan dituzte hizpide bilkuran. utzitako argazkia

Laster aurkeztuko 
dituzte heldu den 
urteko mendi-irteerak 
uztailaren 31n petretxemara joatekoak dira eta izen-emate 
kopuruaren arabera autobusa paratzeko asmoa dute

F. eTXeberrIa
Joan den uztailaren 8an, 97 
urte zituela, hil zen Saldiasko 
Koskorrenea baserriko Jose 
Urrutia. Arkupeak elkartearen 
sorreratik 2017ko abendura 
bitarte elkarteko ordezkari 
izan zen eta ordutik, Martin 
anaiak ditu elkarteko ordez-

kariari dagozkion ardurak.
Zortzi anai-arrebetan bigarre-
na zen Jose, Maria Mikaela 
Aicegaren senarra. Sei seme-
alaba izan zituzten. 

Eskerrak 
Lerro hauen bidez, Arkupeak 
elkarteak Urrutiak borondatez 

egindako lana eskertu nahi 
izan du. Hala, esker on gisa, 
elkarteko lehendakaria eta 
idazkaria familiakideei dolu-
minak ematera joan zitzaiz-
kien. Era berean, biharamu-
nean Saldiasko elizan egin zen 
hileta elizkizunean kide askok 
hartu zuten parte. 

Familiakoek ere, momentu 
horietan Arkupeak elkarteak 
eskainiriko babesa eskertu 
nahi izan dute.  

urtetan Saldiasko ordezkaria izandako 
Jose urrutia hil da 

Jose Urrutia zena. utzitako argazkia
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LEITZA-URUMEALDEA

Nafarroako Gobernuaren Kul-
tur programaren harira, irai-
laren 7an,ostiralean, Kepa 
Junkera eta sorginen emanal-
dia izanen da plazan, 20:00etan.  
Azken lana, Maletak, aurkez-
tuko dute: trikitixak gordetze-
ko kaxak protagonista diren 
17 kantez osatutako lana. 

Kepa Junkera eta 
sorginak emanaldia 
irailaren 7an Leitzan

Uztailaren 27rako, ostiralera-
ko, bertso-afaria antolatu dute 
Leitzako udal igerilekuan. Saats 
Karasatorre, Ander Fuentes 
Itturri, Iñigo Gorosterrazu 
Etxorde eta Diego Riaño ariko 
dira kantari eta afarira joateko 
sarrerak aurrez erosi beharko 
dira, 25 eurotan.  

Bertso afaria 
Leitzako igerilekuan 
uztailaren 27an

euriak ez zuen festa itzali
100 lagun bildu ziren Karmen bezperan herriko etxeko 
gorapean egin zuten afarian. Zazpi tortilla dastatu zituzten Aitor 
eta Jon epaileek. Josu Garmendiak irabazi zuen, eta bertsoz 
eskertu zuen jasotako saria. Bigarren postua, berriz, 
Daneliarentzat izan zen. 

 utzitako argazkiak

aterpeko gaztetxoak arizti baserrian
25 laguneko talde bat aterpean izan da uztailean. Herriko 
hainbat txokotan ibiltzeaz gainera Arizti baserriko Mari Jose 
Zabalaren eskutik, animaliez gozatzeko aukera izan dute 
gaztetxoek. Argazkiek ederki islatzen dutenez, gustura egon 
dira animalia artean. 

utzitako argazkia

GOIZUETA

TTIPI-TTaPa
Goizueta eta Aranoko Preben-
tzio eta Berdintasun Batzor-
deak 'Zuk aukeratu, zuk dan-
tza egin' lehiaketa antolatu du 
hirugarren urtez. Lehiaketak 
denen artean festetan entzun 
nahi dituzten abestiak auke-
ratuz bilketa bat egitea du 
helburu. «Dibertigarriak, dan-
tzatzeko modukoak eta giro 
ona sortzen dutenak, ez era-
sotzaileak» hautatzeko eskae-
ra egin dute. Edonork parte 
har dezake, nahi beste kanta 
bidaliz. Abesti guztiak bilduz 
pendrive edo CD bat eginen 
dute, eta tabernari guztiei 
emanen zaie, festetan jartze-
ko eskatuz. 

parte hartzeko
Uztailaren 31ra arte bidal dai-
tezke, Whatsappez 681 265188 
telefonora idatziz; Laga Gizar-
te Zerbitzua Facebookera 
idatziz; edo Twitter bidez (Laga 
Gizarte Zerb). Mezuan hona-
ko datuok bildu behar dira: 
parte-hartzailearen izena eta 
kontaktua, abestia eta abes-
laria edo taldea. Nahi izatera, 
abestia bera ere bidal daiteke.

Sariak
Hiru sari banatuko dituzte: 
lehendabizikoari 90 euroko 
balioa duten kontzertu bate-
rako sarrerak emanen dizkio-
te, bigarren eta hirugarrenari, 
berriz, 30 euroko erosketa-
txartela. Liburu-denda batean 
gastatzeko izanen da. 

Sari-banaketa abuztuan, 
Goizuetako festetan, eginen 
dute. Hala ere, antolatzaileek 
posta elektroniko edo telefo-
no bidez jakinaraziko dute nor 
izan den. Antolatzaileek par-
te hartzeko deia luzatu nahi 
izan dute: «festetan giro poli-
ta sortzeko, dantza egiteko, 
ongi pasatzeko... musika behar 
dugu. Animatu, parte hartu 
eta zure aukera bidali» gaine-
ratu dute. 

'Zuk aukeratu, zuk 
dantza egin' 
lehiaketa abian da
lanak hilaren 31ra bitarte bidal daitezke eta sariak Goizuetako 
festetan banatuko dituzte

Giro ederra sortzea dute helburu. 
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TTIPI-TTaPa 
Gizarte Zerbitzuen Manko-
munitateak Goizueta eta Ara-
noko emakumeen parte-har-
tzea aztertzeko beka deialdia 
egin du. Pertsonen eta mugi-
menduen bizipenak testigan-
tzaz jaso nahi ditu; bizipen 
horiek berdintasunerantz 
emandako pauso eta lorpenak 
ondorengo belaunaldiekin 
partekatzeko baliagarriak iza-
nen direlakoan. Hala, bekaren 
helburua XX.mendearen bi-
garren erditik egunera bitarte 
Goizueta eta Aranon parte-
hartze arloan egin duten la-
naren oroimena berreskuratu 
eta berdintasunaren alde egin 
dutenei aitortza egitea da. 

Nondik norakoak
Ikerlana euskara ez-sexista 
erabiliz idatzi beharko da (60-
200 orrialdetan), eta, besteak 

beste, ondorengo langaiak 
bildu beharko ditu: emaku-
meek eremu publikoan izan 
duten papera; ohituren trans-
misio eta bilakaeran jokatu 
duten papera; egitekoen eta 
generoen arteko harremanen 
bilakaera; parte-hartzea he-
rrigintzan; eta parte-hartzea 
lan produktiboan. Bekaren 
irabazleak 4.200 euro jasoko 
ditu eta bost hilabeteko irau-
pena izanen du bekak. 

Baldintzak
Adinez nagusia den eta eus-
karazko C1a (EGA edo balio-
kidea) duen edonork eskatu 
ahal izanen du. Gehienez hiru 
pertsonez osatutako taldeak 
onartuko dira (baldintzak guz-
tiek bete behar dituzte). Es-
kaerak aurkezteko epea deial-
dia agitaratzen den unetik 15 
egunekoa izanen da. 

emakumeen parte-hartzea aztertzeko 
beka deialdia egin dute

TTIPI-TTaPa
Leitzarrek ez ezik, goizuetarrek, 
aranoarrek eta aresoarrek ere 
zerbitzua bertan jasotzen zu-
tela aintzat harturik, Leitzal-
deko herritarrek egoera sala-
tu nahi izan dute. Leitzako 
Udaleko osasun kontseiluak 
garbi adierazi du: «arazoa la-
rria da, eta herritar gisa pe-
diatra izateko dugun eskubidea 
urratzen ari da. Irtenbide bat 
bilatu artean horretan jarrai-
tuko dugu». 

Urduritasuna herrian
Orain artean zegoen pediatrak 
Irurtzungo plaza hartu zuen. 
Ordutik, astean lau arratsaldez 
Leitzako osasun etxean zerbi-
tzua eskainiz jarraitu zuen. 
Ekainaz geroztik, ordea, «as-
tean bitan» baino ez da joaten. 
Hori horrela, herritarrak, oro 
har, eta gurasoak bereziki, 
«urduri» daude, ordezko pe-
diatra baten «beharra» dute 
herrian.

Osasun kontseiluan lanean
Osasunbidera jo dute, irten-
bide bila. Baina bertan azaldu 
dietenaren arabera, pediatra-
rik ez dago. Dauden gutxiak 

bitartekoak dira, behin-betiko 
lanposturik ez dutenak; eta 
horiek ez daude eskainitako 
plaza hartzera derrigortuak. 
Osasun kontseilutik pediatrak 
daudenean lehentasuna Lei-
tzako egoerari emanen diete-
la adierazi badute ere, horrek 
ez du lasaitasunik eragin: «ezin 
dugu horrela jarraitu». 

Bien bitartean medikuak 
dira haurren beharrak asebe-
tetzen ari direnak: «eta horrek 
ere lan zama handia eragiten 
die, dena gainezka doa» adie-
razi dute. Irailean ez bada 
urrian beste kontseilu bat 
egiteko asmoa dute. 

Gurasoak sinadurak biltzen
Goizuetako eta Aranoko gu-
rasoek «oinarrizko pediatria 
zerbitzua, astean behinekoa» 
eskatu dute eta sinadurak bil-
tzen aritu dira. Goizuetan, 
esaterako, 323 sinadura bildu 
dituzte; Aranon, berriz, 37. 
Aresoarrek Leitzako osasun 
etxean «pediatra egunero iza-
tea» eskatzen dute; eta Leitzan 
ere badute asmoa, laster eki-
nen diote bilketari. Argi dute: 
«lortu arte borrokan jarraitu-
ko dugu». 

Osasun kontseiluan jorratu dute gaia. utzitako argazkia 

Leitzako osasun 
etxean pediatrarik 
gabe daude
leitzar, goizuetar, aranoar eta aresoar gurasoak sinadurak 
biltzen hasiak dira

Goizuetatik igerilekuko bestara joateko autobusa jarriko dute. artXiboko argazkia

TTIPI-TTaPa
12-16 urteko gaztetxoei zu-
zenduta, Leitza, Goizueta, 
Areso eta Aranoko Gizarte 
Zerbitzuen Mankomunitateak, 
Leitzako kiroldegia, Leitzako 
Udala, Gozamenez koordina-
dora eta Nafarroako Gober-
nuaren laguntzaz, Ur festa 
antolatu du. Abuztuaren 3an, 

ostiralean, 22:00etan hasiko 
da alkoholik gabeko festa, Lei-
tzako igerilekuan eta lagun 
arteko harremanez gozatzea 
izanen dute helburu. Aurten 
Amelie ipuin-kontalariaren 
eskutik, 'Kilimak' ipuinaz go-
zatzeko aukera izanen dute.   
Sartzeko bi euro ordaindu 
beharko dira. 

Gizarte zerbitzuen mankomunitateak 
abuztuaren 3rako ur festa antolatu du

LEITZALDEA-URUMEALDEA
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ARESO

nafarroako txapela berriro ere herrira
Ez da esku hutsik etorri Itxaso Onsalo Iruñeko 
sanferminetatik. Astiasaranekin bikote osatuta Nafarroako 
Arpana txapelketa irabazi zuen uztailaren 8an. Bost minutu 
baino gutxiago behar izan zituzten etzanda jarritako 45 
ontzako enborrari hamar epai emateko. Zorionak bikote! 

utzitako argazkia

ARANO

Herriko festen harira, uztai-
laren 29an, datorren igandean, 
XIV. Feria Eguna izanen dute 
herrian. Ferian parte hartzeko 
deia egin dute antolatzaileek, 
bi aukera proposatuz. Batetik, 
patata tortilla lehiaketan par-
te hartzera animatu nahi izan 
dituzte; eta bestetik, nahi due-
nak etxeko jaki edo artisau 
produktuekin postu bat jar 
dezakeela gogorarazi dute. 
Postua jarri nahi dutenen ka-
suan Festa Batzordeko kideren 
bati, tokia gordetzeko, jakina-
razi behar zaiola gogorarazi 
dute. 

Uztailaren 29an XIV.  
Feria Eguna izanen 
dute

Pala txapelketa 
jokatu dute 
uztailean herrian
Berriki margotutako frontoia-
ren inaugurazio gisa, pala 
txapelketa jokatu dute uztai-
lean herrian. Hilaren 14an eta 
15eko asteburuan jokatu ziren 
partidak, eta 22an, herriko 
festen atarian, jokatzekoa zu-
ten finala. Guztira 16 bikotek 
hartu zuten parte, eta giro 
ederra izan zuten neska-mu-
tilek. Txapelketa bukatuagatik 
ere, badute gozamenik herrian. 
Besta giroan murgilduta dau-
de dagoeneko eta asteburuan 
ere izanen dute non gozatua. 
Xehetasunak nahi izatekotan 
ikus. 714. zenbakia. 

Xabier legarreta

Uztail erdialdean herriko in-
ternet zerbitzuaren kalitatea 
hobetzeko zenbait moldaketa 
egiten aritu dira. Hori horrela, 
orain sistemaren errebisioa 
egiten ari dira eta dena ongi 
dagoela baieztatu ahal izateko 
etxez etxeko teknikari bat da-
bil.

Herriko internet 
zerbitzuan 
moldaketak

Pesten baitan, herriko gazte-
txo musikarien kontzertuaz 
gozatzeko aukera izango da. 
Herritarren egunean, abuz-
tuaren 18an, Alur dantza tal-
dearen ondotik izango da saioa. 
Gitarrak, bateriak... astintzeko 
gogoz omen daude! Pestak 
bukatzeko modu ederra!

Herriko gaztetxoen 
kontzertua 
abuztuaren 18an

TTIPI-TTaPa
Leitzaldeko pediatria zerbi-
tzuan izandako aldaketek 
ezinegona eta kezka sortu dute 
gurasoen artean. Gaia landu 
ondoren, egoera aldatzeko 
zerbait egitea «beharrezkoa» 
dela ikusi dute eta pediatria 
zerbitzu «duina» eskatuz si-
nadurak biltzen hasi dira. 
Sinadurak, irailean edo urrian, 
Leitzan egitekoa den Osasun 
Kontseiluan aurkezteko asmoa 
dute. 

Atzera pausorik ez
Ordezko pediatrarik jarri ezean, 
astean bitan emango dute 
zerbitzua: «hori ez da aski. 
Behin-behineko neurriak dira 
guztiak baina, noiz arte? Egoe-
ra hau onartzea atzera pausoak 
ematea litzateke». Argi dute, 
«ezin gaitezke agenda itxi ba-
ten menpe egon, gaixotasuna 

bat-batean dator. Gaur, bihar 
edo etzi. Hori ez da progra-
matzen. Ezin da hitzordua 
aurrez hartu. Eta gure seme-
alabak gaixotzen direnean 
pediatrarik ez badago, zer?».

Herritarren parte-hartzea
Egoera salatu eta berehala 
irtenbide bat eskatzeko hel-
buruz, sinadurak biltzen hasi 
dira: «herritarrak sinatzera 
animatu nahi ditugu, pediatra 
izatea oinarrizko eskubidea 
da». Nahi duenak Sastinean 
ditu eskuragarri orriak, abuz-
tu bukaerara arte.

Pediatria zerbitzu 
duina eskatzeko 
sinadurak biltzen
Sastinean dago sinadurak biltzeko orria eta abuztu bukaerara 
arte sina daiteke

«herrITarraK 
SInaTZera 
anIMaTu nahI 
dITuGu»

Abuztuaren 3ra bitarte Udalak, 
Kirol Mankomunitatearekin 
elkarlanean, antolatutako 
udaleku irekietan dabiltza 
gaztetxoak. Uztailaren 9an 
hasi zituzten eta egunero bi 
orduz, 11:00etatik 13:00etara 
bitarte, biltzen dira. Giro ede-
rra izaten dute neska-mutilek!

Udaleku irekietan 
dabiltza herriko 
gaztetxoak

Abuztuaren 6aren bueltan, 
eguraldiaren arabera, bizpahi-
ru egunez indusketak eginen 
dituzte Ulizarren. Aranzadiko 
Alfredo Moraza izango da la-
nen arduraduna eta Burdina 
Taldekoak bertan izango dira. 
Data finkoak jakindakoan ohar 
bat bidaliko dute Udaletik. 

Indusketak egingo 
dituzte Ulizarren 
abuztuan
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TTIPI-TTaPa
Aroztegia... eta gero zer? herri 
plataformak Aroztegiko proiek-
tuak Baztango parajeak «kal-
tetuko» dituela iritzita, horiek 
ezagutzeko ibilbideak egin 
ditu eta bertaratzen direnei 
ibilbide horiek ezagutzeko 
gonbita egin nahi izan die.

Plataformako kideek «base-
rri, jauregi, belai berdeetan 
bazkatzen diren behi, ardi eta 
larre pottokak, paisaia; baz-
tandarren mintzo xaloa; eta  
Batzar Nagusia eta herrietako 
batzarrak, antolamendu ins-
tituzional zaharra» nabarmen-
du nahi izan dituzte, «jakinmin 
berezia sortzen duen» baila-
raren «bereizgarriak» azpima-
rratu nahi izan dituzte.

Horrela, «ohiturez marraz-
tutako margolanaren gibelean 
eguneroko problematika» 
nagusitzen dela adierazi nahi 
izan dute: «baserri eta jauregiak 
ederrak dira arras baina Baz-
tanen 800 etxe huts baino 
gehiago ditugu». Horren ai-
tzinean Palacio de Aroztegia 
SLren proiektua gaitzetsi dute: 
«228 familia bakarreko etxe-
bizitza egin nahi ditu. Gure 

belai berdeak ez dira paisaia 
basati hutsak, baizik nekazal-
goak lurrarekiko duen harre-
manaren ondorio. Egunetik 
egunera adinez zaharragoa 
den nekazalgoa, beti egitasmo 
txikitzaileen mehatxupean 
dagoena».

Gisa bertsuan, proiektuak 
«baztandarren mintzo xaloa 
kaltetuko duela» uste dute: 
«gaur den egunean oraino 
goxoki zaindu behar dugun 
ondare hauskorra, zenbait 
ikerketen arabera proiektu 
honek anitz kaltetuko lukeen 
ondarea». Nafarroako Gober-
nuak «UGPSaren bitartez» 
Batzar Nagusiari eskumenak 
kendu dizkiola salatu nahi 
izan dute: «baztandarren era-
bakitzeko tresna ebatsiaz».

Hori guztiagatik, «parajeak 
ezagutzeko, parajeez gozatu 
eta atsalde pasa goxo bat egi-
teko, gure hamaika borroke-
tako baten zergatia ulertzeko», 
ibilaldiak antolatu dituzte. 
Diptikoetan bildurik turismo 
bulego eta landetxe eta osta-
tuetan, baita aroztegiaetage 
rozer.eus webgunean jarri 
dituzte.

aroztegiak eragiten 
dituen parajeetan 
barna ibilbideak 
Diptikoetan bildurik turismo bulego, landetxe eta ostatuetan, 
baita webgunean ere bisitarien eskura jarri dituzte

Piriniotar behi arraza argazki lehiaketa
Piriniotar behi arraza eta bere ingurua argazki lehiaketa egin 
dute bigarren aldiz. 400 euroko lehen saria Saraguetako 
Maddi Barber Gutierrezek irabazi du. Gainera, udazkenean 
Elizondon ospatuko den Behi-azienda lehiaketa enkante 
nazionalaren 31. edizioko kartelean eta eskuorriko azalean 
agertuko da argazkia. 200 euroko bigarren saria Soraluzeko 
Carlos De Cos Azkonak irabazi du eta 100 euroko hirugarren 
saria Iruñeko Alfonso Guinea Fernandezek. 41 egilek 111 
argazki aurkeztu dituzte lehiaketara eta uztailaren 5ean 
jakinarazi zituzten saridunak.

MaDDi barber gutierrez

BAZTAN
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TTIPI-TTaPa
Ereiaroaren 27an egindako 
bilkuran, Udalak tokiko elika-
dura kontseilua osatzeko EH 
Bilduren proposamena aho 
batez onartu zuen. Elikadura 
kontseilua tokiko elikadura 
sisteman parte hartzen duten 
eragileen bilgunea izanen da, 
elikaduraren alderdi soziala, 
ekonomikoa eta ingurugiro 
aldekoak kontuan hartuz. 
Modu berean,  tokiko elika-
dura sistema bulkatzeko eki-
menak sustatuko ditu, elika-
dura sistema iraunkorra eta 
sozialki bidezkoren bidez 
tokiko ekonomiaren garapena 
bulkatzeko. Bidenabar, tokiko 
elikadura sistemari buruzko 
informazioa bildu, sintetizatu 
eta elkarbanatuko du.  Aipatu 
kontseilua osatzeko proposa-
mena, Baztanen egiten ari 
denari batasuna emateko 
beharrak sorturik heldu da. 

Izan ere, elikaduraren ikuspe-
gi sistemikotik azkeneko ur-
teetan hainbat gauza egiten 
ari baitira Baztanen: komu-
nalak kudeatzeko ordenantza 
berria, hiltegiko zatitzeko gela, 
nekazaritza azpiegiturak, uda-
berriko feriaren sasoiko lehen 
gasnaren mozketa, haur es-
kolako sukalderako baldintza 
berriak, eskoletako jangeleta-
ko azterketa, Zer jan, halako 
Baztan kanpaina, Agroekolo-
gia eskola herritarraren egita-
rau zabala, Baztango Zaporeak-
en sorrera, Elbeteko ostatuak 
erdietsitako slow food saria 
eta bertako gasnagileek esku-
ratutakoak, elikagai-bankua, 
etxez etxeko otordu zerbitzua, 
Iruritako baratze hezitzailea, 
Baztandarren Biltzarreko baz-
karian bertako aratxea zerbi-
tzatzea… Zerrenda luzea 
izanda, Baztanen egiten diren 
jarduerak bateratzeko, ikus-

pegi sistemikoa lantzeko eta 
elikaduraren gaiak bailarako 
garapen sozioekonomiko eta 
soziokulturalean duen garran-
tzia erakusteko, tokiko elika-
dura sistema landuz ekonomia 
eta enplegua, osasuna eta 
ingurugiroa, kohesio soziala 
lantzeko eta bertze asmoekin 
sortuko da kontseilua. Uda-
leko ordezkari eta teknikoez 
gain, Baztango eragile sindikal 
eta sozialean parte-hartze 
zabala aurreikusi dute.

Jakarat bisita
Baztanen elikagaien eralda-
keta bulkatzeko eta horrela 
lehendabiziko sektoreari au-
kera berriak emateko eta to-
kiko nekazaritzako elikagaien 
industria indartzeko, bailara-
ko hainbat ordezkari Jakarat 
joan ziren, Adecuara landa 
garapen elkarteak egindako 
elikagai-enpresen haztegia 
ezagutzeko. Jakako haztegia 
2016tik abian da eta eralda-
ketarako hiru gela ditu: hara-
giendako obradorea, merme-
ladak eta postregintzako gela 
eta aitzinetik prestatutako 
otorduetarako tokia.  

Horrela, jarduera ekonomi-
ko berriak hasi nahi dituzten 
nekazari eta interesdunen 
eskura uzten da azpiegitura 
hori, inbertsio handirik egin 
gabe, buruan dituzten negozio 
ideiak saiatzeko. Azpiegitura 
erabiltzaileen artean elkarba-
natzen dute, horretarako egu-
tegia eta ordutegia finkatuz; 
gehienez lau urtez erabiltzeko 
eskubidea dute, epe horren 
ondotik, proiektuarekin aitzi-
nerat segitzeko edo dena bere 
horretan uzteko erabakia har-
tu beharra dute.

Baztanen aspaldi dabiltza 
horrelako ideiarekin, horre-
gatik, ordezkaritza zabala 
hurbildu zen harat.

Baztango ordezkaritza zabala, Jakako elikagai-enpresen haztegian. utzitakoa

Tokiko elikadura 
kontseilua sortzea 
erabaki du udalak
eH bilduren proposamena aho batez onartu zuten ereiaroaren 
27ko osoko bilkuran 

Kultur 2018 programaren bai-
tan, Aukeran Dantza Konpai-
niak, Edu Muruamendiarazen 
zuzendaritzapean, Fusioak 
ikuskizuna aurkezteko du 
abuztuaren 3an, 20:30ean Eli-
zondoko plazan. Euskal dan-
tzaren erritmo, soinu eta osa-
gaien eta nazioarteko bertze 
folkloreen arteko fusioa egiten 
du; ikuskizun harrigarri, be-
rritzaile eta berezi bat. Ordu-
beteko ikuskizun bat jende 
guztiarentzat; kalitate plastiko 
handia du, hainbat lurralde-
tako elementuekin, eta, ororen 
gainetik, ikusleak hunkiaraz-
teko sortu eta pentsatuta dago.

aukeran dantza 
konpainiaren 
'Fusioak' Elizondon

Udalak eta Euskaltzaleen To-
paguneak antolaturik, heldu 
den urritik aitzinera Baztanen 
Larunblai aisialdi egitasmoa 
hasiko da berriro. Larunblai 
aisialdi programa da, ikastur-
te osoan luzatzen dena eta 
haur nahiz gaztetxoak lagu-
nartean euskaraz aritzeko 
talde iraunkorrak sortzea hel-
buru duena. Larunbat arra-
tsaldeetan bi orduko saioak 
eginen dira Oronozen, bi astean 
behin. Horretarako hezitzaileak 
behar dituzte eta interesa duen 
gazte orok bere burua aurkez 
dezake. Curriculumak abuz-
tuaren 13tik abuztuaren 24ra 
aurkez daitezke Baztango 
Euskara Zerbitzuan. Hileko 
zazpi lanorduko kontratua 
eskainiko zaie aukeratuei 
2018ko irailaren 14tik 2019ko 
ekainaren 14a arte.

aisialdiko hezitzaile 
lanpostuak eskaini 
ditu Larunblaik 

BAZTAN
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BAZTAN

TTIPI-TTaPa
Bortz eguneko San Lorenzo 
besta dotoreak prestatu dituz-
te aurten ere Zigan, denek ongi 
pasatzeko modukoak.

ABUZTUAK 9, ORTZEGUNA 
BEZpERA
20:00etan txupinazoa eta ezkil 
jotzea,
20:1ean herriko trikitilariak 
herrian barna.
21:0etan Baztan-zopak.
00:00etan dantzaldia Salabe-
rrirekin.

ABUZTUAK 10, ORTZIRALEA               
SAN LORENZO EGUNA
10:00etan dianak herriko tri-
kitilariekin.
11:00etan Meza Nagusia.
12:00etan luntxa plazan.
19:00etan Mexikortxo maria-
txiak.
20:00etan dantzaldia Haus-
polariek taldearekin, ondotik 
joaldunak eta txalaparta.
22:30ean xingar jatea.

ABUZTUAK 11, LARUNBATA 
GAZTE EGUNA
10:00etan dianak herriko tri-
kitilariekin.

14:00etan herri-bazkaria.
20:00etan Gabenara taldeare-
kin dantzaldia.
22:00etan herri-afaria.
00:00etan Gabenara taldeare-
kin dantzaldia.
(Gan-torri autobusa ibiliko da 
herriz-herri).

ABUZTUAK 12, IGANDEA 
HAURREN EGUNA
10:00etan dianak herriko tri-
kitilariekin.
11:00etan haurrendako jokoak.
14:00etan haurren bazkaria.
17:00etan puzgarriak.
17:30ean mus txapelketa.
19:00etan txokolatada.
20:00etan Frantziskorekin 
dantzaldia.

ABUZTUAK 13, ASTELEHENA 
ZIKIRO JATEA
10:00etan dianak herriko tri-
kitilariekin.
11:30ean haurren frontenis 
txapelketa.
14:00etan zikiro jatea.
20:00etan dantzaldia Beñate-
kin.
23:00etan xingar jatea.
00:00etan Gaixoa Ni eta dan-
tzaldia Beñatekin.

Zigako San Lorenzo 
bestak abuztuaren 
9tik 13ra prest
egun handian Mexikortxo mariatxiak izanen dituzte eta 
hondarreko egunean, zikiro jatea

Musean, zikiroko Baztan-zopak zukutzen eta bestetako blusarekin. utziitakoak
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URDAZUBI

IÑIGO IMaZ
2014ko uztailean Marmoles 
Baztan enpresak ustiatzen 
zuen Alkerdiko harrobian ger-
taturiko eztanda batek izua 
eta kezka sortu zituen, izan 
ere, hainbat etxe dardaratu 
egin ziren leherketaren eragi-
nez. Ondorioz, hainbat pro-
testa eta ekimen antolatu ziren 
harrobiaren ustiapenean egin 
ziren aldaketak salatzeko.

Alkerdiko harrobiaren us-
tiapena aspaldikoa da. Nafa-
rroako Gobernuak babestuak 
zituen Alkerdi nahiz Berrobe-
rriako lezeak. 1999ko Plan 
Orokorrean, Udalak harrobien 

ustiapen gunean zeuden Ze-
laietako lezeak ere babesteko 
neurriak paratu zituen. 2003an, 
Herriko Etxeak lizentzia mu-
nizipala eman zion Marmoles 
Baztan enpresari. 2006ra arte, 
urtero enpresak Udalak eza-
rritako baldintza zorrotzak 
bete zituen, batez ere dardarek 
babesturiko lezeetan izan zi-
tzaketen eraginen gaineko 
txostenak aurkeztuz herriko 
agintariei. 

Bi urte luzez geldirik egin 
ondotik, 2013an Nafarroako 
Gobernuak ustiapen teknika 
berriak eta lan esparru zaba-
lago bat baimendu zion en-

presari. Protestak, ekimenak 
eta mobilizazioak biderkatzen 
joan ziren eta, azkenik, Herri-
ko Etxeak isuna ezartzeko 
espedienteak ireki zizkion 
enpresari. 2016ko irailean, 
Nafarroako Gobernu berriak 
Alkerdiko babesgunea zabal-
du eta Interes Kulturaleko 
Ondare izendatzeko erabakia 
hartu zuen. 2015ean Udalak 
irekitako espediente berrien 
ondorioz, Marmoles Baztan 
enpresari isunak ezarri zitzaiz-
kion, baina Udalak ez zituen 
isunak kobratu nahi izan erre-
kurtso guztiak bukatu bitar-
tean. Urdazubi Elgarrekin 
taldearen iritziz, arriskutsua 
zen hori, izan ere Marmoles 
Baztan ERE egoeran sartze-
kotan zailagoa izanen baitzen 
isunak kobratzea.

Epaiketak eta helegite eta 
administrazioarekiko auzi-
errekurtso guztiak argitu dira 
2018an. Azkenak maiatzean. 
Batean, Interes Kulturaleko 
Ondare izendatzeko eraba-
kiaren kontra egindako auzi-

errekurtsoa galdu du enpresak 
Nafarroako Gobernuaren nahiz 
Udalaren kontra. Bigarrenean, 
Udalak ezarri zion isun urba-
nistikoa errekurritu zuen Mar-
moles Baztanek, eta epaiak 
Udalari eman dio arrazoia. 
Isunaz aparte, 2017an ingu-
rugiro arloan izandako arau-
hausteagatik ezarritako isu-
naren kontrako auzi-errekur-
tsoan epaileek arrazoia eman 
zioten Urdazubiri. 

Enpresak ingurugiro nahiz 
hirigintza arloko isunak or-
daindu behar dizkio Udalari. 
Guztira, interesak atxikituta, 
150.000 euro zor ditu enpresak, 
baina likidazio fasean dagoe-
nez, orain arte soilik 824 euro 
kobratu ditu Udalak. Segurue-
nik beranduegi izanen da ko-
puru hori guztia kobratzeko.

plan Orokorraren aldatzea
Ekainean, Udalak abian jarri 
zuen Plan Orokorra aldatzeko 
prozesua, harrobi nahiz lezeei 
dagokionean. Aldaketa horien 
ondorioz, Ikaburu nahiz Al-
kerdiko harrobien guneak 
babestuak izanen dira. Ekai-
nean udal batzarrean aho 
batez erabaki zen Udal Plana-
ren aldaketa egituratzailearen 
aldaketa. Onespen hori, ha-
sierakoa da oraindik, helegiteak 
egiteko fasean Urmeneta ar-
kitektuak aurkezturiko txos-
tena onartu zelarik. Aurreran-
tzean, herrian ez da harrobi 
berririk baimenduko prozesu 
hau akitzen denean eta behin 
betiko onarpena gauzatzen 
denean.

Udalak onartutako plan berriak, Ikaburu nahiz Alkerdi babesteaz gain, ez du harrobi berririk baimenduko. artXiboko argazkia

Marmoles baztan 
enpresak 150.000 
euro zor ditio udalari
ikaburu nahiz alkerdiko harrobien inguruak babestuak izanen 
dira ekainean onartutako udal planaren aldaketarekin

TTIPI-TTaPa
XI. Burdin Eguna agorrilaren 
11n  ospatuko dute. Ohikoa 
denez, burdin minerala idi-
gurdietan garraiatzen zeneko 
ibilbidea antzeztuko dute. Izan 
ere, meatzeetatik monaste-
riora eramaten zuten, eta aba-
deari ematen zioten, urrezko 

txanpon batzuen truke. Gai-
nera, bertze ekitaldiak ere 
izanen dira.

Egitaraua
10:00etan Artisautza azoka eta 
haurrendako jokoak. 
12:00etan burdin mineralez 
kargatuak dauden orgak aile-

gatuko dira monastegira. Bur-
dina urrezko txanponengatik 
trukatzeko ekitaldia.
13:15ean Zentro Kulturalean 
Ricardo Santamariak Enkate-
rritik Urdazubirat, burniaren 
mineralaren ibilbidea  hitzal-
dia eskainiko du.
14:30ean Zikiro jatea herri 
bazkaria (Mechoui).
16:00etan Bankako Mendita-
rrak taldearen kantaldia eta 
mariatxiak.

burdin egunaren hamaikagarren edizioa 
abuztuaren 11n ospatuko dute

Idiak, burdin minerala garraio.
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ZUGARRAMURDI

JOSebIÑe eTa KOrO
Uda honetarako Museotik 
antolatutako ekitaldietatik 
Mararen kantaldia dugu az-
pimarragiarriena. Kantari 
honek fado estiloaz gain,  Por-
tugalgo bertze musika batzuk 
ere eskaintzen ditu. Emanal-
dia abuztuaren 23an da, or-
tzegunarekin, 18:00etan lezean, 
eta sarrera arruntarekin kan-
taldia urririk da. Nafarroako 
Gobernuko Kultura, Kirol eta 
Gazteria Departamentuak 
antolatutako Kultur 2018 pro-
gramaren baitan eskainiko du 
kontzertua.

Mara musika portugalda-
rraren azken ezustekoetako 
bat da. Iaz, Espainiako eta 
Euskal Herriko entzuleria kon-
kistatu zuen, zenbait jaialditan 
(Caceresko Womad jaialdia 
edo Getxo Folk jaialdia) eta 
hiritan edo herrialdetan (Va-
lentzia, Burgos, Cuenca, Ciu-
dad Real edo Errioxa), eta, 
orain lehen aldiz aurkeztuko 
du Nafarroan Folha do rostro 
disko txalotua.

Mara ez da fado hutsa, ez da 
Alenteixoko kantagintza hutsa, 
ezta folk hutsa ere. Musika 
portugaldarra da, baina fla-
menkoarekin eta jazzarekin 
ere egiten ditu maite-jolasak; 
saudadez eta sentimenduz 
betetako leku eta istorioetara 
eramaten gaituen ahots bikai-
na.

Egun berean, lezera eta Sor-
ginen Museora bisita gidatua 
eskainiko dute. Sarrera 4,50 
euro ordaindu beharko da. 
Erreserbak 948 599004 telefo-
noan edo info@zugarramurdi.
eus helbidean.

Bertze ekitaldiak
Emanaldi honetaz gainera, 
antolatutako bertze ekitaldiak 
hauek dira: 
- Bisita gidatuak herrian zehar:  
uztailaren 26an eta 28an, 
17:00etan (bortz euro helduek 
eta hiru euro haurrek). 
- Pelikula baten grabaketan 
parte-hartzea: abuztuaren 
5ean eta 12an, eta irailaren 
9an, 11:00etan (10 euro).

Mara abeslariak Portugaleko musika bertze batzuekin nahasten du. utzitakoa

Mara portugaldarrak 
kontzertua emanen 
du abuztuaren 23an
Kultur 2018 programazioaren baitan eskainiko du emanaldia 
eta museora eta lezera bisita gidatuak ere izanen dira

JOSebIÑe eTa KOrO
Antzerki taldekoek irteera po-
lit bat antolatu dute irailaren 
1erako (larunbata):  Arabako 
Artziniega herrira. Euskal He-
rrian Erdi Aroan emakumeek 
janzten zituzten ttuntturo 
deigarriak egiten dituzte herri 
huntan, eta hauen erakuske-
ta bisitatuko da. Horretaz gain, 
Artziniegan dagoen etnografia 
museoa ere ezagutzeko auke-
ra izanen da.   

Hori guztia, autobusa eta 
bazkaria, 30 euroren truke 
eskaintzen dute antzerki tal-
dekoek. Izena emateko 670 30 

54 41 telefonorat deitu behar 
da.

Ttuntturroen erakusketa Artziniegan.

artziniegako museora irteera antolatu 
du antzerki taldeak irailaren 1erako

itxura ederra hartu du teletxeak
Hilabete batzuk berritze lanetan aritu ondotik,  itxura ederra 
hartu du Beheitiko karrikako Teletxeak. Teletxea aspaldikoa 
dugu, 1609ko agiri batzuetan aipatzen baita Inkisizioko 
zerrendetan Teletxeko Juana preso hartu zutela. 38 urteko 
emakumea zen, eta Logroñon preso atxiki zuten.

JoSebiñe eta koro
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SARA

Kalakan taldea. kalakan.euS

TTIPI-TTaPa
Pierre Sangla, Xan Errotabehe-
re eta Jamixel Bereau Euskal 
Herriko hiru perkusionista 
ezagunak berriz ere lezeetan 
izanen dira  uda honetan. Ai-
tzineko urteetako arrakasta 
ikusi ondotik, baina bertze 
lagun batzuez inguratuta, 
abuztuaren 21etik 23ra hiru 
emanaldi eskainiko dituzte.

Abuztuaren 21ean, hiru per-
kusionistak Oihaneko Zuhai-
netan orkestrarekin ariko dira. 
Biharamunean, abuztuak 22, 
Maitane Sebastian biolontxe-
lo-jotzaile iruñearrararekin 
eskainiko du Kalakanek ema-

naldia. Finitzeko, abuztuaren 
23an, Alexandre Arkhintcheev 
kantaria izanen dute kontzer-
tuan lagun. Hiru egunetako 
emanaldiak 21:30ean hasiko 
dira.

Sarrerak salgai
Dagoeneko sarrerak salgai 
daudela jakinarazi dute lezee-
tatik eta www.grottesdesare.fr 
atarian eros daitezke. Hama-
lau urtetik goitiko gazteek eta 
helduek 18,70 euro ordaindu 
beharko dute kontzertu ba-
koitzera sartzeko eta bortz eta 
hamahiru urte bitartekoek, 
berriz, 13,20 euro. 

kalakan taldeak hiru emanaldi eskainiko 
ditu abuztuan lezeetan

TTIPI-TTaPa
Heldu den abuztuaren 26an 
eginen da Kontrabandisten 
Lasterketaren 55. edizioa. He-
rriko Etxearen laguntzarekin, 
Sara Korrikak, egun osorako 
ekitaldiak antolatu ditu. 
10:00etan sortzaileen merka-
tua zabalduko dute plazan. 
Horrez gain, haurrek pottoka 
gainean plazan itzuliak egite-
ko aukera izanen dute. Eguer-
dian, musika eta dantza izanen 
dira: txalapartariak, albokariak, 
muxikoak... Olhain Ikastolak, 
bere aldetik, taloak egin eta 
ostatua paratuko du.

16:00etan, aizkolari eta harri-
altxatzaileekin, herri-kirol 
erakustaldia prestatu dute eta 
horren ondotik, lasterketen 
txanda izanen da.

Haur eta helduen lasterketak
17:00etan, Kontrabandista 
Ttiki haurrendako lasterketa 
hasiko da. Adinaren arabera, 
bi multzotan bereiziko dituz-
te haurrak: 2007 eta 2012 urteen 
artean sortutakoak alde bate-
tik, eta 2007a baino lehen 
sortuak bertzetik. Plaza ingu-
ruan eginen dute beraien 
itzulia eta joaldunak izanen 

dira gaztetxoen lasterketa ire-
kiko dutenak.  

Helduen lasterketa, berriz, 
18:00etan abiatuko da plaza-
tik eta 8,4 kilometroko ibilbi-
dean, Zazpi Fago izanen da 
punturik altuena. Ohi bezala, 
36 parte-hartzaile onartuko 
dituzte gehienez, Herriko 
Etxeak gomitatuko dituen 18 
herrietakoak. 

Bertzalde, lasterketako lehen-
biziko kilometro eta erdian 
eta hondar metroetan zakua 
bizkarrean eraman beharko 
dute korrikalariek, zortzi ki-
lokoa gizasemeek eta laukoa 
emakumeek. Horrez gain, 
lasterketan parte hartzeko, bai 
haurrek eta bai helduek ere, 
kamiseta zuria eta galtza urdin 
luzeak jantzi beharko dituzte.

Izen-ematea
Herriko Etxeak gomita luzatu 
ondotik, parte hartu nahi due-
nak Sara Korrikako lehenda-
kariari jakinarazi beharko dio. 
Haurren lasterketan parte 
hartzeko, ordea, lehenagotik 
izena eman nahi dutenek He-
rriko Etxean egin beharko dute. 
Halere, egun berean ere apun-
tatzen ahalko da. 

Joan den urtean bigarren gelditu zen Pantxo Saint Martin. pierre ezcurra

Kontrabandisten 
Lasterketa egun 
osoko egitarauarekin
abuztuaren 26an haur eta helduendako lasterketak antolatu 
ditu Sara Korrikak

TTIPI-TTaPa
Udako egunetan, ez da ekital-
dirik faltako herrian. Artea 
maite dutenek Larrungo Ko-
loreak elkarteko kideen mar-
golanak eta eskulanak ikuste-
ko aukera dute Lur Berri Gelan. 
Abuztuaren 3a arte egonen 
dira hor, goizez eta arratsaldez, 
eta sartzea urririk da.

Abesbatzen doinuek ere ez 
dute etenik izanen: abuztuaren 
2an Atsulai ariko da, abuztua-
ren 9an Goraki, abuztuaren 
16an Saiberri eta irailaren 4an 
Larrun Kanta. Guztiak elizan 
ariko dira kantari.

Horrez gain, abuztuaren 4an 
pottoka lehiaketa antolatu dute. 
09:00etatik aitzinera behor eta 
behoka lehiaketa eginen dute 
eta animaziorik ere ez da fal-
tako frontoian. 

Pottoka lehiaketa. turiSMo bulegoa

Gisa guztietako ekitaldiak prestatu 
dituzte udako egunetarako
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SENpERE

PIerre baSTreS
Kanboko pilota plazan lau 
adiskide lehiatu ziren finalean: 
alde batetik, Pantxo Valentzia 
eta Xabi Berreterbide gan den 
urteko finalistak (Irisarriren 
aurka galdua zuten), eta ber-
tze aldetik, Peio Azkona eta 
Amaiur Jauregi. Sasoia hasi 
baino lehen, nehork ez zuen 
usteko holako balentria erdie-
tsiko zuela Senpereko SPUC 
kirol elkarteak. Are guttiago 
Peio Azkona, aurtengo txapel-
dunak: «Ni Milagrangakoa 
naiz, eta aurten arte han aritzen 
nintzen. Gan den urteko txa-
pelgoan izigarri gaizki aritu 
nintzen eta gainerat ez zen 
bertze jokolaririk enekin bi-
nakako txapelgoa egiteko. 
Amaiur Jauregi ene Senpere-
ko kusia ni bezalatsuko egoe-
ran zen, eta Eskual herriko 
txapelgorako elgarrekin izen-
emaitea deliberatu dugu; Sen-
peren giro bikaina atzeman 
dut, entrenamenduak ongi 
antolatzen dituzte Txetx Etche-
verrik eta Paxkal Harotzarenek, 
hamar jokolari gara elgarrekin 
trebatzeko eta ederki elgar 
aditzen dugu». 

Txapeldun izaterako bidea 
nola den galdeginda, hona zer 
duen ihardesten Peiok: «bide 
goiti-beheititsua izan dugu 
alabainan ! Denboraldia hiru-
garren mailan hasi dugu, eta 
bigarrenerat upatu gara be-
rehala lekua zelakotz. Ez jaus-
tea genuelarik helburu, sasoia 
berean lehen mailara igaiteko 
parada izan dugu. Gero par-
tidak bata bertzearen ondotik 
irabazi ditugu, finalat heltze-
raino, Pantxo eta Xabiren 
kontra!». Finaleko pundu ba-
koitzaz oroitzen da Peio, eta 
xeheki: « partida berezia izan 
da laurendako: lehenik trebe-
tzaile bera dugulakoz (Paxkal 
Harotzarene, SPUC Pilotako 
lehendakaria), honek erabaki 
du isilik egoitea, eta usaiako 
aholkuak ez genituen! Biga-
rrenik Kanboko pilota plaza 
ederra eta zabala izanagatik 
ere, lurrezkoa da, ohiz kanpo-
koa zaigu, eta paretak ez du 
kaskorik. Aitzinetik hasi gara 
partidan, berdintze ainitzekin. 
Gero ahulaldi luze bat izan 
dugu, Pantzo eta Xabi ezin 
hobeki aritzen zirelakotz, 27-
20 nagusitzen zitzaizkigun. 

Haatik tartea hasi gara jaten 
ohartu gabe, baina 29. kintzea 
egin dute, 29-27 haien alde. 
Burutua zela uste izan dut 
orduan, baina ez, hiru kintze 
bata bertzearen ondotik egin 
ditugu eta partida eraman 
dugu! Ondotik laurak, treba-
tzaile eta eta bertze senperta-
rrekin elgarretaratu gara baz-
kaltzeko, besta handirik egin 
gabe». Sebastien Etxeberri 
Txetx SPUCeko lehendarieta-

ko bat loriatua ageri zen: «ba-
ziren 41 urte Senpere ez zela 
txapeldun izan. Finala ikara-
garria izan duk, maila izigarri 
gorakoa, pozik gaituk. Bi fina-
listen eta txapeldunez gaine-
rat, bertze lau bikote genitian 
maila guzietan. Gazteetan ere 
emaitza politak izan ditiagu 
eta nesketan  nolaz ez aipa 
Oronoz eta Goienetxe, Fran-
tziako txapeldunak izan dituk 
balinean 16 urtekoen mailan».

azkona eta Jauregi 
euskal herriko 
txapeldun esku huska
lehen mailako finaleko bi bikoteak SpuC pilotakoak ziren eta 
garaileek kintze bakar batez finala ederra irabazi dute

Lehen mailako txapeldun eta txapeldunordeak, denak SPUCekoak. p. baStreS

Partida ikusgarria eskaini zuten lau pilotariek. pierre baStreS

auXTIn ZaMOra
Bertze behin, Hatsa elkarteko 
kideen eta beren lagunen obra 
artistikoei zabaldua den era-
kusketa bat egituratu dute 
Amotz-Larraldean.

Oraingoan, aurtengo olerki 
bilduman parte hartu duten 
guziek norberaren testutxo 

bat lotu dute argazki artistiko 
batekin. Horrela, Gure argi-
hitz-kiak tituluaren pean,  ehun 
bat kuadro  erakutsiak  izanen 
dira guzien izenekin, eta hori  
ez ohizko manera batean. 

Bi ortziralez, oinezko ibilal-
ditxoa eginen dute, abuztua-
ren 10ean Sarako Sualmendi-

ra eta 17an Santa Barbarara. 
Bi egun horiek irekiak izanen 
dira zerbait poetiko edo lite-
rarioa  aurkeztu nahi dute-
nendako. Harremanetan jar-
tzeko: olerkibilduma@sfr.fr.

Ostopeko Artea
Hatsa elkarteak, Urdazuri 
ibaian bizi diren sorkuntzala-
ri guziak (haurrak ere, nahi  
badute), gomitatzen ditu, 
dohainik, Amotz-Larraldean,  

erakusketa batean parte har-
tzera. Abuztuaren 19tik 26a 
arte izanen da, 16:00etatik 
20:00etara (pintura, idazlanak 
eta abar, nahi den guzia).

Abuztuaren 19an , igandea-
rekin, eguerdian, parte duten 
guzien artean, bazkari bat 
eginen da, bakoitzak ekarri  
janariarekin. Izenak eman 
behar dira abuztuaren 15era-
ko. Xehetasun gehiago: oler-
kibilduma@sfr.fr

'Gure argi-hitz-kiak' eta 'ostopeko artea' 
erakusketak zabalduko ditu hatsak
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Saralegi eta Vicente garaile iaz. 

17. ramon latasa 
Saria Sunbillan 
eginen dute 
abuztuaren 11n

TTIPI-TTaPa Sunbilla
Abuztuaren 11n, larunbatean, 
19:00etatik aitzinera Ramon 
Latasaren omenezko sariketa 
jokatuko dute Sunbillako pi-
lotalekuan hamazazpigarren 
aldiz. Historiak eman duen 
aizkolaririk onenetako bat izan 
zen Ramon Latasa, eta  urtero 
bezala, hamar aizkolari onen-
tsuenak ariko dira haren oroi-
menezko lehiaketan, bortz 
bikotetan banatuak: Aitzol 
Atutxa eta Julen Alberdi Txikia; 
Donato Larretxea eta Iker Vi-
cente; Mikel Larrañaga eta 
Ugaitz Mugertza; Joseba Otae-
gi eta Jon Rekondo eta Ruben 
Saralegi eta Xabier Orbegozo 
Arria V.a. Bikote bakoitzak 
hamar kanaerdiko eta sei 60 
ontzako ebaki beharko ditu. 

Ekitaldi berean, Nafarroako 
eta Gipuzkoako aizkolari be-
teranoen  arteko lehia berezia 
ikusiko da. Alde batetik, Migel 
Mindegia eta Patxi Astibia eta 
bertzetik, Angel Arrospide eta 
Jose Ignazio Orbegozo Arria 
II.a ariko dira, bakoitzak sei 
kanaerdiko moztuz.

Barakaldon bizi den Ous-
mane Drame senegaldarra 
munduko marka hobetzen 
ahaleginduko da 100 kiloko 
txingekin. Xanta Sousa lesa-
karrak ere marka ahalegina  
egiteko asmoa dauka jaialdian, 
100  kiloko txingekin.

TTIPI-TTaPa iruÑea
Urtero bezala, Iruñeko Udalak 
antolatuta, San Fermin Herri 
Kirol Jaialdiak jokatu ziren eta 
urtero bezala, txapel uzta do-
torea eskuratu dute eskualde-
ko herri-kirolariek.

Uztailaren 8an, Nafarroako 
bikotetako aizkora txapelketa 
irabazi zuten Iker Vicentek eta 
Zigako Joxean Etxeberriak, Jon 
Rekondo eta Ruben Saralegi 
leitzarrak eta Donato Larretxea 
aranztarra eta Julen Kañama-
res gibelean utzita. Nafarroa-
ko gurdi altxatze txapelketa 
Xabier Urrutia arraioztarrak 
irabazi zuen.

Uztailaren 9an, Nafarroako 
lehen mailako arpana txapel-
keta jokatu zuten gizasemeek, 
eskualdeko ordezkaririk gabe. 
Nafarroako emakumezkoen 
arpana txapelketa, berriz, Are-
soko Itxaso Onsalok eta Ama-
sako Leire Astiasaranek ira-
bazi zuten, Elsoko Ainhoa eta 
Maria Iraizoz gailenduta.

Uztailaren 10ean, Nafarroa-
ko gizonezkoen eta emaku-
mezkoen ingude altxatze txa-
pelketa jokatu zuten eta hemen 
ere eskualdeko ordezkariak 
izan ziren txapeldun, Josetxo 

Urrutia leitzarra (86 altxaldi) 
eta Maika Ariztegi iturendarra 
(96 altxaldi).

Hirugarren mailako aizkora 
kanporaketa
Uztailaren 11n, Nafarroako 
hirugarren mailako aizkora 
txapelketaren kanporaketa 
jokatu zen. Segoviako El Es-
pinar herriko Emilio Garcia 
izan zen bizkorrena bi kanaer-
dikoak mozten (07:27). Bere-
kin batera, Uharte Arakilgo 
Iker Gorriti (08:21), Beintza-
Labaiengo Jacinto Etxekona-
nea (09:08), Uharte Arakilgo 
Jaime Gorriti (09:32) eta Anoz-
ko Eneko Pagola (09:58) ariko 
dira abuztuaren 17an Ezkurran 
jokatuko den finalean. Iruri-
tako Marc Duch finaletik kan-
po gelditu zen.

Nafarroako kadete mailako 
arpana txapelketa ere jokatu 
zuten eta Baztango Basabu-

ruko Iraitz Iturralde eta Jon 
Irigoien txapeldunorde izan 
ziren, Andra Mariko Pello Al-
tzelai eta Adur Lizarragarem 
ondotik. Kimu mailako proba 
konbinatuan, Igantziko taldea 
nagusitu zitzaion Andra Mari, 
Berriozar eta Antsoaini.

Uztailaren 12an, ez zen txa-
pelketa ofizialik jokatu, baina 
4x4 sokatira torneo mistoan, 
280 kiloz beheiti, Lesakako 
Beti Gazte nagusitu zen Be-
rriozar, Araxes eta Antsoainen 
aitzinetik.

Emakumezkoen binakako 
aizkora erakustaldian, Itxaso 
Onsalo aresoarra eta Nerea 
Sorondo beratarra izan ziren 
bizkorrenak lau 45 ontzako 
enbor mozten (09:36). Ondo-
tik sailkatu ziren Leire Astia-
saran gipuzkoarra eta Irati 
Astondoa bizkaitarra (11:33) 
eta Maika Ariztegi iturendarra 
eta Xanta Sousa lesakarra 
(11:47).

Uztailaren 13an, Nafarroako 
harri-jasotze txapelketa joka-
tu zuten Leitzako Josetxo 
Urrutiak eta Iruñeko Albaro 
Zugarrondok. Leitzarrak jan-
tzi zuen txapela, denera 
4.787,50 kilo altxatuz (125 ki-
loko zilindroari 18 altxaldi, 
112,5 kiloko kubikoari 11 eta 
100 kiloko bolari 13). Zuga-
rrondok 4.225 kilo jaso zituen.

Uztailaren 14an, azkenik, 
Nafarroako gizonezkoen eta 
emakumezkoen txinga txa-
pelketak erabaki zituzten eta 
hemen ere bi txapelak eskual-
dera ekarri zituzten Arraiozko 
Dani Saldiasek eta Lesakako 
Xanta Sousak. Lesakarrak 20 
plaza eta erdi eta 6,34 metro 
egin zituen. Bigarren Iruñeko 
Esti Gastearena izan zen (14 
plaza eta 1,65 metro).

Gizonetan, arraioztarrak 10 
plaza eta laurden eta 3 metro 
eginda jantzi zuen txapela. 
Beunzako Mikel Eugi izan zen 
bigarren (8 plaza eta 1,90 me-
tro), Berriozarko Oskar Aguas 
hirugarren (7 plaza eta erdi 
eta 5,60 metro), Josetxo Urru-
tia leitzarra laugarren (5 plaza 
eta laurden) eta Iruñeko Ale-
jandro Fernandez bosgarren.

Xanta Sousa eta Dani Saldias, txinga eramaten txapeldun. utzitako argazkiak

InGude- eTa 
harrI-JaSOTZe 
TXaPeLaK LOrTu 
dITu LeITZarraK

Txapel uzta dotorea 
ekarri dute herri 
kirolariek Iruñetik
uztailaren 8tik 14ra eguerditan hainbat txapelketa jokatu eta 
erakustaldi eskaini dituzte Foruen plazan
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TTIPI-TTaPa
Lau txapeldun eta errege bat. 
Horixe utzi zuten uztailaren 
12an Uharteko Euskal Jai be-
rri pilotalekuan jokatu ziren 
sanferminetako erremonte 
txapelketako finalek. Maila 
nagusian, Josetxo Ezkurra II.a 
doneztebarrak eta Endika 
Urrutia saldiastarrak 40-29 
irabazi zieten Aritz Juanenea 
saldiastarrari eta Barrenetxea 
IV.ari. Promesa mailan, Do-
neztebeko Eloy Garcia izan 
zen txapeldun, Azpirozekin 
bikote eginez. Baina erregea, 
oraindik Koteto Ezkurra dela 
nabarmen gelditu zen bere 
agurreko omenaldi hunkiga-
rrian. Peñetako txarangak Sigo 
siendo el rey abesti mexikar 
ezaguna jo zioten, publikoak 
kantatzen zuen bitartean.

Omenaldia, final nagusia 
baino lehen egin zioten Kote-
to Ezkurrari, 1990ean debuta 
egin zuen Euskal pilotalekuan. 
Ilobak aurreskua dantzatu 
zion eta Koteto Ezkurrak berak 

bota zuen finaleko sakea era-
bakitzeko txapa. Iruñeko peñek 
ere hainbat opari eman ziz-
kioten hunkitua ageri zen 
Koteto Ezkurrari.

Final nagusiari dagokionez, 
18-16kora bitarte berdindua 
joan zen, baina hortik aitzi-
nera errazago nagusitu ziren 
gorriak, Josetxo Ezkurra II.a 
eta Endika Urrutia. 21-17, 24-
18, 30-21, 32-25 eta 36-28 ira-
bazten joan ondotik 40-29 
gailendu ziren azkenean. En-
dikak bortz tanto egin zituen 
sakearekin eta sei piloteoan. 
Finaleko onena izan zen Sal-
diasko atzelaria. Ezkurra II.ak 
ere hamabortz tanto egin zi-
tuen eta Juaneneak hamaika.

Promesa mailan ere txapela 
Doneztebera ekarri zuen Eloy 
Garcia gazte hasi berriak. Az-
pirozekin bikote eginez 40-21 
irabazi zieten Etxarri eta Mar-
tirenari. Azpiroz jaun eta jabe 
izan zen eta aldea ezarri zuen 
gibelean eta Eloy ere arras 
seguru ibili zen aitzinean. Aurreskua Koteto Ezkurrari eta bi mailetako txapeldunak. Maialen anDreS

ezkurra II.a eta 
endika txapeldun 
izan dira Iruñean
promesa mailako txapela eloy eta azpirozek jantzi dute, baina 
Koteto ezkurra oraindik erregea dela nabarmen gelditu da

Lehen aldiz jokatu da emaku-
meen Sanferminetako Master 
Cup esku pilota txapelketa. 
Naroa Elizalde zubietarra, 
Arrate Bergararekin bikote 
eginez hirugarren izan zen. 
Finala eta hirugarren postu-
rako lehia hau 900 ikusleren 
aitzinean jokatu zuten Iruñe-
ko Labrit pilotalekuan uztai-
laren 14an. Olatz Arrizabalaga 
eta Maite Ruiz de Larramendi 
izan ziren txapeldun.

Naroa Elizalde 
hirugarren I. Master 
Cup txapelketan

Finalaurrekoan Aimar Olai-
zola goizuetarra menperatu 
ondotik, sanferminetako lau 
eta erdiko pilota txapelketaren 
finala irabazi zuen Oinatz 
Bengoetxea leitzarrak San 
Fermin Egunean Labri-
ten.18-22 irabazi zion Jokin 
Altunari. Binakakoaren fina-
lean ez zen eskualdeko pilo-
taririk izan. Ezkurdia eta Re-
zustak 22-16 irabazi zieten 
Irribarria eta Zabaletari.

Bengoetxea VI.ak 
irabazi zuen lau eta 
erdiko txapelketa

TTIPI-TTaPa
Uztailaren 21ean abiatu dira 
Laxoa Elkarteak antolatutako 
gazte eta gaztetxoen laxoa 
txapelketak. Lau taldek eman 
dute izena gazteetan, Donez-
tebeko bik eta Irurita eta Oiz-
ko banak. Gaztetxoetan, berriz, 
zortzi talde ariko dira, Donez-
tebeko lau, Iruritako hiru eta 
Oizkoa. Bi txapelketetako fi-
nalak irailaren 15ean jokatu-
ko dituzte Oizko plazan.

Ligaxkako eta finalerdietako 
partidak zazpi jokoetara joka-
tuko dituzte eta finala bede-
ratzi jokoetara. Ligaxkako 
sailkapenaren arabera, gaz-
teetan finalerako zuenean 
sailkatuko dira bi lehenak. 
Gaztetxoen mailan, berriz, bi 
multzotan banatuak ariko di-
renez, lehen multzoko lehenak 
bigarren multzoko bigarrena-
ren kontra eta alderantziz 
jokatuko dituzte finalerdiak.

handien finalaren zain, gaztetxo eta 
gazteen laxoa txapelketa ere abiatu da
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ikaStaroak

BEra
autodefentsa ikastaroa 
Beralandetan, uztailaren 28an, 
10:00etatik 14:00etara. 
izen-ematea: 948 635036. 

ikuSkizunak

BEra
4x4 autoen ikuskizuna 
Uztailaren 28an. 

Sara
bi orduko ikuskizuna
pilota partidak, dantzak eta 
herri-kirolak. 
Frontoian, uztailaren 31n, 
20:00etan.

kirola

BEra
3x3 saskibaloi txapelketa
txapelketa herrikoia.
Toki Onan (euria ari badu 
kiroldegian), uztailaren 28an, 
16:00etan.

3x3 saskibaloi txapelketa
elite mailakoak.
Toki Onan (euria ari badu 
kiroldegian), uztailaren 29an, 
16:00etan.

Txirrindularitza proba
Uztailaren 29an. 

herri-kirolak
Uztailaren 29an.

SUNBILLa
arretxeko bordako igoera
Abuztuaren 4an, 10:00etan.

IGaNTZI
XXVIII. Mendi bizikleta 
zeharkaldia
Irailaren 2an, 10:00etan.

kontzertuak

BEra
Zozo
Katakun, uztailaren 27an, 
23:00etan.

araNTZa
Trini fox
Aterpean, uztailaren 27an, 
22:30ean.

Patxuko naiz
Aterpean, abuztuaren 3an, 
19:30ean.

benat Igarabide
Aterpean, abuztuaren 10ean, 
22:30ean.

arantza rock
Abuztuaren 25ean. azken trena, 
kulto kultibo, bultz eta DJ balber 
taldeen kontzertuak.

Sara
atsulai abesbatza
Elizan, abuztuaren 2an, 
21:30ean.

Goraki abesbatza
Elizan, abuztuaren 9an.

Saiberri abesbatza
Elizan, abuztuaren 16an.

Kalakan taldea
Abuztuaren 21etik 23ra (hiru 
emanaldi eskainiko dituzte). 
Sartzea: 18,70 euro.

Larrun kanta
Elizan, irailaren 4an.

ZUGarraMUrDI
Mara
Lezetan, abuztuaren 23an, 
18:00etan.

LEITZa
Kepa Junkera
Irailaren 7an.

beStak

BEra
herriko bestak
Uztailaren 28tik abuztuaren 6ra 
bitarte.

GaZTELU
herriko bestak
Abuztuaren 2tik 5era bitarte.

BEINTZa-LaBaIEN
herriko bestak
Abuztuaren 3tik 6ra.

SUNBILLa
herriko bestak
Abuztuaren 10etik 14ra.

ZIGa
herriko bestak
Abuztuaren 9tik 13ra.

LEITZa
herriko bestak
Abuztuaren 10etik 15era.

oSPakizunak

Sara
Pottoka feria
Frontoian, abuztuaren 4an.

Kontrabandisten eguna
Abuztuaren 26an. goizean 
merkatua, pottokan itzuliak, 
musika eta arratsaldean 
herri-kirolak lasterketak.

UrDaZUBI
burdin eguna
Abuztuaren 11n.

azokak

Sara
artisauen azoka
Herriko plazan, uztailaren 2tik 
irailaren 10era bitarte, 
astelehenero, 09:00etan.

ekoizleen azoka
Plazan, ortziralero, 16:30etik 
20:30era.

SENpErE
artisauen azoka
Plazan, astearte goizero, 
08:00etatik aitzinera. 

artxiboKo arGazKia

UrDaZUBI burdin eguna
antzerkiaren ondotik zikiro jatea izanen dute. 
Abuztuaren 11n, larunbatean. 

uztailak 26 - irailak 6
InFOrMaZIOa bIdaLTZeKO: tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus
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«Saltsa guztietan egotea gustatzen zaion mutil arrunta» 
da Joseba Arizmendi. «Errugbia, ehiza eta besta» ditu 
zaletasun. Errugbian «duela zazpi urte» hasi zen, 
«taldeko kirolak» atentzioa deituta «probatzeko grina» 
asebetez. Ordutik, «bai kirola bera, bai eta taldeko giroa 
ere gustatuta», kirolean murgilduta dabil. Ibilbide 
horretan guztian, taldeko giroa ikusita, «inguruko gazte 

eta ez horren gazteak» 
probatzera animatuko 
lituzke. Jokalari gisa 
hasi zuen ibilbidea 
baina egun 
entrenatzaile ere bada: 
«duela lauzpabortz 
urte hasi nintzen 
gaztetxoak 
entrenatzen eta arras 
gustura nago». 
Kirolzalea bezain 
bestazalea izaki, biak 
bateratzeko sekretua 
«kirola lehenik eta 
besta gero» egitea da 
Arizmendirentzat: 
«adinean gaude eta 
aprobetxatu behar, 
gero etorriko dira 

komeriak!» dio umorez. Laster izanen du herrian bertan 
horretarako tartea, «herritar guztiak biltzeko egunak dira 
bestak, eta zentzu horretan aberatsak dira niretzat». 
Bestaren gibelean dagoen lana ere barrutik ezagutzen 
du Oronoz-Mugairiko gazteak: «ahal den heinean esku 
bat botatzen dut». Normalean «muntaketa lanetan» 
aritzea egokitzen bazaio ere, «urtez urte ardurak 
aldakorrak dira». Lana bera «herriko bestak izatearen 
ilusioak» arintzen dio. Antolatu ondotik, ezin denez 
etxean gelditu, momentu guztiak bizitzen saiatzen da. 
Baina, bereziki, «Gazte Eguneko giroa» gustatzen zaio. 
Gaztea izateari dagozkion ezaugarri guztiak betetzen 
dituela erran genezake: batetik, Gazte Eguna delako 
berea; eta bertzetik, gaua maiteago duelako». 
Biharamunean, «mendira joan eta korrika ibiliz izerdia 
aterata» errekuperatuta sentitzen da. Eta horretarako 
txoko politak baditu herrian bertan. Atseden hartzeko, ur 
freskoa edateko eta inguruaz gozatu bidenabar lasai 
egoteko «Azkazkorron, mendiko paraje ederretan 
dagoen iturria» gustatzen zaio. Ez du aunitz gehiago 
eskatzen, ez eskatu beharrik ere «egunerokoan 
zoriontsu bizi naiz, eta... asteburuetan are gehiago!». 

«Errugbi taldeko giro 
onean, urte aunitzez 
segitu nahiko nuke»
JOSEBa arIZMENDI oronoz-MuGairiKo Gaztea

«orain artean 
txaranga izaten 
genuen aurten 
elektrotxaranga 
probatuko dugu»

utzitako argazkia

nire aukera

ekoizleen azoka
Plazan, larunbatero, 08:00etatik 
aitzinera.

tailerrak

IGaNTZI
Plisti-plasta Liburudategia
aldizkariak eta liburuak, ipuinak, 
marrazkiak, eskulanak...
Igerilekuan, uztailean eta 
abuztuan, astelehenetik 
ortziralera, 17:30etik 19:30era.

erakuSketak

ELIZONDO, arIZKUN, ErraTZU
artearen ibilbidea
Margolanen, eskulturen, 
argazkien eta literatur lanen 
erakusketa.
Uda osoan (xehetasunak 714.
zk.)

OIErEGI
Cigaren margo erakusketa
Arizkunenean, uztailaren 20tik 
abuztuaren 20ra bitarte, goizez 

10:30etik 13:30era eta 
arratsaldez 16:00etatik 
19:00etara.

BEra
7 begirada
Kultur etxean, uztailaren 27tik 
abuztuaren 19ra (asteartetik 
igandera, goiz eta arratsaldez).

ikaStaroak

DONEZTEBE
eGa ikastaroa
presentziala edo on-line.
Abuztuaren 6tik 31ra, izen-
ematea: abuztuaren 3ra arte 
zabalik. 

lehiaketak

LEITZaLDEa-UrUMEaLDEa
'Zuk aukeratu, zuk dantza 
egin'
Festetan entzun nahi dituzten 
kantak aukeratzeko. 
Uztailaren 31 arte bidal daitezke 
(xehetasunak 52.or.)

utzitaKo arGazKia

IGaNTZI Mendi bizikleta zeharkaldia
XXViii. edizioa izanen da aurtengoa. 
Irailaren 2an, 10:00etan. 
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ZERBITZUAK
MerKatu ttiKia

ETXEBIZITZAK
Salgai
ITUREN. Hainbat neurri tako aparta-
mentuak hagitz prezio onean salgai. 
☎ 948 451 337 / 667 275 013.
bera. legia, 19-1.c pisua salgai. 
87 m2, igogailuarekin eta trastele-
kuarekin. berritua. 3 logela, armai-
ru enpotratuak, bainugela, komuna, 
sukaldea eta jangela. ☎ 636 674116.
LeSaKa. bifamiliarra salgai. bortz 
logela, hiru komun, sukalde eta 
egongela haundiak, garaje haundia 
eta lorategia. prezio negoziagarria. 
☎ 618 188300.

errentan eMateko
BERA. itzea karrikan, apartamentua 
errentan emateko. ☎ 609 973306

konpartitzeko
bera. logela errentan emateko. 
etxea konpletoa da. ☎ 631 902318 
(Jose).

GARAJEAK/LOKALAK
Salgai
bera. correos azpian 80x22 me-
troko garajea salgai. ☎ 620 973349.

LURRAK/ORUBEAK
Salgai
SunbILLa. 25.000m2ko lursaila 
salgai. nekazaritzako tresnentzako 
txabola egiteko aukerarekin, 9.000 
euro. ☎ 698 511525 (Jose Mari).
dOnaMarIa. 1.400m2ko lursaila 
salgai. nekazaritzako tresnentzako 
txabola egiteko aukerarekin, 7.000 
euro. ☎ 693 694976.
berTIZarana. 28.000m2ko lursai-
la duen borda salgai. etxebizitza 
eraikitzeko baimena, ibilgailuentza-
ko sarrera, ura eta argiarekin. ☎ 648 
851393. 

LANA
eSkaintzak
LeSaKa. batzokin, lanean aritzeko 
norbait behar dute: sukaldean, osta-
tuan... aritzeko. ☎ 695 669831.
LeSaKa. kafetegi batean egun osoan 
lan egiteko lagun bat, edo egun erdiz 
lan egiteko bi lagun behar dira. ☎620 
700964 / 661 845053.
bera. auzoa ostatuan langileak behar 
dituzte, interesatuak jarri harrema-
netan Whatsapp bidez. ☎657 472020.
ZuGarraMurdI. kattalin jatetxean 
zerbitzaria behar dute udan lan egi-
teko, 10:00etatik 18:00tara. Frantse-
sa pixka bat jakitea beharrezkoa da. 
☎948 599146 / 948 599009.

dOneZTebe. Supermerkatu batean 
almazenean lanean egoteko pertso-
na bat behar dute. interesatuek bi-
dali curriculuma: supermerkatua@
hotmail.com.
eLIZOndO. beatriz ongizate zentroan 
langile bat behar dute egun erdiz 
lanean aritzkeo. estetika gaiez jakitea 
beharrezkoa da. ☎ 948 580283 / 636 
142890 (Whatsappez).
LeSaKa. antoiu ostatuan, zerbitzaria 
behar dute larunbat eta igandetan lan 
egiteko. ☎  627 877281 / 948 
630087.

eSkariak
esperientzia duen emakumea lan bila, 
eskualdean orduka adinekoak edota 
haurrak zaintzeko, garbiketa lanak 
egiteko edota etxeko lanak egiteko. 
☎ 644 778212.

bOrTZIrIaK. emakumezko bat as-
telehenetik ortziralera goizez aritzeko 
lan bila. auto propioarekin. garbike-
tan, adinekoak zaintzen, animaliak 
zaintzen... ariko litzateke. adinekoak 
zaintzen esperientziaduna eta etxez 
etxeko geriatriako tituluduna. ☎ 682 
154668.
adinduak interna edo orduka zain-
tzeko lan bila, haurren zaintzan edo 
garbiketan lan egiteko prest. Sukal-
dari laguntzaile bezala ezagutzak. 
Disponibilitate osoa. ☎ 694 420310.
50 urteko emakumea interna bezala 
adinekoak zaintzeko lan bila. bi ur-
teko esperientzia interna moduan 
lanean, erreferentziekin. Disponibili-
tate osoa. ☎ 722 237313.
pertsona adinduak (interna edo or-
duka) edo haurrak zaintzeko edota 
ostalaritzan zerbitzari bezala aritzeko 
lan bila. adinduen zainketan eta os-

talaritzan zerbitzari bezala esperien-
tziaduna. alzheimer eta lehen soros-
penen inguruko ikastaroak eginak.  
Disponibilitate osoa. ☎ 644 860944.

ZERBITZUAK
Denetarik
ITuren. lorategiak zaindu eta kima-
keta lanak egiten ditut. ☎ 617 629730 
(Juan).

SaleroSketak
benelli markako eskopeta salgai, 
hagitz arina eta hagitz egoera onean. 
☎ 677 592133.

ANIMALIAK
Salgai
lau urteko zezen limusina salgai, 
kartaduna. bi behi mestizo ere sal-
gai. ☎ 943 683060.

Setter arrazako zakurkumeak sal-
gai. ama eta atta ehiztari onak. ☎607 
217637.

MOTORRAK
tailerrak

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 4,32
• 1.koa 4,10
• 2.koa 3,93

Urruxak: €/kg kanal
• Extra 4,34
• 1.koa 4,20
• 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: 6,70/7,30
• 8-10 kilokoak: 5,60/6,40

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 46 €
Zerri gizena 1,240 €
Zerramak 0,550€ kg/bizirik

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
(uztailaren 6tik 13ra bitarteko 
prezioak)

BaSErria

744 484 361
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iraGarkiak interneten
Sail honetako iragarkiak gure webgunean ere 

argitaratzen dira hilabete batez. ikusi iragarki hauek 
guztiak interneten: https://erran.eus/merkatu-ttikia
informazio gehiagorako: info@ttipi.eus / 948 635 458.

ZERBITZUAK

Kontatu KontuaK

Larun eztabaidaren erdian. Iragarri bezala, Larun eraberritzeko 
proiektuaren kontra, Larrun Ez Hunki kolektiboak mobilizazioekin 
segitzen du Sarako San Inazio lepoan. Uztailaren 13ko goizean, 
ordea, trenbideetako langileak ere bildu ziren protestara. Diruaren 
erabilera txarra eta zerbitzu publikoaren galtzea salatzeaz gain, 
Larhun 2020 proiektuaren kontra agertu ziren. Eguerdian, berriz, 
Sarako plazan bildu ziren, tenore horretan, Jean Jacques Laserre 
Pirinio Atlantikoetako Departamentuko lehendakaria eta hainbat 
hautetsi Saran baitziren, Sarako Olhain Larrun gela estreinatzen. 

Kontatu, kontatu!
edozein argazki erakutsi nahi duzula ere, bidaliguzu argazkia! bidali mezua 
info@ttipi.eus helbidera edo whatsappez 744 484361 zenbakira.
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• Marie Raymonde Leizagoien,   
Sarakoa, ekainaren 27an, 87 urte zituela.

• Jose Urrutia Grajirena,   
Saldiaskoa, uztailaren 8an, 97 urte zituela.

• Bernardino Legasa Apeztegia,   
Igantzikoa, uztailaren 9an, 89 urte zituela. 

• Juan Jose Bergara Larretxea,   
Arantzakoa, uztailaren 9an, 67 urte zituela.

• Mª Josefa Rivas Huarte,   
Arraiozkoa, uztailaren 13an, 75 urte zituela.

• Kontxita Iturralde Maritorena,   
Berroetakoa, uztailaren 13an, 84 urte zituela.

• Maria Josefa Zenotz Apeztegia,   
Elizondokoa, uztailaren 15ean, 96 urte zituela.

• Jose Eskiroz Eraso,   
Aresokoa, uztailaren 15ean, 84 urte zituela.

• Josefa Ignacia Otaegi Sarasola,   
Aresokoa, uztailaren 15ean, 80 urte zituela.

• Cristobal Erasun Elizalde, 
Urdazubikoa, uztailaren 17an, 94 urte zituela. 

HeriotzaK

ZERBITZUAK

urteurrena

iritsi da laugarren urtea,
zure irrifar eta indar paregabeak,
ematen digu aurrera jarraitzeko balorea,
horrela izanik zure xedea,
erakutsi zenigun guziari eskerrak ematea,
bertzerik ez zaigu gelditzen amatxo maitea,
betiko gure bihotz eta pentsamenduen barnean,
egonen zara zeruko izarrik dizdiratsuena.

bere aldeko mezak uztailaren 28an (urdazubin) eta 29an (amaiurren) eginen dira.

Maite AROZARENA BENGOTXEA
IV. urtemuga

zure FaMilia

oroiGarria

Huts handia utziz joan zara
gure atautxi maitea,

beti gogoan izango dugu
zure indar ta irribarrea.

aurrerantzean zeruan dugu
izar berri bat zurea,

dizdir zuri eginez gauero
argituz gure bidea.

zure FaMilia

Jose
URRUTIA GRAGIRENA

Saldiasen, 2018ko uztailaren 8an, 97 urte zituela

oroiGarria

iriburutako FaMilia

irribarrea, umore ona eta 
eskuzabaltasuna zenituen beti zurekin.
eskerrik asko gure bizian egoteagatik

eta zuen etxean etxekoak hartzeagatik.
beti gure bihotzetan egonen zara.

lesakan hil zen,
2018ko uztailaren 3an, 66 urte zituela

Inazio
URRA ZARKETA
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ZERBITZUAK

urtebetetzeaK

berako Tiane 
Larretxea De 
Mateok 15 urte 
beteko ditu 
uztailaren 30ean. 
aunitz urtez 
etxekoen partetik. 
Muxu potolo bat!

• Kemen Dagerre eta Laetitia Gabriele, Sarakoak, ekainaren 
30ean Saran.

ezKontzaK

Sunbillako Ibai petrirena Gorosterrazuk  
8 urte beteko ditu abuztuaren 9an. aunitz 
aunitz urtez atautxi-amatxi, izeba-osaba, 
iraide eta garaine lehengusinen eta nola ez, 
ama eta zure anaitxo anderren partetik. 
zorionak eta bederatzi mila muxu.

Aner Errandonea Legazkuek uztailaren 
24an 6 urte beteko ditu. zorionak gure gizon 
haundiari berako atautxi eta amatxiren 
partetik. Muxu potolo bat!

arantzako Larraitz Goñi Arangurenek 4 urte 
beteko ditu abuztuaren 23an. aunitz urtez gure 
maripertxenta. Muxu haundi bat arantzako eta 
lesakako familiaren partetik. 

zorion itzazu lagunak eta 
senitartekoak TTipi-TTapa aldizkarian 
eta erran.eus atarian!

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

Bulegoan eta postaz
etor zaitez TTipi-TTaparen bulegora 

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

Ordaintzeko: 
(1) bulegoan, dirutan (ttikia 5 € 

edo handia 10 €)
 (2) Hegoaldetik postaz 
0,55 €ko 10 edo 20 seilu. 
(3) iparraldetik postaz
5 edo 10 €ko txekea. 
(4) erran.eus bitartez.

Aunitz urtez!

Ane Berasain Goiak 
21 urte beteko ditu 
uztailaren 25ean. 
aunitz urtez etxekoen 
partetik!

• Xan Goienetxe, Sarakoa, maiatzaren 16an.
• Milia Goienetxe, Sarakoa, maiatzaren 16an.
• Elen Rubio, Sarakoa, ekainaren 14an.
• Louca Goia, Sarakoa, ekainaren 26an.
• Markel Apeztegia Arretxea, Sunbillakoa, uztailaren 14an.
• Illargi Perez Mutuberria, Narbartekoa, ekainaren 30ean

SortzeaK

Ainara Legazkuek 2 urte beteko ditu 
uztailaren 23an. zorionak printzesa berako 
atautxi eta amatxiren partetik. Muxu potolo 
bat!

igantziko Ainara Hita Arangurenek 3 urte 
beteko ditu abuztuaren 23an. Sorgintxo, 
prestatu berendu goxoa!! Muxu haundi bat 
familiaren partetik, baina batez ere olaia 
ahizparen partetik. 

amaiurko Xana Mujika Elizaldek abuztuaren 
16an 3 urte beteko ditu. aunitz urtez eta muxu 
haundi bat etxeko sorgintxoari familia 
guztiaren aldez eta batez ere goren 
anaiatxoaren partetik!!

unblenble, unblenble!
kopa hori, kopa hori!
Sirriaska, sirriaska!
altxa kopa hori, altxa kopa hori! iup!!!
uztailaren 31n, 6 urte haundi beteko dituen 
arantzako Iker Alzuriren alde! Muxu haundi 
bat!

Ainara Barberena Gamiori: aunditz urtez 
sorgintxo! Merendu goxo-goxoa prestatu 
amatxo eta bien urtebetetzea ospatzeko. Hiru 
muxu handi-handi berroetatik!

arantzako Aroa, Ekaitz eta beraien atta 
Iñakik uztailaren 19an 5 urte, 20an 3 eta 
26an 37 urte bete dituzte. aunitz urtez eta 
muso haundi bana amatxo eta familia 
guziaren partetik. 

Auza Iparragirre Iturzaetak urteak beteko 
ditu uztailaren 31n!!! ongi-ongi ospatuuuuuu! 
Muxu haundi bat etxekoen partetik!! 
aupa bkt!!

aunitz urtez Xuban! gure etxeko mononok  
3 urte beteko ditu uztailaren 29an. Hiru muxu 
haundi azpeitiko eta arantzako familiaren 
partetik, eta bereziki intzaren partetik.
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