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Hiru urtez amuarrain arrantzarako
debekua egon ondotik, maiatzaren

1etik ekainaren 30era zabalik
dago denboraldia. Nafarroako
Gobernuak jarritako mugekin

kexu dira arrantzaleak.
ERREPORTAJEA � 4-5

Amuarrain arrantza Nafarroaren mendialdeko erreketan

Arrantzale bakoitzak gehienez
5 baimen eskatzen ahal ditu

Sei herritan udala berritu gabe geldituko da eta
bertze hamarretan talde bakarra aurkeztu da
Aurkeztutako talde guztiek izanen dute maiatzaren 22ko hauteskundeetan parte hartzeko
aukera. Arano, Beintza-Labaien, Donamaria, Elgorriaga, Ituren eta Urrozen ez da talderik
osatu eta Arantza, Areso, Eratsun, Ezkurra, Goizueta, Igantzi, Oiz, Saldias, Sunbilla eta
Zugarramurdin ez da lehiarik egonen, talde bakarra aurkeztu baita. � 10

Xagu Antzerki Taldea | Leitza

Agur Manhattan! antzezlana
irri-terapiarako aproposa

Maiatzaren 7an eskaini zuten Leitzako
Zineman eta larunbat honetan, maia-
tzak 13, Lekunberrin eskainiko dute.

ELKARRIZKETA � 3

ARKUPEAK ELKARTEAREN GIMNASIA BESTA
Bera, Leitza, Goizueta, Elizondo, Sunbilla,
Doneztebe eta Urdazubiko 72 kirolari elkartu
ziren Berako Kiroldegian. � 32
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M. MARTIARENA | LEITZA
2004tikzabiltzateXagu
Antzerki taldean. Beti
izanalduzuantzerkira-
ko zaletasuna?
Taldekide guztiok dugu
zaletasuna, neurri ba-
tean edo bestean. Jua-
ni Barriola adibidez,
inauterizale eta kome-
diante izugarria da, be-
rez. Hainbat filmetan
parte hartu izan du, La
BuenaNueva,Eutsi,Pi-
lotari, Goenkaleko atal
batzutan ere atera izan
da… Luzek, berriz, be-
ti egin izan ditu antzer-
kiak, laburrak eta sho-
wak eta nik ere umore-
rako eta inauteritarako
zaletasuna dut.
Lau antzerki lan egin
dituzue taldea sortu
zenetik.Nolakoa izaten
da ideiatik eszenatoki-
ra arte iristeko lana?
Ideia bat eta gidoi bat
sortzen dugu. Lan hori
MielMariElosegiLuzek
egiten du. Behin hori
eginda,entsaiatzenhas-
ten gara, baina gidoia
bizirik egoten da, alda-
ketakonartzenditu, eta
inprobisazioari ere tar-
te bat uzten diogu be-
ti. Hor antzezleen lana
ezinbestekoada, gidoia
hiruron artean osatzen
baita. Antzezlanamen-
peratzen dugula ikus-
tendugunean,saiobat-
zuk lotzen ditugu ing-
uruko herrietan.
Talde txikiazarete, zein
da zuen funtzionamen-
dua?

Boladaka funtzionatzen
dugu,denboraldika.Lan
bat prestatu eta saioak
lotzean aritzen gara. Ez
gara hontaz bizi eta on-
gidatorkiguneanbiltzen
gara.
Euskal antzerkiaren
egoera ez da oso ona.
Zuek talde bezala zein
funtziobete nahiduzue
herrian?
Herriari biziaemateada
gure asmoa. Gure an-
tzezlanakongipasatze-
ko dira. Auzolanean
egindakoak dira, balia-
bide gutxirekin eginak.
Kalitate aldetik an-

tzezlan hobeak pasa-
tzen dira Leitzan, baina
gureak xarma berezia
izaten du eta giro apar-
ta sortu izan dute.
Iaztik Agur Manhattan!
lanarekin zabiltzate.
Nondik sortu zen idei
hori?
Aspaldi genuen gogoa
beste antzezlanen bat
taularatzeko, baina
agenda beterik genuen
beti. Luzek gure buruei
barre egitea pentsatu
zuen, eta gaiak noski,
estresa izan behar zu-
en. Egia esan, taldeko
hiru kideok ezagutzen

genuen zer zen hori
neurri batean edo bes-
tean.Gero, umorepun-
ttu bat jarri genion eta
hori izan da emaitza.
Gure inguruko gizartea
isladatzen du?
Estresa bizi duten per-
tsonaiak dira. Denade-
la,komediadaetaegoe-
rak muturrera eraman-
dakoak dira. Irakaspe-
na ere badu, baina ho-
ri ikuslebakoitzarenara-
berakoa da.
Manhattanen edo Lei-
tzan, non dago estres
handiagoa?
Leitzan estresa zer den
dakien jende asko du-
gu. Manhattanekoa
oraindikaztertzenariga-
ra, baina hanere antze-
ko egoerakdaudelako-
angaude.Antzezlanhau
ikustea terapiaona izan
daiteke gaitz hauek
gainditzenhasteko,ba-
rre-terapiabat izateana-
hi genuke.
Beste proiekturikbadu-
zue eskuartean?
Oraingozantzezlanho-
nekin ibiliko gara bola-
da batean. Lei tzan
maiatzaren7aneginge-
nuen eta 13an Lekun-
berrin bukatuko dugu.
Horrekin eginen dugu
gureudaberrikodenbo-
raldi txikia. Dena den,
udazken-negu aldera
saiogutxibatzukgehia-
go lotukoditugu eta or-
durako norbaitek inte-
resik baldin badu
xergiome@hotmail.com
helbidean kontaktuan
jar daiteke gurekin.

Orain hamar urte sortu zen Xagu antzerki
taldea Leitzan. Hamar lagun hasi ziren,
baina gaur egun hiru lagunek osatzen dute.
Miel Mari Elosegi Luze, Juani Barriola eta

Sergio Merino dira taldeko kideak. Agur
Manhattan! antzezlanaren emanaldiekin
dabiltza. Eurek sortutako komedia da eta
estresa du ardatz. Muñagorri doktorea, psi-

kologo eta psikiatra, da pertsonaia nagusia.
Bezero xelebre asko izaten ditu kontsultan.
Guk Sergiorekin hitz egin dugu antzezlana-
ren nondik norakoez.

Sergio MERINO | Xagu Antzerki Taldeko kidea

«Antzezlan hau terapia ona izan
daiteke estresa gainditzen hasteko»

IDEIAK
«Ideia bat eta gidoi bat
sortzen dugu. Lan hori
Luzek egiten du. Behin
hori eginda, entsaia-
tzen hasten gara,
baina gidoia bizirik
egoten da, aldaketak
onartzen ditu eta
inprobisazioari ere
tarte bat uzten digou
beti. Hor aktoreen lana
ezinbestekoa da,
gidoia hiruron artean
osatzen baita».

Sergio Merino, Juani Barriola eta Miel Mari Elosegi Luze.
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Aitor AROTZENA
Hiru urtekodebekua-

ren eraginez, amuarrain
kopuruabikoiztueginde-
la jakinarazi du Nafa-
r roako Gobernuak.
2007anHektareako1.635
amuarrain zenbatu zi-
tuzteneta2010ean,Hek-
tareako 3.347 amuarra-
in.Hainzuzen,maila«nor-
mala»kontsideratzenda,
kopuru hori 2.000 eta
4.000 amuarrainen arte-

andagoenean.Horrega-
tik, maiatza eta ekaine-
an27.966arrantza-pase
emanendituzteNafarroa-
ko mendialdeko erreke-
tanarrantzaegiteko.Ho-
rietatik 9.732Baztan-Bi-
dasoalderako izanen di-
raetahorietatik1.936,e-
rreka bazterreko herrie-
tako bizilagunentzat iza-
nen dira. Urumea-Oria
ibarretan, berriz, 4.667
baimen emanen dira.

Maiatzaren1etikekai-
naren30eraarrantzatzen
ahal da, asteartetan izan
ezik.Beraz,arrantzarako
52egun izanendira, bai-
na arrantzale bakoitzak
gehienez5baimeneska-
tzen ahal ditu telefonoz
edo Internet bidez eta
eguneko hiru amuarrain
baino gehiago ezin iza-
nenditueraman.20zen-
timetro baino guttiago
edo 35 zentimetro baino

GIZARTEA � GEHIENEZ ERE 5 EGUNEZ IZANEN DUTE ARRANTZARAKO AUKERA

Hiru urteko debekuaren
ondotik berriz ere libre da
amuarrain arrantza
Ezarritako baldintzekin kexu dira arrantzaleak

Hiru urtez amuarrain arrantza
debekatua egon ondotik, maiatza-
ren 1etik ekainaren 30era zabalik
dago denboraldia. Halere,

Nafarroako Gobernuko Ingurumen
Departamentuak jarritako mugekin
kexu dira arrantzaleak, gehienez 5
egun baitituzte arrantzarako.

gehiago dituzten amua-
rrainakerrekarabueltatu
behar dira.

HERIOTZ GABEKO
ARRANTZAZ
Iruñetik bultzatu nahi

den arrantza modua he-
riotzgabekoarrantzade-
la eta inguruko arrantza-
leak ere ez daude sobe-
rakonforme.BerakoEhi-
za eta Arrantza Elkarte-
koJuanOtamendirenus-
tez, «heriotz gabeko
arrantzaren aldekoek
egun osoan errekan ibili
nahidute, leporabitarte-
kokatiuskekin errekaer-
di-erditik joaten dira eta
gibeletikdatorrenak,nos-
ki, ez du deus ere arran-
tzatzen. Gainera, pasa-
tzen diren tokitik xomo-
rro eta intsektu guziak,
amuarrainen janaria hil-
tzen dute. Gero erreka-
ren salbatzaileak direla
erranen dute. Lehen ge-
hienezere5metrokokai-
naberak izaten ziren eta
errekaren erditik zebilen
amuarrainakbazuensal-
batzeko aukera. Gaur
egungo metodoekin ez

dutesalbaziorik.Usoehi-
zara kainoiarekin joatea
bezala da». Elizondoko
Elkarteko Joseba More-
noren ustez ere, heriotz
gabeko arrantza ez da
beti heriotzgabekoa iza-
ten.«Zukhartzenahaldu-
zu 20-30 amuarrain eta
itzultzen direnetatik 10-
15 igual hil eginen dira,
zauriengatik. Denek ez
dakiteamuaarrainarimi-
nik egin gabe nola atera,
traketsagoakdirelakono-
lanahibotatzenduteerre-
kara. Teknikoek konpro-
batuduteabuztuan,adi-
bidez, eskuetan ibiltzen
den amuarraina ezkatak
galtzen dituela eta berriz
ere urera bueltatu eta bi-
haramuneanhilegitendi-
rela» aipatu digu.

IZOKIN DENBORALDIA ONA
IZANEN DELAKOAN
Izokin denboraldiari

dagokionez, 2010ean
errekan goiti joan diren
izokinak kontuan hartuz
(500 inguru), aurten 39
izokinarrantzatzekobai-
mena eman da (iaz 20
izokinekin itxi zen den-

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Izokin arrantzarako denboraldi ona izanen dela

uste dute arrantzaleek.
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«Udan iturri eta erreka
frexkoetako ura kentzen
badiogu, Bidasoa ibaia
hiltzen ari gara»

«Hirugarren mundukotzat
gaituzte arrantzatzen
ditugun amuarrainak jan
nahi izateagatik»

«Hauteskundeei begira
hartutako neurria da eta
heldu den urtean berriz
ere debekatu egingo dute»

«Amuarrainarrantzaridagokionez,eza-
rri duten eredua ez da batere egokia eta
arrantzalegehienekezduguonartzen.Bai-
mena eskatzeko modua ez da batere ero-
soa, eta erreka bazterrean bizi den arran-
tzaleak Internet bidez egin behar izatea ez
dago ongi. Gure belaunaldiko jendearen-
tzat urrats handiegia da hori. Hiru urteko
debekuarenondotik,eguneroarrantzaegi-
teko aukera izan behar dela uste dugu, zi-
zarearekin edo amuki naturalarekin, beti
egin denbezalaxe.Orain, amuki artifiziala-
rekin hasi da denboraldia eta maiatzeko
azken igandetik aitzinera utziko dute amu-
ki naturala erabiltzen. Gure aitzinakoak e-
rrekatik atera dituzte, bertze arrantza mo-
taartifizialak inposatuta.Bertzesoluzioau-
nitz proposatu ditugu arrantzaleok: Bida-
soko zenbait zatitan debekualdiamanten-
tzea,bainagainerakozatietanarrantzatze-
ko aukera izatea, adibidez. 35 kilometroko
erreka dugu eta laurdenbatean debekatu-
ta eta gero, hori kontrolatu, neurtu eta iku-
siko litzatekenola errekuperatzendenere-
muhorretanamuarraina.Etaarrantzatuga-
beereerrekuperatzenezbada,bertzeneu-
rri batzuk aztertu beharko lirateke. Berez
daukan aberastasuna kentzen ari gara e-
rrekari. Itturriak kentzen dizkiogu etxerako
erabiltzeko, baina bertze neurri batzuk bi-
latu behar dira. Bidasoak baino 3-4 gradu
guttiago izaten duten itturri eta errekak di-
ra. Udan ur frexko hori kentzen badiozu,
Bidasoa ibaia hiltzen ari zara. Errekaren
tenperatura 24 gradura igotzen bada arra-
in guziak hilko dira.

«Sistema hau arrunt gaizki ikusten du-
gu,ezdabaterezuzena.Interneterakonekta-
tzeko ere, Arizkunen, Erratzun eta Amaiu-
rren Mega 1 jarri dute eta Iruñean 50 di-
tuzte.Hemengo jendeakezduhiriburukoa
bezala Internet erabiltzen, haurrek eta adi-
nekoekbatezere. Iruñean,azalpenakema-
terakoan, erraten ziguten gaur egun zine-
rako sarrerak ere Internetez ematen direla
eta nik erantzun nien Baztanen ez dagoe-
la zinerik ere. Egun guttiago arrantzatzea
izaten ahal da soluzio bat eta astean sei
egunezeginbeharreanhirutanizateaarran-
tzarako eskubidea, eta nahi duenak gan,
bere lizentziarekin gatea. Internetek arazo
ugari sortzen ditu, aunitzetan ttikikeria ba-
tengatik ezin duzulako baimena atera. Hor
barnean lanean nola ari den ikustea lotsa-
garria da. Baztanen debekua baino lehe-
nagotikereamuarrainaunitzbaziren,suer-
te hori badugu, baina hemen bakarrik ire-
kia utziz gero jende guzia honat etorriko
zela aipatu zuten IngurumenDepartamen-
tutik etahorregatik hemenere itxi egin zen.
Beraz, gure aitzinakoek hemen lana ongi
egin dute eta saritu ordez, zigortu egiten
zaie.Etaorain, irekidenmoduanirekitzea…
Iruñean ez dute ulertzen gu mendian bizi
garela, erreka ondoan, ttikitatik ibili garela
arrantzanetahirugarrenmundukotzathar-
tzengaituzteerrekakoamuarrainak janna-
hiditugulako.Beraiekheriotzgabekoarran-
tzaren aldekoak dira eta hor dugu eztabai-
da.Gure ustez, heriotz gabeko arrantza ez
da beti heriotz gabekoa, errekara itzultzen
direnetatik aunitz hiltzen baitira».

� ARRANTZA ELKARTEETAKO ORDEZKARIAK KEXU

Juan OTAMENDI | Bera Joseba MORENO | Elizondo Joxe Ramon JIMENEZ | Goizueta

«Orain hauteskundeak datoz eta anto-
latu duten sistema berri honekin zerbait
egin dutela erakutsi nahi dute. Beraiek
emandako datuen arabera erreken egoe-
ra hobetu egin da, baina azken finean ez
da egia. Gure erreketan amuarrain kopu-
ru berdintsua da, hor ez da amuarrain po-
pulazioa igo. Bost baimen emateko siste-
ma ere ez da egokia. Horiek eskatzeko In-
ternetezedotelefonozibilibeharra,nahas-
tekobideada,batezereadinekoentzateta
gaztetxoenentzat. Erdaraz igual ez dira
moldatzen eta hasi zaitezte, telefonoz hi-
tzegiten edo ordenagailuarekin borrokan.
Gainera epeak izaten dira eskatzeko eta
bost baimenhoriek, bakoitza bere tenore-
an eskatzen ez bada, galdu egiten da us-
tekabean.Gero hor dute aitzakia esateko,
beraiek aukera eman dutela bost egune-
ko baimena eskuratzeko eta arrantzaleak
ez duela aprobetxatu. Heldu den urtean
berriz ere debekatu egingo dutela irudi-
tzen zait. Nere ustez erabat ireki beharko
litzatekeetahobekigestionatu,guardage-
hiago jarriz,distantziakmantenduz,birpo-
pulatuz… Gogoekin hartu behar da ara-
zoaetamoldatzekobideajarri,egiazkoso-
luzioa bilatu. Hori tentsio altuarekin medi-
kura joan eta honek ez jateko esatea be-
zalaxe da. Horretarako ez noa medikura!
Hamabost egun bakarrik ireki behar ba-
da, hamabost egun, baina horietan bada-
kigu denentzat irekia dela. Baina aste ho-
netatik honetara bi permiso eskatzen ahal
dira, hemendik honara beste bi, asteburu
bat bakarra… Denak trabak dira».

boraldia). Sasoia maia-
tzaren 1ean ireki zen eta
uztailaren 17ra arte iza-
nen da, edo bertzenaz,
39garren izokina arran-
tzatzerakoan itxiko da.
Juan Otamendi izokin

arrantzalea da batez ere
eta baikortasunez begi-
ratzen dio hasi berri den
denboraldiari.«Joanden
urtean 145 izokin sartu
ziren Bidasoan eta 20ko
muga jarri zuten, baina

aurten aisa gehiago sar-
tu dira, 462 izokin zen-
batu dituzte Funverako
presan. Berako errekan
dozena batek errun du,
horiekgukkontatuak,ge-
ro hil direnak. Denboral-

di ona izanen dela uste
dut, bainahauezdama-
tematikagarbia.500 izo-
kindaudenean80arran-
tzatuta ere ez da deus
gertatzen, arazoa dator
hiru izokin izan eta hiru-

ak arrantzatzen direne-
an. 1982an ez zen izokin
alerik atera eta hurrengo
urtean35ateraziren.Na-
tura horrela da, gu baino
askozjakintsuago»aipa-
tu digu Otamendik.
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Euskarabideak
diruz lagundutako aldizkaria

Garai batean Munduko atletarik bizkorrena
izan zen Carl Lewisek ezin du New Jersey-
ko senatari izan. Bildukoa edo inpugnatu-

tako zerrendaren batekoa ote da? Ez noski! Ez da
NewJerseyestatuanbizi, hori daarrazoia.Hemen,
berriz, batez ere PPk zenbait herrietan aurkeztu
dituen zerrendatan, ez da herri horretako bizilagun
bakar bat ere ageri. Eta alkate izan daitezke.

Carl Lewis ere inpugnaturik

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 1998.05.21 / TTIPI-TTAPA 230. zk

Euskaraz bizi diren herrien besta Arantzan
Arantzanzer?euskaraz leher izenburupeanUEMA Egunaospatzekoazen1998ko
maiatzaren 24an Arantzan. Bi urte terdi pasatuak ziren Arantza Udalerri Eus-
kaldunen Mankomunitatean sartu zenetik. Joxe Ramon Amoros alkatearekin
eta Xabier Zugarramurdi zinegotziarekin bildu zen TTIPI-TTAPA: «Azken finean
gu euskaraz solasten gara beti, eta kontraesan bat zen paperak erdaraz iza-
tea. Gu euskaldunak gara eta euskaraz egitea nahi dugu, ez dugu zertaz erda-
razko paperik hartu beharrik» zioten elkarrizketan. TTIPI-TTAPA TELEBISTAren
aurkezpen ofiziala ere UEMA Egun hartan egin zen.

Ni herri ttiki batekoa naiz, 200 biztanleko he-
rri pulit batekoa, eta herri hauek dituzten
arazoei buruz mintzatu nahi dut. Bi arazo

ikusten ditut nagusiki:
- Batto, edozein gisatako lantokietatik urrun diren
herriek, aukera bakarra nekazaritzatik bizitzeadu-
te, eta denek dakigu zein lan gogorra den neka-
zaritza, etazoritxarrezezdue-
la trabaetaarazoakbaizikhar-
tzen. Husteko eta biztanlerik
gabegelditzekoarriskuahaun-
dia dute herri hauek. Lagun-
tza behar dute.
- Bertze arazoa juxtu kontra-
koa: batere neurririk gabe
haunditzen gan diren herriak.
Hauek ere denek ezaguten ditugu: hortxe dago
herri ttikiaren muina, baina bere inguruan sekula-
kourbanizazioneaketaetxe-blokeakegindira,be-
ren aparkaleku, semafono, asfalto eta zimentaz
inguraturik, lehengo herri ttikiak zuen goxotasuna
galduz. Ez genituzke galdu beharko gure herri tti-
ki hauek, pulitak, goxoak, eta bizitzeko atseginak.

Gure herri ttiki hauek

Nire txanda
Koro IRAZOKI

Lantokietatik
urrun diren
herriek, aukera
bakarra
nekazaritzatik
bizitzea dute

Mikel PERNAUTE
Txarutako palista

Nafarroako buruz bu-
ruko pa l e ta goma
txapelketa irabazi du
lehenmailanpilotarinar-
bartearrak.Finalean30-
23 irabazi zion Amaya
taldeko Jose Mari Er-
bururi.

Arkaitz VICENTE
Ordizian saritua berriz ere

IdiazabalGaztaren Izen-
dapenak ematen duen
erregulartasunarensaria
zortzigarrenaldiz irabazi
duSunbillakoLizungaz-
tandegiak. Ordiziako
XVII. Artzain Egunean
jaso zuten saria.

Joxe Mari MITXELENA
Lehenbizikoaren arrantzalea

Maiatzaren 1ean, den-
boraldiko lehen egu-
nean arrantzatu zuen
6,4 kilo eta 84 cmko
izokina. Hirugarren al-
dia da Berako Zalaingo
arrantzaleak Lehenbi-
zikoa ateratzen duela.
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Kolaborazioak

Maiatzaren 1ean inguruan gorderik dagoen erre-
alitatea oroitarazi behar zaie sindikatuei eta gi-
zarteari:enpleguprekarioaetaemakumeekegi-

ten duten doaneko lana. «Mari, 64 urte. 40 urtez ezku-
tukoekonomiako langilea.GizarteSegurantzara kotiza-
tu gabe. Hiru seme-alaben hezkuntzaren eta bere eta
senar-ohiaren familiartekoenzaintzarenarduradun,bai-
ta etxeko lanena ere. 32 urtez ezkondurik egon ondotik
berezia, tratu txarrak jasadankoa. Senar ohia 2008anhil
zen. Erretiro pentsiorik gabe eta alargun pentsioa uka-
tua. Bere seme-alabek ematen diotenaz bizi da. Lehen-
dakari izatea lortzen badugu, hil arteko pentsioa izatea
lortuko dugu».
LanarenEgunean,amarenarekinbatdelaaprobetxatuz,
enpleguarekin edo lan produktiboarekin ematen diren
egoera ezberdinak salatzeaz gain (EREak, langabezia,
prekarietatea, eskubide sozialen galera, lana eta bizitza
pertsonala uztartzeko politiken falta, etengabeko mu-
rrizketak, erretiroa adinaren gibeleratzea, pentsio irrie-
mangarriak, lanean hasi ezin duten gazteak, eskubide-
rik gabekoetxeko langileak…) garrantzitsuada zaintze-
azeresolastea,baloresozialetaekonomikogisara.Zain-
tza lanak historikoki emakumeek egin dituzte, eta ba-
tez ere amek. Beti gibelean egon diren amak, koltxoi
emozional eta fisikoa emanez, itxaropena galdu gabe,
batzuk bere seme-alaben bizitzatik bortizki desagertu
direnak, genero biolentziaren ondorioz urtero hiltzen di-
ren 80 emakume horiek bezala. Edo bere seme-alabek
gatazka politikoak zergatik jasan behar dituzten uler-
tzen ez dutenak, beraiek ikusteko eta ondoan izateko
eskubidea ukatuz. Konflikto guziak humanizatzen di-
tuztenamahoriek,baldintzagabekomaitasunarekineta
maite dituztenen sufrimendua bukatzeko desioarekin.
Garrantzitsua da mundu honetan amen paper soziala
onartzea,zaintzailefuntzioaridagokionean.Etahoriamek
egiten dute, ez bakarrik beraiek sortzen gaituztelako
mundura. Horrela egiten dute gizarte honek hala pen-
tsatzen duelako, hala erraten duelako eta hala bizia-
razten duelako. Zaintzearen paper hori eman digute,
esklusibotasunean, emakumea izateagatik zerbait na-
turala balitz bezala, baina errealiteatean ikasi eta eraiki
egiten den zerbait da, gizasemeei erakusten ez zaiena
eta egitea eskatzen ez zaiena.
Interesgarriena, ama eta aita izatea, bi sexuek elkarba-
natutako zerbait izatea litzateke, eskema eta aurreiritzi-
rik gabe. Sortze beretik eta eta bizitza osoan pertsona
guziek behar dugunmaitasuna eta behar afektiboak bi-
en artean betetzea bakarrik eskatzen dugu. Horretara-
ko, ardurak banatzeko kanpainez gain, beharrezkoa da
aitatasun baimena zabaltzea eta amatasunarenarekin
parekatzea, horrela gizasemeek zaintzea normalagoa
ikusteko. Eta noski, zaintzea duintasunez eta justiziaz
hartzea, etxeko langileak Gizarte Segurantzako erregi-
menorokorrerapasatuz.Horregatik,«Berdintasunaopa-
ritu, ez plantxak!, Berdintasuneko etorkizun baten eta
ardura ekilibratuen aldeko apostua egin».

Maiatzaren lehena eta Amaren
Eguna: Zaintzearen analisia
Tere SAEZ (Berdintasunerako Teknikaria)

Herman Melville idazlearen lumak sortutako
Ahab kapitaina Moby Dick balea xuriaren
gibeletik ibili zen gisan ibili dira Ameriketa-

ko Estatu Batuak Osama Bin Laden Al Kaedako
buruzagiaren gibeletik, hamar urte luzez. Moby
Dickek Ahabi hanka moztu zion bezala, Bin Lade-
nek New York eta Washington kolpatu zituen, eta
horrek Washingtonen mendeku gosea piztu zuen.
Horren ondotik gertatu dena soberan dakigu. Bi
herrialde aitzinetik eraman dituzte, eta munduko
bertze hainbat bazter nahasi, ‘terrorismoaren kon-
trako gerra’ dela eta. Ahabek ez bezala, ordea,
Estatu Batuek bere Moby Dicka harrapatzea lor-
tu dutela iduri du. Helburua bete dute eta kontent
atera dira denak karri-
ketaraospatzera.Men-
debaldekoherrialdeek,
demokraziaren as-
matzaile eta nagusi
omen direnek, guziek
zoriondu dute Barack
Obama presidentea.
Baina aldi berean, le-
zio kuriosoa eman di-
gute. Gure belaunaldi-
ak behinik behin, hau-
rrak ginenetik aditu du
oraingo ‘demokrazia’
haudelahistorianegon
den sistemarik bidez-
koena,etapertsonagu-
ziek, deabruarenpare-
koak izanagatik ere, epaiketa justu bat merezi du-
tela. Justiziaren jardunetik kanpoko hilketek edo
torturak ez omen dute kabidarik Mendebaldeko
sistemetan. Ikusten dugu hori gezurra dela, eta
hainbertzeko askatasunarekin hautatzen ditugun
agintariek atzamarra zeinen gainean paratu, hura
zanpatzen dutela. Integrista erlijioso bat izan da
oraingoan ‘biktima’, XXI. mende hasieran gaizkia-
ren irudia hartu duena. Baina zein memoria eska-
sa dugun. Bushek eta Obamak justiziaren izene-
an jazarri dutenpertsonaia hori berbera erabili bai-
tzuen Ronald Reaganek bere garaian, komeni zi-
tzaionean, Afganistanen komunismoaren aurka
egiteko. Zein ezberdina izan zitekeen orain herri-
alde hori, 1978ko iraultzak boterea mantendu ba-
lu. Baina Estatu Batuek ez zuten hori nahi, eta Bin
Laden erabili zuten hori saihesteko. Garai batean
tipo ona zena, finantzatu eta entrenatu egin zute-
na, deabru bilakatu zitzaien, Saddam Husseine-
kin gertatu gisan. Bin Laden ez zen tipo ona ez,
ideia aurrerakoien etsaia zen, baina hura hiltzeko
agindua eman duena, Bakearen Nobel Saria izan-
da ere, ez da aunitzez hobea.

Moby Dick harrapatu dute
Estatu Batuek

«Justiziaren
jardunetik kanpoko
hilketek edo torturak
ez omen dute
kabidarik
Mendebaldeko
sistemetan. Ikusten
dugu hori gezurra
dela, eta hautatzen
ditugun agintariek
atzamarra zeinen
gainean paratu, hura
zanpatzen dutela»

Mikel RODRIGUEZ LANDA (Lesaka)
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Dantxarinea
egia

Santiago VILLARES
Urdazubiko alkatea

Urdazubi, herriak eta
zazpiauzokosatzendu-
te:Hiribere,Leorlas,Lan-
dibar, Telleria, Larrainta,
AlkerdietaDantxarinea.
Denak ezberdinak bai-
na garrantzi berekoak.
Urte hauetan eta batez
ereazkenhilabetehaue-
tan asko hitzegin da
Dantxarinea auzoa eta
bertatik igarotzen den
zeharbideari buruz, ha-
la eta guztiz ere, egi gu-
tti erran dira. Guzti hau
argitzeko asmoz lerro
hauek idazten ditut.
Lehenik eta behin, Ur-
dazubikoekonomiaren-
tzatDantxarineaosoga-
rrantzitsua dela adiera-
zinahidut,gunehaugu-
rezergakordaintzekola-
guntzarik hoberena da;
honetaz gain, energia
gehien kontsumitzen
duena da eta aberasta-
sun eta lanpostu aunitz
sortzen ditu. Azken aldi
honetan, gune komer-
tzial honek herriaren tu-
rismoarekikopromozio-
an laguntza handia es-
kaini digu. Erran daite-
ke, Dantxarinean egini-
ko edozein garapenek
aberastasun gehiago
ekartzen duela eta ho-
nekin batera ongizatea
etaherritarrentzako lan-
postu berriak sortzen
duela.
Dantxarineazeharkatzen
duenzeharbidearenerai-
kuntzak zer erran asko
sortuditu,halaetaguztiz
ere, eraikuntzaren zer-
gaitiarenegiariburuzoso
gutti dakizue:
1-Dantxarineakomuga-

tik egunero bataz ber-
tze5.000 ibilgailu igaro-
tzen dira. Ibilgailu hau-
en %90a Dantxarinea
bertangelditzendira,he-
menegunapasatzendu-
teerosketaketaabaregi-
ten… Gainerako %10
Dantxarineara lanera
etortzen dira edo ko-
mertzioetan berenmer-
kantziak saldu edo en-
tregatzen dituzte. Zati
ttiki bat Dantxarineatik
Zugarramurdi, Urdazu-
bi etaBaztaneraOtson-
dotik igarotzen dira.
Guzti hau jakitea ga-
rrantzitsua daDantxari-
nean egin den aldaketa
ulertzeko. Aldaketa ho-
nekin, Dantxarineako
sarrerak eta irteerak as-
ko hobetu dira eta trafi-
koarenantolamenduho-
beak seguritatea eta oi-
nezkoentzako erosota-
suna ekarri du, bai egu-
nez eta bai gauez.
Guztihauadierazita,ne-
re galdera da: Zertara-
ko balioko liguke Dan-
txarinea alde batera
uztenduen, trafikoa an-
tolatuko ez lukeen eta
trafikohorigunekomer-
tzialetik kanpo bidaliko
lukeen saihesbide ba-
tek? Nire ustez ez luke
gauzaonikekarriko,ha-
in zuzen, trafikoa Dan-
txarinea berak sortzen
duberarendako,etahau
ezabatubeharreananto-
latu eta zuzendu behar
da, zeren gu gure lurral-
derabisitanetortzenden
jendeari esker bizi gara,
hauek uzten baitute gu-
re herriaren ekonomia-
renzatigarrantzitsubat.
Gaur egun sarrera onak
dituen gune komertzial
eroso eta moderno bat
dugu, eta honek guzti-
entzakoaukeraksortzen
ditu.Gaineraetengabe-

ko hedapenean dago.
2-Askohitzegindaobra
honen finantziaketaz.
Asko balio izan duela,
ordaindugabedagoela,
herritar bakoitzak diru
kantitate bat ordaindu
behar izan duela… Ba
ez, ez da egia.
Obra honek denetara
3.000.000 euroko gas-
tua izan du, hauetatik
2.000.000NafarrokoGo-
bernuak subentzionatu
ditu, 150.000 euro Piri-
nio Atlantikoko Kon-
tseilu Orokorrak eman
ditu, 550.000 euroDan-
txarineako komertzian-
teek eman dute beren
borondatez, hala eta
guztiz ere, Dantxarine-
an 5 komertzio dituzten
hiru dendarik ez dute
partehartunahi izaneta
honenkausazUrdazubi-
ko udaletxeak gutti go-
ra behera 300.000 euro
ordaindu behar izan di-
tu.
Jakinarazi nahi dizuet
azken ordainketa hau
egina dagoela, azkene-
an obra guztia ordain-
dutagelditudaetaezda
finantziazio berri baten
beharrik izan,herritarrek

ez dute deus ordaindu
behar izan.
3- Erran eta idatzi diren
gainerako gauza guzti-
akdemagogiahutsakdi-
ra. Horrelako ekintzek
oso sinplea den zerbait
nahasi eta faltsutu nahi
izaten dute. Egin den
obra arras ona izan da
eta denei edo ia gehie-
nei gustatu zaie. Hone-
taz gain eraginkorra da
eta gune horretan lehen
zeudenarazoakkonpon-
du ditu.
Zalantzahauekargitzea
garrantzitsua dela uste
dutetabehingozgaihau
argitua utzi nahiko nu-
ke. Honela ez dira gaiz-
kiulerturik izanen,errea-
litatetik urruti gelditzen
diren iritziekdenaaldre-
besten baitute.

Josu Goiari
erantzunez

Marisol TABERNA IRAZOKI
Aralarreko zinegotzia

Berriki idatzi duzun gu-
tunarixehetasunbatzuk
gehitu beharrean gara.

Ez diogu Berako alka-
tearimeritorikkenduko,
baina guztia aitortzen
hasita, hurrengo hauek
ere erranbeharreanga-
ra.
Berako alkatearen tal-
dea gutiengoan egon-
daere,gainerakoalder-
di politikoek modu era-
ginkorrean parte hartu
dugu lau urteotako ku-
deaketan.Herriarenho-
bebeharrez jokatu du-
gu,alderdikeriaaldeba-
teanutzita,ardurakhar-
tu ditugu (talde guztiek
izanduguardurarenbat
batzordeetan), esparru
guztietan lan egin dugu
etaegoeraezduguera-
bili inoren kontra joate-
ko, herriaren alde bai-
zik.
Nafarroako Gobernuen
finantziazio politikak
udalak diru laguntzen
menpe uzten ditu, ba-
liabide ekonomiko guti
ematen digu eta gure
jarduna erabat baldin-
tzatua dago, itolarrian.
Aipatudituzun languzti-
akgauzatubadira, neu-
rri batean suerteari es-
ker izandira, legegintza
honetan ez ohiko diru

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Maialen IANTZI (Elizondoko bertso eskola) • Doinua: Munduaren ilunabarra

Maiatza hauteskunde hila
ideologia pila
mitin ta kartelak mila
denak garaipenan bila
politikariek botua saltzeko
mingain arin ta abila
alderdi berrien, iraultza ideiek
sortu dute iskanbila
askatasunak hitza harturik
hautsi du herri ixila
herriek agintia eskuratzeko
da aukera borobila
bertintasuna ta demokrazia
behingoz islatu dadila.

Iritsi da momentua
eskutan dugu botua
paper xuri tolestua
bertan gure sekretua
hautestontziko, ideia-on denei
atra zaiogun zukua
atzendu gabe, erakutsiaz
guztiei errespetua
guregan dago herri honetxen
etorkizun ta patua
edozein dela ere egokia
izan dadila hautua
gobernuek herriei bizkarran ordez
man diezaiola eskua.

Hauteskunde kanpainan murgilduak
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iturriak izan ditugulako,
eta ahal izan dugun
neurrian probestu ditu-
gu, bereziki Espainako
Gobernuakudaletarabi-
deratudituenxoxakba-
tetik; eta bertzetik, ai-
tzineko legegintzan bi-
deratuak gelditu ziren
hainbat lan legegintza
honetan gauzatu ahal
izan direlako.
Udalaren lana ez da
obretaramugatzen,age-
rikoagoakbadiraere.Ai-
patu nahi ditut hemen
beharbada“ikusi”ezdi-
tuzun bertze esparru
batzuetan ere burube-
larri aritu garela, herria
egiteko funtsezkoakdi-
renakguretaldearenus-
tean. Azkeneko urtetan
aldaera handia izan da
gizarte gaietan, gizarte
zerbitzuetako manko-
munitatearekin batera
Bortzirietan eta Beran
landu ditugun gaietan:
berdintasunarenalorre-
an; lanaetafamiliauztar-
tzeko kontziliazioan;
drogomenpekotasunen
aurkakoplanean;anizta-
sunarenaitortzan...Bor-
tzirietakoeuskaraetahi-
ri hondakinen manko-
munitatetanerantzunki-
zunez jokatudugu.Kul-

turaetakirolalorrean lan
dinamikoa egiten segi-
tu du udalak; mugikor-
tasunaren gaia jorratu
dugu; krisi egoera ho-
netanBaztan-Bidasoa-
koudalordezkariekinel-
karlana bultzatu dugu
eta zonalde osoari era-
giten dioten bertzelako
kezkak plazaratu ditu-
gu. Udalaren gastuak
aztertu, neurtu eta ahal
izan den neurrian mu-
rriztu ditugu.
Lauurteotangauzaanitz
egin da. Baina ez da zi-
legia soilik alkatearen-
ganuzteamerituguztia.
Akatsak denon artean
partekatu behar izaten
ditugun bezala, meritu-
akerehalaegiteagutie-
nekoa da.

Zer ari da
pasatzen
Urdazubin?
Izaskun MIURA ARIZTIA
Urdazubiko talde baten izenean

Etorkizun ziurgabe,
langabezi eta krisi fa-
matuaren garai hone-
tan, buruan darabilgun

kezka bat zuenganatu
nahidugu.Zeraridapa-
satzengureherrikouda-
letxean?
Urdazubikoak kasu be-
rexia dirudi, azpiegitura
lanak egin dira, eta ohi-
koa den moduan, au-
rreikusitakoabainodiru
gehiagokostadira,uda-
letxeak, horiek ordain-
tzeko aurrekontu nahi-
korik izan gabe; berriki
moldatutako Dantxari-
neako zeharbideko pa-
satzeaekiditekosahies-
bide bat egiteko obra
garrantzitsu bat proiek-
tatua dago, nahiz eta,
gaur egungo trafiko ko-
puruarendako ez den
beharrezkoa;azpiegitu-
rahauetakobatzuk (bu-
katuak edo proiektuan
daudenak), manteni-
mendu garaian gastu
energetiko haundia su-
posatzendute,adibidez,
gehiegizko argiteria;
azken urteetan, uda-
letxea barne dagoen
prozesujudizialakbider-
katu egin dira, horrek
dakarren gastuarekin:
defentsa, aholkularitza,
kostu judizialak…
Jarduera hauetako ba-
tzukudaletxeandauden
bi taldeen adostasuna-

rekin egin dira eta ber-
tzeak gehiengoa duen
alkatearen ta ldeko
bozkekin.Egiazkibeha-
rrezkoadaUrdazubiren
tamainako ( 360biztan-
le)udaletxebateangas-
tu kopuru hau? Ondo-
riorik ekarriko al du?
Bertzalde,azkenhilabe-
teetako udaletxeko bil-
kuretan, alkateak erran
du ElektraUrdazubiren
salmentatramitatzenari
dela .Udalerriarenaden
aipaturiko konpainiak
herria bertze konpainia
batzukbainomerkeago
hornitzen du argiz, eta
aspaldiko urteetatik
udaletxeari etekin eko-
nomiko handiak da-
karzkio.
Badirudi energia legea-
ren inguruanestatumai-
lan egindako lege mol-
daketek aldaketak egi-
tera behartzen dutela,
ondorioz, banaketa eta
merkaturatzeaezindira
erakundeberaren jabe-
gokoak izan. Badirudi,
alkatea, udalarena den
konpainia osoki saltze-
ko tratuan ari dela Elek-
traValdizarberekin.Ho-
nek, diru sarrera handi
eta azkarra ekarriko lu-
ke, lehendik hartutako

zor posible batzuk gar-
bitzen ahalko zirelarik.
Erranahiruak dioen be-
zala,Gaurko janabihar-
ko gosea.
ElektraUrdazubirenba-
naketa udalaren esku
mantendu ahal izanen
litzateke eta merkatu-
ratzea bertze konpainia
bateneskuutzi (halako-
rikbalego).Zertazezda
bigarren aukera hau
hautatu,Urdazubik epe
luzerako diru sarrerak
mantentzeko eta etor-
kizunerako segurtasun
ekonomikogehiago iza-
teko?Noiz egin da udal
konpainia honen sal-
mentarako enkantea?
Zer asmo dituzte hu-
rrengo udal hauteskun-
deetan aurkezten diren
taldeekElektraUrdazu-
biren inguruan?
Ondoko urteetan zerga
berriak jarriko dituzte?
Zergak berriz igoko di-
tuzte, dagoeneko ba-
tzukin egin bezala?
Bertzelakozerbitzuetan
murrizketak eginen di-
ra?…
Galdera hauek airean
uzten ditugu, urdazubi-
arrokhausnarketakegin
eta horien arabera joka
dezagun.
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HAUTESKUNDEAK

MAIATZAREN 22A � UDAL ETA FORU HAUTESKUNDEAK

Bilduren helegitea onartuta, aurkeztutako
talde guztiak hauteskundeetan izanen dira
Sei herritan ez
da zerrendarik
aurkeztu eta
hamarretan
talde bakarra

TTIPI-TTAPA
Espainiako Auzitegi

Konstituzionalakaintzat
hartu du Bildu koali-
zioak aurkeztutako ba-
bes helegitea, eta be-
raz, maiatzaren 22ko
udaleta foruhauteskun-
deetan izanen da. Au-
zitegiGorenakbalioga-
betu egin zituen Bildu-
ren zerrendak, baina
Konstituzionalak gibe-
lera bota du Gorenaren
ebazpena. Horrenber-
tzez, eskualdean aur-
keztudirentaldeguztiek
izanendutehauteskun-
deetan parte hartzeko
aukera. Aurkezten utzi
izan ez baliote, airean
geldituko litzatekeAran-
tza,GoizuetaetaSunbi-
llakoudala,horietanBil-
du baino ez baita aur-
keztu. Horietaz gain,
Bera, Lesaka, Bertiza-
rana, Leitza eta Bazta-
nen aurkeztu da Bildu.

TALDE BAKARRA
Eskualdeko hamar

herritanhautagaitzaba-
karra izanen dute hau-
teskunde hauetan eta
hori da Arantza, Areso,
Goizueta, Eratsun,
Ezkurra, Igantzi, Oiz,
Saldias,SunbillaetaZu-
garramurdiren kasua.
Hortaz,hauteskundeen
aitzinetik jakina da no-
la osatuko den udalba-
tza.ArantzanJaime Itu-
rria izanen da alkatea,
AresonUrAlguero,Goi-
zuetan Pablo Miranda,
IgantzinLourdes Ibarlu-

zeaetaSunbillanAmets
Inda. Eratsun, Ezkurra,
Oiz, Saldias eta Zuga-
rramurdinzerrendak ire-
kiakdiraetamaiatzaren
22an jakinen da.

ZERRENDARIK EZ
Sei herri dira zerren-

da osatu ezinik gelditu
direnak:Arano,Beintza-
Labaien,Donamaria,El-
gorriaga, Ituren eta
Urroz. Urri aldera egi-
nen den bigarren deial-
diaren esperoan egon
beharko dute, beraz.
Horrezgain, kontzejue-

takohauteskundeakere
orain tokatzendira,bai-
naBertizaranan,ezOie-
regin, ez Narbarten eta
ez Legasan ere ez da
hautagairik aurkeztu.

BORTZ ZERRENDA
Zerrenda aukera za-

balarekinerebadirauda-
lerriak eta horixe da
Baztan, Bera eta Etxa-
larren gertatu dena.
Bortzzerrendabaitituzte
hautesleek. Laurekin
daude Leitza eta Lesa-
ka.Bi taldeBertizarana,
Doneztebe, Urdazubi

eta Zubietan izanen di-
tuzte. Zubietan 2007ko
maiatzeko hauteskun-
deetan zerrendarik aur-
keztu ez bazen ere, al-
di honetan bi egin dira.

UPN-PPN-PSN
Hiru alderdiok lehen

aldiz aurkeztu dute ze-
rrenda herri batzuetan.
Batzuetan herriko jen-
dea badago ere, gehie-
netan kanpoko jendea-
rekin osatu dituzte ze-
rrenda osoak.

EPEAK
Maiatzaren 6an za-

baldu zen hauteskun-
deetako propaganda
egiteko epea eta hila-
ren 20ra arte izanen da
aukera. Maiatzaren
22an09:00etatik20:00-
etara egonen dira hau-
testontziak zabalik eta
hortik aitzinera eginen
dira zenbaketak. Pos-
tazbotoaemannahidu-
tenek, berriz, maiatza-
ren 12a izanen dute es-
kaerak egiteko azken
eguna eta 18rako bida-
lia izan beharko dute.
Ekainaren 11n hartuko
dute kargua alkate be-
rriek.

UTZITAKO ARGAZKIA

Bilduren legezkotasuna eskatzeko, elkarretaratzeak egin ziren joan den astean hainbat herritan.
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BORTZIRIAK

Alkaiagatik
abiatuko da eta
Lesakan bukatu

TTIPI-TTAPA
OsasunakoBortzirie-

tako Gorriak Peñak eta
Realeko Genaro Talde-
ak, elkarlanean, ibilaldi
arautua antolatu dute
hurrengoekainaren5era-
ko. Igande goizez egi-
nen da proba eta biko-
teka izanen da.
Ibilaldia Alkaiagako

frontoian hasi eta Lesa-
kan amaituko da. Lehe-
nengo bikoteak irteera
08:30ean eginen du.
Bertzelako ibilaldie-

kin alderatuta, ibilaldi
neurtuak bere berezita-
sunak ditu. Kasu hone-
tan, ez du lehenbizikoa
helmugaratzenedo inork
bainolehenagotikamai-
tzen duenak irabaziko.
Bikoteguztiendenbore-
kin bataz-bertzeko bat
eginen da eta denbora
horretara gehien hurbil-
tzendenbikoteak iraba-
ziko du.

IZEN-EMATEA
Izenaematekoseieu-

ro ordaindu beharko di-
rabikoteko,etahorreta-
rakoaitzinetikLesakako
Koxkila eta Berako Xu-
gaostatuetan izanenda
aukera, beti ere ekaina-
ren4ko16:00arte.Hala
ere, egunean bertan ere
izena emateko aukera
izanenda,08:30etikpro-
ba hasi bitarte. Hori bai,

irteera ordena erabaki-
tzerako orduan, lehen-
tasuna izanen dute le-
hendik izen emanduten
bikoteek.
Ibilbidean zehar in-

darrak berritzeko jan-
edanekobipostuizanen
dira eta helmugan lun-
txaeskainikozaieparte-
hartzaileei.
Sariei dagokienean,

irabazleek txapela eta
oroigarriaketxeratukodi-
tuzte. Eskualdekobi tal-
deek elkarrekin antola-
tzen duten lehenbiziko
ekintza izanen da.

Bera eta Lesakako
nekazaritza
bulegoak
Maiatzetik goiti Bera

eta Lesakako nekazari-
tzabulegoakirekitadau-
de. Berakoak Herriko
Etxean du egoitza eta
ortzegunetanegotenda
zabalik,12:15etik13:30-
era. Lesakakoa, berriz,
asteartetanzabaltzendu-
te, 12:15etik 13:30era.

Toki Onan AHTren
aurka
Nafarroako LAB eta

STEE-EILAS irakasleen
sindikatuek bat egin zu-
ten AHTri desobedien-
tziazibilekoMugitu!Mu-
gimenduak Euskal He-
rrikoikastetxeetandeitu-
rikoMugitu Egunarekin.
Hala, maiatzaren 5ean,
BerakoTokiOna institu-
tukohainbat irakasleeta
langilekAHTrenaurkael-
karretaratzeaeginzuten.

KIROLA � FUTBOLZALEAK MENDIRA

Ibilaldi arautua
antolatu dute
osasunazale eta
realzaleek
ekainaren 5erako
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BERA

ARRANTZA � DENBORALDIKO LEHEN EGUNEAN

Zalaingo Jose Mari
Mitxelenak atera
du ‘Lehenbizikoa’
6,400 kiloko
izokin ar
basatia
arrantzatu zuen
hilaren 1ean

Aitor AROTZENA
BidasokoLehenbizi-

ko Izokinaateratzekoez
daaunitzikesperatube-
har izan. Hondarribita-
rrasortzez,bainaaspal-
diko urteetan Berako
Zalain auzoan bizi den
Joxe Mari Mitxelena
Urrestarazuarrantzale-
ak 6,400 kiloko pisua

eta 84 zentimetroko lu-
zerazuen izokinarraeta
basatia (errepoblazio-
rako izokinei egitenzai-
en markarik gabekoa)
aterazuenarrantzaden-
boraldia irekitzen zen
egunean, maiatzaren
1ean,09:30ean.Lehen-
biziko trepan, presaeta
Artxabalarteanaterazu-
en ale ederra.
Mitxelenarentzat hi-

rugarren Lehenbizikoa
izan da aurtengoa. Le-
hen egunean arrantza-
le aunitz ikus zitezkeen
Endarlatsa inguruan,
bere txandarenespero-

an. Juan Otamendi eta
Fermin Martinez Mar-
tiarena, Berako Ehiza
eta Arrantza Elkarteko
p res iden teak e ta
idazkariak eman zioten
Lehenbizikoaren garai-
kurra Joxe Mari Mi-
txelenari. Gainera, izo-
kinarentzakoerosleaere

topatu zuen. Igeldoko
Rekondo jatetxekoTxo-
min Rekondo Endarla-
tsan zegoen, bera ere
izokin arrantzalea baita
etasaldudaitekeen izo-
kin bakarra erosi zuen.
Duela bi urte Iruñeko
Hartza jatetxeakmono-
polizatzen zuen Bida-

soko lehenbiziko izoki-
naren erosketa, iaz Do-
nostiako Urola jatetxe-
ak eskuratu zuen eta
aurten Igeldora joan da
izokina. Izokina modu
aunitzetara prestatzen
ahal dela ere aipatu zi-
gunRekondok,«etade-
nak goxoak».

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Jose Mari Mitxelenak gustora erakutsi zuen sasoi honetako Lehenbizikoa.
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BERA

Ekainaren 3an
bukatuko da
bestetako
programan
idatziak
sartzeko
aukera

TTIPI-TTAPA
Urteroko moduan,

Sanestebanbestenpro-
gramarekin batera, Be-
rako Oihua aldizkaria
banatuko da etxeetan.
Bertanartikuluak idazte-
ra animatu dute Bera-
ko Kultur Batzordetik.
Lanak nahi den gai

eta luzerakoak izaten
ahal dira, eta irudi edo
argazkiz lagunduak joa-
tenahaldira.Hauekaur-
keztekoepeaekainaren
3a (ortzirala) bitarte iza-
nen da. Lanak, posta
elektronikoz kultura@
berakoudala.net edo
kultura.bera@gmail.com
helbidetara bidaltzen
ahal dira edo, bertze-
naz, zuzenean Berako
Kultur etxera eraman,
ahal bada formatu digi-
talean. Leku arazoen-
gatik aurkeztutako tes-
tu guztiak sartzea ezi-
nezkoa baldin bada,
euskaraz idatzitakoek
izanen dute lehentasu-
na. Testuak euskaraz
idaztera animatzen du
Berako Udalak.
Testuaren bukaeran

egilearen izen-abizenak
etanortasunagiriaager-
tu beharko dira nahi-
taez. Ez da onartuko
pertsona edo talderen
batmindu edo irain de-
zakeen testurik.

Argazki Rallya
RicardoBaroja ikas-

tetxe publikoak antola-
tutakoargazki rallyaegin
zen maiatzaren 7an,
ikastetxeak berak Kul-
turBatzordearen lagun-
tzarekin antolatuta. Le-
henHezkuntzako2.eta
6. maila arteko ikasle-
ak, lau laguneko talde-
tan banatu eta argazki-
ak atera zituzten, gai
librean. Orduan atera-
tako argazkiekin maia-
tzaren18tik20raargazki
erakusketa izanen da
Berako Kultur Etxean,
18:00etatik20:00etara.
Maiatzaren 20an, era-
kusketa bukatzen de-
nean, talde bakoitzak
horma-irudia jasokodu
eta bertan dauden par-
taideen artean opari
zozketa eginen da.

Hauteskunde
sindikalak Funveran
Funvera enpresan

bederatzi ordezkari au-
keratu zituzten apirila-
ren 27an eginiko hau-
teskunde sindikaletan.
Bederatzi ordezkarita-
tik zazpi lortu zituen
ELAk, 75 boto eskura-
tuz. Bertze bi ordezka-
riak LABek lortu zituen,
26 botorekin.

Musika entzunaldiak
IsidoroFagoagaudal

musika eskolak antola-
turik musika entzunal-
diak izanen dira maia-
tzean. Hilaren 7an pia-
no teklatua, 24an triki-
t ixa eta akordeoia,
25ean perkusioa, txis-
tu eta biolina eta 26an
gitarra.

KULTURA� SAN ESTEBAN BESTAK PRESTATZEN

Berako Oihua
aldizkarirako lanak
aurkezten ahal dira

UTZITAKO ARGAZKIA

Mikel Telletxeak irabazi du azal lehiaketa
Mikel Telletxea Zabaleta beratarrak irabazi du bes-
tetako egitarauaren azal lehiaketa. 9 partehartzai-
leren artean Telletxeak egindako lana aukeratu du
epaimahaiak. Bigarren postua Bixente Tabernak
lortu du eta kontrazalean agertuko da bere lana.

BORTZIRIAK

Begirale lan
poltsa osatzeko
deialdia irekia
TTIPI-TTAPA
EuskaraMankomuni-
tateak aisialdiko be-
giraleen lan-poltsa
osatzekodeialdiaegin
du. Bereziki, udaleku
irekietarakobegirale-
akkontratatazekoera-
bilikoda zerrendaeta
eskaerak maiatzaren
20ko 12:00ak baino
lehen aurkeztu behar
diraBortzirietakoEus-
karaMankomunitate-
an (Herriko Plaza 7,
31790 Arantza) edo
euskara@bortziriak.org
helbideelektronikoan.
Deialdia www.bortzi-
riak.org webgunean
dago ikusgai.



14 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 542 zbk.

2011.05.12

Aizkolariak,
bertsolariak eta
trikitilariak ere
izanen dira

TTIPI-TTAPA
Antzerkia eta Esko-

lak,KulturBatzordearen
laguntzaz antolatutako
XVII. Mugaz Gain An-
tzerki jaialdiakabiatudi-
ra Kultur Etxean. Aste
honetan, maiatzaren 11
eta 12an, DBHko ikas-
leen txanda izanen da,
Iruñeko Iturrama, Bara-
ñaingoAlaiz,Pasaia-Le-
zo,LodosakoPabloSa-
rasate eta Berako Toki-
Ona institutukoen ema-
naldiak izanendira.Hel-
dudenastean,maiatza-
ren 19 eta 20an, Berako
LehenHezkuntzakoikas-
leen antzezlanak izanen
dira ikusgai: ortzegun
goizean Jesusen Biho-
tzako 2. mailakoak eta
RikardoBarojako5.mai-
lakoak ariko dira. Ortzi-
raleanLabiaga ikastola-
ko 5. mailakoak eta Ri-
kardoBarojako2.ekoak.
Arratsaldetan ateak za-
lik izanen dira.

BORTZIRIAK

Hiri hondaki-
nen bilketari
dagozkion
tasak ez dira
igoko aurten

TTIPI-TTAPA
Hiri-hondakin solido-
en bilketaren zerbi-
tzuari dagokion tasa
aurtenez igotzeaera-
baki du Bortzirietako
HiriHondakinenMan-
komunitateak. 2010-
eko urriaren 25ean
hartu zuen erabakia
Mankomunitatearen
juntak,ahobatez.Ber-
tzalde, 2011ko lehen
urte erdiko zabor bil-
keta eta tratamendu
zerbitzuetako tasak
egun hauetan kobra-
tzekoak dira eta ho-
rretarakoepeahilaren
31n bukatuko da.
Ordaintzen ez bada,
ekainaren30era luza-
tuko da eta hori pa-
satu ondotik, %20ko
errekarguarekin ko-
bratukoda.Erabiltzai-
leen eta tasen maila
zehatzak, bilketako-
ak nahiz tratamentu-
koak, 15. orrialdeko
iragarkian topatuko
dituzueetaxehetasun
gehiago 948 635254
telefonora deituz.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Hauteskundeentarako zerrendak
Maiatzaren 22ko udal hauteskundeei begira, lantaldeak eta programak aurkez-
ten hasi dira taldeak. Argazkietan Bildu Jose Mari Telletxea buru dela, Aralar
Marisol Taberna zerrendaburu dela eta EAJ Santiago Altzugururen buru dela.

BERA

KULTURA � LEHEN HEZKUNTZA ETA DBH-KO IKASLEEN ESKUTIK IZANEN DIRA EMANALDIAK

Mugaz Gain Antzerki Jaialdiak
17. edizioa beteko du aurten
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LESAKA

ELKARTEA � HILABETERO ATERALDI BAT EGINEN DA

Santiago Bideko
lau etapa eginen
ditu Beti Gazteko
mendi taldeak
Igande honetan
Baiona eta
Zuraide artean
ibiliko dira

Aitor AROTZENA
Beti Gazte elkarteko

mendi taldeak ekimen
berezia antolatu du da-
tozenhilabetetarako:Do-
nejakueedoSantiagoBi-
dearen zati bat eginen
dute, hilabetean etapa
bateginez.Lehenbizikoa
igande honetan, maia-
tzaren15eaneginendu-
te, Baiona eta Zuraide
artean (24,75 km). Le-
henbizikoateraldihone-
tarakoautobusaantola-
tu dute. 07:15ean abia-
tuko da Plaza Zaharre-
tik eta 18:00 aldera itzu-
likoda.Hurrengohilabe-
tetan Zuraide-Elizondo
(29,70 km), Elizondo-
Lantz (25,13 km) eta
Lantz-Iruña (27,94 km)
eginendituzte.Lehenbi-
zikoateraldihonetaniza-
ten den erantzunaren
arabera erabakiko da
hurrengoetan autobusa
antolatuedokotxetanjo-
an.

San Ferminen
ateraldia
Maiatzaren19anate-

raldia antolatu du San
Fermin E lkar teak .

08:00etan abiatuko dira
Lesakatiketabideango-
saldu ondotik, Lizarra
bixitatukoduteetaegun
horretanazokaizatende-
laereaprobetxatukodu-
te. Handik Barindanora
joko dute eta Urederra-
ren sorbururaino txan-
goaeginendute.Bazkal
ondotik, Urbasa eta Al-
tsasun barna Lesakara
bueltatukodira.Bidaiho-
netarako eta egun ho-
rretakobazkarirakotxar-
telak 20 eurotan salgai
daudemaiatzaren15era
bitarte. Dena den, aitzi-
netik autobuseko leku-
ak betetzen badira, or-
duan itxikoda izenema-
te epea.
Bertze aldetik, maia-

tzaren 24 eta 25ean, eli-
kadurari buruzko sola-
saldiakantolatudituSan
Ferminek,SandraLega-
sa dietistaren eskutik.
17:00etatik 18:00etara
eginendira saioak egoi-
tzan. Bertan parte har-
tzeko interesa dutenek
lehenbailehenemanbe-
harko diote izena osta-
tuko arduradunari.

Irakurketa Kluba
IrakurketaKlubahila-

bete honetan 14an eta
28an bilduko da Udalak
Koskonta Bideko 7.ean
duen egoitzan, 19:00-
etan.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Bilduri babesa emateko elkarretaratzea
Eskubide guztien alde, iIlegalizaziorik ez! izenburupean elkarretaratzea egin zen
maiatzaren 3an Plaza Zaharrean. Bilduko zerrendakideek kontu zuten pankar-
taren gibelean ehun bat lagun elkartu ziren, tartean maiatzaren 22ko hautes-
kundeetara aurkeztuko ez diren Onin udal taldeko kideak eta hauteskunde ho-
rietarako PSNko zerrendaburu izanen den Carlos Aitor Yuste ere. Hauteskun-
deetan aukera guziek parte hartzeko eskubidea aldarrikatu zuten.
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ARTE MARTZIALAK � NAFARROAKO TXAPELKETA

Emaitza onak
lortuz fin ibili dira
herritarrak Kenpo
Kai txapelketan
Lehen, bigarren
eta hirugarren
postuak
eskuratu dituzte

Irune eta Itsaso
Kenpo kai gure arte-

anindarhaundiahartzen
ari denartemarzialadu-
gu. Gure inguruan bortz
klubditugu:Berakoa,Ur-
dazubikoa, Etxalarkoa,
ElizondokoaetaDonez-
tebekoa. Apirilaren 3an
BeraneginzenNafarroa-
koKenpoFederatu2011
txapelketaetabertzehe-
rritakoekin batera Etxa-
larkohainbathaur,gazte
eta gurasok parte hartu
zuten. Nafarroa guztitik
120partehartzaileeta15-
20 arbitro izan ziren.
Banaka modalitate

hauetanarituziren:Kata
(esku hutsik), Kobudo
(armak erabiliz), Goshin
waza (babes pertsona-
leko teknika),conbateal
puntoetaconbatesemi-
contactocontinuo. Txa-

pelketahonekEspainia-
ko Kenpo Kai federatu
txapelketarako sailka-
tzeko balio izan zuen.
Hauek izan ziren Be-

rakoemaitzak:kataben-
jaminetan:1.UnaiArbu-
rua, 2. Niko Garcia eta
3. Mikel iturria. Kata in-
fantiletan:2.GoiatzJau-
regi.Katahelduetan: 2.
Mikel Lekuona. Benja-
minetanarmekin:1.Ni-
coGarciaeta3.UnaiAr-
burua. Armekin alebi-
netan: 3. Ainhoa Telle-

txea.Emakumeheldue-
tan:MinervaMartin ga-
raile.Armakerabilizgi-
zonhelduetan:2.Edor-
taIturria.Gizonhelduen
dentsa pertsonalean:
2.Edorta.Puntoborro-
kan kadeteetan: 1.
Goiatz.Gerrikomarroi
etabeltzenartekopun-
to borrokan: 2. Edorta.
Gerrikomarroietabel-

tzen arteko combate
semicontactocontinuo
Edorta garaile.

Lurriztiederrako
bestak
Maiatzaren 1ean Lu-

rriztiederra auzoan urte-
ko besta ospatu zen. 70
lagun inguru bildu ziren
bazkaltzera eta ondotik
Miren eta Izaro trikitila-

riek bazkalondoa alaitu
zuten.

Igerilekuko lanak
Udal igerilekuen fun-

tzionamendu, garbiketa
etamantenimendulanak
egitekobi langilekontra-
tatzekodeiaeginduUda-
lak.Hilaren13an,14:00-
etanbukatukodaeskain-
tzak aurkezteko epea.

ETXALAR

UTZITAKO ARGAZKIA

Independeteen lantaldea
Arantxa Zubieta buru dutela, Etxalarko Independen-
teek ere euren lantaldea aurkeztu dute.

UTZITAKO ARGAZKIA

Talde abertzale, euskaldun eta ezkertiarra
Izen berriarekin baina esperientziadun jendea bildu di-
rela erranez aurkeztu dute Etxalar Aintzinerat taldea.

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN
Modesto irakaslearekin kenpo kain aritzen diren herritarrak ez dira gutti.



KONTZEPTUA BILKETA
TASA

TRATAMENDU
TASA

€/urteko €/urteko

Zentsatutako etxebizitza guztiak, bertan
norbait era iraunkorrean bizi ala ez

76,40 €

44,50 €
Zaborrontzira 200 metrotik 500 metrora
dauden baserriak

65,00 €

Zaborrontzira 500 metrotik gora dauden
baserriak

53,50 €

1. Merkataritza eta zerbitzuak.
Elikagaien eta etxetresna sektorekoak ez di-
renak: Mertzeriak, drogeriak, burdindegiak,
okindegiak, ileapaindegiak, lan bulegoak

76,40 € NAFARROAKO
HIRI

HONDAKINEN
TRATAMENDU-

RAKO
PARTZUERGOA

2011ko tarifen
zenbatekoak

eta aplikatutako
irizpideak

2010eko aben-
duaren 13ko

151. Nafarroako
Aldizkari

Ofizialean ikus
daitezke.

Dena den,
erabiltzaile

bakoitzak jaso-
ko du horien
zehaztasuna
bere etxean.

2.Merkataritza. Elikagaidendak (harategiak,
arraindegiak, janari dendak),
etxetresna dendak eta farmaziak

150,00 €

3. Merkataritza. Autozerbitzuak 228,80 €

1. Ostatua. Noizbehinka irekitzen diren
ostatu eta biltegiak eta jarraian irekita
egoten diren bertze batzuk ere, 30 m2ko
edo gutxiagoko azalera dutenak

152,50 €

2. Ostatua. 30m 2 baino azalera handiagoko
ostatuak eta janari denda
daukaten ostatuak

305,30 €

3. Ostatua. Pub eta diskotekak 381,30 €

1. Jatetxea. Modu iraunkorrean irekiak
dauden Elkarte gastronomikoak, eta
5 mahai edo gutxiago dituzten jatetxeak

381,30 €

2. Jatetxea. Bortz mahai baino
gehiago dituzten jatetxeak

686,60 €

KONTZEPTUA BILKETA
TASA

TRATAMENDU
TASA

€/urteko €/urteko

Landetxeak. 153,00 € NAFARROAKO
HIRI

HONDAKINEN
TRATAMENDU-

RAKO
PARTZUERGOA

2011ko tarifen
zenbatekoak eta
aplikatutako iriz-
pideak 2010eko

abenduaren 13ko
151. Nafarroako

Aldizkari
Ofizialean ikus

daitezke.

Dena den,
erabiltzaile

bakoitzak jasoko
du horien

zehaztasuna bere
etxean.

Zaborrontzira 200 metrotik 500 metro-
ra dauden landetxeak

130,10 €

Zaborrontzira500metrotikgoradauden
landetxeak

107,10 €

1. Hostala. 10 logela edo gutxiagokoak 533,70 €

2. Hostala. 10 logela baino gehiagoak 762,60 €

Merkataritzako saltokiak , opariak
bakarrik saltzeko

380,80 €

Merkataritzako saltokiak ,
janaridenda edota ostatudunak

762,60 €

Merkataritzako saltokiak ,
jatetxedunak

1.143,90 €

Lantegiak , lau langile bitarte 76,40 €

Lantegiak , 5-10 langile bitarte 152,50 €

Lantegiak , 11-30 langile bitarte 381,30 €

Lantegiak , 31-60 langile bitarte 762,60 €

Lantegiak , 60-150 langile bitarte 1.143,90 €

Lantegiak , 150-300 langile bitarte 2.167,60 €

Lantegiak , 300 langile baino gehiago 3.195,00 €

Norberaren erabilerarako edukiontzia 741,10 €

ORDAINTZEKO ERA
Ordainketak banketxeetan helbideratuta ez dituztenak:
Abisuan agertzen den edozein kontutan eginen da ordainketa nahi den banketxetik, abisu hirukoiztua aurkeztuz.
Ordainketak banketxeetan helbideratuta dituztenak:
Kontutik zuzenean kobratuko zaie.

ORDAINTZEKO EPEA
• 2011ko maiatzaren 31n bukatuko da.
• Ordaintzen ez bada, epea 2011ko ekainaren 30era arte luzatuko da. Luzapen horri dagokion interesa aplikatu ahal izanen da.
• Aipatutako epea pasatu ondoren, premiamenduzko exekuzio bidez %20ko errekarguarekin kobratuko da.

Bortzirietan, 2011ko apirilaren 1ean

Presidentea,
Patxiku Irisarri Elizagoien

Bortzirietako
Hiri Hondakinen
Mankomunitatea

Jakinarazten da

2011ko lehen urterdiko zabor bilketa eta tratamendu zerbitzuetako tasak kobratuko direla,
ondoren seinalatzen den bezalaxe:

2011ko TASAK
ERABILTZAILEEN eta TASEN MAILAK



18 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 542 zbk.

2011.05.12

IGANTZI

MENDIA � DEIALDI BERRIA

Igerilekuko lanak
esleitzeko
hirugarren deialdia
egin du Udalak
Orain arte ez
da inolako
eskaintzarik
aurkeztu
Herriko Etxean

TTIPI-TTAPA
Ekainaren 11n hasi

eta irailaren 11n buka-
tuko den igerilekuko
denboraldiari begira
segitzenduUdalak. Ige-
rilekuko mantenimen-
du, garbiketa eta fun-
tzionamendu lanakegi-
teko bi deialdi egin zi-
tuen bere garaian, bai-
naeskaintzarikaurkeztu
ez zelakoz, hirugarren
deialdi bat egin behar
izan du.
Eskaintzakaurkezte-

ko azken eguna ortziral
hau, maiatzak 13, iza-
nenda.Udaletxeraera-
man beharko dira pro-
posamenak.
Aipatzekoa da, ber-

tzalde, Udalak hasiera-
ko prezioa 1.750 euro-
tan zuela jarria (BEZ-a
barne),bainahirugarren

deialdi honetan 2.000
eurotara igotzeaeraba-
ki duela.

Mendi irteera
Aitzinekoaldizkarian

aipatu bezala, larunbat
honetarako, maiatzak
14, Igantzitik Etxeber-
tzekobordara joateko
mendi ateraldia antola-
tu du Biltoki elkarteak.
Bozpaseiorduko itzulia
izanendaeta07:00etan
abiatuko dira herritik.
Behin harat ailegatuta,
denekelkarrekinbazkal-
duko dute.

ARGAZKIA: IGANTZIKO ESKOLA

Herri Kirol Jolasak
Nafarroako Herri Kirol Jolasetan, Unanu taldea txapeldun izan da, eta dominak
soinean eta txapela eta oroigarria aitzinean dituztela ageri dira argazkian, kirol jo-
lasetan parte hartu duten herriko bertze taldekoekin batera, Abelu taldekoekin.

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA

Igantzitik Otsagabiarako bidea egin dute 18 lagunek bizikletaz
Apirilaren 30ean egin zuten Biltoki Elkarteko bizikleta taldekoek urteko irtenaldirik
nagusienetako bat. Iaz Inurrietak Faltzesen duen upategira egin zuten txangoa eta
aurten bidaia pixka bat gogortu zuten, Otsagabiara joanez. 07:00etan abiatu ziren
ElkartetiketaArtesiaganbarrenaeginzuten lehenbizikozatia.GeroZubiritikAuzpe-
rrira joan ziren Errotik pasatuz, eta, handik Abaurrean barrena Otsagabiara. Indar-
tsuenen taldetxoak, berriz, Urepeletik luzatu zuen itzulia Sorogainera ateraz, ibilbi-
dea gehiago gogortuz. Autobusa joan zitzaien gibeletik bertze 17 lagunekin eta
bertako sagardotegian bazkaldu zuten denek elkarrekin. Eguraldi bikainarekin ibili
ziren denak, ibilbideak eskaintzen duen ikuskizunaz gozatuz. Heldu den urtean be-
rriz Erribera aldera joateko asmoz itzuli ziren herrira, iazko ibilbidea aldatuz akaso.

DATUA

2.000
EURO

Prezio hori finkatu du
Udalak igerilekuko
lanak esleitzeko

hirugarren deialdian.
Prezioa igo egin behar

izan du.



HERRIZ HERRI | 19
ttipi-ttapa | 542 zbk.

2011.05.12

ARANTZA

MENDIA � UDABERRIKO IBILALDIA

Maiatzaren 28rako
Goizuetara mendi
ibilaldia antolatu
du Ekaitza
Elkarteak
Oinez joan
ondotik
bertakoek
prestatutako
bazkaria izaten
da elkartean

Nerea ALTZURI
Iaz,herrikomendi ibi-

laldia izan zen eta aur-
tenGoizuetaraateraldia
tokatuda.Aspalditikgoi-
zuetarrekinharremanes-
tua dago herrian eta bi
urtetikbehin,bertaraoi-
nezjoatekoateraldiaan-
tolatzen da udaberrian.
Aldi honetan, maia-

tzaren 28an izanen da
eta ohi bezala, goizean
goiz abiatu eta bazkal
tenorerako bertan iza-
nendiraanimatzendire-
nak. Umore Ona elkar-
tean bazkaldu eta arra-
tsaldean autobusa har-
tu eta etxeruntz itzuliko
dira. Eguraldia ez dago

antolatzaileenesku,bai-
na ziur urtero bezala
umore eta giro ederrak
ez duela hutsik eginen
aranztar eta goizueta-
rren topaketa honetan.

Parrokiko berendua
eta bidaia
Eliza garbitzen ibil-

tzen direnentzat beren-
dua eta bidaia antolatu
dituparrokiak.Berendua
Zahar Txokon egitekoa
zutenmaiatzaren10ean.
Eta biharamunean, Li-
zarraldera egitekoak zi-
renbidaia igantziarrekin.
DoneJakuebidearenxe-
hetasunak ezagutu eta
Abarzuzako Azanza
patxaran fabrikara bisi-
tan joatekoak ziren.

Hauteskunde
mahaia
Hilaren22kohautes-

kundeetan hauek iza-
nen dira mahaian ego-
nen direnak: mahaibu-

rua Maite Goñi Otxote-
ko izanenda, lehenma-
haikidea Maribi Apeze-
txea Aizpurua eta biga-
rrena Oskar De Rueda
Leiza.
Ordezkoenzerrenda

hauek osatuko dute:

mahaiburuaren lehenbi-
zikoordezkoaIñakiAlus-
tiza Navarro izanen da
eta bigarren ordezkoa
IgorOskozErrandonea.
Lehenmahaikidearenle-
henbizikoordezkoaJo-
se Inazio Fagoaga Ber-

gara izanendaetabiga-
rren ordezkoa Idoia Al-
korta Gorostidi. Biga-
rren mahaikidearen le-
henbizikoordezkoaInes
Gonzalez Burgete iza-
nendaetabigarrenaPi-
liEtxeberriaMadariaga.

UTZITAKO ARGAZKIA

Bilduren lantaldea
Jaime Iturria zerrendaburu duela hau da Bilduren izenean osatu den taldea.

ARGAZKIA: PATXI ITURRIA

Hasi da onddo denboraldia
Larrainkordako familiak onddo eder hauek bildu zituen maiatzaren 4an. Irudian
Karmele, Aiora eta Oihan ageri dira etxean bildutako onddoak eskuan dituztela.
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SUNBILLA

Azken zazpi
urteotan
segidan irabazi
du saria

Maider PETRIRENA
Ez behin eta ez bi al-

diz. Dagoeneko zortzi
aldiz eskuratu du Lizun
gaztandegiak Idiazabal
Gaztaren kalitate eta
erregulartasun saria:
azkenzazpiurteotan ja-
rraian ekarri du etxera
diploma eta horiez ga-
in,1997an lortuzuen le-
henbizikoa.
Apirilaren 28an egin

zen Ordiziako XVII. Ar-
tzainEgunaetaorduan
zabaldu zen Euskal
Autonomia Erkidegoan
IdiazabalGaztarenden-
boraldi berria. Han jaso
zuenArkaitzVicenteksa-
ria.Maiatzaren 4an, be-
rriz, Nafarroako denbo-
raldia abiatu zen Lizun
gaztandegikoeketahan
ere hartu zuten saria.
Erregulartasunaren

sariaematekourteguzti-
ko gaztak emandako
maila hartzen da kontu-
an. Horretarako, urtean
zehar hainbat probake-
ta egiten dira.

20.000 KILO GAZTA
Urtean 20.000 kilo

gazta produzitzen ditu
Lizun gaztandegiak eta
inguruko artza inek
emandako esnearekin
egiten dute. Baserrian
100ardiparatuberriak

dituzte eta etorkizune-
an artaldea haunditze-
ko asmoa ere badute.

200 bazkide
Ulibeltzak elkartean
Ohiko bilkura egin

zuen Ulibeltzak Elkar-
teakapirilaren30eaneta
hainbat puntu izan zi-
ren aipagai. Alde bate-
tik, laubazkideberri sar-
tudira:AitorAltzuriAio-
roa, Imanol Apeztegia
Larroque, Xabier Arre-
txea Migelena eta Jon
Juankorena Iparragirre.
Eta horiekin 200 bazki-
detara ailegatu da Uli-
beltzak Elkartea. Dena
den, lerro hauen bidez,
jendeaanimatunahida,
bazkidegehiagosardai-
tezen.
Bertzalde,aurtenjun-

ta aldaketa egitea toka-
tzen zen, baina aurreko
juntak urte bat gehiago
uztekoeskatuzuen.De-
nek baietza eman zute-

nez, aurreko juntakoek
segitukodute bertze ur-
tebetez. Lehendakaria
Rakel Urtxegi Gelbenzu
izanen da; lehendaka-
riordea Edurne Urroz
Agesta; idazkaria Miren
HernandorenaIbarra;di-

ruzaina Maider Petrire-
naGorosterrazuetagai-
nontzeko lauak bokalak
Edurne Zubieta Alman-
doz, Maria Jesus Iriarte
Irurueta,MariaJesusRe-
karteElizondoetaJosu-
ne Anzizar Elizondo.

Elkarteko obrak ere
izanzirenhizpide.Proiek-
tua bi fasetan eginen da
etaerabakitakoarenara-
bera,lehenbizikofasean
insonorizatu eta sukal-
dea eta saneamendua
berrituko dira.

IDIAZABAL GAZTA � ZAZPIGARRENA SEGIDAN

Kalitate eta
erregulartasun
saria eskuratu du
Lizun gaztandegiak
zortzigarren aldiz ARGAZKIA: JAIONE OTXANDORENA

Artzain amerikanoen besta
Urtero bezala, Ameriketan artzain ibilitako kuadrilla ederra elkartu zen maiatza-
ren1eanAriztigainkanpinean.Hildako lagunenaldekomezarenondotik,bazkaria
izan zuten kanpinean eta lurrazpian egositako ogia jateko aukera ere izan zuten.

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Aste Santuko prozesioa
Aste Santuko ortziralarekin, apirilaren 22an, prozesioa egin zen herrian barna.
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ESKUALDEA

DIRULAGUNTZAK � NAFARROAKO GOBERNUAK

Langabeak kontratatzeko 400.000
euro inguru banatuko Gobernuak
Interes orokorra
eta soziala
duten obra eta
zerbitzuetarako
izanen da

TTIPI-TTAPA
NafarroakoLanZerbi-

tzuaren b i ta r tez ,
403.178,98eurobidera-
tukodituNafarroakoGo-
bernuak, udalen, man-
komunitateen eta kon-
tzejuen hainbat proiek-
tuetara.Langabeakkon-
tratatzekoizanendadiru-
laguntza hori, eta Baz-
tan, Bertziarana, Bortzi-
riak, Malerreka eta Lei-
tzaldean zehazki 27
proiektuonartudira.Ere-
mu horietarako izanen
da aipatutako dirua.
Langabeakkontrata-

tu ondotik, herriz herri
eginendirenobragehie-
nak karrika, lorategi eta
eraikin publikoen egoe-
ra hobetzeko edo man-
tentzeko izanen dira.
Nafarroa osoan, 232

proiektu izan dira diruz
lagunduaketahorietara-
ko 4,5 milioi euro bana-
tuko ditu Gobernuak.

HERRIA OBRA EDO ZERBITZUA DIRULAGUNTZA
ARANTZA Udal eraikinetan, herriko karriketan eta bideetan lanak 14.292,52 €

ARESO Zehaztu gabe 11.423,50 €

BAZTAN Erabilera anitzetarako bi langile kontratatu 29.126,08 €

B. LABAIEN Hormigoizko pareta, bidean hormigoia bota, biltegiari estalkia aldatu... 17.225,00 €

BERA Ondarea birbaloratzeko lanak 25.271,94 €

Informazio eta turismo bulego zerbitzua 12.241,54 €

BERTIZARANA Erabilera anitzetarako langilea 8.484,00 €

DONAMARIA Udal igerilekurako soroslea 4.441,54 €

Golbai ehiza postuen eta Herriko Etxearen aitzinaldea egokitu 15.233,46 €

DONEZTEBE Oztopo arkitektonikoak kendu, hezkuntza zentroetan udako lanak 35.075,00 €

ETXALAR Eraikin eta instalazioetan egokitze lanak, lorategietako lanak
eta bideak kontserbatu 21.775,00 €

IGANTZI Igerilekuko sorosleak 9.616,18 €

Herriko eraikinen mantenimendu lanak 11.283,82 €

ITUREN Bideak moldatu eta garbitu eta
hainbat zaharberritze eta margotze lan 13.756,06 €

LEITZA Eraikinak txukundu, seinalizazio bertikalak, galtzadarriak zaharberritu,
arketak, eremu berdeak... 31.425,16 €

LESAKA Erabilera anitzetarako langile bat kontratatu 13.868,44 €

OIZ Herriguneko karrika berreskuratu, autobus geltokia eraiki, bide eta
pisten mantenimendu lanak eta bertzelako mantenimendu lanak 17.750,00 €

SUNBILLA Eskolako jantokia 13.333,44 €

URDAZUBI Erabilera anitzetarako langile bat kontratatu 11.189,98 €

URROZ Herriko Etxeko leihoak eta ateak egokitu, karriketako zola moldatu,
bideak hobetu eta ezpondak babestu 16.629,80 €

ZUBIETA Jarduera sozio-kulturaletarako langabeak kontratatu 17.662,56 €

ZUGARRAMURDI Erabilera anitzetarako langile bat kontratatu 15.985,64 €

LEGASA Kontzejuarenak diren ondasunetan mantenimendu lanak egin 13.808,00 €

NARBARTE Eskolako jantokirako langilegoa hartu 2.374,98 €

MALERREKAKO MANK. Euskara teknikaria kontratatu 3.923,30 €

Administrari laguntzailea kontratatu 6.920,06 €

BORTZIRIETAKO MANK. Urteko plangintzaren hainbat lan egin
eta bulegoa lekuz aldatzeko lanak 9.061,98 €

GUZTIRA 403.178,98 €

� DIRULAGUNTZAK HERRIZ HERRI
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MENDIA � ERREKA KIROL ELKARTEAREN ESKUTIK

Buzoi berritua
hilabete honetan
paratuko du
Errekak
Bonozorrotzen
Juanjo
Larunbek doan
egin ditu
konponketak

TTIPI-TTAPA
2000tik Erreka Kirol

Elkarteak Bonozorrotz
gainean zuen buzoia
hautsitaaurkituzuteniaz-
kourrialdera.Penazhar-
tu zuenberria elkarteak,
baina dagoeneko kon-
pondu egin du. Elkarte-
ko kide den Juanjo La-

runbekeginditukonpon-
ketak eta batere kobra-
tu gabe, gainera. Lerro
hauekidazterakoanegu-
na zehaztua gabea ba-
zen ere, ondoko astee-
tanparatukodabere to-
kian.

Ikastaroak dohainik
Enpresei eguneroko

gestioan laguntzekoeta
sare sozialen bidez In-
terneten zabaltzeko,
ikastaroak
antolatuditu
CedernaGa-

ralurelkarteak.Lehenbi-
zikoamaiatzaren10,12,
17 eta 19an izanen da,
enpresa marketina eta
blogak sortu izenburu-
pean (09:30-12:30).
Bigarrenaenpresatti-

kietaertainetankosteak
kudeatzen ikasteko iza-
nen da, hilaren 11n eta
13an (09:30-12:30). Hi-
rugarrenamarketinturis-
tikoaetablogaksortu iza-
nen da eta hilaren 16an,
18an eta 20an eskaini-
ko da, (09:00-13:00).
Bertze ikastaro bat fak-
turazio eta kobrantzen
kudeaketari buruzkoa

izanen da, maiatzaren
18an eta 20an emanen
da (09:30-12:30). Azke-
na enpresa marketina-
ren eta sare sozialen in-
gurukoa izanen da. Hi-
laren 24an eta 26an es-
kainikoda,(09:30-12:30).
Denak ere dohainik

izanen dira, Nafarroako
Mendialdeko PDRk fi-
nantzatuak baitira.
Izena emateko deitu

948 206697ra edo ida-
tzi info@cederna.es-era.

Merkatariak pozik
Lehengo urtean bai-

no jende guttiago ibili

bazen ere, Donezteba-
rrak Merkatarien Elkar-
teak «balorazio ona»
eginduapirilaren30eko
Merkatariak Karrikan
ekimenaz eta egindako
salmentarekin kontent
gelditu dira.
Eguraldi ederra izan

zuten bildutakoek, eta
horrez gain, postu ba-
tzukSantaLuziaplazan
egon zirenez, jende
elkartuagoa egon zen
etahorrekgiroan lagun-
du zuen. Haurrek, be-
rriz, jokoetan ongi pa-
satzeko aukera eduki
zuten.

DONEZTEBE

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Xabier Maiari agurra
Azken hiru denboraldi hauetan, Doneztebe Futbol Taldeko entrenatzaile izan
den Xabier Maiak atsedena hartzea erabaki du. Bere agurra zela eta, apirilaren
30ean afaria egin zuten argazkian ageri diren lagunek.

Ba al zenekien…
www.erreka.orgErrekaKirolElkartearenblog-
ak 130.000 bisita baino gehiago izan dituela?

?

ARGAZKIA: MIREN MARTIN

Hiru adarreko azenarioa
Ez dira egunero horrelakoak ikusten, ez horixe. Baina Etxegorri baserriko ba-
ratzean, hiru adarreko azenarioa atera da. Platera gehiago beteko du honek.
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ITUREN

IRAKASKUNTZA � IKASBIDAIA

Eskola ibiltariak
egitasmoan parte
hartuko dute
herriko eta
inguruko ikasleek

Gran Canaria
irlan izanen
dira maiatzaren
22tik 28ra

Arkaitz MINDEGIA
Ituren, Saldias, Era-

t sun e ta Be in t za -
Laba i engo Lehen
Hezkuntzako 5. eta 6.
mai lako hamabortz
ikaslek eta bi irakasle
laguntzailek Gran Ca-
naria irlara joanen dira
maiatzaren 22tik 28ra,
Eskola Ibiltariakegitas-
moaren barrenean.
Iturengo eskolako

bederatzi ikasle (Hodei,
Ane, Zuriñe, Duba, Gu-
rutze, Iratxe, Andoni,
WilliametaMikele),Sal-
diaskobi (Juleneta Ibai),
Beintza-Labaiengo hi-
ru (Aintzane, Mireia eta
Javier) eta Eratsungo
Jasone joanendira, ira-
kasle laguntzaile Sal-

diaskoKoldoeta Ituren-
go Mixel dituztela.
Maiatzaren 22an

abiatuko dira hegazki-
nez Bilbotik Gran Ca-
nariako Las Palmas hi-
riburura.Han,Madril eta
Cuencakobi ikastetxe-
takobertze30 ikaslere-
kin eta lau irakaslerekin
elkartu eta 45 ikaslez
osaturiko talde bakar
bat izanen da astebe-
tez.
Bidaia hau Escuelas

viajeras-Eskola Ibiltari-
akegitasmoarenbarre-
nean dago. Espainiako
Hezkuntza eta Zientzia
Ministerioaketaerkide-
go autonomoetako
Hezkuntza Departa-
mentuekantolatzendu-
te, Espainiako komuni-
tate bat ezagutu eta,
moduberean,bidaia la-
gunak izanendirenber-
tze bi erkidegoetako
ikasleekin harremanak
sustatzeaetaesperien-

tziak elkartrukatzea di-
ra helburu nagusiak,
Mixel Gereka irakas-
leakaipatudigunez.Es-
kolakocurriculumetako
gaiekin loturikdoazber-
tan jorratuko dituzten
edukiak, baina bidaia
batdenez,ezaugarri lu-
dikoak eta aisialdikoak
ere ez dituzte bazterre-
an utziko, noski. Beraz,
ikasleak hasiak dira
atzerakokontuaeginez
eta egunak kontatzen
hasidiradagoeneko, ilu-
sioz beteak eta poza-
rren pozez.

Herriko Ostatua
berriz zabalik
Inauteriakpasata itxi

zenHerrikoOstatuaeta
geroztikUdaletxeakhe-
rrian deialdia zabaldu
zuen eta bai Nafarroa-
ko Aldizkari ofizialean
iragarkia jarri. Oraingo
nagusi berriak Urko Vi-
llaba Galan eta Eloisa
CastroCastro izanendi-
ra. Erreforma ttiki ba-
tzuk egiten ari dira (pin-
tatzen,garbitzen…)eta
hilabete honetan ireki-
tzea espero dute.

Osasun
Kontsultarako
dirulaguntza
Osasun kontsulta

akitzeko Nafarroako
Gobernuakazken fasea
egiteko dirulaguntza
emandioUdalari.Orain
arte bi diru partida jaso
eta inbertitu dira esko-
la zaharrean, denetara
135.577,4 euro (bat
51.187.40 eurokoa eta
bertzea 84.390 euro-
koa). Eta azken fasera-
ko 90.405euro jaso di-
tu Udalak.

UTZITAKO ARGAZKIA

Eskola bidaiarietan parte hartuko duten ikasleak eta bi irakasle laguntzaileak.
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KULTURA � PLAZAN EDO ESTALPEAN

Doneztebeko Musika Eskolako
ikasleek kontzertua eskainiko dute
Hilabete
bukaeran edo
ekain hasieran
eginen dute

Fermin ETXEKOLONEA
Musikaeskolatikate-

ra eta ikasturte osoan
ikasitakoa jendaurrean
erakustekoasmoz,Do-
neztebeko Agorreta
Musika Eskolako ikas-
leek kontzertua eskai-
niko dute gure herrian.
Lerrohauek idazterako-
an oraindik eguna era-
baki gabea zen, baina
azkenordukoaldaketa-
rikezbada,hilabetebu-
kaeranedoekainhasie-
ran eginen da, arratsal-
debatez.Denaden,ho-
ri aurrerago zehaztuko
dugu. Eguraldi ona egi-
tenbadu,plazaneginen
daeta txarrarekinestal-
pean.

Herriko Ostatua
zabalik
Azken aldian zurru-

murruak zabaldu dira
GorkaFuentesekHerri-

koOstatua itxiduelaedo
ixtekoasmoaduelaesa-
nez. Baina jendearen
esanak baino ez dira,
Herriko Ostatua zaba-

lik dagoelako. Gainera,
Gorkak argitu digunez,
ezdu ixtekoasmoriketa
jendea lasai ederrean
joan daiteke ostatura.

Aingeruak
maiatzean
Ohiturari segituz,

aurten ere maiatzeko
igandeetako mezetan
loreakeskaintzenaridi-
ra herriko sei neska. Bi-
ttori Erasun laguntzaile
dutela,KarmeleSantes-
teban,MikeleEtxekolo-
nea, Naroa Santeste-
ban,NaiaraAnso,Gara-
zi Santesteban eta Ixo-
ne Elizalde ari dira.

Joaldunak harat
honatean
HerritikateraetaEus-

kal Herriko txokoak bi-
sitatzen hasiak dira be-
rriz joaldunak.Biarritzen
eta Itziarren izan dira
berriki eta uda hurbil-
tzen doan heinean, ge-
hiago eginen dituzte,
joare soinuekin batera
herriaren izena han eta
hemen hedatzen.

ZUBIETA

ARGAZKIA: FERMIN ETXEKOLONEA

Aingeru-itturri estalkiarekin
Urte askotan estalkirik gabe egon ondotik, teilatua paratu diote herritarrek Ain-
geru-itturiri. Garai batean estalkia izaten zuenez, auzolanean berriz ere jartzea
erabaki zen eta halaxe egin zen apirilaren 16an. Materiala Udalak jarri zuen eta
herritarrek eskulana egin zuten.
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BEINTZA-LABAIEN

MENDIA � HIRU KATEGORIATAN EGIN DA IRTEERA

Taldetan banatuta
40 bat lagunek
egin dute
Urradirako bidea
Maila
bakoitzean
lehenbiziko
helmugaratuek
sariak jaso
dituzte

Amaia MINDEGIA
Mendi ateraldia egin

zen apirilaren 23an.
Urradi mendira goratu
ginen herritar batzuk
bertze batzuen artean.
Hiru taldetan bana-

tuta abiatu ginen Urra-
di aldera: emakumez-
koakaldebatetik,40ur-
tetik gorakoak bigarren
taldean eta 40 urtez
azpikogizonezkoakaz-
ken multzoan. Multzo
bakoitzetik lehendabi-
zikoailegatuzireneksa-
riak eskuratu zituzten.
Kategoria bakoitzeko
irabazleakhauetxek izan
ziren:
Emakumezkoetan,

Edurne Huizi eta Aran-
txa Etxeberria elkarre-

kinailegatuziren.40ur-
tetik gorakoetan, Javi
Escalada ailegatu zen
lehena eta 40 urte azpi-
tikogizonezkoetan, Iña-
ki Telletxea.
Garaileek urdaiazpi-

koa, bina txorizo eta
egunhorretakoIttur-On-
doelkarteanegingenu-
enbazkaria eramanzu-
ten sari moduan. Me-
nua hainbesteko fama
dutenherrikoeltzarigo-
rriak,bildotsa txilindron
erara eta kostillak izan
zen. Postrerako maze-
doniaetaherrikogazta.
Arratsaldean mus

txapelketa izan zen;
hainbat bikotek hartu
zuen parte eta horien
artean irabazleakJacin-
to Etxekolanea eta Jo-
se Luis Lekunberri izan
ziren.
Eguraldi paregabea

izan genuen eta 40 bat
lagun juntatu ginen.
Egun arrunt polita, bai
horixe!Eaheldudenur-
tean horrelako zerbait
antolatzen den berriz!

ARGAZKIAK: TXOMIN KARRIKIRI ETA ARANTXA ETXEBERRIA
Lagun talde ederra elkartu zen apirilaren 23an Urradira joateko. Beheitiko argazkia,
berriz, arratsaldean egin zen mus txapelketakoa da.

ARGAZKIAK: IZASKUN ZUBIALDE

Giro eta eguraldi ederrarekin haurrak gaztain ximaletan
Ez da oraingo kontua Aste Santuko ortzegunarekin Beintzan gaztain ximale-
tan ibiltzeko dagoen ohitura. Eta aurten ere halaxe egin dute neska-mutikoek:
meza ondotik karrakak eskuetan hartu eta etxez etxe ibili baitziren apirilaren
21ean. Karrakekin ibiltzeaz gain, eskea abesti batek lagunduta egin zuten: gaz-
tain, gaztain ximalak, andreak elizera, gizonak tabernera, apeza txokoltea har-
tzea ta haurrak haurtara! kantatuz. Abestiaren ordainetan, bizilagunek goxo-
kiak, globoak, dirua, intxaurrak, urrak... eman zizkieten haurrei.
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DONAMARIA

KULTURA � BERTSO AFARIA

Erregea eta bufoia bertso saio
berezia izanen da hilaren 21ean
Antzerkia eta
bertsoa
uztartzen
dituen saioa da

Iñaki TELLETXEA
Herrikogazteekantola-

tuta,maiatzaren21ean,
larunbatarekin, bertso-
antzerki afaria izanen
da.BertanSustraiColi-
na bertsolari urruñarra
eta Ander Lipus akto-
reaarikodira.Gai jartzai-
le lanetan Unai Elizasu
altzarra izanen da.

Bertso saio berezia
izanen da. Erregea eta
bufoiarenartekonorge-
hiagoka izaten baita.
Errege papera bertso-
lariak hartzen du, bera
baitahitzenerregea,An-
der Lipus aktorea, be-
rriz, hainbat pertsona-

iaren paperean sartuko
da, hala nola Juan Jun-
da, Ignatius,ManexDo-
minitxine,EuxebioEga-
ña, Jerry Always...
Sustrai Colina ber-

tsolariak ofizio lagun
desberdin hor iek in
abestenasmatubehar-
koduUnaiElizasuk jarri-
tako gaiekin. Tokian to-
kiko gaiak jartzen ditu
Elizasuk. Beraz, segu-
ru Donamaria eta ingu-
ruko gaiak eta pertso-
naiak ere izanen direla
tartean.
Bertsolariarentzat lan

bikoitza izaten da. An-
tzerkia bera inprobisa-
tua izaten baita eta ez
baitu kantulagunik iza-
ten saioan zehar. Giro
bikain eta umoretsua
paratzen saiatuko dira
Erregea,BufoiaetaZal-
dun gai jartzailea.

GAUPASA
Saioaren ondotik,

gaupasa izanendaAge-
rralde akordeoilariare-
kin. Afarirako txartelak
Herriko Ostatuan egon
dira salgai, 30 eurotan.
Maiatzaren 10a zen
erosteko azken eguna.

Bestetako bilera
Uda gainean dugu

eta ohartu gabe herriko
bestakerehelduzaizki-
gu.Bestakantolatzeko,
ortziralean,maiatzak13,
eginen den bilerara
deialdia luzatu zaio na-
hi duen guztiari. Ahalik
eta jendegehienahurbil-
tzea komenigarria iza-
nen litzateke ideia ge-
hiago izateko eta lanak
banatzen joateko.

ARGAZKIA: INIGO EZKURRA

Donamariari itzulia sei ordutan
Apirilaren 30eko egun ederra aprobetxatuz Donamariari itzulia eman zion ho-
gei bat laguneko taldeak. Sei orduz ibili ondotik, Herriko Ostatuan bildu ziren
ongi irabazitako bazkariaz gozatzeko. Itzuli hau aprobetxatuz mendi talde hau
Ibargoiara izenarekin bataiatu dute eta hemendik aitzinera itzuli gehiago aurrei-
kusi dituzte. Ekainaren 25ean Irati aldera eginen dute ateraldia eta irailaren
10ean Pirinioetako Petretxemara. Ea jendea animatzen den.

MALERREKA

Hizkuntza
eskubideei
buruzko
tailerra
hilaren 28an
Donezteben
TTIPI-TTAPA
Hizkuntzaeskubideei
buruzko tailerraanto-
latu du Malerrekako
Euskara Batzordeak
hilabete bukaerara-
ko. Hizkuntza Esku-
bideenBehatokikoar-
duraduna denGarbi-
ñePetriati etorrikoda
etaberakgidatukodu
tailerra. Maiatzaren
28an, larunbatarekin,
izanen da Donezte-
beko liburutegian.
11:00etan egin dute
hitzordua.
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EZKURRA

ATZERA BEGIRA � 1936KO GERRA

Herriko 73 gaztek parte hartu zuten
Gerra Zibilean
Udal artxiboan
36ko gerrako
datuak aztertu
dira

Fernando ETXEBERRIA
Udal artxiboan do-

kumentazio zabala da-
go Ezkurrak Gerra Zi-
bilean izan zuen parte
hartzeari buruz.
1936ko uztailaren

21ean, altxamendumi-
litarretik hiru egunera,
Udalabildueginzeneta
mendianetaherri sarre-
ran zaintzaileak para-
tzea erabaki zuen, «Gi-
puzkoatik gorriak etor-
tzenbazirenbadaezpa-
da ere». Arma eta mu-
nizioekinkamioibat zu-
ten. Susmagarririk iku-
siz gero, tiro egin behar
zuten,herritarrei abisua
emanez.
29an bisita izan zen

herrian:guardiazibilbat,
errekete bat eta falan-
gistabat etorri zireneta
errepublikarbanderabi
ko lorekoarek in or-
dezkatu zuten.
Abuz tua ren 2an

Udala bere osotasune-
aneskolara joanzeneta
Errepublika garaian
kenduak izan ziren gu-
rutze ikurrak berriz pa-
ratu zituen.
Abenduaren 31n al-

kateak oharra bidali zi-
en agintariei, hiru hila-
bete baino gehiagoz

frenteanegonzirenbo-
luntarioek domina ja-
sotzeko eskubidea zu-
tela esanez.
22boluntario izanzi-

ren, horietako 21 erre-
keteaketabat falangis-
ta.Datupertsonalaketa
borrokaeginzutenkon-
painiaereageridira.Ge-
rora 51 gazte gehiago
mobilizatu ziren.
Artxiboan dauden

datuen arabera, heme-
retzi zauritu izan ziren,
hiru elbarriak eta zortzi
hilak.
560 biztanleko he-

rritik 73 lagun joan zi-
ren gerrara, ia gazteria
guztia, eta horrez gain,
armadak,ospitaleaketa
elkartasun kanpainak

mantentzeko kopuru
haundieieginbehar izan
zien aurre herriak. Etxe
gehienentzako sarras-
ki haundiak izan ziren.
Hala, 1936ko abuz-
tuan, armadarentzako
lehenengodohainakbi-
dali ziren, etahorienar-
tean, Udalaren 500 eta
apaizaren100pezetak.
Beranduago, diruaz

gain, bestelako onda-
sunak ere igorri ziren
Lekarozeta Iruñekoos-
pitaleetanzaudenerre-
keteentzat: oilaskoak,
gazta, arkumeak, un-
txiak,arraultzak...Ekar-
pen hauek ez dira ba-
terekonparatuak1936-
ko azarotik 1939ko
maiatzeramantenduzi-

ren plater bakarreko
egun eta postrerik ga-
bekoastekoegunospe-
tsuekin.
Gobernu zibilaren

zirkular baten arabera,
pertsona guztiek aste-
rodirukopurubateman
behar zuten, janari pla-
ter bat eta postrearen
baliokidea. Propagan-
darenarduradunekkau-
dimen moral ezagune-
koak izan behar zuten,
eta herritar guztiek
emandako diru kopu-
rua apuntatu behar zu-
ten, eta norbaitek la-
guntzarikematenezba-
zuen edo laguntzamu-
rriztuz gero, eta ez jus-
tifikatzekotan, isuna
jartzeko ardura zuen.

Denborarekin, gainera,
bilketakbeheraeginzu-
en eta horrek protesta
ofizialaeragin zuen, eta
horrenarrazoiakzeinzi-
renargitzekoeskatuzu-
ten.
1939ko martxoaren

30ean, gerra bukatzen
ari zela jakitun, Udalak
biharamunean meza
ospatzea erabaki zuen
eta Udala, osotasune-
an, banderarekin joan
zen.Arratsaldean, txis-
tu eta danbolin soinue-
kin mokadua eskaini
zitzaien herritarrei.
Azkenik, maiatzean

udaletxeko pleno are-
toanbanketeaemanzu-
en gerran parte hartu
zuten guztientzat. Me-
nua ere aipagarria da,
goseaetamiseriahaun-
diko garaiak baitziren:
haragi zopa, eltzekaria,
legatza, arkumea txilin-
dron erara, krema, ka-
fea, kopa eta Cadenas
anisa.

BITXIKERIAK
Bada Udalak gerran

ibilitakoekinedukizuen
aipatzeko detaile bat
ere. Alejandro Etxebe-
rriaren kasua da. Herri-
lurretatik egurra hartu
zuen eta 50 pezetako
isuna jarri zioten. Baina
aberria salbatzeko bo-
rroka egindakoa zela-
eta, isunamurriztekoes-
katuzion Udalari.10pe-
zetatara jaitsi zioten.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Egur loteak
Bere garaian adierazi bezala, Udalak egurra bota eta etxeraino ekartzeko edo
bidera ateratzeko aukera eskaini zuen. Gehienek lehenengo aukeraren alde
egin zuten eta dagoeneko etxeetan izanen da egurra.
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SALDIAS

HAUTESKUNDEAK � MAIATZAREN 22AN

Herriko Etxea
eta
parlamentua
Bost lagunek
eman dute
izena
udaletxerako

Markel LIZASOAIN
Bost laguneko talde

bat formatu da Herriko
Etxerako, beren ordez-
koekin;hamar-hamaika
lagun, denetara. Bost
horietanbotogehienbil-
tzen dituena izanen da
alkate. Orain arteko
alkatea, Pedro Urrutia,
ez da presentatu; urte
sail bat egin du Kosko-
rrengo Perikok alkate,
32bai.Hala,oraingoal-
dian, beste alkate bat
izanen dugu; honako
hauetakoren bat, hain
zuzen:MatxingoJulian,
Mantxengo Jazinto,
ApezengoJoxeluix,Ar-
retxeko Mikel edo Ola-
soko Xabier. Lehen bi-
ak aurretik izanak dira
zinegotzi. Orduan, aldi
honetan, eskarmentua
duen jendea eta jende
gaztea nahasian aur-
keztu da. Ondoko ko-
adroan, don Tomas ze-
nak Artzai Deia-rako
egindako zerrenda bat
dago,XX.gizaldian izan-
dako alkateena (azken
biagintaldiakapartege-
hituak daude).

PARLAMENTURAKOA
Labur esanda, lege-

akegitekobaliodupar-
lamentuak. Orain dela
1.000 urte inguru (pen-
tsa ezazue, ordurako)
bazuen parlamentu gi-
sako bat Nafarroak:
Gorteak. Garai hartan

eratu zen Nafarroako
Estatua, Europako le-
henetakoa.Duela ia500
urte,mendeanhartuzu-
en Gaztelak; lurrak gal-
duz joan zen urtez urte,
baita Malerrekan ere:
Mendaurko ondoan,
Makilipurdin izaten zen
dorreaz jabetuzirenkas-
tillanoak, 1522ko mar-
txoaren 14an; hala hel-
du da agiri zaharretan.
Gerora,Espainia forma-
tu zen Gaztelaren kon-
kista haietatik.
Herribat,ordea,ezin

dakolpetikerabatmen-
dean hartu, eta, ge-
roztik, gure lege siste-
ma moldatuz joan dira,
gure herri eskubideak
eta izatea kenduz-ken-
duz (legeak, zergak, fo-
ruak,hizkuntza...).Gaur
den egunean, parla-
mentu edo legebiltzar
batdaukaNafarroaGa-
raiak,etabestebatdau-
kate Araba, Bizkai eta
Gipuzkoak.Frantziaren
mendegelditubaitziren
Lapurdi, Nafarroa Be-
hereaetaZuberoa,bes-
te sistema bat daukate
haiek.Orduan,esandai-
teke, labur eta sinple,
batezerebiaukeradau-
delabotoaematekoor-
duanparlamentuan:Es-
painiaren aldeko alder-
diak eta Euskal Herria-
renaldekoak),edo,bes-
te modu batera esan-
da, Nafarroa erabat
bereganatzearen alde-
koak eta Nafarroa bere
buruaren jabeegitearen
aldekoak.Etabestegai-
nerakozurrunbiloabi in-
dar horien barrenean
gertatzen da.

SALDIASKO ESKOLA

Eskolako ikasleak ere euskararen alde Korrika
Korrikarekin bat egiteko asmoz, Julen, Ibai, Ugaitz, Unai eta Ainara autoz joan zi-
renSaldiastikDonezteberaapirilaren11n.EtahandikoinezeginzutenLegasarako
bidea. Legasakoeskolakohaurrekin elkartu ziren etaKorrika ailegatu zenean, lais-
terka ibili ziren euskararen alde.

ALKATEA ETXEA URTEA
Martin Jose Mitxeo Erasun Olasoa 1899-1902
Joan Ezkurra Hernandorena Txalbateko borda 1902-1906
Sebastian Etxekolenea Otxandorena Jurdanea 1906-1909
Migel Mitxeo Erbiti Etxezarreko borda 1909-1912
Joan Jose Mitxeo Erasun Mikelenea 1912-1914
Ramon Mutuberria Elizalde Txunbilenea 1914-1916
Jose Manuel Otxandorena Baleztena Otxantrenea 1916-1920
Joan Bautista Mutuberria Elizalde Mikelenea 1920-1923
Roman Ezkurra Biurrarena Txalbateko borda 1923-1928
Martin Jose Aizega Otxandorena Zurginenea 1928-1934
Plazido Mutuberria Hernandorena Martinea 1934-1944
Jose Martin Aizega Otxandorena Musarrenea 1944-1951
Migel Etxekolenea Mitxeo Jurdanea 1951-1958
Marzelino Urroz Saldias Zurginenea 1958-1971
Pedro Urrutia Gragirena Arginenea 1971-1979
Jesus Mariezkurrena Saldias Arretxea 1979-1983
Pedro Urrutia Gragirena Arginenea 1983-1987
Pedro Urrutia Gragirena Arginenea 1987-1991
Pedro Urrutia Gragirena Arginenea 1991-1995
Joan Jose Otxandorena Aizega Joaneko borda 1995-1999
Pedro Urrutia Gragirena Arginenea 1999-2003
Pedro Urrutia Gragirena Arginenea 2003-2007
Pedro Urrutia Gragirena Arginenea 2007-2011

� ALKATEAK URTEZ URTE



Erdi eta Goi Mailako Prestakuntza-zi-
kloak eskaintzen dira industriaren sek-
toreko lanbide-arloan: Mekanizazio
Ekoizpena, Elektrizitatea-Elektronika,
Zurgintza eta Altzarigintza, Eraikuntza
eta Obra Zibila. Hizkuntza ereduak: A
(gaztelania), D (euskara), B (mistoa)
eta zenbait kasutan eleanitza (modu-
luak ingelesezeta frantsesez).Hirumo-
dalitate daude:

Erregimen arrunta (goizez)
Bigarren Hezkuntzako (DBH) edo
Batxilergoko ikasketak bukatu on-
dotikgoizezetabi kurtsotanErdiedo
Goi Mailako Zikloa egin nahi duten
ikasleentzat ohiko bidea da.

Eskaintza Partziala (arratsaldez)
BidehonekZikloetakomoduluakera
independiente batez ziurtatzekoau-
kera ematen du. Ordutegia ikasle-
goaren beharretara egokitzen da,
hartara, lanaetabestelakobeharrak
ikasketarekin tartekatu ahal izanen
ditu ikasleak hiru urteko epean da-
gokion titulazioa eskuratuz.

Eleaniztasuna
Ikasturte honetan eleaniztasun
eskaintza zabaldu egin da eta fran-
tsesez edo ingeleraz moduloak di-
tuzten zikloak egin daitezke. Fabri-
kaziomekanikoa (ingeleraz)etaaro-
tzeria eta altzarigintza (frantsesez),
Instalazio Elektroteknikoak (ingele-
raz) eta Topografia (ingeleraz).

Ikasle-trukeak eta praktikak
Europako enpresetan

Leonardo da Vinci (ErdiMailakoent-
zat) eta Erasmus (Goi Mailakoent-
zat)programenbitartez, ikasleekEu-
ropar Batasuneko enpresetan prak-
tikak egiteko aukera dute martxotik
ekainerabitarte.Urtean20beka iza-
ten dira batezbeste eta, hala, Bida-
soa Institutuko ikasleek aukera du-
te nazioartean barneratu, atzerriko
hizkuntza hobetu eta Europako in-
dustria ezagutzeko.

Zure etorkizuna, gure erronka

Elektronika mikroprogramablea

Elektrizitatea

Telekomunikabide elektronika

Eraikuntza eta topografia Mekanika

Zurgintza eta altzarigintza

Etorkizunerako inbertsiorik hoberena, prestakuntza ona izatea da. BIDASOA Goi Mailako Lanbide Heziketa Institutua k
hori eskaintzen dio bide hau hautatzen duen ikasleari. Profesional kualifikatuak, eta esperientzia egiaztatua; ekipamen-
durik hoberenak eta teknologiarik aurreratuenak. Lan munduan sartzeko aukerarik gabe inor gera ez dadin, ikasketak
amaituta ikasleen jarraipena egiten du Institutuak.

HASIERAKO PRESTAKUNTZA



GOI MAILA
FABRIKAZIO MEKANIKOKO PRODUKZIOAREN PRO-

GRAMAZIOA (Eleanitza ingelera)

FABRIKAZIO MEKANIKOKO DISEINUA

AROTZERIAKO ETA ALTZARIGINTZAKO
PRODUKTUEN GARAPENA (Eleanitza frantsesa)

HIRIGINTZA PROIEKTUEN GARAPENA ETA TOPO-
GRAFIA-LANEN GARAPENA (Eleanitza ingelera)

TELEKOMUNIKABIDE ETA INFORMATIKA SISTEMAK

SISTEMA ELEKTROTEKNIKOAK
ETA AUTOMATIZATUAK (Eleanitza ingelera)

PRODUKTU ELEKTRONIKOEN GARAPENA

ERDI MAILA
MEKANIZAZIOA

AROTZ-LANAK ETA ALTZARIAK
NEURRIRA EGIN ETA INSTALATZEA

(Eleanitza frantsesa)

INSTALAZIO ELEKTRIKO ETA AUTOMATIKOAK

TELEKOMUNIKAZIO INSTALAZIOAK

2011 / 2012 IKASTURTEA

Ziklo-eskaintza osoa goizez
Hizkuntza eskaintza A, D eta eleanitza *

* Gaztelania, euskara, ingelera, frantsesa

IKASTETXEAK ESKAINTZEN DITUEN
BESTE ZERBITZU BATZUK

Lan-Poltsa
Espezializazioa edozein dela ere, ikasketak bukatzen di-
tuzten ikasleenenplegatze-indizealtuabermatuadago.Gai-
nera, ikastetxeak segimendu-lana egiten du eta enpresen
eskaerarenaraberaegituratutako lan-poltsarenbitartez,gu-
re ikasleek lanpostu berriak eskuratzeko edo beren lan ego-
era hobetzeko aukera dute.

Lan-munduan sartzea, norbere enpresa sortzea
eta autoenplegua
Ekintzailetzaren eta autopenpleguaren kultura sustatzeko
esfortzubereziaegitenduInstitutuak.HezkuntzaSailburuorde-
tzarenUrratsbat programari esker, Bidasoa Institutuak ikas-
ketak bukatu dituzten ikasleei enpresa propioak sortzen la-
guntzen die. 2001ean ekimena abiatu zenetik hamalau en-
presa baino gehiago eratu dituzte ikastetxeko ikasleek.

Prestakuntza ikastaroak dohainik
langile eta langabeentzat

Enpresen prestakuntza-beharren
diagnostikoa

INSKRIPZIO EPEAEkainaren 1etik 10era
biak barne

MATRIKULA EPEAUztailaren 4tik 8ra
biak barne

www.fpbidasoa.org

ATE IREKIEN ASTEA
ERDI MAILA:

Maiatzak 23, astelehena, 1
8:30ean

GOI MAILA:

Maiatzak 24, asteartea, 18
:30ean

ARRETA PERTSONALIZATUA:

Maiatzak 25, 26 eta 27, 17:00 - 20:00

Kokapena:
Elizatxo, 10

Irungo erdigunetik
300 metrora,

Elizatxo etorbidea
eta Aduana kalearen

bidegurutzean.
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GIZARTEA

URTEROKO BESTA � ARKUPEAK ELKARTEAREN GIMNASIA BESTA

Sasoi betean daudela erakutsi dute
Arkupeak-eko 72 kidek
Guztira 250
lagun elkartu
dira
bazkaltzeko

TTIPI-TTAPA | BERA
Arkupeak elkarteak

urteroko gimnasia bes-
ta egin zuen apirilaren

28an Berako Toki Ona
kiroldegian. Guztira 72
kirolari bildu ziren, Be-
ra,Leitza,Goizueta,Eli-
zondo, Sunbilla, Do-
neztebe eta Urdazubi-
tik etorritakoak.
Jabier eta Patxi La-

rralde Arizkungo atta-
seme txistulariak aitzi-
nean zituztela aurkez-

pen kalejira egin zuten
hasteko, eta ondotik
etorri ziren taldeen kirol
saioakbananbana, Be-
rakoakNereaVarelamo-
nitorearekin eta gaine-
rakoakPatxiChocarro-
rekin. Egunari segida
emateko, 250 lagunek
Zubiondojatetxeanbaz-
kaldu zuten.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Gimnasia bestan parte hartu zuten 72 kideak, tartean Nerea Varela eta Patxi Chocarro monitoreak.

BERA (11)
Maritxu Martikorena
Pepita Agirre
Angela Corral
Maddi Mikelperizena
Mª Jesus Zubieta
Begoña Gomez
Maria Jesus San Juan
Malen Barandiaran
Carmen Jimenez
Pakita Urtizberea
Rosa Telletxea

LEITZA (18)
Maritxu Alduntzin
Pilar Alkoz
Tere Perurena
Pakita Aierdi
Serafina Ezkurra
Pilar Martinez
Amparo Azpiroz
Carmen Petrirena
Inaxi Lujanbio
Pilar Urkiola
Tere Arraiago
Pakita Lusarreta
Milagros Olano
Isabel Huarte
Eusebio Maritorena
Juanita Eskudero
Gloria Perurena
Gloria Irurtia

GOIZUETA (17)
Jose Ramon Arozena
Maite Zabala
Pakita Goizueta
Conchita Altamira
Gregori Etxegia
Maria Pilar Arratibel
Milagros Goizueta
Mari Satur Salaberria
Rita Narbarte

� PARTE-HARTZAILEAK
Mañoli Loiarte
Felisa Salaberria
Luis Elizegi
Mari Asun Apezetxea
Merche Huizi
Monica Perurena
Merche Perurena
Isabel Etxeberria

URDAZUBI (3)
Miguel Migeltorena
Francisco Menta
Teresita Bidart

ELIZONDO (15)
Maria Dolores Etxegarai
Juanita Dendarieta
Asun Alti
Carmen de la Flor
Asuncion Jaurena
Maritxu Oharriz
Milagros Zelaieta
Maria Jesus Etxandi
Rosa Mendiburu
Milagros Gamio
Juli Irigoien
Maria Angeles Narbarte
Ana Mari Etulain
Ines Oskoz
Maria Josefa Arrijuria

DONEZTEBE (6)
Maria Josefa Arretxea
Maritxu Mutuberria
Esther Garro
Clotilde Iñigo
Maria Jesus Perurena
Maria Isabel Mitxeltorena

SUNBILLA (2)
Maria Teresa Agirre
Ana Maria Agirre
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BERTIZARANA

KIROLA � BURUZ BURUKO LEHIA

Nafarroako paleta
goma txapelketa
irabazi du Mikel
Pernaute
narbartearrak
Zazpi tantoko
aldeagatik izan
da garaile
Pernaute

TTIPI-TTAPA
Txaruta taldeko Mi-

kelPernautepilotarinar-
bartearrak irabazi du
Nafarroako lehen mai-
lako buruz buruko pa-
leta goma txapelketa.
Apirilaren20anIruñe-

ko Lopez pilotalekuan
jokatutako finalean 30-

23 irabazi zion Amaya
taldekoJoseMariErbu-
ruri. Lehia ikusgarriaes-
kaini zuten bi pilotariek.
Erburu hasi zen domi-
natzen,bainabereaban-
taila murriztu zuen Per-
nautek eta hainbat ber-
dinketa egin zituzten.
Pernautektantopareba-
tekoabantailahartuz jo-
an zen eta hortik aitzi-
nera, Txarutako pilota-
ria gehiago izan zen eta
29-21eraino joan zen
markagailuan. Azkene-
an txapela Narbartera.

UTZITAKO ARGAZKIA

Hauteskundeetarako lantaldea
Bilduk bere lantaldea aurkeztu du maiatzaren 22ko hauteskundeei begira, An-
tonio Erregerena zerrendaburu dutela.

UTZITAKO ARGAZKIA

Bilduri elkartasuna
Joan den maiatzaren 3an, Bilduko ilegalizazioa dela eta, kontzentrazioa egin
zen Narbarten. 60 pertsona inguru bertaratu ziren hautagaiei beren elkartasu-
na adierazteko eta bide batez, erabaki hau irmoki salatzeko

UTZITAKO ARGAZKIA

Nafarroako paleta goma txapelketaren finalean parte
hartu zuten pilotariak.
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LEITZALDEA

TURISMOA � PLAZAOLA PARTZUERGO TURISTIKOA

300 lagun bildu ditu Plazaolako Natur
Bideen Egunak
Uitziko tunelak
garrantzi
berezia izan du
aurtengoan

TTIPI-TTAPA
Giro ezin hobean

joan zen apir i laren
30ean Leitzan eginda-
ko Natur Bideen Egu-
na. Arrakastatsua ere
izan zen, 300 bat lagu-
nek parte hartu baitzu-
ten Plazaola Partzuer-
go Turistikoak, Leitza,
Lekunberr i eta La-
rraungo udalen lagun-
tzaz antolatutako eki-
taldietan.
Lekunberri eta Lei-

tzako geltokietan hasi
ziren ibilbideak eta Ui-
tziko tunelaren hegoal-
dean elkartu. Tunela
gurutzatuz tren txutxua
ere ibili zen Plazaolako
NaturBideanbarna.Tti-

kienentzathirugarren ir-
teera bat ere izan zen,
Kitarranbueltan,etapai-
lazoen konpainarekin
Leitzako plazarainoko
bideaegin zuten.Behin
plazarara ailegatuta,
globoglexiaetahainbat

jokotan parte hartzeko
aukera eduki zuten.
Parte-hartzaileguzti-

ak plazan bildu zirene-
an, pintxoak eta edari-
akbanatu ziren etamu-
sika eskolatik etorrita-
ko trikitilariek ere jaia

alaituzuten.Aurretik tren
txutxura igo ez zirenek
herritik buelta batzuk
ematekoaukeraere izan
zuten.
Bukatzeko, Mendu-

kilorako lausarrera,Bei-
gorri parkerako beste

lau sarrera, Plazaolako
lau kamiseta eta Nafa-
rroakoGobernukopro-
duktuen lau lote zozke-
tatu ziren.

UITZIKO TUNELA
Aurtengo edizioan,

garrantzi berezia eman
nahi izanzaioUitziko tu-
nelari. Gainera, Natur
Bideen Eguneko zen-
bait jarduera puntu ho-
rretan egin ziren jen-
deak tunelaz disfruta-
tzeko. Gisa berean, fa-
milientzakoprestatuta-
ko bi ibilbideak tunela-
ren hegoaldeko par-
tean ospatu ziren, par-
tehartzaileentzakoeda-
riakbanatuz. Puntuho-
rretatik atera zen tune-
la zeharkatu eta natur
bidea gurutzatu zuen
tren txutxua.Bidaiaho-
ri egiteko aukera aurre-
tik izena emandako 60
lagunek izan zuten.

ARGAZKIA: HITZA
Natur Bideen Eguna arrakastatsua izan da.
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LEITZALDEA

GIZARTEA � AURTEN HAMABIGARREN ALDIZ

Haur, guraso eta eskolen topaketa
Leitzan eginen da larunbat honetan
Tailerrak,
jolasak,
otorduak,
dantzak eta
abar izanen dira

TTIPI-TTAPA
Azken urteetako hi-

tzorduari hutsikeginga-
be, LeitzakoErleta,Goi-
zuetakoXaltoetaAreso-
ko Nazabal eskolen eta
Leitzaldeko lau he-
rrietako haur eta gura-
soentopaketaeginenda
aurtenere.Larunbatho-
netan, maiatzak 14, iza-
nenda,etaaldihonetan,
Leitzakhartukodu leku-
koa,joandenurteanGoi-
zuetan eta duela bi urte
Areson egin zelako to-
paketa. Erleta eskolan
pasako dute eguna.
HirueskolekinetaGu-

raso Elkarteekin batera,

Arano, Areso, Goizueta
etaLeitzakoGizarteZer-
bitzuen Mankomunita-
tea hasi zen egun hau
antolatzen duela hama-
bi urte, eta oraindik ere
hasierako helburu ber-
dinei eusten diete: Ara-
no, Areso, Goizueta eta

Leitzako haurrak, gura-
soak eta irakasleak jai-
giroan elkartzea; aisial-
dirako alternatiba osa-
sungarriak eskaintzea;
herri bakoitzeko ohitu-
rak eta berezitasunak
ezagutzea eta elkarlana
eta elkartasuna bul-

tzatzea, ikasleek eta tal-
deek egindako ekintzak
gurasoei eta herritarrei
erakutsi bidenabar.
3 eta 12 urte bitarte-

an dituzten neska-muti-
koeietaberaiensenideei
eta irakasleei dago zu-
zendua topaketa hau.

EGITARAUA
•11:00etaneskulantaile-
rrak.
•12:30eanjolasakadina-
renarabera,hirumultzo-
tanbanatuta:HaurHez-
kuntzakoentzatjausgai-
luedoparakaidasa,so-
ka saltoa, txorromorro,
karabin karaban... Le-
hen Hezkuntzako 1., 2.
eta3.mailakoak koxkor
biltzen,zakoekin, tokan
edotagloboaklehertzen
ariko dira. Eta Lehen
Hezkuntzako 4., 5. eta
6. mailakoentzat altxo-
rraren bila jolasean.
• 14:00etan bazkaria.
• 16:30ean diaporama.
• 16:45ean eskoletan
prestatutako bertsoak
eta abestiak kantatuko
dituzte.
• 17:30ean: merendua.
• 18:00etan: dantzak.
• 18:15etik 18:30era os-
pakizunaren bukaera.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urtean Goizuetan egin zen eskolen eta gurasoen topaketa, eta aurrekoan Areson.



Xabier
Legarreta eta
Iker Osa
gonbidatu
dituzte

TTIPI-TTAPAK
Maiatzaren 15a, San

Isidro Eguna, nekazari-
en eguna izaten da, eta
hori ospatzeko asmoz,
bazkariaeginenduteaur-
ten ere herriko nekaza-
riek igande honetan. 30
lagun inguru biltzen di-
tuen otordua Zubi-On-
do tabernan eginen du-
te, eta aurten lehen al-
diz,bertsolariakeregon-
bidatudituzte:XabierLe-
garretaaranoarraetaIker
Osa hernaniarra.

Herrilurren
transakzio akordioa
Apirilaren 26ko Udal

Batzarrean eman zi-
tzaionherrilurrenerabile-
ra onartzen duen hitzar-
menari hasierako ones-
pena. Helburua herrilu-
rren transakzio eta era-
bilera akordioa lortzea

da. Herrilurren erabilera
nola eginen den argitu
eta eskriturak ere egu-
neratu nahi dira.
Hitzarmenari behin

betiko onarpena eman
aurretik,alegazioakaur-
kezteko 30 eguneko
epea egonen da.

Bisita gidatuetarako
proposamena
Herriahobetoezagu-

tzeko aukera eskainiz,
bisita gidatuak egiteko
proposamenaluzatudie
Joxe Jabier Etxeberriak
herritarrei.Arkitekturaeta
historialotuzherrikoitzu-
lia egitea edota megali-
toak eta mendi aldean
ibiltzeadiraburuandara-
biltzan asmoak. Baina
horretarakojendearenin-
teresanolakoadenikusi
nahi du. Jendea intere-
satuabaldinbadagoegi-
nen baitira bisitak. Mo-
mentuz, jendeareneran-
tzuna jakiteko telefonoa
eman du (649 548608)
etanorbaitekbisitagida-
tuetanpartehartzekogo-
goabadudei
diezaioke.
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GOIZUETA

OSPAKIZUNA � SAN ISIDRO EGUNA

Bertsolariekin
ospatuko da
nekazarien eguna
igande honetan

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Alkasorako bidean eskoilera
Alkaso auzorako bidean egin beharreko lanak bukatu ditu Kintalko enpresak.
Erortza zegoenez, eskoilera edo harri-lubeta egin du.

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Beste txapel bat jantzi du Iker Salaberriak
Apirilaren 30ean jokatu zen Irurtzungo XIX. pilota txapelketaren finala eta Iker
Salaberria fin ibili zen, Ekain Etxeberria oiartzuarra lagun zuela. Sakean min
haundia egin zien Oberenako Cordon eta Mata aurkariei eta 18-7 irabazi zieten.

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Hasi da onddo denboraldia
Hasi dadenboraldia, eta ez nolanahikoonddoekin gainera!Manolo LoiarteTxis-
pasek otordu ederra egina izanen du dagoeneko joan den astean, Puñalene-
ko Gaztañerin topatu zituen ale eder hauekin. Batek 1,2 kilo zituen.

Baialtzinikin…
Gorgori baserriko JosefaOndarrola Arozenak
94 urte bete dituela apirilaren 30ean? 1917an
jaio zen eta herriko zaharrena da. Zorionak!

?
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LEITZA

Bilgune
Feministaren
eta LABen
ekimena da

TTIPI-TTAPA
Leitzako emakumeok

herrian lan egiteko esku-
bidea dugu! lemapean
kanpaina berria jarri du-
te abian Leitzaldeko Bil-
guneFeministaketaLAB
sindikatuak. Diotenez,
Sarriopapel lantegiak
«emakume langileen es-
kubideak sistematikoki
32 urteotan zapaldu di-
tu»etahorixeizandaeki-
menaren abiapuntua.
Uda iristear dela, lan-

tegiaren lan eskaera igo
egitendelagogoratudu-
te,batezereeskulanera-
ko.Bainasalatudutenez,
«gizonakkontratatzendi-
tuzte (nahizetaazkenur-
tean pare bat emakume
kontratatu)». Hortaz dio-
te «aurtenere itxaronze-
rrendetan jarrai ez deza-
gun,etabenetan,bereiz-
keria egoera honekin
amaitzeko, apustua egi-
tekoorduadela». LABek
lan-akordioan emaku-
meen enplegua izateko
eskubidea defendatu
duela ere azaldu dute.
Hala, Sarriopapelen edo
2. sektorean lan egin na-
hidutenemakumeencu-
rriculumak biltzeari ekin
diote, lantegikokontrata-
zioaz arduratzen direnei
eta lantegiak kontrata-
tzen dituen ETT enpre-
setan entregatzeko. Hi-
laren22rakoaurkeztube-

hardiracurriculumak (lei-
tzaldekobilgunefeminis-
ta@gmail.com-erabidali
edoKarrapeirratianutzi).

Garagardoak eta
pilota eskola
Pilota eskolak akor-

dioa sinatu du San Mi-
guelgaragardoenpresa-
rekin.Urteabukatuarte
LeitzanedatendenSan
Miguel bakoitzeko bost
zentimo hartuko ditu pi-
lota eskolak.

XXXIV. Kultur Aroa
Egitarauhauprestatu

du ALKEk maiatzerako.

MAIATZAK 17, ASTEARTEA
• 20:00etan Aurreran:
Gazteriarenjarreraaisial-
dian hitzaldia.

MAIATZAK 18, ASTEAZKENA
•19:00etanliburutegian:
Segurtasunaren garran-
tzia Interneten hitzaldia.

MAIATZAK 19, OSTEGUNA
• 20:00etan Aurreran:
Orreagakobatailak izen-
burupean hitzaldia.

MAIATZAK 20, OSTIRALA
•17:00etanplazankami-
setamargotzekotailerra.
• 18:30ean Gaztetxean,
perkusio tailerra.
•20:00etanAurreran,Hi-
tanoberriasortzenariote
gara? hitzaldia.
• 00:00etan Torrean: La
Jodedera, kontzertua.

MAIATZAK 21, LARUNBATA
•Goizeanmendi irteera.
• 20:00etan zineman:
Baginaren bakarriz-
ketak antzezlana.

GIZARTEA � KANPAINA BERRIA

Herrian lan egiteko
emakumeen
eskubidea exijituz
curriculumak biltzen
ari dira

ARGAZKIA: JON RODA

Mendi Bizikleta Taldekoen hurrengo hitzordua Igantzira joateko
Mendibil Mendi Bizikleta Taldeak irteerak eginez segitzen du. Apirilaren 16an, 17
lagunek Leitzatik Uzturre mendirako 43 kilometroak egin zituzten, 1.800 metroko
desnibel positiboa duen ibilbidea. Hurrengo irteera Igantzira egiteko asmoa dute.

MAIATZAK 22, IGANDEA
•12:00etanelizan:orga-
no emanaldia.

MAIATZAK 23, ASTELEHENA
•20:00etanAurreran:Pe-
rurenatarrendokumenta-
laren aurkezpena.

MAIATZAK 24, ASTEARTEA
•20:00etanAurreran:Ma-
krobiotika, jatekoerabat
baino gehiago hitzaldia.

MAIATZAK 25, ASTEAZKENA
• 20:00etan Aurreran:
Urrezko millak bidaia
hitzaldia.

MAIATZAK 26, OSTEGUNA
• 20:00etan Aurreran:
Inauteriak Euskal Herri-
an: tradizioarenformabe-
rriak hitzaldia.

MAIATZAK 27, OSTIRALA
• 20:00etan Lopenean:
elkarretaratzea.
• 23:00etan zineman:
Kerobiaren kontzertua.

MAIATZAK 28, LARUNBATA
•GazteenEguna:bazka-
ria, kalejira, malabare
ikuskizuna, batukada,
luntxa eta kontzertuak
(Hidro eta Vomito).

MAIATZAK 29, IGANDEA
•Plazan:dianagaiteroe-
kineta11:00etanartisau
azoka.
Aipatuazgain,Miren

Fagoaga eta Aldaia Ar-
gandoñaren lanen era-
kusketa izanenda uda-
letxean eta Aurreran.

ARGAZKIAK: J. ZABALO

Harategi zaharra informazio puntu
Teilatua konpondu, barrua hustu eta moldatu, pintatu eta panel informatiboak
jarri ondotik, herriko eta herriari buruzko informazio puntua hartuko duen pla-
zako harategi zaharreko lanak bukatzear daude.
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ARESO

ERLIJIOA � SANTA KRUZEKO PROZESIOA

159 urte pasatu dira Uliko Santa Kruz
ermita egin zenetik
Herriko
jendeak
borondatezko
lan asko egin
du baseliza
mantentzeko

Juana Mari SAIZAR
AspalditikAresonba-

seliza izanda:UlikoSan-
ta Kruz eta Amabirjina-
renSubsidioa izenekoa.
Egunaskotanprozesio-
an joaten ziren herrita-
rak bertara. 1752an
Pablo Etxeberriari 80
erreal ordaindu zitzaiz-
kion santokristoren iru-
diaurrezmargotzeaga-
tik. Baina eguraldi txa-
rrarenetahaizeteenon-
dorioz erori egin zen.
1838ko abuztuaren

1ean,baimenaemanzu-
ten Santa Kruz egunez
prozesioak egiteko eta

urte horretako apiriletik
maiatzera konponketa
batzukeginzituzten joa-
ten zen jendearentzat
arriskurik ez egoteko.
1849ko maiatzaren

13an betirako desa-

gertu zen baseliza eta
urte berean Santa Kruz
eguneko meza herriko
elizan egin zen.
Urte bereko ekaina-

ren1ean,Udalakgotzai-
tegira gutuna idatzi zu-

en: «Aresoko bailaran
bazen Santa Kruz eta
Amabirjinaren Subsi-
dioa ermita, nonmeza-
ren otordu Santua os-
patzenden.Bainaorain
uraketahaizeteakhon-

datu dute eta ezin du-
gu altxatu duen koka-
leguagatik. Oso toki al-
tuan baitago eta ahale-
ginak egin arren alferri-
kakoa izanen litzateke
bere horretan manten-
tzea. Horregatik beste
bat eraikitzeko baime-
na eskatzen dugu, izen
berarekin Arinbeko pa-
rajean». Severo Adrian
gotzainak baimena
eman zuen ermita erai-
kitzeko.Biurte iraunzu-
ten obrek eta 1852ko
apirilaren 20an, Udalak
ermita bedeinkatzeko
baimena eskatu zuen
eta Santa Kruz egunez
bedeinkatu zuten.
159 urte pasatu dira

herritarrak bertara joa-
tekoohituramantentzen
dutenetik.Egunhorreta-
rako herriko jendeak
txukunduetaapaintzen
du ermita prozesioan
joateko.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Urtero egiten da prozesioa Uliko Santa Kruz eta Amabirjinaren baselizara.
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BAZTAN

LEHIAKETA � AURTEN BIGARREN ALDIZ

Santiago bestetako
kartel lehiaketako
lanak ekainaren
5erako aurkeztu
behar dira
Elizondoko
Herriko Etxean
aurkeztu
beharko dira

TTIPI-TTAPA
Martxan da Elizon-

doko bestetako II. kar-
tel lehiaketa. Lehiaketa
i rek ia da eta parte
hartzaileek nahi hain-
bertze lanaurkeztuahal
izanendituzte. Irabazle-
ak 300 euro eta zikiro-
jaterako bi txartel har-
tuko ditu.
Oinarrietanaipatzen

denez, kartel guztietan
Santioak 2011 agertu
beharko da. Kartelaren
neurria 50x70 zentime-
trokoa izanen da, eta
edozein teknika erabi-
liz egina izan daiteke.
Lanak saritu eta publi-
katugabeak izanbehar-
ko dira. Euskarri digita-
leanaurkezteazgain in-
primatutakoorri bat ere
aurkeztu beharko da
guttienez A4 neurrian
inprimatua.
Lanak bidaltzeko

epea ekainaren 5eko
12:00etan akituko da.
Ordurako Elizondoko

HerrikoEtxekobuzoian
egon beharko dute.
Posta arruntez bidal-
tzekotan, ekainaren 1a
baino lehen igorri be-
harkodiraHerrikoEtxea,
Jaime Urrutia 4 31700
Elizondo helbidera.

Museoaren
Nazioarteko Eguna
Maiatzaren 21a Mu-

seoaren Nazioarteko
Eguna denez, hainbat
ekitaldi izanen dira
Baztan Etnografia mu-
seoan . 12 :00e tan
Eguzkia lainopean iku-
sentzunezkoa eskaini-
koda,adinekobatzuen
bizikizunak kontatzen
dituen emankizuna,
hain zuzen. 18:00etan,
berriz, Cigaren obra,
Baztango memoria bi-
zia bisita gidatua egi-
nenda,PelloFernande-
zen esku t i k . I zen-
ematea Arizkunenean
egin beharko da, eta
parte-hartzaileenkopu-
rua mugatua da.
Aipatu, bertzalde,

museokosarreradohai-
nik izanen dela hilaren
21ean eta
22an.

ARGAZKIA: ONDIKOL

Jesus Gaztanbide eta Santiago Larre txapeldun musean
Lekarozko Gartxitonekobordako Jesus Gaztanbide eta Azpilkuetako Marimo-
tzeneko Santiago Larre izan dira Elizondoko zahar-etxeko muslari finenak. 22
bikotek hartu dute parte mus txapelketan eta irabazleak 41 punturekin nagu-
situ dira. Bi puntuko aldea atera diote Elizondoko Agapito Morante eta zahar-
etxekozuzendari-kudeatzaileadenDavidBaranguani.HirugarrenbikoteaGazte-
luko Pedro LIzasoian eta Azpilkuetako Juanito Larrek osatutakoa izan da, lau-
garren Jesus Mari Eskudero eta Pedro Aleman iruritarrak gelditu dira. Seiko
Urrearen Txapelketan, berriz, Juan Jose Durruti nagusitu da, Conchita Elize-
txe bigarren izan da, Felipa Mindegia hirugarren eta Inocencia Arriada lauga-
rren. Partxisean, Felisa Santaceciliak irabazi du, PIlar Matxin bigarren sailkatu
da, Sor Carmen Oiartzabal hirugarren eta Marcelina Gamio laugarren.

Ba al zenekien…
Baztan Errugbi Taldea Mallorkan izan dela
Mallorca Rugby Beach hondartzako txapel-
ketanpartehartzen?Joandenurteanerehan
izan ziren jokalariak, eta B taldeko txapeldun
gelditu ziren.

?

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Olaztiko Leire Aiestaranek irabazi du Bakarlarien Lehiaketa
Apirilaren 30ean, Elizondoko Arizkunenea Kultur Etxean egin zen Baztango Ba-
karlarien Lehiaketa eta lehendabiziko saria Leire Aiestaranek eraman zuen Olazti-
ra. Esku soinuaren laguntzaz egin zuenbere emanaldia. Bigarren sariaManuel Es-
kauriazak irabazi zuen, tronparekin egin zuen erakustaldiagatik. Sari berezia Lau-
ra Garcia Itarteri eman zioten klarinetearekin egin zuen lanagatik. 13 eta 16 urte
arteko 16 gazte aritu ziren egun osoan euren kantuak eskaintzen. Epaimahaia Jo-
se Luis Ocon (tronboi irakaslea), Erike Borgo (piano irakaslea), Manuel de la Riva
(piano irakaslea) eta Pilar Alonsok (Fidah-eko lehendakaria) osatu zuten.
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BAZTAN

KIROLA � MAIATZAREN 29AN

Zabalik dago
mendi martxan
izena emateko
epea
Internet bidez
egiten ahalko
da maiatzaren
27ra arte

TTIPI-TTAPA
BaztangoMendigoi-

zaleak aurtengo mendi
martxaprestatzenaridi-
raburubelarri.Maiatza-
ren 29an eginen da ibi-
laldiaren XVIII. edizioa
eta Elizondon hasi eta
akituko da.
Bataz bertze zortzi

orduko itzulia izanenda
eta gainerako xeheta-
sunak hurrengo alean
emanenditugu.Halere,
norbaitek aitzinetik ize-
naemannahibaldinba-
du , www.mend i z -
mendi.com web orrian
egindezake.10euroor-
daindu beharko du ize-
na ematerakoan.

Internet ikastaroa
dohainik
Enpresari egunero-

kogestioan laguntzeko

eta Internetenhedatze-
koasmoz,CedernaGa-
ralurelkartearenekime-
nez, Internet ikastaroa
izanen da maiatzaren
23an, 25ean eta 27an
Elizondon.Marketin tu-
ristikoa eta blogak sor-
tu izenburupean ema-
nen da tailerra, eta hiru
egunez 09:00etat ik
13:00etara izanen da.
Dohainik izanen da,

Nafarroako Mendialde-
koPDRkfinantzatuade-
lako. Izenaematekodei-
tu 948206697 telefono-
raedoidatzi info@ceder-
na.es-era.

Akats zuzenketa
Aitzineko aldizkari-

an, hauteskundeetako
zerrendakkaleratuzire-
nean, Baztango NaBai
2011renzerrendaburua-
ren izenean akats bat
egon zen. Zerrendabu-
ruaren izena Pello Iriar-
te Zelaieta da. Lerro
hauenbidez, barkame-
nak sortu ahal izan di-
ren eragozpenengatik.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Udal hauteskundeei begira
Maiatzaren 22ko hauteskundeetan izanen diren taldeak programak eta lantal-
deak aurkezten ari dira. Horixe egin dute argazkietan ageri diren Bildu, NaBai,
UPN eta Ezkerrak, erraterako.
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Ekainaren 4an,
larunbatarekin,
eginen da

TTIPI-TTAPA/Maite OTEIZA
Mingainadantzan le-

lopean, Mintzapraktika
egitasmoen bidez eus-
karaz solasteko biltzen
diren taldeekElizondon
egindutehitzorduaaur-
ten.Hemeneginenbai-
ta seigarren edizioa,
Euskal Herri osoko jen-
dea bilduko duen Min-
tza Eguna, ekainaren
4an, larunbatarekin.To-
paguneaEuskaraElkar-
teen Federazioak eta
Solaslaguna ekimenak
antolatu dute, Eusko
Jau r l a r i t za ren e ta
BaztangoUdalarenba-
besarekin eta AEK eta
IKA euskaltegien, TTI-
PI-TTAPAren, Xorroxin
irratiaren eta Xaloa te-
l eb i s t a ren l agun-
tzarekin. Euskal Herri
osotik 300 lagun inguru
etorriko direla espero
da.

EGITARAUA
• 11:00etan: ongi-eto-
rria eta hamaiketakoa
Merkatuko Plazan.
• 12:00etan: ibilaldi gi-
datua.
•13:30ean: mintzaber-
muta.
• 14:30ean: Bazkaria
Merkatuko Plazan edo
Baztan Frontoian.
• 16:00etan: sari bana-
keta.

•16:30ean: euskalerro-
meria.

Merkatarien
kanpaina
Bertan elkarteko

merkatariekbertzekan-
paina bat paratu dute
martxanhilabetehone-
tanetasariaezdanola-
nahikoa izanen, 2.000
euroko erosketa balea
zozketatuko baitute.
Ekainaren 9ra bitar-

te Bertan elkarteko ki-
dedirendendetaneros-
ketak egiteagatik zigi-
luakeskuratukodituzte
bezeroek: 20 euro bai-
no gastu ttikiagoa egi-
teagatik zigilu bat eta
20 eurotik goitiko eros-
keta eginez gero, bi zi-
gilu.Zigiluekin txartelak
osatzean Bertaneko
edozein dendetan utzi
beharkodira.Etabiltzen
diren txartel horien ar-
tean zozketa eginen da
ekainaren 10ean, ortzi-
ralarekin, 20:30ean Eli-
zondoko Arizkunenea
Kultur Etxean. Orduan
jakinen da 2.000 euro-
koerosketabalearen ira-
bazlea zein den.

Pedro Esarteren
liburu berria

Breve historia de la
invasión de Navarra
(1515-1530) liburua ar-
gitaratu duPedro Esar-
te elizondarrak Nafa-
rroarenkonkistaren500.
urteurrenaren atarian.
Apirilaren28anaurkeztu

zuen Pamiela argitale-
txearekin argitaratuta-
ko liburua. Liburu berri
honekin, Esartek 2001.
urtean argitaratu zuen
Navarra, 1512-1530
conquista, ocupación y
sometimientomilitar,ci-
vil y eclesiastico lana
eguneratu du. Aitzi-
nekoarenegituraetaoi-
narri berari segitu dio,
baina laburbildutako la-

na da eta horretan, Ai-
torPescadorhistoriagi-
learen laguntza izandu.

Aste Kulturala
Iruritan
Apirilaren26tik29ra,

haurrendakoAstekultu-
ralaeginzen IruritanGu-
raso Elkarteak antola-
tuta: Bertizera bisita,
Kulki taldearekin herri

kiroletan, Donostiako
Aquariumerabisita,mu-
sika klasikoaren kon-
tzertua...Denetarikegin
zuten.

Korua Gartzainen
ElizondokoAbesba-

tzak kontzertua eskai-
niko du larunbat hone-
tan,hilak14,Gartzaingo
elizan. 20:00etan hasi-
ko da emanaldia.

BAZTAN

EUSKARA � EUSKAL HERRI MAILAKO BESTA

Euskal Herri osoan
mintza praktikan
ari direnen Mintza
Eguna Elizondon
eginen da ARGAZKIA: ONDIKOL

Arraiozko Xuntoneko burugorriak eta Almandozko Etxotoko
burubeltzak irabazi dute Udaberriko Feriako ahari lehiaketa
Apirilaren 29an egin zen Elizondoko Udaberriko Feria, giro ederrean. Merkatuko
Plaza inguruan,behiak, zaldiak,behorraketaastobatzuk ikusi zirenetaahari lehia-
ketara bi dozenaburu aurkeztu ziren. Horrez gain, eskulangileen lanak eta etxean
egindakoproduktuakereplazaratuziren.Ahari lehiaketaridagokionez,burugorrien
atalean, Arraiozko Xuntonea baserriko Sagrario Urrozen aurkeztutako aharia izan
zen onena epaimahaiaren arabera eta honen senarrak, Juan Irigoienek hartu zu-
en lehen sariko kaikua. Bigarren saria, Gartzaingo Etxezuriko Feliciano Etxartek
eskuratu zuen eta hirugarrena Arraizoko Indakoa baserriko Felisa Ugartek. Buru-
beltzen atalean, lehenbiziko saria Almandozko Etxotoa baserriko Norberto Ager-
rek eskuratu zuen eta bigarrena Iruritako Gernuxarreako Miguel Angel Maritore-
nak. Hirugarren saria, Almandozko Etxetoako Begoña Etxalarrek eraman zuen.

ARGAZKIA: MAITE OTEIZA

Udaberriko Erremonte Txapelketako finalerdia Iruritan
Erremonteko Udaberriko Torneoaren finalerdi bat Iruritako frontoian jokatu zen
maiatzaren 1ean. Herriko semea den Gorka Urtasunek Etxeberria III.a izan zuen
lagun eta 40-35 irabazi zieten Matxin III.a eta Urrutiari. Galarretako partidan, al-
diz, Urtasunek eta Etxeberria III.ak irabazi zuten (40-33) finalerako txartela lortuz.
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KIROLA � SALBATORE BESTAK

Haurren eta
helduen herri
lasterketak eginen
dira erearoaren
5ean Iruritan
Izen ematea
dohainik da

Maite OTEIZA
Iruritako bestetako

igandean, erearoak 5,
haurrenlaugarrenetahel-
duenhirugarrenherri las-
terketak eginen dira.
10:30ean haurrak

abiatukodiraherrikopla-
zatiketaerrebotekopla-

zaren artean ibiliko dira.
11:30ean helduen txan-
da izanen da. Plazatik
hasita Apote, Artxeko
borda eta Iperburun (bi
itzuli) barna ibiliko dira,
geroberrizplazanakitze-
ko. Akabailan, plazan,
parte hartzaileendako
luntxa,saribanaketaeta
sarienzozketaizanendi-
ra. Izen-ematea dohai-
nik da.

BAZTAN

ARGAZKIA: ONDIKOL

Herritarrak Bilduren legalizazioaren alde
Maiatzaren 3an Bilduren aldeko elkarretaratzea egin zen Elizondoko plazan eta
180 lagun inguru elkartu ziren Bilduren legalizazioaren alde. Bilduren Baztan-
go zerrenda osatzen duten kideek erakutsi zuten pankarta,Demokrazia eta par-
te-hartzearen alde lelopean. Eta ondoan dozenaka pertsonek euren elkartasu-
naadierazi zuten.Gainerakoalderdipolitikoenzerrendaburuakeregonbidatuak
izan ziren –UPNkoekin harremanetan jartzea ezinezkoa izan zen, nahiz eta sa-
iatu– eta hurbildu ziren, bertze herritar anonimoen artean. Aipatu, Baztango
Ezkerra eta NaBai alderdiek Auzitegi Gorenaren erabakia gaitzetsi dutela eta
Bilduri atxikimendua adierazi nahi izan diotela, prentsara bidalitako oharrean.
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Edurne
Argainek Euskal
Herriko Pala
Txapelketa ere
irabazi du

Maite OTEIZA/TTIPI-TTAPA
Zenbaitherritakofron-

toitanBaztangoEmaku-
mezkoenFrontenisTxa-
pelketa ikusteko aukera
izan dugu. Oronoz, Iru-
rita, Arizkun eta Erra-
tzuko frontoietan txan-
daka,partidaklaunbete-
roizandira.Otsaileanha-
si eta apirileko hondar
egunean akitu zen txa-
pelketa, IruritakoArana-
bia frontoian jostatu zen
finalarekin.
Hirugarrenetalauga-

rren posturako lehian,
Iruritako Mª Jose Sala-
buruk eta Begoñak 30-
25irabazizietenOronoz-
koGurutzeAizpuruaeta
Iruritako Begoña Argai-
ni. Finalean, Oronozko
Mapi eta Iruritako Edur-
neArgainnagusituziren.
30-22 irabazi zieten Iru-
ritakoAmaiaIñarrearieta
ArizkungoMaitaneEtxe-
berriari. Sari banaketa
egin ondotik, Elizondo-
ko Eskisaroi jatetxean
bazkaria izan zuten.

EUSKAL HERRIKO PALA
TXAPELKETA
Apirilaren 16an jokatu

zirenEuskalHerrikoPa-
la Txapelketa irekiko fi-
nalak Oiartzunen (Gi-
puzkoa), bertako Giri-
zia Elkarteak antolatu-
ta. Gizonezkoetan hiru
kategoriatan aritu ziren
etaemakumezkoetanbi
mailatan. Hain zuzen,
emakumezkoetan, le-
hendabizikomailan,Es-
titxu Pierola donostia-
rra eta Edurne Argain
iruritarra izanzirengarai-
le. 14-25eko emaitza-
rekinnagusituzirenAgi-
rre eta Otegiren kontra.

Lapurreta aldia
Hondar hilabete ho-

netan, Baztanen ebas-
leak dantzan dabiltza:
ElizondokoLaBaztane-
sanetaMendietaLeku-
berria ostatuetan, gau
batez sartu ziren eta di-
rua, tabakoa eta edaria
eramanzituzten.Hortik
bi astetarat,berriz, itzu-
li egin ziren eta bertze
bueltaxkan,Elizondoko
Lekuberrian–laugarren
aldiz–, Ilargi ostatuan
eta Zigako Etxezurian
sartuziren.Azkenhone-
tan,dendako leihobate-
ko burdinezko barro-
teen artetik pasatu eta
dendako produktuak
eta sosa eraman zi-
tuzten.Deigarriada lan-
da-etxehau turistazbe-
tea zegoela, eta inork
ez zuela deus ere so-
matu.

BAZTAN

KIROLA � BAZTANGO TXAPELKETA

Oronozko Mapik eta
Iruritako Edurnek
irabazi dute
Emakumezkoen
Frontenis
Txapelketa

ARGAZKIAK: M. CARMEN ARRETXEA

Mexikoko Baztan Eguna arrakastatsua
Bertze urte batez, Mexikon bizi diren baztandarrek Baztango Eguna ospatu zu-
ten maiatzaren 1ean, hiriburuko Euskal Etxean. 150 lagun baino gehiago bildu
ziren bazkarian eta ondotik izan ziren ospakizunetan. Jatorriz baztandarra den
Mari Carmen Arretxea lehendakariaren hitzetan, «ttikiek eta helduek Baztango
menu tipikoa dastatu ahal izan zuten: baztanzopak, piperrada, bildotsa txilin-
dron erara, azpixuna zainzuri saltsan eta postrerako, betiko sagar tarta eta bai-
nilla izozkia, bestaren antolaketa batzordeko kideek prestatua». Urtero beza-
la, giro ederrean joan zen eguna eta bazkalondoan, Euskal Etxeko lagunek eta
senideek hainbat ekitaldi izan zituzten. Ohiturak agintzen duenez, mus txapel-
keta antolatu zen eta hamasei bikotek hartu zuten parte. Gau partean, inda-
rrak berreskuratzeko ogitartekoak jan ondotik, batzuk patxangarekin segitu zu-
ten eta bertze batzuk atseden hartzera erretiratu ziren.

ARGAZKIA: ONDIKOL
Euskal Herriko Pala Txapelketan garaile izan da Edurne Argain iruritarra, Estitxu Pierola
donostiarra lagun duela.
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ZUGARRAMURDI

TURISMOA � BISITARI AUNITZ

4.782 lagunek bisitatu dituzte leizeak
Aste Santuko oporraldian
Sorginen
Museotik 1.529
lagun pasatu
dira

Margari eta Koro
Pastu zaigu Aste

Saindua. Batzuentzat
otoitz etaprozesioegu-
nak izan dira, eta ber-
tzeentzat, berriz, firin-
faran gustura ibiltzeko
egunak.
Aurten ere jende

azkarki ikusi dugu gu-
re karriketan, ez gan
den urtean bezainbat,
baina bai aitzinekoan
bainogehiago. Ideiabat
egiteko, hortxe ditugu
leizerat eta Sorginen
Museorat egun horie-
tansartuziren jendeko-
puru orokorrak: lezei-
rat 4.782 lagun sartu
d i r a e ta museo ra t
1.529.

Sorginaren
Eguneko
prestaketak
Martxandagoaurten

ere Sorginaren Eguna.
Ekainaren 18an, larun-
batarekin,eginenda,ai-
tzinekourteetakogisan
eta egitarau zabala iza-
nen du: merkatuak eta
animazioa karriketan,
hitzaldiak, bisita gida-
tuak, errituak eta an-
tzerkia... Aitzinerago
emanendituguxeheta-
sun gehiago.

Ipuin lehiaketa
bigarren aldiz
Udalak etaSorginen

Museoakantolaturik,bi-
garren ipuin lehiaketa
ireki da. Gaia Zure he-
rriansorginik izanalda?
izanen da. Bidenarko-
an,hausnarketabat iza-
teko intentzioa da, eta

horregatik gai hauekin
erlazionatua izatea na-
hi da: Sorginak eta ar-
basoak; mitologia; be-
lagileen jakinduria; sor-

gin ehiztariak, toleran-
tzia…
Lehen Hezkuntzako

3.mailatik6.mailaraar-
teko ikasleentzatda,eta

saria liburusortaetaes-
kola materiala izanen
da. Aurkezteko epea
maiatzaren 27an akitu-
ko da.

ARGAZKIA: KORO ETA MARGARI

Bataioetako usadioa
Lehengo usadio xaharrari segituz, hainbat haur juntatu ziren elizako eskailera
azpian, Malastako bordako Argitxuren bataio ondotik purra-purra bota ziren
goxoki eta xoxak biltzera.
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URDAZUBI

UDALA � AZPIEGITURA BERRIAK

Garai bateko aroztegian haur parkea
eginen du Udalak
Ahobatez
onartu du
Udalak haur
parkea egiteko
asmoa

TTIPI-TTAPA
Beregaraian arozte-

gia izan zen tokian, hau
da, elizaren ondoan,

neska-mutikoentzako
parkea eginen da etor-
kizunean. Horrelaxe
erabaki zuen Udalak
ap i r i l e k o uda l b a -
tzarrean, eta aho ba-
tez adostu zuten.

Lur eremu hori joan
den urtean beregana-
tu zuen Udalak, ordu-
ra arte Artzapezpitza-
rena baitzen.

UTZITAKO ARGAZKIAK

RNE herrian
Apirilaren9aneta10ean,RadioNacionaldeEspañako
(RNE)Noesundíacualquiera irratsaioaplazanparatuta-
ko karpatik emititu zen zuzenean. Hainbat gonbi-
datu pasatu ziren elkarrizketatuen aulkitik eta saioa
ikustera animatu ziren herritarrak ugari izan ziren.

UTZITAKO ARGAZKIA

Urtxume taldea
Maiatzaren 22ko udal hauteskundeei begira, Urtxume taldeak bere lantaldea
aurkeztu du.

UTZITAKO ARGAZKIA

Toki honetan eginen da haurrentzako parkea.
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SENPERE

GIZARTEA � HERIOTZA

Ur Xuri kantuarekin agurtu du
herriak Mikelungo Auger zena
Herrian
hutsune handia
utzi du biziki
maitatua zen
herriko semeak

Franck DOLOSOR
Senperen boz eder

bat isildu da eta zeruan
izar bat gehiago piztu
da berriki Auger Ibarra
Mikelungo nagusia
zendu baita 79 urtetan.
Auger biziki ezagu-

na zen herrian Mikelu-
na, Hergaraiko, eta bai
Senperekoereetxalde-
rik ederrenetako baten
semea eta jabea bai-
tzen.Kantuzaritzeabizi-
ki gustatzen baitzi-
tzaion, azken urteetan
Senperekokantuxaha-
rren bazkariak alaitzen
zituen giro ona sortuz
betibere inguruan.Erre-
xa zenharekin adiskide
izatea.Oxtikenekoakel-
karteak atera duen dis-
kanentzundaitekeorai-
no bere boza, Ur Xuri
kantuarekin konpara-
zione.
Bere oroitzapenak

ereezdiragaldukoSen-
peretik Senpererat bil-
dumanagertzendirela-
koz. Auger Ibarrak un-
tsa merezi zuen liburu
hortanagertzea jendaki-
nabaitzenetaongieza-
gutubaizituenhogoiga-
rren mendearen erdi-
tsuan Senperek bizitu

zituenaldaketahaundi-
ak.
Auger13urtearte ibi-

li zeneskolanetagogo-
anzuenArretxeanzela-
rik preseski aditu zute-
la Miarritzeko bonbar-
daketa 1944ko mar-
txoan. Bonben dardara
entzun eta hegazkinak
pasatzen ikusi zituzten
senpertar gazteek, ho-
rien artean zirelarik Au-
ger eta Saint Boire or-
duko eskola emailea.
Herrikogazte frango

bezala, 13 urtetan sar-
tu zen klikan, musikari
taldean,etahorzonbait
urtez trebatuzen lagun-
garri izanenzitzaiondo-
haian. 1952an solda-
duska egin zuen, lehe-
nik Tolosan, gero Pau-
enetaazkenikBaionan.

Lapurdirat itzuliahal izan
zenklerona jotzenzuen
norbait behar baizuten
etxe ondorat itzultzeko
aski ongi etorri zitzaion
beraz Emak-Hor Sen-
pereko musikari talde-
koa izatea. Bere adine-
ko lagun guziek Aljeria-
ko gerlan parte hartu
behar izanzutenbainan
Auger-ekez,urtarrilean
sortuabaitzen.Doidoie-
tarik libratu zen, beraz.
Beharrik,Mikelunango-
goan baitzuten oraino
Auger-en aitakmundu-
ko lehen gerlan parte
hartuzuelaetamaizeri-
tu zela Sirian barna
itsasontziz ibili zelarik.
Labo ra r i a e ta

musikaria izateaz gain,
sei urtez herriko haute-
tsia ere izan zen Auger
1971tik 1977ra. Lapur-
dinezzuengustukoan-
drerik atxeman eta Na-
farroarat gan zen mai-
tearen bilat. Baztanen
bere adina zuen andre-
gaia atxeman zuen gu-
re hergaraitarrak: Tere-
s i t a l eka roz ta r r a .

1957an, ezkondu ziren
eta beraz, berriki ospa-
tu zituzten Urrezko Ez-
teiak. Bere azken agu-
rrean, ehorzketetako
betikokantuenondotik,
familiak eta lagunek Ur
Xuri kantatu zioten. La-
rrekoren kantu hau izi-
garri gustatzen zitzaion
Auger-i etaederki ema-
ten zuen noiznah i .
Orainpenangaldituden
Ibarra familiari dolumin
suharrenak.

Lizardia II prest
Ibarrungo lan zelaia

haundituko da ondoko
egunetan EPFL onda-
sunen erakunde publi-
koak sei hektara pasa
erosi baititu Herriko
EtxeaketaHegoLapur-
dikoHerriElkargoakgal-
deturik. Ibarrun eta
Azkaineartekobidena-
gusiarenbazterreanden
62 119metra karratuko
eremua 640 190 euro-
tanerosi dute, bi jabee-
kin eta hor lanean ari
zen laborariarekinakort

emanez.2012an, lanze-
lai berria prest izanen
da ehun bat enpresa
aterpetzekoeta300 lan-
postu inguru sortzeko.
Gaurko egunean, 43
enpresadaudeLizardia
eremuan eta ez da ge-
hiago tokirik lantegibe-
rririk idekitzeko. Etxe-
gintzasustatueta,orain
hautetsiek ekonomiari
oldar berria eman nahi
dioteherrianbizi eta lan
egin ahal izateko.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Berriketarien zoriona: Auger Ibarra bezalako lagun atsegineri hitza ematea. Umore oneko
gizonak giro ona sortzen zuen fite bere inguruan. Ez adiorik.

ITSASU

Arrokagarai
ikastolaren
aldeko besta
eginen da
maiatzaren
21ean
TTIPI-TTAPA
Itsasuko (Lapurdi)
Arrokaragai ikastolan
dirubiltzekanpainabat
hasidute,amaikasto-
la berriak sortzen di-
tuengastueiaurreegi-
teko. Eta horren hari-
ra, bertzeak bertze,
besta antolatu dute
maiatzaren 21erako,
larunbata. Atharrin
Itsasuko ezker pare-
tan izanen dira ekital-
diak: 10:00etan xiba
herrikiroletanaritzeko
aukera izanen da eta
ondotik, aperitifa ani-
matua eginen da.
13:00etan zikiro jatea
izanen da eta zikiro-
jatera joan nahi due-
nak 16 euro ordaindu
beharkoditu.Erreser-
batzeko, berriz, 615
737360radeitubehar-
ko du. Egunari behar
bezalakosegidaema-
teko, 17:00etan dan-
tzaldia izanendaKan-
tuztaldearekin.Ikasto-
latikbestanpartehar-
tzeko deialdia luzatu
dieteEuskalHerrioso-
ko jendeari.
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SARA

Xebe
MATXIÑENA IRIBARREN

Urrozen, 2010eko maiatzaren 24an
I. URTEURRENA

Beti irrifarrea zenuen lagunmin
gauza denen gainetik aitzinerat ekin

bizitzari helduaz gogo guziekin
indar hau utzi duzu betiko gurekin
maite izan zaitugun familiarekin.

ZURE FAMILIA

Henri ERRANDONEA | Sarako Ondarea

«Salbatu, atxiki
eta garatu da gure
lema nagusia»
Bi urte
daramatza
Sarako
Ondarea
Elkarteak
lanean

Joanes GARCIA
Sarako Ondarea El-

kartekoadaHenriErran-
doneaetaelkarteazgal-
detu diogu.

Zer da Sarako Onda-
rea?
Saran 2009an osatu

ginuen elkarte bat, hel-
burua, ondarea, izanez
hizkuntza bere min-
tzatzeko moduarekin,
Sarako etxe xaharrak,
saratarren lekukotasu-
na, herriaren historia,
kontrabanda, laboran-
tza edo Sarako kultur
aberastasunaetabeste
ehunka gai desberdin
garatzea, mententzea
edo salbatzea eta za-
baltzea. Salbatu, atxiki
eta zabaldu. Hori da el-
kartearen lema.
Zergatiksortuduzue?
Elkarrekin solas egi-

tearekin konturatu gi-
nen Sarak, beste herri
askok bezala, historia
aberatsa zuela. Baran-
diaran,Websteretabes-
teainitz ikertzaileaspal-
dian interasatuzireneta
beren ikerlanetan argi-
taratu Sararen aberas-
tasun hori. Guk ere, sa-
ratar bezala nahi dugu
urrats bat egin ahal de-
na salbatzeko eta argi-
taratzeko.
Nork osatzen du tal-
dea?

Hastapenean talde
ttiki bat ginen, 2-3 la-
gunekoa,proiektuapre-
sentatu ginuen Herriko
Etxeari eta segidoan
Battit Laborde auzape-
za eta Mixel Urbiston-
do Kultur Ardulariaren-
gandik sustengua izan
ginuen. Gero bi bilkura
egingenituenelkarteak
informatzeko 40 bat la-
gun bilduz. Ondotik in-
teresatua zirenak parte
hartu zuten elkartearen
sortzean eta geroztik
pixkanaka ari gira sara-
tarrak interesarazten.
Edonork parte har le-
zake?
Saratarra izanezedo

Sara ezagutzen duen
edonoretordaitekegu-
regana bai. Kanpotik
etorri zaizkigu jendeba-
tzuk eta gai batzuk gu
baino askoz gehiago
ezagutzen dituzte. Guk
horibiziki eskertzendu-
gu.
Zer egin duzue orain
arte?
Lehenik100batpos-

tal xahar erakutsi ditu-
gu pantaila haundi ba-
tean Beti Gazte adine-
ko jendeenbiltzarnagu-
sian, oroitzapenak pix-
tuarazteko eta horren
bidez lekukotasunak
grabatzeko. Gero bi
mintzaldi antolatu ditu-
gu, lehenikMikelDuvert
eta Nelly Audenorekin
Sarakoetxeengainean.
Esplikatu daukute nola
eraikitzen ziren lehena-
go etxeak, lehenikmai-
husturuekinetageroar-
ginekin nola etxe bat
haunditzen zen familia-
rekinbatean.GeroClau-
deLabat, LaburuElkar-

tekoa, etorri zaigu due-
lazonbeitmendekosor-
gin mundu horren isto-
rioakontatzea.Etaazke-
nik, antolatu dugu kan-
taldibatBazko Igandez.
Eskertunahiginuke jaun
erretora, modu hortan
ezer galdetu gabe sos
pixka bat irabazi dugu,
materialaerosteko.Gu-
re berri jakin nahi due-
nak:www.sarakoonda-
rea.com helbidean gai-
tu.
Geroaribegirazeregi-
tasmo duzue?
Milaka proiektu! Belar
bilduma bat egiten ha-
si gira, Sarako belarrak
beren euskarazko ize-
nekin.Mahastiakegiten
diren etxeko arno edo
sagarnoari buruz ar-
gazki sorta. Urrirako
usategiei buruzko era-
kusketa bat antolatuko
dugu (10usategiengai-
nean, Lannes Baretou-
setik Etxalarreraino)
eta beste argazki xaha-
rrak, eskoletakoak,
etxeetakoak, mintzaldi
bat dugu ere uztailaren
1ean, Eugenia enpera-
trizak Saran eginiko bi-
sitari buruz, baita Sara-
ko euskarari buruz ere,
Joxemiel Barandiarani
buruz, Erresoinka kan-
tari eta dantzari taldea-
ri buruz, Sarako etxee-
ri buruz lan bat behar-
bada Herriko Etxeare-
kin. Nahi duena ongi
etorria izanen da, ez da
gaia eskasik!

Sarako ondarearen alde lan haundia egiten ari da 2009an sortu zen elkartea.

Cecile AYEZ Xaxi | Altzari berritzailea

Artisau berria Omordiko
lokalean

Xaxi izen goitiarekin hobe ezagutzen dugun
CecileAyez saratargazteakGansaberri etxean
zuenatelierrautziduplazarahurbiltzeko.Orain-
dainik Omordian duen gelan aulki zaharrak be-
rritzen ditu eta etxeko muebleak egokitzen di-
tu horrela nahi duen guziarentzat.
Azpimarratzekoa da Bixente Garcia eta

Georges Labrosse saratar tintatzaileenmargo-
lanak ikusgai direla lokalean. Interesatuak di-
renek 0612781261 zenbakira deitzen ahal du-
te ikustera joateko eta margolanez gozatzeko.
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Oier Txoperena Saldias, Igantzikoa,
apirilaren 15ean.
Urko Telletxea Sein, Igantzikoa, api-
rilaren 30ean.
Olaia Sarrias Telletxea, Arantzakoa,
maiatzaren 3an
Elaia Hernandorena Arretxea, Lega-
sakoa, apirilaren 23an.
Markel Moran Santana, Lesakakoa,
apirilaren 23an.
SaraGartziaSanzberro, Sunbillakoa,
apirilaren 17an.
Amaia Belarra Arrieta, Donamaria-
koa, apirilaren 28an.
Joseba Zestau Ugalde, Saldiaskoa,
apirilaren 10ean.
JunkalOterminGurutxarri,Aresokoa,
maiatzaren 3an.

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

HERIOTZAK
PilarAgerre,Sarakoa,apirilaren17an,
95 urte.
Meliton Almandoz Hernandorena,
Elizondokoa, apirilaren 18an, 95 urte.
FelipaSaldiasArozamena, Donama-
riakoa, apirilaren 19an 84, urte.
MªRosaElizondoBazterrika, Sunbi-
llakoa, apirilaren 21ean, 85 urte.
Mª Milagros Ruiz Astiz, Doneztebe-
koa, apirilaren 21ean, 79 urte.
Josefina Halti Goienetxe, Zugarra-
murdikoa, apirilaren 24an, 64 urte.
MercedesGalarregiEtxenike,Elizon-
dokoa, apirilaren 21ean, 92 urte.
MartinBelarraArozemana,Donama-
riakoa, apirilaren 21ean, 71 urte.
Juana IribarEtxeberria, Elizondokoa,
apirilaren 25ean, 98 urte.
Elvira Andiarena Etxekolanea, Do-
neztebekoa, apirilaren 27an, 94 urte.
Maritxu Iturriria Goñi, Lekarozkoa,
apirilaren 30ean, 85 urte.
Lorentxo Zelaieta Ariztegi, Oizkoa,
apirilaren 30ean, 45 urte.
Angeles Bertiz Adot, Berakoa, maia-
tzaren 1ean, 84 urte.
Jose Joaquin Sestorain Larrea, Lei-
tzakoa, maiatzaren 1ean, 74 urte.

EZKONTZAK
Fran Urkiola Etxegia eta Judith Ma-
riezkurrena Balda, Leitzakoak, apiri-
laren 30ean Leitzan.
JuantxoPikabeaZozaiaetaTxusHi-
dalgo Hidalgo, Lesakakoak, apirila-
ren 30ean Lesakan.

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

SORTZEAK

.

Martintxo
BELARRA AROZAMENA

Zure familiak bertso hau eskaintzen dizu (HABANERA)

BETI GURE BIHOTZETAN

Jose Antonio
GOÑI TAPIA

Igantziko Bentak, 2011ko martxoaren 26an,
89 urte zituela

Umorez eta alaitsu
egoten ginen elkarrekin,

eta oroitzapen ahaztezin horiek
beti geldituko dira gurekin.

ZURE EMAZTEA ETA FAMILIA

Jaione
MUTUBERRIA MENDIKOA

Narbarten, 2006ko maiatzaren 6an
V. URTEURRENA

Duela bost urte
telefono dei batek aldatu zigun bizitza.

Ordutik aurrera
xoko guztietan nabaritzen dugu zure hutsa.

Bizitza aurrera doa
baina momentu guztietan oroitzen gara zutaz.

Inongo errurik gabe
goizegi eraman baitzintuen gure ondotik bizitzak.

ZURE FAMILIA

Zure bigarren etxetik
ongi dakizu bidea

zingarrak eta txistorrak
eman dizute adorea.
Mediku guzti-guztiak

harrituta zure aurrean
esperantza bageneukan

zu ikusteko etxean.

Txerriak eta makilak
ta erramu-gurutzeak
aizkora eta pilota
afizio dotoreak.

Zure salako txokoan
hamaika puro errea

Mantis dabilen tokian
ez da faltako umorea.
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PILOTA � IGANDEAN, MAIATZAK 15

Udaberriko
Erremonte
Torneoaren frontoi
motzeko finala
Donezteben
Frontoi
motzeko finala
izanen da eta
igandean
jokatuko da

TTIPI-TTAPA | DONEZTEBE
Euskal Jai Berri Fun-

dazioakantolatuta,Uda-
berriko Erremonte Txa-
pelketaMistoa jokatzen
ari dira azken asteetan
erremontistak, Babolat
Sari Nagusia deitua.
Guztira sei bikote aritu

dira lehian: Matxin III.a-
Urrutia, Juaristi-Lizaso,
Uterga-San Migel, Ze-
berioII.a-Ion,Urriza-Ola-
zar eta Urtasun-Etxe-
berria III.a. Txapelketa-
ren berezitasuna parti-
dak frontoi luzean eta
motzean jokatzenari di-
rela da.

LIGAXKA
Final laurdenak Aste

Santuan jokatuzituzten,
eta hortik Juaristi-Liza-
so eta Urriza-Olazar bi-
koteak kanpoan gelditu
ziren. Gainerakoek fina-

lerdietarako txartela es-
kuratu zuten.
LehenfinalerdiakHer-

nanikoGalarretanetaIru-
ritan jokatu ziren, frontoi
luzeanHernaninetamo-
tzeanIruritan.Galarreta-
kopartidanMatxin III.ak
etaUrrutiak40-33iraba-
zi zieten Urtasun eta
Etxeberria III.ari. Iruritan,
Urtasun eta Etxeberria
III.a izanzirengaraile,40-

35. Finalera pasatzeko
joan etorriko partidetan
egindako tantokopurua
hartzen denez kontuan,
Matxin III.ak eta Urruti-
ak lortu zuten finalerako
txartela.
Joan den asteburu-

an, berriz, bigarren fina-
lerdiakjokatzekoakziren
GalarretanetaLekunbe-
rrin, Zeberio II-Ion eta
Uterga-San Miguel.

Orduan jakin zen as-
teburu honetan finalean
zeinizanendituztenkon-
trario Matxin III.ak eta
Urrutiak. Modalitatemo-
tzean finala igande ho-
netan, maiatzak 15, iza-
nen da Doneztebeko
frontoian, 17:00etan.
Frontoi luzean, berriz,
Galarretan eginen da fi-
nala, hilaren 21ean,
16:00etatik aitzinera.

UTZITAKO ARGAZKIA

Frontoi motzeko finalerdiak eta finala apirilaren 28an aurkeztu zituzten Doneztebeko Herriko
Etxean. Argazkian ezkerretik eskuinera, Oskar Mindegia (Doneztebeko Udaleko kirol zine-
gotzia), Etxeberria III.a, Arantxa Ezkurra (Big Mat-Mendi Txuri txapelketaren babeslea),
Miguel San MIguel (Doneztebeko alkatea), Jaime Agirre (Euskal Jai Berri Erremonte
Fundaziokoa) eta Julen San Miguel. Makurtuak Migel Mari Urrutia eta Gorka Urtasun.

ESKUBALOIA ETA FUTBOLA � DENBORALDI BUKAERA

Denboraldiko
azken partida
irabazi arren, maila
galduko dute BKT
eta Aurrerak
BKTk Ohorezko
Maila galdu du
eta Aurrerak
preferente maila

TTIPI-TTAPA | BAZTAN/LEITZA
Bere partida irabazi

ez ezik, bertze partida
batzuen emaitzaren es-

peroan egon behar izan
zutenBKTeskubaloi tal-
deko emakumeek mai-
lamantentzeko.Bere la-
na ongi bete zuten Te-
nerifen irabaziz, baina
ItxakoketaZarautzekez
zutenhutsikeginetaho-
nenbertzez, Baztango
eskubaloi taldeak Oho-
rezkoMaila galduko du.

Bertze horrenbertze
gertatu zaio Leitzako
Aurrera futbol taldeari
Nafarroako Preferente

mailan. Azkeneko par-
tida 6-1 irabazi zuen
etxean, baina alferrik,
kategoriagalduetahel-

du den denboraldian
Erregionaleko lehen
mailan jokatu beharko
duelako.

ARGAZKIA: HITZA
Baztango seniorren eskubaloi taldeak Ohorezko Maila galdu du eta Leitzako Aurrerakoek
Preferente maila.



KIROLA | 53
ttipi-ttapa | 542 zbk.

2011.05.12

LASTERKETA � EKAINAREN 4AN

Urdazubiko
Kontrabandisten
Lasterketa ohi
baino luzeagoa
izanen da aurten
Orain arte 10
kilometrokoa
bazen, honek
15,8 kilometro
izanen ditu

TTIPI-TTAPA | URDAZUBI
Berrikuntzanabarme-

nekinetorrikodaaurten-
go Urdazubiko Kontra-
bandisten Lasterketa.
Horietako bat ibilbidea-
ren luzeran egin den al-
daketa da. Izan ere,
orain arte lasterketa ho-

nek 10 kilometro eduki
ditu, baina aurten 15,8
kilometro egin beharko
dituztelasterkariek:10,2
kilometro bidexkatan
barna, 2,4 kilometro
lurrezkobidetatiketa3,2
kilometro errepidean.
Herriko besten bar-

ne, ekainaren 4an egi-
nen den mendi laster-
keta,etaplazatikabiatu-
koda,10:00etan.Errepi-
deangoitieginez,Elixon-
doko bordarantzat (250
metro)bidexkahartube-
harko dute; hemendik
Azkarko lepora igo (411

metro) eta Argaingoita
mendiarenatzetikAxular
etxerajautsikodira.Iribe-
re auzoari itzulia ema-
nez, tarteko helmugara
ailegatuko dira, Irigoie-
nea aterpean (100 me-
tro). Fraileen iturritik ira-
gan ondotik, Elorgako
bordaraino (390 metro)
igoko dira Otsondottiki
mendiari itzulia emanez
etaondotikberrizplaza-
ra bueltatuko dira Gai-
nekola bordan barna.
Ibilbidearengehiene-

komalda 326metrokoa

izanen da. Sei kontrol
puntu izanenditu eta hi-
ru hornidura puntu. Ibil-
bideko punturik altuena
411metrotanegonenda
eta ttikiena84metrotan,
irteeraetahelmugapun-
tuan, hain zuzen.
Hainbat sari banatu-

ko dira: lehendabiziko-
ak 500 euro eskuratuko
ditu(Monostatuakema-
nak);bigarrenak250eu-
ro; hirugarrenak150eu-
ro; laugarrenak 100 eu-
ro eta bosgarrenak 50
euro. Tarteko helmuga

7,8. kilometroan kokatu
dute eta hemen Irigoie-
neak emanen du saria.

IZEN-EMATEA
Izena emateko epea

maiatzaren 31n akituko
daetaweborribidezba-
karrik egiten ahalko da:
www.urdazubikontra-
bandistas.ueuo.com.
Erregistroa egiterakoan
10euroordaindubehar-
ko dira. Dortsalak, be-
rriz, lasterketaren egu-
nean08:30etik09:45era
bitarteanbanatukodira.

ARGAZKIA: WWW.URDAZUBIKONTRABANDISTAS.UEUO.COM
Kontrabandisten Lasterketaren hasierako metroak zakua bizkarrean egin behar izaten dira.

SOKATIRA � GOMA GAINEAN

Nafarroako Sokatira
Txapelketako bi saio
Zugarramurdin eta
Amaiurren jokatuko
dira
Emakumeen
lehiarik ez da
izanen talde
eskasiagatik

TTIPI-TTAPA
Aurten seigarren al-

diz Nafarroako Goma
Gaineko Lauko Sokati-
ra Txapelketa jokatzen

ari da. Guztira lau jardu-
naldi jokatuko dira hiru
kategoriatan:gizonezko-
en 320 eta 300 kilokoak
eta kadete mailakoen
290 kilokoa. Azkenmai-
la honetan talde misto-
ak izanen dira. Aldiz,
emakumezkoen txapel-
ketaezin izandaantola-
tu, bi taldek bakarrik
eman baitute izena.

Liga sisteman jokatu
beharkodutelaukanpo-
raketetan.
Parte hartzaileen ar-

tean, Amaiurkoak dau-
de, 320 eta 300 kiloko-
en kategorietan hiruna
taldeaurkeztudituzteeta
kadeteetan Baztango
Basaburua aterako da.
Maiatzaren 7an has-

tekoazen lehiaLatasan,

eta bigarren saioa Zu-
garramurdiko frontoian
jokatukodalarunbatho-
netan, maiatzak 14,
17:00etan. Gizonezko-
en 320 kategoriako bi-
garren jardunaldia iza-
nen da.
Maiatzaren 21ean,

Amaiurko frontoian, gi-
zonezkoen300kilokoeta
kadeteenlehenjardunal-

d iak jokatuko d i ra
17:00etatik aitzinera.
Azken saioak Berrio-

zarrenjokatukodirahila-
ren28an.Eguraldionare-
kinplazan, etaeuriaegi-
nezgero, frontoiberrian.
17:00etanhasikodaeta
gizonezkoak 300 (2. jar-
dunaldia) eta kadeteak
290kilokoetan (2. jardu-
naldia) jokatuko dute.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Amaiurkoak sokatiran.
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Kontzertuak
ELIZONDO
Vendetta taldea Lurren

Maiatzaren 14an
Vendetta taldearen
kontzertua, 00:30etik
aitzinera.

Txarrena eta Calaña
taldeak Lurren

Maiatzaren 21ean
kontzertua Txarrena
eta Calaña taldeekin,
23:30ean.

Piano entzunaldia

Maiatzaren 21ean
Pablo Sarasate Kon-
tserbatorioko piano
ikasleen kontzertua
19:00etan Arizkunene-
an, Baztango Udal
Musika Eskolak anto-
latua.

GARTZAIN
Ahots kontzertua elizan

Maiatzaren 14an
ahots kontzertua es-
kainiko du Elizondoko
abesbatzak Gartzaingo
parrokian 20:00etan.

Erakusketak
ELIZONDO
Argazki erakusketa
Maiatzaren 4tik
30era Compartir Na-

varra GKE Adreiluz
adreilu, euroz euro
erakusketa Arizkune-
neako lehendabiziko
solairuan.

Ehoziri eta brodatu
erakusketa
Maiatzaren 9tik 14ra
ehoziri eta brodatu la-
nen erakusketa anto-
latu du Baztango Eho-
ziri Taldeak.

BERA
Argazki erakusketa
Maiatzaren 18tik
20ra Ricardo Baroja

ikastetxeak antolatu-
tako argazki rallyko
argazkien erakusketa,
18:00etatik 20:00eta-
ra. Erakusketa ixteko,
sari banaketa eta opa-
rien zozketa.

BERTIZ
Margo erakusketa
Maiatzaren 1etik 29ra
Santiago Jorge margo-
lariaren erakusketa
Bertizko Jauregian.

Hitzaldiak
ETXALAR
Bulling-a hizpide

Maiatzaren 13an gu-
rasoentzat bulling-ari
buruz hitzaldia 16:30-
ean Kultur Etxean.
Maiatzaren 20an
haur eta lehen mailako
hezkuntza sexuala hi-
tzaldia 16:30ean Kultur
Etxean.

Ikastaroak
DONEZTEBE
Cederna-Garalur
ikastaroak
Maiatzaren 10, 12, 17
eta 19an Enpresa mar-
ketina eta blogak sor-
tzea ikastaroa.

Maiatzaren 11 eta 13-
an ETEetako kostuen
kudeaketa ikastaroa.
Maiatzaren 16, 18 eta
20an Turismo marketi-
na eta blogak sortzea
ikastaroa.
Maiatzaren 18 eta
20an Fakturen eta ko-
brantzen kudeaketa
ikastaroa.
Maiatzaren 24 eta
26an Enpresa marketi-
na eta gizarte sareak
ikastaroa.

ELIZONDO
Cederna-Garalur
ikastaroak
Maiatzaren 23, 25 eta
27an Turismo marketi-
na eta blogak sortzea
ikastaroa.
Izen emateak info@ce-
derna.es edo 948
206697 telefonoan.

Tailerrak
ARIZKUN
Baratzeko mamu
tailerra
Maiatzaren 14an ba-
ratzeko mamu tailerra
doan (10:30-13:30).

Antzerkiak
BERA
Mugaz Gain Antzerki
jaialdia
Maiatzaren 11 eta
12an DBHkoen ema-
naldiak eta maiatza-
ren 19 eta 20an Le-
hen Hezkuntzakoe-
nak, Kultur Etxean.

ELIZONDO
Umetxoendako
antzerkia
Maiatzaren 19ean Un
paseo por el mar an-
tzezlana Los gorriones
antzerki taldearekin
Haur Eskolan.

Ospakizunak
ELIZONDO
Museoen Nazioarteko
Eguna
Maiatzaren 21ean
ospatuko da, Museoa

BERA | 2011.05.11-12-19-20
Antzezle gaztetxoak lanean
Mugaz Gain Antzerki Jaialdian

Mugaz Gain Antzerki Jaialdiak
hamazazpigarrenedizioabete-
ko du Beran. DBH eta LHko
ikasleen antzezlanak ikusgai
izanen dira Kultur Etxean.

Antzerkiak

ELIZONDO | 2011.05.21
Museoen Nazioarteko Egunean
bisita gidatua eta filma

MuseoenNazioartekoEgunade-
la-eta sarrera doan izanen da
maiatzaren 21 eta 22an Museo
Etnografikoan.Bisitagidatuaeta
film emanaldia ere eginen dira.

Ospakizunak

LEITZA | 2011.05.14
Leitzaldeko eskoletako ikasle
eta gurasoen topaketa

Hamabigarrenurtezbildukodi-
ra Areso, Goizueta eta Leitza-
ko eskoletako ikasle, irakasle
eta gurasoak. Aurten Leitzan
izanen dute egun osoko festa.

Ospakizunak

maiatzak 12-25

PROPOSAMENA

ELIZONDO
Txarrena eta Kalaña
taldeak Lurren

Barricadako Enrique
Villareal Drogas musi-
kari ezagunak gidatzen
duen Txarrena musika
taldea izanen da ma-
iatzaren 21ean Lur
dantzalekuan, Calaña
taldearekin batera,
23:30etik aitzinera.
Sarrerak 16 eurotan
erosten ahal dira aitzi-
netik eta 20 eurotan
bertan. Astebete lehe-
nago Vendetta taldeak
eskainiko du kontzer-
tua leku berean.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Berriemaile lanakas-
tia uzten dio, «bai-

na ez dakit noiz izanen
dudan libre eta horrek
aitzinetik planak egite-
ko baldintzatzen nau».
Halere, libre duen une
bakoitzaaprobetxatzen
duela aipatu digu Alici-
ak. Bere afizioei dago-
kienez, «batez ere ira-
kurtzea eta natura, bai-
ta argazkilaritza ere»
maite dituela aipatu di-
gu. Eta familiarekin eta
lagunekinegotea, «bai-
na hori beharra da, afi-
zioabainogehiago».As-
tebururik ederrena,
«despertadorerik gabe
hastendena,mendi ibi-
laldibat, lagunekinbaz-
karia eta arratsaldean
itsasondoan paseotxo
bat». Oporretan berdin
dio lekua,«garrantzitsu-
enabidaiaberaetakon-
painia da» dio. «Galizia
gustatzen zait, Cies ir-
lak batez ere. 1993an
Errusiara egindako bi-
daiakere inpaktatunin-
duen, Mosku-San Pe-
tesburgon izan nintzen
aldaketa sozial eta po-
litiko garaian…». Etor-
kizuneangehiagobida-
iatu nahi luke, «hurbile-
anToledoraedourruna-
go Kanadara. Irlandara
ere itzulikonintzateke».

«Irakurtzea eta
natura gustoko
ditut, baita
argazkilaritza ere»

Nire aukera

Alicia DEL CASTILLO
Doneztebeko kazetaria

eta Memoria izenburu-
pean. 12:00etan
Eguzkia lainopean iku-
sentzunekoaren ema-
naldia eta 18:00etan
bisita gidatua, Cigaren
obra, Baztango me-
moria bizia izenburu-
pean. Maiatzaren 21
eta 22an museoko
sarrera doan.

LEITZA
Leitzaldeko eskolen
topaketa
Maiatzaren 14an
bilduko dira Areso,
Goizueta eta Leitzako
eskoletako ikasle, ira-
kasle eta gurasoak.

Mendi irteerak
BAZTAN
Baztango Mendigoiza-
leen ateraldiak
Maiatzaren 15ean
Burkaitzea-Xaguxelai-
Egurtegi-Artesiaga-
Erregearen Bidea-Bur-
kaitzea (08:00etan).
Maitzaren 22an Eli-
zondo-Irlintzi-Basa-
bar-Urruxka mendi-
Berdaitz-Askota-Eli-
zondo (08:00etan).

LESAKA
Beti Gaztek Santiago
Bideko lehen etapa
Maiatzaren 15ean
Baiona-Zuraide etapa
eginen du Beti Gazte-
ko mendi taldeak.

Zinema
ELIZONDO
Buruko gaixotasunen
inguruan
Maiatzaren 20an
Flores de papel filma
18:00etan Museo Et-
nografikoan. Ondoren,
filmearen eta buruko
gaixotasunen inguru-
an mahaingurua, Ana-
saps-Dizdira Elkarteak
antolatua.

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

www.ttipi.net
(agenda)

Kostako herri batean, zoritxar batek hautsi du
ohiko patxada: neska gazte bat desagertu da;

bahituta akaso, bortxatua eta eraila beharbada.
Susmoak eta errezeloak pizten dira alde guztietan,
eta ezdagoarrastogarbirik. Poliziak emaitzarik lor-
tzen ez duela ikusita, neskaren aita udaltzaina ha-
siko da bere kasa ikertzen, baita susmagarritzat
jotzen dituenak xaxatzen ere. Bazterrak nahaste
horretatik, baina, ustekabeko ondorioak etorriko
dira.
Iñaki Irasizabalek ohikoa duen estilo berezi horre-
kin idatzi du misteriozko nobela bat, polizien iker-
keta baino gehiago jende arruntaren egunerokota-
suna erretratatzen duena, pasarte laburretan per-
tsonaia batengandik beste batengana jauzi eginez,
edonorensukaldeanegon litekeelakohildakobat...
edo hiltzaile bat.

Euskal Herrian burutzen diren zuzeneko emanal-
dien ispiluaetabozgorailu izatekohelburuzsor-

tzendawww.musikazuzenean.comegitasmoa.Ma-
kina dira, kontaezinak, Euskal Herriko luze zabale-
anantolatzendirenkontzertuaketa zuzenekoema-
naldiak. Lur eremu aberatsa da gurea zuzeneko
musikaren alorrean. Asteburuetan metatzen dira
emanaldi gehienak, baina, edozein egunetan ba-
da aukera zuzeneko emanaldi bat bizi bizian das-
tatzeko. Web orriaren helburua ez da emanaldien
Agenda soil bat izatea. Informazio egunerotua eta
zehatzaemateazgain, gertatudenaren isla izanna-
hi du baita ere, igarotako emanaldien hartzaile eta
dokumentazio gune. Horretarako, pasa diren ema-
naldien argazki eta bideo galeriak biltzen dira, bai
eta idatzizko kronika eta kontzertu biren zuzeneko
aipuak ere.

Berriro ere, euskal rockaren emaitza paregabe
batekin gatozkizue. Orain arte arakatu gabeko

zokoak aurkitzeko argi distiratsua sumatzendagu-
re inguruan. Argi hori JARE da, euskaraz kantatu-
tako rockaren patente berria, mota guztietako mu-
sikazaleentzat egokia; Hard rock, pop musika eta
rock alternatiboaren artean kokatu beharko genu-
ke talde hau. Esperientzia eta gaztetasuna biak
daudeproiektuhonetan.Horren ideia2010ekoamaie-
ran sortu zen Mikel eta Gorka Bizar (Idi Bihotz eta
Flyn'Freak ohiak)anaien ekimenez. Zazpi disko eta
seirehun baino kontzertu gehiagotan parte hartu
izan dute. Horiekin batera belaunaldi berriko mu-
sikari paregabeak daude: Jagoba Ormaetxea eta
Iñigo Benito (Autostereo), eta Kepa de Miguel.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2011

Igelak benetan hiltzen
dira

Liburua

INAKI IRASIZABAL

Maldito Records
2011

Itxaropenaren ertzean

Musika

JARE

Euskal Herriko musika
zuzenean

Internet

MUSIKA ZUZENEAN
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netan eta uztail eta abuz-
tu osoan eguerditan la-
nean aritzeko zerbitzaria
behar da. Eta bertze per -
tsona bat igande eta jaie-
gunetan eta uztail eta
abuztu osoan eguerditan
fregaderan aritzeko.
�948 599222.

LESAKA. Itturbena ka-
fetegian asteburuetan la-
nean aritzeko zerbitzaria
behar da. �679 828780.

DONEZTEBE. Neska
edo mutil gaztea behar
da, ahal dela Donezte-
bekoa edo ingurukoa,
noizean behin ostatuan
musika paratzen eta zer-
bitzari lanetan aritzeko.
Esperien tzia ez da nahi-
taezkoa. �948 450028.

LESAKA. Tantirumairu
ikastolak 2011/12 ikastur-
terako bi langile behar di-
tu: 1. Lehen Hezkuntza-
ko irakaslea errelebu kon-
tratu baterako. Magisteri -
tzan Lehen Hezkuntzako
titulazioa eta EGA edo ba-
liokidea den euskara titu-
lua ezinbertzekoak izanen
dira. Ingelerako espezia-
litatea izatea balioetsiko
da. 2. Bi urtekoen gelara-
ko irakaslea. Haur Hez-
kuntzako titulazioa edo
goi mailako lanbide hezi-
keta (Haur Hezkuntzako
titulazioa) edo baiokidea
eta EGA edo honen ba-
liokidea den euskara titu-
lua ezinbertzekoak dira.
Curriculumak maiatzaren
23a baino lehen helbide
honetara bidali: Tantiru-
mairu ikastola, Arretxea
13, 31770 Lesaka (Nafa-
rroa)edo tantirumairu@le-
saka.ikastola.net.

774582.

ELIZONDO. Pisua erren-
t an  ema teko .  � 676
707620.

LESAKA. Pisua errentan
emateko. 4 logela, egon-
gela, sukaldea eta komu-
na. Gela guztiek kanpo-
ra ematen dute, argitsua.
Mob lez ta tua .  � 686
378154.

IRUÑEA. Milagrosa au-
zoan ikasleentzako pisua
errentan emateko. 3 loge -
la ditu eta Nafarroako Uni-
bertsitate Publikoaren on-
doan dago. 680 euro hi-
labetean. �626 938312.

ETXEBIZITZAK
errentan hartu

LEITZA. Bikote batek pi-
sua edo baserria erren-
tan hartuko luke. �661
829359.

BERA. Bikote batek pi-
sua edo estudioa erren-
tan hartu nahi du, Bera-

LURRAK
salgai

BERA. Alkaiagan 964
m2ko lur eremu urbaniza-
tua salgai. �948 630546.

LANA
eskaintzak

LESAKA. Ekaitza hosta-
lean, sukaldean, barran
edo garbiketa lanetan
aritzeko esperientzia
duen emakumea behar
da. Ahal bada Lesaka edo
Bortzirietakoa.  �948
637559.

URDAZUBI. Jatetxe ba-
tean igande eta jaiegu-

ko zonaldean.  � 688
680982.

ELIZONDO edo ELBE-
TE. Bikote batek pisu tti-
ki bat errentan hartu nahi
du, logela bat edo bikoa
bada hobe. �696 110929.

ZERBITZUAK
denetarik

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

BERA. 86 m2ko lokal ko-
mertziala salgai edo erren -
tan emateko. Ekipa tua. Es -
kaparatea. �948 630552.

ETXEBIZITZAK
salgai

DONEZTEBE. Pisua sal-
gai. Sukaldea, komuna,
2 logela, egongela han-
dia eta despentsa. 15
m2ko trastelekua. �630
160353.
ERATSUN. 3 borda sal-
gai, lur eremuarekin.
�943 217817.
LESAKA. 110 m2ko etxe
erreformatu berria salgai.
Bista onak. Bi aldetara ir-
teerarekin. Oso prezio
ona. Aukera paregabea.
� 667  605233 /629
682121.

ETXALAR. Lizaietako
parajean zaharberritze-
ko den borda salgai.
�661 121540.
DONEZTEBE. Ogiberri
gainean pisua salgai. 2
logela, 2 bainugela, egon-
gela, sukaldea, 26 m2ko
terraza eta trastelekua.
Dena hegoaldera. �656
770373.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

ELIZONDO. Braulio Iriar-
te karrikan pisua errentan
emateko. Mobleztatua eta
berogailuarekin. �676
707620.

BERA. Eztegara pasea-
lekuan pisua errentan
emateko. Mobleztatua eta
berogailuarekin. �626

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.net edo www.ttipi.net

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZE KO 8€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 10€

TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta 
TELEBISTA eta INTERNETen hilabete batez agertuko da 

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 56 0703304329 kontuan

TTIPI-TTAPAk ez du bere gain hartzen argitaratuak diren iragarkien ondorioz 
sortzen ahal diren operazioen erantzukizunik

BAZTAN, BIDASOA, 
ULTZAMA eta 
IPARRALDEAN  
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak, bor-
dak, lokal komertzialak eta
nabeak salgai.

IPARRALDE eta BIDASOA
alderdietan
- Eskaintzagatik baserriak,
bordak eta lurrak behar
ditugu.

ZUGARRAMURDI
- Baserria salgai 80.000
metro2ko lur eremuarekin.
- Etxe adosatuak bere lurra-
rekin salgai.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 40,00 € (0,00)

Zerri gizena
1,265 € kiloa. (=)

Zerramak:
0,430€ Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 4,07 (-0,03)
1.koa 3,77 (-0,03)
2.koa 3,53 (-0,03)
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 4,15 (-0,03)
1.koa 3,87 (-0,03)
2.koa 3,73 (-0,03)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   120,00 (=)
idixkoak  180,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 110,00  (=)
idixkoak 130,00  (=)
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 2,85/2,95
Zaldi-behorrak: 1,75/1,95
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 5,50/6,20
8-10 kilokoak: 4,60/4,90

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(apirilaren 22tik 29ra bitarteko prezioak)
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LANA
eskariak

LEITZA ETA INGURU-
KO HERRIETAN. Neska
euskaldun batek haurrak
eta adinekoak zainduko
lituzke. �695 716894.

MOTORRA
salerosketak

Seat Leon2.0 TDI Sport-
UP salgai, 140 zaldikoa
eta 2006koa. 85.000 ki-
lometro. Beltza. Eguzki-
sabaia eta kristal beltzak.
Egoera onean. �636
030990.

Toyota Land Cruiser 90
Vx 2000. urtekoa salgai,
142.000 kilometro egiaz-
koak. Pintura originala
eta oso egoera onean.
Trakzio permanentea, er-

diko diferentziala eta
atze ko diferentziala blo-
keagarriak... Interesatuek
deitu lasai eta probatze-
ko geldi gaitezke. Meka-
nikari baten aurrean ikus-
teko ez dago batere ara-
zorik.  �647 705834.

ANIMALIAK
oparitzeko

Setter eta Euskal Herri-
ko artzain zakurraren ar-
teko nahasketaren 3 za-
kurkumeoparitzeko. Hi-
labete batekoak. �653
019599.

ANIMALIAK
salgai

Border Collie arrazako
lau zakurkume salgai.
�667 505730.

Oilagorretarako zakur-
kumeak salgai. Atta se -
tter eta hispanielen guru -
tzaketa eta ama setterra.
Biak arras ehiztari onak.
Ar bakoitzak 160 euro eta
eme bakarrak 180 euro.
�686 730516 

DENETARIK
salerosketak

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xehe-
tua. �659 867287 /699
461394.

90 zentimetroko habi-
oheasalgai. Egurrezkoa,
txuri kolorekoa eta kol -
txoiarekin. �948 451787.

Legmagic gimnasia
aparatua salgai, 75 eu-
rotan. �619 913375.

Yamaha bajua eta Am-

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE

peg AP-15 amplia sal-
gai. Flight case fundare-
kin biak. �685 633195.

Masaje-siloia salgai.
�633 045524.

Gitarra akustikoa sal-
gai, CORT MR 100F NS
markakoa. 250 euro. Ia
berria, erabili gabe. �617
947865.

HP 920 C inprimagai-
lua salgai. Egoera one-
an. 30 eurotan. �619
913375.

Akazia piketeak salgai.
�616 055371.
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urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,35€ko 13 edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

OIER MARTIN FA -
GOAGAk maia tza -
ren 6an 2 urte
egin ditu. Zo rio -
nak pottoko! Txo -
ko latezko tartaren
zain egonen ga -
ra. Familia eta
bereziki amatxo
eta aita txo.

NIKO GARCIA
ARANZADIk
maiatzaren 20an
7 urte beteko
ditu. Zorionak
eta muxu bat
ama, Juampa,
Danie la eta
Muger diko
guzien partetik.

HELENE RAMIREZ
MADERA berata-
rrak 2 urte bete-
ko ditu maiatza-
ren 13an. Zorio -
nak Leire, Iratxe
eta Enararen
partetik. Muxu
haundi bat
Montxito!

ZAIRA RICO IGOA
beratarrak urte-
ak bete ditu
maiatzaren
9an. Zorionak
politta! Muxu
potolo bat zure
izeba Rakelen
partetik.

Leitza-Beteluko
ALAITZ OLANO
SO TILek urteak
bete ditu apirila-
ren 25ean. Zo -
rionak Leitza eta
Beteluko familia-
ren partetik. On -
gi pasa eta opari
asko izan.

Lesakako
Matxinpittiko
ZIHARA TABERNA
URRAk urtea
bete du maia -
tzaren 3an.
Zorionak familia
guztiaren parte-
tik.

Nire ahizpa ZIHARAk urtea bete
du maiatzaren 3an. Zorionak
bihurritxo atta, ama eta Laidaren
partetik. Hartu hiru muxu erraldoi.

Berako MAIDER, EKAI eta
AXULARrek 8, 1 eta 3 urte bete
dituzte maiatzaren 4an, 6an eta
9an. Zorionak familia guztiaren
partetik.

Donostiako ETXA HUN OLAETXEA
ZATOk urtea bete du maiatzaren
2an. Zorionak zure lehenbiziko
urtebetetzean. Muxu pottolo bana
amatxi Mikeli eta Beko Errotako
familiaren partetik.

Urdazubiko OIHAN eta SAIOA
MUGIKA GARNIKAk 3 urte eta
urtea beteko dituzte maiatzaren
10ean eta 17an. Zorionak gure
txikitxoei gurasoen partetik.
Muuuuaa.

Goizuetako OIER MIRANDAk 
apirilaren 12an 8 urte bete ditu.
Zorionak Iker, atta eta amaren
partetik. Eta aupa Reala!

Zorionak Lesakako MIGUEL
UBIRIA ALZATEri 6 urte beteko
dituelako maiatzaren 19an.
Muxu haundi bat zure familia
guztiaren partetik.

JOSEFA ONDARROLA AROZENA goi-
zuetarrak 94 urte bete ditu apiri-
laren 30ean. Zorionak! Etxeko
eta Goizuetako zaharrena zara
eta espero dut horrela segitzea
urte askoan. Zorionak familia,
senide eta inguruan dauzkazun
lagun eta senitartekoen partetik.

ANE TELLETXEA
IRAOLAk maia -
tzaren 4an 5
urte bete ditu.
Zorionak eta
muxu haundi
bat  etxeko
printzesari!

AIMAR
TELLETXEA
IRAOLAk maia -
tzaren 15ean
11 urte beteko
ditu. Zorionak
eta muxu haun-
di bat familia-
ren partetik.

Leitzako IMANOL
BIURRARENA
ORTIZek 6 urte
beteko ditu
maiatzaren
13an. Zorionak
eta muxu haun-
di bat familia-
ren partetik.

JAIONEk 27 urte
be teko ditu
maia   tzaren 14 -
an. Aunitz urtez
gure dendariari!
Muxuak kua dri -
llaren eta Oier,
Enea, Ai ne re eta
Alaitzen partetik.

Berako NAROA
TELLETXEA
IRIARTEk 5 urte
beteko ditu
maiatzaren
17an. Zorionak
gure printzesari
Berako familia-
ren partetik. 

Zorionak Etxalarko IRATI
MENDIBURU GALARREGI ri maiatza-
ren 28an beteko duen lehendabi-
ziko urtebetetzean. Mila muxu
morroxka familiaren partetik eta
bereziki Urtziren partetik.

Arantzako BIHOTZ ALUSTIZA
IPARRAGIRREk 5 urte beteko ditu
maiatzaren 12an. Zorionak
familia osoaren partetik eta ongi
pasa zure eguna kanpaldian!

Urdazubiko PABLO OLAIZOLAk
urteak bete ditu apirilaren 18an.
Zorionak aunitz aitatxi,
Sunbillako Pablo bihurriren 
partetik eta zure izeba
Asunzionen partetik.
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