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UDAL HAUTESKUNDEAK 2011 � EMAITZAK HERRIZ HERRI

Herriz herriko emaitzak eta boto gehien
bildu dituzten alkategaien argazkiak
Ekainaren 11n hartuko dute kargua alkate-zinegotzi berriek ı Herriren batean inpugnazio-
rik balego, kasu horretan uztailaren 1ean hartuko lukete kargua, inpugnazioa argitu ondotik

ZERRENDA IREKIAK DITUZTEN HERRIAK ı 250 biztanle baino gutiagorekin, alkatea eta 4 zinegotzi

20112007
Bildu 7 330 boto
A.Aitzinera 4 276 boto
EAJ-EA 3 204 boto
Baliogab. 12 boto 52 boto
Zuriak 9 boto 15 boto

Zentsoa: 547
Jaime ITURRIA

(Bildu)

7 HAUTETSI

ERATSUN Latargi (5 hautetsi) Bozkatuena: Francisco Mari RETEGI
EZKURRA Idoia (5 hautetsi) Bozkatuena: Julian GOGORZA
OIZ Oizko Alkartasuna (5 hautetsi) Bozkatuena: Alberto SAN MIGUEL

SALDIAS Independienteak (5 hautetsi) Bozkatuena: Jacinto DOMINGUEZ
ZUGARRAMURDI Akelarre (5 hautetsi) Bozkatuena: Evaristo MENTABERRI

ARANTZA

20112007
Bildu 5 1.487 boto
Ezkerra 2 817 boto
NaBai 7 1931 boto 1 388 boto
PSOE 0 196 boto
UPN 6 1785 boto 5 1.524 boto
Baliogab. 709 boto 42 boto
Zuriak 151 boto 81 boto

Zentsoa: 6.286
Begoña SANZBERRO

(UPN)

13 HAUTETSI

BAZTAN

20112007
HerriTaldea 7 322 boto
EAJ-PNV 4 184 boto
EA 3 120 boto
Baliogab. 41 boto 25 boto
Zuriak 35 boto 20 boto

Zentsoa: 506
Mª Lourdes IBARLUZEA

(Herri Taldea)

7 HAUTETSI

IGANTZI

20112007
Bildu 6 731 boto
EAJ/PNV 5 658 boto 5 670 boto
PSN 0 77 boto
UPN 0 46 boto
Baliogab. 317 boto 45 boto
Zuriak 24 boto 43 boto

Zentsoa: 2.254
Pello ETXABIDE

(Bildu)

11 HAUTETSI

LESAKA

20112007
EA 9 594 boto 8 596 boto
PPN 1 107 boto
Baliogab. 128 boto 59 boto
Zuriak 108 boto 50 boto

Zentsoa: 1.187
Miguel SAN MIGUEL

(EA)

9 HAUTETSI

DONEZTEBE

20112007
Bildu 7 448 boto
EAE-ANV 4 292 boto
Elkartasun 3 288 boto
Baliogab. 3 boto 28 boto
Zuriak 4 boto 16 boto

Zentsoa: 666
Pablo MIRANDA

(Bildu)

7 HAUTETSI

GOIZUETA

20112007
Eutsi 2 60 boto
HerrikoTald 5 127 boto
Baliogab. 7 boto
Zuriak 5 boto

Zentsoa: 249
Patxiku MITXELENA
(Herriko Taldea)

7 HAUTETSI

ZUBIETA

20112007
A. Eraikiz 5 157 boto 7 147 boto
CDN 2 61 boto
Baliogab. 4 boto 12 boto
Zuriak 1 boto 13 boto

Zentsoa: 237
Ur ALGUERO
(Areso Eraikiz)

7 HAUTETSI

ARESO

20112007
Aralar 2 314 boto 4 552 boto
Bildu 4 612 boto
EAJ-PNV 2 366 boto 2 313 boto
UPN 1 172 boto
PPN 0 127 boto
Baliogab. 75 boto 44 boto
Zuriak 133 boto 59 boto

Zentsoa: 2.898
Jose Mari TELLETXEA

(Bildu)

11 HAUTETSI

BERA

20112007
Bildu 4 203 boto
B.Elkartald 4 203 boto 3 137 boto
B.Bai 2 102 boto
EAE-ANV 1 70 boto
Baliogab. 12 boto 16 boto
Zuriak 10 boto 10 boto

Zentsoa: 506
Antonio ERREGERENA

(Bildu)

7 HAUTETSI

BERTIZARANA

20112007
E.Aitzinera 1 98 boto
HerriTaldea 4 240 boto 3 205 boto
Independi. 3 160 boto
UPN 0 46 boto
PPN 0 5 boto
Baliogab. 7 boto 1 boto
Zuriak 18 boto 5 boto

Zentsoa: 640
Miguel Mari IRIGOIEN

(Herri Taldea)

7 HAUTETSI

ETXALAR

20112007
Bildu 9 1.283 boto
DNE/NEE 1 188 boto
Itzaire 0 0 boto
UPN 2 348 boto 1 130 boto
Baliogab. 41 boto 36 boto
Zuriak 37 boto 84 boto

Zentsoa: 2.412
Oier EIZMENDI

(Bildu)

11 HAUTETSI

LEITZA

20112007
Bildu 7 294 boto
EA 6 298 boto
Sunbildar. 1 93 boto
Baliogab. 87 boto 28 boto
Zuriak 7 boto 30 boto

Zentsoa: 595
Amets INDA
(Bildu)

7 HAUTETSI

SUNBILLA

20112007
Azkar 4 140 boto 4 154 boto
Urtxume 3 126 boto 3 113 boto
Baliogab. 6 boto 3 boto
Zuriak 9 boto 11 boto

Zentsoa: 312
Santiago VILLARES

(Azkar)

7 HAUTETSI

URDAZUBI Arano, Beintza-Labaien, Donamaria,
Elgorriaga, Ituren eta Urrozen
hemendik 6 hilabetetara izanen dute udal
hauteskundeak berriz egiteko deialdia.

Legasa, Narbarte eta Oieregiko
kontzejuetan ere hautagairik aurkeztu ez
denez, bigarren deialdi bat izanen dute.
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NAFARROAKO PARLAMENTURAKO HAUTESKUNDEAK ı 2011/05/22

7 %13,3

• Eskualdeko emai-
tzei begiratuz, Bildu
izan da diferentzia
handiarekin alder-
dirik bozkatuena,
botoen %40,41
eskuratuz. Bigarren
indarra NaBai izan
da, 2007an baino
4.242 boto gutiago-
rekin. Hirugarrena
den UPNk ere
botoak galdu ditu,
1.076 eta PSNk
459 galdu ditu.
Partehartzea
2007an baino 3,8
puntu ttikiagoa izan
da aurten.

NAFARROAKO PARLAMENTURAKO HAUTESKUNDEEN EMAITZAK ESKUALDEKA

19 %34,5 9 %15,8

4 %7,3

3 %5,7

BAZTAN

UPN 1.446 32,50
Bildu 1.401 31,50
NaBai 2011 900 20,20
PSN-PSOE 229 5,10
PPN 159 3,60
Ezkerra 124 2,80
Bertzeak 63 1,30
CDN 39 0,90
Zentsoa 6.260 100
Partehartzea 4.501 71,90
Baliokoak 4.450 98,87
Baliogabeak 51 1,10
Zuriak 89 2,00

BERTIZARANA
MALERREKA

Bildu 1.151 41,37
NaBai 2011 736 26,46
UPN 467 16,79
PPN 161 5,79
PSN-PSOE 128 4,60
Ezkerra 50 1,80
Bertzeak 48 1,73
CDN 30 1,08
Zentsoa 4.360 100
Partehartzea 2.827 64,84
Baliokoak 2.782 98,41
Baliogabeak 36 1,27
Zuriak 43 1,52

BORTZIRIAK

Bildu 1.774 41,98
NaBai 2011 1.394 32,99
UPN 597 14,13
PSN-PSOE 278 6,58
PPN 243 5,75
Ezkerra 109 2,58
Bertzeak 75 1,77
CDN 35 0,83
Zentsoa 6.812 100
Partehartzea 4.724 69,35
Baliokoak 4.627 97,95
Baliogabeak 86 1,82
Zuriak 122 2,58

LEITZALDEA

Bildu 1.596 66,39
NaBai 2011 372 15,47
Bertzeak 126 5,24
PSN-PSOE 43 1,79
PPN 36 1,50
UPN 31 1,29
Ezkerra 22 0,92
CDN 18 0,75
Zentsoa 3.415 100
Partehartzea 2.432 71,22
Baliokoak 2.404 98,85
Baliogabeak 28 1,15
Zuriak 38 1,56

URDAZUBI
ZUGARRAMURDI

NaBai 2011 123 33,61
UPN 118 32,24
Bildu 64 17,49
PPN 22 6,01
PSN-PSOE 13 3,55
CDN 7 1,91
Ezkerra 6 1,64
Bertzeak 3 0,82
Zentsoa 470 100
Partehartzea 380 80,85
Baliokoak 366 96,32
Baliogabeak 11 2,89
Zuriak 13 3,42

NAFARROA
2011 % 2007 %

Zentsoa 468.216 100 458.286 100
Partehartzea 326.561 69,7 345.154 75,3
Baliokoak 322.522 98,8 327.074 94,8
Baliogabeak 4.039 1,2 18.080 5,2
Zuriak 8.151 2,5 4.568 1,4
UPN 111.278 34,5 138.021 42,2
PSN-PSOE 51.054 15,9 73.134 22,4
NaBai 2011 49.768 15,4 77.646 23,7
Bildu 42.839 13,3
PPN 23.449 7,3
Ezkerra 18.409 5,7 14.244 4,4
Bertzeak 17.574 5,4 18.952 5,8

• UPN nagusitu da
Nafarroako hautes-
kundeetan, 19
eserleku lortuta.
Ondotik PSN izanen
du Parlamentuan,
9 eserlekurekin.
NaBaik 8 eserleku
eskuratu ditu,
Bilduk 7, PPNk 4
eta Ezkerrak 3.

• Yolanda Barcina
buru duen alderdi
erregionalistak
bertze talderen
baten babesa
beharko du
gobernua osatzeko.

• 2007ko datuekin
alderatuz, UPN,
PSN eta NaBaik
25.000na boto
inguru galdu dituz-
te. Ezkerrak duela
4 urte IUN-NEBk
lortutako emaitza
4.000 bat bototan
hobetu du.

8 %15,4
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ZuriakBaliogabeak BertzeakCDNEzkerraPPNBilduPSN-PSOENaBai 2011UPN

Zentsoa Partehartz. 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007

ARANO 114 48 0 16 0 0 2 3 13 26 0 1 29 0 3 0 0 4 1 0

ARANTZA 546 404 12 143 4 10 25 63 76 239 12 21 241 24 5 0 0 15 5 2

ARESO 237 169 3 61 6 3 20 14 32 77 1 11 86 8 1 4 9 45 3 0

BAZTAN 6260 4501 51 540 89 66 1446 1557 900 2016 229 264 1401 159 124 41 39 97 63 25

BEINTZA-LABAI. 220 120 0 1 4 1 31 52 23 55 3 7 38 14 2 1 3 5 2 1

BERA 2884 1841 37 352 53 17 253 351 576 919 112 200 601 114 42 41 15 46 38 27

BERTIZARANA 503 360 5 72 7 5 63 92 78 166 22 36 150 20 4 10 4 8 7 4

DONAMARIA 337 215 2 21 0 2 24 51 80 122 7 12 82 17 0 2 1 13 2 0

DONEZTEBE 1176 818 15 42 9 16 176 229 204 398 53 89 256 53 27 25 9 39 16 5

ELGORRIAGA 173 107 0 23 2 0 25 28 29 84 2 5 42 3 1 1 3 14 0 1

ERATSUN 155 92 1 1 0 0 12 19 34 55 0 4 27 6 5 2 3 4 4 0

ETXALAR 634 517 12 105 23 14 95 89 157 249 20 15 172 23 11 4 1 11 3 0

EZKURRA 160 86 0 11 3 1 22 16 11 46 2 5 38 7 2 7 0 3 1 3

GOIZUETA 665 496 11 284 10 8 9 18 57 249 1 10 396 6 2 4 1 11 3 2

IGANTZI 506 372 3 27 7 11 48 64 90 225 25 37 152 21 12 6 5 8 9 3

ITUREN 410 242 2 57 1 6 20 32 77 153 8 18 128 3 2 0 0 7 1 1

LEITZA 2399 1719 14 580 22 25 134 283 270 757 29 102 1085 22 16 24 8 36 119 15

LESAKA 2242 1591 33 266 35 16 176 240 495 966 109 139 608 61 39 29 14 35 21 8

OIZ 122 77 0 1 1 0 6 7 26 38 3 9 36 4 0 1 0 1 1 0

SALDIAS 115 85 0 7 4 0 6 9 22 35 3 8 33 6 0 3 3 7 8 2

SUNBILLA 595 355 8 65 8 14 47 68 54 301 10 18 205 16 5 5 1 8 1 1

URDAZUBI 301 269 8 7 13 9 93 84 83 132 6 13 41 13 4 4 6 20 2 3

URROZ 148 79 1 1 2 4 17 38 26 40 3 11 19 4 1 0 3 1 3 5

ZUBIETA 246 191 2 39 2 1 18 13 49 84 12 9 97 8 1 0 0 1 1 2

ZUGARRAMURDI 169 111 3 8 0 1 25 43 40 53 7 12 23 9 2 1 1 6 1 1

Denetara 21317 14664 212 2730 305 230 2387 3463 3243 7485 597 1056 5669 577 279 215 123 445 315 110

Oharrak (2007ko datuei buruz):

UPN: 2007 hauteskundeetan UPN eta PP elkarrekin aurkeztu ziren. NaBai: 2007 hauteskundeetan Aralar, Batzarre, EA, EAJ/PNV eta Independienteak elkarrekin aurkez-
tu ziren. Izquierda/Ezkerra : 2007 hauteskundeetan Nafarroako IUN-NEBk eskuratutako datuak ageri dira.

HAUTESKUNDEAK 2011/05/22 � NAFARROAKO PARLAMENTUA

Bildu izan da
alderdirik
bozkatuena
botoen
%40,41ekin
Gainerako alderdi gehienek 2007an baino
emaitza okerragoak eskuratu dituzte
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Euskarabideak
diruz lagundutako aldizkaria

AzkenekohilabeteotanElizondon,Donezteben,
Zigan, Leitzan… kasu ugari jakin dira. Epe
laburreanbizpahirualdiz sartudirahorietako

batzuetan, salgaiak eta dirua eramanez. Poliziaren
presentzia areagotzea eskatzen du batek baino
gehiagok, konponbidea ekarriko duelakoan. Eta
bitartean, marmari batean, susmagarrien zerren-
da: ijitoak, erru maniarrak eta… langabeak ere bai.

Lapurreta aldia

Ezpala
Joxema IRIGOIEN

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 1997.05.22 / TTIPI-TTAPA 206. zbk

Leitzako Karrape Irratiaren hastapenetaz
«Karrape Irratia, parte hartu nahi duen edonorentzako irekia dago». Halaxe
zioen duela 14 urteko lan taldeak TTIPI-TTAPAk egindako elkarrizketan. Unai
Zabaleta (arduraduna eta teknikoa) eta Amaia Astibia eta Kontxi Zozaia esata-
riak aritzen ziren orduan, Leitzako euskaltegiko gainerako irakasleen laguntza-
rekin. «Beti badazer hobetzerik, ezgaraprofesionalaketaaskotanharrapatuak
gelditzen zara: hitzetan motz, hanka sartzen duzu… mikrofonoak ere zerbait
inposatzen du», zioten.

Norgehiagokenaitzinetik,«Federazioak»berta-
ko talde bat zigortu nahi bazuen ere, honda-
rrean zuzenbidez baimena eman eta sailka-

peneanharroaldikozkorraekarridu.Eakinielazeinek
asmatu duen! Batzuek penaltia ezkerrera, bertzeek
eskuinera,zenbaitekerdira,Panenkaerara,etahain-
batek baloia espres kanpora bota dute. Talde ba-
tzuek harrobiko jokalari
gazteezezagunaketabe-
teranoezagunakzelaira-
tu dituzte, bertze batzu-
ek, aldiz, kanpoko fitxa-
keten alde egin dute
apustu.Zure taldeak ira-
bazidu?Kontrarioekzen-
batgolsartudituzte?Eta
«maletinik», izanoteda«maletin» famaturik?EtaNa-
farroako selekzioak joko hoberik ekarriko ote digu?
Halaxe da bai, finitu berri da azken jardunaldia, eta
jadabadakizkiguemaitzak.Hemendikaitzineraber-
tze liga bat hasiko da, eta aski zaila izanda ere, ka-
misetaren kolorea kolore, berdegunean joko garbia,
kiroltasuna eta errespetua erakusteko izan dadila…

FUTPOLitika

Nire txanda
Beñardo GOIETXE

«Kamisetaren kolo-
rea kolore, berde-
gunean joko garbia,
kiroltasuna eta
errespetua erakus-
teko izan dadila»

Agustin ANTXORDOKI
Igantziko saskigilea

96 urte zituela hil zen
IgantzikoBentatakoes-
kulangile ezaguna. As-
paldixko erretiratua
bazen ere, saskigintza
kanpoan gehien eraku-
tsi duen eskulangilea
izan zen.

Iñaki PERURENA
Leitzako harrijasotzailea

«Euskararen eta euskal
kulturaren alde egin-
dako lanagatik»Manuel
Irujo Saria eman diote
IñakiPerurenaLeitzako
harri-jasotzaileari.
Ekainaren 4an hartuko
du saria Lizarran.

Pedro URRUTIA
Saldiasko alkate ohia

Zazpi agintaldi egin ditu
SaldiaskoalkatetzanPe-
dro Urrutiak. 1971tik
1979ra,1983tik1995era
eta1999tik2011raegon
da alkate. Aldi honetan,
ordea, ez da udal hau-
teskundeetaraaurkeztu.
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Kolaborazioak

Aniztasunadamunduko izakienezaugarribat.
Urean, airean edo lurrean diren guztiak des-
berdinak dira, bizigabeak izan edo bizidu-

nak. Iturri bateko eta bertzeko urak ez dira zapo-
re berdinekoak, ezta landa batean eta bertzean
sortutako patatak. Nork kontatu udaberriak ekar-
tzen dituen lore moldeak? Zenbat txori kanta! Eta
itsasoko arraiak.
Eta jendeak. Kolore, hizkuntza, kultura, erlijio, adin
anitzekoak.Milaka hizkuntza,milaka erlijio. Eta bi-
zitzari buruz ikuspegi ezberdina dutenak: emaku-
meak eta gizasemeak, haurrak, gazteak eta adi-
nekoak. Pentsamolde desberdinak urrungoen ar-
tean, baina baita hurbilekoen artean ere. Anitz iza-
teak, ezberdin izateak gure ingurua eta mundua
dena politago eta aberatsago bihurtzen du. Eta
gozamen aukerak es-
kaintzen dizkigu. Bizi-
modu egokia gauza-
tzeko gure ahalmena
handitu ere bai.
Baina pentsamolde
ezberdinakbizimodua
zaildu ere egiten du,
elkar ezin ulertua, ezin
eramana, solas bate-
an, izaera eta pen-
tsamolde ezberdinek
sufrimendua ere da-
karkigute. Izaera eta
pentsamoldeak erran
dut. Pentsamoldeak
ikuspegia eskaintzen
digu, baina ez pen-
tsamoldeak soil ik.
Izaeraren barrenean
sentimendua ere ba-
da. A!, eta honek ere
badu eragina gure
ikuspegian, eta ez tti-
kia. Ezduguerabat al-
de batera uzten ahal gure lagunak edo gure seni-
deak zer pentsatzen duen, zer sentitzen duen.Ho-
riek nori botoa eman, gurea ere bulkatzen dute
aunitzetan bide beretik. Horien norbaitenganako
haserraldiak norbait horrenganakogure jarrera ere
aldatzen du, behin baino gehiagotan. Ez badit ba-
tek lagundu, edota mindu banau, nitaz gaizki min-
tzatu edo kalteren bat ekarriz geroz, harenganako
nirepentsamoldeaezda lehengoa izanen,niresen-
timendua ere ez baita bera. Eta horren denaren
ondorioz kezkatua eta nahigabetuagelditzen naiz.
Nekea eta sufrikarioa. Aniztasunak atseginaldiak
ugaritzen dizkidan bezala, zenbait zailtasun garai-
tzen laguntzen didan bezala, bertze hainbatetan
bizimodua gogorrago ere egiten dit.

Pentsamolde desberdinak

Pello APEZETXEA

Bi aurpegi bakarrik ote ditu txanponak? Ongiaren
eta gaizkiaren artean ez ote dago erdibidekorik?
Ezdaerrazagaldera hauei erantzunabilatzea. Ezi-

nezkoa ia. Azken egun eta asteetako notiziak entzun eta
irakurrita,askorisortuzaiegogoapatrikatiktxanponaate-
ra eta aireratzeko.
Osama Bin Ladenen agurrak zalaparta handia sortu du.
Mundukohainbattxokokeztandaegindute.Washingtonen
gustora,poziketaarranditsudaude.2001koirailaren11ko
gertaerenmendekua iritsi dela esanduEtxeZuriak. Beti
geratuko da zalantza Bin Ladenek nola esan zuen agur,
baina Barack Obama 2009ko Bakearen Nobel sariduna
harro da. Aspaldiko partez irribarrea berreskuratu du eta
orain aste batzuetako datuekin alderatuta, gehiagomai-
teetagorestenduteestatubatuarrek.AlKaidakoagintaria-
ren heriotzak berniza eman dio, krisi ekonomikoak eta
gizarte arazo mardulek belztua zeukaten Etxe Zuria.
Ongia eta gaizkia nabarmen banatuta daude kontakizun
honetan. Disneyren pelikula moralista bat dirudi. Egoki
dagoena eta ez dagoena, ondo bereiztuta. Dena den za-
lantza laino asko daude ustez garbia den zeruan. 2.800
pertsona hil ziren New Yorkeko dorre bikien triskantzan.
George W. Bushen orduko gobernuak sustatu eta Blair-
rek eta Aznarrek bultzatuta, Irak eurenganatzea adostu
zuten. Baita Afganistan kolonializatu eta itxura aldatzea
ere. Ez al da hori nahikoa mendeku? Gainera kuriosoa
da oso afera hau guztia. Ustez AEBetan daude puntako
zuzenbidearen ingurukounibertsitateaketa justiziagizon
garrantzitsuenak.Osamarekinamaitzeko, legeliburuguz-
tiak ireki gabe utzi dituzte. Ez epaiketa, ez tribunal eta ez
ezer. Aurkitu, exekutatu eta uretara. Horixe ustezko he-
rrialdedemokratikoetaaurreratuenarenjokabidea.Orain
mende batzuk bezala, baina 2.0 bertsioz makillatua.
Ezdahoramaitzenbitxikeriasorta.GeorgeW.Bushorain
urte batzuk behin eta berriz esaten egoten zen Al Kaida
eta Bin Ladenekin amaitu behar zuela munduak. Hori
zen Texasko arrantxoa gotorleku zeukan filosofo antzua-
ren nahi eta desio bakarra. Ba begira nola aldatu diren
gauzak bi urtean. Azken egunotan albistetik ihesi ibili da,
eta Obamaren gobernuak Zero Gunean elkarretaratzea
eginzuenean,ezzenazaldu.Honekbiondoriotaragarama-
tza; Al Kaidak ez zuen hainbeste kezkatzen edo iruzurra-
ren behiari esne gehiegi atera eta enpo egina dago.
Ez dakit txanponak bi alde bakarrik ote dituen, oraintxe
erori daeta zutikgeratuda.Hausnarketarakobideaema-
ten du. Gizarteari Osamarekin nola amaitu duten ez bai-
tzaio garbi esan. Interes gehiago zeukaten Ingalaterrako
bodaeskaintzenedoJoanPauloII.aAitaSantuazenaren
beatifikazio ekitaldia plazaratzen. Gustora izango dira
AmetsenHerrialdekohistoria kontalariak. 2011komaiatz
hasieran, lauegunetan,printze-pintzesarenezkontza,Ai-
taSantubidaiariarenbeatifikatzeaetaXX.mendearenaz-
ken haspereneko deabruaren infernuratzea albiste izan
baitira.Onaetagaizkiaedekidaudebereiztua.Etahemen
bai, ez dago erdibiderik.

Txanponak bi aurpegi bakarrik
ote?
Joseba URKIOLA

«Anitz izateak,
ezberdin izateak gure
ingurua eta mundua
dena politago eta
aberatsago bihurtzen
du. Eta gozamen
aukerak eskaintzen
dizkigu. Bizimodu
egokia gauzatzeko
gure ahalmena
handitu ere bai.
Baina pentsamolde
ezberdinak
bizimodua zaildu ere
egiten du, elkar ezin
ulertua, solas
batean, sufrimendua
ere dakarkigu»
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IRAKURLEAK MINTZO Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze aldera, ez da komeni
1.900 karaktere edo 24 lerro baino gehiagoko gutunak bidaltzea.TTIPI-TTAPAk eskubidea du gu-
tuna laburtzeko. Gutunarekin batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-deiturak, he-
rria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

m e-Posta: info@ttipi.net
e Posta: Anduetzeta, 12 31760 ETXALAR

d Tel.: 948 63 54 58 o Faxa: 948 63 54 57

Doneztebe
Futbol Taldeari

Xabier MAIA ETXEBERRIA

Eta bide batez, kluba-
ren inguruan jarduten
duzuen guziei. Lerro
hauen bitartez nire es-
ker ona eta miresmena
helarazinahidizueturte
hauetan nerekiko izan-
dako jarrera eta eman-
dakobabesagatik.Agur
afarianbarruannuenko-
rapiloakezzidanezpen-
tsatzen nuena era ego-
kianadieraztenutzi,pu-
blikoki erratera behar-
tuta nago.
Kirol munduak berare-
kin dituen kolpe gogor
horietakobat jasoondo-
ren, Donezteben be-
soak zabalik hartu nin-
duzuen eta ihesbide
soil bat izan behar ze-
nakbertzelakobilakae-
ra izanduazkenhiruur-
te hauetan.Hasiberriak
zineten garai haietan,
proiektu polit baten zu-
rrunbiloan sartu nindu-
zuen, horrek berarekin
dakartzan alde on eta
txarrekin.Gauzabatzuk
ongi egingo ziren, ber-
tzeak ez horrenbertze
(hasiberritannorkezdu
bere akatsetatik ikasi),
bainaezdagoukatzerik
amets bat izaten hasi
zena, pixkanaka gogo
ela ilusio haundiarekin
errealitatea bihurtzen
hasi zela. Gauzak pa-
txadazetazentzuhaun-
diz egitearen ordaina.
Gaztetxoetatik hasi eta
nagusiekin bukatu bi-
tartean, dena izan dira
hitzonak,babesaeten-
gabea,aunitzetanmere-
zi ez arren, eta hori, du-
darik gabe, hiru puntu

bainoaskozgehiagodi-
rapertsonabatendako.
Eredugarria izan da zu-
en jarreramomentu txa-
rretan batik bat, horie-
tan ikusten baita bene-
tannolakoadenbat.Eta
holakoetan, kirol arloa
bigarren maila batean
gelditzenda inolakoza-
lantzarikgabe.Horibai-
noaskozgehiagoeman
didazue.
Segi horrela, oraindik
bide luzeadagoaitzine-
tik, baino modu horre-
tan lan egiten jarraitzen
baduzue, ongi eginda-
koaren fruituak laister
jasokodituzue.Bienbi-
tartean, jarraitzaile bat
gehiago irabazi duzue,
eta ziur ez dela azkena
izango. Eta ez izan du-
darik,nagoentokianna-
goela,zuekin ikasitakoa
ezin izangodutelaahaz-
tu. Laister arte!

Josu Goia
Alkate ohiari
erantzuna

Jabier Mª Irazoki Agesta
Jose Juan Lanz Apeztegia

Pasa den apiri laren
26an,DiariodeNoticia-
sen agertu zen Sobre-
saliente para el Ayunta-
miento de Bera idatzia-
ri erantzuten diogu.
Hasi aurretik bi gauza
argitu nahi ditugu:
1. Ez dakigu zertaz ari
den,Udal-Korporazioa-
ren kontrako zirikatze
kanpainaaipatzendue-
nean.
2. Berarekin ados gau-
de, pertsona guztiak
hautatuak izateko es-
kubideen jabe izan be-
harko luketelakoan.

Bere idatzian dio Uda-
lak, Josu Iratzoki buru
duela, hainbat «lorpen»
eskuratu dituela Bera-
koherriarentzat.Beste-
en artean Zalain indus-
triaguneko urbaniza-
zioaren asfaltatzea.
Horreri buruz diogu:
1.Auzokobizilagunge-
hienak Zalain auzoan
egin den bidegabeke-
riaren kontra gaudela
(begiratu espedientea).
Errekurtsoak jarriak di-
tugu Auzitegian.
2. Aipatzen dituen Za-
laingo industriaguneko
urbanizazio lanakezdi-
tu Udalak egin, poligo-
noaeraikiduenerakun-
de sustatzaileakbaizik,
noski, gero pabilioiak
saldu ahal izateko.
Alkate ohiari galdetzen
diogu:
- Alkatearen lorpena al
da industriagunearen
asfaltatzea, auzoko bi-
dea eta berdegune bat
suntsituz (biak etxebi-
zitzaketa industriakbe-
reizteko eta honen era-
gina ttikiagotzeko jarri-
ak zeudenak)?
-Udalaren lorpenbat al
daC.I.2 lurzoruazuzen-
tasunez ez sailkatzea?
(ho r re l a Uda lak

40.000.000 pezeta es-
kuratzeari uko eginez).
- Lorpen bat al da Pla-
nak agintzen duen gai-
netik industriarakoapro-
betxamendu bat ema-
tea?
- Berako herriarentzat
lorpenbataldazorupu-
blikoaren gainean (ber-
degunea) obra eta jar-
duerarako baimenak
ematea, gasolindegia-
rentzat eta industri na-
bearentzat?
-Lorpenbataldaauzo-
rako bide publikoa de-
sagertaraztea,bizilagu-
noi poligonoko barne-
kale batetik pasa ara-
ziz? (desagertutako bi-
dea,gainera,ZESIObat
zen, Rotec empresako
XehetasunAzterlanaren
arabera. 2001ekoa).
Badirudialkateohiaren-
tzat benetako lorpenak
direla.
Nolabaiteko koheren-
tzia baduela aitortu be-
harko diogu, zeren, be-
ra Alkate izan zen ur-
teetan (1999-2003) Za-
lainauzoak (bizitegi-gu-
nea) galerak izan zitu-
en industrigunearekiko.
Hirigintzakontuan, irre-
gulartasunak izan ziren
urtehaietanauzoan.Or-

duan ez genituen sala-
tu (haien berririk ez ge-
nuelako eta orduko
Udal- Korporazioaren
kudeaketaz fidatzengi-
nelako). Gure akatsa
izan zen.
Josu Goiak, bere ida-
tzian, besteon gainetik
jartzendela ematendu,
eta etikaz eta gizale-
geaz ari da, eta besteoi
buruaedoadimenafres-
katunahidigu.Gurimin
egitea lortu du.
Benetanustedugu,pro-
pagandako idatzi ho-
rretan egiten duen be-
zala,beraienburuakge-
hiegi nabarmendu nahi
izateak ez direla kome-
nigarriak herritarren ar-
tekoelkarbizitzanorma-
lizatu baterako.
Herri Administrazioan,
karguhautatubezala lan
egin nahi duenak ez lu-
ke hainbesteko prota-
gonismoa bilatu behar.
Azken finean herri-ku-
deaketa besterik ez da.
Herritar batzuk sinadu-
rekinUdalerazuzentzen
badira, herri-adminis-
traziora doaz, ez derri-
gorrez alkatearengana
pertsonalki. Herritarrek
beraieneskubideakde-
fenditubeharko lituzke-

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Iñigo OLAETXEA

Milaka lagun elkartu dira
(beraz ez da hain bitxia)
hauteskundeen aurrean eman
nahian beren iritzia
demokraziak (benetakoak)
bidea dauka itxia
tortura, hitzak, legeak, drogak,
euroa, langabezia...
Nork inposatu aukeratzea
omen da demokrazia....

Bertso pare hau egina dago
emaitzak jakin baino lehen
baina badakit garaile gisa
denak daudela «ondoren»
nik nere bozka emanagatik
(eztakit ongi dagoen)
demokrazia hontan sinesmen
handia ez izan arren,
ea hurrengo 4 urte hauetan
hau hobera aldatzen den....

Democracia real ya
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Datorren lau urteetan zu alkate...
Arraroaegitenzait, oraindelahilabe-
te esan balidate broma zela pentsa-
tuko nuke baina behin egoera hone-
tan egonda buruan daukadana du-
dan onena ematea da.
Lantaldea ere garrantzitsua izaten
da. Zer moduzkoa ikusten duzu?
Ez daukat aitzakiarik, lan taldea ona
da,gaztea,konfidantzakoaetagogo-
tsu gaude gainera.
Aresonlauurtehauetanegitekohel-
buru bat?
Batbainogehiagodauzkagu.Oroko-
rreanbizitzekoherri atseginagoa eta
hobea lortu nahi dugu.
Zer zailtasun ikusten dituzu?
Bi zailtasunnagusi; batetik krisiade-
la eta, dirulaguntza eta inbertsioak
lortzeazailduegingodela,etabeste-
tik,hasieranerritmoahartuarteasko
ikasibeharradaukagula.Zorionez,
gogorik ez zaigu falta, ezta es-
perientzia duen kiderik ere.
Aresokduengauzaonetatxar
bat?
Ezaugarririk onena eta txa-
rrena bere txikitasuna da.
Ona da denok elkar
ezagutzen dugulako
eta denak sentitzen
garelako herriaren
parteetaarduradun.
Ez da hain ona be-

har diren zerbitzu asko ez daudela-
ko herrian.
Denbora librean, zer atsegin duzu
egitea?
Egin ditzakedanak baina gauza ge-
hiago! Batez ere mendia, lagunekin
egotea, bidaiatzea, irakurtzea...
Igotzeagustatukolitzaizukeenmen-
di bat?
Igotzendudanmendibakoitzekoge-
ro eta gehiago ohartzen naiz asko
daudelaigotzeke,etxetikhurbilBaler-
di igotzekoadaukat. Bestela, Alpee-
tan lau milakoren bat igo nahi nuke,
baina zerrenda amaitezina da.
Berrizbisitatukozenukeenlekubat?
Tokibakoitzeanbadaukat itzultzeko
arrazoirenbat,etaaukeratubeharko
banuErrusia edo India. Baina nahia-
go dut bisitatu gabekoetara joan.
Liburu bat?

Asko dira. Unearen arabera bat
edo beste. Asko gustatu zaiz-
kitBertoldBrecht,Sarrionan-
dia, Amin Malouf eta Gabriel
Garcia Marquezen liburuak.

Parrandarakoherribat?
Tokiabainogarrantzi-
tsuagoa da konpai-
nia eta aldarte ona.
Amets bat?
Nire buruari hutsik
egin gabe bizitzeko
gai izatea.

� Ur ALGERO � Aresoko gaztea eta alkategaia

te beti, herri-adminis-
trazioaren atzean edo-
zein pertsona dagoela
ere (halako talde politi-
koa, gaztea, esperien-
tzia gutxikoa eta abar).

Lesakako
Gazte Egunaren
balorazioa

Lesakako Gazte Asanblada

Joandenapirilaren16an
gazte egunaospatu zen
Lesakan. Goiz-goizetik
herrikohainbatkulturtal-
de bildu ziren (txistula-
riak, bertsolariak, dan-
tzariak,trikitilariak,akor-
deoilariak…). Lesakako
auzoaksoinuzetadantz-
az animatzeko asmoz.
Giro aparta egon zen
goiz-goizetik,dantzak,
bertsoak… eguraldiak
ere lagundu zuen. Pla-
zan bukatu zen kalejira ,
gosari eder batekin eta
segidan Gazteztabaida
eginzen.Gazteoktalde-
tanbilduta,gauregungo
hainbat arazo planteatu
ziren: euskara, herria,
etxebizitza… eta horre-
lakogaiekin lotuta.Ezta-
baiden bitartez bakoi-

tzakbere kezkak azaldu
zituenegoerariburuzeta
denenarteaniritzietaso-
luzio desberdinak bildu
ziren. Lehenengo aldia
da hau egiten dela eta
eskertzekoa da jendea-
ren parte-hartzea.
Eguna ezin hobe joan
zen, horregatik hau po-
sibleeginizanzutenguz-
tiei eskerrak eman nahi
dizkiegu: herriko osta-
tuei, Xoterori, edari ba-
natzaileari,BetiGazteel-
karteari, Asanbladako
beteranoei,bazkarian jo
zuten trikitilariei, Arrano
Elkarteari, Etxalarko eta
Arantzako gazte asan-
bladei, Lesakako udal-
tzainei, furgoneta go-
rridunjabearietaegune-
an zehar antolatzen ibili
zirenbertzegazteguztiei
eskerrik asko.

Zuzenketa

ERREDAKZIOA

Aitzineko alean Mikel
Pernaute narbartearra
zela argitaratu zen, bai-
na informazioaezdazu-
zena.PernauteOronoz-
Mugairikoa da. Barkatu
eragozpenak.
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BORTZIRIAK

AISIALDIA � UZTAILEAN ETA ABUZTUAN

Ortziral honetan
bukatuko da
udaleku irekietan
izena emateko epea
Euskara
Mankomunita-
teak antolatu du
Dindaia
Fundazioarekin

TTIPI-TTAPA
Azken urteotan ohi

denez,BortzirietakoEus-
kara Mankomunitateak
udaleku irekiak antolatu
ditu,DindaiaFundazioa-
rekinbatera.Arantza,Be-
ra, Etxalar eta Igantzin

udalekuakuztailaren4an
hasikodiraeta29raarte-
ariko dira. Lesakako ka-
suan,udalekuakuztaila-
ren 11n hasiko dira eta
abuztuaren 5ean buka-
tu.Herri guztietan, aste-
lehenetik ortziralera iza-
nen dira, 10:00etatik
13:00etara.

Adinaren arabera bi
eskaintzaizanendira:ba-
tetik, 3-7 urte bitarteko-
ek udalekuetako ohiko
ekintzak izanen dituzte.
Bertzetik,8-12urtebitar-

tekoentzatadintarteho-
rri egokitutako sormen
tailerra izanen dituzte.

IZEN-EMATEA
Izen-ematea zabalik

dago eta ortziral hone-
tan, hilak 27, bukatuko
da epea. Interesatuek
DindaiaFundazioradei-
tu beharko dute (948
266240, 10:00etatik

15:00etara) edo e-pos-
taz uda@dindaia.com-
era idatzi.
Ume bat apuntatuz

gero, 75 euro balio du;
bi anaia-arreba baldin
badira, 130 euro; hiru
anaia-arrebekin165eu-
ro. Taldea sortzeko be-
harrezkoa izanendahe-
rri bakoitzean guttienez
zortzi lagunapuntatzea.

Neska-mutikoeiuda-
ko oporraldietan eta ai-
sialdia bezalako eremu
informal batean euska-
raz gustuko dituzten
ekintzak eskaintzea da
udalekuenhelburunagu-
sia.Bainahorrekinbate-
ra, funtzio sozial bat ere
betetzen dute, kanpoan
lan egiten duten gura-
soeiaukerabateskainiz.

UTZITAKO ARGAZKIA

Neska-mutikoak udaleku irekietan.





Gorka URTASUN | Iruritako erremontalaria

«Parranda bat uzten badugu
buelta hartzen diogu»

Laxoatik, esku pilotara. Esku pilotatik erremontera. Desberdinak dira euren artean baina
guztiek pilota dute ardatz. Gorka Urtasunek ibilbide hori egin du, pilotarena bezain boroila.
Pixkanaka bere lekua egiten ari da erremonte profesionalean. 25 urteko iruritarrak 2009an
egin zuen debuta erremontari profesional gisa eta dagoeneko bi txapel lortuak ditu.

Salbatore Bestak bereziak dira berarentzat: «Norbere herriko bestak politenak iza-
ten dira». Baina aitortzen du «25 urtetan ez dut bestetako bortz egunak probexterik
izan», kirol profesionala, ikasketak eta bestak uztartzea zaila izaten baita.

Herriko bestetan guztien parte hartzea gustatuko litzaioke «zaila izatendahori lortzea,
denak izaten ditugu gure zereginak, baina guztien artean errazagoa da gauzak anto-
latzea». Egun politak izaten dira, herritar guztiak elkartzen baitira egun horietan.

Argi du kirola eta parranda biak batera ez direla bateragarriak «baina parranda bat
uzten badugu buelta hartzen diogu». Bestatan partida jarriz gero, beste erremediorik ez
du izanen eta partidatik bueltan eginen du besta pixka bat.

Bi gauza dira Iruritako bestetatik gehien maite dituenak, herri bazkaria eta gazte
bazkaria. «Bietan giro berezia izaten da. Herri bazkarian gainera bertsolariak ekartzen
ditugu eta arras giro polita izaten da». Aitortzen du herriko gazte gehienak mahaiaren
bueltan elkartzeak ere baduela xarma berezia.

Nahiago du frontoi laburrean jokatzea baina, besta zenbat eta luzeago hobe. Beti ere
partidek uzten dioten neurrian. Erremontean bakarrik edo bikote-
ka jokatu nahiago duen galdetuta bakarkakoarekin geratuko
litzatekeela dio, «hori bai, besta kuadrilan».

BaztandarrenBiltzarraedoSalbatoreBestenarteanauke-
ratzeko galdetua zalantzak ditu baina lehenengoa aukera-

tu du. «Zaila da bietako bat aukeratzea, baina
BaztandarrenBiltzarrarekingeratukonintza-
teke». Baina bai Baztandarren Biltzarra eta
baitaherrikobestakere frontoiabezainmaite

ditu. Azkeneanbestaegiteadakontua,ongipasatzea.
BaztandarrenBiltzarreanetaherrikobestetan fron-

toian bezain eroso moldatzen da Gorka Urta-
sun.
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Ekainak 1 asteazkena BEZPERA
12:00 TXUPINAZOA Herri-buelta BAZTANGO GAITEROekin.17:00 Nafarroako Kutxa Fun-
dazioak antolatutako HAURRENDAKO JOKUEK. MERENDUE. 19:00 TRINKETEKO IV. ESKU
PILOTA TXAPELKETAKO FINALAK. 18:30-20:30 Dantzaldia JOXE ANGELekin. 20:00 EZKIL-
JOTZEA. 21:00 BAZTANZOPAK. 01:00-04:00 Dantzaldia karpan JOXE ANGELekin.

Ekainak 2 ortzegune SALBATORE EGUNE
09:00Karpa garbitzea.10:00DIANAK.11:00MEZANAGUSIA.12:00HERRIKODANTZARIEN
ERAKUSTALDIA. 13:00 LUNTX HERRIKOIA. 17:30 BERTSO POTEO. 19:30 Rantxerak TXU-
TXIN IBANEZekin22:00MUTILDANTZAK.00:30-04:00DantzaldiaJOSELUANAIAKtaldearekin.

Ekainak 3 ortzileria HAUR ETA JUBILATUEN EGUNE
09:00 Karpa garbitzea.10:00 DIANAK BASERRIETAN.11:30 HAURRENDAKO JOKUEK erre-
boteko plazan. 13:30 HAURRENDAKO BAZKARIE karpan. 14:00 JUBILATUEN BAZKARIE
Olari jatetxean. GAZTE BAZKARIE Baigorrin. 15:30 HAURRENTZAKO JOKUEK. 18:00 TXO-
KOLATADA. 20:00 Dantzaldia LAIOTZ taldearekin. 21:30 MUTILDANTZAK. 23:00 ROCK
KONZERTUE. 1:00-4:30 Dantzaldia LAIOTZ taldearekin.

Ekainak 4 launbeta
09:30 Karpa garbitzea. Zikiroko mahai patzea. 10:00 DIANAK Txarangarekin.

11:00-13:00 HAURRENDAKO ESKULAN TALLERRA. 12:00 ARANABIAKO PALA
GOMA TXAPELKETAKO FINALAK. 14:00 ZIKIRO-JATEA JULIO SOTO eta SUS-
TRAI COLINA Bertsolariekin.Txaranga.20:00 TXIMELETA taldearekin dantzal-
dia. 21:30 MUTILDANTZAK. 1:00-5:00 Gaupasa TXIMELETA Taldearekin.

Ekainak 5 igendia
10:30 IV.HAUR-KROSA.11:00MEZANAGUSIA. 11:30 III. HERRI LASTERKETA.12:30
Sari banaketa eta Luntxa partehartzaileendako. 18:00 DANTZA ERAKUSTALDIA.

19:30-21:30 AIERRIK taldearekin Dantzaldia. 21:30 MUTILDANTZAK.
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Ekainaren 1etik 5era ospatuko dira Urdazubin Salbatore Bestak. Noel Eyheragaray 29
urteko gaztea da eta bera dabil Kontrabandisten Lasterketaren antolatzaile lanetan.

Aurtengainera lehenaldiz (http://urdazubikontrabandistas.ueuo.com/)weborriaprestatu
dute lasterketan parte hartu nahi dutenentzat informazioa emateko eta izen emateko
aukerazabaltzeko.«Jendearierraztasunakemannahidizkiogueta lasterketaezagutarazteko
bide ona iruditu zitzaigun».

Kontrabandisten Lasterketanparte hartu nahi duenkorrikalari batek «prestaketa fisiko
pixka bat eta gure mendiak gozatzeko gogoa» bertzerik ez duela behar dio. «Paraje zora-
garriak ikusteko aukera izanen du». Aurten ohi baino luzeagoa izanen da ekainaren 4an
ospatuko den lasterketa, 15,8 kilometro izanen baititu ibilbideak, aurreko urteetan baino
ia sei kilometro gehiago.

Asteazkeneanhasieta iganderaartegozatzekoasmoaduNoelek.Bainaegunikbereziena
hautatzekotan larunbataaukeratzendu,«goizeankontrabandisten lasterketa izatendugu-
lako eta ondotik zikiro jatea». Bazkalondoan indarrak berritu ondotik izaten den giroa da
gehien gustatzen zaiona, adin guztietako jendea nahasturik ibiltzen baita herriko kaleji-
ran. Azken urteetan gainera geroz eta jende gehiago hurbiltzen da zikiro jatera «horrek
arras berezia egiten du eguna eta baita herria ere».

Aldaketaren bat, hobekuntzaren bat behar duten galdetuta ez du zalantzarik egiten.
«Ez nuke deus aldatuko, nere ustetan arras ongi daude horrela. Herritar guztientzat
bestarekin gozatzeko aukera aunitz eta diferenteak daudela di Noelek: herri kirolak,
KontrabandistenLasterketa,haur jokoak,txokolatada,musika,bertsoak,dantza,bazkaria,
afariak…”

Jendea bertaratzeko animatzen du Noelek: «Urtetik urtera giro hobea egoten da eta
behin Urdazubiko bestetara etortzen denak errepikatu egiten du».

Noel EYHERAGARY | Kontrabandisten Lasterketaren antolatzaila

«Behin etortzen denak
errepikatu egiten du»
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1965ean zabaldu zizkioten turismoari ateak eta geroztik milaka lagun pasatu dira estalagmi-
ta eta estalaktiten mundua ezagutzera. Gaur egun, urtean 30.000-35.000 bisitari hartzen di-
tuzte. Leizeak zabaltzearekin batera, bisitari kopurua goratuz joan zen, baina azken urteotan
krisiekonomikoareneraginaeresomatuda:«krisigaraianzailadabisitarikopuruagoratzea.
Hondar lauzpabortz urteotan kopurua egonkortu egin da», dio Goio Hualdek. Eta bisitari-
ak hainbertze izanik, euren jatorria ere ugaria. Hainbat tokitako jendea pasatu da leizeetatik,
egunpasaegitekohurbilekoakbatzukedolandetxeetandaudenakbertzeak.Bainahorisasoiaren
araberakoaizatenda:«neguanEskualHerrikojendeaizatendaetaAsteSainduaneskualhe-
rritarrekinbatera,kataluniarraketamadrildarrakhastendira.HondarurteotanAndaluzia-
ko jendea ere nabaritu dugu», kontatu digu Hualdek. Maiatzean eta ekainean Herbeheree-
tatik ere etortzen dira bisitariak eta udan, Valentziatik ere bai, baita frantziarrak ere: «Paris,
Bretainia,Tolosa,Nantes…». Eta duela bi aste aski urrundik etorritako bikote batek ere bisi-
tatu zituen leizeak: Alaskako bi mutilek. Inguruko jendea, ordea, «arras guti» joaten omen
da: «noiz edo noiz familia haurrekin edo inguruko norbait bikotekidearekin». Eta herriko jen-
dea? Goioren irudiko, «herritarrek ongi ezagutzen dituzte leizeak. Baina 60-70 urteko aunitzei
gertatzen zaie ttikitatik ezagutu bai, baina gerora sartu direnean modernizatua ikusi dutela
eta harritu egiten dira». Berriki egin diren aldaketen artean, argiteria sistema aipa daiteke:
«Led argiak paratu dira eta horrek leizearen etorkizun naturala luzatuko du».

Elkarlana ere landu dute. Alde batetik, aski hurbil dauden hiru leizeen arteko elkarlana
dago, Sara, Zugarramurdi eta
Urdazubirena.Gainera,Ainhoarekin
batera Xaretaren izenean bilduak
daude eta hainbertze ekintza egi-
tendituzteelkarrekin.Bertzetik,Es-
kual Herri mailan hortxe daude
anaiartutako zortzi leizeak. Eta he-
rriko bertze turismo eskaintzekin
ere elkarlanean ari dira.Hala,udan
monasteriokoeta leizeetakosarre-
rak batera erosi nahi izanez gero,
prezio hobean salduko dira.

Qkalitatearenziurtagiriaere
lortu berria dute Urdazubiko
leizeek eta «esfortzua» izan bada
ere, «luzera begira gure meseder-
ako» izanen delakoan dago leizee-
tako arduraduna.

Goio HUALDE | Leizeetako arduraduna

«Hondar urteotan bisitari
kopurua egonkortu egin da»
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Ekainak 1 asteazkena
20:00 TXUPINAZOA. 21:30 Plazan AFARIA MODESTOk alaiturik.

Ekainak 2 ortzeguna
11:00MEZANAGUSIA.12:00APERITIFA txistulari etadantzariekin.16:00HAURRENJOKOAK.
18:00 TXOKOLATADA. 21:30 PAELLA JATEA eta, ondotik, KIKI BORDATXOrekin dantzaldia.

Ekainak 3 ortzirala
12:00 GORRITI BEREANIMALIEKIN.14:00 UGARANA ELKARTEKO BAZKARIA Koxkan.16:00
HAURREN JOKOAK. 18:00 BERTSO-TRIKI POTEOA herriko karriketan barna EGAÑA eta
ZUBELDIAbertsolariekin.20:00SAGARDOTEGIMUGIKORRA.23:00KontzertuakUFESTUEK,
AIZKOR ERAUNTSIA eta ZE ESATEK! taldeen eskutik.

Ekainak 4 larunbata
10:00 KONTRABANDISTEN LASTERKETA: Ibilbidea: 15,8 km. Sariak: 500€ lehen sailkatua-
rentzat,(MONTXO OSTATUA SARIA), 250€ bigarren sailkatuarentzat, 150€ hirugarren sailka-
tuarentzat, 100€ laugarren sailkatuarentzat, 50€ bosgarren sailkatuarentzat eta tarteko mu-
ga7,8km-an.(IRIGOIENEASARIA). Izenaematekoepeamaiatzaren2tik31ra izanenda.(www.ur-
dazubikontrabandistas.ueuo.com). 14:30 ZIKIROA txarangak alaiturik eta gero herriko karri-
ketan barna KALEJIRA. 16:00 HAURREN JOKOAK. 20:00 KAPELU JAURTIKETA. 21:00 In-
dar berritzeko ZINGAR JATEA eta giro onari eusteko “LA EXELENTE”mariatxiekin dantzal-
dia. 00:00 GABEZIN taldearekin dantzaldia.

Ekainak 5 igandea
16:00 YINKANA. 18:00 HERRI KIROLAK: Iparraldeko jokuen txapelketa, sokatira... 19:30
BOLETOEN ZOZKETA: zorte on! 20:00 PINTXOAK denentzat JOXE ANGELen musikarekin
alaiturik.

U R D A Z U B I k o b e s t a k
E G I T A R A U A
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BERA

Musikarekin
pirata istorio bat
kontatuko da

TTIPI-TTAPA
FrancoCesarini kon-

positore italiarrarenTom
Sawyer laneanoinarrituz,
Lesakako Bandak Bor-
tzirietako Haur Hezkun-
tzakoentzako kontzertu
didaktiko bat prestatu
du. Musika lagun, pira-
ta istorio bat kontatuko
daRicardoAbriletaGaiz-
ka Sarasola kontalarie-
kin. Musika eta antzer-
kiauztartuz,musika-tres-
nekgarrantzibereziaiza-
nen dute. Haurrei arra-
tsaldeederbatpasaraz-
teazgain,helburua,mu-
sika, antzerkia eta irudi-
menalotzendituenikus-
kizun honekin musika-
renmundurat hurbiltzea
izanendaetaumeeimu-
sika tresnak erakustea.
Kontzertua Kultur

Etxean izanen da ekai-
naren 5ean, 19:00etan.

Trialsin-a Beran
Iparraldekotxapelke-

tarenbarnelehentrialsin
proba –triala bizikletan–
ekainaren 5ean jokatu-
ko da Beran, Gure Txo-
koa Elkarteak antolatu-
ta. 10:00etanhasikoda,
Toki Ona inguruan.

Athleticeko peña
Zuri-gorrienBortzirie-

tako jarraitzaileek duela
bi urte sortu zuten peña
eta taldearen inaugura-
zioa larunbatean, hilak
28, eginen dute. 11:00-
etan ongietorria eginen
duteAuzoaostatuaneta
ondotik, taldearen aur-
kezpenaetahamaiketa-
koa.Herriantriki-poteoa
egin eta gero, Ibardinen
bazkalduko dute. Mus
txapelketa ere jokatuko
daetagaueanZalainjate-
txean afaria eginen da.

ELAren urteurrena
ELA sindikatuaren

100.urteurrenaospatze-
ko ekitaldia asteazke-
nean,hilak25,eginenda
sindikatuaren egoitzan.
10:30etikaitzineraartxi-
bo historikoko materia-
lenerakusketaizanenda,
12:00etan prentsaurre-
koaeta18:30ean lehen-
go eta oraingo militan-
teak bildu eta luntxa eta
mahaingurua.

Ricardo Baroja
NafarroakoGobernu-

ko Hezkuntza Sailak Ri-
cardo Baroja ikastetxea
saritudu,azkenbortzur-
teotanirakurketabultza-
tzeko proiektua landu
duelako.Milaeurokosa-
ria jasoko du liburutegi-
rakomaterialaerosteko.

HEZIKETA � MUSIKA ETA ANTZERKIA UZTARTUZ

Kontzertu didaktikoa
eskainiko du
Lesakako Bandak
ekainaren 5ean

UTZITAKO ARGAZKIA

Ingelesak San Migel zubira bisitan
1813ko irailaren 1ean borroka gogor baten lekuko izan zen San Migel zubia eta
hantxe dago zubiaren defentsan hil zen Daniel Cadouxmilitarraren omenez para-
tua dagoen oroitarria ere. Bada hortxe izan ziren joan den maiatzaern 14an Inga-
laterratik espresuki horretara etorritako 46 lagun: San Migel zubia ikusi eta ekital-
di ttiki bat egin zuten zubian eta harrera egitera herritar batzuk ere hurbildu ziren.
Ingelesak bi urteren buruan itzuliko dira, borroka haren 200. urteurrenaren harira.

ARGAZKIA: IBAI ITURRIA

Osasunako jokalariak bisitan
OsasunaFundazioakBeranduenhaurrentzako futboleskolan,Osasunakobi joka-
larirenbisita izanzutenmaiatzaren4an:CoroetaOierrena.Osasunaeta Ibai Iturria-
ren elkarlanari esker sortua daOsasuna Fundazioaren futbol eskola Beran eta Ibai
aritzen da entrenatzaile lanetan. Elkarlan horren bidez, entrenamenduak egiteaz
gain, jokalarienbisitak,Osasunakotaldenagusiarenligakopartidakikustekogonbi-
dapenak, sariak eta bertze hainbat aukera izaten dituzte futbol-eskolaren kideek.

Fideltasun zozketa
Larun-Haizpe Merkatarien
ElkarteakUdaberrikobeze-
roenfideltasunzozketaegin
du berriki. 50 merkatarik
hartu dute parte eta bakoi-
tzak50eurokotxartelakzoz-
ketatu ditu bezeroen arte-
anetadenenartean200eu-
roko txartela ere bai. 200
eurokotxartelaSemperau-
toeskolakobezeroden Xa-
bierAzkunekirabazidu.Gu-
ttienez elkarteko bi dende-
tan gastatu beharko du.
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AISIALDIA � ALTXATA KULTUR ELKARTEAK ANTOLATUTA

XIX. Gasna Feria ekainaren 5ean
ospatuko da
Hainbat
ekitaldi izanen
dira egun
osoan

Irune eta Itsaso
Urtero bezala ekai-

naren lehenbiziko igan-
deanospatukodaGas-
na Feria eguna. Aurten
ekainaren5arekin toka-
tu da eta egun osoan
izanen dira ekitaldiak:
• Goizean Altxatak ta-
loen postua jarriko du
eta sormen tailerra ere
egonen da plazan hau-
rrentzako.
•ElizakoarkupeanEtxa-
larkoargazki erakuske-
ta izanendaGemaArru-
gaetaren eskutik.
•Baztan,Malerrekaeta
Bortzirietako gasnagi-
leek 11:00 arte izanen
dute epea gasnak fron-
toira eramateko.
• 10:00etan artisauek
eurenproduktuak ikus-
gai jarriko dituzte fron-
toian.
• 12:30ean trikitixa eta
perkusioemanaldia iza-
nen da herriko haur eta
gaztetxoek eskainita.

•13:30eangasna lehia-
ketako sari banaketa
eginen da.
•14:30eanherri bazka-
ria frontoian izanen da
eta joannahiduenaren-
tzat txartelaksalgaiego-
nen dira Herriko Osta-
tuan eta Elutsan maia-
tzaren 31 arte.
• 18:00etan herriko

dantzariekdantzasaioa
eskainiko dute.
• Egun osoan herriko
emakumeek egindako
eskulanak Kultur Etxe-
an ikusgai egonen dira.

Turismo bulegoa
Aurten bigarren ur-

tez, turismobulegoa ire-

kizenAsteSantuanKul-
turEtxean,Udalareneta
BertizPartzuergoTuris-
tikoareneskutik.Aldiho-
netan,JasoneMitxelto-
rena herritarra izan zen
bulegoaren arduradu-
na.
Denetara 128 lagun

pasatu ziren bulegotik,
gehienak Ortzegun eta

Ortziral Santuan. Bisi-
tari hauen artean, ge-
hienakgipuzkoarrakzi-
ren, baina Kataluniatik,
Bizkaitik, Zaragozatik
eta Madrildik ere etorri
ziren, bertzeak bertze,
eta gehienak herrian
ostatua hartua zutenak
ziren.Gehien eskatuta-
ko informazioa herriari,
ibilbideei,Baztan-Bida-
soaldeari eta usategiei
buruzkoa izan zen.

Udalak
kontratatutako
langileak
Lau langilekontrata-

tuko ditu Udalak, uda-
ko hiru hilabete eta er-
diz lanegiteko.Hainbat
laneginbeharkodituzte:
herri bazterrak txukun-
du, farolak pintatu, be-
larramoztu, igerilekuak
garbitu… Hasieran bi
izanen dira kontratatu-
ak, geroago hirugarre-
na eta abuztuan azke-
na. Langileak hartzera-
koan herritarra izatea,
karga familiarra eta
langabezian daraman
denbora kontuan har-
tuko dira.

ETXALAR

ARGAZKIA: ITSASO ELIZAGOIEN

San Migelen irudia herrian
Urtero bezala, Aralarko San Migelen irudiak bisita egin zuen maiatzaren 14an.
Jende andana ongi-etorria egin zion eliza atarian. Meza ondotik, aio erranez
hurrengo urtera arte agurtu zuten irudia.
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IGANTZI

HEZKUNTZA � IKASTURTE BUKAERA HURBILTZEN

Kanpaldiak egiten
ari dira eskolako
neska-mutikoak
aste hauetan
Aste honetan
2. ziklokoak
Lizarrara joanen
dira

TTIPI-TTAPA
Geroetaguttiagogel-

ditzen zaie eskolako la-
guneiikasturteabukatze-
ko eta horren seinale di-
ra azken aste hauetan
egiten ari diren irteerak.
HaurHezkuntzakoak

izanzirenkanpaldianjoa-

ten lehenak.Maiatzaren
12an eta 13an Donos-
tian izan ziren. Lehen
Hezkuntzako lehenbizi-
koziklokoakBeirerajoa-
nen dira hilaren 30ean
eta31n,2.ziklokoak26an
eta 27an Lizarrara joa-
nendira,etanagusienak
Zuazaraegitenduteirtee-
ra ekainaren 6tik 8ra.

Mikel Goiaingeruaren
bisita
AralarkoMikelGoiain-

geruarenirudiamaiatza-

ren30eanailegatukoda
Igantzira. 09:30ean egi-
nen zaio ongietorria.

Agustin Antxordoki
96 urte zituela,maia-

tzaren 15eanhil zenBe-

rrizaungo Agustin An-
txordoki Irigoien. Hain-
baturtetansaskigile izan
zen eta eskulangileen
azokaandanaerepasa-
tu zituenbere lanak era-
kutsiz eta herriaren ize-

na toki horietara guztie-
tara eramanez. Hain zu-
zen, 2002an Biltokiren
omenaldia jaso zuen,
saskigintzakanpoange-
hienerakutsiduenesku-
langilea izan baitzen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Etxebertzekobordara oinez
Biltoki elkarteak antolatuta, 28 lagun joan zirenmaiatzaren 14an Igantzitik Etxe-
bertzekobordara. Eguraldi kaxkarra egin bazuen ere, mendizaleentzat ibilaldi
zoragarria izan zen.Behin harat ailegatuta bazkaldu egin zuten eta ilunabarrera-
ko bueltatu ziren Igantzira.
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LESAKA

UDALA � KARTELA ETA PROGRAMAREN AZALA

Virginia
Etxepareren
kartelak iragarriko
ditu Sanferminak
Programaren
azal lehiaketa
ere gazte
lesakarrak
irabazi du

Aitor AROTZENA
Duela bi urte bezala,

VirginiaEtxepareTrigue-
ros lesakarrakegindako
kartelak iragarriko ditu
aurtengo Sanferminak
eta emakume berak
egindako lana izanenda
bestetako programaren
azala ere. Bi lehiaketak
irabazi ditu Saltoka kar-
tela eta Dantzarien ele-
gantziaazalarekinetaho-
nela 500na euroko saria
eskuratuko du. Denera,
22kartel eta29azalaur-
keztu ziren lehiaketara.
Programaren gibele-

koaldeanjoanendeniru-
dia aukeratzeko herriko
ikasleen artean eginda-
ko lehiaketan, Tantiru-
mairu ikastolako 5.mai-
lakoLeireIgoaApezetxea
izan da irabazle, Irrintzi
lanarekin.300eurokosa-
ria izanendu,eskolama-
terialean erabiltzeko.

Haurren Eguna
Igandehonetan,hilak

29, Haurren Eguna iza-
nen da. Horren harira,
10:30etik 13:30 arte

puzgarriak, jokoak eta
zikloakmartxanegonen
dira. Arratsaldean, be-
rriz,karaokeaetaberen-
dua eginen dira.

Erretiratuen
ekitaldiak
San Fermin erretira-

tuen elkartea ekainaren
9anMilagrorajoanenda.
08:00etan abiatuko da
autobusa Lesakatik eta
bideangosalduondotik,
Milagro herria eta azoka
bisitatuko dute. Ondo-
tik,Kadereitabisitatueta
bertan bazkalduko dute
etaherrirabueltanErribe-
rri (Olite) ere ikusiko du-
te. Txartelak 30 eurotan

salgai izanen dira ekai-
naren 1a bitarte.
Bertzetik, ekainaren

6an mus txapelketa,
ekainaren7anseientxa-
pelketaetaekainaren8an
despiste txapelketa jo-
katuko dira, 18:00etatik
aitzinera egoitzan. Ekai-
naren 10ean, berriz, to-
ka, igelaetabolotxapel-
ketak jokatuko dituzte
erretiratuek, 18:00etatik
aitzinera.Ondotik, afari-

berenduaizanendapar-
tehartzaileentzat.
San JuanXarrera ibi-

laldia ere egitekotan di-
raekainaren24an.Oinez
doazenak 09:00etan
abiatuko dira egoitzatik
eta autobusean 11:00-
etan plazatik, San Juan
Xarrekomezarajoateko.
Gerobazkariaizanendu-
teArantzakoBurlada ja-
tetxean.Txartelak28eu-
rotaneskuratzenahaldi-

ra ekainaren 16ra arte.

Osasunazaleen liga
bukaera
Bortzirietako Gorri-

ak Osasunazaleen tal-
deak liga bukaera os-
patu zuen joan den la-
runbatean.Trikipoteoa,
bazkaria Kasinoan,
OsasunaetaVillarealen
arteko partida ikusi eta
su artifizialekin bukatu
zuten eguna.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Beti Gaztekoak Santiago Bidean
Maiatzaren 15ean Santiago Bideko Baiona eta Zuraide arteko etapa egin zuten 51 lagunek, Beti Gaztek
antolatutako ateraldian. Hurrengo ateraldia ekainaren 5ean eginen dute, Zuraide eta Elizondo artean eta
izena emateko azken eguna maiatzaren 31 izanen da.

Virginia Etxepareren Dantzarien elegantzia eta Saltoka lanak.
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ARANTZA

AZPIEGITURAK � MAIATZAK 29, IGANDEA

Elizako organo
berrituaren
estreinaldia eginen
da igande honetan
Aste sail batez
isilik egon da
konponketak
egiteko

Nerea ALTZURI
Garbiketa eta kon-

ponketakegiteko, orga-
nu zaharrak aste batzuz
atsedenhartudu. Bitar-
tean, ordea, mezak ez
dira isilikegon.Gregorio
Mitxelenak bere organu
ttiki bat elizara ekarri eta
elizkizun auniz kantatu-
ak izan dira. Baina igan-
dehonetan,hilak29,or-
ganuzaharberrituakbe-
relanariekinendio. Inau-
guraziomoduan,12:00-
etako mezan organoa-
rensoinuaentzutekoau-
kera izanen da lehenbi-
zikoz, eta ondotik, egin
den lanaren eta egoera
ekonomikoareninforma-
zioaemanenda.Oroiga-
rri bat izateko, hurbildu-
tako guziekin argazkia
aterako da eta ondotik,
hamaiketakoaizanenda.

Igandeko ekitaldian
parte hartzekogonbitea
egin zaie herritarrei, eta
bereziki organoa berri-
tzeko lagundu dutenei.

MIKEL GOIAINGERUA
Hilaren30eaneginen

duAralarkoMikelGoiain-
geruak Arantzara bisita,
11:00etan.

Taxia
Urteberriarekinbate-

ra,ArantzakoTaxiakbe-
re zerbitzua estreinatu
du.Lehendikeretaxizer-
bitzuak badaude he-
rrian, baina zazpi plaza-
koaberriada.Amosene-
kobordako Patxi Iturria
eta Josune Otxandore-
nasenar-emaztearizazpi
plazakogarraiozerbitzua
eskaintzea otu zitzaien
eta harrera ona izan du-
te, batez ere kuadrila
edota taldeei begirako
zerbitzua baita. Asteko
edozein egun eta ordu-
taneskaintzendute zer-
bitzua (666894833/647
404839).

ARGAZKIA: MARTIN LEGARRA

Lizarra aldeko bazterrak ezagutuz
Arantzako eta Igantziko 55 lagunek Lizarra aldeko tokiak ezagutzeko aukera
izan zuten maiatzaren 11n, eliza garbitzeko bidaian. Goizean herritik abiatu eta
Noaingoostatuan gosaldu ondotik, Lizarrara bidean, Santiagokobideari buruz-
ko azalpenak aditu zituzten eta Eunateko Santa Maria Eliza ospetsua ere iku-
si zuten. Ondotik, Arronizko El Trujal Mendia bisitatu eta Lizarra ezagutu zuten.
Iratxe jatetxean bazkaldu ondotik, eta etxerako bidea hartu aitzinetik, Abartzu-
zako Azanza patxaran fabrikan izan ziren. Bidaiara joan ez zirenentzat, beren-
dua izan zen Zahar Txokon maiatzaren 9an. Denetara 43 lagun bildu ziren.

ARGAZKIA: MARTIN LEGARRA
Organoa moldatzen.
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SUNBILLA

Beheko
eskolako obrak
tarteko,
seguruenik
goiko eskolan
kokatuko da
ludoteka

Maider PETRIRENA
Azken urteetan be-

zala, aurten ere, ludo-
teka zerbitzua antolatu
du Guraso Elkarteak
uztail eta abuzturako.
Joan den urteko abuz-
tuan ez zen zerbitzurik
eskaini ez zelako nes-
ka-mutiko nahikorik
apuntatu, baina aurten
bi hilabeteetan izanen
da, etabetikoordutegi-
an, 09:00etatik 13:00-
etara.
Halere, aldaketa tti-

ki bat izanen da tokiari
dagokionean: Beheko
Eskolako obrak direla
eta, seguruenik aurten
ludoteka Goiko Esko-
lan izanen da.
Hezitzaileak,bertzal-

de, Eneritz Rekarte eta
Sara Salaberria izanen
dira.

Mendi irteerak
UlibeltzakMendiTal-

deak antolatuta, maia-
tzean bi mendi irteera
eginen dira: lehenbizi-
koa maiatzaren 15ean
egin zen eta Donezte-
be-Askin-Mendaurtxa-
rreta ibilbidea izan zen.
Etabertzea, igandeho-
netan,maiatzak29,egi-

nenda: Berroeta-Abar-
tan- Saioa- Belate.
07:00etan aterako dira
plazatik.

Informatika
ikastaroa
GurasoElkarteakLe-

hen Hezkuntzako 3, 4
eta 5. mailako ikasleei
zuzendutako informati-

ka ikastaroaantolatudu.
Ekainaren6tik 17ra iza-
nen da 15:00etat ik
16:30era, Goiko Esko-
lan.

Igerilekuko lanak
Uda gainean dugu

eta urtero bezala, igeri-
lekuak irekitzekodesia-
tzen dago jendea. Ho-

rretarako igerilekuko la-
nak emateko, Udalak
eskaintza publikoa bi-
dali zuen maiatzaren
11n Enplegu Bulegora,
hamar eguneko epea
utziz.Momentuz jendea
badabil, baina ikusi be-
harkodaazkeneannor-
baitek hartzen duen.
Inork hartzen ez badu,
enkantera aterako da.

Ahari lehiaketako
saria
Joandenmaiatzaren

6an Donezteben Uda-
berrikoFeriaospatuzen
etahorrekinbatera,aha-
rien lehiaketa izan zen.
Mutur gorrietan lehen-
bizikoetahirugarrensa-
riak lortuzituenaBeñar-
do Bazterrika herritarra
izan genuen. Zorionak
hemendik Beñardori.

San Migelen irudia
igandean bisitan
Maiatzaren 15ean

etortzekoa zen SanMi-
gelen irudia Sunbillara
baina egutegian alda-
keta bat izan da eta
azkenean, maiatzeko
azken igandean, hilak
29, etorriko da.

AISIALDIA � GURASO ELKARTEAK ANTOLATUTA

Ludoteka zerbitzua eskainiko da
uztailean eta abuztuan

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Bortz neska-mutikoren Jaunartzea
Argazkian ageri den boskote honek lehenbiziko Jaunartzea egin zuen maia-
tzaren 8an, lau neska eta mutiko batek. Josune Madariaga Iriarte, Amaia Arria-
ga Demina, Jon Mikel Gaztelumendi Jorajuria, Saioa Mariñelarena Altzuri eta
Ane Migeltorena Mujika izan ziren eguneko protagonistak.
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KIROLA � AZPIEGITURA BERRIAK

Ekain hasieran
ekinen zaie
futbol-zelai berria
eraikitzeko lanei
Denboraldi
berrirako prest
egonen da

TTIPI-TTAPA
2004an Doneztebe-

ko Futbol Taldea sortu
zenetik,entrenamendu-
ak Lesakan eta etxeko
partidan Iruñean jokatu
behar izandituzte talde-
ko ia200 jokalariek.Bai-
na urritik aitzinera, he-
rrian bertan jokatuko di-
tuzte, Aparan eta Lega-
sa arteko lur eremuetan
kokatukodenfutbol-ze-
lai berrian.
Maiatzaren9anonar-

tuzuenUdalaklanakegi-
nen dituen enpresaren
eskaintza.Aldi baterako
elkartutakoMariezkurre-
na, O.P.T. eta Mondo
enpresekeginendituzte
lanak,1.198.000euroko
aurrekontuarekin.
650.000 euro Nafa-

rroakoGobernuakbide-
ratukoditu, 120.000eu-
ro Kirol Kontseiluak eta
300.000euroUdalak.La-
nen lehenbiziko fasean
bideak,urbanizazioa,ze-
laiartifiziala,argiteria,300
pertsonendako gradak
etaaldageletarakozola-
dura eta saneamendu-
ak eginen dituzte.
Ekainhasieranekinen

zaie laneieta futbolden-
boraldiahasterako, aki-
tuak egotea espero da.

Herri krosa
XXXIII. edizioa bete-

koduErrekaKirol Elkar-
teak antolatuta ekaina-
ren12aneginendenhe-
rri lasterketak.Ohibeza-

la, adinaren arabera ba-
natuko da. Hala, aurre-
benjaminek eta benja-
minek 200 metroko ibil-
bidea egin beharko du-
te; alebinek 500 me-
trokoa; infantilekkilome-
tro bat; jubenilek eta
emakumezko seniorrek
laukilometroetagizonez-
ko seniorrek eta betera-
noek zortzi kilometroko
itzulia.Aurrebenjaminak,
benjaminak,alebinaketa
infantilak10:30eanabia-
tuko dira eta gainerako-
ak 11:30ean.
Aitzinetikemandaite-

kekroseanpartehartze-
ko izena. Eta horretara-
kowww.herrikrossa.com
web orrian sartu behar
da.Lehenagotikapunta-
tuzgero, laueuroordain-
du behar dira eta egun
berean, bortz euro. Pro-
ba hasi baino orduerdi
lehenagotik itxiko da
izen-emateko epea.

SARIAK
Gizonetan denbora-

rik onenaegitenduenak
150euro jasokoditu; bi-
garrenak 90 euro; hiru-
garrenak 60 euro; lau-
garrenak45euroetabos-
garrenak 30 euro. Ema-
kumezkoetan,lehenbizi-
koak75euroeskuratuko
ditu; bigarrenak 45 euro
eta hirugarrenak 30 eu-
ro.Bertzelakosariakere
banatuko dira.

Entrenatzaile berria
Errekan
Errekako eskubaloi

talde nagusian entrena-
tzaile berria izanen dute
heldudendenboraldian.

Dani Urroz donamaria-
rrak entrenatzaile pos-
tua utziko du eta bere
partez Patxiku Ganboa
ariko da. Patxiku lehen
ereentrenatzaile izanda-
koadaetalaguntzailegi-
saLuismiApezetxeaeta
Felipe Ganboa ariko di-
ra, biak ere jokalari izan-
dakoak.

Merkatarien sari
potoloa Etxalarrera
Doneztebarrak Mer-

katarien Elkarteko den-
detan bezeroen artean
banatutako boletoekin
2.000 euroko erosketa
txartelaren zozketa egin
zen apirilaren 30ean eta
saria Etxalarko Marta
Maiarentzat izanzen.Hi-

laren 7an gastatu zuen
elkarteko dendetan.

DONEZTEBE

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Ahari lehiaketako lehenbiziko sariak Sunbillara eta Beintza-
Labainera joan dira
Maiatzaren 6ean egin zen Doneztebeko Udaberriko Feria, giro eta eguraldi bikai-
na lagun zela. Eskualdeko artisauen erakusketa izan zen egun guztian eta eguer-
dian, berriz, Malerrekako V. Ahari Txapelketa egin zen. Mutur gorrien kategorian,
Sunbillako Pixarnekoborda baserriko ahariak lortu zuen lehenbiziko saria, 120
euro. Bigarren postua Iturengo Zubilikobordako ahariarentzat izan zen (70 euro)
eta hirugarrena ere Pixarnekobordara joan zen (50 euro). Mutur beltzetan, Bein-
tza-Labaiengo Iñarrea baserriko ahariarentzat izan zen lehenbiziko saria (120 eu-
ro), bigarrena Donamariako Zabaltenea baserriko ahariarentzat (70 euro) eta hi-
rugarrena Urrozko Iturraldekoarentzat (50 euro). Guztira 10 ahari aurkeztu ziren
lehiaketara, lau mutur beltzen kategorian eta sei mutur gorrietan. Epaimahaia Al-
fredo Bazterra albaitariak eta Patxiko Mitxelena Zubietako alkateak osatu zuten.

UTZITAKO ARGAZKIA

Titi eta Santyko pintxoak «goxoenak»
Doneztebarrak Merkatarien Elkarteak antolatuta, apirilaren 30ean eta maiatza-
ren 1ean egin zen aurten laugarren aldiz Pintxo Lehiaketa, Inurrieta Bodega,
ANAPEH eta Udalaren laguntzarekin. Bortz ostatuk parte hartu zuten: Santy,
Ameztia, Titi, Cafe eta Mailynek. Bi egunez 2.000 pintxotik goiti dastatu ondo-
tik, epaimahaiak goxoena Titi ostatuarena zela ebatzi zuen eta herritarrek, be-
rriz, Santyrena zela. Inurreta Bodegak emandako saria Fernando Ruizi egoki-
tu zitzaion. Horrez gain, parte-hartzaile guztiei diplomak banatu zitzaizkien.
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OSPAKIZUNAK � ITURRIAREN INGURUAN

Uritzako besta ekainaren 11rako
antolatu dute auzotarrek
Bazkarirako
txartelak
ekainaren 5a
baino lehen
hartu behar
dira

Fermin ETXEKOLONEA
Azken bozpasei ur-

teotako ohiturari segi-
tuz,Uritza ingurukoba-
serri eta bordako auzo-
tarrek ez dute hutsik
egin nahi izan. Eta ho-
rrela, ekainaren 11rako
besta antolatu dute itu-
rriaren inguruan.
Eguneko egitaraua

hurrengo aldizkarian
emanendugu,baina jo-
annahiduenak jakinde-
zan, bazkarirako txar-
te lak sa lga i daude
Errandonea ostatuan,
Herriko Ostatuan eta
Santxo okindegian.
Ekainaren 5era bitarte
egonen dira salgai.

Musika emanaldia
Doneztebeko Ago-

rreta Musika Eskolako
ikasleek musika ema-
naldia eskainiko dute

ekainaren7an,arratsal-
dez.Musikarienartean,
herritarrakere izanendi-
ra eta eguraldi ona egi-
ten badu, plazan ariko
dira eta txarrarekin es-
talpean.

Matrikulatzeko
arazoak
Herria eskolarik ga-

begeldituzenetik,azken
hamasei urteotan Do-
neztebera edo Iturene-
ra joateko aukera izan
dute gure herriko gaz-

tetxoek. Aurten, ordea,
hiru ikasle Iturenenma-
trikulatzeko arazoekin
dabiltza:hurrengo ikas-
turtean Iturenera joan
nahi dute, baina hiru
ikasle horiek Iturenera
joateak irakasle bat ge-
hiagoeskatuko lukeeta
horrekin ez dago ados
Nafarroako Gobernua.
Joan den otsailean

sei ikasleberrikeginzu-
ten aurrematrikulazioa
Iturengoeskolan,horie-
tatikerdiakzubietarrak.
Hartara, Haur Hezkun-

tzan 16 ikasle izanen li-
rateke, eta 14 ikasletik
gora direnean bi tutore
tokatzen dira. Gober-
nuaren erantzuna, or-
dea, Zubietakoek Do-
nezteben matrikulatu
behar dutela izan da.
Gurasoakezdaudegel-
dirikegotekoetaeskae-
rak egin eta egin ari di-
ra, baina momentuz
erantzunik gabe.
Lerro hauen bidez,

gure elkartasuna adie-
razi nahi diegu herriko
hiru guraso horiei.

Jaunartzeak
igandean
Herrikobineska-mu-

tilek Lehen Jaunartzea
eginen dute igande ho-
netan,maiatzak29. Ju-
len eta Naroa Santes-
teban lehengusu-lehen-
gusinak izanendiraegu-
nek protagonistak.

Eskolatik
Kanarietara
Iturengo eskolan ari

diren herriko bi neska
gazte,MikeleEtxekolo-
nea eta Dubba Saadi,
Kanariaaldeandabiltza
eta hantxe pasatzekoa
dute aste hau. Eskola
Ibiltariak programaren
bidez, Ituren, Saldias,
EratsunetaBeintza-La-
baiengo15 ikasle etabi
ikasle harat joanak dira
etaostiralean itzulikodi-
ra. Ea ongi egiten du-
ten buelta.

ZUBIETA

ARGAZKIA: ERNESTO
Berriz ere ospakizunetarako aitzakia izanen da Uritzako iturria.
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BASABURU TTIKIA

HEZKUNTZA � OPORRETAN

Beintza-Labaien,
Saldias eta
Eratsungo ikasleak
Hondarribian izan
dira kanpaldian
Bi egun pasatu
dituzte neska-
mutiko eta
irakasleek

TTIPI-TTAPA
Maiatzaren12aneta

13an,Beintza-Labaien,
Eratsun eta Saldiasko
eskoletako ikasleak,
Hondarribiko Juan Se-
bastian Elkano aterpe-
ra joan ziren eskurtsio
gisa bi egunetarako.

Ostegunean, Hon-
darribian txalupa hartu
etaHendaiako hondar-
tzaraino joanziren,ber-
tanegunosoapasatze-
ko.
Ortziralean, berriz,

Hondarribiko hondar-
tzan pasatu zuten goi-
zaetaaterpeanbazkal-
du ondotik, beraien he-
rrietarako bidea hartu
zuten. Ikasleeta irakas-
leen arabera, primeran
pasatu zituzten bi egu-
nak.

ARGAZKIAK: EDURNE BERTIZ
Aski gustura ibili dira neska-mutikoak Hondarribian pasatu dituzten bi egunetan.

ITUREN
HAUTESKUNDEAK � UDAL HAUTAGAIRIK EZ

Oraingo udalbatzak bertze
sei hilabetez segituko du
Herriko Etxean
Bigarren
deialdia
azaroan eginen
da

Arkaitz MINDEGIA
Frankismogaraiaren

ondotik, sekula gertatu
ez dena gertatu da aur-
ten hauteskundeetan:
ez dela talde bakar bat
bera ere aurkeztu He-
rriko Etxerako. Bi talde

aurkeztea izan da ohi-
koena Iturenen eta ha-
laxegertatuzen1987an
(Talde Berria eta Herri
Batasuna), 1995ean
(Eusko Alkartasuna eta
HB) eta 1999an (EA eta
Euskal Herritarrok).
1991n hiru aurkeztu zi-
ren, EA, HB eta Talde
Berria eta 2003an eta
2007an bakarra, EA.
Aldihonetan inoraur-

keztu ez denez, azken
lau urteotan Herriko

Etxeanaritudirenekbe-
rtze sei hilabetez segi-
tu beharko dute. Aza-
roan hauteskundeeta-
kobigarrendeialdiaegi-
nen da eta orduan ere
aurkezten ahalko dira
taldeak. Ikusiko da zer
gertatzen den.

Dantzariak
Agoitzera
Ekainaren5eanAgoi-

tzeneginendenDantza-

riTtikiEguneanpartehar-
tuko dute herriko gaz-
tetxoek.Seguruemanal-
di aski polita eskainiko
dutela.

Ahari lehiaketa
Doneztebekoferieta-

koahari lehiaketan,mu-
turgorrietan2.sariaZu-
bilikobordara joan da.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Ikasturte bukaerako kontzertua
ekainaren 6an
Mendaur Trikitixa Eskolako ikasleek ikasturte bu-
kaerako kontzertua eskainiko dute ekainaren 6an,
astelehenarekin. Ikasturte guztian ikasitakoa jen-
daurrean erakusteko aukera izanen dute neska-
mutikoek, 17:30etik aitzinera.
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OIZ

AISIALDIA � PILOTAREN IBILBIDEAREN BARRENEAN

Aurten lehenbiziko aldiz Laxoaren
Eguna ospatuko da larunbat honetan
Bertzeak bertze,
laxoa partida
eta artisau
erakusketa
eginen dira

TTIPI-TTAPA
Bertizko Partzuergo

Turistikoak antolatzen
duenPilotarenIbilbidea-
renbarne,aurten lehen-
biziko aldiz, Laxoaren
Eguna eginen da larun-
bat honetan, maiatzak
28.Etakirolhonekindu-
en lotura dela eta, Oiz
aukeratuko dute horre-
tarako.
17:00etan laxoapar-

t i da joka tuko da .
Baztan-Bidasoko txa-
pelketako lehia izanen
daetagainera, jokatzen
ari diren bitartean jen-
dearendako azalpenak
emanen dira, jokoaren

arau eta ezaugarrien
berri emanez. Araudia
hain berezia izanik, pu-
blikoari orri bat ere ba-
natuko zaie azalpene-
kin.

Ondotik, laxoari bu-
ruzko erakusketa inau-
guratuko da. Laxoa el-
kartearenpanelbilduma
eta materiala ere ikus-
gai egonen da eta ho-

rren inguruanxehetasu-
nak ere kontatuko dira.
Akitzeko, inguruan

ohikoakdirenproduktu-
ak dastatzeko aukera
izanenda,etabazterrak

alaitzekomusikaerebai.
Aipatu, aldi berean, he-
rriannabarmentzekoar-
tisauak daudenez, arti-
sau erakusketa ere egi-
nen dela.
Partzuergotikazaldu

dutenez, «jende asko
hurbiltzeaesperodugu,
hainbertze plaza haun-
ditan jokatudenantzina-
ko eta gaur egun gure
eskualdeanbakarrik jo-
katzen den jokoa ikus-
tera».

LAXOA TXAPELKETA
Bi dira Baztan-Bida-

soko Laxoa Txapelke-
tan ari diren herriko tal-
deak: A multzoan Ser-
gio Fagoaga, Bittor Ze-
laieta, IñakiMendiolaeta
JuanMªMindegiaaridi-
ra eta B multzoan, Iker
Bereau,UgutzZelaieta,
KoldoMindegia eta Jo-
se Agustin Mindegia.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Afizio haundia dago herrian laxoan jokatzeko.
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URROZ/BEINTZA-LABAIEN

TURISMOA � HASI DA DENBORALDI BERRIA

Diskapazitatea duten bisitariei atentzio
berezia eskainiko zaie Leurtzan
Iaz bezala,
35.000 bisitari
espero dira
aurten ere

TTIPI-TTAPA
Hasi da denboraldia

Leurtzakourtegietaneta
urtero bezala, Aisirako
Naturguneanzaintza la-
netan ariko direnak bi
lagunak ere kontratatu
dira: Urrozko Mª Jose
ArburuaetaBeintza-La-
baiengo Mª Jose Pil-
dain izanen dira. Haiek
arduratukodira instala-
zioak txukun manten-
tzeazeta informaziozer-
bitzua eskaintzeaz.
Aurtengo egitasmo-

en artean, hiru azpima-
rra daitezke: alde bate-
tik,BertizkoPartzuergo
Turistikoareneskutik,bi-
sita gidatuak antolatu-
ko dira udako sasoian
etaurteosoan taldean-
tolatuentzat.
Bertzetik,diskapazi-

tatea duen jendearen-
dako informazio bere-
zia ,braillesisteman,eta
atentzio egokia presta-
tuko dira, horretarako

bertakoguardenforma-
zioa hobetuz. Aipatu,
Leurtzako Urtegiak Ai-
sirakoNaturguneauke-
ratu izan direla estatu
mailan, diskapazitatea
duen jendearendako
baliabide egokiak ditu-
en naturgune gisa.
Azkenik, webgune

berribatprestatzekoas-
moa ere badago, Leur-
tzakoAisirakoNaturgu-
neazerden,zein instala-
zio eta zerbitzu dituen
eta hainbat informazio
emanez.

35.000 BISITARI ETA
AURREKONTU MURRITZA
35.000 lagunekbisi-

tatu zuten joan den ur-
teanLeurtza,etaaurten
ere halaxe espero da.
Gehienak udako sa-
soianetortzendira, itzal
freskoaren bila eta na-
turarenpatxadazgoza-
tzera.Bainageroetage-
hiago dira udaberri eta
udazken aldera bisitan
etortzen direnak ere.
Azkenurteotanbisitari-
engorakada ikusita,na-
turaren kontserbazioa-

ren kontzientzia, bisita
gidatuen bidez, eta le-
kuaren erraztasuna, bi-
de egokitu eta informa-
zio berezien bidez, na-
turgunearen kudeake-
taren helburu nagusiak
bihurtu dira.
Horretarako Urroz

eta Beintza-Labeingo
udalekurtero37.000eu-
roko aurrekontua ku-
deatzendute,Nafarroa-
ko Gobernuko Inguru-
men Sailarekin duten
akordioaren bidez. Di-
ru hau guardak, zerbi-
tzuak eta instalazioak
mantentzekodoi-doiai-
legatzen da. Azken ur-
teotan, halere, proiektu
berriak bultzatzeko la-
guntza ekonomikoa
(Caixa, Nafarroako Ku-
txa eta Rural Kutxa) eta
Bertiz PartzuergoTuris-
tikoaren laguntza logis-
tikoa izan dute.

ONTZIRIK EZ URETAN
Biodibertsitatearen

kontserbazioadelaeta,
debekatua dago urte-
gietan uretako ontziak
erabiltzea. Aldiz, erre-
tegietansuaegitekoau-
kera izanen da udan.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Leurtzako urtegiek gero eta turista gehiago erakartzen dute.

DATUA

37.000
EUROKO

aurrekontua kudeatzen
dute Urroz eta Beintza-

Labaiengo udalek
Leurtzako urtegietan,

Nafarroako Gobernuarekin
duten hitzarmenaren

bitartez.
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URROZ

UDALA � HIRIGINTZA PLANA

Gobernuaren onespenaren zain, behin
betiko onartu da Hirigintza Plan berria
Udal taldearen
legealdi
honetako
azken erabakia
izan da
Joseba URROTZ
Aitzinetik Udalak le-

hen onespena emana
bazion ere, alegazioak
egiteko garaia izan da,
eta agertu ziren biei
erantzunaemanetage-
ro, behin betiko onar-
tua gelditu da Hirigin-
tza Plan berria. Orain,
Nafarroako Gobernua-
ren onespena da falta
dena.
Aipatu, bertzalde,

hau izan dela udal tal-
dearen azkeneko era-
bakia. Izan ere, maia-
tzaren 22tik aitzinera
ezinbaitaerabakirikhar-
tu talde berririk aurkez-
ten ez den bitartean.

Usategien subasta
aurten
Aurten tokatzen da

usategi edo ehiza pos-
tuen subasta egitea.
Ematendugeroeta zai-
lagoadelapostuen sal-
tzea, gero eta uso gu-
ttiago heldu delako
edo, baina merkexea-
go bada ere, itxarope-
na badago aurten ere
subastan izanen dela
hartuko duenik, eta
hartzen duenak lau ur-
tetarako izanen du es-
kubidea bertan ehiza-
tzeko.
Bertze aldaketarik

ez bada behintzat ,
abuztuaren 13an, la-
runbatarekin, izanenda
subasta, eta bortz ehi-
zatoki aterako dira le-
hiaketara. Denen arte-
an, 34.000 euro in-
guru batzen dute abia-
tzeko prezioan.

ARGAZKIA: JOSEBA URROTZ

Aurtengo biztanleen errolda, herria ttikitzen!
Aurtengo biztanleria datuak ere onartu dira, alegia, 2011ko hasieran herrian
izena emana zuten guzien kopurua. Iazkotik beherakada haundi xamarra izan
da: hamahiru lagun guttiago, hiru zendu direnak eta hamar herritik joan dire-
nak. Etorri ere egin dira, hiruzpalau lagun, baina horiek datorren urteko errol-
dan agertuko dira. Honela ba, 177 biztanle daude gaur egun Urrotzen, 104 gi-
zaseme eta 73 emakume, desoreka haundi xamarra. Herriko neska-mutil ba-
tzuk izan dute umerik, baina ez dira herrian bizi, eta ea ekartzen ahal ditugun!
Baita emakumeak ere! Argazkia plazan ateratakoa da, baina ageri diren haur
gehienak ere kanpokoak dira, Txispekobordakoa kenduta.
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MALERREKA

GIZARTEA � MALERREKAKO BIZTANLEENTZAT

Iratxe Kontsumitzaileen Elkarteak
aholkularitza zerbitzua eskainiko du
Hilabeteko
bigarren eta
laugarren
ortziraletan
izanen da
Donezteben

TTIPI-TTAPA
Ekainetik aitzinera,

zerbitzu berria izanen
duteMalerrekakobizta-
leek, Iratxe Kontsu-
mitzaileen Elkarteak
orientaziozerbitzuaes-
kainiko baitu Donezte-
ben,MalerrekakoMan-
komunitatearen bule-
goetan.1979azgeroztik
kontsumitzaileei infor-
mazioetababesaema-
tendienelkarteada Ira-
txe, eta Baztan, Berti-
zarana, Bortziriak eta
Leitzan lehendik ari da
lanean.
Hilabetean bi aldiz eto-

rriko daMalerrekara, hi-
labeteko bigarren eta
laugarren ortziraletan,
10:00etatik 13:00etara.
Halere, ekainean, hiru-
garren eta laugarren or-
tziraletan eskainiko da

zerbitzua, hilaren 17an
eta 24an. Salbuespen
horren arrazoia, bulego
aldaketa da. Ekaineko
lehenbiziko asteetan,

MalerrekakoMankomu-
nitateakMerkatarienKa-
rrikakobulegoakutzieta
Zazpigurutze auzoko
egoitza berrira pasa-

tukodelaaurreikusiada-
go. Horren harira, Jon
Etxague Mankomunita-
teko idazkari kudeatzai-
leak azaldu digunez, ez
daegoitzaberriareninau-
gurazio ofizialik eginen.

HONDAKINEN
EDUKIONTZIAK
Hondakinen edu-

kiontziak dauden ere-
muetan itxiturak egite-
ko lanak ere esleitu di-
tuMalerrekakoManko-
munitateak. 27.000eu-
rotan egin ditu eta irail
bukaera baino lehena-
gotik akituak egon be-
harkodute.«EzdiraMa-
lerrekako edukiontzi
eremu guztiak itxiko»,
jakinarazi digu Etxa-
guek, «baina guttienez
herri bakoitzeko eremu
bat bai».

ARTXIBOKO ARGAZKIA

MIkel Bezunartea Iratxe Kontsumitzaileen Elkarteko kideak urteak daramatza eskualdera
etortzen.

EUSKARA � MALERREKAKO EUSKARA ZERBITZUAREN ESKUTIK

Hizkuntz eskubideei buruzko tailer
irekia larunbat honetan Donezteben
TTIPI-TTAPA
Hizkuntz eskubideen jabetasu-

narenkontzientziahartzekoetahorre-
kinbatera,hizkuntzeskubideenurra-
keten aitzinean egin daitekeenaz
hausnartzeko, tailerra eginen da la-
runbat honetan, maiatzak 28, Do-
neztebeko liburutegian. Malerreka-
ko Euskara Zerbitzuak antolatu du
eta 11:00etan hasita, ordu eta erdi-
ko tailerra izanen da, Hizkuntz Es-
kubideen Behatokiko arduraduna
den Garbiñe Petriatik gidatua.
Behatokia Euskal Herriko herri-

tarren hizkuntza-eskubideez ardu-
ratzen da eta eskubide horiek Eus-
kal Herri osoan bermatzera zuzen-
tzen du bere jarduera, hizkuntz es-
kubideen edukiak zabaldu eta
hizkuntza erabili eta garatzeko es-

kubidea defendatzeaz gainera.
Tailerra irekia izanenda,eta joan

nahi duenak agertu bertzerik ez du
egin behar.

LANKETA GAIAK
Tailerrean landuko diren atalak

hauek izanendira:mundukohizkuntz
aniztasuna eta hori deusezten ari
den prozesu globalizatzeaz oharta-
razi; munduko hizkuntzen egoerari
begirada bat eman; Euskal Herriko
legeek aitortzen dituzten eskubi-
deak ikusi; hizkuntz eskubideen in-
guruko hausnarketa egin adibide
praktikoen bidez; Behatokiaren lan
ildoak ezagutarazi eta hizkuntz es-
kubideen urraketak salatzeko tres-
nadenEuskararenTelefonoarenbe-
rri eman.
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EZKURRA

MAIATZAK 22 � UDAL ETA FORU HAUTESKUNDEAK

Aurreko Udalak beste lau urtez
segituko du lanean
Talde bakarra
aurkeztu da
udal
hauteskundee-
tara

Fernando ETXEBERRIA
Espero zen bezala,

beste hautagairik aur-
keztu ez denez, azken
lauurteotanUdalaosa-
tu dutenak ariko dira
hurrengo lau urteetan
ere lanean. Zinegotzi
batzuek badute meri-
tua, izan ere, urte asko
baitaramatzate uda-
letxean. Gainera, kon-
tuan hartzekoa da ho-
rrelakoetangoraipatzea
bainoohikoagoa izaten
dela kritikatzea.

HERRITARREN
PROPOSAMENAK
Legealdi berrian,

Udalak egin beharko li-
tuzkeen proiektu edo
asmoez hitz egin dugu
herritar batzuekin eta,
besteak beste, propo-
samen hauek jo dituzte
garrantzitsutzat: esko-
la zaharra moldatu, eli-
zatik Martineara doan

bideazabaldu,urdepu-
radora jartzeko aukera
aztertu,neguankarrike-
tatikelurrakentzekoma-
kina erabiltzea bidera-
garria ote den ikusi, au-
toentzako aparkalekua
egiteko aukera seriota-
sunez pentsatu –gaur
egun110autobainoge-
hiago daude–, herrigu-
nea zabaldu hartara
herrigunetikkanpoetxe-
bizitzakeraikitzekoexi-
jitzendiren1.500metro
koadroko eremua era-
biltzeko beharrik izan
gabe, Iturenen gisara
herriangasaparatu,nor-
berarenerabilerakopa-
sabide nagusiak ixten
dituzten herritarren ge-
hiegikeriak saihestu,
Nafarroako Gobernuak
herriarenak direla kon-
tsideratzen dituen ira-
tze-lekuen inguruanFo-
ruGobernuarenetahe-
rritarrenartekoakordioa
berrizplanteatu...Azke-
nik, karriketako instala-
zioelektrikoagainbegi-
ratu eta hobetzea ere
garrantzitsua delakoan
daude bizilagunak, ho-
rietako batzuetan argi
gutxi dagoelako.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

50 urte ezkondurik egin dituzte Atanasiak eta Ignaciok
Atanasia Elizalde herritarraren eta Ignacio Arruabarrena oriotarraren Urrezko
Ezteiak ospatu zituzten maiatzaren 8an Ezkurrako elizan, duela 50 urte ezkon-
du ziren tokian. Geroztik Orion bizi dira. Elizkizunaren ondotik, biloba batek
aurreskua kantatu eta beste batek dantzatu egin zieten, eta Ignacioren itsaso-
ko lana gogoan, Orioko lau arraunlarik arkua egin zieten. Familiako argazkia
atera ondotik, Barranka ostatuan bazkaldu zuten gero. Egonaldi luzea egin zu-
ten kanta eta umore ederrean eta ilunabarrean, 20:00 aldera, autobusa hartu
eta beraien txokora itzuli ziren.
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LEGASA

ENPLEGU SOZIALA � HERRI LANAK EGITEKO

Kontzejuak bi langile hartuko ditu
sei hilabeteko kontratuarekin
Ekainean hasiko
dira eta hainbat
lan egin
beharko dituzte

TTIPI-TTAPA
Hurrengo hilabetean

eta azken urteotan be-
zala, Kontzejuak bi lan-
gile hartuko ditu herrian
hainbatlanegiteko.Kon-
tratua egiterakoan, he-
rriko langabeei lehenta-
suna emanen zaie.
Lankontratuaseihila-

beterako izanen da eta
orokorrean,herrianman-
tentze lanak egiten ari
beharkodute.Halere,be-
reziki eraikitzen ari diren
aterpean ariko dira.

Kontzejurako
hautagairik ez
Maiatzaren22kohau-

teskundeenharira,Lega-

sakokontzejurakoezzen
hautagairikaurkeztu.Be-
raz, gaur egun Kontze-
juandagoentaldeakbe-

rria atera arte segitu be-
harkodu.Gaztetaldebat
egon da azken urteotan
Kontzejuan: alkatea Ai-

tor Zelaieta eta zinego-
tziak Iban Urriza, Asier
Irisarri, Dabid Andrese-
naetaLauraAndresena.

UTZITAKO ARGAZKIA

Bertizarana Eguna aurten Legasan
Ekainaren 11n ospatuko da aurtengo Bertizarana Eguna eta Narbarteri leku-
koa hartuz, Legasan eginen da. Gainera, oraingo bestarekin hamar urte izanen
dira besta egiten hasi zenetik. Hala ere, bestaren xehetasunak hurrengo alean
emanen dira.

EUSKARA

UEMA Eguna
ekainaren 4an
eginen da
Bergaran

TTIPI-TTAPA
Gure hizkuntzak har
dezan arnas lelopean
ekainaren4aneginen
daUEMAEguna,aur-
tengoanBergaran(Gi-
puzkoa). Berezia iza-
nen da, gainera, aur-
ten20urtebetebaiti-
tuUdalerri Euskaldu-
nenMankomunitate-
ak. Bertzeak bertze,
hitzgurutzatuen lehia-
keta,haurrentzako jo-
koaketa tailerrak,eki-
taldi instituzionala,
kantu-jira, herri-baz-
karia (txartelak UE-
MAkoudaletansalgai
hilaren29raarte),kan-
tu-animazioa, dan-
tzaldia eta kontzer-
tuak izanendira.Aran-
tza,Areso,Bera,Etxa-
lar, Goizueta eta Lei-
tza dira UEMAn dau-
den ingurukoherriak.
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Hainbat atalez
hornitu dute
aldizkaria

TTIPI-TTAPA
2002an lehenbiziko

aldiz argitaratu zenean,
alegehiagoargitaratzen
saiatukozirela esanzu-
ten Kultur Taldeak eta
EuskaraZerbitzuak.Eta
halaxeegindute, ezbat
eta ez bi, dagoeneko
Xapo aldizkariaren ha-
margarren alea ere ka-
leratu baitute.
Ohi bezala, edukiz

hornitua argitaratu du-
te; atzera begirako tar-
tean1992urtearibegira-
tu zaio, hilabete kultu-
ralaren errepasoa ere
age r i da , Es teban
Arotzenak Orreagatik
Santiagora oinez egin-

dakobidearenkontake-
ta egin du, Felix Loiar-
teren herriko argazkiak
ere ikusdaitezkeetaGu-
raso Elkarteari eskaini-
tako erreportajea eta
GazteAsanbladaren20.
urteurreneko elkarrizke-
taerehortxedaude.Atal
gehiago ere baditu as-
ki interesgarria den Xa-
poaldizkariak.Horreta-
rako, onena irakurtzea.

36 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 543 zbk.

2011.05.26

GOIZUETAGOIZUETA

KULTURA � KULTUR TALDEA ETA EUSKARA ZERBITZUA

Kalean da
Xaporen
hamargarrena

TESTUA: ITSASO LUJANIO / ARGAZKIA: NAIARA AROTZENA

Festa giro ederra
Balorazio ona egin duGazte Asanbladak Txino auzoko jaien inguruan.Ostiraleko
bertso saiora hurbildutakoek nahiko barre egiteko aukera eduki zuen eta gaueko
mustxapelketaerearrakastatsuaizanzen.Larunbatgoizean, IsidroketaKontxitak
botatako txupinazoarekin eman zitzaien hasiera ofiziala festei eta herriko dantza-
riek ere emanaldi bikaina eskaini zuten.Halere, ekitaldirik nagusienaasto lasterke-
ta izan zen. Bazkarian, bestalde, 250 lagunetik gora bildu zen eta Gazte Asanbla-
dak 20. urteurrenaren harira egin zuen zozketako saskia Ixiar Bakerori egokitu zi-
tzaion. Arratsaldeko dantzaldian eta gaueko kontzertuetan ere ibili zen jendea.

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Txapela lortzeko atarian
Nafarroako Kirol Jolasetan eta Zizurko Txapelketan
argazkiko bi mutiko hauek izan dira finalistak, Aitor
Aizkorbe eta Antton Apezetxea. Alde batetik, Liza-
rran Aldabideko Urtzi Nazabal eta Josu Olaetxearen
kontra 9-18 galdu zuten. Zizurren, berriz, 13-16 gal-
du zuen Apezetxeak, Oberenako Mataren kontra.

UTZITAKO ARGAZKIA

Guraso Eskola arrakastatsua
GisaguztietakogaiaklantzekoaukeraizandaGurasoEskolanetazerbaitnabarmen-
tzekotan,horiparte-hartzehaundia izanda, jendetsuak izanbaitira.Guztienartean,
bereziki Ixak Salaberriarekin sukaldean egindakoak bildu du jendea –argazkian–.

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

42 irteera egin dituzte suhiltzaile boluntarioek azken urtean
Azpimarratzeko modukoa da herriko suhiltzaile boluntarioen lana. Azken urtean,
42 irteera egin dituzte, horietatik 19 anbulantzienak izan dira eta hiru salbamen-
dukoak –anbulantziako taldea eta suhiltzaile taldearena–, azken hauek istripuen
ondorioz. Baso edo larreetako bederatzi sute ere artatu behar izan dituzte, zortzi
errepide garbiketa egin eta sei salbamendu –istripuez gain, mendian galdutako
jende bila–. Lan haundia egiten duten arren, jendea falta da oraindik. Edozein ka-
sutan, egindako lana eskertzeko Udalak bazkaria eman zien maiatzaren 14an.
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ARANO

AZPIEGITURAK � OBRA BERRIAK

Bide bazterretan babes gehiago jarri
da Kaxetatik herrirako zatian
Ia zati gehiena
babestua
gelditu da
horrela

Kontxi KLABER
Kunetak egitearekin

ez dira bukatu kaxeta-
tik herrira arteko obrak.
Orain aurretik horretan
aritu badira ere buka-
tzeko, quitamiedosak
edo bide bazterretako
babesak jarri dituzte.
Lehendik bazeuden le-
ku batzuetan, baina
orain iazati gehienaba-
bestua gelditu da.

2011ko aurrekontu
orokorra
2011ko aurrekontu

orokorra eta hura be-
tearazteko oinarriak,
NafarroakoAldizkariOfi-
zialean argitaratu eta
Udaleko iragarki taulan
jarri ziren. Ondorengo
hamabost egun balio-
duneko epean ez zen
erreklamaziorik jasoeta
orain, epea amaituta,
behinbetikozonetsitzat
jo da.

ARGAZKIA: KONTXI KLABER
Bide bazterreko babesak.

GOIZUETA
KIROLA � ISKIBI KANPINAK ANTOLATUTA

Mendi bizikleta
zeharkaldia
eginen da
ekainaren 5ean
32 eta 25
kilometroko bi
ibilbide izanen
dira aukeran

TTIPI-TTAPA
Aurten bigarren al-

diz, mendi bizikleta ze-
harkaldiaantolatudu Is-
kibi kanpinak. Ekaina-
ren 5ean, igandea, egi-
nen da eta bi ibilbide
izanendira aukeran, bi-

ak ere inguruko bazte-
rretan barna eginen di-
renak eta joan den ur-
teko itzuliarekinaldera-
tuz, desberdinak. Zail-
tasunhaundieneko ibil-
bideak32kilometroeta
1.000 metroko desni-
bela izanen du eta bes-
teak 25 kilometro. Hor-
nidurapuntubatere iza-
nen da bidean.
Izena egunean ber-

tan eman beharko da
09:00etatik10:00etara,

10 euro ordainduta
–asegurua barne–. Ibil-
bideak 10:00etan abia-
tukodira kanpinetik eta
kaskoa eramatea ezin-
bestekoa izanen da.
Behin helmugara ai-

legatuta, dutxak, opa-

riak, luntxa eta aparka-
tzeko lekua ere egonen
dira eta 12 euroko me-
nua ere eskainiko da
kanpinean egun horre-
tan.
Antolakuntzak argi

utzi nahi izan du ez di-

tuela bere gain hartuko
arduragabekeriengatik
gerta daitezkeen istri-
puak. Lanean ariko di-
reneikasuegiteaetade-
nen artean ingurua be-
harbezalazaintzekoere
eskatu dute.

UTZITAKO ARGAZKIA

Txirrindulariak joan den urtean, irteera orduaren zain.
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LEITZA

Izena emateko
012ra deitu
behar da eta
datuak eman

TTIPI-TTAPA
Natura, aniztasuna,

artea,berdintasuna,ma-
gia,sormena,sukaldari-
tza, jolasak,umorea,ko-
munikazioa,kaleazgoza-
tzea,partehartzea...Ho-
riek eta gehiago landu-
ko dira aurten ere uztai-
lean eginen diren udako
tailer eta haur txokoan.
HauretaLehenHezkun-
tzako neska-mutikoen-
tzat izanen da eta lau
txandaizanendiraauke-
ran:uztailaren4tik8rale-
hena,11tik15erabestea,
18tik 22ra hirugarrena
eta 25tik 29ra azkena.

MATRIKULAZIOA
Izena emateko epea

eta heldu den astelehe-
na, maiatzak 30, buka-
tuko da. Interesatuek
012ra deitu behar dute
etadatuakeman.Plazak
mugatuak direnez, he-
rritarrek eta izena ema-
tekoordenak izanendu-
telehentasuna.Informa-
ziogehiago:GizarteZer-
bitzuetan (948 510840)
edoEuskaraZerbitzuan
(948 510814).
Aste batekoak, biko-

ak, hirukoak edo lauko
saioak daude aukeran
eta hiru ordu (10:00-
13:00) eta lauko (09:00-
13:00) saioak.

SORMEN TAILERRAK
Sormensena izenare-

kin,artetaileraskeakere
antolatudirauztailerako.
Bat, bi, hiru edo lau as-
teko saioak izanen dira

aukeran: uztailaren 4tik
7ra,11tik14ra,18tik21-
eraeta25etik28ra.Aste-
lehenetikosteguneraegi-
nen dira eta egunean bi
orduetaerdikoakizanen
dira. Komikia,natura, ai-
rea,haizeaetaeraiki/be-
rreraiki landuko dituzte.
Izena emateko idatzi

sormensena@gmail.com

eraedodeitu677340685
edo 665 224269ra.

Aurrerako batzarra
Aurrera Kirol Elkarte-

akez-ohikobatzarraegi-
nen du ostiral honetan,
hilak 27, Aurrerako goi-
ko aretoan. 19:00etara-
koegindute lehendeial-
diaeginendaeta19:15-

erako bigarrena. Kuota
berriak izanen dira gai
nagusia.Izanere,1996an
onartu zen azkeneko
kuoten igoera, eta hori
delaeta, kontuanhartuz
azken urteotan dirula-
guntzakmurriztenaridi-
rela, zuzendaritzak kuo-
ten igoerahauproposa-
tudu:14-17urtebitarte-

koek hilabetero 4 euro
ordaindu beharko luke-
te, 18-65 urtekoek 6 eu-
ro;65urtetikgorakoek3
euro.Bazkideberriaegi-
teagatik 10 euroko sa-
rrerautzibeharkodaeta
bi senide badira 5 euro-
koa. Sarrerako txartela
galtzeagatik,berriz,3eu-
ro kobratzea proposa-
tun da. Beti bezala, zu-
zendaritzaetabatzorde-
takokide, dantzari, pilo-
tarietafutbolariekkuota
erdia ordainduko dute.

BTT irteera
Mendibil Taldeak an-

tolatuta, larunbat hone-
tan, hilak 28, mendi bi-
zikletazirteeraeginenda
Leitzatik Igantzira. Izen-
emateaAstiz liburuden-
dan, 25a baino lehen.

HAURRENDAKO JARDUERAK � UZTAILAREN 4TIK 29RA

Hilaren 30ean bukatuko da udako
tailerretan apuntatzeko epea

UTZITAKO ARGAZKIA

Eguzki plakak udaletxeko terrazetan
Hemezortzi eguzki plaka jarri ditu Udalak Herriko Etxeko bi terrazetan, bede-
ratzi alde bakoitzean. Teknologia hau Leitzan probatzea da Udalaren asmoa,
etabertatik ateratzendirendatuakherritarrekin eta ikasleekin konpartitzea.Gai-
nera, Unibertsitateko irakasle batek egindako ikerketaren arabera, guztiz ba-
liagarria izan daitekeen proiektua da.

Manuel Irujo
saria jasoko du
ekainaren 4an
LizarrakoIrujoEtxeak
ematen duenManuel
Irujo saria Iñaki Peru-
renarentzat izanenda
aurten «euskararen
eta euskal kulturaren
aldeerakutsitakokon-
promisoa» eskertze-
ko.Aurtengoasarike-
taren XI. edizioa iza-
nen da eta «arlo guz-
tietan–kirolari, idazle,
aktore, bertsolari eta
gaur egun museo et-
nografiko baten zu-
zendari– euskararen
alde agertu» delako
aukeratu dute Peru-
rena. Ekainaren 4an,
larunbatarekin, jaso-
ko du saria Lizarran.

Pertsonaia
Iñaki PERURENA

ARGAZKIAK: HITZA/J. OTXOTORENA

Haur, guraso eta eskolen topaketa
Areso, Goizueta eta Leitzako eskoletako neska-mutikoen eta gurasoen topaketa
Leitzan egin da aurten. Maiatzaren 14an ederki pasatzeko aukera eduki zuten.
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KULTURA � DANTZAK

Legorretako Dantzari Txiki Egunean
parte hartu dute herriko gaztetxoek
Aurten bigarren
aldiz joan dira
dantzatzera

Juana Mari SAIZAR
Herrikohaurdantza-

riak aurten ere egin du-
teLegorretarabisita.Jo-
an den urtean joan zi-
ren lehen aldiz bertako
DantzariTxikiEgunaos-
patzera, eta aurtengo-
anberriroerrepikatudu-
te esperientzia.
Goizean indarrak

hartuz hamaiketakoa
egin ondoren, herriko
hainbat txokotan dan-
tzatu zituzten beraien
dantzak,etabueltaegin-
dakoan plazan talde
guztiek aurreskua eta
agurradantzatuzituzten
denak elkarrekin. On-
doren,eszenatokiantal-
de bakoitzak bere dan-
tza bat eskaini zieten
bertara gerturatu ziren
guztiei.
Hau bukatuta hasi

zenfesta,dantzariguzti-
entzat bazkaria baitze-
goen eta eguna amai-
tzekoPoxpolo eta kon-
painiareneskutikberai-
en emanaldiaz goza-
tzeko aukera izan zu-
ten.

Haur, guraso eta
eskolen topaketa
Pasa den maiatza-

ren 14an egin zen Are-
so, Leitza eta Goizue-

tako eskolen topaketa
Leitzan. Bertan izan zi-
ren Aresoko Nazabal
Eskolako haurrak ere,
eta hainbat ekintzetan
parte hartzeko aukera
izan zuten eta tartean
kantuan ere aritu ziren,
arratsaldean. Bertsoak
kantatuzgozatuzituzten

bazkarianzeudenguzti-
en belarriak eta nahiz
eta eguraldiak asko la-
gundu ez, bertaratuta-
koak oso ongi pasatu
zuten.

Akats zuzenketa
Aurreko TTIPI-TTAPA-

renaleanakatsbategin
zen jaiotzen atalean.
Areson sortutako hau-
rraren izena June Oter-
min Gurutxarri da.
Lerro hauen bidez,

barkamenakeskatuna-
hi dira sortu ahal izan
diren eragozpenenga-
tik.

ARESO

ARGAZKIAK: ANA GOÑI
Saio polita eskaini zuten neska-mutikoek Legorretan eta bide batez, ongi pasatzeko au-
kera ere eduki zuten.

MUSIKA

Institutuetako
ikasleek
kontzertuak
eskainiko
dituzte egun
hauetan

TTIPI-TTAPA
Kontzertuak eskain-
tzekoelkartzenaridi-
ra institutuetako ikas-
leak aurten ere. Bai-
na joandenurteanbe-
zala,bimultzotanba-
natutaaridira,sei ins-
tituturen arteko eki-
menadenez,seiakel-
kartzeak luzeegi joko
lukeelako.Aldebate-
tik,Bera, Altsasu eta
Lizarrako institutue-
tako ikasleak biltzen
ari dira. Eta bertzetik,
Lekaroz,Doneztebe
eta Leitzako institu-
tuetakoak. Berako
saioa maiatzaren
13aneginzutenEzte-
gara frontoianetaas-
te honetan, Lekaroz,
Doneztebe eta Lei-
tzakoen txanda iza-
nen da. Maiatzaren
25ean, asteazkena,
Doneztebeko Men-
daur institutuko fron-
toian izanen da ema-
naldia. Ortzegunean,
maiatzak 26, Leitza-
ko Amazabal fron-
toiakhartukodu ikas-
leen kontzertua eta
ortziralean, maiatzak
27, Lekarozko insti-
tutuko kiroldegian
eginendaemanaldia.
Hirusaioak17:00etan
hasiko dira.
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GIZARTEA � 2010EAN EGINDAKO IKERKETAREN EMAITZAK

Lau herrietako gazteen aisialdia
aztertu eta ondorioak jakinarazi dira
Herriz herri
aurkezpenak
egiten ari dira

TTIPI-TTAPA
Arano,Areso,Goizue-

ta eta Leitzako gazteak
pozikbizidira,etaaisial-
dian aukera anitzak di-
tuzte. Baina autoa ge-
hiegi erabiltzen dute eta
bizimodu erosoegia du-
te. Horiexek dira lau he-
rrietako Gazteen Aisial-
diaren Hausnarketatik
ateradaitezkeenikuspe-
gietako batzuk. Orain,
gainera,herrizherri iker-
ketaren nondik norako-
ak azaltzeko hitzaldiak
egiten ari dira.
Leitzako Prebentzio-

koBatzordearenekime-
nez(Leitzakoalkatea,Er-
leta eskola, Amazabal
institutua,Eskolaetains-
titutukoGurasoElkarte-
ak, Parrokia, Osasun
Etxea eta Gizarte Zerbi-
tzuak),2010eaneginzu-
en Nacho Esparza Fer-
nandezek ikerketa hau
GizarteZerbitzuenMan-
komunitateakkoordina-
tuta.Lauherrietakogaz-
teak elkarrizketatu ziren
horretarakoetaLeitzako
PrebentziokoBatzordea-
rekin eztabaidatu eta
baieztatuondotik,ondo-
rioakkaleratudira. Emai-
tzan,gazteensentimen-
du eta ohiturak, datuak,
ikuspegi ezkor eta bai-
korraketakontrolatube-
harrekopuntuakageridi-
ra, besteak beste.

GERTAKIZUN OBJEKTIBOAK
Ikerketaren arabera,

14-16 urteko gazteen
egunerokoanikasketak,
koadrilla, bizitza seden-
tarioa, teknologia berri-

enerabileraeguneroeta
lehenbiziko parrandak
daude.
17-20 urtekoetan

sexudiferentziaknabari-
tu dira, etxean laguntza
gutxi ematen dutela ere
ikusi da, baita teknolo-
gia berriak egunero era-
biltzen dituztela eta pa-
rranda nagusi dela ere.
21-25 adin tartean

daudenaklaneanedobi-
la dabiltza, gurasoen
etxean bizi dira (alokai-
ruan gutxi daude, etxe-
bizitzakgarestiakdirela-
ko), lokala izatenduteel-
kargunenagusietaaisial-
dian garrantzi haundia
du parrandak.
26-30urtekoetan,al-

diz, bikote bizitzak du
garrantziaetaparranda-
renintentsitateajeitsiegi-
ten dela ikusi da.

IKUSPEGI EZKORRAK
Gazteekautoagehie-

gi erabiltzen dutela on-
dorioztatu da ikerketa
honetan,etahorrekinba-
tera, alkohola droga so-
ziala dela eta kontsumi-
tzaileari ez diola etiketa
jartzen. Kannabisa egu-
nerokotasunean erabil-

tzendelaere ikusidaeta
gazteek normaltzat har-
tzen dutela kontsumoa.
Gazteetanerabeekbizi-
modu erosoegia dutela
ere antzeman da eta el-
karte eta erakundeetan
gero eta gutxiago parte
hartzen dutela. Autokri-
tikarik gabe konformis-
moa ere somatu da.

IKUSPEGI BAIKORRAK
Alde baikorren arte-

an, lauherrietakogazte-
ak pozik bizi direla aipa-
tudaetaaisialdianauke-
raanitzakdituztela:kiro-
la,ekintzakulturalak,pa-
rranda,lagunekinegon...
Drogen kontsumoan,
gazte gehienak arrisku-
akmurriztearen aldeko-
ak direla ere ikusi da.

SENTIMENDUAK,
OHITURAK...
«Nortasun eta izaera

propioaeraikitzekoaisial-

diabeharrezkoada»,dio
ikerketak. Eta horrekin
batera,asteburuetanar-
datza parranda eta el-
karren arteko harrema-
nak direla ondorioztatu
da. Drogen kontsumo-
antolerantziarendiskur-
tsoapresente dago, na-
hi duenakontsumitzeko
bakoitza libre dela uste
baitute gazteek. Gizarte
matxista baten arras-
toak oraindik ere naba-
ritu dira, baita moderni-
tateakeragitendielaere.

KONTROLATU
BEHARREKOA
Hausnarketan ageri

denez, badira gazteen
arteankontrolatubehar-
reko zenbait puntu. Ha-
la nola, teknologia be-
rriekin esperimentatzea
beharrezkoadabainasa-
re sozialen erabilera
mugatzen jakitea oso
garrantzitsuadelanabar-
mendu da, eta inoiz ez
duela harreman baten
ordezkoa izan behar,
osagarriabaizik.Etabes-
tetik,autoanneurriakhar-
tzearen arrazoi nagusia
kontrolenpresentziade-
la ere ondorioztatu da.

HERRI BATETIK BESTERA
Lau herrietako gaz-

teen aldeak, orokorrean
ez dira hain nabarme-
nak,bainabadiraberezi-
tasunbatzuketahorieta-
ko batzuk aipatu dizki-
guTeresaMartinezGizar-
teZerbitzuetakoteknika-
riak:«AresoedoAranon,
gazteak ez daude hain
antolatuaketagogoaeta
beharren arabera anto-
latzendira.Zerbaitanto-
latu edo informazioaren
bat pasa nahi badute,
kuadrilla bakarrean el-
karrekin ibiltzendirenez,
momentuanegitendute
aurretik gelditu gabe».
Gisaberean,herri txikie-
tanpartehartzea«gehia-
go gutxitu» dela ere ai-
patu digu.
Leitzak,berriz, haun-

diagoaizaki,«aukerage-
hiago» dauzkala azaldu
digu: «lokalak, elkarte
gastronomikoak,Gazte-
txea, Gaztetxokoa,Gaz-
tetxo denda...». Gazte-
enbost lokalzenbatudi-
tuzte Leitzan, eta Marti-
nezek argitu digunez,
«berezitasun handiena
gehienetan mutilak ba-
karrik daudela da, ba-
tean izan ezik, eta beste
bateanneskabatdago».
Goizuetanereaukeraba-
dagoelairitzidio:«Gazte-
txea,Gaztetxokoaetael-
kartegastronomikoadu-
te». Eta Areson eta Ara-
non elkarte batean el-
kartzen dira denak.

LEITZALDEA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Goizuetako gazteak 2010eko festetan.

IKERKETA
Gazteen ohiturak,
datuak, alde ezkor eta
baikorrak eta kontrola-
tu beharreko puntuak
bildu dira emaitzan.
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BAZTAN

LANPOSTU DEIALDIA � AUKERAKETA PROZESUA

Zerbitzu anitzetako langileak hartzeko
probak aste honetan hasiko dira
Hasteko,
euskararen
ezagutza
frogatzeko
probak gainditu
beharko dituzte

TTIPI-TTAPA
Udalak hartu nahi di-

tuen zerbitzu anitzetako
bi langileakkontratatze-
ko probak aste honetan
hasiko dira. Maiatzaren
18koNafarroakoAldizka-
riOfizialeanaurkeztuzu-
en izena emandakoen
zerrenda: 80 lagun inte-
resatu dira eta guztiak

gizonezkoak. Apuntatu
diren horietatik 77 izan
diraonartuak.Beharrez-
ko dokumentazioa ez
aurkezteagatik izan dira
bertze hiru baztertuak.
Aitzinera egin duten

77 horietatik 60k oina-
rrizko baldintza, hau da,
euskararenezagutza,fro-
gatu beharko dute eta
horretarako bi zati iza-
nen dituen proba gain-
ditubeharkodute:lehen-
bizikoa idatzia izanenda
eta asteazken honetan,
maiatzak25,egitekoada
Lekarozko institutuan,
16:00etan. Lehenbiziko
proba gainditzen dute-
nek bigarren zatia ere

egin beharko dute,
ahozkoa.Hauekainaren
1eaneginenda,Baztan-
go udaletxean.
Euskara proba gain-

ditzen dutenek eginen
dute aukeraketa proze-

suan aitzinera eta opo-
sizioaldia egin beharko
dute. Oposizialdiko le-
henbiziko ariketa ekai-
naren 7an eginen da,
16:00etan, Elizondoko
BHIn, Elizondoko Dipu-
tazioko etorbidean.
Azterketaegiterajoa-

tendireneknahitanahiez
eraman beharko dute
Nortasun Agiria.

Mintza Eguna
Aitzineko alean aipa-

tubezala,ekainaren4an
mintzapraktika egitas-
moenbidezeuskarazso-
lastekobiltzendirenEus-
kal Herriko hainbat eta
hainbat lagunElizondon

elkartukodira.11:00eta-
tik aitzinera izanen dira
ekitaldiak(ikusi542.alea).

Amaiur txapeldun
Goma Gaineko Lau-

ko Sokatira txapelketen
barne,hilaren14anjoka-
tu zen gizonezkoen 320
kilokoazken jardunaldia
Zugarramurdin.Zortzital-
derenartean,Amaiurna-
gusituzen,Amaiur-Urru-
ña taldea bigarren sail-
katu zen eta Amaiurko
bertzea bosgarren. La-
runbatean, hilak 28, Be-
rriozarren, gizonezkoen
300etakadeteen290ki-
lokosaioak jokatutaaki-
tu da txapelketa.

ARGAZKIA: PELLO SAN MILLAN

Ikastolako ikasle eta irakasle ohien bazkaria
Baztan Ikastolaren 40. urteurreneko ekitaldien barne, ikasle eta irakasle ohiek bazkaria egin zuten maiatzaren 7an Elizondoko Antxito-
nea trinketean. 240 lagun elkartu ziren guztira. Bazkariaz gain, argazki zaharren erakusketa, fanfarre poteoa, bertso musikatuak, akor-
deoia eta noski, giro eta umore ona izan ziren.

DATUA

80
LAGUN

apuntatu dira Udalak
zerbitzu anitzetako bi lan-
gile hartzeko egindako

deialdian.



42 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 543 zbk.

2011.05.26

Hauteskunde
aitzinetik
egitearen kontra
azaldu dira

TTIPI-TTAPA
LOEE edo Lurraldea

Okupatzeko Estrategia
eta Eredua hauteskun-
deak baino lehen onar-
tzekoasmoairagarriazu-
enNaBaik,etahalaegite-
koa zuen maiatzaren
20ko ezohiko bilkuran.
Azken lau urteotan

udalgobernuaosatudu-
entaldeahauteskundee-
tan egonen ez zela eta,
Bilduk LOEE txostenari
emanbeharrekohasiera-
ko onespena ondoko
Udalaren eskuetan uz-
teko galdegin zuen. Na-
Baik, ordea, «legealdi
osoko lana eta erronka»
izandelaerranez, legeal-
di berria hasi aitzinetik
onartzekokonpromisoa
zuela erantzun zion, eta
hauteskundeetako per-
tsonakaldatuarren,Na-
Bai hauteskundeetara
aurkeztu zela eta beraz,
«LOEE-a onartzea hasi-
tako lanari segida ema-
tea zela».
Hirigintzako komisio

informatiboanpartehar-
tu duten lau herrietako
alkateakerekontraazal-
du ziren. Xabi Ospital
(Erratzu, Baztangoiza),
Xabi Torres (Elizondo),
Peio Obregozo (Irurita,
Herberea) eta KikoGar-

txitorena (Berroeta, Ba-
saburua) izan ziren do-
kumentua eragile sozial
etasektorebaztandarren
artean eztabaidatu be-
har zela iritzi ziotenak,
eta hauteskundeen ai-
tzinetikonartzea«ezde-
la egokia eta ez etikoa
ere» adierazi zuten.
Bertzalde, Bilduk

prentsa oharrean dioe-
nez, txostenean egiten
denpopulazioaurreikus-
penak «ez du bilakaera
demografikoa kontuan
hartzen, etahorrekBaz-
tangobeharrekinzeriku-
sirik ez duen plan heda-
korraekardezake, lurzo-
rudesberdinakurbaniza-
garriansailkatukoditue-
na horren beharrik izan
gabe,etalurraldearenar-
tifizialiazioprozesuansa-
konduko duena horren
ondorio guztiekin».
NaBaik, bere aldetik,

LOEEonartzeakezdue-
la«inolazereondokoHa-
sierako Hitzarmena eta
UPOUdalekoPlanOro-
korraren edukia baldin-
tzatzen» adierazi du eta
gaineratu du, «LOEE ez
onartzeak UPO bera
onartzea denboran gi-
beleratzea ekarriko lu-
keela eta bi urteko
epean UPO ez bada
onartzen jasotako diru-
laguntza bueltatu beha-
rrarenarriskuadagoela».
Hasierako onespena

eman aitzinetik zirribo-
r roa her r i
guztietan

eztabaidatzearen alde
agertu zenBilduetaNa-
BaikLOEEdokumentua
herriguztietaneztabaida-
tuko dela baieztatu du.
Bertzetik,«LOEEkfa-

milia bakarreko etxeak
bulkatzeko egiten duen
apustuaeztabaidagarria
dela»usteduBilduk,«so-
zialki eta lurralde aldetik
ondorio haundiak ditu-
engaiadelairuditzenzai-
gu, eta eztabaida zabal
eta sakona behar due-
na.Horrenguztiarenkon-
ponbidea ez da lurra al-
ferrikerabiltzendueneta
herriguneak eta eremu
soziala desegituratuko
dituenhiri-garapenaiza-
ten ahal». Horrekin ba-
tera, azken urteetan lur-
zoru ez urbanizagarrian
egin diren bizitzen gaia
ere aipatu du Bilduk,
«eraikuntzaereduhorrek
Baztangoherriguneetan
oinarritubeharkolitzate-
keen hiri-garapena de-
segiten duela» salatuz.
Eta etxe hutsen eta bi-
garren bizitzen gainean
ohartarazi du, «hirigin-
tzaren planifikazioak,
gauza guztien aitzinetik
errealitate hori kontuan

hartu behar duela» eta
«etxe hutsen gainean
eragiteko eta etxebizi-
tzen alokairuabulkatze-
ko udal ekimena beha-
rrezkoa dela».
Horrenharira, LOEE

dokumentua ez dela
«planaren zirriborroa»
erantzun dio NaBaik:
«LOEE dokumentuaren
xehetasun maila ez da

inolaz ere iristen etxeen
tamaina definitzera, ho-
riUdalPlanOrokorraren
edukiaizanendaetaplan
horiudalberriakeztabai-
datu,adostuetaonartu-
ko du. Gisa berean, he-
rriguneetaeremusozia-
lak definitzea eta etxe
hutsen tratamendua,
UPOren edukia izanen
da, eta ez LOEErena».

BAZTAN

UDALA � HIRIGINTZA

Bilduk eta lau alkatek
gibeleratzeko eskatu arren,
Udalak LOEE onartu du

Baztandarren Biltzarraren iragarlea
Uztailaren17aneginendenbesta haundirakobi hila-
bete eskas bat falta direnean, Baztandarren Biltza-
rra elkarteak besta iragarriko duen kartela aurkeztu
du. Lehiaketaren irabazlea Agoitzeko Alfredo Leon
Mañu da, Lluvia de Triangulos gaiarekin aurkeztua.
Aurten,bertzeurtetanezbezala,BaztandarrenBiltza-
rra elkarteak erabaki du kartel sariduna. Aipatu, le-
hiaketanpartehartuduten lanakuztailaren1etik17ra
ikusgai izanen direla Arizkunenea Kultur Etxean.

Ba al zenekien…
Ainhoa Astiz lekaroztarrak eta Leire Ramos
berroetarrak berriz ere Espainiako Eskuba-
loiselekzioarekin jokatukodutela? Udaguztia
harat eta honat pasatuko dute.

?
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BAZTAN

AISIALDIA � UDALEKO EUSKARA ZERBITZUAK ANTOLATUTA

Udako Jostaldietan izena emateko epea
ekainaren 6tik 17ra egonen da zabalik
3-12 urte
artekoendako
dira eta
Elizondon eta
Erratzun izanen
dira

TTIPI-TTAPA
Baztangohaurrenar-

teko harremanak bul-
tzatu, ingurumenareki-
ko jarrera positiboak
sustatu, Baztango kul-
tura eta natura ezagu-
tu eta haurren garapen
pertsonala lantzekohel-
buruarekin, aurten ere
UdakoJostaldiakanto-
latu ditu Udaleko Eus-
kara Zerbitzuak. Uztai-
lean eta abuztuan iza-
nen dira, eta 3-12 urte
bitarteko gaztetxoen-
dako.
Jokoak, eskulanak,

tailerrak, txangoak, ki-

rola... Horiek eta bertze
hainbertzegauza landu-
kodituzteudakoastee-
tan, 10:00etatik 13:00-
etaraeginendirensaioe-
tan.
Hiru txanda izanen

dira: uztailaren 4tik

15eraElizondon izanen
dira Udako Jostaldiak;
uztailaren 18tik 29ra
Erratzun eta abuztua-
ren 1etik 12ra Elizon-
don. Aste bakarra ere
egin daiteke, baina le-
hentasuna bi asterako

aukeratzendutenek iza-
nen dute.

IZEN-EMATEA ETA
PREZIOAK
Txandako 66,5 euro

ordaindu beharko dira
eta familia ugaria bal-

din bada edo txandan
anaia-arreba bat baino
gehiago baldin badau-
de 56,5 euro ordaindu
beharko dira. Aste ba-
karra aukeratzekotan,
berriz, 40 euro.
Izena emateko Din-

daia Fundaziora deitu
beha rko da (948
277620), 10:00etatik
13:00etara. Ekainaren
6an irekiko da horreta-
rako epea eta 17ra ar-
te egonen da zabalik.
Ordaintzekoazkenegu-
na ekainaren 24a iza-
nen da.
Aipatu, joandenurte-

ko udako jostaldietan
77 haurrek hartu zutela
parte, 51 lagunek Eli-
zondoko txandetan eta
26kErratzukoan.Elizon-
do, Erratzu, Irurita,
Arizkun eta Amaiurko
neska-mutikoak izanzi-
ren jostaldietan ibili zi-
renak.

UTZITAKO ARGAZKIA

Udako goizak lagunartean eta giro ederrean pasatzeko aukera izanen dute aurten ere
neska-mutikoek.
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BAZTAN

GIZARTEA � AFINA ELKARTEAREN ESKUTIK

Fibromialgia
dutenentzat ariketa
fisiko bereziekin
programa lantzen
hasi dira
240 lagunek
dute
fibromialgia
Baztanen

TTIPI-TTAPA/M. OTEIZA
Oinaze orokorra eta

kronikoa sortzen duen
gaitza da fibromialgia,
berezikiemakumezkoe-
tanagertzendena.Popu-
lazioaren%3kizandeza-
ke eta Baztanen kasu-
an, elkarteakadierazita-
kokalkuluenarabera,eri-
tasun hau duten 240 la-
gun daude. Hain zuzen,
horiei laguntza ematera
datorAFINANafarroako
Fibromialgia Elkarteak
eta Udalak elkarlanean
abiatu duten programa.
Ariketa fisiko bereziekin
bizi kalitatea hobetzea
etasintomakarintzeadi-
ra programaren helbu-
ruaketaElizondokoAriz-
kunenea Kultur Etxean
eskaintzen dute.

Dagoeneko20bat la-
gundiraekimenhonekin
bategindutenak,etaJo-
kin Espinazo AFINAko
lehendakariaren arabe-
ra, «patalogia hauek di-
tuzten landa eremueta-
kopertsonakezduteber-
tzetokietanbezalakoau-
kerarik,eurentzakozerbi-
tzu guttiago dago eta
programahonekegoera
hori arintzeko balio du».
Elkartea duela 13 ur-

te sortu zen eta irabazi
asmorik gabe lanean ari
da geroztik, gaixotasu-
naduteneitailerpsikolo-
gikoak, ariketa fisikoa
edoelikadura terapeuti-
koaren inguruan lagun-
tza emanez. Elizondon,
berriz, urtebete darama
lanean eta COCEMFE
ezintasun fisiko eta or-
ganikoadutenNafarroa-
ko erakundearen egoi-
tzan laguntza pertso-
nalizatuaeskaintzendu,
hau da, Haur Eskola
zaharraren eraikinean.

Eritasun berria da
fibrosia eta ezezaguna.
Espinazorenirudiko,«ho-
rrenarrazoinagusiaosa-
sungintzakgaixotasuna
detektatzeko ez duela
probarik erabiltzen da».
Hala, «gaixoakborroka-
tueginbehardubereoi-
nazeakkontuanhartuak
izandaitezenetahilabe-
teakpasatzendituespe-
zialistetan diagnostiko
egokia lortu arte».

Tapoi bilketa
Herrietako eskolak

plastikozkotapoienbirzi-
klapen kanpaina solida-
rioanmurgilduakdaude.
Herrietako eskoletako
Gasteizko maisu baten
bidezhasizendena.Ho-
nek eritasun arraro bat
duen –Duchenne gihar
distrofia– Lekeitiko bat
ezagutzen du. Eritasun
honekgiharreiegitendie
kalte, indarra eta mugi-
kortasunagalduz.Kata-

deraberezibatbeharzu-
en,bainagarestiegiaze-
nez, sosa lortzeko kan-
paina bat hasi zuten.
Enpresa batekin hitzar-
menasinatuetatapoito-
na bakoitzeko 200 euro
lortzen dute. Kanpaina
hauEuskalHerrikohain-
bertze tokitan zegoen
martxan, baina berriki
gureeskualderatailega-
tu zaigu. Jendearen in-
plikazioa izugarria izan
da, eta dagoeneko 132
kilo biltzea lortu da.Mo-
mentuz,ekainaren30era
artebildukodira tapoiak
Iruritako eskolan, gero
GasteizkoAintzinaelkar-
teari eramateko.
Aintzina elkartea gi-

har distrofiak eta erita-
sun arraroak dituzten
pertsonen familiek osa-
tzen dute, eta helburua
eritasunarraroenikerke-
tak aitzinerat egitea da,
azken finean, adminis-
trazioak ez baitu dirurik

bideratzen.Norbaitekin-
formazio gehiago nahi
badu, www.aintzina.org
weborrianaurkitukodu.

Errugbi Txapelketa
Maiatzaren14anjoka-

tu zen Lekarozen Baz-
tango I. Zazpira Errugbi
Txapelketa. Eta errug-
biaz haratago, aipatze-
koa da giro ederra sor-
tuzela,200 lagun inguru
elkartu baitziren errugbi
zelaiaren inguruan. Bi
multzotan banatuta, sei
taldek hartu zuten par-
te: La Unica, Nafarroa
(21 urtez azpikoak) eta
Baigorrians batetik, eta
Baztan,Nafarroa(senior)
eta Tuterako Erraldoiak
bertzetik. Nafarroa (se-
niorrak) taldeak irabazi
zuen.Txapelketatik zer-
baitnabarmentzekotan,
giro ona, Baigorri-Gara-
zikoen maila altua, baz-
tandarrenindarraetaan-
tolakuntza ona dira.

ARGAZKIA: AFINA
Fibromialgia dutenak ariketa fisiko berezia egiteko programa lantzen.



HERRIZ HERRI | 45
ttipi-ttapa | 543 zbk.

2011.05.26

SARA

KIROLA ETA OSPAKIZUNAK � SARAKO URTXINTXAK ANTOLATUTA

Eskubaloiaren besta eginen da
larunbat honetan zortzi
Eskubaloi
xapelketaz
gain, mus eta
poker lehiaketa
izanen dira eta
gauean afaria

Joanes GARCIA
Heldudenekainaren

4an, larunbatarekin,Sa-
rako Urtxitxak eskuba-
loi taldeak bere besta
antolatu du. Eguna he-
rriko kiroldegian iraga-
nen da 13:00etatik goi-
ti. Eskubaloi xapelketa
13:00etan hasiko da.
Ekipa guztietan neska
bat izanbeharkodade-
rrigorrezetagehiagoba-
dirahobe.Partehartzai-
le bakoitzari bi euro es-
katuak zaizkie.
Ondotik,18:00etatik

landa,karta jokomaita-
leentzat mus eta poker

lehiaketak antolatuko
dira. 10 euro ordaindu

beharko dira parte har-
tzeko.

Bertzalde,egunoso-
an taberna irekia izanen

daetaogitartekoak iza-
nen dira. Gauean afari
goxo bat eskainia iza-
nen da.

Errugbiko xapelketa
Euskal Herr iko l.

Errugbi Xapelketa gure
herrian iraganen da la-
runbathonetan,Anima-
niako zelaian. Sarako
Izarra taldeak antolatu-
ta, zazpi herrialdetako
taldeak bilduko dituen
hamabosnakako lehen
xapelketa izanenda.Xe-
hetasun gehiago al-
dizkari honetako kiro-
len atalean daude.

EMAITZAK
Basurdeek Campe-

ten aurkako finala 28-6
ko emaitzarekin galdu
dute. Hala ere, Fran-
tziako Xapelketan se-
gitzen dute eta 21ean
final hamaseirenak jo-
katzekoak zituzten.

ARGAZKIA: JOANES GARCIA

Evening Hymns taldearen kontzertua
Usopop elkarteak Evening Hymns kanadiar taldearen kontzertua antolatu du
ekainaren 1erako. Sarako ondarea goraipatu nahian, Ihalar auzoko Santa Ka-
talina kaperan iraganen da. Gaualdia zintzur bustitze batekin hasiko da 19:30
aldera kaperako parkean. Bertan, elkarteko kideek agorrilaren 27an iraganen
den festibaleko programazioaren berri emanen dute. Folk hirukoteak Europan
barna egiten ari den birari Saran emanen dio amaiera eta huts egin ezina da.
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SENPERE

EUSKARA � JAI ERRALDOIA

Azken urteetako Herri Urrats
jendetsuena izan da aurtengoa
Irabaziekin
Kanboko
Xalbador
kolegioa
lagunduko dute

Franck DOLOSOR
Laku bat munduan

lelopean mundua bildu
zen gure lakuan maia-
tzaren 8an, 28garren
Herri Urrats bestaren
karietarat. Aurtengoa,
azken urteetako besta-
rik jendetsuena, iduzki-
tsuena eta alaiena izan
zen. Euskal Herri oso-
ko milaka euskaltzale-
enondoan, Iparraldeko
sentsibiltate guzietako
ordezkariak bildu ziren
ekitaldi ofizialean sus-
tengua erakusteko
Seaskari, Iparraldeko
ikastolen federazioari.
Hauenarteanzen lehen
aldikoz Georges Laba-
zée Kontseilu Nagusi-
ko president sozialista
berria eta Max Brisson
azkenaldikozEuskara-
ren Erakunde Publiko-
ko buruzagi gisa bere
kargua utzi berri baitu.
Dena den, Miarritzeko
eskuindarrak argitu du
heldudirenurteetanere
Herri Urratserat joanen
dela «euskararen mili-
tantesoilabezala».Eki-
taldi hortan, Seaskako
arduradunekClaireHa-
ranandereaomendueta
eskertu zuten berriki
ikastolei eman baitie
Baiona Ttikiko San An-
dresplazanduen laues-
taikoHoteldesBasques
eraikin ezaguna.
Herri Urrats musika

jaialdia baino gehiago
da, euskararen ofizial-
tasuna aldarrikatzeko

eguna izanbaita aurten
ere, bertzeak bertze,
ikastoletako ikasleek
euskaraz egin ditzaten
azterketak eta ez fran-
tsesez orain bezala.
Euskaltzaleak pozik
daude besta arras on-
gi iragan baitzen eta
edateko eta jateko gu-
ziak saldu baitzituzten
aski ongi. Aurtengo ira-
baziekin, Kanboko Xal-
bador kolegioa berritu
eta haundituko dute.

Bestak hurbiltzen
ari dira
Herriko besta nagu-

siak ate joka ditugu
ereiaroarenazkenaste-
buruan ospatuko dire-
lakoz.Bestakomitea la-
nean ari da burubelarri,
ortziral gaueko zikiroa,
larunbateko dantzaldia
eta kontzertuak, igan-
deeguerdikoherritarren
bazkariaetaastearteko
abere primak presta-
tzeko. Usaian bezala,
oinezkoen ibilaldiek,pi-
lotapartideketabehar-
bada bertsu saio batek
osatuko dute Jondoni
Petr i ren ospakizun
haundia ereiaroaren
24tik 28rat.

Lanak bururatuak
aintziran
Aurten ere, Herriko

Etxeak lanak egin be-
har izan ditu aintzirako
baraderan. 2007ko
maiatzaren4kouholde-
en ondotik, Frantziako
Gobernuko zerbitzuek
hurbiletik zaintzen di-
tuzte bazterrak segur-
tasunahobetzeko.Ain-
tzirahustekohodiaketa
baraderaren gainetik
pasadaitekeenuraatxi-

kitzeko hormak berritu
dituzte duela guti. He-
rriak 172 836 euro pa-
gatu behar izan ditu eta
oraindiru laguntzakes-
katuko dizkie Pirinio
AtlantikoetakoKontsei-
lu Nagusiari eta Euro-
pako Batasunari.

Ihiztarien biltzarra
Acca Senpereko

ihiztariak elkarteko bil-

tzar nagusia ereiaroa-
ren5ean, igandearekin,
ospatuko da herriko
ihiztarien etxolan. Bil-

kuran,elkartearengora-
beherakaipatukodituz-
te bai eta heldu diren
egunetako xedeak ere.

FRANCK DOLOSOR
Hurbildu ziren euskaltzaleek bestaz eta jai giroaz gozatzeko aukera izan zuten.

FRANCK DOLOSOR

Jende andana konfirmazioan
Maiatzaren 15ean, eliza tanpez betea zen Azkaine, Sara eta Senpereko 13 ur-
teko haurrek konfirmazioa egin baizuten. Elizkizunaren ondotik, bakoitzak bes-
ta ederra egin ahal izan zuen lagun eta familiarekin.
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Aiert Arotzena Portu, Lesakakoa,
maiatzaren 6an.
Elorri Arotzena Portu, Lesakakoa,
maiatzaren 6an.
Eñaut Cueto Ansa, Aranokoa, maia-
tzaren 13an.
Jon Lazkanotegi Sansiñena, Bera-
koa, maiatzaren 4an.
Yue Zabaleta Gartzia, Leitzakoa, api-
rilaren 16an.
Aritz Agesta Perurena, Urdazubikoa,
maiatzaren 10ean.
PeioMariezkurrena Erregerena, Itu-
rengoa, maiatzaren 5ean.
Ekaitz Sein Ariztegi, Iturengoa,maia-
tzaren 10ean.
Urko Mitxelena Gonzalez, Lesaka-
koa, maiatzaren 8an.
Xuban Igoa Almandoz, Lesakakoa,
maiatzaren 10ean.
Malen Indabere Sanzberro, Etxalar-
koa, maiatzaren 9an.
Mattin Diego Ernesto Lorente Ortiz,
Sarakoa, maiatzaren 5ean.
Garazi Iriarte Plaza, Berakoa, maia-
tzaren 19an.

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

HERIOTZAK
Migel Erasun Mindegia, Aurtizkoa,
maiatzaren 5ean, 89 urte.
Jose Francisco Alvarez Arrieta, Are-
sokoa, maiatzaren 8an, 91 urte.
Juan Mari Mihura Sanzberro, Leka-
rozkoa, maiatzaren 16an, 57 urte.
Agustin Antxordoki Irigoien, Berri-
zaungoa, maiatzaren 15ean, 96 urte.
Milagros Palomo de la Vallina, Elbe-
tekoa, maiatzaren 17an, 90 urte.
Victoria Castejon Labari, Berakoa,
maiatzaren 17an, 80 urte.

EZKONTZAK
IgorArruabarrenaRezolaetaHaizea
DestribatsYañez,Sunbillakoak,maia-
tzaren 14an Sunbillan.
Iban Zubieta Inda eta Maitane Gar-
tzia Telletxea, Berakoak, maiatzaren
14an, Igantzin.

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

SORTZEAK

.

Dionisio
SAGASETA SAGASETA

I. URTEURRENA
Narbarten, 2010eko ekainaren 12an

Argi bat itzali da hemen Lurrean
berri bat piztu da han Zeru Ederrean
gure oroimenean izanen zara betiko

ez agurrik ez adiorik
gero arte baizik.

ZURE FAMILIA
Bere urteurreneko meza ekainaren 12an
eginen da Narbarteko elizan, 11:00etan.

Lorentxo
ZELAIETA ARIZTEGI

Oizen, apirilaren 30ean, 45 urte zituela
Udazkeneko usoen antzera joan zara

eta gogorra da onartzea
gehiago ez zaitugula ikusiko

baina bizi garen artean
ez zaitugu ahaztuko.

ZURE FAMILIA
Une gogor hauetan gurekin egon zareten guztiei
bihotzez eskerrak: Doneztebeko mediku eta eri-
zain Manu, Laura, Irene eta Arantxari, Oizko
kuadrillari, Lanzibiri, Jaime eta Jabierri, Sebas-
tian eta familiari, Juan Ignacio eta Ainhoari,
Donamariako lagunei, Doneztebeko eskolari...
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ERRUGBIA � LEHEN ALDIZ SARAKO IZARRA TALDEAK ANTOLATUTA

Euskal Herriko zazpi herrialdeetako
taldeak bilduko ditu Sarako txapelketak
Biltzen diren
etekinak
Seaskako
Integrazio
Batzordearen-
tzat izanen dira

TTIPI-TTAPA | SARA
DenaprestdagoSa-

ran larunbaterako.Eus-
kalHerrikozazpiherrial-
deetatik etorriko diren
errugbilariak hartzeko
azken ukituak ematen
ariko dira honezkero,
SarakoIzarraerrugbi tal-
deak antolatu duen le-
henbiziko Euskal Herri-
ko Errugbi Txapelketa
ongi joan dadin. Sara-
ko Animainea errugbi
zelaian jokatuko da eta
zortzi taldearikodira le-
hian, herrialde bakoi-
tzetik bat eta horrekin
batera talde antolatzai-
lea edo etxeko taldea
erebai:BizkaitikGetxo,
Arabatik Gaztedi, Gi-
puzkoatik Hernani, La-
purditik Azkaine, Nafa-
rroatikBaztan,Nafarroa
Behereatik Donapaleu,
ZuberotikMendikotaeta
antolatzaile lanetan ari
den Sarako Izarra tal-
deak jokatuko dute.

HELBURU BIKOITZA
Errugbiaren eguna

antolatzekoasmoa«as-
palditik» zuten Saran.
Halaxe baieztatu digu
Patxi Jauregi Sarako
Izarra taldeko lehenda-
kariak: «ideia duela ur-
te bat ukan genuen eta
hamar hilabete dira bu-
rubelarri lanean ari ga-
rela. Taldeekin lehen
hartuemanak hasi ge-
nituen eta parean ukan

ditugun erantzun bai-
korrak ikusirik ez genu-
en gehiago atzera egi-
tekorik». Azaldu digu-
nez, «pixkanakaetana-
turaltasunosoz,Euskal
Herriko txapelketa ba-
ten antolatzearen ideia
sortu zen, baita Seas-
kako IntegrazioBatzor-
dea proiektuan txerta-
tzea ere».
Izan ere, txapelketa

arruntbatetikharatago,
EuskalHerrikozazpi lu-
rraldeak bildu nahi izan
diraerrugbiaren inguru-
an. Orain arte inoiz ez
da horrelakorik egin, ez
behintzat hamabosna-
kakoerrugbian.Gisaho-
netara, taldeen arteko
ezagutza sakondu na-
hi da, Euskal Herri oso-
an errugbi talde aunitz
daudela erakutsi, gizo-
nezkoetanzeinemaku-
mezkoetan.
Errugbitik haratago,

txapelketakhelburudui-
na izanen du: aterako
diren etekinak Seaska-
ko Integrazio Batzor-
dearentzat izanen bai-
tira, Ipar EuskalHerriko
Ikastoletan urritasunak
dituzten haurren inte-
grazioa hobetzeko la-
neanaridenbatzordea-
rentzat,hainzuzen. Izan

ere, Frantziako Hez-
kuntza Nazionalak ez
baitituberegainhartzen
ikasle horiek beharrez-
koak dituzten laguntza
guztiak.Hortaz,Sarako
Izarra taldea izan zen
SarakoOlhain Ikastola-
ko arduradunengana jo
zuena: «lankidetzanari-
tzea proposatu diegu,
gu baino behar haun-
diagoarekin eta beha-
rrezkoa den elkarte bat
laguntzenahalbadugu,
egiten dugu», dio Jau-
regik.
Eta bide batez, eus-

kal besta bat sustatu
nahi da errugbiaren
inguruan.Hori dela eta,

argi utzi nahi izan dute
talde guztiek parte har-
tuko luketen txapelke-
tabatantolatzeaezinez-
koa zaiela, bertzeak
bertze, azpiegitura eta
egutegi arazoengatik,
baina denak gonbidatu
nahi ditu euskal errug-
biaren besta honetara.

EGUN OSOKO BESTA
Txapelketa 10:00-

etan hasiko da eta
19:00etan bukatu. Tal-
deak lauko bi multzo-
tan banatuko dira elka-
rren artean ligaxka bat
jokatzeko.Multzoko le-
henbiziko biek finaler-
diak jokatuko dituzte,
etaondotik finalak.Gai-
nerako taldeek sailka-
pen orokorra finkatze-
kopartidak jokatukodi-
tuzte. Epaile lanetan,
bertzalde, Landak eta
Euskal Kostaldeko Ko-
miteko epaileak ariko
dira. Partidak 25 minu-
tukoak izanen dira.
Giroa alaitzeko ber-

tzelakoekintzakere iza-
nen dira. Hala, partidak
jokatzen ari diren bitar-
tean, Kuxkuxtu txaran-
gak bazterrak alaituko
ditu. Arratsean, 500 la-
gunentzako zikiro jatea
ere antolatu da eta on-

dotik kontzertuak iza-
nen dira Xutik taldeare-
kin eta DJ Balporese-
kin. Egun osoan txos-
na bat ere izanen da,
baitaogitartekoakeros-
teko ostatua ere.

ETORKIZUNERA BEGIRA
Euskal Herri mailan

horrelako zerbait anto-
latzen den lehenbiziko
ekimena izanen da Sa-
ran larunbatean eginen
da. Etorkizunera begi-
ra, txapelketak segida
izanenduenalaezerra-
teko «sobera goiz» de-
la erantzun digu Sara-
ko Izarrako lehendaka-
riak, «baina aurtengo
garaileak ondoko urte-
an haren herrian anto-
latukoduelazergatikez
dugu pentsatuko? Bai-
na beti errugbiaz kan-
po beharrean diren el-
karteakburuanatxikiz».
Momentuz, etorriko di-
ren talde eta laguntzai-
leei «bihotzez»eskerrak
eman nahi izan dizkie-
te Saratik: Eta gainera-
koan denak gonbidatu
dituzte: «ea meteoa
gurekin ukaten dugun.
Baina segur naiz egun
zoragarri bat biziko du-
gula».

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Sarako Izarra errugbi taldeko jokalariak.

ASPALDIKO ASMOA
«Errugbiari buruzko
egun bat aspalditik
antolatu nahi ginuen
Saran. Pixkanaka eta
naturaltasun osoz,
Euskal Herriko txa-
pelketa baten anto-
latzearen ideia sortu
zen, baita Integrazio
Batzordea proiektuan
txertatzea ere»

Patxi JAUREGI
Sarako Izarra taldeko
lehendakaria
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MENDIA � MAIATZAREN 29AN

Elizondon hasi eta akituko da
Baztango XVIII. mendi itzulia
38 kilometroko
ibilbidea izanen
da eta bataz
bertze zortzi
orduko bidea

TTIPI-TTAPA | BAZTAN
Elizondoriegokituzaio

Baztango XVIII. mendi
itzulia hartzea. Igande
honetan, maiatzak 29,
izanendaeta38kilome-
troko luzera duen itzulia
eginbeharkodutemen-
dizaleek.
07:00etatik 07:30era

bitarteanabiatukodaEli-
zondoko Baztandarren
Biltzarraren egoitzatik,
10 euro ordainduta. Ize-
na aitzinetik emateko

www.mendizmendi.com
web orrian egin daiteke
maiatzaren27abainole-
hen.Bainaitzuliarenegu-

nean, 06:15etik aitzine-
ra ere egiten ahalko da
Baztandarren Biltzarra
Elkartearen egoitzan.

Irteera 188 metrotan
dagoetaibilbidekopun-
turik altuena Loilurze
(1.208metro) izanenda.

Elizondotik abiatuta,
hauek izanen dira ibilbi-
dean igarokodiren leku-
rikaipagarrienak:Gartza-
in (300 metro), Meaka
(500 metro), Gartzipot
(345 metro), Xaguxelai
(794 metro), Egurtegi
(1.188metro), Artesiaga
(987 metro), Loilurze
(1.208 metro), Azaldegi
(973metro),Urballo(950
metro)etaElizondo(188
metro).
Hirukontrolpuntuiza-

nendira,Gartzipoten le-
hendabizikoa (11. kilo-
metroa), Artesiagan bi-
garrena (17. kilometroa)
etaUrballonhirugarrena
(29. kilometroa).
Bataz Bertze zortzi

orduko ibilbidea izanen
da.

ERRUGBIA � HONDARTZAKO TXAPELKETA

Zilarrezko Kopa
eskuratu du Baztan
Errugbi Taldeak
Mallorcan
Urrezko Kopa
ere guttigatik ez
du lortu talde
baztandarrak

TTIPI-TTAPA | BAZTAN
Joan den urtean be-

zala,ZilarrezkoKopaes-
kuratuta itzuli diraetxe-
ra Baztan Errugbi Tal-
dekoak Mallorcatik.
Maiatz hasieran 18 tal-
dekide joan ziren harat,
Nazioarteko Hondar-

tzako Errugbi Txapel-
keta jokatzera eta hain-
batherrialdetako24 tal-
derekin lehiatu behar
izan zuten: Ingalaterra,
Gales, Irlanda, Alema-
nia, Herbehereak, Ka-
talunia, Balear Uharte-
ak... Laumultzotanba-
natuta aritu ziren talde-
ak, tarteanBaztangotal-
dearen izenean bi.
Lehendabiziko mul-

tzoan Baztan Errugbi
Taldea A aritu zen eta
sei talderen artean,

hirugarrensailkatu zen.
Eta horrekin, multzoko
hirugarreneta laugarre-
nenartean jokatzenden
Zilarrezko Koparako
txartelaeskuratuzuten.
BRTBtaldea,berriz,

multzoko lehendabizi-
koa sailkatu zen, lau
partida irabazi eta bos-

garrenaberdinduondo-
tik. Sailkapen horrek
UrrezkoKoparako lehi-
an sartzeko aukera
emanzion.Finalean,or-
dea,BRTBtaldeakezin
izanzuengaraipenik lor-
tu Veseyans RFC talde
ingelesaren kontra.
ZilarrezkoKopako fina-

lean,bertzalde,BRTtal-
deak irabazi egin zuen
Old Partneronians tal-
de ingelesaren kontra
eta horrela lortu zuen
Zilarrezko Kopa.
Torneoko txapeldu-

na, berriz, Olarun Fla-
mingoes Galeseko tal-
dea izan zen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Mallorcara joan ziren BRTko jokalariak.

ARGAZKIA: BAZTANGO MENDIGOIZALEAK

Baztango XVIII. mendi itzuliaren ibilbidea.
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Kontzertuak
AURTITZ
Mendaur Trikitixa
Eskolakoen emanaldia
Aurtitzen

Ekainaren 6an,
17:30ean.

ELIZONDO
Koma taldea Lurren

Ekainaren 11n
Komaren kontzertua,
00:30etik aitzinera.

Joseina Etxeberria
Lurren

Ekainaren 18an
01:00etatik aitzina DJ
lanetan ariko da.

LEITZA
Kerobia Zineman

Maiatzaren 27an
epilogo formatuko
kontzertua, 23:00etan.

Hidro eta Vomitoren
kontzertua Gaztetxean

Maiatzaren 28an
Gazte Egunaren barne
kontzertua 23:00etan
Atekabeltzen.

BERA
Gose talde

Ekainaren 4an, Kultur
Etxean izanen da
22:00etan.

Lesakako Musika
Bandaren kontzertua

Ekainaren 5ean,
Kultur Etxean izanen
da 19:00etan.

LESAKA
Lesakako Soinularien
kontzertua

Ekainaren 10ean,
Lesakako Alhondigan
20:00etan.

Musika Bandaren
kontzertua

Ekainaren 20an,
Alhondigan 18:00etan.

URDAZUBI
Aizkor Erauntsia,
Ufestuek, Ze Esatek!

Ekainaren 3an
Urdazubiko plazan,
23:00etatik aitzinera.

ZUBIETA
Agorreta Musika
Eskolaren emanaldia

Ekainaren 7an,
arratsaldean.

Ikuskizunak
BAIGORRI
Ortzaitzeko ikastolaren
alde

Maiatzaren 28an,
Hiriburuko Leinua
dantza taldeak
Sakratua ikusgarria
eskainiko du,
21:00etan elizan.

Erakusketak
ELIZONDO
Argazki erakusketa
Maiatzaren 30era ar-
te Compartir Navarra
GKE Adreiluz adreilu,
euroz euro erakusketa
Arizkunenean.

BERTIZ
Margo erakusketa

Maiatzaren 29ra arte
Santiago Jorge margo-
lariaren erakusketa
Bertizko Jauregian.

Hitzaldiak
LEITZA
Sagardo dastaketari
buruzko hitzaldia
Ekainaren 10ean Au-
rrera elkartean
19:00etan.

Ikastaroak
SUNBILLA
Informatika ikastaroa
Ekainaren 6tik 17ra
Lehen Hezkuntzako
3,4,5 eta 6. mailako
ikasleei zuzendua.
15:00etatik 16:30era.

Bertsoak
URDAZUBI
Bertso triki poteoa
Ekainaren 3an An-
doni Egaña eta Iker
Zubeldiarekin.
18:00etan. Ondoren
afaria sagardotegian.

Antzerkiak
LESAKA
Irain ikastetxekoen
antzerki emanaldia
Ekainaren 3an 6.
mailakoen antzerki
emanaldia izanen da
gimnasioan 11:30ean
eta 20:30ean.

Ospakizunak
ETXALAR
XIX. Gasna eta
Artisauen feria
Ekainaren 5ean os-
patuko da. 10:30etik
aitzinera plazan.

LEITZA
XXXIV. Artisau azoka
Maiatzaren 29an os-
patuko da. 11:00tatik
aurrera plazan.

Gazte Eguna
Maiatzaren 28an os-
patuko da. 14:00etan

BERA | 2011.06.05
Lesakako bandak kontzertu
didaktikoa emanen du

Bortzirietako Haur Hezkuntza-
koneska-mutikoentzatkontzer-
tudidaktikobereziaprestatudu-
te, FrancoCesarini konpositore
italiarraren lanean oinarrituz.

Musika

ELIZONDO | 2011.05.29
Baztango Mendi Ibilaldia
igandean
Elizondonhasi etabidehauegin
beharko dute: Gartzain, Gartzi-
pot,Xaguxelai,Artesiaga,Loilur-
ze, Azaldegi, Urballo eta berriz
buelta Elizondora.

Mendi ibilaldia

OIZ | 2011.05. 28
Lehenengo Laxoa Eguna
larunbatean
TxapelketakoLaxoapartidaofi-
zial bat komentatua izanen da
plazan.Ondotik,Laxoariburuz-
ko erakusketa zabalduko da.
Merendua ere izanen da.

Ospakizunak

maiatzak 26- ekainak 8

PROPOSAMENA

ETXALAR
XIX. Gasnaren eta
artisauen feria
Ekainaren 5ean ospa-
tuko da. Gasna eta ar-
tisauak protagonista
izanen dira baina eki-
taldiz bete dute eguna.
Trikitilariak, dantzariak
eta herri bazakaria
bertzeak bertze.
Goizean argazki era-
kusketa izanen da
elizako arkupetan eta
haurrentzako bitxigin-
tza tailerrak plazan.
Andremarikoen eskula-
nak ere ikusgai izanen
dira Kultur Etxean.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Ostatuko lana lotua
izaten da eta den-

bora libregutti uztendio
Montxori «baina libre
dudan denbora guztia
ahalik eta gehien apro-
betxatzen saiatzen
naiz». Tabernari lana
gustatzen zaiolako afi-
zio moduan definitzen
du. Baina lana ez den
bertze afizioen artean
benetanmaitedituenak
dira ehiza eta arrantza.
«Denboraldia hasten
denean ahal dudan
guztietan joaten naiz
ehizara». Zinemara,
mendiraetahondartza-
ra joanzaleada. Futbo-
la ere gustuko du eta
Osasuna du bihotzeko
taldea. Irakurtzeko tar-
terik ez eta oporrak
aprobetxatzen ditu ho-
rretarako. Iaz Cadizen
izan zen eta aurten ere
hondartzarako bidea
hartuko du «Menorca-
ra joanen naiz». Gusto-
ra bisitatuko lukeen le-
ku baten inguruan gal-
detuta «Australiara joa-
nen nintzateke denbo-
ra izanenbanu».Muse-
anaritzeaeregustatzen
zaio, «zaletasunaduda-
lakoantolatzenditutbe-
zeroentzat txapelketak»
eta azarorako Mus Az-
karra Txapelketa Han-
dia antolatzen ari da.

«Australiara joanen
nintzateke denbora
izanen banu»

Nire aukera

Montxo BLANCO
Urdazubiko Montxo ostatua

bazkaria, 18:00etan
kalejira, 19:00etan
malabareak,
20:00etan batukada,
23:00etan kontzertuak
Gaztetxean.

III. Sagardo Eguna
Ekainaren 11n
19:00etatik aurrera
Leitzako plazan.

LESAKA
Haurren eguna
Maiatzaren 29an os-
patuko da, 10:30etik
aitzinera. Puzgarriak,
jokoak eta musika.

OIZ
Laxoa eguna
Maiatzaren 28an os-
patuko da. 17:00tatik
aitzinera izanen dira
partidak. Musika eta
merendua ere izanen
dira.

Mendi irteerak
ARANTZA
Mendi irteera
Goizuetara
Maiatzaren 28an
Ondotik, bazkaria egi-
nen da Umore Ona el-
kartean.

BAZTAN
Baztango Mendi
Ibilaldia
Maiatzaren 29an
Elizondo- Gartzain-
Meaka-Gartzipot-Xa-
guxelai-Artesiaga-Loi-
lurze-Azaldegi-Urba-
llo-Elizondo
(09:00etan).

LESAKA
Beti Gaztek Santiago
Bideko bigarren etapa
Ekainaren 5ean
Zuraide-Elizondo etapa
eginen du Beti Gazteko
mendi taldeak.

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

www.ttipi.net
(agenda)

Jon Konda ezkondu berria da Parisen ezagu-
tu zuen Errusiako opera-kantari ospetsu ba-
tekin, eta Iruñeko La Perla hotelean hartu du-

te ostatu lehendabiziko gau hori pasatzeko. Bat-
batean, maitasunezko ohatzetik jaikiarazten dute,
suizida bat Iruñeko Gaztelu Plazako aparkalekua
eraikitzeko paratu duten garabira igo baita. Suizi-
dak joko literariomakabro bat proposatzen dio Jon
Kondari. Poema batzuk irakurriko dizkio eta nore-
nakotediren asmatu ezean, bereburuazbeste egi-
nen du suizidak. Jon Kondak gaua luzatu nahi iza-
nene du, Sherezade suizidari ziria sartu nahian. In-
probisatu beharra dauka, garabitik hirira begira.
Suizida liburuzain ikasia da eta Jon Kondaren ma-
rro kaskarrak harrapatzen ditu, 1992ko Nafarroa-
ko VianakoPrintze sarirako hautagaia izan baitzen.

Garaiotako gurasoek bizi duten gurasoen egi-
tasmo eta ondorio dawww.guraso.com. Txus

Arrieta Barinagarrementeriaren ideia originaletik
abiatuta. Amatasuna eta aitatasuna egungo gizar-
te berdinagora ekartzeko saioa da. Gisa aunitze-
tako arazoak topatuko dituzte guraso berriek se-
me-alaben hazkuntzan, gizarteandagoen estresak
ezbaituuztenhaurrei xamurtasunaerakusten.Gaur
egungo guraso eta gurasogaiek duten informazio
egarria asetzeko asmoz sortu da web orrialde hau.
Goiena Komunikazio Zerbitzuak eta Txatxilipurdi
elkarteak sortutako ekimen honekin baliabide ego-
kiakbildukodituenwebguneasortzea izandaapus-
tua. Denentzat baliagarri izan daitezkeen atal des-
berdinekin: guraso eskola, aisialdia, seme-alabak,
guraso berriak...

Mafia taldea Berrizen sortu zen 2008. urtean
Eneko Urzelai (bateria), Gabriel de la Rosa

(ahotsa) Iñaki Elortza (guitarra) eta Iñaki Etxezarra-
ga Etxe (baxua) elkartu zirenean. Musikari bakoi-
tzak bere proiektuak zeuzkaten baina beraien ideia
eta gustuak beste talde paralelo batean elkartu na-
hi izan zituzten. Horrela kantuak sortzen hasi eta
zuzenekoak ematen hasi ziren. Zuzenekoen arte-
an aipatzekoa da hainbat lehiaketetan onenen ar-
tean izan direla. AldapaMusika lehiaketan bigarren
saria jaso zuten, Volcom bandjoust 2009an ere bi-
garren sailkatu ziren Madrilgo finalean eta urte ho-
rretan bertan Villa de Bilbaoko finalista izatera iri-
tsi ziren. Rock doinu gogor eta landuak. Amerikar
ikutu handia dute gitarren riffek eta landutako me-
lodiekin asko aberasten dira kantuak.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Pamiela, 2011

Garabi suizidaren
amodioak

Liburua

JEREMIAS ERRO

Estoldetan, 2011

Mafia

Musika

OMERTA

Gurasoen atari berria

Internet

WWW.GURASO.COM
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rantia urrira bitarte. Trans-
misio kit berria, tubo es-
kape berria eta gurpilak
erdiberriak. Prezioa:
1.400 euro. �653 087191.

Suzuki Bandit 650 GSF
N Abs-rek in  sa lga i .
2007ko ekain bukaera-
koa. Egoera onean eta
oso ondo zaindua, gara-
jean jasoa. Erosleak be-
rrestrenatuko luke, lehen
eskukoa erosi eta ez bai-
ta asko erabilia. 9.830 ki-
lometro. Berrikuspen
guz tiak egunean. Osaga -
rriak: Led keinukari txi-
kiak, matrikula eramai-
lea, atzeko lohi-babesa,
erradiadore estalkia,
erortze topeak, Rizoma
eskulekuak. Salneurria:
4.700 euro negoziaga-
rriak. �687 570079 edo
mrmblogs@gmail.com

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

ETXEBIZITZAK
errentan hartu

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

GARAJEAK/LOKALAK
errentan eman

LESAKA. Eltzeta plazan
lurrazpiko garaje itxia
errentan emateko. �618
962937.

ZERBITZUAK
denetarik

teresatuek jarri harrema-
netan: rrhh.candidatos@ -
yahoo.com edo 696
278130.

ZUGARRAMURDI. Uz-
tailean eta abuztuan os-
talaritzan lanean aritze-
ko neska edo mutila be-
har da. Euskara eta gaz-
telaniaz jakitea nahitaez-
koak dira eta frantsesez
jakinez gero, hobe. �675
7114988.

LANA
eskariak

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

MOTORRA
salerosketak

Derby cross city moto-
rra sa lga i .  125 c .c .
2009ko urrikoa. 11.000
kilometro. Etxearen ga-

LURRAK
salgai

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

LANA
eskaintzak

OIZ. Jatetxe batean fre-
gaderan lan egiteko lan-
gilea behar da igande eta
j a i egune tan .  � 948
451951.

Gas Natural y Union Fe-
nosako kolaboratzaileak
enpresa ertain eta ttikie-
tan aritzeko komertzial
autonomoabehar du. In-

ETXEBIZITZAK
salgai

ERATSUN. 3 borda sal-
gai, lur eremuarekin.
�943 217817.
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.

DONEZTEBE. Zazpigu-
rutze plazan 115 m2ko pi-
sua salgai. 3 logela, 2 bai-
nugela eta trastelekua.
Eguzkitsua eta estreina-
tu gabea. �630 948271.

ELIZONDO. Paularenan
apartamentua salgai.
Guztiz ekipatua eta dena
kanpora eta hegoaldera
begira. 2 logela, sukal-
dea, bainugela, egonge-
la eta trastelekua. �639
003860.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

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.

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): 35,00 € (-1,00)

Zerri gizena
1,295 € kiloa. (+0,013)

Zerramak:
0,500€ Kg/bizirik. (+0,013)

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

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   120,00 (=)
idixkoak  210,00 (=)

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
(maiatzaren 5tik 13ra bitarteko prezioak)
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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.

MOTORRA
tailerrak

ANIMALIAK
oparitzeko

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

3 zakurkume oparitze-
ko. Euskal ardizakurrak,
hilabete batekoak. �948
510224.

Arratoi zakurrak opari -
tzeko. �948 580231.

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.

LEITZA. Golden eta la-
bradorren arteko zakur-
kumeak salgai. 180 eta
200 euro artean. �616
647150/636 677933.

Oilagorretarako hiru za-
kurkume eme salgai.
Ama setterra eta aita spa-
niel arrazakoa. �678
024636.

Poney beltza salgai. Ile
ederra lepo gainean eta

isatsean. �948 637327.

4 urteko behor arabia-
rra salgai, raid lasterke-
tetan ibiltzen den Andu-
ri zaldiaren kumea. �628
538652.

ANIMALIAK
erosi

Bertako arrazakoa den
ardi zakurkumea erosi
edo hartuko nuke. �646
961374.

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-
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 inprimagailua
salgai. Egoera onean. 30
eurotan. �619 913375.

Akazia piketeak salgai.
�616 055371.

BAZTAN. Etxe sarrera-
rako haritzezko ate ma-
z i zoa  sa lga i .  � 679
228189.

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE



Oronozko MAIA -
LEN BARAIBAR
GOR TARIk 7 urte
potolo beteko
ditu maiatzaren
27 an. Zorionak
eta muxu au nitz
ama, atta eta
Aitorren partetik.

ZURIk eta UXUk urteak egingo 
dituzte maiatzaren 21ean eta
27an. Beraz, muxu haundi bana
etxekoen partetik eta egun ona
pasa dezatela!
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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

AINHOA ARBURUA
SAGASTIBELTZA
beratarrak 
urteak bete ditu
maia tzaren 18 -
an. Aunitz urtez
eta muxu haun-
di bat etxeko
guztien partetik.

Zorionak Auzako ZELAI eta IKER
SARRATEA ALDAZ gure maitaga-
rriei. IKERrek maiatzaren 22an
urtea bete du eta ZELAIk ekaina-
ren 2an 3 urte beteko ditu. 
Muxu haundi bana familia 
guztiaren partetik.

Leitzako HAIZEA SAENZ
BEZUNARTEAk ekainaren 16an 
9 urte beteko ditu. Zorionak
Iruñea eta Leitzako familiaren
partetik. Muxu haundi bat eta
ongi pasa zure egunean!

HELENE RAMIREZ MADERA berata-
rrak 2 urte bete ditu maiatzaren
13an. Zorionak familia guztiaren
partetik.

Lesakako IMANOL eta MIGUELek
6 urte bete dituzte maiatzaren
18an eta 19an. Zorionak familia
guztiaren partetik.

Oronozko LIERNI OTEIZA
MIGELTORENAk apirilaren 13an
urteak bete zituen. Zorionak
Berroeta eta Oronozko familia-
ren partetik eta berexiki
Enekoren partetik. 
Muxu haundi bat.

Igantziko ENERITZ IRATZOKI
PORTU ijitu ttiki honek urtea bete
du maiatzaren 16an. Lesakako
familia guztiaren partetik zorio-
nak eta paaaaa haundi bat.

Berroetako MIGUELTXO eta OIER
MIGELTORENA aita-semeek apiri-
laren 13an eta 27an urteak bete
dituzte. Zorionak Berroeta eta
Oronozko familiaren partetik.
Muxu haundi bana.

Lesakako ELOI
SANCHEZ
ARAKUESek
maiatzaren 16an
6 urte bete ditu.
Zorionak eta mila
muxu morroxko
familiaren parte-
tik. Aupa Messi!

Leitzako UNAX ZABALETA GARTZIAk
3 urte bete ditu maiatzaren 24an.
Zorionak eta muxu haundi haundi
bat atte, ama eta Yueren 
partetik.

Zorionak Erratzuko MARIAN
ETXEBERRIA BIKONDO eta NAROA
BIKONDO JAURENAri 19 eta 6 urte
beteko dituztelakoz maiatzaren
11 eta 29an. Familia guztiaren
partetik eta berexiki Enaitzen
partetik.

Donostiako SOFIA JIMENEZ
ZAPIAINek 3 urte bete ditu maia -
tzaren 21ean. Muxu haundi bat
eta zorionak familia guztiaren
partetik.

Iruritako JULEN ELIZAINZIN
ALZUARTEk maiatzaren 11n 
2 urte bete ditu. Zorionak familia
guztiaren partetik eta berexiki
Naroaren partetik.

Igantziko NEREA eta ENERITZ IRA -
TZOKI izeba-iloba bihurri hauek 36
eta urte bat bete dituzte maiatza-
ren 15ean eta 16an. Zorionak eta
muxu haundi bat Igantziko familia
guztiaren partetik.

Zubietako JONE INDAKOTXEAk eta
Irungo UNAI ZUBIALDEk 6na urte
beteko dituzte ekainaren 8an eta
maiatzaren 29an. Mila kilo zorion
Xune, Mirari, Aimar eta 
Lander ren partetik, baita izeba-
osaba eta aitona-amatxiren par-
tetik ere. Muxu haundi bana eta
egun ona pasa.

Zubietako JONE INDAKOTXEAk
ekainaren 8an 6 urte beteko
ditu. Zorionak gure etxeko prin -
tzesari! Muxu handi bat Lander
eta amatxoren partetik, eta ongi
pasa eguna.

Zorionak ezkondu berri diren
XABIER eta ENARAri familia guz-
tiaren partetik. Egun berezia
izan zen, arrunt ongi pasatu
genuen denak, baita zuek ere!
Oso zoriontsu izan zaiteztela!
Muxux.

OIHAN ANTZIZAR BEGIRISTAINek 
2 urte beteko ditu maiatzaren
28an. Zorionak eta muxu haundi
haundi bat atta eta amaren 
partetik.
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