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Herriko bestak
Arizkun, Doneztebe, Erratzu,
Berroeta…

BERA � 25
Kaxerna Gaztetxearen 5.
urteurreneko ospakizunak

ZUGARRAMURDI � 47
Sorginaren Eguna
ekainaren 18an

LEGASA � 37
Bertizarana Eguna
ekainaren 11n

BAZTAN � 45
Arartekoaren bulegotik
aholkularien bisita

ARKUPEAK ERRETIRATUEN ELKARTEA | 3.000 bazkide baino gehiago 45 herritan

25 urte adinekoentzat bestak,
bidaiak eta animazioa sortzen

Ituren eta Zubietako guraso eta
irakasleek ez dute amore eman nahi
Oraingoz Hezkuntza Departamentuaren aldetik ezezkoa izanda ere,
Zubietako gurasoek etxetik hurbilago duten Iturengo Eskolara joateko
eskubidea aldarrikatzen segitzen dute eta Iturengo Eskolako ikasle-irakasleek
haur kopuruagatik dagokien bigarren tutorea aldarrikatzen dute.

ITUREN-ZUBIETA � 35

HERRIZ HERRI � 10

Dena prest alkate-zinegotzi berriek
kargua hartzeko larunbat honetan

Azken orduko ezustekoren bat izan
ezean, Baztanen Bilduk eskuratuko du
alkatetza, Beran Aralarrek eta
Etxalarren Herri Taldeak.

Ospakizuna
ekainaren 28an
DONEZ-
TEBEN

ELKARRIZKETA � 3

Amelia Lizasoain, Itsasuko
Arrokagarai ikastolakoa
Ikastola berria ari dira
altxatzen Itsasun.
Gobernuaren laguntzarik
gabe baina adoretsu.

ERREPORTAJEA � 4-5
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G. PIKABEA | DONAMARIA
Ikastola berria da Itsa-
sukoa.Azalduhistoria...
Kanbokoikastolaksobe-
rahaurzituenetaorduan
hasiginenmugitzen.Ber-
tzeikastolabatirekitzeko-
tan, non ireki aztertu zen
etahaurgehienakItsasu-
koak zirela eta, Itsasun
egiteaerabakizen.Ezpe-
leta, Luhuso eta Itsasu-
ko gurasoak bildu eta
Arrokagaraiikastolaelkar-
tea sortu genuen 2008-
an, Itsasun ikastola bat
eraikitzeko asmoarekin.
2010ekoiraileaneginge-
nuen ama ikastolara le-
hensartzea17haurrekin.
Halere, orain dauden to-
kia ez da behin betiko
ikastola, Seaskak erren-
tan hartutako etxe bate-
an baitaude eta denak
gela bakar batean. Ikas-
tola izanen den eraikin
berriko obrak hasiak di-
ra eta hurrengo urtean
sartuko dira haurrak hor.
SIVOMherrielkargoaren
erabakiari esker sartuko
dira haurrak eraikin be-
rrian,Udalakherrikober-
tzeeskolenondoanutzi-
tako lur eremu batean.
Zaila da ikastola aitzi-
nera ateratzea?
Lan haundia egin behar
da.Seaskatikobrakanto-
latu eta finantzatzen dira
baina ikastolabarreneko
materialak,altzariak,pin-
tatu eta hori dena guk
egin behar dugu gure
kontura.Ikastolaberribat
irekitzeari lotutako gas-
tuez gain, ikastolako la-

guntzailearen (ASEM)
postua mantentzeko di-
rua ere behar dugu. Le-
henbizikourteanizange-
nuen postu horretarako
laguntzabainaaurtenguk
ordaindubehardugu,eta
15.000eurokogastuada.
Horregatik diru sartze
kanpainabatirekigenuen.
Otsaileankantaldibatan-
tolatugenuen,martxoan
kontzertu bat eta maia-
tzean besta herrikoi bat.
NafarroarenEguneanere
lanean aritu ginen. Ekai-
nean Irukasko lasterke-
tanlanegiteapentsatzen
ari gara eta uztailean ea
posible den Ezpeletako
lasterketan aritzea. Ahal
dugun toki guztietan lan

egitensaiatzengara.Txe-
kez edo transferentziaz
diruz laguntzeko ere es-
katzendiogujendeari.20
guraso gara eta beti di-
ruabiltzekolaneanariga-
ra, baina badugu gogoa
eta ilusioa.
Frantziako Hezkuntza
Ministerioak 2009an
Seaskarekin akordioa
sinatu zuen irakasleak
esleitzeko...
Bai, baina irakaslegoa
murriztuegindute.Egoe-
rahagitz larriada,Gober-
nuak ez baditu irakasle-
ak ematen, Seaskak or-
daindu behar dituelako
etaSeaskakezduhorre-
tarako nahiko diru. Mo-
mentuz, 17 irakasle or-

daintzen ditu eta ezin du
gehiago eta gurasook
nahiko lan badugu ber-
tzela ere.Gure itxaropen
bakarra Eusko Jaurlari-
tzaetaegitendugunlana
dira. Azken urtean ez da
Jaurlaritzatikdeussartu,
eta orain erran digute
baietz, joan den urtean
emanez zutenaemanen
dutela.EtaFrantziakoGo-
bernutik ez da deus hel-
du. Ikastola guztietan
3.000bathaur izanendi-
ra eta laguntzarik gabe
zaila da, baina ez dugu
etsiko.
Lehenmaila irekitzeko
asmoa ere baduzue...
Heldu den urtean lehen
maila ireki nahi dugu. Ez
bada irekitzen, Kanboko
ikastolatik aurten etorri
direnikasleekberriz ikas-
tolaz aldatu beharkodu-
te lehen urtea egiteko.
Irekiz gero, 30 haurrekin
hasiko dugu ikasturtea
etaurteanzehar,bedera-
tzi haur ttiki sartuko dira.
Bi zikloetako irakaskun-
tzaziurtatzekobertzeira-
kasle bat behar da.
Zer eskatuko zenuke?
Jendeari Lapurdi ere he-
mendagoelaerranennio-
ke. Denak euskaldunak
gara, guk ere ikastolan
eta etxeaneuskaraz egi-
tenduguetagogoetailu-
sio berarekin ari gara la-
nean. Gutaz ez ahazte-
ko eskatuko nuke eta gu
Hegoalderajoatengaren
bezala, eurek ere honat
etortzeko. Denak ongi
etorriak izanen dira.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Amelia Lizasoain sortzez donamariarra da, baina Itsasun bizi da azken bi urte hauetan.

Sortzez Donamariakoa den arren, azken bi
urteotan Itsasun (Lapurdi) bizi da Amelia
Lizasoain eta Itsasuko Arrokagarai ikastolako
gurasoa da. Ikastola berria da, Kanbokoa ttiki

gelditu zenean zabaldua. Halere, oraindik
ikastola izanen den eraikina obratan dago,
eta Seaskak errentan hartutako etxe batean
ematen dituzte eskolak. Pozik eta ilusioz ari

dira lanean gurasoak, baina Frantziako
Gobernuaren laguntzarik gabe, gastu
haundiari egin behar diote aitzin. Egoera zein
den zehatzago kontatu dio TTIPI-TTAPAri.

Amelia LIZASOAIN | Itsasuko Arrokagarai ikastolako gurasoa

«Gu ere euskaldunak gara eta gogo
eta ilusio berarekin ari gara lanean»

IRAKASLEAK
«Frantziako Gober-
nuak ez baditu irakas-
leak ematen, Seaskak
ordaindu behar ditu
eta Seaskak ez du
nahiko diru»

GASTU HAUNDIA
Gastu haundiei egin
behar diete aitzin Ipar
Euskal Herriko ikasto-
lek. Itsasun, ikastola
berria martxan para-
tzearen gastuez gain,
irakasle laguntzailea
gurasoek ordaindu
behar dute. Informazio
gehiagorako: itsasuko-
ikastola@orange.fr



4 | ERREPORTAJEA
ttipi-ttapa | 544 zbk.

2011.06.09

TTIPI-TTAPA
Mende laurden pasa

da 1986. urtetik.Mende
laurden pasata Arkupe-
ak jubilatuen elkarteak
bere gerizpean 3.000
bazkidetik gora ditu 45
herritan banaturik. Do-
neztebenabiatu zen, in-
gurukoherrietarahazieta

zabalduz. Lau bazkide-
ren artean sortu zenak
3.000lagunbainogehia-
gobiltzenditugauregun.
Malerrekatik,Baztaneta
Bortzirietarazabalduzen.
1992anelkartuzitzaizki-
en Leitzako jubilatuak.
Nafarroaren iparraldeko
herrietan adinekoak in-

tegratzen eta dinamiza-
tzenegitendulana, Irun-
dikhasietaUrdazubirai-
no. Adinekoen bizi kali-
tatea hobetu nahian.
Aktibitateugari anto-

latzendituzte,horienar-
tean gehienak bidaiak
izaten dira. Egun pasa-
kobidaiakizatendirage-

ELKARTEAK � 3.000 BAZKIDE BAINO GEHIAGO DITU GAUR EGUN

25 urte bete ditu
eskualdean Arkupeak
erretiratuen elkarteak
Ekainaren 28an Arkupeak eguna ospatuko dute
Donezteben. Herriko besten hasieran suziria pizteko
ohorea izanen dute aurten.

1986an lau lagunek sortu zuten
Arkupeak elkartea Donezteben. 25
urte beranduago, Nafarroako men-
dialdeko eta Gipuzkoako
Bidasoaldeko 45 herrietako 3.000
bazkide baino gehiago ditu. Mende

laurdeneko ospakizuna prestatzen
ari dira ekainerako. Elkartearen
sortzaileetako bat eta urtetan presi-
dente izan den Felipe Ganboak kar-
gua utziko du eta Pedro Bañaresek
ordezkatuko du.

hienak baina munduan
barrenaereibilidira.Ber-
tzeakbertze,Kuba,Esta-
tuBatuak,Argentinaeta
Europako herrialdeetan
barrena.
2010ean Nafarroako

Gobernuakbanatzendi-
tuen ‘NafarroakoKarlos
III.aPrestuarenGurutzea’
kondekorazioa jaso zu-
en egindako ibilbide eta
lanagatik.

ARO BERRIA
Garai berri baten ha-

siera izanen da aurten-
goa. FelipeGanboak le-
hendakari izateariutziko
dioetaPedroBañaresek
hartuko du lekukoa. Fe-
lipeGanboarenlanahan-
dia izan da, ahal duen
guztiaeginizanduelkar-
tearen alde. Bai taldea
antolatuazetabaitaahal
zuen lekuetan diru la-
guntzak lortuz.
PedroBañaresekAr-

kupeakegunarenondo-
tik hartuko du kargu be-
rria.Tartehonetantaldea
eta funtzionatzeko mo-
duaezagutenarida.Ga-
rai berrietara egokitzea
garrantzitsutzat jotzen
du.«Horrenaraberajoa-

nen gara gauzak alda-
tzen»dioBañaresek.Izan
ere jubilatu eta pentsio-
dunengana ere iritsi da
krisia eta diru laguntzak
ere nabarmen murriztu
zaizkie. Hala ere Baña-
resen helburu nagusia
«jubilatuekeurendenbo-
ra librean zereginak iza-
tea eta jendearen parte
hartzea bultzatzea da».
Horregatik segituko du-
te gauzak antolatzen
«Ekonomikokigaraiapa-
lak datoz eta baliabide
propioetara egokitu be-
harko dugu».

ZILARREZKO EZTEIEN
OSPAKIZUNA
Hogeita bortz urte ez

direnez egunero bete-
tzen,bestahandietabe-
rezia antolatudute ekai-
naren 28rako. Goizean
meza izanen dute San
Miguel eskolako fronto-
ian. Meza ondotik aur-
ten 85 urte betetzen di-
tuztenbazkideakomen-
duko dituzte urrezko
eztaiakospatzendituzten
senar emazteekin bate-
ra.
Luntxarenondotikki-

rol erakustaldia izanen

ARGAZKIA: ARKUPEAK ELKARTEA
Arkupeak Elkarteak aurten egin duen azken irteera Portugalera egindakoa izan da. Argazkiko kuadrillak parte hartu zuen ateraldi honetan.
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da eta aspaldiko kirola-
rieiomenaldiaeginendie-
te. Juan Inazio Retegi,
Julian Retegi eta Elias
Pierola pilotariei eta Mi-
kel Mindegia aizkolaria-
ri. Ondotik kiroldegian
bazkariaeginenduteeta
bazkal ondotik Jalisko
Bandtaldearekineuskal
abestien kantaldia eta
dantzaldia izanen dute.
Eguna elkarrekin pa-

sata Doneztebeko bes-
tei hasiera ematen dien
suziria piztuko dute Ar-
kupeak Elkartekoek.

BIDAIARIA
«Bidaia luzeetara
ateratzea maite dut,
aunitz ikasi eta jendea
ezagutzen duzu»

Teresita BIDART
Urdazubi, 55 urte

GOZAMENA
«Ateraldietan nola
gozatzen duten
ikusita aunitz
disfrutatzen dut»

Rosa MENDIBURU
Elizondo, 62 urte

BILDU ETA SOLASTU
«Jubilatuoi biltzeko
eta solasteko aukera
ematen digu, bestak
eta bidaiak egiteko»

Mª Isabel MITXELTORENA
Doneztebe, 78 urte

ZAULI ETA ANIMOSO
«Arkupeak elkartearen
gimnasiari esker zauli
eta animoso
mantentzen gara»

Maritxu MARTIKORENA
Bera, 85 urte

ILUSIOA
«Herritik ateratzeko
bidea ematen dio
jendeari eta horrek
ilusioa sortzen du»

Isabel ETXEBERRIA
Goizueta, 61 urte

Elkarteak herritik atera-
tzeko bidea ematen dio
adineko jendearietaho-
rrek izugarrizko ilusioa
sortzen du. Gaztetan ez
genuen horretarako au-
kerahandirikizanetaora-
in aprobetxatzen ari ga-
ra,disfrutatzekobidebat
da.Nirigehiengustatzen
zaidana elkarren arteko
armonia da, elkar eza-
gutzekomodua eskain-
tzendu.Beharbadakul-
turmailan herrietan kur-
tsillo batzuk edo zerba-
it antolatzea daArkupe-
ak elkarteari falta zaio-
na. Jendeari gustatzen
zaio, erretiratzen dene-
an aisialdirako zerbait
izatea. Etorkizun ona
ikusten diot elkarteari.
3.000soziobainogehia-
go ditugu, jendea lane-
rako gogoarekin dago.

18baturteditutArkupe-
ak elkartean. Gimnasia-
ri esker zauli eta animo-
so mantentzen gara eta
hori eskertu behar dio-
gu Arkupeak elkarteari.
Eginahalak egiten ditu-
gu zerbaitetan aritzeko,
ehoziri lanak erakusten
ditut,akordeoiajotzen…
Niri gimnasia gustatzen
zaitbatezere,asteanbi-
tanelkartzengaraetaho-
ri hagitz gauza ona da.
Ateraldiaunitzegitendi-
tugu, alde guzitara, eta
sosak joaten dira uste-
kabean.Ninormaleanez
naiz joaten, baina hori
ere polita da. Etorkizu-
nerabegira ongi ikusten
dut elkartea. Jende au-
nitzbadahor izenaema-
na eta bizia baduela iru-
ditzenzait.Ahaliketage-
hiena segituko dugu.

Bidaietan jendea atera-
tzen gara eta horrek au-
nitz ematen digu. Nik
maitedutbidaia luzeho-
rietara ateratzea, jende
aunitz ezagutzen duzu,
lagunberriakeginetaau-
nitz ikasten duzu. Ame-
riketan izan naiz, Argen-
tinan, Kuban eta Estatu
Batuetan… Hemen zai-
ladaelkartzea,aunitzhe-
datugarelako.Zerbaite-
raapuntatuetageroeto-
rri behar duzu Donezte-
beraedoElizondora. 25.
urteurrenarekin aldake-
taaunitz izanenda.Has-
teko, Felipe Ganboak
uztenduetadenborare-
kin ikusiko da nola se-
gitzendugun.Gauzaba-
tzuk aldatu beharko di-
ra, ikusikodugunolaegi-
ten dugun denon arte-
an, saiatuko gara.

Elkarteak gauza pila bat
ematendiguerretiratuei,
ni behinpin hagitz kon-
tent naiz egiten duena-
rekin. Gauza arras poli-
ta eta beharrezkoa da.
Ni bidaietara ez naiz au-
nitz joaten, ezdutelakoz
posible. Baina eguneko
ateraldietan parte har-
tzen dut eta aunitz dis-
frutatzen dut ondokoak
nolagozatzenduteniku-
sita. Gimnasiara jendea
gustora eta ilusioarekin
etortzen da. 25. urteu-
rreneko eguna ere poli-
ta izanen dela iruditzen
zait.Gureaitzinetik lane-
an aritu direnek merezi
dute gure errekonozi-
mendua. Ondotik heldu
garenok ere haiek egin
duten hainbat egitea da
gure ilusioa, baina zail
izanen dugu.

Arkupeakelkarteakjubi-
latuoibiltzekoetasolas-
teko okasionea ematen
digu, bestak eta bidaiak
egiteko… Urtero aunitz
egiten dira, egun bate-
koak,luzeagoak…85ur-
tekoei etaUrrezkoEzte-
iakegitendituzteneiegi-
tenzaienomenaldiakere
aski politak dira.Gehien
gustatzenzaidanabida-
iakdira,bainaoraieznaiz
joaten. Arkupeak elkar-
tean hainbertze herrie-
takoak biltzen gara eta
ezindugukurtsilloaketa
horrelakoak egin, herri
batera mugitu beharko
baitzen jendea. Iruñean
informatika edo jostun-
gintza ikastaroak egiten
dira, denak bertan bizi
direlako, baina guk ere-
muzabalahartzendugu
eta zailagoa da.

URREZKO EZTEIAK 2011

Jose Saizar eta Teresa Telletxea (Areso); Agustin Dagerre eta Asunción Otxoteko (Bera); Jose
Arrieta etaMª Jesus Pueyo (Elgorriaga); Juan Marisko etaMª Karmen Etxebertz (Erratzu); Jaime
Lopez eta Luisa Arenaz (Irun); Juan Irazoki eta Mercedes Arburua (Zugarramurdi)

OHOREZKO BAZKIDE IZENDATUKO DITUZTE

Amaiurko Bernardo Rekalde; Arantzako Inaxi Iparragirre eta Felix Jorajuria; ArraiozkoMercedes
Juanikotena; BerakoMiguel Artieda,Matias Irazoki,Maritxu Martikorena, Felisa Maia, Damaso
Rozas eta Lino Telletxea; Elizondoko Miguel Nuñez; Eratsungo Mikaela Barberia; Etxalarko
Martin Indaburu; IgantzikoMiguel Dorronsoro; IrungoMartin Andueza; Leitzako Bernardino
Aierdi, Joakina Azpiroz, Hilaria Etxeberria, Demetrio Salbarredi eta Katalina Villabona;
LesakakoMercedes Zabalozuazola; Oizko Juana Anso; Sunbillako Francisca Agesta, Fran-
cisca Iriarte eta Maria Zubieta; Urdazubiko Isabel Jaimerena.
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Euskarabideak
diruz lagundutako aldizkaria

Azken hauteskundeetan ikusi da irabaztea
baino inportanteago dela giltza izatea. Na-
farroan,erraterako,bozkagehienateradituen

UPNk, sendo segitzen duen NABaik edo indarrez
sartu den Bilduk baino, garrantzi gehiago dauka
inoiz baino botu guttiago izan dituen PSNren era-
bakiak. Berak dauka giltza eta jakina, giltzak ateak
ixteko edo irekitzeko erabil daitezke.

Giltza zertarako?

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 1997.06.19 / TTIPI-TTAPA 208. zbk

Bi kolore familia bakarrean
Izenburu horren pean, beraien bikotea Latinoamerikan ezagutu duen jendea-
rengana jo zuen TTIPI-TTAPAk. Ezkondu, batzuk familia osatu eta bertan bizi
dira orain. Batzuentzat, «berokia jartzeak bere xarma» izanik ere, eguraldia zen
somatu zuten aldaketarik handiena eta «goitik beheiti begiratu bai, baina arra-
zakeriarik ez» zutela nabaritu zioten. Han ligatzea errexagoa edo pobreziatik
eskapo etortzen direla diotenei erantzunez, amerikar hauek «han jendea irekia-
goa» dela eta «bertatik ateratzeagatik balitz Estatu Batuak hau baino abera-
tsagoa da eta askoz hurbilago dugu» erantzun zuten.

Jakin ongi dakit gaztelaniazko paracaidista hi-
tza euskaraz jauslaria dela, baina barkatu be-
harkonauzueerdarakadaerabiltzeagatik.Jaus-

lari hitza erabiltzen badut, baten bat etorriko zait
erranez“esketubaskonoseentiende”.Beraz,gaur-
koz parakaidista eta ez jauslari. Politikan, parakai-
distabatzerada:hauteskundeetarakozerrendaba-
tean aurkezten dena,
aurkezten den herrian
inorkezagutugabe. Ka-
su honetan, PPko ze-
rrendaDonezteben.Ba-
dugualderdi ilustreho-
rretako zinegotzi bat.
Ezdutustezutabehau irakurrikoduzunik,bainaba-
daezpada ere ongi etorri. Zorionak zuen programa
euskaraz ere bidaltzeagatik. Hori bai, bertan egin
zenuen proposamen zehatz bakarra, udal euskara
etaemakumebatzordeakkentzea,ezzitzaidandeus
ere gustatu. Are gehiago hori egiteko inolako arra-
zoirik eman ez zenuenean. Baina demokrata nai-
zen aldetik, zure arrazoiak eta herrirako proposa-
men berriak entzuteko gogoz nago. Laster arte.

Parakaidistak Donezteben

Nire txanda
Luis GARDE

Euskara eta
emakume
batzordeak kentzeko
proposamena ez
zitzaidan gustatu

Josu SANJURJO
Lesakako bertsolaria

14-18 urte arteko Na-
farroako eskolarteko
bertsolari txapelketa
i r abaz i du . O ra i n ,
ekainaren 18an Agu-
rainen jokatuko den
EuskalHerrikotxapelke-
tan hartuko du parte.

Fernando ANBUSTEGI
Elizondoko idazlea

MirandadeArgakoEus-
kararenEgunarenbarne
egindako Erdialde lite-
ratur sariketan lehen
saria irabazi du elizon-
darrak maila nagusian,
Kristine izeneko idaz-
lanarekin.

Mikel NIEVE
Leitzako txirrindularia

Espainiako Vueltan
egindako balentria ka-
sualitateaezzelaeraku-
tsiz, ItaliakoGirokoeta-
par ik mendi tsuena
irabazi zuen, kasik zaz-
pi ordu terdi bizikleta
gainean eman ondotik.
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Kolaborazioak

Azkenhamarkadetanzehar,hainbataldaketaharri-
garri ikusiditugu laneanetagizartean.Horienadi-
bidedira emakumezkoak lan-merkatuanerama-

siboansartu izanaetahezkuntzaraheldu izana.Aurrera-
pauso horiek direla eta, askok emakumezkoen eta gi-
zonezkoen arteko ezberdintasunak laster desagertuko
zirela pentsa genezakeen, baina hori ez da horrela izan.
Berdintasun «formalaren» eta «legalaren» estalkiaren
azpiandesberdintasunhan-
dia dago.
Gizartearen egiturak oinarri
androzentrikoetanfinkatuta
daude oraindik, biztanleria-
ren erdia emakumezkoek
osatu arren, munduko po-
breziaren %80a biltzen du-
te,baitaanalfabetismoaren,
langabeziaetajardueraeza-
ren indizerik altuenak.
Emakumeek esparru publi-
koan parte hartzeko proze-
suarekin batera ez da ger-
tatu gizonek esparru priba-
tuanpartehartzekoprozesurik.Horrezgain,ezdirasortu,
behar diren zainketa zerbitzuak. Ondorioz, emakumez-
koek oraindik etxeko lanetan ardura osoa beren gain
uzten duen rola betetzen segitzen dute. Emakumeen
eta gizonen ohituren eta arduren aldaketek epe ertain
eta luzekoprozesuenemaitzaizanbehardute.Zainketa-
renetikaberriaeratubeharda.Etikaberri horretanbalio-
tzat hartuko da emakumeek eta gizonek batera hartzea
bere gain esparru pribatuko ardurak.
Orokortasunetikhurbiltasunerapausuaemateko,Bortzi-
rietako Oinarrizko Jendarte Zerbitzuen Mankomunita-
teak,2005.urteanikerketabatburutuzuenbertakoema-
kumeen egoera aztertzeko. Ikerketa honen emaitzetan
oinarrituz 2006. urtean, Ekintza Positiboko Plana disei-
natuzen.Planarenardatzgarrantzitsuenetakobatuztar-
tzea edo kontziliazioa izan da, bi itunetan (2007-2008
eta 2009-2010) 19 entitatek parte hartu dutelarik. Gara-
tutako Berdintasun Politikaren oinarriak hiru izan dira:
sensibilizazio jarduerak (hitzaldiaketa filmakmartxoa-
ren 8 eta azaroaren 25 egunen inguruan, ardurak bana-
tu diptikoen banaketa,merkatariak kontziliazioaren alde
kanpaina), formaziosaioak (generoa,aitatasuna,erant-
zukidetasuna, hezkidetza) eta zerbitzuen sortzea (ju-
biloteka, jantoki zerbitzua eskoletan eta haur txokoa).
Aurten, alde batetik, egindako lanaren balorazioa edo
autokritikaburutzekoasmoaduguetabertzetik,guretzat
garrantzitsuetafuntsezkoenadena,etorkizuneanjorratu
behar diren irizpide eta lehentasunak finkatu nahi ditu-
gu. Prozesua udazkenean izanen da eta parte hartzera
Bortzirietako biztanleetaeragileezberdinakgonbidatu-
ko ditugu (ikastetxeak, guraso elkarteak, talde politiko-
ak, gazte elkarteak, kirol elkarteak..). Beraz, udazkene-
ko prozesuan parte hartzera animatzen zaituztegu!

Etorkizuneko irizpideak
jorratzeko aukera
Jokin APEZETXEA (Bortzirietako Jendarte Zerbitzuak)

Zaborrenkudeaketaona,garrantzitsuabezain
konplexua da. Gaur egun bizi garenmende-
baldekomunduedotagizarteaurreratuhaue-

tan, gero eta gehiago kontsumitzen da, eta, on-
dorioz, sortarazten den zabor kopurua ere gero
eta handiagoa da, ikaragarri handia da. Izugarria.
Planetan, dagoeneko, oso arazo larri eta serioa
dugu gai honekin.
Nik uste dut, funtsezko gauza batzuk, behintzat,
gero eta garbiago daudela. Alde batetik, mundu
osoan saiatu beharko genuke gero eta zabor gu-
txiago sortarazten. Nola? Ba, esate baterako, en-
balatzeak, paketatzeak, bilgarriak (plastikoak, pa-
perak, kartoiak, zurak, eta bat eta beste), eta abar
sinplifikatuz.Erosketak
egiterakoan, etxetik
poltsak, janari-ontziak,
e.a. eramanez. Gero,
ahaldenetabalioduen
guztia, berrerabiliz:
poltsak, ontziak, zaku-
toak, tresnak, jantziak,
makinak, botilak… Ja-
rraian, birziklatu ahal
diren zabor eta mate-
rial guztiak,birziklatuz.
Horretarako, ikertu eta
garatu beharko dira
hautabide, alternatiba
etaaukeraguztiak:be-
reizketa,atezatekobil-
keta, bosgarren edu-
kiontzia, konpost egi-
tea, e.a. Hiri eta herri
bakoitzak ikusi behar-
ko du, kasu bakoitze-
an, zer komeni den eta
zein den biderik eraginkorrena. Azkenik, adituen
arabera, ba omen dago zaborren ehuneko jakin
bat, ez handiena, birziklatu ezin dena, konpara-
ziora, ospitaleetakomaterial eta hondakin batzuk,
produktu kimikoak, medikuntzakoak, farmazieta-
koak, ikerkuntzakoak, e.a. Antza denez, horiek
erre, besterik ezin omen da egin beroiekin. Baina,
kontuan hartuta, erraustu ondoren, kearen bitar-
tez zabaldu eta hedatu egiten direla, pertsonen-
tzat oso kutsagarriak diren produktu eta gasak,
nik pentsatzen dut, erraustegiak jartzekotan, jarri
beharko liratekeelapertsonengandikahal etaurru-
tien, eta, jakina, enpresek izan beharko lukete pu-
blikoak, eta baita beren kudeaketa ere, inork izan
ez dezan tentaziorik negoziatzeko pertsonen osa-
sunaren bizkarretik.
Laburbilduz,errauskailuak,ahaliketagutxien,urru-
ti, publikoak eta baita beren kudeaketa ere.

Errauskailurik ez

«Enpresek izan
beharki lukete
publikoak, baita
beren kudeaketa
ere, inork izan ez
dezan tentaziorik
negoziatzeko
pertsonen
osasunaren
bizkarretik»

«Laburbilduz,
errauskailuak, ahalik
eta gutxien, urruti,
publikoak eta baita
beren kudeaketa
ere»

Xanti BEGIRISTAIN MADOTZ (Iruñea)

«Etorkizunean jorratu
behar diren irizpide
eta lehentasunak
finkatu nahi ditugu
aurten. Prozesua
udazkenean izanen
da eta parte hartzera
Bortzirietako biztanle
eta eragile
ezberdinak
gonbidatuko ditugu»
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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

Elizondoko plaza
modernitatearen
erakusleiho gisa

Javier
QUINTANO IBARRONDO
Elizondo

Elizondonplazaede-
rragenuen, zabala, soi-
la, xaloa, arrunta eta
maitatua. Gure plazak
kiosko tradizionala zu-
en eta harlauza luzeko
harrizko zola, higatua
eta zahartua, konpon-
keta handia behar zue-
na.
Elizondon,orain,pla-

za berria dugu, herriki-
debatzuk«autobusgel-
tokia» deitzen dutena
eta,bertzebatzuk, «ga-
solindegia». Jauregiz
inguratutako plazako
eremuan,administrazio
gunehorretan,herrikoia
eta besta ospakizune-
tarakoan, isilik eta ia
ohartu gabe moderni-
tatearenbertsioerdipur-
dikoenasartudute.Mo-
dernitatehori aurrekon-
tumugatuekinetaalda-
baka deigarria izan na-
hi duen udal gehiengo-
en eskutik heldu bada,
guttitan betegarri eta
asegarri.
Eraikina egiten eta

ha ren bo lumenak
gorputza hartzen ari zi-
renneurrian,noizbehin-
kako eta ohiko bisita-
riek plaza ikusita ezine-
gonez zera galdegiten
ziguten: nola utz deza-
kezue halako zerbait
egiten? Nori bururatu
zaio? Eta gu, pixka bat
nahasirik, zer erantzun
ez genekiela gelditzen
ginen.
Akaso,modernitate-

an sartzea hori zen:
oinarriak galtzea. Aka-
so, modernitatean sar-
tzeaplazaberriakezda-
kigu zein lehentasu-
nezko beharri erantzu-
ten ziola itxuratzea zen
eta, itxuratze horretan,
herritarrek prozesu de-
mokratiko eta parte
hartzailean egitasmo
deberdinakalderatuge-
nitzakeela pentsatzea,
Arizkuneneakoerakus-
ketan egokiena irudi-
tzen zitzaigun diseinua
bozkatuz. Akaso, gaiz-
ki ulertutako moderni-
tate hori, tradizionala
zakarrago edo leunago
hautsiz zebilenustezko
funtzionalitatea zen.

Baztanen inor
ez da lehen
zena eta inork
ez zuen erran
erran zuena

Lander SANTAMARIA

Entzuneta isil, baiez-
ko biribil. Bertze deu-
sengatik baino gehia-
go, horregatik, eta bat
sinplekeriekinaspertua
dagoenean,«inongotal-
depolitikorik»ordezka-
tzen ez duten Baztan-
go herrietako alkateei
erantzuteko beharra
sentitudut. Izanere,eu-
ren arabera, «ezker
abertzaleakezduordez-
kapenik Baztango Ba-
tzarNagusian».Babegi-
ra, badirudi denak oker
gaudela orain arte egin
duten ibilbide ideologi-
ko, politiko eta publi-
koaren inguruanetaeu-
rek dira ukatzen dute-

nak. Ematen du, garai
hauetan inorezdelabe-
ti izan dena eta bakoi-
tza arras librea dela na-
hi duen txaketa janzte-
ko. Hor konpon bako-
itza bere ideia eta egin-
dakoekin.
Niriaxolazaidanaeta

egia dena –inork ezin
duelako ukatu Batzar
Nagusiko bilkura guzti-
ak bezala grabatua da-
goelako–,Udalari egin-
dako eskaera da: «es-
leipenzuzenak I.A.E.ren
altaBaztanenemanda-
ko enpresendako iza-
tea» (hitzezhitz) eta «le-
hiaketaetaenkantepu-
blikoen baremoetan
I.A.E.ren alta Baztanen
edukitzeari lehentasu-
naematea» (hauerehit-
zez hitz hartua).
Proposamen honen

«defentsan»berezikihe-
rrietako hiru alkate ate-
ra ziren (horietako ba-
tekbakarrik sinatua zu-
en idatzia) edozeinek
(grabaketak ez du ge-
zurrikerraten)sutan,era
ezegokian eta oihuka
egin zutela pentsatuko
lukeenmoduan.Horre-
lako jarreretara ohitua

nagoen arren (ikusi ai-
tzineko bilkureko akta
ere, antzekoa pasatu
baitzen),gogaituegiten
naute. Baina ez nuke
deusereerraneneskae-
ra «ezjakintasunez edo
intentzio txarrarekin»
egindakoadelapentsa-
tuko ez banu.
Eurei zuzentzen na-

tzaie eurek izan zirela-
ko oihuka aritu zirenak,
eta ez gainerakoei, eta
benetan sentitzen dut
ukituak sentitu izan ba-
dira. Ez zen nire asmoa
eta sentitzen dut. Bai-
na erran eta idatzi nue-
nari eutsi egiten diot,
badakitelako, edo jakin
beharko luketeelako,
eskatu zutena ezin de-
laegin.Horregatik, «(el-
kartasuna adierazi dio-
tenalkateak) erranzue-
na baztandar aunitzen
buruan dago eta bai si-
natu zutenen buruan
ere»erranariburuz,aur-
keztezina eta buruga-
bea dela adierazi nahi
dut,baitaarras larriaeta
arriskutsua ere.
Baina ez orain eta ez
etorkizuneanere,ezdut
inola ere onartuko bizi-

tzaren aitzinean hutsik
gabeko jarrera izan
duen laguneta kideba-
ti errespetua galtzea,
iraintzeaedofaltsukisa-
latzea. Hori egin zen,
su t suk i e t a modu
penagarrian, eta ber-
tzeei bezala horrek su-
mindu ninduen eta ho-
rregatik ez naiz isilik
geldituko, ez da ohikoa
nireganetaezdatorbat
nire izateko moduare-
kin. Elkartasuna jaso-
tzeko presazko bilake-
takberretsi egitendida-
te, autoreak, zuzendu
beharrean, bere jarrera
ezegokiaz jabetu direla
etababesaemanezes-
talinahidutela.Horkon-
pon, bakoitza egiten
duenarenarduradunda
etaoraindikgehiagosi-
natu duenean.
Oharrizko harrobia-

ren (?) inguruan «arreta
desbideratzeko estra-
tegia»etaUdalari «inda-
rrakentzea»erratendu-
tenei, «gaia behar be-
zala aztertzeko» eratu
zenkomisioarengestio-
en emaitzen eta horri
esker egin diren iraba-
zien esperoan egoteko

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Kotte PLAZA (Baztango bertso eskola) • Neurria: Hamarreko haundia

Udaberriak azken arnasak
gure lurrak aparretan
eguzkia gogotik lanean
euria utziz zorretan
euliak, erleak ta sugeak
ez daudela oporretan
jendeak terrazetan bisitak
baratze ta belarretan
uda garaia badatorrela
nabari da bazterretan.

Udak ateak irekitzear
eguzkia da testigu
hondartzak, hare ta olatuak
jendez betetzen hasi du
herriko bestak gogoz harturik
gorputzak zenbat kastigu
nahiz langabezi, krisi luzean
herria egon gatibu
garai polit hau disfrutatzeak
indarra emango digu.

Badator uda
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aholkatuko nieke. Os-
patzekoa da «ez gai-
tuzte interespolitikoeta
ekonomikoek mugi-
tzen» adierazte hori eta
euren alkate lagunaren
(nire aldetik, nirea ere
bai) hitzak «akaso»
«deskontestualizatu»
egin zirela errate hori
(dotorea!). Txiste ona
da. Eta nola ez, lagun
haundiak.

Nahasten
dituzue, behar
ez diren gauzak

Josu GOIA ETXEBERRIA
Bera

Jose Juan Lanz
ApeztegiaetaJavierMª
Irazoki Agestari eran-
tzunez.
Zuen kartaren zati

bateanongidiozuenbe-
zala, «Zalaingo Indus-
trialdearen urbanizazio
lanak ez zituen Berako
Udalak egin, poligono-
kopromotoreakbaizik».

Eta halaxe da: edo us-
te duzue ni inozo bat
naizelaetapartikularba-
ten lanakUdalarenme-
ritu bezala zabaltzen
aritzen naizela?
Nire artikuluan, toki

faltagatik,ezinnituenai-
patu Berako Udalak
egin dituen lan guzti-
guztiakbanan-banabai-
na, zuek, Zalaingoak
izanik, ez zineten aka-
so ohartu poligono za-
harreko bide bat bre-
aztatu zela, egoera pe-
nagarrianzegoenbidea,
6 enpresa baino gehia-
gori eragiten ziona?
Edo,beharbada,ezdu-
zue sudur puntatik ha-
ratago ikusten?
Horrexegatik, urba-

nizazioberriazegitendi-
tuzuen galdera guztiak
bertzenorbaitentzat iza-
nen dira, ez baitira nire
ardurakoak. Baina, nire
pentsakeraz funtsikga-
beko ondorioak atera-
tzen dituzuenez, zera
erranen dizuet:
1. Niri ez zait batere

gustatzen nola gelditu
den urbanizazio berria.
2. Sekulako disgus-

tua hartu nuen Botxo
etaJavierMarirenetxea-
ren arteko arbola bota
zutenean.
3. Nire iritzian, bide

zaharraren trukeanegin
zenbideberriaerrespe-
tatu beharko litzateke
eta berdegune bezala
utzi bide horretatik eta
karretera artean geldi-
tzen zen tartea.
4. Nondik ateratzen

duzue nire agintaldian
«…Zalaingo auzoak
atzeraeginzuela indus-
trialdeari dagokionez,
bertzezenbait irregular-
tasun urbanistikorekin
batera»?
Horiasmatuegindu-

zue, nire agintaldian ez
baitzen egin poligono
berria eta industrialde-
ko eremua ez baitzen
baterealdatugukonar-
tu genituen arauekin,
gainerabialdiz jendeau-
rrean egon zirenean
arau horiek legeak be-
hin bakarrik egotea es-
katzen duenean. Kriti-
kakbertze norbaiti egin
beharkozenizkioten,ez
niri.
Baina hanka sartze-

ak leporatzen dizkida-
zuenez (arrazoirik ga-
be), oroitaraziko dizki-
zuet nireak diren meri-
tu batzuk zuen auzoa-
rekinzerikusiadutenak:
ni izan nintzen barian-
teari bi kurba marraztu
zizkiona, karretera ez
zedin pasatu auzotik
hurbilegi eta Verkoleko
nabebatenerdiaezera-
mateko. Lortu genuen,
bertzezinegotziekinba-
tera, parkea auzoaren
esku uztea eta ni alka-
te nintzenean egin zen
frontoia.Usteduzuezu-
ek nik baino gehiago
egin duzuela zuen au-
zoaren alde?
Jakinen duzuen be-

zala, Filosofia eta Teo-
logia ikasi nituen eta
ikasgai horien barnean
daudeLogika,Etikaeta
Morala, bertzeak ber-
tze. Nire bizitzan ikas-
gai horietatik nahikoak
eman ditut eta ez zare-
te zuek izanen hori ga-
leraziko didazuenak.
Badaude bi esaera

zahar el que no sea co-
frade que no tome vela
eta excusatio non peti-

ta… acusatio manifes-
ta. Zuen burua aipatu-
tzat jotzenbaldinbadu-
zue… zerbaitengatik
izanenda.Artikulua ida-
tzi nuenean ez nintzen
zuetaz oroitzen.
Denok dugu aginta-

riak kritikatu eta gure
eskumenakdefenditze-
koeskubideabaina,be-
ti egiarekin. Nire artiku-
luarenzeinesalditan iku-
si duzue eskubide ho-
riek ukatzen ditudala?
Quidquid recípitur, ad
modum recipientis re-
cípitur (Ulertudena,nor-
beraren ulermen-ahal-
menaren araberakoa
da). Behin aukeratua
izatekoeskubideaken-
duzidalaEspaniarEsta-
tuak orain zuek askata-
sunez hitz egiteko es-
kubidea kendu nahi di-
dazue. Egin irribarre!
Irria ona baita osasun
fisiko eta mentalerako.
Eta begira non… orain
osasunariburuzko ikas-
gaiak ematekotan na-
go,ArrazoimenarenPsi-
kologia eta Psikologia
Esperimentala ere ika-
sia bainaiz.

Irakurleak mintzo
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HAUTESKUNDEAK

MAIATZAREN 22A � UDAL ETA FORU HAUTESKUNDEAK

Azken orduko
aldaketarik ez bada,
erabakita dago nor
izanen diren alkateak
Larunbatean
eginen da kargu
hartzea

TTIPI-TTAPA
Maiatzaren22kohau-

teskundeekmapa politi-
ko berria azaleratu dute
gure eskualdean eta na-
gusitasuna Bilduk bere-
ganatudunabarmen,bai
NafarroakoParlamentu-
ra (eskualdeko botoen
%40,41 eskuratuta) eta
bai Bildu aurkeztu den
udalerriei begira ere.
Herriz-herri, larunba-

tean, hilak 11, hartuko
dutekarguaalkateetazi-
negotziek. BainaArano,
Beintza-Labaien,Dona-
maria, Elgorriaga, Itu-
ren eta Urrozen, sei hi-
labete barru izanen dute
hauteskundeenbigarren
deialdia, honetanezbai-
ta zerrendarik aurkeztu.

BAZTAN
Duela lau urteko da-

tuekinalderatuz, igoegin
dapartehartzea,%62,5-
etik%72,14ra.UPNkbai-
no37botoguttiagolortu
ditu Bilduk eta bosna zi-
negotzi izanen dituzte.
NaBaik,aldiz,gainbehe-
ranabarmenaizandueta
zinegotzibakarralortudu.
Ezkerra taldea da or-
dezkaritza izanen duen
hirugarren indarra, bi zi-
negotzirekin. Boto gehi-
en UPNk izan arren, ba-
litekealkatetzaBilduren-
tzat izatea, Ezkerrak edo
NaBaik bere alde egiten
badute, noski.

BERTIZARANA
Andres Etxenikeren tal-
deakgalduegindualka-

tetza Bilduren mesede-
tan eta horrela, Antonio
Erregerena izanenda al-
kate larunbat honetatik
aitzinera. Duela lau urte
zerrendabakarra izatetik
hiru izaterako aldaketak
partehartzeaigoeginzu-
en (%70ekoa izan zen)
eta aurten ere, bi zerren-
dek in , igo egin da:
%72,33koa izan da.

BORTZIRIAK
Hauteskundeenaitzi-

netik, jakina zen Aran-
tzan zein izanendenhu-
rrengo alkatea: Bilduren
izeneanaurkeztutakoJai-
me Iturria. Partehartzea
altua izan ohi da Aran-
tzan baina aurten duela
lau urteko %84,20tik
72,58ra jaitsi da.

Beran ere Bilduk lor-
tu du nagusigoa, baina
zinegotzikopuruberdina
eskuratuduAralarrekere,
60 boto guttiagorekin.
EAJkaitzinekoagintaldi-
kobizinegotzieieutsidie
eta lehen aldiz aurkeztu
den UPNk zinegotzi bat
eskuratu du. EAJk Ara-
larkoMarisolTabernaren
aldebozkatukoduelaira-
garri du eta, beraz, bera
izanen da alkate. Par-
tehartzea %64,84koa
izan da.

Etxalarren bortz ze-
rrenda aurketu ziren eta
hiruk lortu dute zinego-
tziren bat: Herri Taldeak
eta Independenteek hi-
runa eta Etxalar Aitzine-
rak bat. UPNk eta PPNk
ez dute zinegotzirik lortu
partehartzea altua izan
den hauteskunde haue-
tan (%81,25).
Talde bakarrarekin,

Igantzin ere jakina da

zein izanen den alkate.
%72,53kopartehartzea
izan duten hauteskunde
hauen ondotik, Lourdes
Ibarluzea (Herri Taldea)
izanen da alkatea.

Lesakan EAJk galdu
egin du historikoki izan
duen nagusitasuna eta
Bildu gailendu da, sei zi-
negotzieskuratuta.EAJk,
berriz, bortz izanen ditu.
Hurrengoalkatea,beraz,
Bilduko Pello Etxabide
izanen da. Partehartzea
%71,52koa izan da.

LEITZALDEA
Aresoko alkatea (tal-

de bakarra aurkeztuta)
Areso Eraikiz-eko Ur Al-
gero izanen da. Lehiarik
ez izateak partehartzea
jaitsiegindu2007kohau-
teskundeekin konpara-
tuz.Orduan,EAE-ANVle-
gez kanpo utzita, CDN
etaAresoEraikizsartuzi-
ren lehian eta partehar-
tzea%84,43koaizanzen
eta aurten, %72,57koa.

Goizuetako alkatea
Bilduko Pablo Miranda
izanen da, aurkeztutako
talde bakarraren zerren-
daburua, alegia. Duela
lauurte, laubotokoalde-
ak erabaki zuen alkate-
tzaEAE-ANVetaElkarta-
sunarenartean.Lehenak
eskuratuzuen.Bainaaur-
ten lehiarik gabe irabazi
du Bilduk, eta partehar-
tzea 73,87koa izan da.

Leitzan ere Bilduko
Oier Eizmendi izanen da
alkate,11zinegotzietatik
9 Bildurentzat izan baiti-
ra,bertzetaldeeialdena-
barmena ateraz. Beste
biak Silvestre Zubitur

(DNE-NEE) eta JoseMI-
guel Goikoetxea (UPN)
izanendira.Partehartzea
%71,38koa izan da.

MALERREKA
DoneztebenEAkes-

kuratu ditu bederatzi zi-
negotzietatik zortzi (Mi-
guel San MIguel izanen
da alkate) eta kanpoko
jendearekinosatuaegon
arren,PPNkzinegotzibat
erdietsi du. 2007an bai-
nobibotogehiagoesku-
ratu ditu EAk, eta 107
PPNk. Parte-hartzea
%68,41ekoa izan da.

Eratsunen igo dena
partehartzea izan da.
Duela lau urte partehar-
tze ttikienetako bat izan
zuen(%43,25)bainaaur-
ten%61,29raino igo da.
Talde berria aurkeztu da
eta horietan Francisco
Mari Retegi izan da boz-
katuena.Baina zerrenda
irekia izaki, hautagaiek
botaketa eginen dute al-
katea izendatzeko.

Ezkurra da hautes-
kundeotan partehar-
tzerik eskasena izan du-
en eskua ldeko he-
rria:%53,75ekoa. Duela
lauurtekotaldeaksegitu-
ko du lanean eta botorik
gehien Julian Gogorzak
eskuratu ditu. Baina al-
katea hautagaien bota-
ketarekin erabakiko da.

Oizenazkenhiruagin-
talditan alkate izan den
Alberto SanMIgelek ba-
tu ditu boto gehien, bai-
napartehartzeahagitztti-
kia izanda:%59,35.Zer-
renda irekia denez, hau-
tagaein esku dago alka-
tearen izendapena.

Saldiasenigoeginda
aurten partehartzea,
%57,89tik73,04ra.Hau-
tagaietatik gehienak be-
rriakdiraetahorietanboz-
katuena Jacinto Domin-
guez izan da. Hautagai-
en artean erabakiko da
zein izanen den alkate.

Sunbilladapartehar-
tze eskasa izan duen bi-
garren herria: %59,16-
koa. 2007an, EAE-ANV
legezkanpoutzita,EAeta
Sunbildarrak taldeen ar-
tean banatu ziren udal
karguak(6EAketa1Sun-
bildarrak). Aurten, Bildu
baino ez da aurkeztu eta
honen buru Amets Inda.

Zubietan, duela lau
urte ez zen zerrendarik
aurkeztu, baina honetan
bisartudiralehian:Patxi-
ku Mitxelena oraingo al-
katearen taldeaeta Jose
Jabier Juanikorenarena.
Lehenbizikoak lortu du
nagusitasuna, partehar-
tzea%79,92koaizanden
hauteskunde hauetan.

XARETA
Urdazubin ez dira

gauzak aldatu. Urtxume
eta Azkar taldeen arteko
lehian,azkenhauizanda
nagusi,duelalauurtebai-
no14botogehiagoesku-
ratuta. Hortaz, Santiago
Villareseksegitukodual-
katetzan.Partehartzeaal-
tua izan da aldi honetan
ere, %89,78koa.

ZugarramurdinEva-
ristoMentaberri izanda
bozkatuena baina ze-
rrendairekiadenez,hau-
tagaieen esku dago
alkatea nor izanen den
erabakitzea.

Hauteskunde eguna Etxalarren.





Ekainak 22 asteazkena BESTEN HASMENTA
12:00 Dianak, TXUPINAZOA eta “gazteen luntxe”. 13:30 TXOPO GORATZIA.14:00 Txopo goratzaile-
endako bazkarie frontonian. 17:00 GINKANA herritarren artean. 20:00-21:30 Dantzaldie AGERRAL-
DE akordeoilariarekin. 21:30 Baztan Zopak. 00:30 Dantzaldie AGERRALDE akordeoilariarekin.
05:30 Ziztor jatea.

Ekainak 23 ortzegune SAN JUAN BEZPERA - HAURREN EGUNE
10:00 Dianak.10:00 Haurrendako PUZGARRIEK eta JOKUEK.14:00 Haurrendako bazkarie.17:00
Haurrendako PUZGARRIEK eta JOKUEK. 17:30 TXOKOLATADA. 18:00 Kantaldie. 19:00 Trikipoteo.
20:00-21:00 Dantzaldie AGERRALDE akordeolariarekin. Ilunabarrean SUEK ta mamurru erre-
tzea. 22:00 Gaita eta zortzikoa. 00:00 Dantzaldie AGERRALDE akordeolariarekin. 05:30 Zinger
jatea.

Ekainak 24 ortzilerie SAN JUAN EGUNE
10:00Dianak.11:00MEZANAGUSIE.12:00Mutildantzak.OndotikHerriko luntxe.14:00KUADRILLEN
BAZKARIE (gazte eta zaharrak). 17:00 Pilota partidak. 19:00 TORTILLA PATATA lehiaketa. 20:00-
21:00 Dantzaldie TRIKITEENS taldearekin. 22:00 MUTILDANTZA eta GAITA. 23:00-01:00 SKATU
eta EGURRA TA KITTO kontzertuak. 01:00 Dantzaldie TRIKITEENS taldearekin. 05:30 Gasna jatea.

Ekainak 25 launbeta ZIKIRO JATEA
10:00 Dianak.12:00MUS IÑEZTURE.14:00 ZIKIRO JATEA.Ondotik Poteo Igandea txarangarekin.
20:00 KARAOKEA. 22:00 MUTILDANTZA eta GAITA. 00:00 Dantzaldie TRIKIDANTZ taldearekin.

A R I Z K U N g o b e s t a k
E G I T A R A U A
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Ekainak 28 asteartea BEZPERA EGUNE
18:00 Herritarren arteko futbito partida. 20:00 Txupinazoa eta ezkil jotzea. 21:30 Baztan Zopak
Kastonean. Ondotik dantzaldia FRANTXISKO akordeolariarekin.

Ekainak 29 asteazkena SAN PEDRO EGUNE
10:00 Argi soinuak. 11:00 Meza Nagusia. 13:00 MUTILDANTZAK plazan eta LUNTXA Kastonean.
17:00 Herritarren arteko GINKANA. 20:00 Mariatxiak plazan: TXUTXIN IBAÑEZ Y LOS CHARROS.
21:30 MUTILDANTZAK, gaita eta larrain dantza. 22:30 SU ARTIFIZIALAK. 00:00 Dantzaldia
MENDIBERRi taldearekin.

Ekainak 30 ortzegune HAURREN EGUNE
10:00 Argi soinuak. 11:00 HAURRENDAKO JOSTETAK. 13:00 Haurren eta gurasoen BAZKARIA
Kastonean. 15:30 HAURRENDAKO JOSTETAK. 17:30 HERRITARREN ARTEKO II. DESAFIOA: Izpe-
gira bizikletan. Han Trikitilaria eta haurrendako txokolatada. 20:00 dantzaldia JOSETXOk alai-
turik. 21:30 MUTILDANTZAK, gaita eta larrain dantza. 22:30 Dantzaldia IPARLAn, PANPI PORTU-
GAL. 00:00 Dantzaldia JOSETXOk alaiturik.

Uztailak 1 ortzilerie
10:00 Argi soinuak. 11:00 PILOTA PARTIDAK Gorostapolon. 12:00 BERTSO POTEOA :Aimar Karri-
ka, Ioar Tainta, Jokin Uranga eta Ministro. BIZKARGAIN fanfarreak alaiturik. 14:00 ZIKIROJATEA
frontoian. Ondotik Dantzaldia FRANTXISKO akordeolariarekin. 20:00 Errepresaliatuen aldeko
KONZENTRAZIOA plazan. 21:30 MUTILDANTZAK, gaita eta larrain dantza. 23:00 KONTZERTUAK
Zubipunta ostatuan. 00:30 DJ Alkape eta DJ Grande.

Uztailak 2 launbeta
10:00 Argi soinuak. 11:00 APERITIFA. 14:00 Piki-nikia Merenderuan, Ondotik kalejira Iban eta
Joxek alaiturik. 18:00 PILOTA PARTIDAK Etxelebert pilotalekuan. Lau eta erdian: AGIRRE - BEN-
GOETXEA VII eta Binaka: MIKEL GOÑI-GOÑI II / PATXI EUGI-EULATE. 20:00 GAZTELU taldearen
emanaldia Elizan. 20:00 Dantzaldia AIERRIK taldearekin. 21:30MUTILDANTZAK, gaita eta larrain
dantza. 00:30 Dantzaldia AIERRIK taldearekin. Ondotik Gaixoa Gu!
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LorenaAlmandoz gazteak ttikitatik izan du dantzarako zaletasuna. Kanpora ikastera joan zen arte
aritu zen Erreka Dantza Taldean. Denboraldi batez herrian ez da dantza talderik izan, baina orain
dela lau urte lehen dantza taldean ibili ziren batzuk elkartu eta berriz hartu zuten martxa. «12 la-
gun elkartzen gara astean behin».
Urteanzeharhainbatemanaldi etaekitalditanhartzenduteparte:Eguberrietan,Errekarenegunean,
eskualdeko jai desberdinetan… «Urtetik urtera ekintza gehiagotan parte hartzen joan gara».
San Pedrotan, urtero bezala, «Trapatan dantzatuko dugu elizako atarian eta aurten lehen
aldiz arratsaldean ordu beteko emanaldia eskainiko dugu». Bestak hurbil daudela ikusita
orain astean bitan elkartzen hasi dira, saio borobila egin nahi dutelako. Emanaldi horrek bezpera-
ko parranda baldintzatzen duen galdetuta «talde osoak dugu zalantza berdina, baina besta
pixka bat eginen dugu».
Burrunba eguna da Lorenarentzat bestetako egunik bereziena. «Gazteak elkartu, bazkaldu,
dantzatu eta kantatu, giroa ezin hobea da». Azken urteotan aste tartean izan da «kanpoko
jende aunitzik ez da egoten da eta egun onena izaten da besta egiteko». Baina aurtengoan
San Pedro eguna ere berezia izanen da arratsaldeko dantza emanaldiarengatik «beraz, bi egun
aukeratuko nituzke, Burrunba eguna eta San Pedro eguna».
Doneztebeko bestei ez zaie deus falta Lorenaren ustez. «Aurten egun asko dira eta tarteko
egun batek atseden eguna izan beharko luke». Bere proposamena «atsedeneko egun hori
egin eta bertze egunetan gauza gehiago antolatu».
Besta Ttikiak maite ditu baina San Pedroen zain egoten dela ez du ukatzen. «Neguan inauteri-
ak edo kinto bestak kenduta ez da besta aunitzik izaten herrian eta uda hasierako lehen
besta hauek gustora hartzen dira».
HainbatherritakoudakobestenaperitiboadiraLorenarentzatDoneztebekoSanPedroak«etortzen
denak giro paregabea eta herri giro bikaina izanen ditu zain».

Lorena ALMANDOZ | Erreka dantza taldeko partaidea

«Aurten lehen aldiz dantza saioa
San Pedro egunean eginen dugu»
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Ekainak 28 asteartea BEZPERA
10:30 OMENALDIA 85 urtetik goitikoendako eta urrezko eta platinozko ezteiak egiten dituztenei.
MEZA pilotalekuan. 13:00 KIROL-ERAKUSTALDIA. 15:00 BAZKARIA. Ondotik Dantzaldia. 20:00
SUZIRIA, Herriko Etxetik. Ondotik karrika-dantza CORCOR txarangak eta Txistulariek alaitua.
00:30-03:30 Dantzaldia GAUBELA taldearekin.

Ekainak 29 asteazkena SAN PEDRO EGUNA
09:00 Diana CORCOR Txarangak girotua. 11:00 Done Petri Apostoluaren omenezko MEZA NA-
GUSIA. MENDI ABESBATZAK Lorenzo Perosi Presbiteroaren ‘Missa Secunda Pontificalis’, Hilarión
Eslavaren ‘Tu es Petrus’ eta José Antonio Irigoyenen ‘Agur Doneztebe’ abestuko ditu. BANDERA-
DANTZA,Trapatan eta bertze dantza tradizional batzuk, Erreka Dantza taldearen eta Doneztebeko
Txistularieneskutik.11:00ERRALDOIAKetaBURUHANDIAK,Txistularienbandak lagunduta.13:30
APERITIBOA,HerrikoEtxekoBehealdean.17:30MUSTXAPELKETA.19:00EUSKALDANTZAK,Erre-
ka Dantza taldearen eskutik, Bear zana pilotalekuan.20:00-22:00Dantzaldia LAIOTZ taldearekin.
22:15 ZEZENSUZKOA eta JAPONIAR BONBAK, Bear Zana pilotalekuan. 00:30-03:30 Dantzaldia
LAIOTZ taldearekin.

Ekainak 30 ortzeguna GAZTE BURRUNBAREN - TTIKIEN UDALA
09:00 Diana CORCOR Txarangak girotua. 11:00 Ttikien Udalari Ongietorria. Ondotik Alkate ttiki-
ak eta haren zinegotziek SUZIRIA botako dute. Erraldoiak eta buruhandiak, txistulariek lagundu-
ta. 11:30 MEZA, ttikien Udalbatza buru dela eta Erraldoiek, buruhandiek eta txistulariek lagun-
duta. Ondotik EUSKAL DANTZAK, Dantzari Ttikien Dantza taldearen eta Txistularien eskutik. Bu-
ruhandiak herriko karriketan barna. 12:00 TRIKI-POTEOA, Gazte Burrunbarekin. 14:00 Gazte
Burrunbaren BAZKARIA. Ondotik Dantzaldia. 14:30 Ttikien Udala aukeratzen parte hartu duten
haur guztiendako BAZKARIA. 16:00-20:00 Haurrendako KARTak eta PUZGARRIAK, Bear Zana pi-
lotalekuan. 20:00 Ttikien Udalbatzak bere agintaritza utziko du Herriko Etxean; Ttikien Udal-
batzako DIPLOMA BANAKETA. 21:00 TXISTOR-JATEA, Santa Luzia Plazan. 20:00-23:00 Dantzal-
dia AIERRIK taldearekin.
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Erreka Kirol Taldeko kidea da Pablo Elizondo. Urte batzuk badira kirol taldeko zuzen-
daritza utzi zuenetik «baina beti nabil taldearen inguruan. Laguntza guztia esker
onekoa izaten baita horrelakoetan». Erreka Kirol Taldeak hiru eremu nagusi ditu, es-
kubaloia, judoa eta pilota. «400 bazkide inguru gara elkartean, horrek erran nahi
du osasuntsu gaudela”.
Urtean zehar hainbat aktibitate antolatzen dituzte Erreka Kirol Taldetik. Mendi ibilaldiak,
herri krosa, Errekaren Eguna, udako kirol eskolak, pala txapelketa…Antolatzen dituzten
jarduera multzoak garbi erakusten du ez direla geldirik egoten diren horietakoak.
San Pedrotako egunik politena «bezpera izaten da. Egun horretako afaria da gehien
gustatzen zaidana». Herriko jendea elkartzen da afaltzera eta giro bikaina izaten de-
lako gozatzen du Pablok. Politena eta bereziena desberdintzen ditu, bereziena, San Pe-
dro eguna delako Pablorentzat.
Ez luke ezer aldatuko San Pedroetatik. «Beti antolatu daitezke gauza gehiago beste-
tan baina, orain, krisia dela eta, ez dago gehiago eskatzerik».
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Pablo ELIZONDO | Erreka kirol elkarteko kidea

«Bezperako afarien ondotik
giro bikaina izaten da herrian»



Aurtengo bestak, ordea, desberdinak izanen dira berarentzat. Aita izan denetik lehen
San Pedro bestak izanen ditu aurtengoak. «Bestak bizitzeko modua aldatuko zait,
baina saiatuko naiz moldatzen besta pixka bat egiteko».
Besta Ttikiak sortu zirenean antolatzaile taldeko kide izan zen. «San Miguel auzoko
bestak egiten ziren.Besta horiek desagertu zirenean asteburua hutsik gelditu zen
eta Besta Ttikiak sortu genituen». Nahiz eta Besta Ttikien sortzaile taldean egon, ez
duzalantzarikegitenSanPedroakedoBestaTtikiakaukeratzerakoan,«SanPedroetarako
ohitura gehiago izaten dugu eta horiek dira nire kuttunenak». Norbait zalantzan
balego, Doneztebeko bestetan parte hartzera gonbidatu nahi du jendea Pablok. «Giro
bikaina izanen da eta lehen aldiz datorrena berriz ere etorriko da».
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Uztailak 1 ortzirala
09:00 DIANA, Doneztebeko txistulariek girotua. 11:00 BURUHANDIAK, herriko karriketan barna.
11:00 ESKUBALOI-PARTIDA,Erreka Kirol Elkartearen eskubaloi-eskolak antolatuta.12:00GORRI-
TI eta BERE ANIMALIEN SAIOA, Bear Zana pilotalekuan. 17:00 MEZA eta Jesusen Bihotzaren
PROZESIOA. 18:00 ESKU-PILOTAKO eta ERREMONTE jaialdia, Erreka Kirol Elkartearen pilota-es-
kolak antolatuta.20:00-22:00DantzaldiaTRIKIDANTZ taldearekin.01:00-04:00DantzaldiaTRIKI-
DANTZ taldearekin

Uztailak 2 larunbata
09:00 Diana CORCOR Txarangak girotua. 11:00 TXU-TXU TRENA, herrian barna, eta PUZGARRI-
AK, IGERILEKUAN.11:00BURUHANDIAK,herrikokarriketanbarna.11:00PLATER-TIROKETA,Ehiza
Elkarteak antolatua.14:00HERRI-BAZKARIA.20:00-22:00Dantzaldia JALISKOBAND taldearekin.
22:30 SU ARTIFIZIALAK. 01:00-04:00 Dantzaldia JALISKO BAND taldearekin.

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

BERTSOLARITZA � FINALA

Sari andana lortu
dute eskualdeko
gaztetxoek
Nafarroako
Bertsopaper
lehiaketan
Kategoria
guztietako
lehen sariak
Leitza, Lesaka
eta Berara joan
dira

TTIPI-TTAPA
Emaitzabikainakes-

kuratu dituzte eskual-
deko neska-mutikoek
Nafarroako Bertsozale
Elkarteak hezkuntza
arautuanantolatzendu-
enbertsopaper lehiake-
tan. Saridun gehienak
eskualdekoak dira,
Bortzirietakoak,baztan-
darraketa leitzarrak,ze-
hazki.

SARIDUNAK
Lehen Hezkuntzako

bigarren ziklokoei da-
gokienean,LeitzakoEr-
leta ikastetxeko Xabat
Ilarregi Marzolek esku-
ratu du lehendabiziko
saria; Lesakako Tanti-
rumairu ikastolakoUxue
Mesa Garmendiak bi-
garrena eraman du eta
Baztan Ikastolako Oier

Ariztegi Elizondok hiru-
garrena.
Lehen Hezkuntzako

3.ziklokoenartean,Tan-
tirumairu ikastolako
Paulo RamosZumaldek
irabazi du lehiaketa eta
Erleta ikastetxeko Be-
ñat Altzelai Canflanca
etaJoanes IlarregiMar-
zol sailkatu dira biga-
rren eta hirugarren, hu-
rrenez hurren.
DBHko1. eta2. kur-

tsoko ikasleen artean,
lehendabiizkosariaBe-
rako Labiaga ikastola-
ra joan da, Urki Txope-
renaElosegirentzat izan
baita; hirugarren pos-
tuaereBortzirietangel-
dituda,BerakoTokiOna
institutuko Xabat Ma-
txikote Seinentzat izan
delako.
DBHko hirugarren

eta laugarren mailako
kategorian, lehendabi-
ziko saria Toki Ona ins-
titutuko Ainara Etxabi-
de Sagarzazurentzat
izan da.
Eskualdean gelditu

ez diren sariak Etxarri
Aranatz, Iruñea eta Ba-
rañainera joan dira.

ARGAZKIA: BERTSOZALE ELKARTEA

Bertsopaper lehiaketako sariak banatu dira Baztan-Malerrekan
NafarroakoBertsozaleElkarteakhezkuntzaarautuanantolatzenduenbertsopaper
lehiaketaren barne, Baztan etaMalerrekako bertsopaper sarien banaketa egin da
berriki. Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailan, lehen saria Baztan Ikastolako Oier
Ariztegik lortu du eta eta 5. eta 6. mailan Doneztebeko SanMiguel eskolako Uxue
Ibarrolak. DBHko 1. eta 2. mailan, Doneztebeko Mendaur institutuko Jon Alda-
bek hartu du lehen saria eta 3. eta 4. mailan, Lekaroz institutuko Sukil Etxenikek.

ARGAZKIA: BERTSOZALE ELKARTEA

Bertsopaper lehiaketako sariak banatu dira Bortzirietan
NafarroakoBertsozaleElkarteakhezkuntzaarautuanantolatzenduenbertsopaper
lehiaketaren barne, Bortzirietako bertsopaper sarien banaketa egin da berriki. 3.
eta4.mailan lehenbizikosariaLesakakoTantirumairu ikastolakoUxueMesaren-
tzat izan da eta 5. eta 6. mailako lehendabiziko saria ikastetxe bereko Paulo
Ramosentzat. DBH 1 eta 2. mailan, Labiaga Ikastolako Urki Txoperenak esku-
ratu du sari nagusia eta 3. eta 4. mailan, Toki Ona institutuko Ainara Etxabidek.

ARGAZKIA: BERTSOZALE ELKARTEA

Bertsopaper lehiaketako sariak banatu dira Leitzaldean
NafarroakoBertsozaleElkarteakhezkuntzaarautuanantolatzenduenbertsopaper
lehiaketaren barne, Leitzaldeko sarien banaketa egin da berriki. 3. eta 4. mailan
Erleta eskolako Xabat Ilarregi izan da lehen saria eraman duena; 5. eta 6. mailan
ikastetxeberekoBeñatAltzelai;DBH1eta2.mailan,Amazabal institutukoMartxel
Intxausti izan da irabazle eta 3. eta 4. mailan institutu bereko Ibai Zugarramurdi.
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KULTURA

BERTSOLARITZA � FINALA

Josu Sanjurjo nagusi
14-18 urtekoen
Nafarroako
Eskolarteko
Txapelketan
Euskal Herriko
txapelketarako
txartela
eskuratu du

TTIPI-TTAPA
JosuSanjurjobertso-

lari lesakarra nagusitu
zen maiatzaren 27an
Txantrean jokatu zen 14
eta 18 urte bitartekoen
Nafarroako Eskolarteko
Bertsolari Txapelketako
finalean. Hamar bertso-
lari gazte aritu ziren lehi-
an eta lesakarra gailen-
du zen. Manolo Aroze-
na bertsolariak eta Na-
farroako Bertsozale El-
kartekolehendakariohi-
ak jantzi zion txapela.

Bigarren postua Irati
Majueloiruindarrarentzat
izan zen eta bi bertsola-
ri hauek izanen dira Na-
farroako ordezkariak
ekainaren 18an Agurai-
nen jokatuko den Eus-
kal Herriko Eskolarteko
Txapelketan.
Partehartuzutenber-

tsolarien artean bertze
hiru izanzireneskualde-
koak: Amaia Elizagoien
(Oronoz),MikelTelletxea
(Lesaka) eta Sukil Etxe-
nike (Narbarte).
Ekainaren 5ean, ber-

tzalde,14urtebitarteko-
en Eskolarteko Txapel-
keta egitekoa zen La-
rraintzarren,Nafarroako
Bertso Eskolen Eguna-
ren barrenean.

UTZITAKO ARGAZKIA

Baztan-Bidasoaldeko bertsopaper lehiaketako sariak banatu dira
BanatudiraXXIV.Baztan-Bidasoaldekobertsopaper lehiaketakosariak.Amailan,
lehen saria Lesakako Ane Telletxearentzat izan da (Apeza maritua) eta bigarrena
Igantziko Maiana Seinentzat (Margoketa). B mailan, Azkaineko Aitor Etchechur-
Servier izan da garaile (Oharkabean) eta bigarren saria bitan banatua gelditu da:
Doneztebeko Jon Aldabe (Hilketa gertatu da) eta Beatriz Maritorenarentzat (Bear-
zana frontoia) izanbaita.Cmailan, Aitor Arotzena lesakarrarentzat izanda sari na-
gusia (Miraria Lourdesen) eta bigarrena Ioar Tainta lesakarrarentzat (Gernika).

14-18 urtekoen
Nafarroako Eskolarteko
Txapelketan parte hartu
zuten bertsolariak.
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BERA

Horrela, 18 BOE
eta aparkaleku
gehiago eginen
dira

TTIPI-TTAPA
Altzaten56bizitzaeta

162 aparkaleku egiteko
aukera emanez, hirigin-
tzaplanarenaldaketabe-
hinbetikoonartuduUda-
lak.Erabakiakeremuho-
rretarakolehendikaurrei-
kusiazegoenegitasmo-
an aldaketak ekarri ditu,
aparkaleku eta bizitza
gehiago eginen baitira.
Lehenago,BabesOfi-

zialeko sei etxebizitza
aurreikusiak zeuden eta
onartu berria den plan
aldaketarekin,guttienez
18 eginen dira eta etxe-
bizitzakolektibolibreak
38 izanendira –lehen18
ziren aurreikusiak–.
Altzateko aparkaleku

arazoak moldatzeko,
aparkaleku kopurua ere
igoeginenda.Guztira88
aparkaleku publiko eta
84pribatueraikitzekoas-
moadago–lehen86pu-
bliko egitea zegoen au-
rreikusia–.
Josu Iratzoki alkate-

ak adierazi digunez,
«erreka bazterrean ere-
mu berde zabal bat egi-
nen da eta eremu hau
Altzate karrikarekin lo-
tzeko oinezko bide bat
erebai».Zubibatzukere
aldatubeharkodirelagai-
neratu digu alkateak,
uholdeen ondorioz sor
daitezkeen arazoak tti-
kitzeko. Bajuetan bizit-
zak ere izanen dira eta
«ez dabajo komertzialik
aurreikusi».
Bertzalde, lehen zor-

tzi bifamiliar eraikitzea
aurreikusia zegoen,bai-
naaldaketaonartuondo-
tik, ez da bakar bat ere

izanen.Hori izanbaitaal-
daketarenoinarria.«He-
rriguneaezgenuenego-
kia ikusten etxebizitza

bifamiliarrakeraikitzeko,
luraunitzokupatzendu-
telakoetaezdelakoere-
du jasangarria herrigu-
neanegiteko.Hauensal-
neurria ere hagitz altua
da.Horrenordez,bizitza
dentsitate gehiago sar-
tu da, lurra hobeki apro-
betxatzeko asmoz»,
azaldu digu Iratzokik.

Altzateko bestak
Ekainaren17tik19ra

bestakospatukodituzte
Altzaten.

Bide hezkuntza
Istripuak eta ondo-

rioak izenburupeanToki
Ona Institutuko DBH1-
eko ikasleek bide hez-
kuntza landuzuten joan

den hilabete bukaeran.
DBH3koek, ber r i z ,
Mapfre Fundazioaren
Segundu batean zure
bizitzaaldatzenda filma
ikusi etamahai-ingurua
egin zuten Semper au-
toeskola, Mapfre Fun-
dazioko kide eta Foru
Poliziarekin.
Ikastaroak Semper

autoeskola eta Mapfre
Fundazioaren eskutik
egindako sentsibiliza-
zio kanpaninaren ba-
rrenean egin dira.

Realeko bufandak
Realzaleakbiltzendi-

tuenGenaroTaldeakbu-
fandak atera ditu. Zor-
tzieurotanerosdaitezke
Xuga ostatuan.

UDALA � HIRIGINTZA

Altzate inguruko
hirigintza planaren
aldaketa behin
betiko onartu du
Udalak

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Bertso musikatuak ikastola eta eskolako neska-mutikoen eskutik
Baztan-Bidasoaldeko Bertsopaper lehiaketaren sari banaketa egunean, ikus-
kizun ederra eskaini zuten Labiaga ikastola etaRicardoBaroja ikastetxeko ikas-
leek. Bertso musikatuak eskainiz saio polita atera zitzaien.

UTZITAKO IRUDIA

Itxura hau hartuko luke Altzate inguruak, hirigintza plan aldaketaren arabera.

Kaxerna Gaztetxearen 5. urteurreneko
ospakizunek igandera arte segituko dute
BortzurtebetedituaurtenKaxerna

Gaztetxeaketaurteurrenabeharbeza-
la ospatzeko hainbat ekitaldi egiten
aridiraastelehenazgeroztik. Igande-
rabitarte izanendiragehiagoere.As-
teartean, hilak 7, 18:00etan haur jo-
lasaketa19:00etanpailazoak izanen
dira.Asteazkenean,18:00etanPales-
tinari buruzko hitzaldia izanen da eta
21:00etan herriko produktuekin afa-
ria. Ortzegunean, 18:00etan pin pon
txapelketa eginen da eta 21:00etan
zinea.Ondotik,zorronkagauaizanen
da. Ortziralean, euskal dantza taile-

rraeginenda18:00etaneta22:00etan
trikitixagauaetairrintzi lehiaketa.Egun
haundia, halere, larunbatekoa, hilak
11,izanenda.10:00etanmuralmargo-
tzeaeginenda;12:00etaneuskalpre-
soen aldeko topa; 14:00etan urtebe-
tetze bazkaria (txartelak Errekalden
eta Katakun salgai, ortzegunera arte
bortzeurotan);18:00etankalejira-po-
teoa eginen da; 20:00etan makarro-
nada afaria eta 21:00etan kontzer-
tuakWhiskeymamaeta talde sopre-
sabatekin. Igandean,azkenik,18:00-
etan kontzertu sorpresa izanen da.
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LESAKA

Nafarroako
Eskolarteko
bertsolari
txapelketa
irabazi du
14 eta 18 urte bitarte-
koen Nafarroako Es-
kolarteko Bertsolari
Txapelketakofinalajo-
katu zen maiatzaren
27an Iruñean. Hamar
bertsolari gaztek har-
tu zuten parte Txan-
treako Euskaldunon
Biltoki Elkartean egin
zen saioan eta Josu
Sanjurjolesakarraklor-
tu zuen lehen postua.
Manolo Arozena ber-
tsolariaketaNafarroa-
koBertsozaleElkarte-
ko lehendakari ohiak
jantziziontxapelaaur-
tengoan txapelketa
nagusianerepartehar-
tu duen bertsolari
gazteari.Bigarrenpos-
tua Irati Majuelo iruin-
darrarentzat izan zen.
Bibertsolarihauekiza-
nen dira Nafarroako
ordezkariakekainaren
18an Agurainen joka-
tuko den Euskal He-
rrikoEskolartekoTxa-
pelketan. Sanjurjore-
kinbatera,MikelTelle-
txea Antzizar ere aritu
zen finalean.

Pertsonaia
Josu SANJURJO

HEZKUNTZA � IKASTURTE BUKAERAKO OSPAKIZUNAK PREST ESKOLAN ETA IKASTOLAN

Ikasturteari adio erranen diote
Irainen eta Tantirumairun
Hilabete osoan
egiten ari diren
ekitaldiak
hilaren 21 eta
25eko bestekin
borobilduko
dira

Aitor AROTZENA
Ikasturtea agurtzen

hasiakdiraherrikobiikas-
tetxeetanzenbait ekital-
direkin. Irain eskola pu-
blikoan,6.mailako ikas-
leekHerodotoantzesla-
naeskaini zutenekaina-
ren 3an eta ekainaren
10ean, bide hezkuntza
saioa antolatu dute goi-
zeanzehar. Ikasturtebu-
kaerako besta, berriz,
ekainaren 21eaneginen
dute . 09 :00eta t ik
13:00etara herri kirolak,
jokuak, txistorrada, sari
banaketa eta bertze
ekintzak izanen dituzte.
Tantirumairu ikasto-

lan,ekainaren1eanTxo-
koTxiki ipuin eta ilustra-
zio lehiaketako sari ba-
naketa egin zuten. Ekai-
naren 17an, Pipergorri
aldizkaria argitaratuko
duteetaikasturtebukae-
rako besta ekainaren
25ean izanen dute.
11:30etik aitzinera, gu-
raso eta laguntzaileek
paellak prestatuko di-
tuzte eta gero paella ja-
tea eta bertzelako ani-
mazioak izanen dituzte.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Haurraren Eguna arrakastatsua suertatu zen
Irain ikastetxe publikoko eta Tantirumairu ikastolako guraso elkarteek elkarla-
nean antolatutako Haurraren Eguna ederki ospatu zuten herriko neska-muti-
koek. Komentu inguruan jarritako puzgarri, bizikarts eta garai bateko jokuetan
ibili ziren, eguzkia lagun. Arratsaldean musika eta berendua izan zuten.

ARGAZKIAK: TELLETXEA

Beti Gaztek igoera bai, baina finala ez
Bere multzoko lehen sailkatua izanik, Ohorezko
Mailara igotzea lortu du Beti Gazteko talde na-
gusiak, denboraldi bikain baten ondotik. Bertze
multzoko irabazlearen kontra, Urolaren kontra,
finala jokatu zuen maiatzaren 21ean Beasainen,
baina 1-0 galdu zuen. Beraz, ezin izan zuen den-
boraldia txapeldunaren tituluarekinborobildu.Ka-
dete mailako taldeak ere igoera lortu du aurten.
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GIZARTEA � ERLEEN KONTRA EGITEN DUTE

Liztor beltzen
hiru kabi berri
aurkitu dira
Horrelakoren
bat ikusiz gero,
112ra deitu
behar da

Irune eta Itsaso
Otsailean liztor bel-

tzen kabi haundi hura
aurkitu zenetik, mar-
txoan eta apirilean liztor
beltz aunitz harrapatzea
lortu da tranpei esker.
Halere,orainhirukabitti-
ki agertu dira; Elizalde-
kobordakoaleroan,Kan-
posantuondokoArrasa-
te etxean eta Lapitzeko

bizkarrekoeguretxolan.
Golfeko pilotaren ta-

mainakoak dira, kolore
xurikoak eta azpian 12
mm inguruko zuloa du-
te. Bertan lehendabizi
bortz ume ateratzen di-
raeta15 inguruhazitzen
direnean zuhaitz punta-
ra joatendira kabi haun-
dia egitera. Hemendik
jendearen kolaborazioa
eskatzen da, norbaitek
horrelakokabibat ikusiz
gero,berehala112radei
dezan. Liztor beltzaker-
leetankaltehaundiaegi-
tenduetaezinbertzekoa
da herritarren laguntza.

ETXALAR

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

Komunioak
Maiatzaren 20an komunioak izan zire herrian. Azken urte hauetako jaunartze
kintarik haundiena izan zen, 10 neskamutilek egin baizuten: Uxue Iturria, Leire
Iribarren, Uxue Telletxea, Olaia Iturria, Pablo Leiza, Xabier Iparragirre, Maria
Martin, Rafaela Gomez, Xabier Telletxea eta Andoni Otxoteko.

ARGAZKIA: NEREA MITXELTORENA
Liztor beltzaren kabia.

Igerilekuen irekiera
Ekainaren18anikusi-

koduguaurten lehenal-
diz igerilekuajendearen-
tzatzabalik.Eguneroza-
balik izanen da, abuztu
akabera arte, eta betiko
moduanbestetakoegu-
netan itxita izanen da.
Herrikobikutxetanego-
nen dira salgai bonoak.

Haurraren eguna
Kurtsoakaberarekin

batera aurtengo Hau-
rrarenEgunaekainaren
19anospatukoda.Goi-
zean frontoian erakus-
keta antolatuko da es-
kolanegindakoeskulan
eta abarrekin. Ipuin to-
paketak ere ez du hu-
ts ik eg inen: ikas le
guztiek idatzitako ipui-

nak paneletan izanen
dira irakurgai. Eguerdi-
an bazkaria izanen da
frontoianGurasoElkar-
teak antolatua. Apun-
tatzeko Guraso Elkar-

teko juntakoei abisatu
behardaekainaren10a
baino lehen. Eta 16:30-
ean, Udalak antolatuta
Musika tresnen fabrika
antzerkia izanen da.

ARGAZKIA: AINTZANE OLLOQUIEGUI

Nafarroako bertsopaper lehiaketa
Aurten,urterobezala,eskolako3.ziklokoikasleekNa-
farroakobertsopaper lehiaketanparte hartu dute eta
6. mailako Andoni Iribarren Indaburu eta 5. mailako
Ainhoa Telletxea Iparragirrek aipamena jaso dute.
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IGANTZI

UDA � EKAINAREN 15ETIK IRAILAREN 15ERA

Heldu den
asteazkenean hasiko
da igerilekuen
denboraldi berria
Irailaren 15era
arte egonen
dira irekita

TTIPI-TTAPA
Hurrengo asteazke-

nean,ekainak15,zabal-
dukodituigerilekuakate-
ak eta irailaren 15era ar-
teegonenda irekita.Be-
ti bezala, uda osorako,
bi edo hiru hilabeterako
etaegunekosarrerakiza-
nen dira aukeran. Herri-
an erroldatuek eta ez
erroldatuek prezio des-
berdina izanen dute.

UDA OSORAKO
• 18 urtetik gora: 37 eu-
roherrianerroldatueketa
ez erroldatuek 63 euro.
•11-18urte: 25euroeta

42 euro ez erroldatuek.
•4-10urte:17eta28eu-
ro ez erroldatuek.

EGUN BATERAKO
• 18 urtetik gora: 5 euro.
• 11-18 urte: 3,50 euro.
• 4-10 urte: 2,50 euro.

BI HILABETE
• 18 urtetik gora: 33 eu-
roerroldatueketa56eu-
ro ez erroldatuek.
•11-18urte: 21euroeta
35 euro ez erroldatuek.
• 4-10 urte: 14 euro eta
24 euro ez erroldatuek.

HILABETE BAT
• 18 urtetik gora: 21 eu-
roherrianerroldatueketa
ez erroldatuek 35 euro.
•11-18urte: 17euroeta
28 euro ez erroldatuek.
• 4-10 urte: 11 euro eta
19 euro ez erroldatuek.
15 lagunetik gorako

taldeentzat eta familia
ugarientzat deskontuak
izanen dira.

Biltokitik eskerrak
NafarroakoKutxaren

Zukaukeratu,zukeraba-
kiekimeneandantzatal-
deari laguntzekoproiek-
tuaaurkeztuzueniazBil-
toki elkarteak. Eta jen-
dearen erantzuna ona
izan dela ikusita, eske-
rrakemannahiizandituz-
teproiektuaaukeratudu-

ten guztiei. 5.832 euro
bildudiraetazatirikhaun-
diena dantza taldearen-
tzat joanen da.
Aurten,bertzeproiek-

tu bat aurkeztu duBilto-
kik,elkarterakokafe-ma-
kinaindustrialberriaeros-
teko, hain zuzen.

BTT jaitsiera
Hasierabatean,uztai-

laren30eanegitekoazen
Xabi Telletxea zenaren
izena hartuko duenBTT
jaitsiera, baina egunez
aldatzea erabaki du Bil-
tokielkarteak: uztailaren
23an eginen da. Xehe-
tasunak aitzinerago.

Guraso Elkartea
GurasoElkarteakbile-

ra orokorra ortziralean,
hi lak 10, eginen du
(16:30).Doakohaurtzain-
degizerbitzuaizanenda.

ARGAZKIAK: JOXEAN ORTEGA

Haurraren Egunarekin emanen diote ikasturteari bukaera eskolan
Ikasturte bukaera hurbiltzen ari da eta horren seinale, eskolako neska-mutikoak
kanpaldiak egiten ari dira. Donostia, Beire, Lizarra, Zuaza... Hainbat txoko ezagu-
tzeko aukera izan dute aurten ere. Halere, ikasturtea bukatu aitzinetik ateraldi eta
ekitaldi gehiago izanendituzte. Ekainaren17an, Leurtzakourtegietara joanendira
eguraldi ona egiten badu eta txarrarekin BertizkoNatur Parkera. Ekainaren 21ean,
berriz, Haurren Eguna eginen dute. Bertzeak bertze, puzgarriak izanen dira eta
horrez gain, eskola utziko duten seigarren mailakoei agurra eginen zaie. Guraso
Elkarteak antolatuta, ikasle eta irakasleentzako bazkaria eginen da gero.

ARGAZKIA: JOXEAN ORTEGA

Sarituak literaturan
Hainbatsarieskuratudituzteherrikogaztetxoekberri-
ki. 10 urte dituen Maiana Seinek, erraterako, bi sari
irabaziditu:Baztan-Bidasoaldekobertsopaper lehia-
ketan Amailan bigarren saria eskuratu du etaMiran-
da Argako Euskararen Eguneko ipuin sariketan le-
henbizikosaria.MirandadeArgakolehiaketanNaroa
Arriadaherritarraeresaritua izanda,hirugarrensaria-
rekin.Eskolak,berriz,aipamenbereziajasodulehiake-
ta horretara aurkeztutako lan kopuru altuagatik.
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ARANTZA

HEZKUNTZA � IKASTURTE BUKAERA

Ikasturte akaberako
jarduera osagarriak
egiten ari dira
eskolan
Kanpaldiak,
ateraldia eta
ipuin kontalaria
izanen dituzte

Nerea ALTZURI
Ikasturtea atzo hasi

genuela ematen badu
ere, bukaerara ailegatu
gara. Eskolan abudo
oporrakhartukodituzte.
Urtero bezala, oporren
aitzinetikekimenbatzuk
eginak dituzte baina
oraindik ere eginen di-
tuzte.
Maiatzean, Donosti-

an, Lizarran eta Beiren
kanpaldiak izan dituzte
Igantzi, Etxalar,Beraeta
Lesakako lagunekin.
Ekainaribegira jarriz,as-
tehonetanhirugarrenzi-
klokoak Zuazan ibili di-
ra hiru egunezBortzirie-
tako gainerako herri es-
koletako ikasleekin.
Heldu den astelehe-

nean, ekainak 13, biga-
rrenhezkuntzakoakBar-
tzelonara joanen dira
ikasketabukaerakoikas-

bidaian. Hilaren 19ra bi-
tarte izanen dira Katalu-
nia aldean.
Bertzalde,ortziralho-

netan, eskolan bertan
ingelesezkoipuinkonta-
laria izanenda.Etaazke-
nik, ekainaren 21ean,
ikasturte bukaerako
txangoa eginen dute.

Kargu aldaketa
larunbatean
Larunbat honetan,

ekainak 11, hartuko du-
tekarguaudalberriaosa-
tukoduten zinegotzi eta
alkateak. 10:00etan iza-
nen da, Herriko Etxean.

Eskerrak aunitz
Bilduren izenean
Datu onak lortu ditu

ArantzakoBildutaldeak
udal hauteskundeetan.
Partehartzea%72,58koa
izan da eta botoen
%95,65 bereganatu du
Bilduk.Etaemaitzarekin
kontent, Arantzako Bil-
duren lantaldeak eske-
rrakemannahiizandizkie
maiatzaren22koudaleta

foru hauteskundeetan
Bildurenaldeegin zuten
herritar guztiei. Euskal
Herri mailan ere, hagitz
emaitza onak eskuratu

ditu Bilduk Arantzan eta
horregatik ere eskerrak
eman nahi ditu. Ibilbide
berria gogotsu eta ilu-
sioz hastekoprest dago

eta bide batez, edozein
herritarren hitza aditze-
ko eta iritziak jasotzeko
prest daudela jakinarazi
dute Bildutik.

ARGAZKIA: AITZIBER ALMANDOZ

Goizuetara ateraldia
Maiatzaren 28an, Ekaitza Elkarteak antolaturikomendi ateraldia izan zen. 15 lagu-
nek egun ederra pasatu zuten Goizueta aldean. Harat ailegatu eta dutxatu ondo-
tik, bertako elkartean ederki aski bazkaldu zuten. Arratsaldean, etxerako prest
zeudelaautobuseansartuak,goizutarrekautobusetikaterarazietapoteatzeragon-
bidatu zituzten. Giro ederrean ibili ziren eta arratsean bueltatu ziren herrira.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Organu berrituaren inaugurazioa
Joan den maiatzaren 29an, eguerdiko mezan organu berrituaren hotsak aditu
ahal izan ziren. Mezaren ondotik, oroigarri gisa argazki hau atera zen.
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GIZARTEA

LANA � 100 URTE EGIN DITU SINDIKATUAK

Mila afiliatu ditu
ELA sindikatuak
eskualdean
Mendeurreneko
erakusketa
Beran izan da

TTIPI-TTAPA
Maiatzaren 25ean

eginzenBeran,ELAsin-
dikatuaren mendeurre-
nekoerakusketaibiltaria-
ren aurkezpena. Beran
eginzuenNafarroakole-
hengeldialdiaerakuske-
tak,sindikatuakehunur-
teetan egin dituen hain-
bat aldarrikapen eraku-
tsiz eta eskualdean izan
direnlangatazketanate-
ratakoargazkiekin.Egun
bateko erakusketa izan
zen etaBeratik Sakana-
rako bidea hartu zuen.
Berako agerraldian

XabierPerezBidasoalde-
koELAkoordezkaria,Mi-
txelLakuntzaNafaroako
ELAko koordinatzailea
eta JoxeMari Arribillaga

eskualdekoELAkoorde-
karia solastu ziren. Arri-
billagakeskualdekoELA-
renhistoriaazalduzuen:
«eskualdeko lehen sin-
dikatuen mugimenduak
LesakanetaBeraneman
ziren.Bortzirietatikzabal-
du zen ELA Malerreka
eta Baztanera, 2. sekto-
rekoenpresaksortuaha-
la».Enpresattikienegoe-
rarekin ere kezkatua
agertu zen, bereziki
eraikuntzakoekin.
Perezek oraingo krisi

ekonomikoarenlarritasu-
naaipatuzuen«sindika-
tueketaELAkmendeba-
teanlortudutenagaltze-
koarriskuangaude».Eta
Lakuntzak ELAren 100
urtetako ibilbidearen
errepasoaeginzuen,bai
Euskal Herri mailan eta
baieskualdeanere.Gaur
egun, ELAk 1.000 afilia-
tu ditu eskualdean.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Guk Independentzia! aldarrikapena Lesakan LABen eskutik
«Murrizketak bakarrik heldu zaizkigu eta hauekin moztu behar dugu gure he-
rria ezkerretik eraikitzen hasteko». Hori aldarrikatzeko,Guk independentzia! le-
lopean egun osoko egitaraua antolatu zuten ekainaren 4rako.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
ELAk prentsaurrekoa eskaini zuen maiatzaren 25ean Beran.
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SUNBILLA

Goizean
goizetik
ekitaldiak
izanen dira

Maider PETRIRENA
AurtenSunbillakhar-

tukodu ingurukogazte-
akelkartukodituenegu-
na.Ekainaren18anegi-
nen da Malerrekako
GazteEgunaetaohibe-
zala, goizeanhasikodi-
ra ekitaldiak.
•11:00etangosariahe-
rriko plazan.
• 11:30ean haurrentza-
ko jokoak.
• 12:30ean hitzaldi-
eztabaidaMarasmaren
inguruan.
•Ondotik, bazkariaUli-
beltzak elkartean.
• Arratsaldez, kale ani-
mazioa fanfarrearekin.
• 22:00etatik aitzinera
kontzertuakplazan:As-
katu. E.T.S., Sutan eta
Aierrik taldeekin.
Bazkarirako txarte-

lak 10 eurotan egonen
dira. Itturburu ostatuan
eta Malerrekako Gazte
Asanbladarenegoitzan
eman daiteke izena.

Igerilekua laster
zabalik
Igerilekua ekainaren

15etik irailaren15erabi-
tarte egonen da irekia,
11:00etatik20:00etara.
Lan egiteko bortz lagu-
nek eman zuten izena
eta horien artean hiru
aukeratudira.Denekso-
rosle akuatiko titulua

zeukatenez, esperien-
tzia eta bertze titulazio-
ak kontuan hartu dira
eta ondorioz, hiru hau-
ek hartuko dute igerile-
kua: Miren Mangado
Oianartedoneztebarrak,
IoritzMitxeltorenaAmu-
narriz elizondarrak eta
Alix Gereka Amunarriz
iturendarrak.
Aldaketa ttiki bat

egon da aukeratzeko
moduan. Orain arte
Udalak muga bat jarri-
ta, interesatuek proiek-
tu bat entregatzen zu-
ten eta horren arabera
ematen zieten ala ez.
Orain,berriz,hiruhauek
kontratatukodituzteso-
rosle konbenioaren ba-
rreneanturnoka,betiere
igerilekuanbi egondai-
tezen. Dagozkien opo-
rrak izanen dituzte bai-
ta igande bat libre ere.
Bonoak Nafarroako

etaRural kutxetanego-
nen dira salgai.

PREZIOAK
• 6 urte arteko haurrek
dohainik izanen dute.
• 6 urtetik 12 urtera: hi-
ruhilabetekoa 20 euro,
hilabetekoa 15,50 euro
eta egunerokoa 3 euro.
• 12tik 18 urtera: hiruhi-
labetekoa26,50euro,hi-
labetekoa22,50euroeta
egunerokoa 3,50 euro.
•18urtetikaurrerakoek:
hiruhilabetekoa39euro,
hilabetekoa 28 euro eta
egunerokoa 4,50 euro.
Igeriketako ikastaro-

entarifaketaorduak ige-
rilekuko arduradunek
paratuko dituzte.

OSPAKIZUNAK � AURTEN SUNBILLAN

Malerrekako
Gazte Eguna
ekainaren 18an
eginen da

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

San Migelen irudia bisitan
Aurreko alean jarri bezala, maiatzaren 29an etorri zen Sunbillara San Migel
Goiaingeruaren irudia, 18:00etako mezan. Meza ondotik, Basilio apaiza, bere
laguntzaileekin, hilabetero komunioa ematera joaten den etxeetara joan zen.

ARGAZKIA: BIDAL IBARRA

Mendi irteerak
Mendi ateraldiek ez dute etenik herrian: ekainaren 5ean Larunera egitekoa zen
irteera, eta ekainaren 19an, Trinitate Eguna dela eta egun polita eta handia de-
la aprobetxatuz, Mendaurrera joanen dira. 08:00etan aterako dira plazatik. Ar-
gazkia aurten Irubelakaskora egindako irteerakoa da.
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OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 17AN ETA 18AN

Ekitaldiz beterik
dator gero eta
indar haundiagoa
duen Errekaren
Eguna
Eskubaloi talde
haundietako
jokalariak
etorriko dira

TTIPI-TTAPA
Aurten ere Erreka Ki-

rol Elkarteak bere egu-
na izanendu.Denboral-
dia modu ezin hobean
akitzeko, gero eta indar
haundia hartzen ari den
ErrekarenEgunaekaina-
ren 18an izanen da. Ha-
lere, ekitaldiakbezpera-
tik hasiko dira.

EKAINAK 17, ORTZIRALA
• 20:00etan Zineman:
Errekakomendigoizale-
en eskutik Andinismoa
Ekuadorren proiekzioa.
•22:00etanMusTxapel-
ketaSantaLuziaplazan.

EKAINAK 18, LARUNBATA
•09:30eanErrekarenha-
rrobiko neska-mutilen
eskubaloi partidak.
• 11:30ean kadete nes-
ken partida kiroldegian:
Erreka-Ultzama.
•12:00etanjudoerakus-
taldia kiroldegian.
• 16:00etan kadetemu-
tilen eskubaloi partida.
•17:00etanErrekaBtal-
deaberegaraian jokala-
ri izandakoen aurka.
• 18:15ean Erreka eta
Izarren Taldearen parti-
da.IzarrenTaldeanAnai-
tasuna,BidasoaetaSan
Antonioko taldeko joka-
lariak ariko dira.
• Dantza taldearen era-

kustaldiaizarrenpartida-
ren atsedenaldian.
• 21:00etanSantaLuzia
plazan afari herrikoia.
Txartelak Titi ostatuan
hilaren 15era arte.
• Gauerditik aitzinera,
gaupasa izanen da Ja-
lisko Band taldearekin.

Musika Eskola
MusikaEskolakikas-

turte berrirako matriku-
lazio epea ireki du. Aur-
ten6urtebetetzendituz-
tenetik aitzinerako ikas-
leberrientzatdadeialdia
eta ortziralean, hilak 10,
akitukoda izenaemate-
ko epea. Musika esko-
lan egin beharko da,
16:30etik 20:00etara.

Amaia Iraola
Cirque du Soleil-en
2009ko apirilean,

Agorreta Musika Esko-
lako irakaslea den Iñaki
Diegez izan zen Cirque
duSoleil-enproiektuba-
tean sartu zena. Orain,

berriz, Diegezen bidez,
Amaia Iraola herritarrak
gauza bera egin du eta
CirqueduSoleil-enikus-
kizunetan parte hartze-
ko aukera izanen du.

Ikasturtea akitzear
Egun gutti barru har-

tukodituzteoporrakSan
MigeleskolakoetaMen-
daurinstitutukoikasleek.
Eta ikasturteari bukaera
emateko, jaialdiaantola-

tu dute Lehen Hezkun-
tzakoentzat hilaren 21-
ean. Guraso Elkateak
ekarrikoduenazgain–ai-
tzinekoetan aparra, pai-
lazoak...antolatuizandi-
tu–, dantza emanaldia
izanen da. Horrez gain,
A ereduko irakasle izan
den Rosa Apeztegiak
erretiroa hartuko duela-
ko, omenaldia eginen
zaio. Bigarren Hezkun-
tzakoek, berriz, ikastur-

tea akituko duten egu-
nean,ekainak17,hamai-
ketakoa eginen dute
Bertzalde,azkenegu-

netan ateraldiak egite-
koak ziren: Haur Hez-
kuntzakoak Donostiako
hondartzara joatekoak
ziren, Lehen Hezkun-
tzako 1. ziklokoak San-
ta Leokadiara, 2. ziklo-
koak Getariko hondar-
tzara eta 3. ziklokoak
Landetako ur parkera.

DONEZTEBE

UTZITAKO ARGAZKIA

Lapurreten aitzinean, merkatariak konponbide eske
Herriko saltoki, ostatu, zerbitzu-enpresa eta etxebizitzetan lapurretak ugaritzen ari
dira, kasubatzuetan toki berean zazpi aldiz lapurtzeraino.Horren aitzinean, ordea,
ezdelakonponbiderikaurreikustensalatuduteDoneztebarrakmerkatarienelkarteko
kideek. «Babesgabetasunari administrazioaren eta segurtasun indarren laguntza
ezagehitubehar zaio –diotemerkatariek–.Segurtasun indarrekberenaktetanger-
tatutakoa jasotzen dute, baina aldi berean ez dela aurrerapausorik ematen eta ez
dela inor atxilotzen ikustendugu».Horrezgain, «dendari etaherritarrekiko larderia
eta probokazio egoerak gero eta ohikoagoak direla» adierazi dute, eta honek «ba-
besgabetasunetabidegabekeriasentsaziohandia»sortzenduela.Hala,konponbi-
deaeskatuz,sinadurabilketaabiatuduteetaherritareta ingurukoherrietakobiztan-
leei zuzendu zaizkie horretan laguntzeko, «administrazio, entitate eta erakundeei
arazo latz honen berri emateko». Gaineratu dutenez, «herritarrok eta dendariok
zergak ordaintzen ditugu, herriotan ekonomia sortzen laguntzen dugu eta herrita-
rron arteko bizikidetza egokirako ekonomikoki eta sozialki parte hartzen dugu. Gu
ez gara zaindu beharreko objektuak, babestu beharrekoak baizik». Bide batez,
«egoera konpontzeko konpromisoak, benetako egoera ezagutzen dela ziurtatze-
ko jarraipena eta gauean segurtasuna indartzeko bitartekoak» eskatu dituzte.
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OSPAKIZUNAK � ITURRIAREN INGURUAN

Dena prest dago
larunbat honetan
eginen den
Uritzako bestarako
Goizean
prestaketak
eginen dira eta
eguerdian
hasiko da
besta

Fermin ETXEKOLONEA
Eguerdian, 14:00-

etan botako den altxa-
feroak emanen dio ha-
sieraaurtengoUritzako
bestari.Bazkariaeginen
daondotik,etaarratsal-
deansegitukoduteeki-
taldiek.
Dena den, goizean

goizetik hasiko dira au-
zotarrak prestaketekin.
Auzolanean txabola
prestatukoda,mahaiak
eta aulkiak ere paratu-
ko dira eta bazkaria
martxan jarri ere bai.
Entsalada,paella,bildo-
tsa eta postrea izanen
da menua.
Bazkalondoan, be-

rriz,Moja eta Ainhoare-
kin musika izanen da.

Hortik aurrera, seguru
bat baino gehiago iza-
nendirelaberendu-afa-
riaegitekogelditukodi-
renak.

Maiatzeko
aingeruak
Maiatzeko igandee-

tanegindirenmezetan,
loreak eskaintzen aritu
diren herriko sei neska
gaztekakituduteorain-
goz beraien betebeha-
rra.Bestaberriegunean
tokatuko zaie urteko
azkeneskaintzaegitea.

San Migelen bisita
Herrizherri egitenari

denitzuliarenbarne,San
Migel Goiaingeruaren
irudia maiatzaren 31n
etorri zen gure herrira
bisitan.

Iturengo eskolan
matrikulatzeko
arazoak
Herriko zenbait gu-

rasok Iturengo eskolan
haurrakmatrikulatzeko
arazoak dituzte. Esku-

bidehoriukatu izanasa-
latunahidugu lerrohau-

en bidez, eta gure el-
kartasuna adierazi.

ZUBIETA

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE

Musikari gaztetxoen saioa
Mendaur Trikitixa Eskolan ari diren herriko panderojole hauek ikasturte bukae-
rako kontzertua eskaini zuten beste lagunekin batera Aurtizko frontoian. Saio
polita eskaini zuten maiatzaren 30ean.

ARGAZKIA: AMAIA

Lehenengo Jaunartzea
Argazkian ageri diren Naroa eta Julen Santesteban lehengusuek maiatzaren
29an egin zuten Lehenengo Jaunartzea. Egun polita izan zen beraientzat eta
beraien familientzat.
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ITUREN

OSPAKIZUNAK � EKAINEKO HIRUGARREN IGANDEA

Trinitate Eguna ospatuko da ekainaren
19an Mendaurko kaxkoan
Mendaurrera
bisita egin
ondotik, bestak
enbaltseetan
segituko du
Arkaitz MINDEGIA
Igande honetan zor-

tzi, ekainaren 19an, os-
patukodaTrinitateEgu-
na. Ohiturari jarraituz,
goizez Mendaurko er-
mitanmezak izanen di-
ra eta eguerdian enbal-
tseetanbazkariaeginen
da Ibintza Kultur Talde-
ak antolatuta edo baita
norberakeramandaere.
Bazkalondotik, mu-

sikarekin ilunabarra
arte giro bikaina izanen
da enbaltseetan eta
gauahurbiltzendenhei-
nean, 20:00 aldera, he-
rrira jeitsi eta Aurtizko
ostatuetan tragoxka
hartu ondotik, Iturenen
segituko du besta giro-
ak. Iturengoplazandan-
tzaldia izanen da iluna-
barrean.

TRINITATE EGUNEAN
ABESBATZA ELIZAN
Mendaurko kaxkoan

egunhaundiadenbitar-
tean, San Martin elizan
Iruñeko Katedraleko
musika kapillak kanta-
tukodu11:00etakome-
zan.
Ekaineko iganderen

bateanNafarroako txo-
koakaukeratzendituka-
pilla honek kantuan ari-
tzeko eta aldi honetan,

elizako organoa kon-
pondua dela aprobe-
txatuz,etakapillakozu-
zendariaherrikosemea
delako (Palaziokobor-
dakoa), Ituren aukeratu
dute.Egunaborobiltze-
ko,Elgorriagakobainue-
txetik ere pasako dira
eta ondotik, Donezte-
ben bazkalduko dute.

Ikasturte
bukaerako
ateraldia Zumaiara
Pulunpa eskolako

neska-mutikoei ikastur-
tebukaerahurbiltzenari
zaie, eta horrekin bate-
ra, hondarreko egune-
tako irteerakprestatzen
ari dira. Eguraldi ona

egiten badu, ekainaren
15ean Zumaiara joatea
erabaki dute, Flysch-a
ikustera. Arratsaldean,
Getariko hondartzara
joateko asmoa dute.
Eguraldi txarrarekin,

ordea, ibilbidez aldatu-
ko dute eta goizez Oli-
teko gaztelua ikustera
eta arratsaldean Tafa-
llako igerilekuetara joa-
nen dira.

Herriko Ostatua
zabalik
Obrak egin ondotik,

Urko Villaba Galan eta
EloisaCastroCastroar-
duradun berriek zabal-
du dute Herriko Osta-
tua. Irekiera iragartze-
ko,ekainaren1ean inau-
gurazioa egin zuten.

Lehendabiziko
Jaunartzea
Igande honetan,

ekainak12,Lehendabi-
ziko Jaunartzea eginen
dute herriko bortz gaz-
tetxo hauek: Oier Ma-
r iezkur rena , Lorea
Bazterrika, Estefania
Etxebeste,MattinAltxu
eta Haizea Aioroa.

ARGAZKIA: AINARA MINDEGIA

Ikasturte bukaerako kontzertua
Ikasturte guztian ikasitakoa erakutsi zuten Mendaur Trikitixa Eskolako ikasle-
ek maiatzaren 30ean Aurtizko frontoian. Saio ederra eskaini zuten bildu zire-
nen gozamenerako. Bide batez, hurrengo denboraldira arte aio erran zioten tri-
kitixa eta pandereta klaseei.
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ITUREN-ZUBIETA

HEZKUNTZA � ZUBIETARREK ITURENGO ESKOLAN IKASTEKO AUKERA IZAN DEZATEN

Haur Hezkuntzarako bigarren tutorea
mantentzeko eskatzen segitzen dute
Eskolan hartu
duten azken
erantzuna
ezezkoa izan da

TTIPI-TTAPA
Haur kopuru eskasa-

gatik, duela 16 urte itxi
zen Zubietako eskola.
Geroztik, zuzenean Do-
neztebera joan beharre-
an, etxetik hurbilago du-
tenIturengoeskolarajoa-
tekoaukeraizanduteZu-
bietan. Orduko ikuska-
riak hala baimendu zuen
etagurasobakoitzakera-
baki izan duDoneztebe-
ra ala Iturenera eraman.
Donezteberajoatekoau-
tobusabadute;aldiz, Itu-
renera norberak eraman
behar ditu haurrak.
Azken 11 ikasturtee-

tan, Haur Hezkuntzak bi
tutoreizandituhaurkopu-
ruak hala eskatuta. Ikas-
turte berriari begira, al-
diz, ilun dago kontua. 16
ikasle izanen dira Haur
Hezkuntzaneta14ikasle-
tik gora bigarren tutorea
tokatzen da. Hezkuntza
Departamentuak,ordea,
bakarra tokatzen zaiela
esandu.Etaarrazoia,be-
re hitzetan, «Zubietako
haurrekDoneztebenma-
trikulatu behar dutela».

AURREMATRIKULAZIOA
Otsailean egin zuten

neska-mutikoenguraso-
ek hurrengo ikasturtera-
koaurrematrikulazioa.Sei
ikasle berri agertu ziren:
hiru zubietar eta hiru itu-
rendar.GuztiraHaurHez-
kuntzan16ikasle izanda,
«urtero bezala, bi tutore
egokituko zirela pentsa-
tu genuen», azaldu digu
BegoñaIlzarbeHaurHez-
kuntzakotutoreak.Gaine-

ra, arazorik gabe onartu
ziren aurrematrikulazio-
akGobernuan.Zuzenda-
ria gerora konturatu zen
plaza bakarra aurreiku-
sia zegoela. «Iaz gauza
berapasatuzenetaakats
batizanzen.Segituanzu-
zendu zuten. Aurten ere,
akatsa zelakoan, zuzen-
dariak ikuskariari deitu
eta honek akats bat iza-
nen zela erantzun zion»,
dioIlzarbek.Bainazuzen-
tzenezzutela ikusita,Es-
kolarizazioBatzordekoe-
kinsolastuzen:«zubieta-
rrakezdituztela kontuan

hartuesanzioten,Donez-
tebera joateadagokiela-
koz. Hortaz, Haur Hez-
kuntzan16ikasleizanor-
dez,13izanenliratekeeta
13rekin tutore bakarra».
Batera eta bestera jo

zueneskolako zuzenda-
riakbitutoreeskatuz,bai-
naalferrik.GurasoElkar-
tearengana ere joan zen
eta hau Sortzen Ikasba-
tuaz-eko abokatuaren-
gana: «abokatuakaurre-
matrikulazioak onartuak
daudela eta arazorik ez
zela egonen esan zigun.
Arazoa administrazioa-

rena zela», kontatu digu
AnuskaGarrotezubieta-
ko guraso eta Iturengo
eskolakoGurasoElkarte-
kolehendakariak.Ararte-
koarengana eta ikuska-
riarengana ere jo zuten
gurasoek eta azken ho-
nek«16urtezkapritxobat
izan dugula erantzun zi-
gun,etaezeskubidebat,
kontentegotenahalgine-
la». Foru Aginduak dioe-
naz baliatzen dira horre-
tarako. Horren arabera,
mapa eskolarra kontuan
hartuz, zubietarrek Do-
nezteberajoanbehardu-
te. 16 urtetan Iturenera
joatea baimendu dute,
baina hori ez dago inon
idatzia eta «orain legea
aplikatzea erabaki dute-
la diote», adierazi du ira-
kasleak. Hortikharatago,
kontua da epez kanpo
eman dutela abisua Go-
bernutik, aurrematriku-
lazioak onartuak daude-
lako eta berriki arte gu-
rasoek ez dutelako deu-
sen berririk izan.

BAREMAZIOA
Eginahalaketabiegin

dituzte 2011/2012 ikas-
turteanbitutoreegondai-
tezen.Eskola,GurasoEl-
kartea, Ituren eta Zubie-
takoUdalak,EskolaKon-

tseilua... Denak bat egin
eta denak mugitu dira.
Baina erantzun onik ez.
Bigarrentutoreaonar-

tzeko itxaropenik ez, eta
eskolatikbesteproposa-
menbateginzen:«musi-
kairakaslealanaldierdia-
rekinaurreikusiadagoeta
lanaldi osora luzatzeko
proposatugenionikuska-
riari,saiobatzukHaurHe-
kuntzanegiteko–dio ira-
kasleak–. Hasieran ongi
hartuzutenasmoabaina
biharamunean ezezkoa
eman ziguten. Ateak itxi
eta baremazioa egiteko
agindu digute». Plazak
baino eskaera gehiago
dagoeneanegitendaba-
remazioa.Kasuhonetan,
13 iturendar daude eta
14koa da muga. Zubie-
tatik dauden hiru eskae-
reierantzuteko,plazabat
dago. Gurasoak, euren
aldetik, ez daude geldi-
rik egoteko eta «borro-
kan segituko» dutela
baieztatu digu Garrotek.
Aferabeltz ikusiarren,

eureneskumenakdefen-
datzensegitzendute:zu-
bietarrekeskolarikhurbi-
lenerajoatekoeskubidea
dutelaetahauretairakas-
leek hezkuntza kalitatea
bermatzekobitutoreiza-
teko eskubidea dutela.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Iturengo eskolako ikasleak

AZKEN ERANTZUNA
«Ateak itxi dizkigute
eta baremazioa egi-
teko agindu digute»

Begoña ILZARBE
Haur Hezkuntzako tutorea

IKUSKARIAK ESANA
«16 urtez kapritxo bat
izan dugula esan
digu ikuskariak»

Anuska GARROTE
Guraso Elkarteko lehendakaria
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SALDIAS

KULTURA � ANGEL REKALDEK ESKAINIKO DU SOLASALDIA

Nafarroako konkistaz
hitzaldia emanen du
Nabarralde elkarteak
Herriko Etxean
izanen da
hilaren 17an,
22:00etan

Markel LIZASOAIN
Aspaldikopartez,hi-

tzaldi bat izanen da he-
rrian. Nabarralde elkar-
teko zuzendaria etorri-
ko da hitz egitera. El-
karte horren nahia da
Euskal Herriko historia
erakustea jendeari,ora-
in arte altxatu diguten
historia agerraraztea.
Euskal historialari asko
eta onak ari dira hor la-
nean,agiri eta idazki za-
harrak leitzen eta inter-
pretatzen, eta, horrekin
batean, gauza aunditz
egiten dituzte: hitzaldi-
ak eman, liburuak ate-

ra, artikuluak idatzi, bi-
deoak p ro i ek ta tu ,
DVDakatera,gogoetak
egin, mahai inguruak...
Herri guziek dute beren
historia, baita Euskal
Herriak ere, eta ez no-
lanahikoa.Eskolagara-
ian, beste herri bateko
historiaerakutsidigute,
eta gureaz ia-ia ez du-
gu deus ere ikasi. Kon-
parazio batera, zazpi
euskalherriakNafarroa-
ren barrenean egondu-
ak direla ehunka urtez,
edo orain dela 499 ur-
teGaztelakberetzathar-
tuzuelaNafarroagehie-
na.Hainzuzen,gurehis-
toriakomugarribat izan-
du da konkista hori, eta
mugarri horrek 500 ur-
teeginendituhelduden
urtean.Horrentzatarida
Nabarralde hitzaldi ho-

riek ematen. Baina, ho-
ri garbiago esplikatze-
ko, Angel Rekalde eto-
rriko da Saldiasera.
Nafarroako Gober-

nua ere ari da gauzak
antolatzenkonkistaha-
ren bueltan (erakuske-
tak, jardunaldiak...),bai-
na, zorigaitzez, eta ja-
kinabaita,historiarenbi
parte inportante ari da
altxatzen joan deneko
urte sailtxo batean:
hizkuntza eta lurraldea.
Hizkuntzabaitaherriba-
tenbihotza,etaherriho-
nen lurrak beste bost
baitiraNafarroaGaraia-
rekin eta Nafarroa Be-
herearekin batean: Zu-
beroa, Lapurdi, Gi-
puzkoa,BizkaiaetaAra-
ba. Bestela esanda, ar-
men bidez zatitu gin-
tuztela orduko hartan,

bainageroztikezzaigu-
laatzendueuskaldunak
garela.

HILAREN 17AN,
22:00ETAN
Herriko etxeko gan-

baran izanen da hitzal-
dia,garagarrilaren17an,
gaueko hamarretan. Ez
da deus ere ordaindu

behar. Inguruko herrie-
takoak ere, atozte! Hi-
tzaldiarekin batera, bi-
deo bat prestatua du-
te, eta, zerbait jakin na-
hi izanez gero edo zer-
baitekin ez bazaudete
konforme, galdetzeko
eta solas egiteko mo-
dua ere izanen da aki-
tzekin.

UTZITAKO ARGAZKIA

Kartel hau da hilaren 17ko solasaldiaren iragarlea.
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09:00etan
botako den
suziriarekin
hasiko dira
ekitaldiak

TTIPI-TTAPA
Larunbat honetan,

ekainak 11, Bertizara-
na Eguna ospatuko da.
Aurten,Legasaneginen
da. Aipatzekoa da, ha-
mar bat urte badirela
bestahauospatzenha-
si zela, eta ordutik urte
batLegasanetabertzea
Narbarteneginda, txan-
daka.
Bailararen eguneko

egitaraua hauxe izanen
da.
• 09:00etan suziria bo-
tako da.
• 09:30ean argisoinuak
izanen dira Narbarten,
Legasan eta Oieregin.
•10:00etansokazirkui-
toa izanen da BKZ-ren
eskutik.Bailarakoentzat
bakarrik izanen da.

• 12:30ean Baztango
gaiteroak karrikak alai-
tuko dituzte.
•14:30eanbazkaria iza-
nen da eta ondotik ber-
tsolariak.
• Bazkalondoan, soka-
tira saioa izanen da.
•Segidandantzaldiaere
izanen da Frantzisko
Santxotenareneskutik.
• 22:00etan afaria egi-
nen da.
• 00:00etan gaupasa
izanendaTrikidantz tal-
dearekin.

BERTIZARANA

OSPAKIZUNA � HAMARGARREN EDIZIOA

Larunbat honetan
ospatuko da
Legasan
Bertizarana Eguna

ARGAZKIAK: NARBARTEKO ESKOLA

Aste Kulturala Narbarteko eskolan
Maiatzaren 25, 26 eta 27an, Aste Kulturala izan zuten Narbarteko eskolan. Ho-
rren barne, hilaren 25ean, IzaskunMujika ipuin kontalaria eskolan egon zen eta,
ondotik, Amaia Elizagoien bertsolari gaztearen bisita ere jaso zuten. Galdera
guztiak erantzundakoan, bertso politak bota zituen. Biharamunean, Foru Poli-
ziak eraikitako zirkuituan Bide Hezkuntza Jarduerak egin zituzten eta arratsal-
dean, olerki eta bertso saio eder bat eskaini zieten guraso eta senideei. Azke-
nik, 27an, Bertizko Parkera joan ziren egunpasa. Bazkari goxoa egin zuten be-
raiek margotutako manttalekin.

GARBIKETA
Lerro hauek aprobe-
txatuz, antolatzaileek
gogoratu nahi izan
dute, biharamunean,
igandea, denen
laguntza beharrezkoa
izanen dela gauza
guztiak bildu eta
dena garbitzeko.
Horretarako
hitzordua 15:00etan
egin dute.
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EZKURRA

ATZERA BEGIRA � GARAI BATEKO DEBEKUAK

Etxe
susmagarriak
izaten ote ziren
herrian?
Kontu bitxiak
topatu dira udal
artxiboan begira

Fernando ETXEBERRIA
Udal artxiboan da-

goen dokumentu inte-
resgarrienetako bat
1847kourtarrilaren 8an
udaletxean egindako
bilkura bati buruzkoa
da.
Bilerahartanzinego-

tzieketa familia-buruek
udal konstituzionalak
eta Ezkurrako auzota-
rrek ontzat emandako
ebazpena idaztea era-
baki zuten.Guzti honen
helburua, justiziagober-
nu on baterako behar
zirenalderdiguztiakdo-
kumentu batean edu-
kitzea zen.
Hileta-elizkizunen

inguruanbaldintzakga-
ratuz hasten da idatzia,
hildakoa nork eraman
behar zuten esanez,
herritarrak familiarekin
zein tokitan elkartu be-

har zuten adieraziz, bil-
dutakoentzako moka-
dua eta abar.
Mutil gazteen itzuliei

dagokionez, jarreraguz-
tiz ezkorra ageri da do-
kumentuan eta etxee-
tara dirua edo jatekoa
eskatzera joatea debe-
katu zen, askotan juxtu
juxtu zebiltzalako. «Al-
kateak eta aguazilak
ostatuetan barna itzu-
lia egin behar dute eli-
zakoospakizunetan inor
ez dagoela ziurtatzeko
eta neguan 21:00etan
eta udan 22:00etan ix-
ten ez badituzte, isuna
jasoko dute».
Bainabenetan aten-

tzioa deitzen duena
«etxesusmagarriei»bu-
ruz idatzia dagoenada.
Horrela dio: «alkateak
emakume susmagarri-
en etxean edo logelan
herriko edo kanpoko
norbaitdabilelasusma-
tzen edo aurkitzen ba-
du, edo horren kexarik
jasotzen badu, atxilotu
eginen du eta berehala

sartukodupresoetada-
gokion agintariarenga-
na bidaliko du».
Gaiaren inguruan,

herrikoadinekoekinhitz
egin ondotik, herrian
horrelakoetxeakbaote
zirenala ez, inorkez ze-
kiela deus adierazi zu-
ten.Bainadokumentua
argitaratu zenean, se-

guru «susmoak izanen
zirela».
Badira gauza bitxi

gehiago ere agirian.
Esaterako,16urtetikbe-
herako gazteek debe-
katua zuten ezkontza
erlijiosoetara joatea,edo
12 urtez azpikoek ezin
zuten mezara joan edo
meza entzun; aurretik
dotrinako azterketa
gainditu behar zuten.
Gai erlijioso eta mo-

ralen ingurukoa da do-
kumentuaren ia erdia,
gaur egun sinestezina
eginen litzaiguke, uda-
letxeen laikotasunaren
inguruanezbaituguza-
lantzarik.
Beranduago egin zi-

rendokumentubatzue-

tan irakur daiteke, dan-
tza lotuak edo baltsak
debekatzeko obsesioa
zuela Udalak, dea-
bruzkoedoohituraego-
kien kontrako zerbait
bailiran ikusten baitzi-
tuten. Zehazki, 1954ko
urtarrilaren11n,alkate-
ak establezimendupu-
blikoetaostatueidebe-
katu egin zien dantza
lotua«exotikoa,arrotza
eta ezmorala izateaga-
tik».Horrezgain, «Uda-
lak establezimenduren
bateanarauahautsi ze-
la ikusiko balu, isilpeko
etaezmoralakontside-
ratuko litzateke eta...
edozeinmotatakodan-
tzakdebekatueginen li-
rateke toki horretan».

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

San Migelen bisita
Urtero bezala, maiatzaren 23an San Migel Goiaingeruaren irudia bisitan izan
genuen herrian. Herri sarreran, Santa Kruz ermitaren ondoan, egin zitzaion on-
gietorria eta ondotik, elizarako bidea kantuan egin zuten herrritarrek:Mikel, Mi-
kel, Mikel gurea, gorde, gorde Euskal Herria kantatuz. Biharamunean, Eratsu-
nerako bidea hartu zuen.

UDAL ARTXIBOAN DAGOENA

«Alkateak emakume
susmagarrien etxean
edo logelan herriko
edo kanpoko norbait
dabilela susmatzen
badu, atxilotu eginen
du eta berehala sar-
tuko du preso»
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Antolatzaileak
pozik azaldu
dira izan duen
emaitzarekin

TTIPI-TTAPA
12eta16urtekogaz-

teei aisialdirako aukera
berria eskainiz, Guraso
ElkarteakGazte-Txokoa
jarri zuen abian duela
zenbaithilabete.Geroztik
hainbat izan dira egin-
dako jarduerak. Dagoe-
neko egin du bere lehe-
nengo denboraldia eta
emaitzarekinpozikgeldi-
tudira:«balorazioaposi-
tiboada.Hainbatekintza
antolatu dira eta herrian
harrera ona izan du»,
adierazi diguGurasoEl-
kartekolehendakariaden
IgorElizegik.Azkentxan-
pan sartuak diren arren,
oraindik ere izanen dira
ekitaldi gehiago.
Ostiralhonetan,ekai-

nak 10, merendola egi-
nenda,eta larunbatean,

hilak 11, mendi buelta
megalitikoa eginen da
09:00etatik 12:00etara,
Gaztetxekoen eskutik.
Arratsaldean, denbora
librerako tartea izanen
daetaigandean,pinpon
txapelketa jokatuko da.
Ekainaren 17an, ma-

hai jokoak eginen dira
eta hilaren 18an Iberora
egun pasa antolatu du-
te. Bazkaltzeko bakoi-
tzak berea eraman be-
harko du. Ekainaren
19an, igandea, eginen
da denboraldiko azken
festa.Merendolaetadia-
porama izanen dira.
Heldudenikasturtea-

ri begira, Gazte Txokoa-
rekinsegitunahidutegu-
rasoek:«gureasmoaaur-
tengo programa baino
landuagoaetaanitzagoa
izateada etaposible ba-
dajendegehiagoinplika-
tzea gure proiektuan».
HalaxeazaldudiguElize-
gik eta eabaduten nahia
egibihurtze-
ko aukera.

GOIZUETA

AISIALDIA � LEHEN DENBORALDIA BUKATZEAR

Ekainaren 19an
bukatuko du
denboraldia Gazte
Txokoak

ARGAZKIA: JOSE JAVIER ETXEBERRIA

Xumar Bakero eta Fernando Goia txapeldun musean
Maiatzaren 21ean jokatu zen Umore Ona Elkarteak antolatutako mus txapel-
keta. Bikote guztien artean, Xumar Bakero eta Fernando Goia izan ziren nagu-
si. Miel Salaberria eta Jokin Solano, berriz, txapeldunordeak izan ziren. Giro
ederrean pasatu zuten arratsaldea muslariek eta pozik agertu ziren irabazleak.

Baialtzinikin…
Azokaeraikinarenbiltegia(UmoreOnaelkartea-
renbehekosolairua)14urterakoelkartearido-
hainik uztea onartu duela Udalak?Maiatzaren
18ko aparteko bilkuran hartu zuen erabakia
eta ezinduentzako sarrerak eta instalakuntza
egokiaketaoztopogabeak izateadahelburua.

?

ARGAZKIA: EVA ELIZEGI

Ikasturte bukaera hurbiltzen
Oso gutxi gelditzen zaie eskolako neska-mutikoei udako oporrak hartzeko. Eta
garai honetan ohikoa denez, hainbat ateraldi egiten ari dira. Maiatzaren 17an
eta18an,esaterako,HaurHezkuntzako ikasleakOiartzungoArritxuloaterpetxe-
an egon ziren –argazkia–. Lehen Hezkuntzako ikasleak Hondarribian izan ziren
maiatzaren 30ean eta 31n eta DBHko lehenengo zikloko ikasleak Lizarrara joa-
nen dira, ekainaren 13tik 17ra ikasturte bukaerako bidaia egitera.

ARGAZKIA: IGOR ELIZEGI
Gaztetxoak graffitiak

egiten.
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LEITZA

Ostiralean
sagardo
dastaketari
buruz hitzaldia
izanen da

TTIPI-TTAPA
Urtetik urtera handi-

tzendoasagardogileko-
puruaetaaurten,18 iza-
nen dira Sagardo Egu-
neanberaienuztaatera-
kodutenak.Larunbatho-
netan, ekainak 11, egi-
nen da Sagardo Eguna,
ALKEKulturTaldeakan-
tolatuta, Udalaren, Kas-
kabeltzamerkatarienel-
kartearenetaAurrerael-
kartearenlaguntzarekin.
Hirugarren edizioa

izanen da eta 18:00eta-
tik aurrera izanen da sa-
gardoakdastatzeko au-
kera plazan.
Bezperan, berriz, hi-

lak 10, sagardo dasta-
ketari buruzko hitzaldia
eskainiko du Guillermo
Castaños etnologoak,
20:00etan Aurreran.

Kargu hartzea
Larunbat honetan

hartukodutekarguahu-

rrengo agintaldian alka-
te eta zinegotzi izanen
diren ordezkari berriek.
Bilduko Oier Eizmendi
izanen da alkatea, eta
bere taldeko zortzi zine-
gotziketa DNE/NEEeta
UPNko zinegotzi banak
osatuko dute Udala.
Kartu hartzea 13:00-

etan eginen da.

Mendi irteerak
Mendibil Mendi Tal-

deakEuropakotontorre-
tara irteera antolatu du.
Ekainaren 18an, larun-
bata, herritik 06:00etan
aterako dira eta Kanta-
briara ailegatuta, Fuen-
teDé-tik (1.078m) abia-
tu eta bozpasei orduko
ibilbideaeginendute.Pe-
ñaRemoña(2.244m)iza-
nen da punturik garaie-
na.Biharamunean,hilak
19, El Cabletik (1.859m)
aterako dira eta eginen
duten gailurrik altuena
Torre Blanca (2.617m)
izanenda.Seiorduingu-
ruko ibilaldia izanen da.
Izen-ematea hilaren

9a baino lehen egin be-
har da mendibilaurrera
@hotmail.com-en edo
636 509598ra deituz).

OSPAKIZUNAK � HIRUGARREN EDIZIOA

18 sagardo
dastatzeko
aukera izanen da
larunbat honetako
Sagardo Egunean

ARGAZKIA: BILGUNE FEMINISTA

Emakumeen curriculum bilketak izandako emaitzarekin pozik
Bilgune Feministak eta LAB sindikatuak martxan jarritako curriculum bilketa-
ren inguruan balorazio ona egin dute. Adierazi dutenez, «argi erakutsi digu, he-
rriko emakumeok herrian egin nahi dugula lana». 49 curriculum bildu dituzte
eta dagoeneko entregatu dituzte lantegian. Horren harira, «oraingoan, Sarrio-
papel y Celulosa S.A. enpresak emakumeak kontuan hartu gaituela», azaldu
dute eta gaineratu dute «Sarriopapel jarrera baikorrarekin agertu dela emaku-
meen kontratazioaren inguruan». Hala, jakinarazi dutenez, emakume batzuei
deitzen hasiak dira lanean hasteko, eta lanean hasitakoak ere badira. Hemen-
dik aurrera, jarraipena egiteko asmoa dute Bilgune Feministak eta LAB sindi-
katuak, baina «albiste pozgarria» dela iritzi diote. «Borrokak eta aldarrikapenak
balio dutenaren adierazle, mobilizazioetatik garaipenak eratortzen direnaren
adierazle! Eskerrak eman nahi dizkizuegu Leitzaldeko emakume guztiei, elka-
rren arteko indarrez lortuko baitugu!».

ARGAZKIAK: HITZA/ J.M. BARRIOLA

Ekitaldiz betetako egunak
Maiatzaren 17az geroztik, gisa guztietako ekitaldiez gozatzeko aukera izan du-
te herritarrek Kultur Aroarekin. Hitzaldietan aukera zabala, tailerrak, kontzertu-
ak, antzerkiak, dokumentalak, Gazte Eguna, azoka... Aurten XXXIV. aldiz egin
den Kultur Aroa oso osatua izan da.
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EGUBERRIAK � OSPAKIZUNAK

Herriko aldizkariari
izena jartzeko
proposamenak
bildu nahi dira
Horretarako
kutxak jarri dira
Sastinean eta
okindegian

Juana Mari SAIZAR
Euskara Zerbitzuak

etaUdalakaldizkari be-
rria sortu nahi dute,eta
helburuhorrekin lan tal-
detxoabiltzenhasiada.
Eta aldizkariari izena
jartzerakoanherriguzti-
ak parte har dezan pro-
posatu dute, eta horre-
tarako Sastinean eta
okindegian kutxa ba-
tzuk jarriko dira, bakoi-
tzak bere proposame-
na hor sar dezan. 15
eguneko epean, bildu
eta lan taldeari gehien
gustatzen zaiona edo

politena iruditzen zaio-
naaukeratukoda.Lerro
hauenbidez, parte har-
tzekogonbidapenaegin
nahi zaie herritarrei.

Eskolakoen
irteerak
Eskolako umeek bi

eguneko irteeraegindu-
teberrikikostaldera.Ge-
tariko kaia, herria eta
hondartza ikusi,apare-
joen tailera, itsasontzi-
an ibili, Elkanoren ipui-
na eta oroigarrira bisi-
ta, arrantza etamahas-
tiak ikusi... Horiek izan
ziren programatutako
ekintzak.Bigarren egu-
nean, eguraldiak ez zi-
en batere lagundu, bai-
nan oso gustora ibili
omenzirenetaaskodis-
frutatu omen zuten.

Guraso Elkartearen
25. urteurreneko
ospakizunak
Guraso elkartea la-

neanhasi zelabadira25
urte, eta hau ospatze-
ko proposamena egin
duteorain laneanari di-
renek. Bilerak egin di-
tuzte eta dagoeneko
adostasun batera aile-
gatu dira: ekainaren
18an ospak i zunak
egingo dituzte.

ARESO

ARGAZKIA: IGONE GOIKOETXEA

Pilotari gaztetxoak
Sortzen Ikasbatuaz-ek antolatutako eskolarteko pilota txapelketa, lau mutikok
parte hartu zuten, eta maiatzaren 15ean Iruñean egin zen Sortzen-eko festan,
sariak jasotzera hurbildu ziren. Idoate, Fernando Goñi eta Martiñez de Eulatek
sariak banatu zizkieten, eta gainera, oroigarrietan beren sinadura jarri zieten.

Onsalo pilotan
Unai Onsalo pilotariak
FranziakoBriven-enjo-
katu den Eskuz Bana-
kako 5. Munduko Ko-
pako ligaxkanhartudu
parte.Mundukotxapel-
ketako lau hoberenak
aritu ziren eta Unaik fi-
naleanMedinarenkon-
tra irabazi zuen. Aur-
tengoan Medina ongi
prestatua omen zego-
en,bainazorteaaresoa-
rraren alde jarri zen.
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BAZTAN

HAUTESKUNDEAK � LARUNBATEAN KARGU HARTZEA

Ezkerra edo NaBairen botoek
erabakiko dute alkatetza
Baztango
mapa politikoa
irauli du Bilduk
hauteskunde
hauetan

TTIPI-TTAPA
Begoña Sanzberro

buru duen UPN alderdi
erregionalistak 37 bo-
toko aldea baino ez dio
atera Garbiñe Elizegi-
ren Bildu taldeari. Biek
bortz zinegotzi eskura-
tu dituzte, eta nahiz eta
boto gehien eskuratu
dituenalkategaiaUPN-
ko Sanzberro den, lite-
keena da Bilduko ze-
rrendaburua izatea hu-

rrengoagintaldikoalka-
tea, baldin eta, Floren-
tino Goñi buru duen
EzkerrakedoPeio Iriar-
teren NaBaik haren al-
de egitenbadute larun-

bathonetan,ekainak11.
Orduan eginen baita
kargu hartzea.
Hauteskunde haue-

tangalera izugarria izan
duena NaBai izan da.

2007koudalhauteskun-
deetan 1.931 boto iza-
tetik orain 388 izatera
pasatu da. Hala, duela
lauurteAlderdiarenLe-
gea tarteko, zazpi zine-
gotzieskuratuzitueneta
aldi honetan, bakarra
eskuratu du.
Baztango Ezkerrak,

bere aldetik, bi zinego-
tzi eskuratu ditu eta
Luis Roldanen eskutik
aurkeztua zen PSNk ez
du ordezkaririk lortu.

Almeriako
kartzelara martxa
Maiatzaren 27 eta

28ko elkartasun astea-
ren ondotik, asteburu
honetanAlmeriakokar-
tzelara joateko martxa
antolatu du Baztango
AmnistiarenAldekoMu-
gimenduak. Hala, Iñaki
Erroaskatzekoetakon-
dena beteta duten pre-
soak kaleratzeko eska-

tuzekainaren10,11eta
12an Almeriako espe-
txera irteera eginen da.

Gidatzeko eta arma
baimenak
Asteazkenhonetatik

aitzinera, gidabaimena
eta arma baimena be-
rritzekomedikuerreko-
nozimentuak lehengo
medikuaren etxean,
osasun zentroaren pa-
reaneginendira,08:00-
etatik 13:30era.Aipatu,
g ida ba imena be-
rritzekoezdelaargazki-
rik behar; arma baime-
nerako, ordea, bai.

Zentsoa UPN Bildu Ezkerra NaBai PSN
AZPILKUETA/AMAIUR 380 75 120 63 19 2
ERRATZU 396 69 147 52 13 4
ARIZKUN 493 145 122 60 16 15
ELIZONDO-ELBETE 468 119 111 44 41 12
ELIZONDO 2 576 164 127 56 33 17
ELIZONDO 3 545 138 105 58 53 18
ELIZONDO 4 713 168 140 75 55 39
ELIZONDO 5 459 109 132 57 47 9
GARTZAIN/LEKAROZ 555 156 108 53 39 19
IRURITA 679 144 162 86 44 14
ZIGA/ANIZ 215 57 61 19 8 1
ARRAIOZ/ORONOZ 554 111 107 166 10 12
ALMANDOZ/BERROETA 253 69 45 28 10 34
GUZTIRA 6.286 1.524 1.487 817 388 196

Kristine izenekoobra-
rekin, Fernando An-
bustegik irabazi du
Miranda de Argako
idazlan lehiaketako
sari nagusia. Nafa-
rroako herri honetan
Euskararen Egunaren
barne, Erdialde lite-
ratur sariketa egiten
duteetahelduenmai-
lan nagusitu da eli-
zondarra.

PERTSONAIA
Fernando ANBUSTEGI

Miranda de
Argako
literatur
sariketan
irabazle

ARGAZKIA: AMAIURKO ESKOLA

Ikasturte bukaera prestatzen
Erearoan sartzeak, eskolako ordutegian aldaketa ekarri die neska-mutikoei eta
hori ikasturtea akitzeko gero eta guttiago gelditzen den seinale da. Horren ha-
rira, jarduerak eta ateraldiak egiten ari dira ikastetxeetan. Amaiurko eskolan,
erraterako, erearoaren 13an Yolanda Arrieta ipuingile eta idazlearekin topake-
ta eginen dute. Etxepare sariaren sustapenerako saioen baitan diruz lagundu-
tako ekimena izanen da. Eta bi egun beranduago, 15ean, Iruritako frontoian,
bertze herri eskolekin batera, musika kontzertua eskainiko dute 3. mailatik
goitiko ikasleek. Hilaren 20an altxor bilaketa eginen dute, eskolako haundie-
nek koxkor eta ttarrendako prestatutako jolasa, hain zuzen. Eta 21ean Aritza-
kunera joanen dira egunpasa egitera, senide, haur, maisu-maistra zein anima-
tzen den amaiurtar ororekin.
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BAZTAN

MENDEKOSTE BESTAK BERROETAN � EKAINAREN 10ETIK 13RA

Asteleheneko asto karrera Finlandia
saioko desafiorako grabatuko da
Horrez gain,
El conquistador
del fin del
mundoko
protagonistak
ere etorriko dira

ORTZILERIA 10
Bezpera

20:00etansuziriakbes-
tei hasiera emateko
20:30ean txopo gora-
tzea eta herriko trikiti-
lariak.21:00etanMutil-
dantzak.21:30eanBaz-
tan-zopak. 00:00etan
dantzaldia JALISKO
BAND taldearekin.

LAUNBETA 11
Haurren Egune

12:00etan Leur tza
Abenturaren eskutik,
puzgarriak, segway,
discgolf... 16:00etan
LeurtzaAbenturarenes-
kutik, puzgarriak, seg-
way, d i scgo l f . . .
19:00etan El Conquis-

tador del fin del mundo
saiokoJulian Iantzi aur-
kezleaetaaurtengopar-
te-hartzaileen (Nakor,
Xegone,Tolas,Lur,Etxe,
Pox, Maider...) arteko
jokoak. 21:30ean herri
afaria. 00:00etan dan-
tzaldia SANTXOTENA-
rekin.

IGENDIA 12
Mendekoste Egune

12:00etanMezaNagu-
siaElizondokoabesba-
tza eta Gaztelu taldea-
rekin.13:00etanhamai-
ketakoaherrikoplazan.
13:30ean pilota parti-

da.18:30eanherri kiro-
lak: Iparraldeko jokoen
torneoko II. jardunaldia
(koxkor biltzea, ingude
jasotzea,harri-jasotzea,
txinga eramatea, lasto
altxatzeaetazakulariak).
20:30ean dantzaldia
SANTXOTENArekin.
22:00etan xingar jatea.

ASTELEHENA 13
Zikiro Egune

11:00etan XXXVIII. bi-
zikleta itzulia.12:00etan
mus txape l ke ta .
14:30ean zikiro-jatea
JOXE ANJELek in .
18:00etan asto karre-
ra. Berroetako herrita-
rrakbaserritarrenaurka
arikodiraetaETBkoFin-
landia programakoen
erronka ikusgarria (gra-
baketa).21:00etanxin-
gar jatea. 22:00etan
Gaixoa Ni bestak aki-
tzeko.

ARGAZKIAK: ARANTXA GAMIO
Zikiro-jatea eta asto lasterketa dira Mendekoste bestetan inoiz hutsik egiten ez duten bi
ekitaldiak.

GANTORRI
Ortziralean, ekainak
10, Gantorri autobusa
egonen da.

GIZARTEA

Gaztetxearekin
bizikleta bidaia
Frantziarat

TTIPI-TTAPA
ElizondokoGaztetxe-
ak bizikleta bidaia
antolatu du Loirarat
(Frantzia) joateko.
Saint Nazaretik Or-
leanseraarteko280ki-
lometroakegitekoas-
moadago,Loiraibaia-
ri jarraikiz gizateriaren
ondare izendatutako
tokiak ezagutuz eta
herrixkak, gazteluak
eta naturguneak iku-
siz. Informazio bilera
ortzegun honetan, hi-
lak 9, eginen da Gaz-
tetxean, 19:00etan.
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Hiru sari potolo
banatuko dira
aurten ere

TTIPI-TTAPA
Dirulaguntzak mu-

rriztuta, egoera ekono-
mikoazailadela-eta,Be-
hikaka.comekimenaan-
tolatuzuenXorroxinIrra-
tiak orain hiru urte dirua
biltzeko.Etaaitzinekobi
edizioetan izan duen
arrakasta ikusita, aurten
berriz egiteaerabaki du.
Uztailaren 24an, igan-
dearekin, eginen da
zozketa berezia.
Xorroxin Irratiaren

egoitza parean dagoen
zelaianeginendazozke-
ta. Belagaia 2.000 lau-
kitxotan banatuko dute,
bakoitza 0,5 x 1 metro-
ko neurrikoa.Guztira 20
lerroeta100zutabe.Lau-
kitxo horiek salgai jarri
dira, boleto batzuen bi-
dezetaeskualdekoosta-
tuetakomertzioetanero-
si ahal izanendira, bortz
eurotan. Internetez eta
telefonoz eskariak egi-
nezereeskuratuahaliza-
nendira.Boletoakuztai-
laren 24a arte gorde be-
har dira, egun horretan
eginenbaitazozketa.Ge-
ro,zenbakisaridunenja-
beek hilabete bateko
epea izanen dute saria
eskuratzeko.Epehorre-
tan ez bada saridunik
atera,ordezkozenbakia
indarreansartukodaeta
15egunekoepeaizanen
da saria eskuratzeko.

SARIAK
Saria banatzeko ar-

duradunakhirubehi iza-
nen dira: Erdiz, Lore eta
Zagua eta hiru sari edo
lote banatuko dira: le-
hendabizikolotea:Mu-
garitz jatetxea (Donos-
tia), Ibernalo landetxea
(Kanpezu, Araba), Go-
rraizko Gaztelua, Urba-
no jatetxea (Donostia),
Donostiako Aquarium-
eko15sarrera.Bigarren
lotea:Mugaritz jatetxea
(Donostia), Nekatur
Landetxeenelkartea,Fi-
terokobainuetxea,Hon-
darribiako Arroka Berri
jatetxea, Donostiako
Aquarium-eko15 sarre-
ra.Hirugarrenlotea: Ar-
zak jatetxea (Donostia),
Txapateralandetxea(Iza-
ba), Panticosa bainue-
txea(Huesca),Samanie-
go Jauregi (Araba), Do-
nostiako Aquarium-eko
15 sarrera.
Horrezgain,egunbe-

rean gauza gehiago ere
zozketatukodiraostatu-
an tragoxkaren bat har-
tzearen truke banatuko
diren zenbakien bidez.
Donostiako Aquarium-
eko sarrerak, bizikleta
bat,Lur-Lanproduktulo-
tea,AroaArdoaketaEsa-
it-ekomaterialabanatu-
ko dira.
Eta eguna besta ttiki

moduan planteatu nahi
denez, zozketaz gain,
musika, zuzeneko irra-
tsaioa, bertsolariak, jo-
kaldihoberenenkomen-
tarioak eta ostatua iza-
nen dira.

BAZTAN

DIRU BILKETA KANPAINA � UZTAILAREN 24AN

Xorroxin Irratiak
antolatutako
Behikaka.com
ekimenaren 3.
edizioa martxan da

UTZITAKO ARGAZKIA

Baztandarrak ETB1eko Finlandia saioan
Badirudi, baztandarrek gustua hartu diotela ETB1eko Finlandia saioko desa-
fioan parte hartzeari. Heldu den astelehenean, ekainak 13, Berroetako besten
barne, asto karreran ibiliko dira herritarrak baserritarren kontra eta Finlandia
programarako grabatua izanen da. Baina berroetarren aitzinetik Lekarozko ins-
titutuko ikasleak izan dira desafioan parte hartu dutenak. Zertan ariko eta ma-
kinak hartu eta ardiei ilea mozten aritu dira bi taldetan banatuta ArantzakoMar-
tinekoborda baserrian. Nork irabaziko ote du apustua? Hori ikusi egin behar-
ko da, larunbat gau hauetako batean emitituko duten saioan.

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Iruritako bestak
Puy eta Nieves Urtasunek botatako txupinazoarekin hasi ziren Iruritako bestak.
Baztango lehendabizikoak dira, eta ondotik etorriko dira gainerakoak.
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AHOLKULARITZA � ZONALDEKO GUZTIENTZAT ZERBITZUA

Arartekoaren bulegotik aholkulariak
etorriko dira ortzegunean
Administrazio
publikoaren
jardunari buruz
solasten ahalko
da beraiekin

TTIPI-TTAPA
Nafarroakoadminis-

traziopublikoarekinze-
rikusia duten zalantzak
edokexakargitzekoau-
kera izanen dute herri-
tarrek ortzegun hone-
tan, ekainak9. Izan ere,
ekainaren 2an bezala,
Nafarroako Arartekoa-
renBulegotikbiaholku-
lari etorriko dira Elizon-
dora, Baztango eta
inguruko herrietakoei
arretazerbitzuaeskain-
tzera.
Arizkunenea Kultur

Etxeanegonendira,goi-
zez 09:00etatik 14:00-
etara eta arratsaldez
16:00etatik18:00etara.
Dohainik den zerbi-

tzua da eta interesga-
rriak jotzen diren gaiak
planteatzen ahalko di-
ra beraiekin. Doako te-
lefono bat ere jakinara-
zi dute: 900 702900.

Bertanen
hirugarren argazki
lehiaketa
Bertan Baztango

merkatari eta ostalari-
en elkarteak argazki le-
hiaketaantolatuduaur-
ten hirugarren aldiz.
Baztango inguruetapai-
saiak, herriak eta herri-
tarrak izanendagaiaeta
partaide bakoitzak be-
rakegindakohiruargaz-
ki berri edo bertze le-
hiaketetan egon gabe-
koak aurketu ahal iza-
nen ditu. Baztanen egi-
nak izan beharko dute

etaargazkibakoitza for-
matudigitalean eta fisi-
koan aurkeztu beharko
da-
Lan bakoitza bana-

kaaurkeztubeharkoda,
izengoiti edo izenburu
batekin,gerogutunazal
batean egilearen datu-
ak eraman beharko di-
ra.
Ekainaren30eanaki-

tukoda lanakaurkezte-
koepea:eskura (astele-
henet ik or tz i ra le ra
09:00etatik14:00etara)
edo postaz bidali ahal
izanen dira (Bertan
BaztangoMerkatariZer-
bitzu eta Ostalaritza el-
kartea.Bertan III. argazki
lehiaketa. Arizkunenea
Kultur Etxea, Jaime
Urrutiakarrika14,31700
Elizondo).

SARIAK
EpaimahaiaBertane-

ko kide diren argazkila-
ri profesionalek, udale-
ko ordezkariren batek

etaBaztanenezagunak
diren eta ospea duten
argazkilari ez profesio-
nalek osatukodute. Ar-
gazkien originaltasuna
eta sormena baloratu-
kodiraetabakarrenbat
gehiegoberrukituabal-
din badago, epaima-
haiak kanporatzea era-
baki dezake.
Hiru argazkirik one-

nak sarituko dira hiru
erosketa bonorekin,
Bertanekokidediren80
tokitan gastatzeko: le-
hendabiziko saria 400
euroko bonoa izanen
da,bigarrena200euro-
koaetahirugarrena100
eurokoa.

ZOZKETA ORTZIRALEAN
Ortziral honetan,

ekainak 10, bi mila eu-
roko erosketa balearen
zozketa eginen du Ber-
tan merkatarien elkar-
teak.Zozketa20:30ean
izanen da Arizkunene-
an.

Amaiur jaun eta
jabe sokatiran
Maiatzaren 28an jo-

katu zen Berriozarren,
NafarroakoLaukoSoka-
tira Txapelketako azken
saioa eta baztandarrak
txukun ibili ziren. Gizo-
nezkoen 300 kiloko ka-
tegorian,Amaiurnagusi-
tuzen.Denaden,puntu
bateko aldea baino ez
zion atera Amaiur-Urru-
ña taldeari. Sailkapene-
an bosgarrena izan zen
Amaiur Kirol Elkarteko
A.S.T. taldea. 320kiloko
kategorianereAmaiurre-
rajoanadaaurtengotxa-
pela.Kadetemailakotxa-
pelketan,bertzalde,290
kilokokategorian,Basa-
buruak guttigatik ez zu-
en lortu txapela. Berrio-
zartaldetxapeldunaren-
gandik puntu bakarrera
gelditu ziren baztanda-
rrak. Basaburuko B tal-
dea bosgarrena gelditu
zensailkapennagusian.

BAZTAN

Baztan filmaren
bigarren zatia
grabatzen
Iñaki Elizalde zinema
zuzendariaren Baztan
filmeko grabaketak ai-
tzinera segitzen du.
Joan den urteko mar-
txoanlehendabizikoza-
tia grabatu zuten eta
maiatzaren30eanbiga-
rren zatiarekin hasi zi-
ren. Lau astez ariko di-
ra grabaketa lanetan,
hiruastezBaztaneneta
azken astean hemen-
dik kanpo. Agoteak di-
ra pelikula honen oina-
rria,duelamilaurtebai-
no gehiago hain baz-
tertuak izan ziren herri-
tarren ingurukoa da.
KarmeloGomez,Unax
Ugalde,KandidoUran-
ga eta Txema Blasco
aktorenagusienekinba-
tera, baztandar aunitz
ari da pelikula honetan
parte hartzen. Urte
bukaerarakoakitzeaes-
pero da eta 2012 has-
tapenean bal i teke
estreinatzea.

Bioeraikuntza
hizpide
Bioeraikuntzaren adis-
kideen hurrengo bilera
egiteko Amaiurko He-
rriko Ostatua aukeratu
duGEAAzterketaGeo-
biologienElkarteak.Hi-
laren 25ean eginen da.
10:30ean aurkezpena
eginen da eta ondotik,
Comoconstruirunedi-
ciodeenergiacasicero
hitzaldia izanen da eta
16:00etan bioeraikun-
tza irizpideak erabiliz
eraikitako ia zero ener-
giadun eraikin batera
bisita.Deialdiairekiada.

� FLASH

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

700 behi eta aratze Erdiz, Belate eta Lizartzun
Ohiturari segituz, ekainaren 1ean, Erdiz eta Belate aldera eraman zituzten
Baztangoabeltzainaunitzekberaienbehietaaratzeak.Guztira700 inguruazien-
da izanen dira hiru hilabete eta erdiz Erdiz, Belate eta Lizartzu aldean ibiliko di-
renak.
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URDAZUBI

AZPIEGITURAK � DANTXARINEAN

Kantauriko Ur konfederazioak
Ola zubia botatzea erabaki du
Bere garaian
Zugarramurdira
gateko bidea
zen

TTIPI-TTAPA
Ugarana errekaren

gainetik pasatzen den
Dantxarineako Ola zu-
bia botatzen hasi dira.
Horren arrazoia Kan-
tauriko Ur Konfedera-
zioak emandako agin-
dua da, ebazpen ba-
ten bitartez botatzea
hobe dela iritzi baitu.
Ola zubia 1985. ur-

tean eraiki zen eta le-
hen, Zugarramurdira
gateko sarrera ematen
zuen bidea izaten zen.
Orain, ordea, desager-
tu eginen da. Maiatza-
ren30eanhasi zirenbo-
tatzen, zenbat herrita-
rren tristurarako.

Azkar taldearen
eskerrak
Lerro hauen bidez,

Azkar taldekoburuaden
Santiago Villaresek es-
kerrak eman nahi izan

dizkie joan den maia-
tzaren 22ko udal hau-
teskundeetan bere tal-
dearenaldebotoaeman
zuten guztiei.
Aipatzekoada, bertzal-

de, larunbat honetan,
ekainak11,hartukodu-
tela kargua hurrengo
agintaldianalkateetazi-
negotzi izanendirenor-
dezkariek.

UTZITAKO ARGAZKIA

Joan den astean hasi ziren zubia botatzen.

LANA

1.110 langa-
berekin joan
da maiatza

TTIPI-TTAPA
Langabekopuruapix-
kanaka jausten ari da
eskualdean udaberri
honetan.1.110langa-
bezeudenmaiatzhon-
darreanDoneztebeko
EnpleguBulegoanize-
na emanak, apirilean
baino 38 guttiago
(%3,31ko jautsiera).
Maiatzean385kontra-
tueginzirenDonezte-
beko Enplegu Bule-
goarenbitartezetaho-
rietatik 46 izan ziren
mugagabeak. Adina
eta sexuari dagokio-
nez, 25 urtez goitiko
gizasemeenarteanbe-
heiti egin du langabe-
ziak(499tik471ra),eta
adin tarte horretako
emakumeen artean
521etik 495era jautsi
da.25urtezbeheitiko-
en artean, aldiz, goiti
egindu.Adintarteho-
rretakoemakumeetan
50etik 56ra eta giza-
semeetan, 78tik 88ra
igo da. Lan arloei da-
gokienez, zerbitzuen
arloak jarraitzen du
langabegehienizaten,
nahiz eta maiatzean
696tik671rajautsiden.
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Musika,
hitzaldiak,
bisita gidatuak,
ikuskizunak,
errituala,
Akelarrea...
izanen dira

Koro eta Margari
Heldu den ekaina-

ren 18an, larunbatare-
kin, Sorginaren Eguna
ospatukoduguherrian,
aurtengoan laugarren
aldiz.
Hiru tokitan antola-

tuakdira ekitaldiak: ka-
rrikan musika eta dan-
tzak izanen dira, eta
egun guztianmerkatu-
postuak. Museoan hi-
ru hitzaldi emanen di-
ra, gai hauekin: Muga,
deabruaren tokia (fran-
tsesez); Zugarramur-
diko sorginak, fikzioa
edoerrealitatea (gazte-
leraz) eta azkena, Sor-
ginak lehen eta orain,
Afrikan eta hemen (es-
kuaraz). Lezean bisita
gidatuak eginen dira,
erritual bat, antzerkia
eta piroteknia ikuski-
zuna ere bai.
Egun pulit bat iza-

ten da hau, eta gaine-
ra, gureantzinako«sor-

ginen» izenonaberres-
kuratzeko aukera.

EKITALDIAK GOIZ ETA
ARRATSALDEZ
• Egun guztian artisau
azoka izanen da behei-
tiko karrikan eta sorgi-
nen margo erakusketa,
berriz, Sorginen Mu-
seoan.
• 11:00etan trikitilariak
herriko karriketan bar-
na.
• 11:30ean haurren bi-
garren ipuin eta margo
lehiaketaren sari bana-
keta Museoan.
• 12:00etan hitzaldia
Museoan (gazteleraz).
• 13:00etan bi sorginek
gidatutakobisitaeginen
da lezean.
• 15:00etan hitzaldia
Museoan (frantsesez).
• 17:00etan hitzaldia
Museoan (eskuaraz).
•17:30eankarrika ikus-
kizuna beheitiko karri-
katik plazara.
• 18:00etan bi sorginek
gidatutako bisita leze-
an.
•19:00etanherrikohaur
dantzariek emanaldia
eskainiko dute plazan.
• 20:00etan eskaintza
errituala lezean.
• 21:30ean Akelarrea-
ren antzezpena eginen
da lezean.

ZUGARRAMURDI

OSPAKIZUNAK � IV. SORGINAREN EGUNA

Dena prest dago
ekainaren 18an
eginen den
Sorginen Egunerako

ARGAZKIA: ONDIKOL
Joan den urteko Sorginaren Egunean antzerki pulita eskaini zen plazan.

ARGAZKIA: KORO ETA MARGARI

Antzerkia igandean
Berako Emaitza antzerki taldeak bere azkeneko lana eskainiko du Zugarramur-
din. Dios mio, haz que esta noche no nos corten la luz du titulua, eta seguras-
ki umorea eta irri egiteko manera ez da falta izanen. Igande honetan, ekainak
12, izanen da, 18:00etan Museoan. Eta sarrera urrik da. Aipatzekoa da, antzer-
ki talde huntan hiru zuamurdiar aritzen direla: Asun, Inma eta Ione. Beraz, ikus-
tera gateko bertze motibo bat ere badugu.

ARGAZKIA: SORGINEN MUSEOA

Museoen Nazioarteko Eguna
Maiatzaren 18aMuseoen Nazioarteko Eguna zela aprobetxatuz, Sorginen Muse-
oan zozketa bat egin zen. Pasatu ziren ia 300 bisitariek euren datuekin txartel ba-
tzuk bete eta sorginaren eltzean bota zituzten. Sariduna Luis Arroyo Mayoral izan
zen, Madrilgo talde batekin etorria. Bertako produktuen saskia eraman zuen.
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SENPERE

Ahetzekoaren
espos laguna
Mari Olandegi
senpertarra eta
bertsulari alaia
zen

Franck DOLOSOR
Heldu den uztailaren

22an, hiru hamarkada
beteko dira Ahetzeko
Mattinen boza eta irria
isilduzirela.Bertsularihu-
nen izena eta izana go-
goratzeko omenaldia
prestatzen ari dira bere
sorterrian Herriko Etxe-
ko arduradunak, Euskal
Kultur Erakundea eta
BertsularienLagunakel-
kartea. Mattin zenak lo-
turahertsiazuenSenpe-
rerekinmaizetortzenbai-
tzen hunat kantatzerat,
Ibarrungo eta Helba-
rrungo bestetarat, ber-
tzeakbertze,Xalbadorre-
kin zonbait aldiz. Adine-
ko senpertar guziek go-
goan dute oraino ahez-
tarrarekin egin zituzten
irriak Sarako besten ka-
rietarat konparazione.
Bere andrea Mari, due-
la sei urte zendua hura
ere, senpertarra zen eta
biziki atxikia zen sorte-
rriari. Ez da dudarik he-
rritar frango joanen dela
berazauzoherrirat,Ahe-
tzerat uztailaren 10ean,
omenaldi egunean.

EGITARAU ZABALA
Hunahemenomenal-

diegunhorrenegitaraua.
10:00etan, meza Ja-

rraikikoralarekin,Euskal
Irratietan zabaldua iza-
nen dena zuzenean.
Ondotik, Mattinen oroi-

tarriaren aitzinean,Agur
Jaunak abestuko da le-
henik eta Ahetzeko au-
zapezaren hitz hartzea.
Segidan,JoseMariIrion-
do, Mattin ongi ezagutu
zuenkazetariakhitzaldia
eskainiko du.
Mattinen bizia labur-

biltzenduenplakabaten
agertzea eginen da eta
gero Aurreskua dantza-
tukoda. TxominEzpon-
daren bertsuek ere bere
lekua izanenduteekital-
dian. Aperitifa izanenda
herriko plazan.
Gero,bazkariaizanen

da Ahetzeko Hiriartea
ostatuan. Bazkariaren
prezioa 23 eurokoa da
eta izenak eman behar
dira lehenbailehen dei-
tuz 05 59 41 95 22 tele-
fono zenbakira.
Bazkalondoan,

16:00etan, bertsu saioa
eginen da Ahetzeko es-
kolanMichelAireXalba-
dor, Odei Barroso, Ekhi
Erremundeguy,JoseLu-
isGorrotxategi,Patxi Iri-
art,eta ImanolLazkano-
rekin. Gai emailea Joa-
na Itzaina izanen da.

KULTURA � UZTAILAREN 10EAN AHETZEN

Mattin bertsularia omenduko dute
heriotzaren 30garren urtemugan

ARGAZKIAK: TRECU FAMILIAREN BILDUMA

Mattin Trecu eta Mari Olandegi jaun-andereak lanean
beren etxeko lurretan Mulienean. Ahetzeko bertsularia
Euskal Herri osoko plazetan, Parisen eta Ameriketan ere
aritu zen kantuz. Itsasoaren bertze alderat joan zen bere
lagun haundiarekin Fernando Aire Xalbador urepelda-
rrarekin, argazkian eskuinean.

AZKAINE

Euskaraz Bizi
Eguna
ospatuko da
larunbatean

TTIPI-TTAPA
EuskalHerrieuskaldu-
narenbideanurratsbat
gehiagoemanetaeus-
karaz bizi den herria-
ren erakusleiho izan
nahi du Azkainek la-
runbat huntan eginen
denEuskarazBiziEgu-
nak. Besta eta alda-
rrikapena uztartuz,
euskaltzale andana
batu nahi du Euskal
HerrianEuskarazera-
kundeak ekainaren
11n.
Auzolanetik abiatuta-
ko egitarau zabala
prestatudutehorreta-
rako. Azkaineko pilo-
ta plaza inguruan
bilduko da eguna:
13:00etan hasiko da
egunaongietorrigoxo
batekin (kafe/bixko-
txak).Kaleanimazioa-
rekin alaituko da gu-
nea egunean zehar.
15:00etanherri-bazka-
ria antolatu dute eta
horren ondotik txiste
tailer parte hartzailea
izanen da. 18:00etan,
eskuhuskapilotapar-
tida: Jon Paterne eta
Andoni Alberdi, Ibai
Arregi etaOrkatz Ara-
noren kontra. Iluntze-
an, berriz, kontzertu-
ek hartuko dute leku-
koa: Izate eta Xarma
taldeekin igaroko dira
Gaztetxetik.
Antolatzaileek aipatu
dutenez,«euskarazbi-
zitzearen aldeko hau-
tua indartzeko eguna
daEuskarazBizi Egu-
na; euskaldunok sasi
artetik salto egin eta
garenaz harro gaude-
laerakustekoeguna».
Hitzordua Azkainen.
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SARA

KIROLA � INTEGRAZIO BATZORDEAREN ALDE

Donapaulek irabazi
du Euskal Herriko
I. Errugbi txapelketa
Gasteizko
Gaztedik
ezustea eman
zuen finalean
sartuz eta Sara
hirugarren izan
zen

Joanes GARCIA
Joandenmaiatzaren

28an iragan den eguna
arrakastatsua izan da.
Zazpi probintziak bildu
d i t uen txape l ke ta
eguzkipean iragan da.
Lehiakgogorrak izandi-
ra,bainakiroltasunosoz
jokatuak.
Gasteizeko Gaztedi

taldeak ezustea sortu
zuen finalerako sailka-
tuz.FinaleanDonapau-

leko 'bluiak' taldearen
kontra lehiatu zuten.
Partida 10-10eko ber-
dinketarekinbukatuzen,
baina Donapaulek en-
tsegu gehiago sartu
baitzituen Baxe Nafa-
rrak izan ziren Euskal
Herriko lehen txapeldu-
nak. Taldeen portaera
goraipatzekoa da.
Sailkapena honela-

koa da: 1.Donapaule,
2 .Gas te i z , 3 .Sara ,
4.Hernani, 5.Azkaine,
6.Mendikota, 7.Getxo,
8. Baztan.
Egunhori, Integrazio

Batzordearen aldeko
ekimena ere izan zen.
Iluntzean, xapito zora-
garrian 500 lagun bildu
zituen zikiroko irabazi-
akelkartearenalde izan
ziren.

Kuxkuxtu txarangak
zintzur bustitzea alaitu
zuen.Ondotik ,Xutiketa
DJ Balporesek gorpu-
tzak dantzan ezarri zi-
tuzten.

Oroitzapenetik
bidaiarat ikusgarria
integrazio
batzordearen alde
Ahalmen urriagoko

haurren eskolatzearen
alde egiten duen elkar-
teak, bertze sustengu-
ak errezibitu ditu. Izan
ere, aitzineko aleetan
maizaipatudugunOroi-
tzapenetik bidaiarat
ikusgarriarenantolatzai-
leekEuskalHerrikoerru-
gbi txapelketa apro-
betxatu nahi izan dute
elkarteko kide den Do-
minique Idiarti6.700eu-

roko txekea emaiteko.
Bultzatzaile eta anto-
l a t za i l e i zan den
Zazpiak Bat elkarteak,

Olhain ikastolaren eta
Etxola gaztetxearen la-
guntza ukan du. Miles-
ker denei!

ARGAZKIAK: JOANES GARCIA
Errugbiko txapelketako finalistak kontent, bere sariak hartu eta gero.

Joanes GARCIA
70 ikasle ingurudi-

tuen ikastolak, haren
urteroko besta anto-
latu du ekainaren
12an, igandean.
Egitarauaherrikoia

bezain polita antola-
tu dute. 11:30ean
ikasleek kantu pare
bat eskainikodituzte.
Ondotik, Karlos Aiz-
puruk zuzentzen du-
en bertsu eskolako
ikasleek bertso sorta
bat botako dute .
Eguerdian txotxa
emanen da Ikastola-
kogaiteroakgiroturik.
Ikastolakoburaso-

ek,kantuenbidez,sa-

garnotegi bazkaria
animatuko dute. Ohi-
ko menua izanen da
22 eurotan: bakailua,
txuleta, gasna, pasti-
za, kafea, ttotta…
Haurrentzatbazkaria,
berriz, 6 eurotan iza-
nen da.
Arratsaldea boro-

biltzeko Txalapartaz
taldea entzunen da.
Egunean zeha r
puzgarriakegonendi-
ra haurrentzako.
Erreserbak egite-

ko deitu 0559542758
edo 0673900352 te-
lefonoetara.Txartelak
salgai daude Herriko
Etxeko Edantegian.

Olhain ikastolaren besta
ospatuko da ekainaren 12an ARGAZKIAK: JOANES GARCIA

Gasteizko jokalariak pozez txoratuak egindako lanarekin.
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Oihan Arraztoa Vicente, Iruritakoa,
maiatzaren 21ean.
Xabi Hernandorena Iturria, Zugarra-
murdikoa, maiatzaren 24an .
Andde Pelletrat Xurio, Zugarramur-
dikoa, maiatzaren 25ean.
Eneko Pintado Ribero, Lesakakoa,
maiatzaren 22an.

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

HERIOTZAK
Severiano Mitxelena Jorajuria, Sun-
billakoa, maiatzaren 18an, 76 urte.
Jose Mª Iñarrea Argain, Berakoa,
maiatzaren 20an, 79 urte.
Teresa Etxegarai Lastiri, Erratzukoa,
maiatzaren 21ean, 85 urte.
Pedro Erasun Saldias, Beintza-La-
baiengoa, maiatzaren 24an, 89 urte.
Mª Consuelo Ripa Garbisu, Irurita-
koa, maiatzaren 21ean, 63 urte.
MªLourdesFagoagaAlzuri, Arantza-
koa, maiatzaren 23an, 67 urte.
Manuel Goñi Iturriria, Lekarozkoa,
maiatzaren 31n, 41 urte.
Andres ElizaldeMariezkurrena, Era-
tsungoa, maiatzaren 31n, 82 urte.
Antonio Barrenetxe Iantzi, Berroeta-
koa, maiatzaren 31n, 93 urte.

EZKONTZAK
German Deskarga Oiartzabal eta
Sandra Legasa Rosa, Lesakakoak,
maiatzaren 28an Lesakan.
Basilio Elizondo Etxenike eta Go-
tzone Ariztegi Oiaregi, Beintza-La-
baiengoa eta Aurtizkoa, maiatzaren
21ean Iturenen.

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

SORTZEAK

.

Severiano
MITXELENA JORAJURIA

Iruñean, 2011ko maiatzaren 18an

Senar ona, aita zoragarria,
atautxi ezin hobea eta senide paregabea.

Erraza izan da zu maitatzea,
baina ezinezkoa zu ahaztea.

Nahiz eta urruti egon,
beti gure bihotzean egongo zara.

ZURE FAMILIA

Mª Lourdes
FAGOAGA ALZURI

Arantzan, 2011ko maiatzaren 23an, 67 urte zituela

Argi bat itzali da hemen lurrean,
berri bat biztu da han zeru ederrean.
Gure oroimenean izanen zara betiko,
ez agurrik ez adiorik, gero arte baizik.

ZURE FAMILIA

Javier
GONZALEZ PELLEJERO

Beran, 2011ko hilbeltzaren 28an

Eskerrik asko
gure ondoan egon zaretenei eta,
batez ere, bere sentiberatasuna
eta puntu umoretsua gogorarazi

diguzuenei.

ZURE FAMILIA
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TTIPI-TTAPA | LEITZA
Hiru itzuli handieta-

tik bitako etapa nagu-
siak irabazi ondotik on-
gi merezitako omenal-
dia jasozuenMikelNie-
vek sorterrian maiatza-
ren 30ean. Leitzako
Udalak egindakodeial-
diari hainbat herritarrek
erantzunziotenetauda-
letxekokarrapea jendez
gainezkazegoenospa-
kizunean. Lehenik, be-
re lagunek herriko txi-

rrindulari elkartearen
maillotak jantzita arkua
egin zioten gurpilekin.
Arkuaren azpitik pasa-
tuta, Joseba Sagasti-
beltzakAurreskuadan-
tzatu zion Nieveri.
Solasaldientxandan,

JonArangoa zinegotzi-
ak zo r i onak eman
zizkion izandako emai-
tzengatiketaXabierZa-
balo jarduneko alkate-
ak txapela jarri zion, lei-
tzarguzien izenean.Ge-

ro,MielMariElosegiLu-
ze eta Jose LuisBarbe-
ria Zili bertsolariek txi-
rrindulariaren lana go-
raipatuzutenbertsotan.
Herriko txirrindulari
gazteenek zurez egin-
dakoEuskalHerrikoes-

kudoaoparituzioteneta
JoseLuis LarraldekMi-
kel Nieve bera txikitan
agertzenzenekoargazki
bat oparitu zion. Bere
lagun taldearen izene-
an,EnekoAnduezak lo-
re-sorta eskaini zion.

Nievek emozioz eta
txanpaina irekiz esker-
tu zuen herritarrek es-
kainitakoongietorriaeta
«horrelakogaraipenge-
hiago herrira ekartzeko
gogoz» dagoela azpi-
marratu zuen.

TXIRRINDULARITZA � ITALIAKO GIROA

Mikel Nieve leitzarra garaile izan da
Giroko etaparik menditsuenean
Profesionaletako
bigarren
garaipena
eskuratu du

TTIPI-TTAPA | LEITZA
Coneglianonhasieta

Gardeccia-ValdiFassan
bukatu zen Italiako Gi-
roko hamabosgarren
etapa. Itzuliko saiorik
menditsuena izan zen,
etapa erregina ere dei-
tua eta 230 kilometro-
ko ibilbidea zuena. Eta
helmugara ailegatzen
lehena nor izanen eta
Mikel Nieve (Leitza,
1984) izan zen.
Euskaltel-Euskadi

taldean ari da leitzarra
eta maiatzaren 22ko
etapan07.27.14koden-

bora egin zuen. Hasie-
ratik jarri zen aurrean
Nieve baina oso etapa
borrokatua izan zen.
Garzellirekin ibili zen le-
hian, honek alde egin
zueneanminutubatpa-
sara egon zelako Eus-
kaltelekoaatzetik.Azke-
nekomendatean,ordea,
harrapatuetahelmuga-
ra artean aldea handi-
tuz joan zen Leitzako
gaztea.
Maiatzaren29anbu-

katu zen Giroa eta sail-
kapennagusianhamai-
kagarren gelditu zen
Nieve, txapeldunaren-
gandik16minutueta18
segundora.
Giroko etapa iraba-

zita, bigarren garaipe-
na eskuratu du profe-
sionaletan.Joandenur-

teanEspainiakoVuelta-
ko etapabat irabazi zu-
en, Kantabriako Coto-
bellomendatean amai-

tu zena, hain zuzen.
Orbea-Oreka SDA

taldearekin egin zuen
debutaprofesionalmai-

lanMikelNievek2008an
eta2009.urteazgeroztik
Euskaltel-Euskadi tal-
dean dabil.

ARGAZKIA: SIROTTI/CYCLINGFANS.COM
Mikel Nieve Leitzako txirrindularia, Italiako Giroko etapa nagusiko podiumean.

Etxera bueltan
herritarren
omenaldia jaso du
Nievek

UTZITAKO ARGAZKIA

Herriko txirrindulari elkarteko lagunek gogoz omendu zuten Mikel Nieve.
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HERRI KIROLAK � ZAZPI MODALITATETAN LEHIAN

Iparraldeko Joko Torneoko bigarren
saioa jokatuko da igandean Berroetan
Partehartzaile
gehienak
eskualdekoak
dira

TTIPI-TTAPA | BERROETA
Txokor biltzea, ingu-

dealtxatzea, txingaera-
matea, harri-altxatzea,
lasto-altxatzea, orga jo-
koa eta zaku lasterketa.
Zazpi modalitate horie-
tan ari dira Iparraldeko
Joko Torneoan parte
hartzen ari diren kirola-
riak.
Ekainaren5eanUrda-

zubin jokatu zen proba-
rekin hasi zen txapelke-
tako lehia eta orain ber-
tze bi jardunaldi geldit-
zendira: igandean,ekai-

nak 12, Ber roetan
18:30etik aitzinera joka-
tuko dena eta uztailaren
3an Betelun, 18:00etan
hasitaeginendena.Pro-
bakbanakakoakdiraeta

guztirahirujardunaldiiza-
nendira eta liga sistema
erabiliko da.

PARTE HARTZAILEAK
Txokor biltzen Fernan-

do Etxegarai (Bera), An-
doni Lasaga (Etxalar),
Eder Goldarazena (Be-
rriozar), Iñaki Ekisoain
(Berriozar), Unai Iantzi
(Aniz)etaMikel Iantzi (Eli-

zondo) ari dira.
Ingudealtxatzen,La-

zaro Bujan (Leitza), Iker
Lizarraga (Berriozar) eta
Patxi Baraibar (Leitza)
agian.

Txingekin, lauleitzar:
Miguel Angel Sukuntza,
Josetxo Urrutia, Lazaro
BujanetaPatxiBaraibar
eta Imanol Martin (Be-
rriozar).

Harri altxatzen Jo-
setxoUrrutia (Leitza)eta
Xabier Ariztegi Santxin
(Etxalar).

Lasto altxatzen bi-
koteka sei lagun: Iñaki
Bereau eta Eneko Telle-
txea (Igantzi), Karlos
Sein eta Arkaitz Retegi
(Igantzi),etaOskarTelle-
txea (Igantzi) eta Xabier
Galarregi (Etxalar).

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Fernando Etxegarai txokor biltzen, eta gibeleko aldean Andoni Lasaga lan berean.

ERREMONTEA � FRONTOI MOTZEAN ETA LUZEAN

Ezustekorik gabe Uterga eta San
Migel Udaberriko Torneoan txapeldun
Matxin III.a eta
Urrutia I.a izan
dituzte
kontrario

TTIPI-TTAPA | DONEZTEBE
Azken partida galdu

arren, Udaberriko Erre-
monteTorneoko txape-
la Xanti Uterga eta Ju-
len SanMigel donezte-
barrentzat izanda.Txa-
pelketaren berezitasu-
na partidak frontoi mo-
tzean eta luzean jokatu
direla da eta lehenbizi-
ko lehian lortutako
abantailari esker lortu

dute txapela Donezte-
bekoek. Txapeldunor-
deak,berriz,Matxin III.a
eta Miguel Mari Urrutia
saldiastarra izan dira.
Maiatzaren 15ean

frontoi motzeko finala
jokatu zuten Donezte-
ben eta 19 tantoko al-
dearekin irabazi zuten
Utergak eta San Mige-
lek,21-40.Abantailaho-
ribaliatuzutendonezte-
barrek, maiatzaren
21eanHernanikoGala-
rreta pilotalekuan joka-
tuzenfrontoi luzekopar-
tidan. Matxin III.a eta
saldiastarranagusituzi-
ren,38-40komarkagai-

luarekin, baina Utergak
eta San Migelek aitzi-

netik lortuazutenerren-
ta horri esker txapela

Doneztebera eraman
zuten.

UTZITAKO ARGAZKIA

Uterga eta San Migel urdinez eta Matxin III.a eta Urrutia gorriz.
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PILOTA � BURUZ BURUKO TXAPELKETA

Ekainaren 19an jokatuko du Olaizola
II.ak Xalaren aurkako finala
Astebeteko
atzerapena
eskatu du
goizuetarrak

TTIPI-TTAPA | GOIZUETA
Buruzburukotxapel-

ketako finala ekainaren
19an, igandea, jokatu-
ko da. Berez, partida
ekainaren 12an joka-
tzekoabazenere,Aimar
Olaizola goizuetarra
eskuin eskuko minez
dago eta astebeteko
atzerapena eskatu du.
Maiatzaren 29an

BengoetxeaVI.arenaur-
ka jokatutako finalerdi-
an goizuetarrak partida
eskuko minarekin bu-

katu zuela adierazi zu-
en. Arautegiak atzera-
penerako aukera ema-
ten du eta EPELeko
epaile bakarrak onartu
egin dio. Goizuetarra-
ren eskukominak luze-
ra jokobalu, bere ordez
finalerdietan aritu den
pilotari batek jokatuko
luke finala. Baina goi-
zuetarrak aitzinera se-
gitzen badu, finalean
arerioYvesSalaberriXa-
la izanendu.Mikel Idoa-
teri 22-19 irabazita lor-
tu zuen finalerako txar-
tela.
Finala Bilboko Biz-

kaiapilotalekuan jokatu-
koda.Hasieran,Donos-
tiako Atano III.a ere au-
kerenarteanegonarren,

azkenean Bilbokoaren
aldeegindute.Tokiaere
dezentez gehiago du,
B i l bokoak 3 .000
ikuslerentzakotokiabai-
tu eta Atanon 1.800
inguru sar daitezke.

FINALERDIETAN
GOIZUETA ETA LEITZA
Berriz ere Leitza eta

Goizueta aurrez aurre
jarriditupilotak.Aldiho-
netanAimarOlaizolaeta
OinatzBengoetxea izan
diraprotagonistak.Ata-
no III.a pilotalekuanEs-
kuz Banakako Txapel-
ketako finalerdia jokatu
zuten maiatzaren 29an
eta22-15ekomarkagai-
luarekin garaipena goi-
zuetarrarentzat izanzen.

AIZKORA � BANAKAKO TXAPELKETA

Igande honetan
jokatuko dira
Banakako Aizkolari
Txapelketako
finalak Azpeitian
15 eta 19 urtez
azpikoenak eta
Urrezko
Mailakoak
izanen dira

TTIPI-TTAPA
EuskoLabelBanaka-

ko Aizkolarien Txapel-
ketako finalak jokatuko
dira igande honetan,

ekainak 12, Azpeitiko
Izarraitz pilotalekuan,
12:00etatikaitzinera.Hi-
rukategorietako finalak
jokatuko dira, 15 urtez
azpikoena, 19 urtez
azpikoena eta Urrezko
Mailakoa. 23 urtez be-
heitikoek joandenekai-
naren 5ean jokatzekoa
zuten finala.
15 urtez azpikoetan,

IkerVicente (Otsagabia,

1997) eta Mikel Zaba-
leta (Leitza, 1997) ari-
ko dira aurrez-aurre.
19 urtez azpikoetan,

EnekoOtaño (Beizama,
1994) eta Eneko Sara-
legi (Leitza, 1993) ariko
dira.
23 urtez azpikoetan,

Oihan Larretxeak (Be-

ra, 1990) eta Aitzol Atu-
txa II.ak (Dima,1988) jo-
katzekoa zuten ekaina-
ren5eanbaina lerrohau-
ek idazterakoan orain-
dik ez genuen emaitza-
renberririk. Egunhorre-
tanegitekoazen,Urrez-
koMailako3.eta4.pos-
turako lehia ere, Iñaki

Azurmendi (Arriaran)eta
Jon Rekondoren (Lei-
tza, 1985) artean.
Igande honetako

azken lehian, Urrezko
Mailan,AitzolAtutxa II.a
eta Juan Jose Lopez
Azpilkueta (Lezaun)ate-
rako dira txapelaren bi-
la.

UTZITAKO ARGAZKIA

Leitzako bi ordezkari izanen dira igande finalean: Eneko Saralegi (ezkerrean) eta Mikel
Zabaleta (eskuinean).

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Olaizola II.a.
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Kontzertuak
ELIZONDO
Koma taldea Lurren

Ekainaren 11n
Komaren kontzertua,
00:30etik aitzinera.
Sarrera: aitzinetik 15
euro, bertan 18 euro.

Joseina Etxeberria
Lurren

Ekainaren 18an
01:00etatik aitzinera
DJ lanetan ariko da.
Sarrera: 9 euro eta
kontsumizio bat doan
03.30 arte.

LESAKA
Lesakako Soinularien
kontzertua

Ekainaren 10ean,
Lesakako Alhondigan
20:00etan.

Musika Bandaren
kontzertua

Ekainaren 20an,
Alhondigan 18:00etan.

Erakusketak
ELIZONDO
Argazki erakusketa
Ekainaren 15era arte
Conocer Navarra, ma-
neras de vivir lehiake-
taren 3. edizioaren era-
kusketa Arizkunenean.

Pintura eta eskultura
erakusketa
Maiatzaren 24tik
ekainaren 18ra Arca-
de 64 kolektiboaren
autore aunitzen pintura
eta eskultura erakuske-
ta.

Hitzaldiak
SALDIAS
Nafarroako konkistaz

Ekainaren 17an eskai-
niko du Nabarralde
Angel Rekaldek
22:00etan Herriko
Etxean.

Lehiaketak
BAZTAN
Bertan Elkarteak 3.
argazki lehiaketa
Ekainaren 30ean
akituko da lanak aur-
kezteko epea, Baztan-
go inguru eta paisaiak,
herriak eta herritarrak
gaiaren inguruan. Xe-
hetasunak 45. orrian.

Bestak
BERROETA
Mendekoste bestak
Ekainaren 10etik
13ra ospatuko dira.

Xehetasunak 43.
orrian.

BERA
Altzateko bestak
Ekainaren 17tik 19ra
ospatuko dira.

Ospakizunak
BERA
Kaxerna Gaztetxearen
5. urteurrena
Ekainaren 6tik 12ra
hainbat ekitaldi
antolatu dira.
Xehetasunak 25.
orrian.

LEITZA
III. Sagardo Eguna
Ekainaren 10 eta 11n
Xehetasunak 40.
orrian.

DONEZTEBE
Errekaren Eguna
Ekainaren 17 eta
18an proiekzioa
zineman, mus
txapelketa, eskubaloi
partidak, judo
erakustaldia, dantzak,
afari herrikoia, eta
gaupasa Jalisko Band
taldearekin. Xeheta-
sunak 32. orrian.

ITUREN
Trinitate Eguna
Ekainaren 19an
Mendaurko kaxkoko
baselizan hainbat
lagun bilduko dira eta
San Martin elizan,
11:00etako mezan
Iruñeko Katedraleko
Musika Kaperaren
kontzertua.

LEGASA
Bertizaranako Eguna
Ekainaren 11n
ospatuko da. Dianak,
soka zirkuitoa,
bazkaria, afaria eta
gauoasa Trikidantz
taldearekin. Xeheta-
sunak 37. orrian.

ZUGARRAMURDI
Sorginen Eguna
Ekainaren 18an
ospatuko da 4.
edizioa. Artisau azoka,
margo erakusketa, hi-
tzaldiak, bisita gida-
tuak, dantza, antzer-
kia, eskaintza errituala
lezean… Xehetasunak
47. orrian.

SUNBILLA
Malerrekako Gazte
Eguna
Ekainaren 18an
ospatuko da. Jokuak,
hitzaldia, bazkaria,
animazioa, kontzer-
tuak… Xehetasunak
31. orrian.

BERROETA | 2011.06.10-13
Mendekoste bestak ospatuko
dituzte asteburuan

Ortziralean hasi eta astelehe-
nabitarteospatukodituztebes-
tak. ETB2ko El Conquistador
del fin del Mundoko partehar-
tzaileak gonbidatuak daude.

Bestak

LEITZA | 2011.06.11
Sagardo Eguna ospatuko da
hirugarren urtez

ALKE Kultur Taldearen eskutik
SagardoEgunaeginenda larun-
bat honetan. Bezperan, sagar-
dodastaketari buruzkohitzaldia
ere izanen dute Aurreran.

Ospakizunak

ELIZONDO | 2010.06.11
Koma taldearen kontzertua
Lur dantzalekuan

Sasoi bukaerahurbiltzenari da
Lurdantzalekura.Larunbatean
Koma taldeak kontzertua es-
kainiko du eta hilaren 18an Jo-
seina Etxeberria izanen da.

Kontzertuak

ekainak 09-22

PROPOSAMENA

BERA
Kaxerna Gaztetxeak
bosgarren urteurrena

5 urte bete ditu Berako
Kaxerna Gaztetxeak eta
hori ospatzen ari dira aste
osoan. Egunero izanen da
zerbait, baina halere, la-
runbata izanen da egunik
potenteena. Goizean
mural margotzea, presoen
aldeko topa eta urtebete-
tze bazkaria izanen dira.
Arratsaldean, kalejira-po-
teoa, makarroiak afaltzeko
eta bukatzeko, Whiskey
Mama eta talde sorpresa
batekin kontzertua izanen
dira.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Irratiak denbora ema-ten dio Josetxori gus-
tuko afizioei ekiteko.
Musika saioa gidatzen
du Xorroxinen eta mu-
sika aditzea ere gogo-
ko du, «oraindik kon-
tzertuetara gatea gus-
tatzen zait, baina gero
eta gutiago. Gehiena
irratianaditzendut»,dio.
Aita margolaria izanik,
berak ere haur denbo-
ran margoak erabili zi-
tuen, baina orai guti.
«Hori bai, erakuskete-
taraetagateagustatzen
zait».Baratzeanerezer-
bait aritzenda, «etxera-
kohainaematendu,be-
ti ere karakolekin bo-
rrokatuz». Kirol arloan,
«txirrindularitza ikuste-
koetaudaparteanprak-
tikatzekoeregustatzen
zait. Izpegira gan-torri
egin eta guti gehiago,
ateraldi motzak egiten
ditut».Asteburuangan-
torrika ibiltzen da Erra-
tzu eta Baiona artean
eta ez du plan berezirik
egitekoohiturarik.Kan-
pora egindako ateral-
dietan, «23 urterekin
Berlinerabakarrikegin-
dakobidaiagogoandu»
etaMexikon ere gusto-
ra ibili da. Kanada edo
Australiara ailegatzea
gustatuko litzaioke.

«Kontzertuetara
gaten naiz baina
irratian aditzen dut
musika gehien»

Nire aukera

Josetxo APEZETXEA
Xorroxineko esatari erratzuarra

SARA
Olhain Ikastolaren
Eguna
Ekainaren 12an.
Xehetasunak 49. or.

AZKAINE
Euskaraz Bizi Eguna
Ekainaren 11n
antolatu du Euskal
Herrian Euskaraz
erakundeak. Xehe-
tasunak 48. orrian.

Mendi irteerak
BAZTAN
Mendigoizaleen
ateraldiak
Ekainaren 12an
Artikutzara aterako di-
ra Baztango Mendi-
goizaleak. (07:30).
Ekainaren 19an
Baztan Herriz Herri
eginen dute Baztango
Mendigoizaleek.

BERA
Larun Ttiki taldearen
ateraldiak
Ekainaren 12an
Larunerat ateraldia
eginen du Larun Ttiki
Mendi Taldeak. (09:00,
kotxez Lizuniagarai-
no). Ondotik bazkaria
Lizuniagan. Izen ema-
teko azken eguna
ekainak 9.

GOIZUETA
Mendi buelta
megalitikoa
Ekainaren 11n
mendi buelta megaliti-
koa Gaztetxekoen es-
kutik, (09:00-12:00).

LEITZA
Europako tontorretara
Ekainaren 18an eta
19an Europako ton-
torretarako ateraldia,
Mendibil Mendi Talde-
ak antolatuta. Xeheta-
sunak 40 orrian.

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

www.ttipi.net
(agenda)

a

Karramarrogazteetabihurri batdaMarko,be-
re lagun Oskar maskordunarekin eta Txarli
txirlarekin hainbat abentura biziko dituena.

Itsasoa jolasleku ederrez beterik baitago, baina ka-
su! Kontuz ibili behar bi hankadun izaki beldurga-
rriekin. Marko karramarro gaztearen abenturak eta
kalenturak irakurgai izanen dira Eneko Bidegainen
liburu berri honetan. Elkarrek duen Xaguxar haur
eta gazte literaturako bilduma osatzen du Bidegai-
nen liburu honekin.
Haurrendako literaturan lehen lana du Eneko Bide-
gain kazetari eta idazle baionarrak. Aurretik bi no-
bela ditu argitaratuak Anbroxio eta Mahatsen be-
gia. Baita hiru saiakera liburu ere, Iparretarrak, era-
kunde politiko armatu baten historia,Gerla Handia,
muga sakona eta Patxa. Besta bai, borroka ere bai.

Euskarazko irakurleei eztena sartzeko sortutako
web orrialdea da; pixka bat zirikatu, eta libu-

ruetatik kanpo ere irakurtzeko beste moduak dau-
dela erakutsi nahi dute. Fantasia zein beldurrezko
idazkiak aitzakia hartuz irakurleak tentatu egin na-
hi dituzte eurek sortatuako narrazio eta poemekin.
Irakurtzeaz gain idatzi ere egin dezakezu web orri-
ra. Irakurleei eta idazteko zaletasuna dutenei ezte-
na sartu nahi diete. Euskal literaturari beste bul-
tzadatxo bat eman eta, bide batez, lotsatuta da-
goen idazle orori, bere testuak kaleratzeko, argi-
tatzeko aukera eman. Ipuin gazi gozoak, ilunak,
itzalen artean gustora dabiltzanentzat. Euren orri-
aldean dioten bezala: Kontakizun oro delako dena
eta ‘eztena’.

Estankona bakarkako lehen diskoan Estankona
da.Tautologia.Rockaren izpirituabarruan,ame-

rikarra zein anglosajoia. Kantuetan badago ten-
tsioa, indarra, bilakaera, helmuga eta irteera toki
berean. Puntuaren zirkulua beti itxi egiten da kan-
tuetan. Kantuetan historiak datoz. Poza, alaitasu-
na eta tristezia. Kantuek bilakaera dutenean, kan-
tuen garapena da kontuan hartzen dena. Estanko-
na bakarlariak abesti guztiei erantsi die gorago edo
beherago joateko antsia eta gogoa. Musika oina-
rri trinkoetanhartudubabesa, ItxasoEtxebeste eta
Jimmy Arrabit musikariek ederki interpretatu dute
Borja Estankonaren desioa, jakin dute bikain nola
uztartu haren ahotsa eta gitarra biluziak. Gitarra-
jotzaileak ihes egiten dio soinu fardelei, arin joan
nahi du, emeki eta fereka amultsuetan gorde nahi
ditu indarrak.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2011

Zorionak Marko

Liburua

ENEKO BIDEGAIN

Elkar, 2011

Estankona

Musika

ESTANKONA

Euskarazko irakurleei
pixka bat zirikatuz

Internet

WWW.EZTENA.ORG
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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-
teresatuek: rrhh.candi-
datos@ 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.

Emakume batekadine-
koak zainduko lituzke in-
terna moduan. �678
397046.

BERA. Emakume euskal -
duna etxeak garbitzen,
dendaren batean lane-
an... ariko litzateke. Ma-
nipulatzaile karneta due-
na. �680 338153.

SUNBILLA. Neska eus-
kaldunak adinekoak edo
haurrak zaintzen edo
dendetan lan eginen lu-
ke, esperientziarekin.
�680 911915.

tuan. Lorategi haundia.
Aparkalekuak guztientza-
ko eremuan. 228.000 eu-
ro. �620 679145.

ETXALAR. Bi solairuko
etxebizitza adostatuak
salgai, errentan emate-
ko edo erosteko aukera-
rekin. Estreinatu gabe,
zuzenean promotorea-
rengandik. Garajea eta
txokoa ere bai. Denak
kanpora ematen du.
� 669  432480 /629
443405.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

IRUÑEA. Milagrosa au-
zoan ikasleentzako pisua

lurrazpiko garaje itxia
errentan emateko. �618
962937.

ZERBITZUAK
zurginak

ZERBITZUAK
denetarik

errentan emateko. 3 loge -
la ditu eta Nafarroako Uni-
bertsitate Publikoaren on-
doan dago. 680 euro hi-
labetean. �626 938312.

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

BERA. Pisua errentan
emateko. 2 logela sukal-
dea, egongela, komuna
eta garajea. �647 840210.
DONEZTEBE .  Her r i
erdian  pisua errentan
emateko. Sukaldea, bi lo-
gela, egongela, bainuge-
la eta trastelekua. Bero-
gailuarekin. Oso argitsua.
Egoera onean. �661
905009 (deitu eguerdi eta
ilunabarretan).

GARAJEAK/LOKALAK
errentan eman

LESAKA. Eltzeta plazan

ETXEBIZITZAK
salgai

ERATSUN. 3 borda sal-
gai, lur eremuarekin.
�943 217817.
ETXALAR. Lizaietako
parajean zaharberritze-
ko den borda salgai.
�661 121540.
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.

BERA. 89 m2ko pisua sal-
gai. 4. solairuan. 3 loge-
la, bainugela, komuna, su-
kaldea, egongela, traste-
lekua eta balkoia. Gas na-
turala, berogailua eta igo-
gailuarekin. �681 017423
(deitu arratsaldez).

ORONOZ-MUGAIRI.
100 m2ko etxebizitza sal-
gai. Mobleztatua. 3 loge-
la, egongela, sukaldea,
bainugela, biomasa gal-
dara duen berogailua,
leihoak etxo-sareekin, ja-
kin gordailua eta kanpo-
ra ematen duen trastele-
kua. Urbanizazio priba-

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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MOTORRA
tailerrak

MOTORRA
salerosketak

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

Yamaha XT 350 moto-
rra salgai. �620 135721.

ANIMALIAK
oparitzeko

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

Arratoi zakurrak opari -
tzeko. �948 580231.

Zakurkumeakoparitze-
ko. Artzain zakurra eta
spanielen arteko nahas-
keta. �679 892622 (dei-
tu 20:00etatik aitzinera).

ANIMALIAK
salgai

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.

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

ANIMALIAK
erosi

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

DENETARIK
salerosketak

BAZTAN. Etxe sarrera-

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

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

Ruger 44 riflea salgai.
Oso egoera onean. �948

630449 / 677 592133.

Minerala botatzeko abo-
nadora (VICON), bela-
rra biltzeko eta nahas-
teko makinak (KHUN)
eta 2 mila litroko zister-
na salgai. �649 575549.

Bulegoko altzariak sal-
gai.� 609 445769. 

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE

TOKIKO GOBERNU BATZORDEAREN AKORDIOA / HIRIGINTZA
Berako Udaleko Tokiko Gobernu Batzordeak, 2011ko maiatza-
ren 12an egindako bilkuran, ondoko Xehetasun Azterlanak one -
tsi zituen hasiera batez:
• Sara karrika, 19.ean (9. poligonoko 378. lur-zatia),  Javier Hui-
ci López-ek sustatua.

• A-291 (3. poligonoa, 291. lur-zatia), Promociones Tablajerobai-
ta SL-k sustatua.

Espedienteak jendeaurrean izanen dira hogei egunez, dagokion
iragarkia NAOn argitara ematen denetik. 

Bera, 2011.05.25    ALKATEA,   Josu Iratzoki Agirre
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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

Legasako
ANDER ZELAIETA
EULATEk urtea
beteko du ekai-
naren 13an.
Zorionak eta
muxu haundi
bat Igantziko fa -
miliaren partetik.

Sunbillako atautxi PAKO
PETRIRENA ARRETXEAk 60 urte
beteko ditu ekainaren 13an.
Aunitz urtez familia guztiaren
partetik baina berexiki Garaine
eta Iraide sorgintxoen partetik.
Ongi pasa eguna atautxi!

Iturengo OIHAN
MARTINEZ LEITZAri:
zorionak gure fut -
bolariari, zorionak
gure mutil koz ko -
rrari, zorionak ta
urte askotarako,
zorionak ta musu
bat zuretako.

Lesakako AMAIUR eta AINITZE MAR TI -
NEZ OLAZABAL gure bi sorgintxoek
ekainaren 16an 3 urte beteko dituz-
te. Zorionak eta muxuak Igantzitik
osaba Josu, izeba Moñi eta Txas -
kiren partetik; Lesakatik izeba Ne -
ka, osaba Tomax eta Be ñaten par-
tetik eta Beka rrotatik be sarkadak
amattxi, attona eta Mixiren partetik.

Sunbillako JOANES BERTIZ
GRAJIRENAk urtea beteko du 
ekainaren 12an. Zorionak etxeko
kukuxuari! Muxu handi bat atta,
ama, Sunbilla eta Beintzako
familiaren partetik. Prestatu
berendu goxoa!

Zorionak Sunbillako IGOR eta 
JOANES BERTIZ atta-semeei! 
Ekainaren 24an eta 12an urteak
beteko dituzte. Muxu handi bana
Sunbilla eta Beintzako familiaren
partetik. Prestatu bazkari goxo-
goxoa, gosetzen hasiak gara eta!

Lesakako Beheko-Errotako
AINITZE eta AMAIURrek 3 urte
beteko dituzte ekainaren 16an.
Sasi guztien gainetik eta hodei
guztien azpitik maite zaituztegu!
Attatto eta amatto.

Iruritako JOSE ARRAZTOAk eta
CRISPINA MENDIKOAk maiatzaren
24an Urrezko Ezteiak egin
dituzte. Zorionak familia guztia-
ren partetik eta muxu bana.

Urdazubiko ASUNZIONek 90 urte
bete ditu eta Sunbillako PAULek
guttixeago maiatzaren 19an.
Zorionak aunitz biei familiaren
partetik. 

Leitzako OINATZ eta JUDITH
MARIEZKURRENAK urtek beteko
dituzte ekainaren 9an eta
10ean. Urte askoz potxolis!
Ongi ongi pasa zuen eguna eta
joan prestatzen apari goxo goxo
bat etxeko morenari! Muxu
haundi bana!

EKIÑE GOÑI
OSKOTZ aranzta-
rrak 2 urte bete
ditu maiatzaren
31n. Zorionak
eta muxu bana
Oizko familiaren
partetik. Ongi
pasa!

Arantzako EKIÑE GOÑI OSKOTZi
aunitz urtez atautxi-amatxi, 
atta-ama, izeba eta zure anaia
Egoitzen partetik. Muxu haundi
bana eta ez izan hain bihurria!

Oronozko AITOR
BARAIBAR GORTA -
RI bihurriak 4 urte
beteko ditu ekai-
naren 8an. Muxu
bat gure traktore
gidariari amatxo,
atta eta Maia le -
nen partetik.

Elizondoko 
ANE TELLETXEA
GALARREGIk
ekainaren 16an
6 urte beteko
ditu. Zorionak
Eneko eta
Xabierren 
partetik.

Andereño
MIRARIk urteak
beteko ditu ekai -
naren 10 ean. Au -
nitz urtez lagu-
nen eta Saioa ren
partetik! Ea noiz
jaten dugun
berriz txokoltia e!

Amatxi
MARGARIk urteak
beteko ditu
ekainaren 17an.
Aunitz urtez
senide, seme-
alaba, biloba
eta birbiloba
guzien partetik.

Sunbillako ixeba KONSUELO
IRIARTE IBARRAk ekainaren 2an 
urteak bete ditu. Aunitz urtez bere
familiaren partetik eta berexiki
Garaine eta Iraideren partetik. 
Mila muxu.

Zorionak Lesakako BEÑAT eta
OINATZ AIESTARAN i! BEÑATek
ekainaren 7an urtea bete du eta
OINATZek ekainaren 16an 2 urte
beteko ditu. Muxu pila familiaren
partetik.

NAHIA eta EKAIN TELLETXEA
ODRIOZOLA donamariarrek 3 urte
beteko dituzte ekainaren 21ean.
Zorionak gure sagutxo maiteak!
Muxu bat Lesakako osaba 
haundiaren eta izebaren partetik.

Donamariako NAHIA eta EKAIN
TELLETXEAk 3 urte beteko dituzte
ekainaren 21ean. Zorionak eta
punto pelota! Muxu haundi bat
familia guztiaren partetik.
Txintxo ibili!

OIHANA NIETO CA -
BALLERO Are soko
neska panpoxak
urteak be te ditu
ekainaren 5ean.
Me rendatzera
azal duko gara,
goxoa prestatu e!
Aresoko lagunak.

BEÑAT
AIESTARAN
BERRUET lesa-
karrak urtea
bete du ekaina-
ren 7an.
Zorionak eta
muxu bat fami-
liaren partetik.

BEÑAT eta MIKEL PORTU
BARINAGAREMENTERIA leitzarrek 
3 urte beteko dituzte ekainaren
29an. Zorionak Lesakako familia-
ren eta bereziki Orti, Lexuri,
Nahia, Elorri eta Aiert lehengu-
suen partetik.

Zugarramurdi-Kanboko MAIKA
LEKUONA OLAIZOLAk Lehenbiziko
Jaunartzea egin du maiatzaren
29an. Muxu haundi bat eta
zorionak Sunbillako lehengusu
Pablo Irazoki eta familiaren 
partetik.

Zorionak UXUE eta AIMAR
LEKUONA lehengusuei.
Ekainaren 7an eta 10ean 3 eta
10 urte beteko dituzte. Muxu
eder bana familiaren partetik.

UNAI ALTZUGARAI
ARANBILLET
beratarrak 7
urte bete ditu
ekainaren 4an.
Zorionak
Almandozko
familiaren 
partetik.

Etxalarko MANEX
DANBORIENA IBA -
RRAk 4 urte be -
te  ko ditu ekaina-
ren 8an. Zo rio -
nak familiaren
partetik. Beren -
dua ren espero-
an egonen gara.

ANE BARRIKART
ZIA oiztarrak 
2 urte bete ditu
maiatzaren
28an. Zorionak
zure familiaren
partetik ttirripi -
ttina!
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