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Dena prest La Indurainen XX. ediziorako
Ia 2.000 txirrindulari espero dituzte larunbat honetan La Miguel Indurain
proban. Aurten ere 2 ibilbide izanen dituzte: 186 kilometrokoa luzeena eta
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G. PIKABEA | ARIZKUN
Nekazaritza eta abel-
tzaintzarenegoera«ezin
txarragoa»delaadiera-
zi duzue EHNEtik...
Globalizazio ekonomi-
koarengarapenarekinze-
rikusi haundiadu. EHNE
sortu zenean, 1982an,
merkatuirekierakedoEu-
ropakomerkatuarenba-
tasunak honat inporta-
zioakekarriko zituelaeta
gure produktuak suntsi-
tuko zituela erran zuen
EHNEk.Familiaaunitzbi-
ziginenorduanabeltzain-
tzatik, azienda aunitzik
gabeetxekoluretaazien-
dekin.Bainamerkatueu-
roparrarentestuinguruan
eta mundu mailan mer-
kantziak libre izanik, non
merkeena eskaintzen
duenari erosteak baka-
rrikinportaduen,hasizen
gure gainbehera. Profe-
sionalizatubehargenue-
la erantzun ziguten, en-
presariak izan eta kon-
petitzeko.Etakonpetitze-
ko, inbertsioakeginziren,
azienda taldeak haun-
ditu, lursailak alokatu...
Sekulako ahalegina.
Azienda gehiago izanik
ez ditugu gure lurrekin
bazkatzen eta kanpoko
elikagaienmenpekoegin
gara. Orain gero eta gu-
tiago gelditzen ari gara,
konpetitiboakizatekoeta
irauteko modurik gabe.
Nekazaritzaren ekono-
mian talde ekonomiko
nagusiak eta diruarekin
bertzesektorebatzuetan
espekulatzen dakitenak

sartu dira eta espekula-
zio horrekin abeltzainak
gara galtzaile nagusiak.
Noiz hasi zen hori?
Fenomenoespekulatibo
hori2008anhasizen.Ze-
realen prezioak%20 igo
ziren,abereenoinarrizko
elikagaiekhistoriakopre-
ziorik altuenak hartuz.
2008an krisiaren ondo-
rioa ez zen hain bortitza
izanetagureekoizpenak
orain bainoprezio hobe-
ansaldugenituen.Orain,
espekulaziohorrekin,ze-
realek ikaragarrizko pre-
zioadute eta gure ekoiz-
penakezinsalduzariga-
ra.30urteotan,konpeten-
tziaren bidez, abeltzain-
tza eta nekazaritzatik bi-
zi zen sekulako jendepi-

la galdu dugu, eta azken
hiru urteotan, gelditzen
garenok ez dakigu aitzi-
nerat eginen dugun ala
ez. Hortaz erraten dugu
2008koa larria bazen,
2011nmakurragogaude-
la. Espekulazioak ikara-
garrizko indarra du, eta
batzukzakuabetetzenari
direnean,guezinsalduz.
Egoera honek noiz ar-
te iraun dezake?
Logika hau hain agresi-
boa da, bere burua ito-
tzenduela.Ekonomiaka-
pitalistaren defendatzai-
leekeskaeraketaeskain-
tzak ekonomia erregula-
tzen dutela diote, baina
ez dute kontuan hartzen
espekulazioakeskaintza
etaeskariarenlogikaguz-

tiak puskatzen dituela.
Gukbetierranizandugu,
ekoizpenakontrolatueta
merkatua erregulatu be-
har dela, kontsumitu be-
har denerako ekoiztuz.
Bertzesektoreekhartzen
dutenlaguntzarekinalde-
ratuz,abeltzainetaneka-
zariokezdugudeushar-
tzen. Europak ematen
duenarekin,osasuntsuez
dagoenzerbaittratamen-
tuan dago, baina lagun-
dutakonekazaritzabene-
tako nekazaritza izateko
elikaduraburujabetzaren
bideahartubehar litzate-
ke. Baina hori ez dapoli-
tikatik aldatzen. Ez da-
gozkigun ongizate eta
kontsumomailaklortudi-
tugu.Hortazohartuz,gu-
re kontsumoa eta ohitu-
rakaldatuetabertzekon-
tsumo ereduak sortzen
baditugu,benetakopau-
soak eman daitezke.
Nolanabaritudakrisia?
Abeltzaintzan %20 igo
diragastuak.Berenlurre-
kin lan egiten duten ber-
tze eredu batzuk Euskal
Herriko abeltzainak bai-
no hobeki daude. Ez da-
go errentagarritasunik,
etahorrekezdakarbelau-
naldi berrien erreleborik.
Ikaragarrizko afizioa du-
tenak bakarrik gelditzen
dira.Norbaitekerranzuen
apaiza izatekobainobo-
kazio haundiagoa behar
dela. Ez dakit zein desa-
gertukogaren lehenago,
apaizak ala nekazariak.
Elkarrizketa osorik:
www.ttipi.net-en.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Mikel Altzuartek ekologikoki ekoiztutako arrautzak egiten ditu, Dutarimuno izenarekin.

Egoera larrian daude nekazari eta abeltzai-
nak, baina bereziki azken hauek. Diotenez,
«inoiz ikusi duten krisi larrienaren» aitzinean
daude. 2008ko krisiak bete-betean jo zuen

abeltzaintza, baina azken urtea oraindik txa-
rragoa izaten ari da. Ekoizteko kostuak bataz
bertze %20 igo zaizkie, eta euren produktuen
kontsumoa murriztu egin da. Egoera honetan,

Nafarroako Gobernuaren jarrera «pasiboa»
salatu du EHNEk, baina horrekin batera, alda-
keta gizartetik hasi behar dela dio Mikel
Altzuartek, «etxekoa baloratzen hasiz».

Mikel ALTZUART | Arizkungo abeltzaina eta EHNEko zuzendaritzako kidea

«Ez dakit zein desagertuko garen
lehenago: apaizak ala nekazariak»

PREZIOEN BEHERAKADA
«Behi-esne litroa
30-31 zentimo euro
kobratzen dute ekoiz-
leek orain, eta 2008an
40 zentimo egiten
zituen. Ardi esnearen
prezioa azken urteeta-
ko eskasena da.
Bi hilabetera kobra-
tzen dute artzainek
eta ez dakite zenbat
kobratuko duten.
Haragitarako behia
orain 30 urte baino
merkeago saltzen da.
Orduko negozio maila
izateko kiloa kanalean
sei eurotan saldu
beharko litzateke, bai-
na erdian egiten da».
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Aitor AROTZENA
Azkeneko urteetan

uztailekolaugarrenigan-
dean egin da La Miguel
Indurain proba, baina
aurten ekainaren 25era
aitzindu du CC Berata-
rra talde antolatzaileak.

Arrazoia: MiguelIndurai-
nekin batera Frantziako
Tourra bortz aldiz iraba-
zi zutenBernardHinault
eta Eddy Merckx Bera-
ra ekartzea. Oraindik ez
dagogarbi helburua lor-
tukoduten,bainahorre-

tan saiatzen ari dira an-
tolatzaileak.
Lortzekotan, 20. edi-

zioa aski berezia izanen
zen.CCBeratarratalde-
ko Jose Mari Telletxeak
gogoratzen duenez,
«txirrindularielkarteasor-

TXIRRINDULARITZA � HOGEIGARREN EDIZIOAREN KARIETARA

Tourra bortz aldiz
irabazitakoak bildu nahi
dituzte Berako La Miguel
Indurain proban
Atarrabiako txapeldun handiarekin batera, Eddy
Merckx eta Bernard Hinault etorriko lirateke

Bere lehendabiziko bi Frantziako
Tourrak irabaziak zituen Miguel
Indurain txirrindularia omentzeko
asmoz zikloturista proba egitea
gogoratu zitzaion 1992an
CC Beratarra txirrindulari taldeari.

Aurtengoan 20. edizioa beteko du
proba honek eta hori ospatzeko,
Atarrabiako txirrindulariaz gain, XX.
mendean Tourra bortz aldiz irabazi
zituzten Eddy Merckx eta Bernard
Hinault ekarri nahi dituzte Berara.

tu genuenetik, beti pro-
bakantolatzenibiliakga-
ra. Gainera, lehenbiziko
txirrindularitza eskola
martxan paratu genuen
eta bizikletarako afizio
handia zegoenez, ziklo-
turista ateraldiak plan-
tatzen hasi ginen. Eus-
kadiko Pedalaren Egu-
na antolatu genuen eta
azkenean Miguel Indu-
rainberarekinsolastueta
zikloturistaprobabatibe-
re izenaematearen ideia
aipatu genion. Ongi iru-
ditu zitzaion eta errazta-
sun guziak eman zizki-
gun».Pentsatuetaegin.
Lehenbiziko edizio har-
tan kasik 500 txirrindu-
larik parte hartu zuten,
«inoizpentsatukoezge-
nuenkopurua»etaazken
aldian 1.700 eta 2.000
partehartzailearteanizan
dituzte. Arrakasta ikusi-
ta,probaAtarrabiaraera-
mateko saiakeraren bat
ere izan da, baina Indu-
rainekerranzuenCCBe-
ratarrakantolatzekogo-
goa zuen bitartean Be-
ran eginen zela.
Ibilbidea ere aldatuz

joanda,«batzuetanerre-
pidearen egoera txarra-

rengatik, urte batzutan
Iparraldera sartu ginen,
baina horrek arriskua
zeukan,Foruzaingoaezin
zelako pasatu eta azke-
neko lau edizioetan edo
ibilbide berberak egiten
dituzte, bata luzea, 186
kilometrokoaetabertzea
laburragoa, 113kilome-
trokoa, eta «biak parte-
hartzaileengustokoakdi-
ra», Telletxearenerrane-
tan.Izanere,Berakopro-
ba probatzen duten ge-
hienakgustoragelditzen
direla aipatu digu CC
Beratarrakoordezkariak
eta gehienek errepika-
tzen dute. Horren era-
kusgarri, Kataluniako
Molins de Reiko taldea,
bere hamargarren par-
tehartzea gogoratzeko
maillotbereziarekineto-
rrizeniaz. TenerifekoCC
Tayda taldeko13 txirrin-
dulari ere izan ziren Be-
ran.

250 LAGUNTZAILE
Izanere,LaMiguel In-

durain probaren egune-
an 250 lagun aritzen di-
radenaongiateradadin
etahorienborondatezko
lanarik gabe ez zela po-

1992ko lehen edizioan,
Miguel Indurain,
CC Beratarrako
Enrique Irazoki

antolatzailarekin.
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sible izanenonartzendu
JoseMariTelletxeak:«Si-
nestezinadabainaapar-
kalekuetan, izen-emate-
ko gunean, irteera-hel-
mugan,horniduralekue-
tan,bidegurutzeetan, lo-
turakomotoetan, luntxa
banatzen…lanerakogo-
goz egoten da jendea.
Honelakomartxabatan-
tolatzeabainoerrazagoa
da bertze edozein ka-
rrera antolatzea». Egun
horretanlaneanaritzeko
prestdagoenedonoran-
tolatzaileekin harrema-
netanjarrietabesoakza-
balik hartuko dutela ere
aipatu digu.
Aurten, lehen aldiz,

izen ematea Internet bi-
dez eg i ten ar i d i ra
(www.laindurain.com)eta
gehienez ere 2.000
txirrindularirenmuga ja-
rri dute. «Hagitzez hobe
da horrela –dio Telletxe-
ak– aitzinetik badakigu
zenbat jende izanendu-
gun eta horren arabera
prestatu. Beran ez dau-
kagu 2.000 lagun baino
gehiagohartzekoazpie-
giturarik, lotarako tokia
emateko orduan adibi-
dez,ElizondoetaIrunal-
dea ere berehala bete-
tzen baitira. Horregatik,
kopuruhorretaraheltzen
bagara,segidanitxikoda
izen-emateko aukera».

GOIZEAN BERAN ATERA,
ARRATSALDEAN
ERLOJUPEKOA IRABAZI
VALLADOLIDEN
Miguel Indurain be-

rak ahal duen guzietan
partehartzendubereize-
nadaramanBerakopro-
ban. Joan den urtean,
bere emazteak ere egin
zuenprobalaburra.«Be-
radentxapeldunabeza-
laxe portatu zaigu beti
eta ez digu inoiz hutsik
egin, Tourrean omenal-
dia egin zioten urtean
izan ezik», aipatu digu
Telletxeak.
Baina Beran bereziki

gogoan dute 1993ko
proba.Indurainekgoizez
kilometrobatzukeginzi-
tuen Beran eta arratsal-
dez, Gaztela-Leongo
Itzuliko erlojuaren kon-
trakosaioa irabazi zuen.
«Ongietorrizitzaidangoi-
zean kilometro batzuk
egitea, hankak soltatu
etagiharrakprestatzeko
normalean ere hori egi-
tengenuen.Valladoliden
egin beharrean hemen
eginnuen»aipatudioTTI-
PI-TTAPAriMiguel Indu-
rain berak, garrantzia
kenduz.
Hinault eta Merckx-

ekin biltzeak ere ilusioa
egitendioAtarrabiakoa-
ri, baina zail ikusten du,
«bakoitzak norbere

agenda izatendugulako
etazail izatendelakode-
nak bateratzea. Anto-
latzaileekahaldutengu-

ziaegitenaridiraeta jen-
dearentzatpo-
lita izanen
litzateke».

Eabada txirrindularitza-
ko hiru munstro hau-
ek Beran ikusteko
aukera dugun.

� FRANTZIAKO TOURRA 5 ALDIZ IRABAZITAKOAK

BERNARD HINAULT
Bretainiako kaimana
edo Azkonar Ttikia

MIGUEL INDURAIN
Miguelon, Atarrabiako
estralurtarra

EDDY MERCKX
Tervuerengo Ogroa
edo Kanibala

• Jaioteguna: 1945eko
ekainaren 17an.
• Jaioterria: Meensel-
Kiezegem (Belgika)
•Profesionala:1965eko
maiatzaren1etik1978ko
maiatzaren 1era.
• Palmaresa: 525 garai-
pen lortu zituen. Fran-
tziako Tourra (5), Italia-
ko Giroa (5) eta Espai-
niakoVuelta (1).1974an
Giroa, Tourra eta Mun-
duko txapelketa irabazi
zituen. 1972ko urriaren
25ean Munduko ordu-
ko errekorra egin zuen
Mexikon (49,431 km).

• Jaioteguna: 1954ko
azaroaren 14an.
•Jaioterria:Yffiniac(Bre-
tainia)
•Profesionala:1975etik
1986ko azaroaren 9ra.
• Palmaresa: 216 garai-
pen lortu zituen. Fran-
tziako Tourra (5), Italia-
ko Giroa (3) eta Espai-
niako Vuelta (2). Dene-
ra 41 etapa irabazi zitu-
en hiru lasterketa horie-
tan.Mundukotxapeldun
izanzen1980an.1980ko
Lieja-Bastogne-Liejaira-
bazizuenelurpean,biga-
rrenari 9 minutu ateraz.

• Jaioteguna: 1964ko
uztailaren 16an.
• Jaioterria: Atarrabia
(Nafarroa)
• Profesionala: 1984ko
irailaren 7tik 1997ra.
•Palmaresa:Frantziako
Tourra bortz aldiz segi-
dan (1991tik 1995era),
Giro Italia (1992 eta
1993). Erlojupekoan
Munduko txapeldun
(1995) eta Olinpiadeta-
kotxapeldun(1996) izan
zen.Paris-Niza(1989eta
1990), Dauphiné Libéré
(1995eta1996),Donos-
tiako Klasikoa (1990)…

Gustora erantzun dio Mi-
guel Indurainek TTIPI-TTAPA-
tik telefonoz egindako galde-
rei. Lehenbiziko saiakeran bi-
zikletanentrenatzenarizen,bai-
na saioa bukatu bezain laister
solasteko prestu azaldu zaigu.
Zer oroitzapen duzu 1992ko
lehendabizikoediziohartaz?
Neretzako gauza berria izan
zen. CCBeratarra taldeko jen-
dearekin solastenaritu nintzen
eta nolabait bi lehendabiziko
Tourhaiekirabazteagatikome-
nalditxo bat egin nahi zidatela
aipatu zidaten, txirrindularitza

giroa berpiztu bidenabarkoan.
Orduan ez zen gisa honetako
probaaskorik izaten,berrikun-
tza izanzeneta jendearigusta-
tu egin zitzaion.
Geroztik zure izenadarama-
ten Sari Nagusiak, karrikak,
kiroldegiak… badira, baina
hau izan zen jaso zenuen le-
hen errekonozimendua?
Sarirenbatedojasoanuen,bai-
nahauurtero-urteroantolatzen
den ospakizuna da, ezberdina
da. Herriko jendeak parte har-
tzen du antolaketan, kanpoko
jendea etortzen da parte har-

tzera… Txirrindularitzaren
besta handi bat da, erabat
sendotua dagoena.
CCBeratarra taldekoek
zukerakustenduzunbo-
rondatea ere aunitz es-
kertzen dute…
Nikahaldudanean lagun-
tzendut,bainaberaiekdi-
ra ardura guztiak hartzen
dituztenak.Nirigustatzen
zait parte hartzea eta ho-
rregatik askotan izannaiz
Beran.Txirrindularitzago-
goko dut eta, nere errit-
moan, praktikatzen dut.

«Txirrindularitzaren besta handi bat
da Berakoa, erabat sendo dagoena»

Bere izena
daraman
Berako pro-
baren sari
banaketan.

� MIGUEL INDURAIN, KONTENT BERAKO PROBAN
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Euskarabideak
diruz lagundutako aldizkaria

Aztoratuak somatu ditut gurasoak. 9 urteko
seme-alabek lehen jaunartzea egin behar
etaostiarekinbatera,abortoa,dibortzioaeta

bertze hainbat gai nahaspilatzen zituen diskurtso
(a)po(ka)litikoa irentsi behar izandute, ordu terdiko
sermoian. Normalean huts xamarra egoten den
txokoa betea ikusteak indarra ematen du nonbait.
Baina norberak aukeratzendu zein txokotara joan.

Tori ostia!

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 2002.06.20 / TTIPI-TTAPA 328. zbk

Florentino Ibarra, azken guante egilearekin solasean
«Pena da baina nik uzten dudanean ez da guante egilerik geldituko». Halaxe
zioen Beintzako Florentino Ibarra guante egileak duela 9 urte. 18 urte zituene-
an egin zuen lehendabiziko guantea. Ogibidez zapatagilea izana zen eta erre-
tiratuta afizioz aritzen zen guanteak egiten. «Honek ez du dirurik ematen. Guan-
te bakoitzak hamar orduko lana du» zioen. Lanbidea ez galtzeko erakusteko
prest zegoen Ibarra, «izan dira bizpahiru etorri direnak, baina ez dute egunik
galdu nahi eta ikasteko denbora galdu behar da».

San Joan badator, eta berekin batera udako
solstizioa. Jendeak neguko ohiturak alda-
tzen ditu. Haurren, egunetik egunera gehia-

go nekatu dituzten ikasturtea eta eskolaz kanpo-
ko jarduerak akitzendira. Eguraldi eguzkitsuahas-
ten da normalean, egutegian herrietako bestak
ageridirahanetahemeneta,nolaez,preziatutako
oporrak forma eta kolo-
rea hartzen hasten dira:
Nora joanengaraaurten?
Horixe da hemendik ait-
zineraeginendugungal-
deretako bat, ez badugu
dagoenekoegin.Hemen-
dik aitzinera ordutegi guziak aldatu eta deskua-
dratuko dira, ez dago etxera erretiratzeko modu-
rik, izan ere, karrikan egotekomodua izan eta nork
nahi du etxera joan? Izan ere, uda, zoriontasuna
eta zalapartaren arteko zerbait bezalakoa da. Zer
izanen litzateke ez bagenituzke atseden eta erla-
jazio hilabete hauek, nahiz eta ongi pentsatuta, ez
dugun sobera atsegiten. Halere, ongi dator alda-
keta, onerako bada. Gozatu denak udaz!

Udaz gozatzera!

Nire txanda
Ruben GARATE

«Karrikan egoteko
modua izan eta
nork nahi du
etxera joan?»

Maddalen LOPEZ
Lesakako bertsolaria

14 urtez beheitiko Na-
farroako Eskolarteko
Bertsolari txapelketa
irabazidubigarrenurtez
seg idan . Larunbat
honetan,EuskalHerriko
t xape l ke tan pa r t e
hartzekoa zen.

Begoña SANZBERRO
Baztango UPNko zinegotzia

Landa Garapeneko eta
ingurumeneko jardune-
ko kontseilariak berak
eskatuta Nafarroako
Gobernuk kide izateari
utzi dio, zinegotzi ardu-
ra hartzeko. Bi karguak
bateraezinak dira.

Sokorro DUFURRENA
Baztan Ikastolak omendua

Ekainaren 12an egin
zuen urteko besta Baz-
tan ikastolak Elizondon
eta 1971n i rakas le
lanean sartu zen ema-
kumea omendu zuten.
Aurten hartu du erre-
tiroa Sokorrok.
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Kolaborazioak

Eskutan dut Paulo Yanzi ta bere lagunen ber-
tsoak liburua. Protagonista nagusia Igantzin
jaio zen (Aiesteneko bordan), 1882an, baina

gero Lesakara esposatu eta bertan bizitu zen be-
re denbora gehiena, bai eta bertsolari bezala fa-
matu ere. Donostian hil zen, seme Pepitoren etxe-
an, 1962an. Liburuaren lehenbiziko partean, se-
meak aitaren bizitza kontatzen du.
Paulo ez zen normalean jende aitzinean bat-bate-
an aritzen, baina makina bat bertso-sorta jarri zu-
en: Bertso berriak, Paulo Yanzik jarriak... Garai ba-
teko bizimodua eta orduko jendearen pentsamol-
dea eta kezkak ezagutu nahi dituenak, hementxe
du disfrutatzeko denbora-pasa ezin hobea.
Hamaika klasetako bertsoak paratu zituen. Haie-
tako aunitz Lesakako herrian gertatu ziren kontuei
buruzkoak: pertsonaia xelebreak; iñauteriak eta
sanferminak; Alkaiaga eta Zalain Zokoko goitibe-
heitiak; fabrika berria; Beti Gazteren azainak; nes-
katxa gazteenmanera berriak; gizongai desengai-
natuarenak; Ameriketan artzain ziren ilobei kartaz
bidaliak...
Baina bertzelako gai
zabalagoakere ibili zi-
tuen: munduaren so-
rrera; aizkolapustuak;
euskara eta bertsola-
ri-txapelketak... Afri-
kako gerrari buruzko
ospetsuak ere bertan
dira, Lete-Lekuona-
Valverdek egindako
Bertso zaharrak dis-
koagatik ezagutu ge-
nituenak.
Eta bertso paregabe
batzuk, Lengo batez
amestan izenburuadu-
tenak. Hil ondotik,
mundukopobreakze-
ruan ikusten ditu eta
aberatsguziak,berriz,
infernuan kixkaltzen: Kanpotik ikusi nuen / infier-
nuko labia, / mundotik gizen juanakiñ / dago ondo
betia; / garretan eziñ egonez / ek daukaten nekia,
/ sua azpiyatik eta / gañatikan ikia, / an urtu biar
emen gaizki / bildutako koipia.
1936an, militarrek Errepublikaren kontra kolpea jo
zutelarik, preso hartu eta kartzelan kontu zuten,
ez jakin zenbat denbora. Harrigarria da liburuan
gertaera haiek ez aipatzea. Baina, ezin ahantzi li-
burua 1968an eman zela argitara; Franco oraindik
bizirik zegoen!
Inon gordeak ez badaude, norbaitek eskribitu be-
harko lituzke liburua osatzeko falta diren bertso
horiek!

Lesakako bertsolari igantziarra

Mikel TABERNA IRAZOKI Kapi

Hauteskundeak joan dira. Emaitzak biltzeko
garaia den oraingoan ari behar direnei: ohi-
ko biktimismoan ez erori, hau da, zuri/zuei

eginiko kaltea «kristorena» izendatu eta huskeria
gisa hartu zuk/zuek egindakoa.
Panorama iluna datorkit begietara. Ezker eta es-
kuina, mota guztietako nazionalismo delarik, aur-
karia nola trabatu izanen dugu saiakera nagusia...
talde/alderdikeria berriro ere.
Etsai jokoak duen indarra ikaragarria izanik, ho-
rren arabera politika bizikidetza ezinezkoa egite-
ko medioa bihurtzen dugu, alderantziz izan behar
bazen ere.
Makurrago.Nire/gureon izateaketaetsaiarenomen
gaiztakeriak ia deskuidoan, nahi gabe, beste no-
rabait eramanen gaitu:
nire/gure guztiak zuri-
tzera –nirea/gurea be-
ti on– edo, gehienez,
ononaezbada...beste
horrek, etsaiak, egiten
dituenak saihesteko,
gelditzeko izanen di-
ra...Okerxamarrak,be-
harbada,bainaezbes-
te horrek egin nahi di-
tuen bezain handiak.
Politikaelkarbizitzapo-
sible eta onuragarria
egiteko erreminta izan
behar omen da...Uy-
uy-uy ama! ¡Mamma
mia! Esanen luke gaur
Berlusconik, herene-
gun ezinezkoa zirudie-
na atzo burutu zutela-
ko: bere gehiegikeriak galgatu beharko ditu. Erre-
ferendumen indarra.
Harira. Barru kontraesanez jantzirik egon bada ere
15-M mugimendua (emakumearen paperari bu-
ruz,autodeterminazioakdirelaedoezdirela,hizkun-
tzak,...), ideologi ugariko jendedesberdina bat da-
tor «bankeruek» sortutako kalteak ez ditugula de-
nok ordaindu behar.
Ordaintzen ari bagara, politikoek dute errua eta
neurri handi batean euren pribilegioak mantendu
nahi dituztelako da. Goikoek –Bono eta horiek-
itxura egiten hasi dira, dagoeneko. Hemendik ai-
tzinera denak gardenak? Nahikoa ez dela izanen
iruditzen zait. Hor ere legeren bat sortu beharko
zen, arauren bat parlamentarioek eurentzat sor-
tzen dituzten abantailak mugatzeko.
Badirabatzuksinadurakbiltzen. Interesatzenbazai-
zu begira dezakezu helbide honetan:
http://www.peticionpublica.es

Hauteskundeak joan dira

«Etsai jokoak duen
indarra ikaragarria
izanik, horren
arabera politika
bizikidetza
ezinezkoa egiteko
medio bihurtzen
dugu, alderantziz
izan behar bazen ere
(…) Politika elkar
bizitza posible eta
onuragarria egiteko
erreminta izan behar
omen da… Uy-uy-uy
ama! ¡Mamma mia!»

Juainas PAUL ARZAK

«1936a, militarrek
Errepublikaren
kontra kolpea jo
zutelarik, preso hartu
eta kartzelan kontu
zuten, ez jakin
zenbat denbora.
Harrigarria da
liburuan gertaera
haiek ez aipatzea.
Baina ezin ahantzi
liburua 1968an eman
zela argitara; Franco
oraindik bizirik
zegoen!»
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Cornelia
Lekuona
Fundazioaren
proposamena

Cornelia Lekuona
Fundazioaren Patronatua

Tantirumairu elkarteak,
Cornelia Lekuona Fun-
dazioarenPatronatuho-
ni, ikastolak toki berri-
en beharra duela adie-
razi dio eta eraikuntza
proiektu batzuk eraku-
tsi dizkio, guttienez 30
urtetako kontratu berri
bat eskatuz. Gaur egun
1990. urteko kontratua
indarrean dago, 25 ur-
terako, 2015 urtea arte,
automatikoki 5 urtetik
behin luzatzen dena.
Patronatu honek gaur
egun ikastolak erabil-
tzen duen Fundazioa-
ren Otxogorrinea etxea
haunditzea proposatu
zuen, baino hori ez ze-
labideragarriaetaezze-
la nahikoa erantzun zu-
ten, eta eraikuntza be-
rri bat behar zela, kon-
tratu berri batekin.
Patronatuak zenbait la-
gun eta giza talderekin
solas egin eta gaurko
egoera baloratu ondo-
ren,ondokoondorioho-
netara ailegatu da: Tan-
tirumairu elkarteak be-
re proiektua aintzinera
eramateko, etxe berri
bategitekobeharragar-
biomendu,etaeginna-
hi duen inbertsioa ber-
matzeko kontratu berri
bat eskatzea konpren-
ditzen dugu. Fundazio-
ak, bere aldetik, garbi
duere,ezinduelaOtxo-
gorrinea etxea 30 edo
gehiago urtez konpro-
metitu, elkarteak eska-

tzen dion moduan. Ho-
rregatik,etaeginzaigun
proposamen bateri ka-
su eginez ere, gure us-
tez bi aldetarako ona
den konponbide bat
proposatzen dugu:
PatronatuhonekTantiru-
mairuelkarteakeraikun-
tzaberri bat egitekobe-
hardituenlursailakuzte-
ko prest dago, eta kon-
tratu berri bat sinatze-
ko ere. Baino, baldintza
hauek kontutan izanik:
1. Kontratu berriak,
oraingokontratuan2015
urterarte, bi aldeak har-
turikokonpromisoguzti-
ak bukatutzak emango
ditu.
2. Kontratu berrian ez
dirasartukoFundazioa-
ren Otxogorrinea etxea
eta lur sail guztiak, gaur
egun ikastolari utziak
daudenak.
3. Fundazioa prest da-
goTantirumairuelkarte-
akeraikuntzaberriaegi-
tekobehardituen lurrak
uzteko.
4. Fundazioa prest da-
goTantirumairuelkarte-
ak eskatzen duen irau-
penekokontratua(30ur-
te edo gehiago) sina-
tzeko, eta bere garaian
IrainEskolaPublikoare-
kineginzuenmodukoa.
Fundazioak, horrela,
Otxogorrinea etxea be-
re egoitza izateko era-
biliko luke,gauregunez
baituegoitzarik.Eta,be-
refundazio-helburuabe-
tez, hezkuntza eta kul-
tur ekintzetarako ere
(kantua, dantza, musi-
ka…), erabiliko litzate-
ke,Lesakanditugunbe-
harrak kontuan hartuz.
Beste ondasunen ete-
kin ekonomikoak ere
ekintzahorietarakoera-
biliko lituzke, lesakargu-
zienonerako, eta,bere-

xiki,behartsuenenone-
rako,Fundazioarensor-
tzezko espiritua betez.
ProposamenhonekTan-
tirumairuelkarteakadie-
razidizkiguneskaeraeta
beharraketakontuguzti
honek gure herrian sor-
tu dituen arazoak kon-
pontzenahaldituelaus-
tedugu.Fundazioakar-
gi uzten du Lesakakobi
ikastetxeei bere lagun-
tza ematen diola, eta
modu berean, biei be-
hardituzten lurrakuzten
baitizkie eta biekin bal-
dintzaberdinekokontra-
tua sinatzeko prest bai-
tago,Eta,azkenik,Otxo-
gorrinea etxea Funda-
zioaren egoitza modu-
anerabiliko litzatekeeta,
lehenaipatudugunera-
bilerarekin, lesakarguzti-
ak probestu dezaten.
Badakigu proposamen
hau ez dela akaso de-
nen gogokoa izanen,
baino,patronomoduan
gurearduraFundazioa-
ren helburua betea-
raztea da, eta baita, le-
sakar guztien alde eta
elkarbizitzarenalde egi-

tea,etahorretarakopro-
posatu dugun konpon-
bidea zuzena dela uste
dugu.
Harezazuegureagurrik
beroena eta jakin eza-
zuezuenerranetaragau-
dela.

Josu Goiari
erantzuten

Javier Mª IRAZOKI AGESTA
Jose Juan LANZ APEZTEGIA

Zure idatzietan zeha-
tzagoa izanbeharkoze-
nuke, horrela nahaske-
tari biderik ez emateko.
Adibidez, erraten duzu
“Botxo eta Javier Mari-
ren etxearen arteko ar-
bola bota zutenean...”.
Zati horretan gutxienez
40 arbol bota dira, ge-
hienak 100 urte inguru-
koak. Erraten duzu zu-
re agintaldian ez zela
egin poligono berria.
Guk erraten dugu poli-
gono berriaren lehen-
dabiziko nabea (Rotec)

zureagintaldianeginze-
la,etaorainaipatukodi-
tugu, garai horretako
dokumentazioabegira-
tu ondoren, ikusi ditu-
gun irregulartasun ba-
tzuk:
1. 2001eko maiatzaren
2an, Nafarroako Al-
dizkariOfizialaren (BON)
54.zenbakianpublikatu
zen Aceralia Rotec en-
presarenXehetasunAz-
terlanaren behin betiko
onarpena.Haren4.pun-
tuan zuk agintzen duzu
erregistratu behar dela
partzelaren egoera be-
rria (zesioen ondoren).
Xehetasunazterlanaren
zesioetakobatZalaingo
bide berria zen. Orain
diozubidehuraerrespe-
tatzearenaldekoazine-
la. Zergatik ez zesiohu-
rarezepzionatuetaerre-
gistratubidepublikobe-
zala?Gureustez,zesio-
aren ondotik bide ho-
rrek industriagunetikbe-
reiztuta egon beharko
luke.
2.Rotecenpresakobra
baimena eskatzean
(Udalean jendeaurrean

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Ainara ETXABIDE (Lesakako bertso eskola) • Doinua: Habanera

Egurdiko hamabiak
altxaferoa airera
musika entzuten dugu
tanborrarekin batera
peñak biltzen hasten dira
Eskolttikiren parera
Lesakan besta hasi da
ta ezin bueltatu itxera
Goizeko zortzi terdiak
joan barra plaza aldera
Ezpatadantzariekin
ailetuz zubi parera
Zubigainekoa eta
gero bueltaka bandera
hauxe da besta hauetako
otorduko lehen platera.

Kolorezko blusarekin
betetzen da tanborrada
karriketan entzuten da
soinua eta algara
betizuaren adarrak
sortzen baitute ikara
Napoleones martxakin
badator peñan bajada
azken aurreko eguna
haur guztientzat besta da
hamarran Txakaintik betti
doaz pausadaz pausada
“Gaixoa ni” entzuten da
kandel argiz mara-mara
bigarren platera jan ta
bestaz ongi ase gara.

Sanferminak Lesakan
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jarri zen proiektuan)
41x25 metro agertzen
dira=1025m2.Etaerre-
alitatean 9 x25 m. erai-
kitzen dira=2.275 m2.
Doblea baino gehiago!!
3. Proiektuan, fabrikak
Zalain aldera ez zuen
aterikan (“ingurumena-
ren gaineko eragina”
guttitzeko),bainaerrea-
litateanbiatehaundi ire-
kitzen ditu juxtu Zalain-
gobizilagunentzatutzi-
tako bide horren alde-
ra (industriagunetik
apartedagoenbidepu-
blikoa, indarreandago-
en Udal Planaren ara-
bera; “Plano 003. Usos
ensuelourbano”).Biate
haundi horiek idekitze-
an, paisaiareneta ingu-
rumenarengainekoera-
gina areagotzen da, 3
txandetan lanean ari-
tzen baitira ateak ireki-
ta (metalezko tuboak
ebakitzeko fabrika), za-
borrerako eta txatarra-
rakokontenedorehaun-
diakkanpoan jartzendi-
ra, bidearen bazterre-
an, eta ibilgailu indus-
trialekauzokobidearen
gainean maniobratzen

dute. Laburbilduz, za-
rataaskoetaeragozpe-
nak bizilagunentzat.
4. Jarduera baimena
1.101,25 m. karratura-
koemanzen (tailerraeta
bulegoak), baina errea-
litatean nabe osoa era-
bili zuten jarduerarako
(2.275m2). Hauda: na-
bea haundiagoa egite-
an, jarduera baimena
emateko bete behar zi-
tuzten baldintzak ez zi-
tuzten betetzen.
5. Eskatutakoak baino
metro gehiago eraiki-
tzerakoan(eskatutakoa,
41 m. luze; eraikitakoa,
91 m. luze), eraikinak
gainditzen du garai ho-
rretan indarreanzeuden
Arau Subsidiarioen “li-
nea edificatoria” dela-
koaren marra.
6. Urteetan lanean ari-
tuda (gauetaegun)arau
asko errespetatu gabe
(zaratenak, besteak
beste) eta hau Irekiera
Baimena eskatu gabe.
Hau da zalaindarren al-
de egin duzuna? Onar-
tu beharko duzu Zalain
auzoaren hondamen-
diaren arduradunetako

bat zarela.
Zure agintaldian Zalain
auzoko industria ere-
mua aldatu egin zen.
ArauSubsidiarioenpla-
noetan beti Zalaingo
parkeak 2 sarrerekin
aurreikusten da. Orain
indarrean dagoen Udal
Planean bat bakarrik
dauka. Aldaketa hau
industria eremua etxe-
bizitzen aldera zabal-
tzen delako gertatzen
da. Hau argiago ikusi-
koduzuUdaleandoku-
mentu hau begiratzen
baduzu: R.E. 1 unitatea
Hirigintza.Registro957,
09/05/2011.
Barianteko kontuak ai-
patzen dituzu... Zu bal-
din bazara barianteari
hor bi kurba marraztu
zenizkiona, jakinbehar-
ko zenuke N-121-A ko
puntu beltzetako bat
marraztu zenuela.
Lekzio bat ikasi dugu:
luparekin begiratu be-
har direla dokumentu
guztiak, kontrastatu
Arautegiarekin, erne
egon Ohar-taulari eta
Boletinari, eta ezin ga-
rela fidatu politikoekin.

Irakurleak mintzo Prentsatik bildutakoak

«Ofizio zaila da bertso-
laritza, baina aberasga-
rria. Besteari entzuten
ikasi behar da, eta
arrazoituz azkar eran-
tzun, argudiatu, bestea-
ren lekuan jarri, eta hitz
gutxitan gauzak esan,
hitzak neurtuz, errima-
tuz eta kantatuz. Ongi
eginez gero, miraritxo
bat, jolas zoragarria (...)
Lagun mordoa, zenbait
festa (...) eman dit, Na-
farroako euskaltzaleak
ezagutzea eta jendeari
beldurra galtzea».

Migel Mari ELOSEGI
Leitzako biologoa-bertsolaria
HITZA, 2011.06.10

«Irungo bestetako agu-
rra erratea niretzat
gauza berria izanen da:
maite ditudan pertso-
nak hurbil izanen ditut
eta erraxa izanen da
emozionatzea, beraz
testu ttiki bat izanen
dut aitzinean, segurta-
suna emateko. Baina
nahiago dut inprobisatu
eta momentuan burura
datorkidanaz solastu…
17 urte daramazkit
Irunen bizitzen eta
seme-alabak irundar
peto-petoak dira».

Julian IANTZI
Lesakako TB aurkezlea
D.VASCO, 2011.06.11
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KULTURA

LITERATURA � LEHIAKETAREN XXII. EDIZIOA

Euskarazko lehiaketei dagozkien hainbat
sari eskuratu dituzte eskualdeko ikasleek

Sei
modalitatetan
banatu dira
sariak

TTIPI-TTAPA
Nafarroako ikaste-

txeetan2010-2011ikas-
turtean antolatutako
euskarazko lehiaketei
dagozkiensariakbana-
tuzituenNafarroakoGo-
bernuko Hezkuntzako
jardunekokontseilariAl-
bertoCatalanekekaina-
ren 10ean Nafarroako
Jauregiko Tronu Areto-
an. Ekitaldian, Catala-
nekin batera, Antola-
mendu,KalitateetaBe-
rrikuntzako jarduneko
zuzendari orokor Tere-
saAranazJimenez izan
zen.
Lehiaketaren XXII.

edizio honetan, guztira
30 sari banatu ziren on-
dorengo modalitatee-
tan: poesian (sei sari);
narratiban (sei sari);
Pedro Diez de Ulzurrun
deklamazio-lehiaketa,
irrati-gidoia eta pod-
castetan (lau accesit);
José María Satrustegi
etnografia-lehiaketan
(saribat)etabertso-ida-
tzian (hamabi sari). Sa-
ritu bakoitzari honako
hauekemanzitzaizkion:
diploma bat, garaikur
bat, saritutako obren
DVDbatetasariarenbo-
noa (100 eta 175 euro
artekoanarratiban,poe-
sianetabertso-idatzian,
eta350euroartekoade-
klamazio, irrati-gidoieta
bideo-grabazio moda-
litatean, azken hauetan
lanak taldekakoak bai-
tira).
Lehiaketa guztiak kon-

tuan hartuz, 1.494 lan
aurkeztu dira, guztira,
eta lan horietatik 308
narratibamodalitateko-
ak izan dira; 153 poe-
siakoak; 1.015 bertso-
idatzitakoak; 15 dekla-
mazio, irrati-gidoi eta
podcast lehiaketari da-
gozkion ikasle-taldeek
egindakograbazioakdi-
ra; bi bideo-grabazioak
dira eta beste bat etno-
grafia-lanbat. Sarituta-
ko ikasleak Nafarroako
15 ikastetxetakoak di-
ra eta tartean daude,
Berako Toki Ona ins-
titutuaetaLabiaga ikas-
tola; Baztan ikastola;
Leitzako Erleta eskola
etaAmazabal institutua;
eta Lesakako Tanti-
rumairu ikastolaeta Ira-
in eskola.

SEI MODALITATEETAKO
SARITUAK
Narratibakomodali-

tatean hauek izan dira
sarituak:NeskurEtxeni-
ke,AimarLopez,Johan-
na Ramirez, Malen Ei-
zagirre, Haizea Golda-
razenaetaMaddiMike-
larena.
Poesian: Andrea

Abad, Aitziber Iratzoki,
Izaskun Armendariz,
Una i Laba t , I ñ i go
Urzain eta Garazi La-
rrañaga. Etnografia-le-
hiaketako saria Carlota
Casajus eta Lina Un-
zuerentzat izan da.
Deklamaziokoa, Ar-

kakuso taldearentzat
eta irratiko sariak, be-
rriz, Ilargia,Bardeaketa
Arrobi taldeak jaso di-
tuzte.

Bideo-grabaziomo-
dalitatean,Plastikapro-
ductions-ekotaldekide-
ak saritu dira.
Azkenik,bertso-ida-

tzien lehiaketan hona-
ko hauek izan dira sa-
ritutako ikasleak:Xabat
Ilarregi,UxueMesa,Oi-
er Ariztegi, Paulo Ra-
mos, Beñat Altzelai,
Joanes Ilarregi, Urki
Txoperena,AlaitzAstiz,
Xabat Matxikote, Aina-
ra Etxabide, Endika Le-
garra eta Mikel Lasar-
te.
Lehiaketahauenhel-

buruasormenaetaadie-
razkortasunasustatzea
da, bai eta ikastetxeen
eguneroko lana sendo-
tzeaere ikasleenhizkun-
tza-gaitasuna aberas-
teko.

ARGAZKIA: NAFARROAKO GOBERNUA
Euskaraz egindako lanengatik saritutako ikasleak Nafarroako Jauregiko Tronu Aretoan
hartu zituzten sariak.

ARRANTZA

39 izokin
arrantzatuta
itxi da
aurtengo
denboraldia
TTIPI-TTAPA
NafarroakoGobernu-
ko IngurumenDepar-
tamentuakbukatutzat
eman du Bidasoa
ibaiko izokin arran-
tzarenkanpaina.Ekai-
naren 8an arrantzatu
zen 39. izokina, hori
baitzenaurtengorako
baimendutakogehie-
nezko kopurua. Aur-
tengokanpainamaia-
tzaren 1ean hasi zen
e ta egun be rean
arrantzatuzenLehen-
bizikoa, Jose Mari
Mitxelenak egin zu-
en.Azkena,berrizJo-
seMartinez Irureketa
5,820kilo eta 82 zen-
trimetroko izokina
arrantzatuzuen.Den-
boraldi honetako izo-
kin handiena Ernes-
to Gaintzak harrapa-
tuzuen, zortzi kiloeta
91 zentrimetrokoa.
Ekainaren2a izanzen
arrantzakoegunone-
na, sei izokin arran-
tzatubaitziren.2010-
eko azaroan 500 izo-
kin kontatu ziren Be-
rakoarrainhazkuntza
zentruan.2009anbai-
no gehiago kontatu
zituztelako ezarri zu-
tenmuga 39 izokine-
tan. 40 zentrimetro
baino gehiago neur-
tubehardute.Lehen-
go urtean 20 izokine-
koa izan zen muga.
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KULTURA

BERTSOLARITZA � ESKOLARTEKO TXAPELKETA

Maddalen Lopezek
irabazi du 14 urtez
azpikoen Nafarroako
txapelketa
Bigarren aldiz
lortu du txapela
Lesakako
gazteak

TTIPI-TTAPA
14 urte arteko Nafa-

rroakoEskolartekoBer-
tsolari Txapelketa ekai-
naren 5ean jokatu zen
Larraintzarren eta han-
txe lortuzuenMaddalen
Lopez lesakarrak biga-
rrenurtez txapela.Biga-

rren sailkatua Donezte-
bekoBeatrizMaritorena
izan zen. Hala, bi ber-
tsolarigazteokNafarroa-
ko ordezkariak izan zi-
renekainaren18anAgu-
rainenegitekoazenEus-
kal Herriko txapelketan.
Partehartuzutengai-

nerako bertsolariak
hauek izan ziren: Enaitz
Telletxea (Igantzi),Maia-
naSein (Igantzi), Joanes
Ilarregi (Leitza),BeñatAl-
tzelai (Leitza), Saioa
Mateorena (Leitza), Xa-

bat Ilarregi (Leitza), Oier
Altzelai(Leitza),UnaiMu-
ro (Berriozar), Manex
Mailharin (Berriozar) eta
Amaiur Gindeo (Iruñea).

BERTSO ESKOLEN EGUNA
Egunbereaneginzen

NafarroakoBertsoEsko-
len eguna ere eta 50 bat
gaztetxo elkartu ziren.

Bertso Eskoletan ari
direnhelduekere, euren
Bota Eguna egin zuten
hilaren 11n Lekunberrin
eta Astizen.

ARGAZKIAK: BERTSOZALE ELKARTEA
14 urtez azpikoen txapelketako bertsolariak eta Bertso Eskolen Egunean parte hartu zutenak.
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BORTZIRIAK
EUSKAL PRESOAK � MENDI IRTEERAK PRESOEN ALDE

Bortz herrietatik
Frainera presoen
aldeko mendi martxak
egin dira
Bildutakoek
espetxe
politika salatu
dute

TTIPI-TTAPA | BORTZIRIAK
Bortzirietako herrie-

tatik euskal preso eta
iheslari politikoen alde-
ko mendi martxa egin
zen Frainerat joan den
maiatzaren 29an.

Arantzatik Isolamendu-
rik ez! lemapean, Bera-
tikBiziartekozigorrikez!,
Etxalartik Iheslariaketxe-
rat!, IgantzitikEuskalpre-
soak etxerat!, eta Lesa-
katik Iñakiaskatu! lema-
rekin,herrikosemeaden
Iñaki Fagoagarenaska-
tasuna aldarrikatzeko.
Fagoagakzigorrarenhi-
ru laurdenak beteak di-
tu, beraz, legez kalean
behar luke.

Eguerdi aldera Frain
kaxkorat ailegatu ziren.
Txalapartaren doinua-
rekin hasi zen ekitaldia,
eta ondotik inguruko
euskal preso eta ihes-
larien senide eta lagu-
nei aurreskua dantzatu

zitzaien. Segidan, An-
mistiaren AldekoMugi-
mendukokidebatekhi-
tza hartu zuen, euskal
presopolitikoenkontra-
koespetxepolitikoage-
ro eta makurragoa dela
salatzeko, eta horrekin

akautzeko modu baka-
rra herri presioa area-
gotzea dela aldarrika-
tuz.Asteotanegitekoak
ziren Egin dezagun bi-
dea deitutako herri ba-
tzarretara joateko gon-
bitea egin zen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Fraingo kaxkoan bat egin zuten bortz herrietatik abiatutako mendi ibilaldiek.

BERA

HEZIKETA � PRODUKTU EKOLOGIKOEN ALDEKO URRATSA

Baratze ekologikoa
nola egiten den
ikasteko aukera
izan dute ikastolan
Ingurumen
gaietan haurrak
sentsibilizatu
nahi izan dira

TTIPI-TTAPA
Gaztegaztetatikhau-

rrekelikaduraereduosa-
sungarri baten berri izan
dezaten,AialaZubietaeta
Marga Matxiarena herri-
tarrak izan ziren Labiaga
ikastolarari beraien ba-
ratzeekologikoarekinlan-
ketabategiteaproposa-
tu ziotenak: «garrantzi-
tsuairuditzenzaiguume-
ak ttikitatik ingurumen
gaietanegokihezitzeaeta

hor ikusi genuen Euskal
Herrianekonomikokina-
hiz soziokulturalki hain
garrantzitsuaizandenne-
kazaritzaumeeihurbiltze-
koaukera.Helburuaume-
ak ongi pasatuz eta na-
turarekinkontaktuanego-
nik,gaihauetansentsibili-
zatzeada. Ikastolari pro-
posatu genion ea gure-
kin lanketa bat egin nahi
ote zuten eta erantzuna
baiezkoa izanzen», kon-
tatu digu Zubietak.
Maiatz aldera hasi zi-

renikasleekinlanean.Le-
hen Hezkuntzako ikas-
leekinlausaiotanbanatu-
ta dagoen urte osoko
proiektubatduteeskuar-

tean, urtaro bakoitzeko
bat. «Helburua, ikasteaz
gain, ongi pasatzea de-
nez, baratzera eramaten
dituguikasleak.Hasieran
azalpen batzuk ematen
dizkiegu urtaro horretan
baratzean egiten denari
buruz, eta gero, beraiek
praktikan jartzen dute».
Hala, letxugak landatu
edota lekak ereiteko au-
kera izan dute. Hori bai,
beti «pozoien ordezko
bertzealternatibakprak-
tikan jarriz». Eta gerora,
uztajasokodute,etahazi-

tegiak egin eta zaindu.
Eta DBHko ikasleekin,
ikastolanegindutesaioa,
azalpenetajolasenbidez
baratze ekologikoa nola
egitendenesplikatuz.Ba-
ratzeanereibilidiraguztia
praktikan ikusteko.
Orainarteeginikoare-

kin kontent dago Zubie-
ta. Are gehiago, ikasleek
«hagitzharreraona» izan
dutela kontuan hartuz.
«Bi taldeak adi egon di-
ra eta joko, praktika eta
edozein galdera egitera-
koan parte hartu dute.

Hagitz esperientzia ona
izan da, guretzat behinik
behin bai».
Ikasturte honetakoa

bukatutzatemanbadute
ere, badituzte asmo ge-
hiago.LehenHezkuntza-
koekin oraindik lehen
saioa egin dute eta hu-
rrengo ikasturterakohiru
saio falta zaizkie. Horrez
gain,«hurrengourteeibe-
gira, bai DBHeta bai Le-
henHezkuntzakoekinere,
aukerarik bada, segitze-
koasmoadaukagu».Ha-
la erran digu Zubietak.

UTZITAKO ARGAZKIA

Baratze ekologikoa nola egiten den ikasi dute Labiaga ikastolako ikasleek.
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EKONOMIA

25etik zazpi
udalerrik ez
dute inongo
zorrik

TTIPI-TTAPA
TTIPI-TTAPArenHe-

go Euskal Herriko ere-
muan dauden 25 uda-
l e r r i e t a t i k 18k
21.395.000 euroko zo-
rrekin itxi zuten 2010a.
Hala ondoriozta daite-
ke Espainiako Gober-
nuko Ekonomia eta
Ogasun Ministerioak
aurtenargitaratudituen
datuetatik. Datu hauek
2010eko abenduaren
31koak dira eta 2009
hondarrean iturri berak
emandako datuekin
konparatuz, 106.000
eurogehiagozordituzte
inguruko udalerriek.
Hainbatarrazoiegon

daitezkeudalbakoitza-
ren zor mailaren gibe-
lean: finantzazio dese-
gokia, azpiegituretan
obrahaundiakegin iza-
na... Zorrik ez izatearen
arrazoia, berriz, inber-
tsiorik egin ez dutelako
ere izan daiteke.

ZORRIK HAUNDIENA
HERRI HAUNDIENETAN
Txostenaren arabe-

ra, zorrikhaundienadu-

tenak herririk haundie-
nak dira. Baztan dago
lehen postuan 2009
honda r rean ba ino
240.000 euroko zor
haundiagoarekin.Gibe-
letik du Lesaka aitzine-
kourteanbaino724.000
euro haundiagoko zo-
rrarekin. Leitza hiruga-
rren394.000eurokozor
ttikiagoarekinetaondo-
tik Bera, 2009an baino
120.000 euroko zor tti-
kiagoarekin.
Dena den, biztanle-

ria kontuan hartuz Zu-
garramurdi (3.321 euro
biztanleko), Lesaka
(1.994eurobiztanleko),
A reso (1 .181 eu ro
biztanleko), Urdazubi
(1.114 euro biztanleko)
eta Baztan dira (1.031
eurobiztanleko), hurre-
nezhurren, zorrikhaun-
diena dutenak. Eta di-
ru sarreren arabera ere
aldatu egiten da kon-
tua.Ezbaitaberdinadi-
ru sarrera haundia du-
ten udal batzuek zor al-
tua izatea, edo sarrera
ttikiagoa dutenek (zer-
ga guttiago, adibidez)
zorra izatea.

ZORRIK EZ DUTENAK
ZAZPI DIRA
2009ko abenduaren

31n zortzi ziren urtea
zorrik gabe itxi zuten

udalerriak:Arano,Bein-
tza-Labaien, Donama-
ria, Ezkurra, Goizueta,
Saldias, Urroz eta Zu-
bieta. Aldi honetan, or-
dea, zazpi dira zorrik ez

dutenak. Urroz da zo-
rrik gabe egotetik biz-
tanlebakoitzeko242eu-
rokozorra izaterapasa-
tu dena. Gainerakoek
berdin segitzen dute.

2008 hondarrean Elgo-
rriagaereeurobakarba-
teko zorrik ez zuen he-
rria zen.2009an,ordea,
10.000eurokoazueneta
2010ean3.000eurokoa.

UDAL ZORRAK � 2010 BUKAERAKO DATUAK

21,4 milioi euroko
zorra dute
eskualdeko 18
udalen artean

HERRIA ZORRA EUROTAN BIZTANLERIA ZORRA BIZTANLEKO

ZUGARRAMURDI 704.000 212 3.321
LESAKA 5.628.000 2.822 1.994
ARESO 327.000 277 1.181
URDAZUBI 402.000 361 1.114
BAZTAN 8.335.000 8.081 1.031
SUNBILLA 554.000 670 827
ARANTZA 480.000 647 742
LEITZA 1.911.000 2.934 651
IGANTZI 375.000 632 593
OIZ 84.000 151 556
ERATSUN 78.000 159 491
ETXALAR 395.000 827 478
ITUREN 226.000 502 450
BERA 1.272.000 3.730 341
DONEZTEBE 474.000 1.688 281
URROZ 46.000 190 242
BERTIZARANA 101.000 647 156
ELGORRIAGA 3.000 221 14
ARANO 0 122 0
BEINTZA-LABAIEN 0 249 0
DONAMARIA 0 438 0
EZKURRA 0 163 0
GOIZUETA 0 778 0
SALDIAS 0 116 0
ZUBIETA 0 315 0
GUZTIRA 21.395.000 26.932 579

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Udalek biztanle bakoitzeko duten zorraren arabera, Zugarramurdi da haundiena duena.
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BERA

HEZIKETA � PRODUKTU EKOLOGIKOEN ALDEKO URRATSA

Jangela ekologikoaren aldeko apustua
egin dute ikasturte honetan Ricardo Barojan
Produktu
ekolologikoak
sartu dituzte
menuan

TTIPI-TTAPA
Elikagai ekologikoe-

kinhezinahidituztenes-
ka-mutikoakRicardoBa-
roja eskolan eta helburu
horrekin eta elikadura
eredu osasungarria es-
kaintzeko eskolako jan-
gelanproduktu ekologi-
koak eskaintzeari ekin
diote.
Ohiturakaldatzeaizan

daguztiarenabiapuntua:
«mundu ero hau alda-
tzekopausuakemanbe-
har ditugu, eta herrita-
rrok gauza batzuk egin
ditzazkegu eta horieta-
ko bat, gure kontsumo
ohiturak aldatzeadaeta
ahalik eta hurbileneko-
ak eta garbienak diren
produktuak kontsumi-
tzea».Horrelaazaldudi-
gu Amaia Goia Ricardo
Baroja ikastetxeko gu-
rasoak. Bere irudiko,
«osasunarenaldetikde-
nok dakigu zein onura-
garria den horrelako eli-

kagaiak erabiltzea, pes-
tizidaetaproduktukimi-
koekin ekoiztutakoak
erabili beharrean. Jan-
gelaeskolakobertzeatal
bat da eta gure haurrak
elikadurak gure bizitzan
duengarrantziazjabetu-
ta hezi nahi ditugu».
Oraindikgauzaberria

da eskolan, 2010/2011
ikasturte honetan egin
baitutejanariekologikoa-
ren aldeko apustua le-
henbizikoz. Oraingoz
«oinarrizko elikagaiak»
sartudituztemenuan,le-
henagoko elikagaiak,
ekologikoaketaintegra-

lakdirenekinordezkatuz.
Etorkizunerabegira,eki-
mena indartzen joanna-
hidute:«gureasmoaon-
doko urteetako elikagai
gehienak ekologikoak
izateada.Datorrenurte-

rakobaratzeekologikoa
martxan jarri behar du-
gu». Honela, lurrarekin
harreman naturala be-
rreskuratu nahi dute eta
baratzeko produktuak
jangelarako erabiltzeko
asmoa ere badute.
Ikasturte honetan

ekoizlearizuzeneanero-
sita lortudituzteproduk-
tuak: «Berako baratze-
takoak, Bortzirietakoak,
Nafarroakoak... Modu
honetan lortzen ez ditu-
gunak produktu ekolo-
gikoenhornitzaileei ero-
si dizkiegu».
Jangela ekologikoaren

ekimenarekin,gurasoek
zeinhaurrekharreraona
izandutelaadierazidigu
Ricardo Barojako gura-
soak:«aldaketahaurren-
tzat hagitz onuragarria
izan dela ikusita, hagitz
jarreraona izandutegu-
rasoek. Eta haurrek ere
hagitzongierantzundu-
te.Batzueihasieranarra-
roa egin zitzaien, baina
ikasturte bukaeran ha-
gitz balorazioa ona egin
dugu».
Menuanelikagaieko-

logikoak sartzeak gas-
tua igo egiten du, baina
Goiaren ustetan, ez da
hainbertzerakoa: jange-
la batean gastu gehiena
pertsonalarena denez,
elikagaietan%20gehia-
go gastatzeak ez du ha-
lako igoera erran nahi».
Eta jangela ekologi-

koaren erantzunarekin
pozik,bertzeikastetxeei
luzatu die deia Berako
gurasoak:«jangelazerbi-
tzurako janaria bertan
egitendutenbertzeikas-
tetxeak animatuko ni-
tuzke, pausoak emate-
ko eta ahal den neurrian
horrelako produktuak
erabiltzeko».

UTZITAKO ARGAZKIA

Ricardo Baroja eskolako jangelan elikagai ekologikoak sartu dituzte menuan.

BERTZE IKASTETXEEI DEIA
«Bertze ikastetxeak
animatuko nituzke,
pausoak eman eta
ahal den neurrian
horrelako produk-
tuak erabiltzeko»

Amaia GOIA
Ricardo Barojako gurasoa
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BERA

UPNko
zinegotzia
ezagutu dute
herritarrek

TTIPI-TTAPA
Alkategai bozkatue-

na ez izan arren, Aralar-
ko Marisol Taberna iza-
nen da heldu diren lau
urteotan alkate. Bilduk
etaAralarrek launazine-
gotzi zituzten, bainaBil-
duk 60 boto gehiago.
EAJkobizinegotziekira-
garribezala,Aralarrenal-
dekobozkaemanzuten
ekainaren 11ko kargu
hartze egunean eta ho-
nela,JosuIratzokiorain
arteko alkateak Marisol
Tabernari eman zion
agintemakila.Ekitaldian
UPNko zinegotzia eza-
gutzeko aukera ere izan
zen, zin egiteko formula
gaztelerazirakurtzeaes-
katu baitzuen Juan Lo-
sak. Beraz, hauek osa-
tu duteUdal berria: Ara-
larko Marisol Taberna,
JonAbril, FernandoBe-
rasainetaJaioneAndue-
za.BildukoJosemariTe-
lletxea, Garazi Taberna,
J.M. Portu eta Andrea
Gouraud.EAJkoSantia-
goAltzuguren eta Isido-
ra Agirre eta UPNko Ju-
an Losa.

Helduen dantza
ikastaroak
Gure Txokoa Dantza

Taldeareneskutikegiten
direnhelduentzakodan-
tza ikastaroak ohi baino
beranduago izanen dira

aurten,iraileanetaurrian.
Ortziraletan eginendira.
Bertzalde, Saneste-

banbestenaitzinetikegi-
ten den Larrain dantza-
renentsaioanezdaalda-
ketarik izanen. Bestak
baino aste bat edobi le-
henagotik eginen dira.
Entsaiohauetanedozei-
nek parte har dezake.

Gure Txokoaren
zapiak
Sanestebanbesteta-

rako lepoko zapiak egi-
teaerabakiduGureTxo-
koa elkarteak. Zapi go-
rriak dira eta ekain bu-
kaeratik aitzinera, bortz
eurotanegonendirasal-
gai.

Margo erakusketa
GureTxokoaelkarte-

akantolatutamargoera-
kusketaizanendaIamo-
tenean ekainaren 30era
arte.Elkarteakantolatu-
tako margo ikastaroan
ikasleekegindako lanak
ikusdaitezkeostegune-
tan 19:30etik 21:30era
eta larunbatetan 10:00-
etatik 13:00etara.

Institutuko 31
ikaslek gainditu
dute selektibitatea
Toki Ona institutuko

31 ikaslek gainditu dute
aurtenselektibitatea.Bi-
garren batxilergoan
2010-2011 ikasturtean
40 ikasle izandiraeta35
ikaslek gainditu dituzte
ikasketak ohiko deialdi-
an eta horietako 32 aur-
keztu ziren unibertsita-
terasartzekoprobetara.

UDAL BERRIA� KARGU HARTZEA EKAINAREN 11N

EAJren botoei
esker Aralarko
Marisol Tabernak
hartu du alkatetza

ARGAZKIA: LABIAGA IKASTOLA

Harremanak sendotzeko lagunarteko futbol partida jokatu dute
Labiaga ikastolak eta Sarako Olhain ikastolak
Sarako errugbi zelaian lagunarteko futbol partida bat jokatu zuten Sarako Ol-
hain eta Berako Labiaga ikastoletako zenbait ikaslek ekainaren 4an. Futbol par-
tida guraso batzuen ekimenari esker jokatu zen, Euskal Herriko bi aldetako
haurren arteko loturak indartzeko beharra ikusita. Bi ikastoletako neska-muti-
koekin osatutako taldeek ederki pasatu zuten, apartako giroarekin eta egural-
di ezin hobeak lagunduta. Azkenean, eta garrantzitsuena ez bada ere, sarata-
rrek irabazi zieten Labiagakoei (6-3). Bukaeran bi ikastoletako gurasoek beren-
dua prestatu zuten eta errebantxarako data jarri, hau Beran jokatuko baita hu-
rrengo ikasturtearen hasieran.

ARGAZKIA: JESUSEN BIHOTZA IKASTETXEA

Jesusen Bihotzako ikasleak Euskal Herriko azpitxapeldun
Ekainaren 11n jokatu zen Euskal Herriko Haur Kantari txapelketaren finala Haz-
parnen. Guztira 120 haur aritu ziren oholtza gainean, bai kantuan eta bai kan-
tariei lagunduz musika tresnekin. Finalisten artean, Jesusen Bihotzako Larun
taldeak kantatu zuen –argazkian– eta bere mailan azpitxapeldun gelditu zen.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Datozen lau urteotan Udala osatuko dute ordezkariak.
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LESAKA

HEZKUNTZA � PATRONATUAREN PROPOSAMENA

Cornelia Lekuona
Fundazioak
Otxogorrienean
kokatu nahi du
bere egoitza
Lurrak uzteko
baldintza,
ikastolak gaur
egun erabiltzen
duen etxea
eskuratzea da

Aitor AROTZENA
Cornelia Lekuona

Fundazioa kudeatzen
duen patronatua prest
dagoTantirumairu ikas-
tolari eraikin berria egi-
teko lur sailak uzteko
eta kontratu berri bat
sinatzeko. Baina kon-
tratu horretan ez dira
sartukogauregun ikas-
tolak ikastetxe bezala
erabiltzen duen Otxo-
gorrienea, ezta inguru-
ko lur sailak ere. Horixe
da Fundazioa kudea-
tzen duen patronatuak
jarritakonahitaezkobal-
dintza eta gainera, 25
urterako sinatu zen eta
2015ean bukatzekoa
denkontratuarenbidez
bialdeekhartutakokon-
promisoguziakbukatu-
tzatemanen lituzke«be-
re garaian Irain eskola
publikoarekin egin zu-
en moduko» kontratu
berriak.
Fundazioak,horrela,

Otxogorrieneaetxeabe-
re egoitzabezala erabi-
liko luke, «gaur egun ez
baitu egoitzarik» eta
«bere fundazio-helbu-
rua betez, «baita hez-
kuntza eta kultur ekin-
tzetarako ere (kantua,
dantza, musika…) era-
biliko litzateke,Lesakan

horretarako toki egoki-
enbeharrakontuanhar-
tuz». Tantirumairuk,be-
raz, berritik eraiki be-
harko luke ikastola, fun-
dazioko patronatuak
egindako proposame-
naren arabera.
Gogoratu behar da,

Tantirumairuk Otxogo-
rrienea eta inguruko lu-
rrakerabiltzekokontra-
tua30urtez luzatzeaes-
katu zuela joan den ur-
tean.Asmoa, «Otxogo-
rrienea ondoan bertze
eraikin xume bat egi-
tea» dela aipatu zuten,
lekuaeskasgelditubai-
tzaie. Adibidez, egune-
ro 52 haurrek bazkal-
tzen dute ikastolan eta
sukaldeaeta jangela tti-
ki gelditu zaie. Funda-
z ioko Pat ronatuak
erantzunik ematen ez
zuela ikusiz, ikastolaren
eskariarekinbateginzu-
enazaroaren27anuda-
lak ahobatez. Kontratu
luzapena, 2015eko
Nafarroa Oinez herrian
egiteko Nafarroako
Ikastolen Elkarteak ja-
rritako baldintza zen.
Patronatuaren pro-

posamenberriakezine-
gona sortu du ikastola-
ko guraso eta irakasle-
en artean, baina afera
ongihausnartuetaeran-
tzun bat aitzinerago
emanen dute. Herriko
kultur taldeek ere bile-
rak egin dituzte gaia
lantzekoetaargiutzina-
hi izan dute beraien jar-
duerek ez dutela Fun-
dazioarekin inolako ze-
rikusirik.

ARGAZKIA: DIARIO NOTICIAS

Irain Eskola Publikoa saritu dute Piki Sarietan
Internet Egunaren baitan Piki basoko etxolan webgunearen bitartez parte har-
tu ondotik, Lehen Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxe onenaren Piki Saria ja-
so du Irain Ikastetxe Publikoak, bere lanen kopuru eta kalitatearengatik. Aur-
ten 14 ikastetxeko 500 ikaslek hartu dute parte, iaz baino %30 gehiago.

ARGAZKIA: A. AROTZENA

Peio Etxabide da alkate berria
Ekainaren 11ko inbestidura saioan alkate kargua hartu zuen Peio Etxabidek.
Bilduko 6 zinegotzien botuak jaso zituen eta PNVko 5 zinegotziek Jose Luis
Etxegarairen alde egin zuten. Etxabidek, «krisi garai honetatik ateratzeko de-
nok elkarrekin lan egiteko borondatea» erakutsi zuen kargua hartutakoan.

EUSKARA � «LESAKAN EROSKETAK EUSKARAZ» IZENBURUPEAN

San Juan bezperako ekitaldia
prest du Euskara Batzordeak
A.A.
Azken urteetako ohi-

turari eutsiz, San Juan
bezperan ekitaldi bere-
zia antolatu du Euskara
Batzordeak.Aurten,Le-
sakan erosketak euska-
raz izenburupean zorio-
naketamilaeskereman
nahi dizkiete euskarare-
kin konpromisoa hartu

duten denda, zerbitzu
eta ostatuei. Zehazki,
euskararen aldeko pau-
soohargarriezaridaEus-
kara Batzordea, herrita-
rrokhobekuntzagisaan-
tzematenditugunak.Le-
henbizikohitzaeuskaraz
errateko ohitura, agiriak
eta fakturak euskaraz
egitea, errotulazioa eta

papertegiaeuskaratzea,
barne dokumentuak,
kontratuak eta nominak
euskaraz izatea…
19:00etan Arretxea

eta Ote karriketan etxe-
en izenak paratuko di-
tuzte eta 20:00etan ko-
mentuan ekitaldia, be-
rendua, San Juan sua
eta jaialdia izanen dira.
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UDALBATZA BERRIA � KARGU HARTZEA EGIN DA

18 urtez alkate
izana den Miguel
Mari Irigoienek
hartu du alkate
kargua
Udal batzarrak
hileko azken
ortzegunetan
eginen dira

Irune eta Itsaso
Ekainaren11zgeroz-

tik, Miguel Mari Irigoien
da alkate berria. Egun
horretanhartuzutenkar-
guabai beraketabai sei
zinegotziekere.HerriTal-
deaketaEtxalarkoInde-
pendenteekhirunazine-
gotzizituztenetaEtxalar
Aintzinerattaldeakbaka-
rra.Azkenhonektxurian
bozkatu zuenetabertze
bi taldeek euren zerren-
daburuei. Beraz, Herri
Taldeak 45 boto gehia-
gozituenez, lehendik18
urtezalkate izandenMi-
gel Mari Irigoienek har-
tu zuen aginte makila.

LAN BANAKETA
Dagoeneko lanean

hasiadaudalberria.Ha-
la,udalbatzarrakhilabe-
teko azken ortzegune-
tan egitea erabaki dute,
18:00etan.Komisioakere
ortzegunetan eginendi-
ra, lehenbiziko ortzegu-
neankulturakoa,bigarre-
neanmendikoaetahiru-

garrenean hirigintza eta
zerbitzuak. Beti 18:00-
etan eta jendeari irekiak
izanen dira.
Arlobakoitzekoardu-

radunakerezehaztudira.
Hirigintza eta zerbitzue-
tan Jose Mª Maia eta
Arantxa Zubieta izanen
dira,kulturanMaiteIrisa-
rri, mendian Miguel Mª
Irigoien eta Pedro Gala-
rregi.Eskolakontseiluan
UdalarenordezkariaMai-
te Irisarri izanen da (bo-
toduna)etaMariaMitxe-
lena laguntzailea. Okin-
degiazalkateaetaMaria
Mitxelenaarduratukodi-
ra. Euskara Mankomu-
nitatea ere alkatearen
esku gelditu da eta UE-
MA Ignacio Atondoren
esku. Gizarte Zerbitzu
eta Hiri Hondakinen
Mankomunitateetako
presidentea alkatea da.

Sanjuan sua
Altxatak antolatuta,

ekainaren 23a, Sanjuan
bezpera,suarekinospa-
tuko da. Azken hiru ur-
teotanbezala,plazaniza-
nen da. Herritar guztiak
suareningururagonbida-
tuta daude 20:00etan,
etxetik berendu-afaria
hartuta.

ETXALAR

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

Josetxo Ariztegiren gasna guztien artean hoberena
Giro ederrean joan zen XIX. gasa feria eguna. Lehiaketara 17 gasna aurkeztu zi-
ren zonaldetik. Epaileekgoiz guztiko lana izan zutengasnahoberenaaukeratzeko.
Epaimahaiko Ines Arana eta bere lankideak (NafarroakoUnibertsitateko laborate-
gian jatorrizko izendapena duten produktuen dastapena eta sailkatze lanetan ari-
tzen direnek) erran zutenez, gero eta gasna hobeak aurkezten dira eta sekulako
maila izanzenaurten.Honelageldituzensailkapena.Eskualdekogasnarikhobere-
na Josetxo Ariztegi herritarrarena izan zen (120 euro). Bigarren saria Urdazubiko
Etxelekua gasnategiak eraman zuen (90 euro) eta hirugarrena Jose Mari Iriartek
Baztangoa gasnarekin (30 euro). Herriko gasnen artean ere, Josetxo Ariztegirena
izan zenhoberena (60 euro) eta bigarren IsidoroAriztegi gelditu zen (30 euro). Sari-
tu guztiek diruaz gain, trofeoa ere hartu zuten. Goizean argazki erakusketa egon
zen ikusgaielizakoarkupean,baitaeskulanerakusketaereKulturEtxean.Gustura
gelditu ziren antolatzaileak jendearen partehartze eta interesa zela eta. Eguerdiko
trikitixa etaperkusio saioaeta arratsaldekodantza saioaere jendetsuak izan ziren.

ARGAZKIA: IZARO IRIBARREN

Giltzarri Ttiki kantuan
Ekainaren 11n Bortzirietako Giltzarri Ttiki haurren abesbatzak kontzertua eskai-
ni zuen Kultur etxean.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Ekainaren 11n hartu
zuten kargua udal
ordezkari berriek.
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IGANTZI

OSPAKIZUNAK � SANJUAN EGUNA

Ortziral honetan eginen da Sanjuan
Xarreko aurtengo lehenbiziko besta
Jubilatuek
bazkaria
eginen dute
elkartean

TTIPI-TTAPA
Sanjuanak ailega-

tzearekin batera, tradi-
zio haundikobesta egi-
ten da Sanjuan Xarren.
Herritarrakezezik, kan-
poko jende aunitz bil-
tzendituena.Aurtengoa
gainean dugu, ortziral
honetan baita Sanjuan
Eguna, ekainak 24, eta
horrekin emanen zaio
hasiera Sanjuan Xarre-
ko denboraldiari.
Egun ho r re t an ,

12:00etanMartinLega-
rra apezak meza ema-
nen du eta ondotik he-
rriko dantzariek euren
saioa eskainiko dute.
Ohiturakagintzenduen
bezala, oinak busti eta
hiru iturrietatik ura eda-
tekoaprobetxatukodu-
te eguna bildutakoek,
baita tragoxkoabathar-
tu, pintxoren bat jan
edota erroskilak eros-
teko ere. Hortik aitzine-
ra, uztaileko igande

guztietan meza izanen
da Sanjuan Xarren,
12:00etan.

JUBILATUEN BAZKARIA
Urterobezala, jubila-

tuekbazkariaeginendu-
ten Sanjuan Egunean.
Meza entzun ondotik,
14:00etanzaharetxean
bazkalduko dute eta

bazkarira joan nahi du-
tenek juntakoei jakina-
razibeharkodiete.Baz-
kaldu ondotik, Joxean-
jel akordeoilariarekin
dantzaldia izanen da.
60 lagun inguru bil-

du ohi dira egun horre-
tan. Gainera, berezia
izatendaegunhorierre-
tiratuentzat.Udalaketa

zahar etxeak bazkaria-
ren zati bat ordaintzen
dute eta gainerakoa
bazkideek eurek egiten
dute.
100 bat bazkide di-

tu gaur egun elkarteak
eta juntan sei kide dira.
Jose Arburua lehenda-
kariada,AmaliaSein le-
hendakariordeaetabo-

kalak, berriz, Carmen
Hita,MigelHita,Manue-
la Sein eta Esperanza
Eltzaurdia. Urtero kide-
en erdiak berritzen dira
zuzendaritzabatzorde-
an.

Igerilekuko lanak
Igerilekukomanteni-

mendu, garbiketa eta
funtzionamendu lanez
arduratzeko deialdi bat
baino gehiago egin be-
har izandituaurtenUda-
lak arduraduna kontra-
tatzeko. Finkatutako
epeetan ez zen propo-
samenik aurkeztu, bai-
na azkenean Anuntxi
Txoperena Matxikote
herritarrari esleitu zaiz-
kio lanak, 1.900 euro-
tan.

AKATS ZUZENKETA
Aitzineko aldizkari-

an,udal igerilekuakekai-
naren15ean irekitzeko-
ak zirela argitaratu zen,
bainakonturatukozine-
tenez, lehenagotik za-
balduzituenateak.Ekai-
naren 11n ireki zen eta
irailaren 10era arte ho-
rrela egonen da.

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA

Lourdes Ibarluzea izanen da hurrengo lau urteotan alkate
Ekainaren 11n hartu zuten kargua udalbatza berriko ordezkariek. Geroztik,
nahiz eta aitzinetik gauza jakina zen, Herri Taldeko Lourdes Ibarluzea da al-
katea eta berekin batera taldea osatzen duten sei zinegotziak Imanol Rete-
gi, Joxepa Etxeberria, Urtzi Loiarte, Joxean Ortega, Angel Urtxegi eta Ismael
Iturbide dira.
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ARANTZA

AISIALDIA � UDAKO OPORRETAN

Uztailaren 4tik
29ra udalekuetan
izanen dira 15
neska-mutiko
Hiru orduko
saioak izanen
dituzte

Nerea ALTZURI
Ikasturtea akautzear

dago eta aste honetan
eskolakoikasleekudako
oporrakhartukodituzte.
Horrela, irailera bitarte,
bi hilabete pasatxoko
atsedenaldianizanendi-
ra. Mugimendua naba-
ritukodainguruetan,gaz-
tetxoak dauden bazte-
rrak nabarmenak baiti-
ra. Uztailean 15 neska-
mutikok goizetako en-
tretenimendua izanen
dute. Bortzirietako Eus-
kara Mankomunitateak
Dindaia fundazioarekin
batera udaleku irekiak
antolatu baititu uztai-
laren 4tik 29ra bitarte.
10:00etarakobildukodi-
raetaegunezegunhain-
batgauzaeginendituzte.

Pelle-ttiki
Urte bat eta hiru ur-

te bitarteko zortzi haur-
txok ikasturtearekinse-
gituko dute uztailean.
Beurek ere, gauza au-
nitz egiten dute goize-
tan Koldobike Gorosti-
za hezitzai learekin.
Abuztuan,haureskolak
atseden hartuko du.

Barnetegiak
Udaailegatuorduko,

AEK-kobarnetegiakiza-
tendira.Aterpean,guzia
prest dago uztaila eta
abuztuan barnetegiak
hartzeko. Lau talde iza-
nen dira, lau hamabor-
tzalditan banatuta.
Bertzalde, AEK-k

Euskal Herria oinez na-
hiz bizikletaz gurutza-
tzekoegonaldiakantola-
tuditu.Bizikletarena,uz-
tailaren 30ean Urduñan
hasiko da eta abuztua-
ren 14an Zarautzen
akautu. Azken urteetan
bezala, etapa baten bu-
kaeraetahurrengoegu-
neko etaparen hasiera
Arantzan izanen da.
Antolatzaile batekin

solastekoaukeraizandu-
guetaherrikoharrerago-
raipatu zuen behin bai-
no gehiagotan. Antola-
tzenbada, jakin ezazue,
AEK ibiltariak txirrindu-
lariakekarrikodituelahe-
rrira abuztua hasieran.

Martinkorda
Finlandian
Ekainaren 11n, ETB

1eko Finlandia saioan
Bordalarreako Martin-
kordako belagaietan
baztandarrendesapiyua
ikusi ahal izan genuen.
Bi taldeak ardi mozten

jarri zituzten eta helbu-
rua,ahaliketaardi ilege-
hienzakuratzeaizanzen.

Martinkordako Teodoro
ereprotagonistaizanzen.
Gure etxeetan pisatze-

ko erabiltzen den burdi-
nazkopisua erabili zuen
ile zakuak pisatzeko.

ARGAZKIA: G. PIKABEA

Jaime Iturriak hartu du alkate kargua
Ekainaren 11z geroztik, Bilduko Jaime Iturria da alkate berria eta hala izanen
da heldu diren lau urteetan ere. Berekin batera, talde bereko sei zinegotziek
egun berean hartu zituzten karguak.

ARGAZKIA: G. PIKABEA

Martin organujoleari omenaldia
Martin Ibarrolak merezitako omenaldia jaso zuen joan den maiatzaren 29an,
organu berritzearen inaugurazio egunean. Herriko txistulari izateaz gain (iazko
herriko bestetan omenaldia jaso zuen) organujole ere bada. Inork baino hobe-
ki ezagutzen du elizako organua Martinek. Berak bakarrik jakinen du zenbat
ordu eskaini dizkion instrumentu honi. Asteburuetako nahiz astetartetako ohi-
ko, bestetako, hiletetako, ezkontzetako… elizkizun aunitzetan korukoen lagun
izan da Martin. Ez bakarrik organua jotzen, baita kantari gisa ere. Urteetan bo-
rondatez egindako lana eskertzeko omenaldi xumea egin zitzaionMartini. Oroi-
garria jaso zuen eta bere emazteari, Maria Josefari, lore sorta eman zioten. Es-
kerrak aunitz Martin. Orain aspaldixkotik, Gregorio Mitxelenak hartua du leku-
koa. Astebururo herriko kantarien lana berak organua joz laguntzen du.
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Hileko lehen
ortziraletan
eginen dira
plenoak

Maider PETRIRENA
Ekainaren 11ko ple-

noan hartu zuten Udala
osatu behar duten
zinegotzi eta alkateak 4
urterako konpromisoa.
AmetsIndaizanendaal-
kate eta alkateordea,
orainartealkateizanden
Pako Errandonea. Gai-
nontzekokarguakuztai-
laren 1eko plenoan era-
bakiko dituzte. Plenoak
hilabeteko lehenbiizko
ortziraletan eginen dira
19:00etan.

Antzerkia
Sunbilla, Donamaria

eta Iturengo haurrek
osatzen duten antzerki
taldeak erakustaldia
ekainaren24anemanen
du Doneztebeko zine-
man.

Igerilekua
Igerilekuendenboral-

dia ekainaren15eanha-

si da. Ordutegian alda-
keta izan da: 11:00etan
irekibeharrean12:00eta-
tik20:00etaraegonenda
irekia. 3 urtetik goitiko
hauretahelduentzatige-
riketa ikastaroak izanen
dira. Interesatuek deitu
948450694-645568377
telefonoetara (Miren).

ARGAZKIA: ALAITZ

Eskolako neska-mutikoek eskulanak erakutsi dituzte
Ikasturtea akitzeko eskolako 3, 4 eta 5 urteko haurrek eskulanen erakusketa
egin dute frontoian ekainaren 15ean, Sunbillako Museo Ttikia izenburupean.
Ekainaren 21ean, azken eguna bezala musika eta gosaria egitekoa zuten goi-
tiko eskolan. Argazkian 3 urteko ikasleak Ana Urroz tutorearekin eta 4 eta 5 ur-
tekoak Ane Otxandorena tutorearekin ageri dira.

SUNBILLA

UDALA � KARGU HARTZEAK

Amets Inda
izanen da alkate
datozen 4 urtetan

ARGAZKIA: KORO ZELAIETA

Enaitz Portu txapeldun Errekako
txapelketan
Errekaelkarteak laugarrenurtezantolatutako laut’er-
diko buruz buruko txapelketako finalak jokatu ziren
ekainaren 10ean Doneztebeko pilotalekuan. Enaitz
PortuZelaietasunbildarrakbigarrenmailakobenjami-
netakofinala18-9irabazizionOihanSarrateari.Argaz-
kian zein pozik ikusten zaion sariak eman zituzten
Abel Barriola eta Oinatz Bengoetxea pilotariekin.

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA
Udal ordezkari berriak, Amets Inda alkatea buru dutela.

OIZ ETA SALDIAS

Alberto San
Miguelek
segituko du
Oizko alkate
izaten eta
Saldiasen
alkate berria
izanen dute

TTIPI-TTAPA
Ezustekorikgabejoan
zirenekainaren11nhe-
rrietako alkateen kar-
guen hartzeak. Oro-
korrean,alkategaiboz-
katuenak izendatu zi-
ren alkate eskualde-
an.250biztanlebaino
guttiagoko herrietan,
alkate eta lau zinego-
tzi aukeratu zituzten,
zerrendairekienbidez.
Honela, Oizen, Alber-
to SanMiguel Minde-
giaksegitukodualka-
te eta kargu horretan
laugarrenlegealdiaha-
si du. Saldiasen, be-
rriz, alkate berria iza-
nen dute. Zazpi agin-
taldi egin dituen Pe-
droUrrutiarenlekukoa
Jacinto Dominguez
SanNazariokhartudu.
Aipatu,Urrutiak1971-
tik 1979ra, 1983tik
1995era eta 1999tik
2011ra izandelaalka-
te.Arano,Beintza-La-
baien,Donamaria, El-
gorriaga, Ituren eta
Urrozenhemendiksei
hilabetetaraizanendu-
te udal hauteskunde-
akberrizegitekodeial-
dia
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ERREKA KIROL ELKARTEA � BURUZ BURU PILOTAN

Erreka elkarteko 62 pilotarik parte
hartu dute lau t’erdiko txapelketan
Txapelketaren
laugarren
edizioa izan da

TTIPI-TTAPA
Errekaelkartekopilo-

ta sailak laugarren urtez
antolatutakolaut’erdiko
buruz buruko txapelke-
tako finalak jokatu ziren
ekainaren 10ean fron-
toian. Guztira 62 pilota-
rik parte hartu dute txa-
pelketanetabederatzi fi-
nal jokatu ziren.

Bigarren mailako
benjaminetan, E mul-
tzoan Asier Arregik 18-
11irabazizionAsierGel-
bentzuri. D multzoan,
Enaitz Portu nagusitu
zen, 18-9 Oihan Sarra-
teari irabazita.Bmultzo-
an,RubenSaldiasek18-
12 irabazi zion David
MitxeorietaAmultzoan,
Gaizka Agirrek 18-8 ira-
bazi zionMikel Bangori.

Bigarrenmailakoin-
fantiletan,JulenSaldias
nagusitu zen, 18-8 Ju-
len Indaren aurka. Le-
hen mailako infantile-
takoa izanzenfinalikber-
dinduena eta Iker Sala-
berriak18-17irabazizion
Aritz Fagoagari.

Bigarren mailako
alebinetan,GaizkaAgi-
rrek 18-15 irabazi zion
IbaiErasunietabigarren
mailako kadeteetan,
azkenik, Jabier Saldia-
sek 22-15 irabazi zion
Iban Juanenari.
Finalen ondotik sari

banaketa egin zen eta
bertan izan ziren Abel
Barriola etaOinatzBen-
goetxea pilotari profe-
sionalak.Pilotariekinba-
tera, Nafarroako Kutxa-
ko Javier Almandoz, pi-
lotarekin harremanhan-

diaduenJavierElizalde,
OskarMindegiaetaAve-
lino Mitxeo zinegotziak,
UdalbidekoVicenteAro-
zenaetaBigMatMendi-
txurikoJoseManuelJua-
nena eta Arantxa Ezku-
rra han izan ziren.

San Miguelen
bosgarren legealdia
Ekainaren 11n hartu

zuenMiguelSanMigue-
lek berriz alkate kargua
eta beraz, bera izanen
da bertze lau urtez he-
rrikoalkate.Honekinbos-
garrenlegealdiahasidu,
1991t ik 2003ra eta
2007tik 2011ra kargu
horretan egona baita.

Mendaur Institutua
Elkartasun Eskola
ekimenaren barne
Nafarroako Garapen

Lankidetzarako Gober-
nuzKanpokoErakunde-
ak eta Nafarroako Go-
bernukoGizarteGaieta-
koSailakantolatuta,Na-
farroako15ikastetxetan
Elkartasun Eskolak ize-
neko ekimena landu da
ikasturte honetan, eta
parte hartu dutenetako
bat Mendaur Institutua
da.Helburuairakasleeta
ikasleen artean elkarta-
suna eta lankidetza ba-
loreak indartzea da.

DONEZTEBE

ARGAZKIAK: JOSEMARI TELLETXEA/ERREKA

Antonio Etxeberria eta Vanesa Patxa garaile herri krosean
Ekainaren12an jokatu zenErrekaKirolaElkarteakantolatutakoXXXIII. Herri Krosa.
Eguraldi ona lagun, guztira 281 korrikalarik hartu dute parte. Maila nagusian gizo-
nezkoetan Antoni Etxeberriak irabazi zuen 22 minutu eta 40 segundoko denbo-
rarekin. Emakumezkoen mailan Vanesa Patxak jantzi zuen txapela 13 minutu eta
13 segundokodenbora eginez.Mailazmaila honela helmugaratu ziren:prebenja-
min mutiletan David Mitxeo izan zen lehenbiziko, prebenjamin nesketan Saioa
Atxalandabaso,benjaminmutiletanUnaiSanMiguel,benjaminnesketan Izaro
Aldabe, alebin mutiletan Karlos Ostiz, alebin nesketan Ainara Ilundain, infantil
mutiletan Jon Erasun, infantil nesketan Leire Fernandez, kadetemutiletanBe-
ñat Mitxelena eta nesketan Ane Elzaurdia.Neska jubeniletan Ane Intxausti izan
zen lehenbizikoa, beterano mutiletan Patxi Orofino eta nesketan Eva Zabalegi.
Herritarrei dagokienean, mutiletan, Santi San Miguel izan zen lehenbiziko hel-
mugaratutakoa, 2. Iñaki Irigoien eta 3. Patxi Goñi. Eta nesketan, Maria Telletxea
izan zen bizkorrena, 2. Edurne Antzizar eta 3. Miren Juanotena.

ARGAZKIA: ZALDUA
Finalistak, antolatzaile eta

laguntzaileekin.
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ITUREN

ARGAZKIA: MIXEL GEREKA

Ikasleak Kanaria Handian
Kanaria Handia uhartean gora eta behera, gelditu gabe ibili dira herriko eta ingu-
ruko eskoletako hainbat ikasle, Eskola Ibiltariak ekimenaren baitan. Zehazki
BeintzakoMireia, Aitziber eta Jabier, Eratsungo Jasone, Saldiasko Julen eta Ibai
eta Iturengo eskolakoGurutze, Iratxe, Duba,Mikele,William, Hodei, Andoni, Zu-
riñe eta Ane ibili dira kanpoan. Madrilgo eta Cuencako ikastetxeetako ikaslee-
kin 45 laguneko taldea osatu dute eta, bertzeak bertze, Maspalomas, Teror, Las
Palmas, Roque Nublo eta Arauca bisitatu dituzte, baita platano ekoizpenak iku-
si ere. Lehenbiziko aldiz hegazkina probatzeko aukera ere izan dute batzuk.

ARGAZKIA: ARKAITZ MINDEGIA

Joaldunak Beasainen 27. urtez
Aurtizko joaldunek Beasaingo bestetan beraien joare soinuak jo dituzte berri-
ki. 27 urte daramatzate aurtiztarrek Beasaingo bestetako azken egunean joa-
reak jotzen. Aurtengoan, beraiekin batera Euskal Herriko bertze txoko bateko
dantzariak dantzan ibili dira, giro onean.

ARGAZKIA: ODEI AIOROA

Jaunartzeak
Ekainaren12aneginzutenJaunartzeaherrikobortz
gaztetxo hauek. Estefania Etxebeste, LoreaBazte-
rrika,MattinAltxu,HaizeaAioroaetaOierMariezku-
rrenak egun ederra pasatu zuten familia artean.

SANJUAN BEZPERA � ORTZEGUN HONETAN

Sanjuan suaren
ondotik dantza
afrikarraren
erakustaldia
izanen da
Hori baino
lehen berendu
afaria eginen
da

Arkaitz MINDEGIA
Ortzegun honetan,

ekainak23,ohiturari se-
gituz,Sanjuansuakegi-
nendira Iturenenereeta
horretarako aurreko
egunetan herriko haur
eta gaztetxoak etxez
etxe ibili ohi dira pape-
ra eta kartoia biltzen.
Aurtitzenhainbattxo-

kotan egiten dira suak,
Iturenenereberdin,bai-
na urteroko martxan,
Ibintza Kultur Taldeak
antolatutaberenduafa-
riaeginenda, tripabete
eta saltoka aritzeko. Ez
dahorrekin akituko, su-
en ondotik, dantza afri-
karren erakustaldia iza-
nenbaita, etaea jendea
animatzen den ikuski-
zunaz gozatzera.

Gaztetxoak dantzari
ttiki egunean
Joan den ekainaren

4an, herriko dantzari
gaztetxoakAgoitzenos-
patu zen Nafarroako
Dantzari Ttiki Egunean
egonzirenetaegunpo-
lita pasatu zuten. Dan-
tzariakbi taldetanbana-
tu eta inguruko herrie-
tan ibili ziren. Iturengo
dantza taldeari, Altsa-
suko taldearekin bate-
ra Ekai herrian dantza-
tzea egokitu zitzaion,
eta taldebakoitzak lauz-
pabortz dantza eskaini
zituen. Gosaldu ondo-
tik, Agoitzen elkartu zi-
ren dantzari guztiak eta
denak elkarrekin herri-
an barna kalejira egin
zuten. Ondotik, futbol-
zelaian elkarrekin dan-
tzatuzituztenohikodan-
tzak: Axuri beltza, Agu-
rra, polka... Eta eguna
akitzekobazkariaeta jo-
koak izan zituzten.

UTZITAKO ARGAZKIA

Herriko gaztetxoek ederki dantzatu zuten lehenbizi Ekai herrian eta gero Agoitzen.
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OSPAKIZUNAK � ASTEBURUAN

Aurten bigarren
aldiz gazta
lehiaketa eginen
da Besta-Berri
egunean
Horrez gain,
prozesioa ere
berreskuratu
nahi da

Fermin ETXEKOLONEA
Joandenurtekoarra-

kasta ikusita, aurtenbi-
garren aldiz, gazta le-
hiaketa egitea erabaki
du Udalak Besta-Berri
egunean. Ez da, ordea,
eguneko ekitaldi baka-
rra izanen.
Alde batetik, urtee-

tangaldua izandenpro-
zesioaberreskuratuna-
hi izan du herritar talde
batek, eta horrela, me-
zaetaprozesioaeginen
dira aurten.
Horrez gain, ohitura

denbezala,herriakUda-
lari bazkaria eskainiko
dio. Udalbatza sortu-
berrikokideguztiekHe-
rriko Ostatuan bazkal-
duko dute Besta-Berri
Egunean.

Arratsaldean, herri-
kogaztenartean, lehia-
keta eginen da. Eta on-
dotik, lehiaketara aur-
kezten diren gaztak
aprobetxatuz,berendua
eskainikoduUdalakpla-
zan.Musikadoinurikere
ez da faltako, herriko
Aierrik taldea arduratu-
ko baita bazterrak alai-
tzeaz.
Aipatu, gazta lehia-

ketan bi sari banatuko
direla: irabazleak bi la-
gunendakoafariaesku-
ratukoduHerrikoOsta-
tuan eta bigarrenak bi
botil ardo.

Kargu hartzea
Beste herrietan be-

zala,ekainaren11nhar-
tuzutenkarguaudalor-
dezkari berriek. Aldeko
bost botori esker, He-
rriko Taldeko Patxiku
Mitxelenaksegitukodu
alkate izaten beste lau
urtez. Eutsi taldeko bi
botoak, bestalde, Jose

JabierJuanikorenahau-
tagaiarentzat izanziren.

Sanjuan bezpera
Ohiturari segituz,

Sanjuan bezperan sua
eginen da plazan. Bai-
nahorrekinbatera,ma-
haiak paratu eta beren-
du-afariaegitekoasmoa
ere badago. Afalondo-
an, 23:00 aldera piztu-

ko da sua nahi duenak
salto egin dezan.

Gazteguneko
ikasturte bukaera
Azken hilabeteetan

zabalik egon ondotik,
hilabete honetan itxiko
ditu ateak Gaztegune-
ak. Udan, bestela ere,
aisialdirako aukera
ederra izaten dute nes-

ka-mutikoek eta iraile-
ra arte itxita egonenda.
Ikasturtea behar beza-
laakitzeko, festarenbat
egiteko asmoa dago.

Sinadura bilketa
I turengo eskolan

ikasteko eskubidea
aldarrikatuz, sinadurak
biltzensegitzendutegu-
rasoek.

ZUBIETA

ARGAZKIAK: ANDREW SMITH

42 lagun Uritzako bazkarian
Eguraldi onarekin eta umore ederrarekin joan zen aurten seigarren aldiz egin den
Uritzako festa. 42 lagun bildu ziren Iñaki Sanchezek egindako paella goxoa das-
tatzera eta Joxemari eta Olaiaren musika doinuekin berandu arte luzatu zen fes-
ta. Bazkalondotik herritar batzuk ere bisitan joan ziren Uritzako iturri ondora eta
berendu-afaria ere egin zen. Gauerdian oraindik bazebilen jendea, giroa oso ona
zen seinale. Dena den, aipatzekoa da, jendeak azken momentura arte utzi zue-
labazkarirako izen-emateaetahorrekkezkaketaburuhausteaksortzenditueros-
ketak lehenagotik egin behar izatenbaitira eta komeni delakoaurretik jakitea zen-
bat lagunentzat egin behar den jatekoa. Ea hurrrengoan garaiz ibiltzen garen...
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SALDIAS

SANJUANAK � EKAINAREN 23TIK 26RA

Bi egunetan pilota partidak jokatuko
dira eta igandean aizkora apustua
Erasun eta
Larretxea,
Saralegi eta
Rekondoren
aurka ariko dira

OSTEGUNA 23
Bezpera

20:00etanBaztanzopak
He r r i ko Os ta tuan .
22:00etan San Juan
suak.Gauezdantzaldia
MODESTOakordeoila-
riarekin.

OSTIRALA 24
San Juan Eguna

10:00etatik aurrera
txistulariekalaitukodu-
teherria.12:00etanMe-
zaNagusiaSanjuanhe-
rrikopatroiarenohorez.
Ondotik Udalak eskai-
nitako luntxa Herriko
Ostatuan.18:00etanpi-
lota partidak: alde ba-
tetik, jubeniletan Olano
etaArtola,Arizmendieta
Apeztegiarenaurkaari-

ko da eta bestetik, afi-
zionatuetan lau t’erdian
Onsalo eta I. Bengoe-
txea ariko dira aurrez
aurre. Arratsaldez eta
gauez,dantzaldiaOBA-
NAUKE taldearekin.

LARUNBATA 25
11:00etan herriko mus
txapelketa. 14:00etan
herri bazkaria Herriko
Ostatuan. Arratsaldez
umeenparkeakartseta
gaztelu puzgarriekin.
Arratsaldezetagauez
dantzaldia DANTZADI
taldearekin.

IGANDEA 26

13:00etan a izkora
apustua: Erasun (Aur-
titz) eta Larretxea (Be-
ra), Saralegi (Leitza) eta
Rekondoren (Leitza)
kon t r a a r i ko d i r a .
18:00etan pilota parti-
dak. Alde batetik, Jau-
narenaetaZestau jube-
nilak lau t’erdian ariko
dira etabestetik, afizio-
natuetan Bendoiro eta
Arraztoa, Juaneneaeta

Madariagaren kontra.
Arratsaldez bestei bu-

kaera emateko dan-
tzaldia izanen da MO-

DESTO akordeoilaria-
rekin.

ARGAZKIAK: MARKEL LIZASOAIN
Kirola edo besta egiteko, bietarako aukera izaten da sanjuanetan.
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EZKURRA

UDALBATZA BERRIA � KARGU HARTZEA EGIN DA

Julian Gogorzak segituko du beste lau
urtez alkate izaten
Kargu hartze
egunean bost
botoak beretzat
izan dira

Fernando ETXEBERRIA
Beste legealdi bat

hasi du Julian Gogor-
zak alkate moduan.
Maiatzaren 22ko hau-
teskundeetanbera izan
zen bozkatuena eta
ekainaren 11n ere bost
hautagaien botoak be-
rakeskuratuzituen.Be-
raz,bera izanendabes-
te lau urtez alkate.

Biztanleria
Hauteskundeak tar-

teko, herrian erroldatu-
takoak zenbat diren ja-

kin ahal izan dugu. Ad-
ministrazioak bidalitako
zerrendarenarabera,185
lagun daude Ezkurran
erroldatuak(118gizonez-
koaketa67emakumez-
koak), baina herrian bizi
direnak141dira, herritik
kanpo bizi diren 44 la-
gunzentsotikkendube-
hardirelakontuanhartuz.
Gutxibatzuknoizeanbe-
hin etortzen dira herrira
eta besteak hemen sor-
tutakoedoherriarekinlo-
tura familiarrak dituzten
ehiztariakdiraetaberaz,
Txantxangorri ehiza el-
karteko kide izateko es-
kubideaduteetausoehi-
zarako ere bai.
Azken hamar urteo-

tan biztanleria 50 lagun
baino gehiago jeitsi da.

Bestalde, 64 herritarrek
60 urtetik gora dituzte;
43lagunek50urtetikgo-
ra dituzte; 19 dira 40 ur-
tetikgorakoaketa20ur-
tetikbeherakoak13bai-

no ez dira, eta horietatik
5 lagun,10urtetikbehe-
rakoak.
Hala ere, aipatzekoa

da, azken urteotan 12
etxe baino gehiago egin

dituela jende gazteak,
bainahorietakoinorkere
ez du seme-alabarik.
Etorkizun hurbila sobe-
ra atsegina ezdela esan
genezake.

BEINTZA-LABAIEN

GIZARTEA � OSPAKIZUNAK

Lau neskatil
gaztetxok egin
dute Lehenengo
Jaunartzea aurten
Kristina, Ane,
Mirari eta
Amaia dira

TTIPI-TTAPA
Kristina Etxokona-

nea, Ane Telletxea, Mi-

rariEtxeberriaetaAmaia
Bertiz izan dira aurten-
goprotagonistak.Ekai-
naren 5ean egin zuten
Lehenengo Jaunartzea
etagiro ederreanospa-
tu ahal izan zuten egu-
na lagun eta familia ar-
tean.

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE/ ARANTXA ITURRALDE
Aurtengo protagonistak lau neska hauek izan dira.

Basurdeak
Orain dela hilabete ba-
tzuk,Ciprianorenlehen-
go untxi granjan bi ba-
surdezeudelaaipatuge-
nuenTTIPI-TTAPAn.Ar-
gazkian ikus daitekee-
nez, familia haunditu
egin da. Hiru basurde-
kume izan ditu emeak,
baina nonbait aurrera
ateratzekogehiegi zire-
la iruditu zaio bere ki-
deari eta bi desagerta-
razi egin ditu.
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ERATSUN

HEZKUNTZA � ESKOLAREN ETORKIZUNA ZALANTZAN

Hurrengo
ikasturtean eskola
itxi eginen du
Gobernuak
Berriz irekitzeko
aukera
badagoela esan
diete udalei

TTIPI-TTAPA
Izarne, Haritz, Ama-

goia eta Naroak ez dute
hurrengo ikasturtea he-
rrikoeskolanhastekoau-
kerarik izanen.Nafarroa-
ko Gobernuko Hezkun-
tza Sailak dagoeneko
hartua du 2011/2012
ikasturtean eskola ixte-
ko erabakia eta litekee-
na daDoneztebera joan
behar izatea.
Maiatz hondarrean,

Eratsun, Saldias, Bein-
tza-Labaien,Zubietaeta
Iturengoudal ordezkari-
akAlbertoCatalanHez-
kuntza kontseilariarekin
etadepartamentukozu-
zendarinagusiaden Pa-
txiEsparzarekinbilduzi-
ren.Eskola ttikienegoe-
razmintzatuzirenetatar-
tean, Eratsungoeskola-
ren etorkizunaz. Horren
harira, Pedro Deskarga
orduanalkatezenakTTI-
PI-TTAPAriesandionez,
«hurrengo ikasturtean
eskola itxitzat jotzendu-
te». Halere, «urte batez
itxitaegonagatik,gerora
berriz irekitzen ahal de-
laesandigute»,gainera-
tudigu.Horiesanagatik,
Deskargak gogoan du
ingurukoherrietanesko-
lak itxi izan direnean ez
direla berriz ireki. Bide
beretik jo du Mikel Ge-
reka Malerrekako esko-
letako koordinatzaileak
ere:«Nafarroanezdaes-
kola itxi eta berriz ireki
denkasurikezagutzen».

Alkate berria
Ekainaren 11n hartu zuen
kargu berria Francisco Mª
Retegi Deskargak. Pedro
Deskargaren lekukoa har-
tuz, bera izanen da hurren-
golauurteotanalkate.Bere-
kinbaterataldeosatukodu-
tenakRakelTelletxea,Patxi
Mariezkurrena, Juan Anto-
nioTelletxeaetaLuisMªRe-
tegi dira.ARGAZKIA: NAGORE ESKUDERO
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AZPIEGITURAK � NAFARROAKO GOBERNUAK EMANA

139.656 euroko
laguntza jasoko du
Udalak azpiegitura
lanetarako
311.637 euroko
aurrekontua
duten lanetara
bideratuko da

Juana Mari SAIZAR
Nafarroako Gober-

nuak139.656eurokodi-
rulaguntza emanen dio
Udalari, 311.637 euro-
ko inbertsioariaurreegi-
teko.Herrikokalebate-
an zoladura eginen da
eta espaloiak berritu.
Horrezgain,argiteriapu-
blikoaren,energiaelek-
trikoaren eta telefonia
sareenkanalizazioaegi-
nen da.
Bestalde, besteak

beste, hornikuntza eta
saneamendu sareak
berrituko dira.
Gobernuak uda-

l e t xea hand i t zeko
obrak ere finantzatu di-
tu59.862euroemanez.
Lanen aurrekontua
85.517 eurokoa da eta
horrekin igogailubat ja-
rriko da, eta artxibate-
gia, bulegoak eta dau-
den komunak egokitu.

Ur Algerok aginte
makila hartu du
Azkenurteotanalka-

te izan denMikel Barai-
barren lekukoaUrAlge-
rok hartu zuen ekaina-
ren 11n.

Bide heziketa
ikastaroa
Guraso Elkartearen

ekimenez, eskolako
umeentzatbidehezike-
ta ikastaroaeginda.Kla-
se teorikoak eskolan

bertan egin dira, baina
eskolaatzeko lekua txi-
kiadenez,Lesakanegin
dituzte klase praktiko-
akForuPoliziakpresta-
tutako zirkuituan.

ARESO

EUSKARA

Bai Euskarari
Ziurtagiriaren
ebaluazioa
egiten ari dira
Leitza, Areso
eta Goizuetan

TTIPI-TTAPA
Leitza,AresoetaGoi-
zuetan, Bai Euskara-
ri Ziurtagiriaren eba-
luazioa egiten ari di-
ra hilabete honetan.
Ziurtagiriaren Elkar-
teko teknikaria den
Aranoko Maider An-
sa ziurtagiria duten
entitate guztiengana
joatekoa da ziurtagi-
riarenebaluazioaegin
eta ziurtagiria berri-
tzera.Leitza,Goizue-
ta, Areso eta Arano
2004ansartuzirenBai
Euskarari Ziurtagiria
ekimenean,euskara-
ren normalizazioan
eta erabileran, urrats
praktikoa emateko
helburuarekin. Eta
gaur egun eskualde-
an48eragilekdutezi-
urtagiria: Areson 4,
Goizuetan14etaLei-
tzan40.Horietatik20k
ziurtagiria Bidean
mailan dute, 17k zer-
bitzua euskaraz mai-
laeta11k lanaetazer-
bitzua euskaraz mai-
la.EuskalHerrian,be-
rriz, 1.500 inguru di-
ra. Teknikaria ziurta-
giridun bakoitzarekin
banan-bana elkartu-
ko da. Ebaluazioa Zi-
urtagiriaren elkartera
bidali du eta ondotik,
elkartea bera izanen
da ziurtagiria berritu
daitekeen erabakiko
duena, edota ziurta-
giriaren maila aldatu
behar den esanen
duena. Urtebete ba-
rru, berriz eginen da
ebaluazioa.

ARGAZKIA: AITOR ARTOLA

Jaunartzeak
Unai, Lorea, Aimar eta Uxue izan dira aurten Lehe-
nengo Jaunartzea egin duten neska-mutikoak.

ARGAZKIA: IGONE GOIKOETXEA

Zuhaitzaren Eguna
Guraso Elkarteak antolatuta Zuhaitzaren Eguna egin da aurten. Aurreko urteeta-
koarekin alderatuz, desberdintasun nagusia ez dutela zuhaitzik landatu izan da.
Joan den urteetan landatutako zuhaitz azpiak garbitu eta txukuntzeko aprobe-
txatuzutenegunagurasoetaumeek.Ondotik,merendolaeta jolasakeginzituzten.

ARGAZKIA: LIERNI SAGASTIBELTZA

Buruhaundiak
Nazabal eskolako LehenHezkuntzako ikasleek buruhaundiak egin dituzte plas-
tikako saioetan, eta festetan ibiltzeko prest geratu dira. Horrez gain, irakurke-
ta eta idazketarekiko zaletasuna pizteko proiektu bat ere eraman dute aurrera.
ABEZE da proiektuaren izena, eta ikasleez gain gurasoek ere hartu dute par-
te. Ikastetxeko soinketa gelan egin zen gurasoen aurreko aurkezpena.
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BERTIZARANA

UDALBATZA BERRIA � KARGU HARTZEA EGIN DA

Antonio
Erregerena da
Bertizaranako
alkate berria
Elkartaldearen
babes
osoarekin ekin
dio alkatetzari

TTIPI-TTAPA
Ekainaren 11n hartu

zuten udaletxeko ardu-
radun berriek kargua.
Gogoratu,203botoedo
botoen %58 eskuratu-
ta Bilduk irabazi zitue-
lamaiatzaren22kohau-
teskundeak eta ondo-
rioz, alkatetza eta hiru
zinegotzi izanen ditu.
Bertizaranako Elkartal-
deak, berriz, 137 boto
eskuratu zituen eta be-
raz,hiruzinegotzi.Hau-
teskundehauetakopar-
te-hartzea, bertzalde,

%72,33koa izan da,
duela lauurtekoabaino
zertxobait altuagoa
–2007an %70,02koa
izan zen–. 2003ko da-
tuekin konparatuz ere
igo egin da; orduan
%60,31koa izan zen.
Kargu hartze ekital-

dian, sei zinegotzi egon
ziren,batekezin izanzu-
en joan eta aho batez
erabakizutenalkateAn-
tonio Erregerena izen-
datzea, eta sei boto lor-
tu zituen.
Zinegotzi lanetan,

Bilduko Josune Ibarra,
Jose Mª Etxart eta Ain-
tzaneMartirenaarikodi-
ra eta Elkartaldetik An-
dres Etxenike, BlasAn-
dresenaetaMertxe Iba-
rra izanen dira.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Bertizarana Eguna giro ederrean
Ekainaren 11n Bertizarana eguna ospatu zen Legasan. Giro ezin hobea izan
zen eta eguraldiak ere bildutakoen alde egin zuen. Goizean goiz egin zen go-
sariarekin eta suziriarekin hasi zen besta eguna. Ondotik BKZ-ren zirkuitua egi-
teko lagun kuadrilla elkartu zen. Bazkaria 14:30 aldera hasi zen eta ondotik,
Manolo Arozena eta Bittor Elizagoienen eskutik bertso saioa izan zen. Gero,
Frantzisko akordeoilariak alaitu zuen bazkalondoa. Afaldu ondotik, Trikidan-
tzen eskutik gaupasa izan zen.
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LEITZA

Bilduko
hautagaiak
bederatzi boto
eskuratu ditu

TTIPI-TTAPA
Ekainaren11zgeroz-

tik,BildukoOierEizmen-
didaalkateberria.Maia-
tzaren 22ko hauteskun-
deetan nagusitasunez
agertuzenBildu,etahor-
taz,karguhartzeegune-
an,Eizmendirentzat izan
ziren Bilduren bederatzi
botoak. UPN eta DNEk
boto bana lortu zuten.
Honenbestez, hauek

diraudalbatzaberrikoki-
deak: Bilduko Oier Eiz-
mendi, Aitor Etxarri, Mi-
ren Josune Marzol, Mi-
ren Andone Salbarredi,
OnintzaBengoetxea,Ira-
ti Barandiaran, Arantxa
Iparragirre, Esteban Ui-
tzietaJoseAntonioOlae-
txea, DNEko Silvestre
Zubitur etaUPNkoJose
Migel Goikoetxea.

Atekabeltzen
ibilbide berria
Azken bost urteotan

gaztetxea izan den Ate-
kabeltz eraikina berritu

ondotik,herriguneabila-
katuada.Eraikinarenar-
dura esleitzeko, Udalak
lehiaketa publikoa egin
zuenean,zortzitaldehau-
ek izan ziren elkartu eta
Atekabeltz erabiltzeko
borondateaerakutsi zu-
tenak:GazteAsanblada,
Kultur Taldea, Txalapar-
tariak, Bilgune Feminis-
ta,IkasleAbertzaleak,El-
kartasunTaldea,BaiEus-
kalHerriaritaldeaetapin-
turazaleak. Talde hauen
eskuetan egonen da 20
urtezeraikinarenardura.
Herridinamikaetaau-

zolana indartu nahi du-
te, eta adin guztietako
herritarrentzat zabalik
izanendituzteateak.Eki-
taldiak antolatzeko as-
moa ere badute, hilaren
3anegindakoaurkezpe-
nean azaldu zutenez.

II. labur lehiaketa
Uztai laren 15ean

amaitukodagaztetxeak
antolatuduenII. labur le-
hiaketanlanakaurkezte-
ko epea. Informazio ge-
haigo leitzekogaztetxea.
blogspot.com-en.
Udakozinemaldiaere

abiandaetaasteazkene-
ro filmak eskainiko dira.

UDALBATZA BERRIA � KARGU HARTZEA EGIN DA

Oier Eizmendik
hartu du Jabier
Zabaloren lekukoa

ARGAZKIA: NOTICIAS

Sagardo Eguna arrakastatsua
Eguraldi ederra lagun, jendez bete zen plaza ekai-
naren 11ko III. Sagardo Egunean.

ADINA BAZKIDEAK BAZKIDEAK EZ DIRENAK
5-13 urte 18,80 euro 23,50 euro
14-17 urte 29,30 euro 35,30 euro
18-64 urte 55,30 euro 63,50 euro
65 urtetik gora 29,30 euro 35,30 euro
Familiarra (haurrak 13 urtez azpikoak) 117,30 euro 129,30 euro

� 2011KO KUOTAK IGERILEKUAN HERRIAN ERROLDATUTAKOENTZAT

Igerilekua zabalik
Hilaren 15ean ireki zituen igerilekuak ateak eta irail erdira arte hala egonen

da. Ekainaren 22ra arte 15:00etatik 20:00etara egonen da irekia, hilaren 23-
tik aurrera 11:00etatik 20:00etara eta Santiburtziotan 11:00etatik 18:00etara.
Ondoko prezioak herrian erroldatuei dagozkienak dira. Erroldatuak ez dau-
denentzat sarrerak zertxobait garestiagoak dira.

ADINA LAN EGUNAK JAI EGUNAK
BAZKIDE EZ BAZKIDE BAZKIDE EZ BAZKIDE

5-13 urte 2,05 euro 2,25 euro 2,70 euro 3,00 euro
14-17 urte 3,50 euro 3,70 euro 4,10 euro 4,45 euro
18-64 urte 4,10 euro 4,40 euro 5,55 euro 5,85 euro
65 urtetik gora 3,50 euro 3,70 euro 4,10 euro 4,45 euro
10 eguneko bonoa 34,00 euro 40,00 euro

� 2011KO EGUNEKO KUOTAK IGERILEKUAN HERRIAN ERROLDATUTAKOENTZAT

Nerea Erbiti
Hilaren11njokatuzen

EuskalHerrikoHaurKan-
tari txapelketaren finala
Hazparneneta6-11urte-
koenmailanNereaErbi-
tiazpitxapeldunizanzen.

Sanjuan bezpera
Sanjuanbezperafes-

ta eguna izanen da.
18:00etangaztetxoenek
Ingurutxoa dantzatuko
duteplazan,etaondotik,
opilak banatuko dira.

21:00etanmila lagunen-
tzakomahaiakjarrikodi-
raetakuadrillabakoitzak
eramaten duenarekin
afaria eginen da. Giroa
alaitzeaz Incansables
txarangaarduratukoda.

ARGAZKIA: NOTICIAS
Ekainaren 11n hartu zuten
kargua udal ordezkariek.

ARGAZKIA: SAGRARIO LASARTE

Sarituak
NafarroakoGobernuakanto-
latutako Euskarazko Lehia-
ketetan hainbat sari herrira
etorridira: deklamaziolehia-
ketan eskolako 4. mailako
Arkakuso taldeak saria lor-
tudu;bideograbaketanins-
titutuko 4. mailako Plastika
Produkxions taldeak eta
bertsopaperetanErletako4.
mailako Xabat Illarregik.
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Mieljoxe
Lekuonak
aginte makila
eman dio

TTIPI-TTAPA
BildukoPabloMiran-

dak hartu du dagoene-
koMieljoxe Lekuonaren
lekukoa. Ekainaren 11n
ardura hartu zuenetik,
bera baita alkate berria.
Berekinbaterahurrengo
lau urteotan udalbatza
osatuko duten zinego-
tziek ere egun berean
hartu zuten kargua: Da-

nielOiartzabal,JosuNar-
barte, Alaitz Eskudero,
Jabier Otaño, Izaskun
BakeroetaMªPilarApe-
zetxea dira.

Zakurraren txertoa
Zakurraren txertoa

ematera albaitaria eto-
rriko da ostiral honetan.
10:00etatik 12:00etara
azokan izanen da.

Zerga
2011kojardueraeko-

nomikoen zerga ordain-
tzeko borondatezko
epea ekainaren 18tik
uztailaren22raizanenda.

GOIZUETA

UDALBATZA BERRIA � KARGU HARTZEA EGIN DA

Pablo Miranda
izanen da hurrengo
lau urteetan alkate

ARGAZKIA: IGOR ELIZEGI

Hurrengo ikasturtera arte agur Goxaliri
Goxali haurren txokoak bukatu du 2010-2011 denboraldia eta behar bezalako
amaiera emateko, urtero bezala, azken egunean, maiatzaren 27an, festa anto-
latu zen. Neska-mutikoentzako jokoak antolatu ziren hasteko eta ondotik, me-
rienda egin zuten denek elkarrekin. Giro ederrean ibili ziren.

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

Herriko musikarien emanaldia
Ikasturte bukaerarekin batera, Aralar Musika Eskolako ikasleek kontzertua es-
kaini zuten duela bi aste Ganbaran.

ARGAZKIA: JOSEBA ELIZEGI

124 lagun mendi bizikleta ateraldian
Euskal Herriko hainbat txokotatik etorritako jendea bildu zen Iskibi Kanpinak ekai-
naren 5ean antolatu zuen mendi bizikleta itzulian parte hartzeko prest: Arantza,
Lesaka, Hernani, Lasarte, Zumarraga, Markina, Itziar, Urnieta, Hernani, Lasarte,
Pasaia, Oiartzun.... Guztira 124 lagun. Gehienek ibilbide luzea aukeratu zuten eta
gustura ibili zen jendea. Antolatzaileak ere pozik gelditu dira erantzunarekin.

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Janire, Ekain eta Aneren jaunartzea
Hiru neska-mutiko hauek egin duten lehen jaunar-
tzea aurten: JanireUrdanpilleta Zabala, Ekain Ape-
zetxea Lujanbio eta Ane Apezetxea Exeberriak.

ARGAZKIA: MIREN TERESE UITZI
Mieljoxe Lekuonaren eskutik jaso zuen Pablo Mirandak
herriko makila.
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BESTABERRI BESTAK ALMANDOZEN � EKAINAREN 22TIK 26RA

Herritarren herri kirol desafioa
jokatuko da igande arratsaldean
Igandean
akituko dira
asteazkenean
hasitako
bestak

ASTEAZKENA 22

12:00etanbesteihasie-
raemateko txupinazoa.
Arratsaldean eskula-
nak eskola zaharrean.
21:00etan Baztanzo-
pak. Ondotik AGE-
RRALDEakordeoilaria-
rekin dantzaldia.

ORTZEGUNA 23

08:00etanAurorakkan-
tatuko ditu 20 lagunez
osatua dagoen Parro-
kiko taldeak.12:00etan
Meza Nagusia Parroki-
ko taldeak eta Elizon-
doko Abesbatzako ki-
debatzukkantatukodu-
te. 13:00etan luntxa
frontoian.17:00etanpi-
lotapartidak.20:00etan
t o r t i l l a l eh i ake ta .
21:00etan pikoteoa.

ORTZILERIA 24
Haurren Eguna

10:30ean ginkana.
12:30ean antzerkia.
13:00etan haurrenda-
kopaellada. 16:00etan

haurren jokoak:haurren
artean bizikleta laster-
ke ta eg inen da .
17:00etan mus tapel-
keta.17:30eanhaurren-
dako txoko la tada .
18:00etangaztelupuz-
garriak haurrendako.
21 :30ean a fa r i a .
01:00etanZOPILOTES
taldearekin dantzaldia.

LAUNBETA 25

12:00etan mus txapel-

ketakofinalaurdenaketa
finala. 14:00etan zikiro
jatea. Ondotik ANJEL
MARI MENDIBERRI
akordeoilariarekindan-
t za ld i a i zanen da .
17:30ean haurrendako
puzgarriak izanen dira.
Arratsean besta fron-
toian.

IGENDIA 26
12:00etanMezaNagu-
sia eta horrekin batera

haurren Lehenengo
Jaunartzeak.NereaSa-
rratea, Aimar Arozena
eta Miren Bera neska-
mutikoek eginen dute
aurtengoanLehenengo
Jaunartzea. 13:00etan
l un t xa f ron to i an .
14:00etan superquad
etasupermotardmoto-
rren txapelketakeginen
dira.18:00etanherrita-
rrenartekoherrikirolde-
safioa jokatuko da.
22:00etan bestak aki-
tzeko GAIXOA NI.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Gan den urteko bestetan inauguratu zen frontoi berria. Beheitiko argazkia prozesiokoa da.

KULTURA

Mitxitxi marriau
liburua
kaleratu du
Begoña
Durrutyk

TTIPI-TTAPA
Mitxitxi marriau, katu-
ek jain hau, biher edo
gaur,kor,kor,kor,kor...
Gure inguruanezagu-
na den eta haur ttikie-
kin jostatzeko erabil-
tzen den mitxitxi ma-
rriau leloaren haritik,
izen bereko Mitxitxi
marriau ipuina kalera-
tu du Begoña Durru-
tyk. Aita Donostiak
1950ean desagertua
zegoen ipuinaren az-
tarnakbilduzituenBi-
dasoko herrietan eta
beranduagoJoseMa-
ri Satrustegi Luzaide
inguruan eta gehien-
bat Sakanan aritu zen
lan berean. Bilduta-
koarekin Mitoa herri-
kantu eta ipuinetan
ikerketalanaidatzizu-
en. Horixe erabili du,
hain zuzen, Durrutyk
bere lan berria egite-
ko.Ereinargitaletxea-
rekin kaleratu du eta
bere hitzetan, «ipuin
klasikoa» da.
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SANFERMINAK AZPILKUETAN � UZTAILAREN 6TIK 9RA

Zikiro egunean akituko dira lau
eguneko bestak
Asteazken
ilunabarrean
botako da
txupinazoa

ASTEAZKENA 6
Bezpera

19:30ean txupinazoa
bestei hasiera emate-
ko.20:00etan frontenis
txapelketako final na-
gusia eta sari banake-
ta. 21:00etan ezkil-jo-
tzea.21:30eanBaztan-
zopak. Ondotik dan-
tzaldia JOXEANJEL
akordeoilariak alaituta.

ORTZEGUNE 7
San Fermin Egune
Haurren Egune

11:00etanMezaNagu-
sia Andres Sainduaren
elizan. Ondotik luntxa
he r r i ko e l ka r t ean .
16:00etan mus txapel-
keta.16:30eanErizma-
goaren ikuskizuna.On-
dotikhaurrendako txo-

kolatada eta zozketak.
20:00etatik 22:00eta-
radantzaldiaJOXEAN-
JELakordeoilariakalai-
tuta. 22:00etan patata
tortilla lehiaketaetaafa-
ria.

ORTZILERIA 8
Gazte Egune

09:00etan gosaria Zu-
luetan. 11:00etan pla-
ter tiroketa. 14:00etan
gazte bazkaria Zulue-
tan. 16:00etan partxis
txapelketa eta sari ba-
naketa. 20:00etatik
22:00etara dantzaldia
FRANTZISKOk alaitu-
ta.00:00etatikaitzine-
ra dantzaldia FRAN-
TZISKOren eskutik.

LAUNBETA 9
Zikiro jatea

08:30ean su piztea.
10:00etan gosaria.
14:00etan zikiro jatea.
Ondotik bertso saioa
SebastianLizasoetaJu-
lio Sotorekin.Arratsal-
deandantzaldiaFRAN-
TZ ISKOk a la i t u t a .

22:00etan herri afaria.
01:00etan JALISKO

BAND taldearekin dan-
tzaldia.GoizalderaGAI-

XOA NI eta besten bu-
kaera.

ARGAZKIAK: IZASKUN DANBORIENA
Gazteek beraien eguna ortziralarekin izanen dute eta egun horretan jokatuko da partxis
txapelketa ere.
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UDALBATZA BERRIA � KARGU HARTZEA EGIN DA

Ezkerraren botoei esker Bilduko
Garbiñe Elizegik hartu du aginte makila
UPNko Begoña
Sanzberrok ez
du kontseilari
izaten segituko

TTIPI-TTAPA
UPNalderdi erregio-

nalistak baino 37 boto
gutiago lortu arren,
Ezkerrarekin lortutako
akordioari tarteko, Bil-
dukoGarbiñeElizegi le-
karoztarra izanendahel-
dudiren lauurteotanal-
kate. Maiatzaren 22ko
hauteskundeetan,bos-
na zinegotzi lortu zituz-
ten UPNk eta Bilduk.
Baina aipatu bezala,
Ezkerrarekin akordioa
lortu zuen Bilduk, eta
honek lor tu tako bi
zinegotziek Elizegiren
aldebozkatuzutenekai-
naren 11ko kargu har-
tze ekitaldian. NaBai
2011kozinegotziak,be-
realdetik, zurianbozka-
tu zuen «zalantza han-
diak dituelako Bilduk
aurkeztutako gobernu
proposamenaren bide-
ragarritasunaz».Halaxe
adierazi du alderdiak
prentsara igorritako
oharrean.
Horrenbertzez, or-

dezkarihauekosatudu-
te udalbatza berria:
Bilduko Garbiñe Elize-
gi, Mikel Ortega, Santi
Esarte, Maitane Azka-
rate eta Jon Elizetxe;
UPNko Begoña Sanz-
berro, Mª Carmen Iri-
barren, Mª Isabel Ola-
be, Leopoldo Jaen eta
Jose Mª Garmendia;
Ezkerrako Florentino
Goñi eta Iñigo Iturralde
etaNaBai2011koPello
Iriarte.

SANZBERRO EZ DA
KONTSEILARI IZANEN
Nafarroako Gober-

nuak jakinaraziduenez,
Begoña Sanzberrok
Landa Garapen eta
Ingurumen Departa-
mentukokontseilari iza-
teari utziko dio Baztan-
go Udalean zinegotzi
karguahartzeko. «Biar-
durakbateraezinak»di-
rela adieraziz hartu du
erabakia.

AKATS ZUZENKETA
TTIPI-TTAPAren ai-

tzineko aldizkarian,
Baztangomahaibakoi-
tzeko hauteskunde
emaitzenberriemanze-
nean, Elizondoko bos-
garrenmahaiko eta Le-
karoz-Gartzaingoemai-
tzak alderantziz azaldu
ziren.
Hauek dira Lekaroz-

Gartzainen izan ziren
datuak:botoeskubidea
zuten 459 lagunetatik
363k eman zuten bo-
toa.Horietatik 4 izan zi-
ren baliogabeak eta 5
zuriak. Bildu izan zen
talderikbozkatuena132
botorekin eta UPN bi-
garren indarra, 109re-
kin.Ezkerrak57boto ja-
sozituen,NaBaik47eta
PSNk 9.
Elizondoko5.maha-

ian, berriz, zentsoa
555ekoa zen. Hiru bo-
to baliogabe izan ziren
eta10zuri. 156 lagunek
UPNri eman zioten bo-
toa, 108k Bilduri eta
Ezkerrari 53 lagunek,
NaBaik 39 boto jaso zi-
tuen eta PSNk 19.
Lerro hauen bidez,

barkamenak sortu ahal
izandireneragozpenen-
gatik.

ARGAZKIAK: ONDIKOL
Ekainaren 11n hartu zuen

Garbiñe Elizegik alkate
kargua. Goiko argazkian

udal berria osatuko duten
ordezkariak ageri dira.

Beheitiko argazkian alkate
berria eta Bilduko Santi

Esarte aginte makila
eskuetan dutela.

ARGAZKIA ETA TESTUA: ONDIKOL

Merkatarien 2.000 euroak Koro Ripa Saldias iruritarrarentzat
Bertan merkatarien elkarteko Bertan gastatu fite kanpainaren irabazlea Koro Ri-
pa Saldias iruritarra izan da. Ekainaren 9an egin zen zozketa eta Ana Zubikoa izan
zen 2.000 inguru txartelen artean saridunarena atera zuena. Ekainaren 18an Ri-
pak 2.000 euro gastatzeko aukera izan zuen elkarteko kide diren dendetan.
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KULTURA � 14-18 URTE BITARTEKO GAZTEENDAKO

Boluntariotza eta
elkartasunari
buruz bideo
lehiaketa antolatu
du Bidelagunek
Azaroaren 11n
akituko da
lanak
aurkezteko
epea

TTIPI-TTAPA
Boluntariotzako Eu-

ropar Urtea dela apro-
betxatuz,boluntariotza
eta elkartasun edo so-
lidaritatearen inguruan
bideo lehiaketa antola-
tu du Bidelagun Elkar-
teakBertzearen larruan
jarr i izenburupean.
Baztan, Bertizarana,
MalerrekaetaBortzirie-
tako 14 eta 18 urte bi-
tarteko gazteei zuzen-
dua dago lehiaketa eta
azaroaren 11 arte iza-
nen da lanak aurkezte-
ko epea.
Sari potoloak bana-

tuko dira. Izan ere,
lehendabizikosaria400
eurokoa izanen da, bi-
garrena300eurokoaeta
hirugarrena 200 euro-
koa.

ARCELORMITTALEKIN
ELKARLANA
LehiaketaBidelagun

Elkarteak antolatu du,
baina Lesakako Arce-
lorMittalenbabesa izan
du horretarako. Enpre-
sanNazioartekoBolun-
tariotza Eguna ospatu
nahi izan zutenean, Bi-
delagun Elkartera jo
omen zuten ArcelorMi-
taletik, elkarteanegiten
dutenaren berri jaso-
tzeko. Geroztik proiek-
tuan interesaagertudu-
tela adierazi dute Bide-
lagunetik.

Etxalarko gasna
lehiaketan saritua
Jose Mª Iriarte
Ekainaren 5ean egin

zenEtxalarkoGasnaFe-
riaEgunaetahorrenbar-
ne,gazta lehiaketaegin
zen. Hamazazpi gazta
aurkeztu ziren eta hori-
enartean,hirugarrensa-
ria Baztangoa Koope-
ratibako Jose Maria
Iriartek eraman zuen.

ARGAZKIAK: PELLO SAN MILLAN

Euskal Herri osoko mintzalagunak Elizondon
Euskal Herriko hainbat bazterretatik etorritako 270mintzalagun inguru bildu zi-
ren ekainaren 4an Elizondon, Mintza Egunaren seigarren edizioa ospatzeko.
GiroederrasortuzengoizeangoizetikElizondokokarriketan,Baztango fanfarre-
mifak lagunduta eta Pello Iriarte historialariaren azalpenak adituz. Bazkalduta,
sari banaketa egin zen., Joseba eta Pernando gidari zirela. Aurtengoan Adeli-
na, Ainhoa, Urko, JonMikel, Josean eta Txominmintzalagunen ekarpena gorai-
patu zen, bakoitzari zilarrezko pina eta Baztango Bertso eskolako lagunen ber-
tso sorta oparituz. Dantza gogoa asetzeko aukera ere izan zuten bildutakoek.

ARGAZKIA: MAITE ARIZTEGI

Elizondoko Lanbide Eskolako gazteak sarituak
Elizondoko Lanbide Eskolako sei gaztek CEIN erakundearen kudeaketa hobe-
renari dagokion lehendabiziko saria eskuratudute. Enpresamunduanesperien-
tziak izatera bideratua dago jarduera hau eta gazte hauek Seigazte Koopera-
tiba sortu zuten ikasturte hasieran estatuko bertze eskolen artean produktuen
salerosketan aritzeko. Aldi honetan, Valentziako ikastetxe batekin egon dira
harremanetan. Maialen Oteiza, Mikel Chivite, Iratxe Mendikoa, Ekhiñe Alman-
doz, Mª Joxe Balmelli eta Gabriela Martinez dira sarituak eta beraiekin batera
proiektuan parte hartu duten irakasleak Izaskun Telletxea eta Delia Portillo.

Ba al zenekien…
Ana Elizalde (Elizondo, 1968) Iruñeko udalean
lehendabiziko alkateordea izendatu dutela?
UPNkoEnriqueMaiaalkatearen«konfidantza-
ko pertsona» omen da. Horrez gain, Tokiko
Gobernu Batzordeko idazkaria ere izanen da
eta 2007tik Iruñeko udalean duen mugikorta-
sunetahiritarrensegurtasunekozinegotzikar-
guarekinsegitukodu.Bereeskumenetakobat
udaltzaingoa da.

?
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ARGAZKIA: PELLO SAN MILLAN

Sokorro Dufurrenari omenaldia egin dio Baztan Ikastolak
Ekainaren 12an ospatu zuten Baztan Ikastolakoek urteroko besta Elizondon.
Aurtengoa, gainera, berezia izan zen, hainbat urtetan irakasle izandako Soko-
rro Dufurrenari omenaldia egin baitzitzaion. 1971n sartu zen Baztan Ikastolan
Dufurrena eta aurten hartu du erretiroa. Urteetan egindako lana izan zen ome-
naldia jasotzeko arrazoia. Horrez gain, hainbat ekitaldi izan ziren Ikastolako
bestan:dantzariak, bazkaria, puzgarriak,dantzaldia... Aipatu,bertzalde,Baztan
Ikastolak Pilarko frontoia errentan hartu duela eta heldu den ikasturtetik aitzi-
nera, neska-mutikoen jolastokia hortxe izanen da.

ARGAZKIA: ONDIKOL

Berroeta Patagonia bihurtu da bestetan
Ekainaren 10ean hasi ziren Berroetako Mendekoste bestak eta larunbat arratsal-
dean, hitzordu berezia izan zuten El Conquistador del fin del mundo telebista saio
arrakastatsuko parte hartzaileekin. Azken edizioko lehiakideak ez ezik, iazko ba-
tzuk ere izan ziren. Bi taldetan banatu ziren. Talde laranjako kideak Xegone,Mikel,
Inma,Metxa, Dina, Cindy, Jandur eta Pasang izan ziren. Talde berdeko kideak, al-
diz,Nakor,Hanibal,Maialen,Maider,Helenka,LuretaLeyre.Aurkezle lanakJulian
Iantzi lesakarrak egin zituen. Zaldi bat karga eramateko prestatu, egur batzuk ze-
laiaren alde batetik bertzera eraman,moztu, karroa kargatu eta traktorera lotu be-
har zituzten traktorea piztu gabe. Ondotik, soka lehiakide batek soka batetik goi-
tu behar zuen ikurrina hartzeko. Talde berdeak lortu zuen garaipena. Hortik hara-
tago, ordea, nabarmentzekoa da 1.000 lagun inguru elkartu zirela Berroetan.

UDALA � EUSKARAREN ORDENANTZA

Idazkari
lanposturako
oposaketa gelditu
egin du Udalak
Lehiaketa
berriaren
deialdian
nahitaezkoa
izanen da
euskararen
ezagutza

TTIPI-TTAPA
Ekainaren 9an hasi

zen idazkari posturako
oposaketaprobageldia-
razi du udalak. Udal be-
rriak jakinarazi duenez,
aitzineko legealdia aki-
tzear zela, idazkari lan-
postuabitartekogisaeta
administraziokontratua-
rekin betetzeko oposi-
zio-lehiaketa abiatu zen
urgentziazkolehentasu-
na emanez. Prozesua
plantillaorganikoaneus-
kararenbetekizunaalda-
tugabeabiatuzuen,hau
da, euskara jakitea de-
rrigorrezkoa izan gabe
etamerituabakarrik iza-
nik, 100 puntutik 2 ba-

karrik kontatzen zituela.
Udalakgogorazinahidu
martxoaren 4an NaBai-
renudalgobernuakEus-
kararen Ordenantzat
onartu zituela, «Baztan-
goUdalakkontratzenzi-
tuen langileek euren lan
jarduera euskaraz eta
gaztelaniaz egiteko gai-
tasuna izanbeharko zu-
tela zehaztuz».
Ekainaren 20an egi-

teko zen ezohiko pleno-
anidazkari lanerakoeus-
karamenperatzeabete-
kizunbihurtudute.Plan-
tillarenaldaketari behin-
behineko onespena
eman ondotik oposizio-
lehiaketa berria abiatu-
ko dute, euskararen be-
tekizuna betetzen due-
na. Tarte honetan, lege-
ak ezartzen duen beza-
la, bertze herri bateko
idazkari bat gaituko du-
te Baztango Udalean
egin behar diren osoko
bilkuretan«atzeratuezin
diren aferak aitzinerat
ateratzeko».
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BAZTAN

EUSKARA � ZIURTAGIRIAREN ELKARTEAREN ESKUTIK

51 entitatek
Bai Euskarari
Ziurtagiria
eskuratu dute
Bi dira
ziurtagiria lortu
duten entitate
berriak

TTIPI-TTAPA
Guztira 51 entitatek

eskuratu zuten Bai Eus-
karari Ziurtagiria Bazta-
nen, ekainaren 3an Eli-
zondon egin zen ekital-
dian.Horietatik seikZer-
bitzuaetaLanaEuskaraz
mailalortudute;25ekZer-

bitzuaEuskarazmaila;eta
19k Bidean maila. Aur-
tenbientitateberrikesku-
ratuduteZiurtagiria:Etxe-
nikealandaetxeaketaIlar-
gi ostatuak.Etabertzebi
mailaz igo dira: Astiz
anaiak zurgindegia Zer-
bitzuaetaLanaEuskaraz
maila izatera pasatu da
eta Lur dantzalekuaZer-
bitzua Euskarazmailara.

ZIURTAGIRIDUNAK
Albaitaritza, Altxuko

denda,Antxitonea trinke-

tea,Anzabalagentzia,Ari-
ruri, Arkupe gozotegia,
Aroz Berri, Arrupea boti-
ka, Arteka, Astiz anaiak
zurgindegia, Axular es-
tankoa, Azkarate ikuzte-
gia,AzkenMuga, Ikasto-
lako Guraso Elkartea,
Baztandarra Kooperati-
ba, BaztandarrenBiltza-
rraElkartea,Baztangoiza
tailerrak,BerroBide,Ber-
tizgo Partzuergoa, Beti-

zuAlbaitaritza,Vodafone
Baztan,Esarteharategia,
DolaetxeaTaska,Gazte-
txea, Etxenikea landa-
etxea,Eskisaroi jatetxea,
Fantxike denda, Goros-
karAseguruak,Ilargiosta-
tua, Ipingi denda, J.M.
Munarriz hortz klinika,
JauregiaEsnekiak,Jaure-
gia landaetxea, JoalaJo
kultur elkartea, Kattalin-
gorri denda, Koro Arru-

tia botika, Lindutx pro-
mozioaketaHargibelerai-
kuntzak,Lurdantzalekua,
Mañonea agentzia, EH-
NE, Panificadora Bazta-
nesa,Pottoki,RuizdeLa-
rrinagazurgindegia,Mal-
mö, Ti-Tau Erreformak,
Txaruta Pilota Elkartea,
Txokoa ileapaindegia,
Uxoa okindegia, Xaloa
telebista, Xorroxin irratia
eta Zubi-Punta taberna.

ARGAZKIAK: ONDIKOL
Aurten Bai Euskarari Ziurtagiria jaso duten baztandarretako batzuk.
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Iñaki Iriarte
amaiurtarra eta
Andoni
Etxeberria
erratzuarra dira
mendizaleak

TTIPI-TTAPA
Mendia maite dute-

lako erabaki zuten Iña-
ki Iriarte amaiurtarrak
eta Andoni Etxeberria
erratzuarrak Himalaya
aldera joatea. Iruñeko
agentzia batera jo zu-
tenhorretarakoetabortz
laguneko taldea osatu
zuten: iruñear eta gas-
teizar banarekin eta
madrildarbatekin.Due-
la gutti telebistan ere
ikusiak ditugu biak,
Edurne Pasabanen es-
pedizio bateko erre-
portaje batean, alegia.
Prestaketamoduan,

lehenagotik mendian

«pixkabat» ibili etaapiri-
laren 8an abiatu ziren
Nepalera. Hala kontatu
digu Iriartek. Kantman-
du hiriburura ailegatu
eta handik Luklara joan
zirenhegazkinez.Lukla-
tikabiatuzutenoinezko
ibilbidea. Bailara bate-
tik igo eta bertze bate-
tik jeitsi ziren eta tarte
horretan 5.000 metro-
tikgoitidituztenhirugai-
lurretara ailegatu ziren:
GokyoRi (5.357metro),
Chola pass (5.420 me-
tro) eta Kala Pattar
(5.545metro).Azkenho-
netatik, Everest (8.872
metro)etaLhotse (8.501
metro) bezalako tonto-
rrak ikusteko aukera
izan zuten. Behin ibilbi-
dea akituta, handik
Luklara itzuli ziren.
20 egun pasatu zi-

tuztenNepalaldeaneta
erran digutenez, kon-
tent ibili ziren amaiur-
tarra eta erratzuarra.

BAZTAN

MENDIA � ESPEDIZIOA NEPALERA

5.000 metrotik
goitiko hiru tontor
igo dituzte bi
baztandarrek
Himalayan

UTZITAKO ARGAZKIA

Mendizaleak Gokyo Ri gainean (5.357metro). Ezkerretik eskuinera, Miguel Iruñekoa,
Andoni Erratzukoa, Angel Gazteizkoa eta Iñaki Amaiurkoa. Ezkerretara ageri den tontorra
Cho oyu da (8.201 metro).

ARGAZKIA: BAZTAN IKASTOLAKO GURASO ELKARTEA

Baztan Ikastolakoak bizikleta besta egin dute
Eguraldi ederrarekin, bizikleta besta egin zuten ekainaren 1ean Baztan Ikastola-
ko guraso eta ikasleek. Elizondoko karriketan eta Baztango bertze bideetan ibili
ziren, ederki gozatuz.



HERRIZ HERRI | 49
ttipi-ttapa | 545 zbk.

2011.06.23

URDAZUBI

ONDAREA � 1723AN FRANTZIAKO TROPAK MONASTERIOAN SARTU ZIRENEKOA

Frantziako armadak monasterioa erre
zueneko kaliza berreskuratu da
Agirre Iturria
familiak
monasteriora
itzuli du

TTIPI-TTAPA
Zailadamonasterioa-

ren jatorri zehatza zein
denzehaztea,bainadio-
tenez,IX.mendeanagus-
tindarbatzukospitalebat
eraiki zuten erromesen-
dako. Historia luzea du
gibeletik eta tartean bi
sute garrantzitsu ere ja-
san ditu. 1526an Nafa-
rroak independentzia
galduzuenean,eta1723-
an, frantsesek inbaditu
zutenean. Ordukoa da,
hain zuzen, gaur egun
SaranbizidenAgirreItu-
rriafamiliakmonasterioa-
ri itzuli dion objektua.
Frantsesakmonaste-

rioansartuzirenean,ba-

rrukozenbaitobjektuhe-
rriko etxeetan gorde
omenziren. Etaurteetan
zainduondotik, eskuza-
baltasunezitzuliduorain
Sarako familiak bere to-
kira eta herriak eskerrak
eman nahi izan ditu.

Santiago Villaresek
segituko du alkate
Ekainaren 11n hartu

zuenSantiagoVillaresek
agintemakilaetahonen-
bertzez, bera izanen da
bertze lau urtez alkate.

Etxalarko Gasna
Ferian saritua
Ekainaren 5ean egin

zenEtxalarkoGasnaFe-
riaetahorrenbarne,gaz-
ta lehiaketa.17gaztaren
artean, bigarren saria
Etxelekua gasnategiko
Ana Mari Bengoetxeak
lortu zuen.

Hauxe da urteetan
Agirre Iturria

familiak gorde
duen objektua.

ARGAZKIA: NOEL EYHERAGARAY

Herritarrak kontrabandisten lasterketan
Bestetako kontrabandisten aurtengo lasterketatik bi ezaugarri dira nabarmen-
tzekoak: ohi baino ibilbide luzeagoa eta gogorragoa izan dela alde batetik, eta
izen haundiko lasterkariak hurbildu direla bertzetik. 54 lagunek egin zuten ibil-
bidea eta horien artean, herritarrak edo herrian bizi direnak hiru izan ziren: An-
der Agesta aranztarra baina Urdazubin bizi dena izan zen herriko lehena, sail-
kapen nagusian 18. izan zen; Clemente Suhas herriko bigarrena helmugaratu
zen, sailkapen nagusian 43. eta Igor Otegi izan zen Urdazubiko hirugarrena,
sailkapen nagusian 46. postuan gelditu zena.

ARGAZKIA: ONDIKOL

Kaperako besta ospatu zen Arantzazuko Amaren baselizan
Jende aunitz, batez ere Ainhoa aldekoa, Lapurdin besta eguna dela aprobe-
txatuz, hurbildu zen Arantzako Amaren baselizara, Kaperaren besta ospatze-
ra ekainaren 13an, Mendekoste bazkoaren bigarrenean. Garai batean oraindik
handiagoa izaten zen ospakizuna etamugaz bi aldeko jendakiak elkartzeko eta
kontrabandoan paketeren bat pasatzeko ere aprobetzatxen omen zen.
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ZUGARRAMURDI

30 neska-
mutiko leze
inguruak
garbitu, tailer
batean parte
hartu eta
berendu berezia
izan zuten

Margari eta Koro
Eskoletako haurrak

Ingurumenaren eguna
ospatzeko lan eta lan
arituzirengandenekai-
naren 10ean. Hogeita
hamar bat nexka-mu-
ttikoelkartuzireneta le-
ze inguruak garbitzen
aritu ziren. Ondotik tai-
ler batean parte hartu
zuten, janariakgureosa-
sunean duen eragina
ezagutzeko, eta finitze-
ko berendu berezi bat
eskeini zitzaien: frute-
kin egindako brotxetak
eta bixkotxak.

Bi ezkontza aste
hondar berean
Seguraski gure he-

rrian sekulan gertatu ez
denagertatudaganden
aste hondarrean: bi
ezkontza egin zirela.
Gainera bakoitza bere
berezitasunekin.
Bata ortziralarekin

egin zen, eta uste ga-
bekoa izan zen, niorek
ez baitzekien Juan Lu-
is eta Maria ezkontze-
ko zirela. Ale ba, zorio-
nak bikote!
Bertzea larunbatean

egin zen, Alkerdiko ka-
peran. Gizongaia ves-
pa batetan gan zen Eli-
zagonetikkaperarat,eta
behinezkonduta,senar-
emazte berriak vespaz
ere itzuli ziren herrirat
(italiar pelikula bat ba-
litzbezal-bezalaxe).On-
dotikbazkariazikirobat
izanzuten,Errotaxarre-
ko bordako lezeetan.
Hauei ere, zorionak!

Akitaniako
enpresen bilkura
Zugarramurdi izan

zenAkitaniakoHerriLa-
netako Sindikatuak eta
Federazioak ekainaren
9an beren urteko bilku-
ra egiteko hautaturiko
tokia. Honela, 115 en-
presa pribatuetako or-
dezkariakhurbilduziren
Sorginen Museora ur-
teroko Asanblada Oro-
korra egiteko. Honetaz
gain, lezea ere bisitatu
zutenbi sorginen esku-
tik, eta topaketa herri-
an akitu zuten, zikiro-
jateaz gozatuz. Auni-
tzentzat Zugarramurdi
«zakurren ipurdin» da-
goen herri bat da, toki
guztietatikurrundagoe-

na. Bainan ditugun bi-
sitarien kopurua ikusiz,

bixtan da urruntasun
hori ez dela arazoa.

INGURUMENA � GARBIKETA LANAK EGIN DITUZTE

Mugarik Gabeko
Lurpeak bat egin du
Ingurumen
Nazioarteko
Egunarekin

ARGAZKIA: MARGARI ETA KOROI
Ezkondu ondotik Vespan, Italiako pelikuletan bezala.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KOROI
Ezkondu ondotik Vespan, Italiako pelikuletan bezala.
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SENPERE

KULTURA � EUSKAL DANTZA TALDEAREN ESKUTIK EKITALDIAK

Haurren dantza bestarekin udako
animazioak hasi ditu Zirikolatzek
Astearte gau
guziz
ikusgarriak
eskainiko ditu

Franck DOLOSOR
Haurrendantza ikus-

garriarekin urte osoko
ikastaldiak bururatu zi-
tuzten euskal dantza-
riek maiatzaren 27an.
Orain udako animazio-
ak prestatuko dituzte
Zirikolatzeko kideek
ikusgarriak eskainiz
errebote nagusian as-
tearte gau guziz. Urte
osoan ikasi dituztenak
erakutsiko dituzte hor,
eta gainerat bertze tal-
deeiongi-etorriaeginen
die: Hiriburuko Leinua
uztailaren 26an, Uzta-
ritzeko Izartxo agorrila-
ren 9an eta Gabadiko
dantzariak abuztuaren
23an.
Bertzalde,Ezpeletan

ospatuko den Gauargi
nazioarteko haur dan-
tzarien festibalaren ka-
rietarat, ikusgarri bat
Senperen eskainia iza-
nen da uztailaren 19an.
Kari hortarat, mundu
osoko gaztetxo horiek
aterpetzeko familiak
miatzen dituzte oraino
gure herrian. Azkenik,
berriki sortu den heldu-
eneuskaldantzariental-
deak ez du ikusgarririk
eskainiko uda huntan
aitzineko aleetan aipa-
tu bezala. Oinetakoak
berriz jantzi dituzten
dantzari ohiak ez dira
orainoprest jendeaitzi-
nean agertzeko baina
ezduteamoreemanna-
hi eta udazkenean ka-
rraskan eta burubelarri
arikodira laneansorpre-
sa bat prestatzeko.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Zirikolatz taldeko dantzari ttikiak.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

Senperetik Azkainerat ibiltzen direnak zaintzeko radar berria
Radar berria ezarria izan da berriki ibilgailuen abiada neurtzeko eta gehiegike-
riak zigortzeko Ibarrungo Lizardia lan zelaia eta Donibane Lohizunerako bide
zaharra artean. Azken urteetan Frantziako gobernamenduak indar haundiak
eginnahi izandituhilenkopuruamurriztekobideetan.Gisahuntanabiadamuga-
tzea eta hurbiletik zaintzea deliberatu zuten agintariek. 2011garren urtea hasi
zenetik 21 lagun zendu dira jadanik Pirinio Atlantikoetako departamendueta-
ko bideetan. Hautetsiek ez dute 30 biktimen muga pasa nahi eta horregatik ra-
dar berriak ezarri dituzte eskuin eta ezker, herri frangotan, bertzeak bertze, gu-
rean. Orain 90eko muga ez da gainditu beharko Ibarrun aldean. Galde ainitz
sortu du radar berriak: isunak zonbatekoak izanen dira? Beti piztua izanen ote
da? Bi aldeetarat doazen autoak zainduko ote ditu?

21 neska-mutiko-
ren jaunartzea
21senpertargaztek le-
hen jaunartzea ospa-
tu zuten salbatorez,
besta eguna zelarik
IparEuskalHerrian.10
urtekohaurhoriekmol-
datuzutenosokielizki-
zuna euskaraz eta er-
daraz. Orain bigarren
komunionea eta sen-
dotza prestatuko dute
katixima egileekin eta
FrantxoaGaraterreto-
rearen laguntzarekin.

Jamattit Bastres
joan zaigu
Duelaegunbatzuk,be-
reazkenegoitzaratse-
gitua izan da Jamattit
Bastres laborari zena.
Helbarrundarra 83 ur-
teetan pausatu da eri-
tasun luzebatenondo-
tik. Bastres ezaguna
zen Senperen eta he-
mendik kanpo ere la-
borantzan azkarki ari-
tu baitzen bere bizian
Fermin anaiarekin ur-
de hazkuntza haundia
sortu baitzuen. Dolu-
minak familiari.

Arrantza kontuak
Senperen bizi den An-
gel Irazusta arrantza
ederra egiten ari da
egunhauetan. 13 kilo-
ko karpa bildu zuen
maiatzaren 18an, eta
lau egun geroago, 21
kiloko karpa harrapa-
tuzuen,pentsa!Arran-
tzaleakdioorenbatbe-
har izan zuela arrain
ederrauretik ateratze-
ko. Zubi erromatarra-
ren ondoan gertatu
omen zen dena, bai-
nan nun xuxen ez da
jakinen...

� FLASH



52 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 545 zbk.

2011.06.23

KIROLA ETA OSPAKIZUNAK � SARAKO URTXINTXAK

Giro ederrean
iragan da
eskubaloiaren
besta
Musean 11
bikotek parte
hartu dute eta
pokerrean 14
lagunek

TTIPI-TTAPA
Iragarri bezala, ekai-

naren 4an egin zen Sa-
rako Urtxintxak esku-
baloi taldearen sasoin
bukaerako besta. Has-
tekoeskubaoi xapelke-
ta jokatu zen, eta mutil
etaneskaelkarrenkon-
tra aritu ziren.
Ondotikmusetapo-

ker lehiak etorri ziren.
Musean, 11 bikoteren
artean, Pantxo Saint
Martin eta Panpi Peru-
gorria izan ziren xapel-

dun. Bigarren postuan
Xan eta Alain gelditu zi-
ren eta hirugarren Intza
eta Patxi. Pokerrean,
bertzalde, 14 lagun ari-
tu ziren eta Christophe
Petit nagusitu zen, bi-
garrenXabi Irastorzaeta
hirugarren Jean Fran-
çois Iribarren.
Gauean afari goxo

bat eskaini zen.

SEI KATEGORIA
Urteakdaramatza la-

nean emakumezkoen
eskubaloi taldeak eta
gaur egun, seimailatan
ari da: seniorretan, 18
urtezazpikoetan,15ur-
tez azpikoetan, 13 ur-
tetik beheitikoetan, 11
urtetikbehetikoetaneta
eskubaoi eskolan.

SARA

UTZITAKO ARGAZKIA

Eskubaloi bestan egin zen xapelketako sari banaketa.

UTZITAKO ARGAZKIA

Beti Gaztekoen bazkaria giro onean
Beti Gazte elkarteko 90 lagun elkartu ziren duela aste batzuk Urdazubiko Armua
jatetxean egindako bazkarian. Giro ederrean bazkaldu zuten.
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Elene Lizasoain Apeztegia, Oronoz-
koa, maiatzaren 13an.
Amets Gereño Gartzia, Leitzakoa,
maiatzaren 29an.
UnaiGereñoGartzia, Leitzakoamaia-
tzaren 29an.
AmaiaElorzRipa, Elizondokoa,maia-
tzaren 21ean.
HaizeaZelaietaGorrotxategi,Etxalar-
koa, ekainaren 1ean.
Janire Sarobe Sansiñena, Elizondo-
koa, apirilaren 28an.
Xumani Jorajuria Mindegia, Dona-
mariakoa, ekainaren 4an.
Unai Oteiza Elizondo, Oizkoa, maia-
tzaren 26an.
Aizea Jauregi Flores, Doneztebekoa,
ekainaren 10ean.
Alize Sagardui Lekuona, Goizueta-
koa, maiatzaren 27an.
Intza Barrenetxe Astigarraga, Sara-
koa, maiatzaren 9an.
Jakes Amorena Estanga, Sarakoa,
maiatzaren 24an.
XalbatOtanoBeoudin,Sarakoa,maia-
tzaren 25ean.
AimarAgestaHernandorena, Sunbi-
llakoa, ekainaren 8an.

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

HERIOTZAK
Fermina Salaberria Salaberria, Goi-
zuetakoa, ekainaren 1ean, 86 urte.
Venceslas Fontenil, Sarakoa, maia-
tzaren 18an, 42 urte.
Miguel Tomas Gartziarena Juanto-
rena, Elgorriagakoa, ekainaren 4ean,
82 urte.
Juana Gamio Bikondoa, Erratzukoa,
ekainaren 8an, 81 urte.
Emeterio Vicente Apezetxea, Ariz-
kungoa, ekainaren 9an, 80 urte.
OskarBarrenetxeJaimerena,Amaiur-
koa, ekainaren 14an, 25 urte.

EZKONTZAK
XabierBerruetaArburuaetaArantxa
Perugorria Urkia, Etxalarkoak, maia-
tzaren 28an Etxalarren.
Xanti Iturbide Matxikote eta Enara
CuberoGalarregi, IgantzikoaetaGaz-
telukoa, ekainaren 4an.
Xabier Iturria Rozas eta Izaskun Zu-
berbiola Garbizu, Berakoa eta Oiar-
tzungoa, ekainaren 18an Beran.
Maria IbarraBarberenaetaJuanLuis
ErroMendiburu,UrdazubikoaetaZu-
garramurdikoa, ekainaren 10ean Ur-
dazubin.
Ton Elizalde Trisan eta Bea Fernan-
dez Cob, Bartzelonakoak, ekainaren
11n Zugarramurdin.
Jose Mari Iribarren Saldias eta Ali-
cia del Castillo Fiuza, Doneztebeko-
ak, maiatzaren 14an Donezteben.
Jose Joakin Ilarregi Belarra eta Nu-
riaMutuberriaMindegia, maiatzaren
28an Donezteben.
AnderBereauZapirainetaAlaitzArri-
billaga Indaburu, Lesakakoa eta Be-
rakoa, ekainaren 11n Lesakan.
Sylbain Olagarai eta Maritxu Tapia,
Sarakoak, ekainaren 11n Saran.

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

SORTZEAK

.

Amparo
ETXARRI OIZ

I. URTEURRENA
Berakoa, 2010eko uztailaren 2an

Seguru urte aunitz pasatuko direla
eta hau lehenbizikoa bertzerik ez dela.

Baina urteak kontatu ahal izateak berak
zurekin ahazten ez garela adierazten du.

ZURE FAMILIA
Bere urteurreneko meza uztailaren 3an
eginen da, Berako Elizan, 12:00etan.

Fermin
ALTZUGARAI IGANTZI

I. URTEURRENA
Lesakan, 2010eko ekainaren 10ean

Umorez eta alaitsu
egoten ginen elkarrekin,

eta oroitzapen ahaztezin horiek
beti geldituko dira gurekin.

ZURE FAMILIA
Eskerrak eman nahi dizkiegu momentu
latz hauetan gurekin egon zareten guziei. ZURE ARANTZAKO LAGUNAK

Oxkar
BARRENETXE

2011/06/14

Eskerrak elkar izautu gunun
zorioneko gabari,

geroztik zenbat solas ta kanta
besta, dantza ta afari.

Amaiurko elkarte goxoan
une ederrak ugari,

beti zure bihotza eskainiz
Arantzako saltxerari.

Gure artean lagun maitagarri
orain izar iheslari.

Zure bizipoz eta indarra
gure bihotzen emari,

gaur malko beltz bat erori arren
eki begi urdinari,

zure irriaz ikusiko da
gure zerua oxkarbi.
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G. PIKABEA | LEITZA
Zer ikusi hura ikasi.

Eneko Saralegik ez du
besterikegin,etxeanha-
sitakobideari segitu.Ai-
ta zena, osabak, izeba,
anaia… Etxean denak
ikusidituaizkoranetafa-
milia saralegitarra izan-
da,ezdaharritzekoaon-
dorengoekereherrikiro-
letarako afizioa izatea.
18 urterekin, Eneko Sa-
ralegik aizkora aukeratu
du.Kirolgogorradelaba-
daki, baina «seguruenik
odolean eramanen dut
aizkoranaritzekosena»,
esandigu.Iruñeanpasa-
tzen du astea baina aita
zena leitzarra izateaz
aparte, harreman sen-
doa du herriarekin. «Er-
dia behintzat leitzarra
sentitzen naiz», dio.
Oraindik umea zela

eman zituen lehenengo
aizkora kolpeak Sarale-
gik: «hiru urterekin aiz-
kora ttiki bat hartu eta
edozein egurretan kol-
peak ematen hasi nin-
tzen». Plazako lehenen-
go erakustaldia, berriz,
sei urterekin egin zuen.
Geroztik hainbat plaza-
tara ailegatu da eta txa-
pelketabatzukjokatueta
irabaziakerebaditu:Eus-
kalHerrikoAizkolariGaz-
teen Txapelketa eta
UrrezkoAizkorakoa,adi-
bidez,azkenhauiaz.Eta
berriki19urtezazpikoen
mailanbanakakotxape-
la lortzeko puntuan izan
da. Hilaren 12an jokatu
zen Azpeitian finala, eta

Eneko Otaño beizama-
rraren kontra aritu zen.
Hasierakobi probak ira-
baziz ekin zion finalari,
bainaazkenekoetanOta-
ño nagusitu zen. «Oso
parekatuakibiliginenbiak
–dio– eta momenturen
bateantxapelagertuere
ikusi nuen, baina azke-
nean, Otañok irabazi
zuen».Gipuzkoarrakbai-
no 22 segundo gehiago
behar izan zituen lanak
bukatzeko. Dena den,
«ongi» ikusi zuen bere
burua finalean: «selekti-
bitateaastehorretanizan
nuen eta horrek ere ez
zidanonenaematenutzi.
Bainanikustenahikoon-
gi moldatu nintzela».

Aizkorarako ez ezik,
ikastekoerebaliodu.Bi-
garren batxilergoa egin
du aurten, eta ekaineko
bigarren astean selekti-
bitatea. Gainditu du de-
na eta unibertsitatera
joatekoasmotanda,Do-
nostiaradiseinumekani-
koan ingeniaritza egite-
ra. Ikasketak eta entre-
namenduak bateratzea
«ez dela erraza» adiera-
zi digu. «Astean gutxie-
nez bi aldiz Leitzara joa-
ten gara osabarekin en-
trenatzera eta denbora
hartu behar da bietara-
ko». Entrenamenduen
harira,zerakontatudigu:
«entrenamenduetansu-
fritzeko esaten didate,

bestela gero ez dauka-
dala deus egitekorik».
Ikasietaentrenatubai,

baina aukera dagoene-
anfestaerebai.«Juerga
egiteagustatzenzait,bai-
na txapelketakdirenean
alde batera utzi behar
izaten da. Deus ez da-
goenean pixka bat egi-
teaezdagaizkietortzen»,
aitortu digu.
Etorkizunera begira,

aizkoran segitzeko go-
goz somatu dugu eta
kontrarioei aurre egite-
ko lanean segitzeko in-
tentzioarekin.Buruzbu-
rukoazken finaleanaur-
kari izan zuen Otañore-
kin batera, Eloy Kor-
txeroomendabere«kon-
trariorik gogorrena».
Bereezaugarriezgal-

detuta, berriz, «agian in-
darra da falta zaidana»,
erantzundigu:«teknikaz
nahiko ongi nabilela us-
te dut, baina kolpea fal-
ta zait». Indarra «falta»
izate horren ondorioz,
bere irudiko, lan luzee-
tanhobekimoldatzenda.
Etaurduritasunadukon-
trolatu beharreko beste
ezaugarria: «erakustal-
dietara joatean ez naiz
urduri jartzen,bainatxa-
pelketetan bai», azaldu
digu.Halere,beharduen
lasaitasuna denborak
emanen dio.Momentuz
udari begira jarria da,
nahiz eta lasaia izanen
dela iritzi: «ez dugu era-
kustaldi askorik. Krisia
nabaritu da eta udalek
ez dute ordaindu nahi».

ARGAZKIA: GERARDO BENGOA
Eneko Saralegi azpitxapeldun gelditu zen ekainaren 12an Azpeitian.

Saralegitarrak zerbaitegatik badira ezagunak,
hori herri kirol munduarekin duten loturaga-
tik da. Harri jasotzean ez bada, aizkoran egin
dira ospetsu. Eta saralegitarren ondorengoe-

tako bat da Eneko Saralegi (Leitza-Iruñea,
1993), Nartxi aizkolari haundia zenaren
semea. Dagoeneko txapel bat baino gehiago
baditu irabaziak, eta horien artean daude iaz

Urrezko Aizkoran lortutakoa eta Euskal
Herriko Aizkolari Gazteen mailakoa. Berriki
Eusko Label Banakako Aizkolarien Txapel-
ketan gutxigatik gelditu da azpitxapeldun.

Eneko SARALEGI | Leitzako aizkolaria

«Seguruenik odolean eramanen
dut aizkoran aritzeko sena»

HASIERAKO KOLPEAK
«Hiru urterekin
aizkora ttiki bat
hartu eta edozein
egurretan kolpeak
ematen hasi nintzen.
Plazako lehenengo
erakustaldia sei
urterekin egin nuen»

ENTRENAMENDUAK
«Astean gutxienez
bi aldiz Leitzara
joaten gara osabare-
kin entrenatzera.
Entrenamenduetan
sufritzeko esaten
didate, bestela gero
ez daukadala deus
egitekorik»
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ARTE MARTZIALAK � MADRILEN JOKATU DA LEHIA

Eskualdeko kenpo jokalariek emaitza
onak lortu dituzte Espainiako txapelketan
Bera,
Doneztebe eta
Urdazubira joan
dira sariak

TTIPI-TTAPA
Maiatzaren 28an jo-

katuzenEspainiakoKen-
po-Kai Txapelketa Ma-
drilen.Eskualdekohain-
batkirolari izanzirentxa-
pelketan eta emaitza
onak lortu zituzten.

Armekinjokatutako
katatradizionalean,Do-
neztebeko Rakel Ordo-
kikbigarrenpostualortu
zuen emakume heldue-
tangerrikomarroietabel-
tzean. Izei Gillenea be-
ratarrabigarren izanzen
gizonezkohelduenlehe-

nengo mailan gerriko
marroi eta beltzean eta
Daniela Perdomo bera-
tarrahirugarren emaku-
mezko helduetan, gerri-
ko marroi eta beltzean.

Defentsapertsona-
len tekniketan emaku-
meenKyusmailan,Urda-

zubiko Ana Mitxelenak
lehenpostua lortu zuen.

Semikontaktujarrai-
koborrokanBerakoBe-
ñat Garaiarre bigarren
sailkatu zen68kilo arte-
koen kadeteen mailan.

Puntukako kontak-
tuaren borrokan, Izei

Gilleneakhirugarrenpos-
tualortuzuen,gizonezko
helduen kategorian, ge-
rrikomarroi etabeltzean
eta71kiloartekoenmai-
lan.MariaRekaldebera-
tarrakerehirugarrenpos-
tua lortu zuen, 11-12ur-
tekoneskenmailan;Ana

Mitxelenaerehirugarren
izan zen, 60 kilo arteko
emakume helduen Ky-
uskategorianetaDanie-
la Perdomo ere hiruga-
rrensailkatuzen,emaku-
me helduetan, gerriko
marroi eta beltzean eta
60 kilo artekoenmailan.

ARGAZKIA: KORO IRATZOKI
Eskualdeko kirolariak pozik gelditu dira Espainiako txapelketan egindako lanarekin.

IBILALDI NEURTUA � GENARO TALDEAK ETA BORTZIRIETAKO GORRIAK

13 bikotek egin dute realzaleek eta
osasunazaleek antolatutako ibilaldia
Berako Eulalia
Garmendia eta
Faustino
Errandonea izan
dira irabazle

TTIPI-TTAPA | BERA/LESAKA
Eguraldiederralagun,

Realeko Genaro Talde-
ak eta Osasunako Bor-
tzirietakoGorriak peñak
antolatutakolehenibilal-
diarautuaeginzenekai-
naren 5ean. Alkaiagako
frontoitikhasietaLesaka-
koKoxkilaostaturaarte-
kobideaeginbehar izan
zuten parte hartzaileek.

13 bikotek hartu zu-
ten parte eta bertan ira-
bazleBerakoEulaliaGar-
mendia eta Faustino
Errandonea senar-
emateak izan ziren,
hauek izan baitziren, 2
minutu eta 28 segundo-
ko gora beherarekin, 2
ordueta22minutokoba-
taz bertzeko denborara
gehien hurbildu zirenak.
Indarrak hartzeko,

ibilbideanzeharparebat
janari/edari postu izan
zituzten. Bertzalde, ibi-
laldiaren bukaeran lun-
txa eskaini zitzaien par-
te hartzaileei eta ondo-
tik bi peñetako kideek
anaiarteko bazkari ba-

tean senidetze ekitaldi
bat egin zuten eta bu-
kaeraalderaelkarrioroi-
garriakbanatuzizkieten.

Bipeñakelkarlaneanan-
tolatzendutenleheneki-
taldia izan zen ibilaldi
arautuarena.Aurtengoa

ikusiz, hurrengo urtean
berriz ereerrepikatzeko
gogoaadierazidutean-
tolatzaileek.

UTZITAKO ARGAZKIA

Ibilaldi neurtuan parte hartu zutenak antolatzaileekin.
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TRIALA � IPARRALDEKO TXAPELKETARAKO PUNTUAGARRIA

Trialsin proba
ikusgarria egin da
Beran Gure Txokoa
elkarteak antolatuta
Oztopoz
betetako
ibilbidea osatu
behar izan dute
kirolariekk

TTIPI-TTAPA
Iparraldeko txapel-

ketaren barne lehenbi-
ziko trialsin proba (tria-
la bizikletan) egin zen
ekainaren 5ean Berako
Toki Ona inguruan, Gu-
reTxokoaelkarteakan-
tolatua. Kirol ekitaldiak
jendetza erakarri zuen
eta Euskal Herriko trial
gidari onenak ere ikus-

teko modua izan zen,
ibilbidekooztopoguziei
aurre eginez.

Elite mailan, Jon
Areitio erraz nagusitu
zen, eta ondotik sailka-
tu ziren Aitor Murua eta
Andoni Asenjo.

Junior mailan, ber-
dintasunhandiagoaizan
zen bi lehenbiziko sail-
katuenarteanetaazke-
nean Raul Ros gailen-
du zitzaion Raul Ferre-
rasi. Jean Denis Hous-
tygeldituzenhirugarren
postuan.

Kadete mailako hi-
ru parte hartzaileen ar-
tean, Gorka Susperre-

gi izan zen onena, Iker
CuellarbigarrenetaJu-
lenArjonakerretiratube-
har izan zuen.

Infantilmailan,Ser-
gio Fernandezek ikus-
kizun bikaina eman zu-
en eta hutsegite bakar
bat ere egin gabe ira-
bazi zuen. Unai Zunzu-
negi izan zen bigarren,
Alex Nuñez hirugarren,
Julio Elarre laugarren,
Peio Adam bosgarren
eta Pierre Alex Housty

seigarren.
Alebin kategoriako

zortzi trial gidarien ar-
tean, IkerRodriguez izan
zen garaile, Unai Go-
mez,JulenGomez, Iker
Garcia, Gaizka Cuellar,
Ander Sierra, Julen
Saenz eta Ivan Garrue-
sen aitzinetik.
Ttikietan, benjami-

netan izanzenpartehar-
tzerikhandiena,hamai-
ka mutiko atera baitzi-
ren. Andoni Perez izan

zen onena, Xabier Gar-
cia, Haimar Etxeberria,
OierMitxelena, IosuPe-
rez, Jean Paul Lopez,
Una i San tamar i a ,
FranckLuberriaga, Igor
Bilbao, Oier Iza eta Xan
Labarryren aitzinetik.

Kategoria librean,
azkenik, JakesGarbiso
nagusituzen,JulenGu-
tierrez,EkainAgirre, Ion
Perez, Antoine Calvez
eta Ibai Arretxearen ai-
tzinetik.

ARGAZKIA: GURE TXOKOA ELKARTEA
Ibilbide zaila eta ikusgarria gainditu behar izan zuten partehartzaileek ekainaren 5ean Beran.

AIZKORA � BURUZ BURUKO TXAPELKETA

Txapelik gabe
gelditu dira
Larretxea, Saralegi
eta Zabaleta
Parekatuena
Saralegi eta
Otañoren
artekoa izan da

TTIPI-TTAPA | LEITZA/BERA
Hiru izan dira Eusko

Label BanakakoAizko-
larienTxapelketakofina-
lean aritu diren eskual-
dekoaizkolariak:Oihan
Larretxea (Bera, 1990)
23urtezazpikoenkate-

gorian, Eneko Saralegi
(Leitza, 1993) 19 urtez
azpikoetanetaMikelZa-
baleta (Leitza, 1997) 15
urtez azpikoen katego-
rian. Baina hiruetako
inork ere ez du txapela
eskuratzerik izan.
23 urtez azpikoen fi-

nala ekainaren 5ean jo-
katu zen. Aitzol Atutxa
II.a (Dima,1988) izanzu-
en kontrario Larretxe-
ak, baina ezin izan zu-
en joan den urteko ga-

raipena errepikatu. La-
nakbukatzeko15:24ko
denboraegin zuenAtu-
txa II.ak eta 18:07koa
Larretxeak.
Bertze mailetako fi-

nalakekainaren12an jo-
katu ziren. 19 urtez be-
heitikoetan,Eneko Ota-

ñok (Beizama, 1994)
jantzi zuentxapela.Saio
berdinduaeskaini zuten
bainaSaralegi leitzarrak
ezin izanziongipuzkoa-
rrari irabazi. 11:33ko la-
na egin zuen Beizama-
koak eta 11:55koa, be-
rriz, leitzarrak.

15 urtez azpikoetan,
azkenik, Iker Vicentek
(Otsagabia, 1997) lortu
zuen txapela. Uste bai-
no errazago nagusitu
zen Mikel Zabaletaren
kontra. Honek 11:48ko
denbora egin zuen eta
txapeldunak 09:51koa.

ARGAZKIA: GERARDO BENGOA
Mikel Zabaleta leitzarra Iker Vicenteren kontra aritu zen finalean.
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LASTERKETA � KONTRABANDISTEN LEHIA

Jandari Said
frantziarrak
irabazi du
Urdazubiko krosa
Iruritakoan,
berriz, Alberto
Barberena
nagusitu da

TTIPI-TTAPA
Ekainaren 4an egin

zenUrdazubikoKontra-
bandisten Lasterketan
Jandari Said frantziarra
gailendu zen. 15,8 kilo-
metroko ibilbidea osa-
tzekoordubete, 2minu-
tu eta 58 segundoko
denbora behar izan zu-
en.Bigarrenpostua,Biz-
kaianbizidenWalterBe-
cerra venezuelarraren-
tzat izan zen (01: 04:28)
eta hirugarrena Aragoi-
koLuisHernandorentzat
(01:05:39). Fernando
Etxegarai beratarra lau-
garrenizanzen(01:05:43)

etaIñigoLasagaetxalar-
tarra bederatzigarren
(01:12:20).
Sailkapen buruan

ageridirenkirolarien ize-
nek eta egindako den-
borek erakusten dute
aurtengoan partehar-
tzaileenmailabikainaizan
dela, izan ere, lehen-
biziko sailkatuarentzat
500 euroko saria bai-
tzegoen (Montxo Osta-
tua Saria), 250 eurokoa
bigarrenarentzat,150eu-
rokoahirugarrenarentzat,
100eurokoalaugarrena-
rentzat eta 50 eurokoa
bosgarrenarentzat. 7,8
kilometroko tarteko hel-
mugan, Irigoienea Saria
ere Saidentzat izan zen.
63 lagunek eman zu-

ten izena, baina 54 ate-
razirenetaguztiek lortu
zuten ibilbidea osatzea.

IRURITAKO KROSA
Iruritako hirugarren

herri lasterketa ekaina-
ren5eanjokatuzen,Sal-
batorebestenbarne.Gi-
zasemeenartean,Elizon-
dokoAlbertoBarberena
nagusitu zen, 25minutu
eta 16 segundoko den-
borarekin. Bigarren Iña-

ki Telletxea izan zen eta
Patxi Cobo hirugarren.
26 gizonezkok egin zu-
ten zazpi kilometro eta
erdiko ibilbidea.
Emakumeetan, Irai-

zozkoVanesaPatxaizan
zen bizkorrena, 19 mi-
nutu eta 40 segunduko
denborarekin. Bere on-

dotik,LauraSolaetaMai-
ka Ariztegi iturendarra
helmugaratu ziren. Sei
emakumek egin zuten
bortzkilometrokoitzulia.
Helduen lasterketa-

ren aitzinetik, 82 neska-
mutikok parte hartu zu-
tenhaurrendakoeginda-
ko lasterketan.

IRONMAN-A � IGERIKETA, BIZIKLETA ETA KORRIKA

Salouko Extreme
Man proban hartu
du parte Alejo
Sarobe lesakarrak
12 ordu baino
gehiago eman
ditu proba
gogorrean

TTIPI-TTAPA
Ekainaren 5ean egin

zenSalounExtremeMan
probagogorrarenlehen-

dabiziko edizioan parte
hartu zuenAlejo Sarobe
kirolari lesakarrak. Beti-
gazte-lesaka.net-ekotri-
atletaren denboraldiko
lehenbiziko Ironmana
izan zen. Probaren ira-
bazlea Olivier Marceau
frantziarra izanzen,9or-
du, 29 minutu eta 4 se-
gunduko denborarekin.

Lesakarrak 12:20:30ko
denbora egin zuen.
Igerian3,8kilometro-

ak osatzeko ordubete,
13minutueta30segun-

dobeharizanzituen;bizi-
kletan180kilometroegi-
teko6ordu,9minutueta
12segundoeta lasterka
maratoian4ordu,39mi-

nutu eta 20 segundo.
Arratsaldekoberoitoga-
rriarekin,nahikoalanizan
zuenlasterketakoazken
kilometroak bukatzeko.

UTZITAKO ARGAZKIA

Bizikletako proban, 6 ordu baino gehiago behar izan zituen Sarobek 180 kilometro egiteko.

ARGAZKIAK: NOEL EYHERAGARAY / ONDIKOL
Goiko argazkian, ezker-eskuin, Hernando (3.), Said (1.), Etxegarai (4.) eta Becerra (2.),
Urdazubiko lasterketan. Beheitkoan, Iruritako krosean parte hartu zuten korrikalariak.
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Erakusketak
BERA
Margo ikastoroko
lanen erakusketa
Ekainaren 30a arte
Gure Txokoak antolatu-
tako margo ikastaroan
egindako lanekin era-
kusketa Iamotenean.
Ortzegunetan 19:30etik
21:30era eta larunbate-
tan 10:00etatik
13:00etara.

ELIZONDO
Margo eta poesia
erakusketa
Ekainaren 2tik uztai-
laren 16ra Diana Inies-
ta eta Iosu Morachoren
margo eta poesia era-
kusketa izanen da
Arizkunenean.

ELBETE
Mendiko eta maldetako
belar lanetarako
makina erakusketa
Uztailaren 2an eginen
da Lekueder baserrian,
10:30etik aitzinera. Era-
kusketa akabailan, es-
kuko desbrozadora bat
zozketatuko da.

Kontzertuak
ELIZONDO
Udal Musika Eskolako
ikasleen kontzertuak

Ekainaren 22an
Baztango Udal Musika
Eskolako ikasleek kon-
tzertuak eskainiko di-
tuzte 17:30ean Zahar
Etxean eta 18:15ean,
berriz, Elizondoko
Plazan.

LESAKA
Musika bandaren
kontzertua
Uztailaren 2an
Sanfermin besten
aitzineko kontzertua
eskainiko du Lesakako
Udal Musika Bandak
Plaza Zaharrean,
20:00etan.

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.

BAZTAN-BIDASOA
Boluntariotza eta
elkartasunaz bideoak
Azaroaren 11 arte
akituko da Bidelagun
elkarteak Bertzeen la-
rruan jarri izenburupe-

an antolatutako bideo
lehiaketan lanak aur-
kezteko epea. 14-18
urte arteko gazteei zu-
zendua. Xehetasunak
45. orrian.

LESAKA
Trikitixa txapelketa
Uztailaren 3an Trikitixa
txapelketa eginen da
Plaza Zaharrean,
17:30ean.

Bestak
ALMANDOZ
Bestaberri bestak
Ekainaren 22tik 26ra

ospatuko dira.
Xehetasunak 42
orrian.

ARIZKUN
San Juan bestak
Ekainaren 22tik
25era ospatuko dira.
Xehetasunak 544.
alean.

SALDIAS
San Juan bestak
Ekainaren 23tik 26ra.
Xehetasunak 34.
orrian.

IGANTZI
San Juan Xarreko
lehenbiziko besta
Ekainaren 24ean.
Xehetasunak 28.
orrian.

ERRATZU
San Pedro bestak
Ekainaren 28tik
uztailaren 2ra.
Xehetasunak 544.
alean.

DONEZTEBE
San Pedro bestak
Ekainaren 28tik
uztailaren 2ra.
Xehetasunak 544.
alean.

AZPILKUETA
San Fermin bestak
Uztailaren 6tik 9ra.
Xehetasunak 43.
orrian.

LESAKA
San Fermin bestak
Uztailaren 2tik 10era.
Xehetasunak 11.
orrialdean.

Ospakizunak
DONEZTEBE
Arkupeak elkartearen
25. urteurrena
Ekainaren 28an
Urrezko Ezteiak eta 85
urte betetzen
dituztenak omentzeaz
gain, elkartearen 25.
urteurrena ospatuko

DONEZTEBE | 2011.06
Trapatatan dantza ikusteko
aukera San Pedro egunean

Erratzun bezala, Donezteben
SanPedrobestakospatukodi-
tuzte. Egun handiko mezaren
ondotik,BanderadantzaetaTra-
patan dantzatuko dira plazan.

Bestak

AMAIUR | 2011.06.25
Bioeraikuntzaren Adiskideen
bilera eta hitzaldi irekiak

AmaiurkoHerrikoOstatuaauke-
ratu dute. Goizean aurkezpena
egin eta Ia energia zerodun erai-
kina nola egin hitzaldia eskaini
eta horietako bat bisitatuko da.

Ospakizunak

LESAKA | 2011.07.03
Baztan-Bidasoaldeko XIV.
Trikitixa txapelketa

Azken urteetako ohiturari eu-
tsiz,Sanferminenaitzinekoigan-
dean erabakiko da Baztan-
Bidasoko trikitixa txapelketa.
Bi kategoriatan lehiatuko dira.

Txapelketak

ekainak 23 - uztailak 06

PROPOSAMENA

DONEZTEBE
Arkupeak elkartearen
urteko besta

Aurten Urrezko Ezteiak
eta 85 urte betetzen
dituztenak omentzeaz
gain, erretiratuen elkar-
tearen 25. urteurrena
ere ospatuko dute. Ga-
rai bateko kirolariak ere
omenduko dituzte, Ju-
an Inazio Retegi, Julian
Retegi eta Elias Pierola
pilotariak eta Mikel
Mindegia aizkolaria,
hain zuzen. Bazkaria-
rekin eta Jalisko Band
taldearen dantzaldiare-
kin akituko da besta.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Goi mailako Haur
Hezkuntza Tekni-

kari ikasten, ikasturte-
an bertso eskolako ira-
kasle,asteburuetansa-
gardotegiko langile…
etahalere«denbora libre
nahikoetasobragaine-
ra» izaten omen du
Maialenek. Beste «mila
gauza»eginenbalituzke
ere, «lagunekin Gazte-
txean berriketan egon
edo tabernan trago ba-
tzuk hartzen» ditu. Ira-
kurtzeari ere eman dio.
Euskal Herrian horreta-
rako aukera izanik, as-
teburuan parranda egi-
teagustatzenzaio, «pa-
rrandanon,goizutarrak
han!» dio. Euskal Herri-
ko txokoak ezagutzea
ere gustatuko litzaioke,
«hamaikatxokozoraga-
rri dauzkigulakodesku-
britzeko». Asteburuko
planei dagokienez,
«konpainiaonarekinbal-
din bada, nere lagune-
kinadibidez,badakit ez
dudalaaspertzekoden-
borarik izangoetaaste-
buru ederra pasatuko
nukeela!». Normalean
oporrak Euskal Herrian
egitenditu,«bainaespe-
ro dut egunen batean
diru pixko bat aurreztu
eta bidaia batzuk egi-
tea, hemendik urruti».

«Konpainia
onarekin bada,
asteburuetan ez
dago aspertzerik!»

Nire aukera

Maialen UITZI
Goizuetako gaztea

da. Goizean meza,
omenaldia, luntxa,
kirol erakustaldia,
bazkaria, Jalisko
Band… Xehetasunak
544. alean.

AMAIUR
Bioeraikuntza hizpide
Ekainaren 25ean
Bioeraikuntzaren
Adiskideek bilera
eginen dute Amaiurko
Herriko Ostatuan.
10:30ean aurkezpena
eginen da eta ondotik,
Como construir un
edificio de energía
casi cero hitzaldia
eskainiko da.
16.00etan eraikin
batera bisita eginen
da. Deialdia irekia da.

LESAKA
San Juan bezperako
besta
Ekainaren 23an
antolatu du Euskara
Batzordeak.
Xehetasunak 26.
orrian.

Tailerrak
ELIZONDO
Pintura eta grabatu
tailerra haurrentzat
Ekainaren 27tik
uztailaren 8ra
Javier Ciga pintura eta
grabatu tailerra eginen
da 5-9 urte arteko
haurrentzat Arizkune-
nean. Astelehenetik
ortziralera, 10:30etik
12:30era. Eneko Perez
eta Sonia Ilzarbe iza-
nen dira irakasle.

Mendi irteerak
ZUGARRAMURDI
Atxuria mendi
taldearen ateraldia
Ekainaren 26an
Berarat ateraldia egi-
nen dute Zugarramur-
diko mendigoizaleek.

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

www.ttipi.net
(agenda)

Iratiko basoan sineskeriak eta ipuinak ugariak di-ra. Baita sorginak, laminak, iratxoak eta heren-
sugeak ere, bertako kondairen arabera. Ekaitza

denean, kondaira horiez oroitzen dira Irati inguru-
ko biztanleak. Joana Albretekoa basoko izaki be-
rezien laguntza beharko duen erregina da. Eta Ele-
na eta Martin neska-mutikoak tartean ibiliko dira,
abentura zirraragarrian, misterioak argitzen. Aitor
Arana legazpiarraren azken lana da hau. Idazle eta
hizkuntzalariak lan ugari egin ditu, bai narrazioan,
gazte literaturan, saiakeran nahiz eleberrietan ere.
Iratiko basoen gertaera bitxiak bezain harrigarriak
izanen ditu esku artean liburua hartzen duen ira-
kurle gazteak. Kondairak, sineskeriak eta fantasia
baitaude uztarturik istorio harrigarrietan. Ibaizabal
argitaletxeak gazte literaturan duen eskaintza za-
baltzen du azken liburu honek.

Euskal gastronomiari buruzko web orrialdea da
Jakitea. Euskal gastronomiaren gaineko infor-

mazioa jasotzen du. Ez da web gune berria, gazte-
lerazko orrialdeak urte asko daramatza martxan.
Apirilean jarri zuten martxan euskarazko web gu-
nea. Euskal gastronomiaren gaineko informazioa
jasotzen du. Bertan dauden errezeta guztiak eta
hiztegiosoaeuskaratudituzte.Motaaskotakoerre-
zetak biltzen dira: pintxoak, hasierako hotzak eta
beroak, arrain eta itsaskiak, haragiak, hegaztiak,
saltsak, gozogintza… Janarien elaborazioan ere
azalpenakematendira,osagaienzerrendarekinba-
tera. Bertan azaltzen ez diren errezetak ere jaso-
tzeko nahi dituzte egileek eta edozeinek bidali di-
tzake etxean prestatzen dituen errezetak, mundu
guztiaren eskuragarri paratzeko.

Zpeiz Mukaki taldekomusikariak elkartu eta Xu-
tik taldea izandaemaitza.Euskaldantzari errau-

tsa kendu zion Zpei Mukaki Iparraldeko dantza tal-
deak. Musikari talde bat ibiltzen zuten euren ema-
naldietan eta elkarrekin pasatako orduetako sola-
saldietan sortutako proiektua da talde hau. Proiek-
tu berriak sortzeko gogoaren fruitua, gaur egungo
pasibotasunari astindua ematea da euren helbu-
rua. Negu Gorriak, Fermin Muguruza, Obrint Pas,
Esne Beltza… bezalako taldeen eragina dute. Bai-
na izaera propioari eusten asmatu dute euren le-
henengo lan honetan. Peio kantuan, Seb gitarran,
Ortzi baterian, Mizel eskusoinu eta tronpetarekin,
Patxi saxoa eta gaita jotzen, Amaiur gitarrapalare-
kin eta Mac Fly teklatuarekin dabiltza Euskal He-
rriko plazetan barrena, Ezarri Xutik eta Mugitu!
leloarekin.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Ibaizabal, 2011

Erregina Bahitua

Liburua

AITOR ARANA

Baga Biga, 2011

Mukaki Zpirit

Musika

XUTIK

Sukaldaritza euskaraz

Internet

WWW.JAKITEA.COM
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langilea behar da, uztai-
lean eta abuztuan. �948
599146.

BERA. Jatetxe batean
uztailean eta abuztuan
zerbitzari lanetan aritze-
ko neska edo mutila be-
har da. 948 630392.

LANA
eskariak

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.

Emakume batek adine-
koak zainduko lituzke
edozein tokitan eta inter-
na  moduan .  � 678
397046.

BERA. Neska gazte eus-
kaldunak udan haurrak
zainduko lituzke. �948
631182.

Neska gazte euskaldun
bat edozein lanetan ari-
ko litzateke uztailean eta
abuztuan: haurrak zain -
tzen, ostalaritzan... �617
085766.

MOTORRA
salerosketak

Yamaha Banshe quada
salgai. 2002koa. Egoe ra

rengandik. Garajea eta
txokoa ere bai. Denak
kanpora ematen du.
� 669  432480 /629
443405.
ARRAIOZ. 90 m2ko pi-
sua salgai. 33 m2ko sa-
baiarekin eta 25 m2ko lo-
rategiarekin. Sukaldea al-
tzariekin. Egongela 35 m2,
2 logela eta 2 komun.
Eguzkitsua eta ongi zain-
dua. �696 129234.
ARIZKUN. 70 m2ko pi-
sua salgai, 30 m2ko sa-
baiarekin. 2 logela. �619
474935.
LESAKA. Etxebizitza sal-
gai, prezio onean. �609
477277. 

itxia errentan emateko
edo sa l t zeko .  � 664
266131.

ZERBITZUAK
denetarik

LANA
eskaintzak

BERA. Ibardinen neska
bat behar da lanean ari -
tzeko. �948 630734.

BERA. Emakumea be-
har da ostatu batean su-
kaldari laguntzaile aritze-
ko. �948 630259.

ZUGARRAMURDI. Ka -
tta lin jatetxean sukalde-
an fregaderan aritzeko

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

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

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.
IRURITA. Etxe bat erren-
tan emateko. 3 logela.
�659 764375.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko

BERA. Burga karrikan, Te-
lefonica ondoan, garaje

ETXEBIZITZAK
salgai

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

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): 26,00 € (-5,00)

Zerri gizena
1,260 € kiloa. (=)

Zerramak:
0,420€ Kg/bizirik. (=)

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: 5,80/6,50
8-10 kilokoak: 4,90/5,20

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(ekainaren 3tik 10era bitarteko prezioak)
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hagitz onean. 2.700 eu-
ro. �655 709553.

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

Kawasaki vulcan 900
classic motorra salgia.
18.000 kilometro. Gara-
jean egondua eta berri-
berria. Prezioa: 5.500 eu-
ro. �948 630392.

Yamaha YZF R6 moto-
r ra  sa lga i ,  7000  K .
2007koa. Beti garajean
egondakoa. Bi kasko ere
bai, Arai eta Shoie, azken 
hau estreinatu gabea. La-
rruzko jaka zuri-beltza ere
salgai. 5.300 euro nego-
ziagarriak. �687 562559.

ANIMALIAK
oparitzeko

Zakurkumeakoparitze-

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

Zakurkume beltzaopa-
ritzeko. Ama nahasketa.
�620 401461.

Katuakoparitzeko. �948
580231.

ETXALAR. Artzain zakur-
kumeak oparitzeko. �636
531792.

DENETARIK
salerosketak

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. 

DENETARIK
galdu/aurkituak

BERA. Toki Ona institu-
tuaren inguruan betau-
rreko graduatuak galdu
dira, funda beltz baten
barrenean daude. Sari-
tuko da. �650 386523/
948 625000.

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE

MUSIKA-HIZKUNTZARAKO IRAKASLE BATEN KONTRATAZIOA
ALDI BATERAKO ETA JARDUNALDI MURRIZTUAN

Betebeharrak: 
- Musika-hizkuntza edo instrumentuko Erdi-mailako titulua (66ko plana);  
edo instrumentuko Goi mailako titulua(LOGSE titulua)
- EGA edo baliokidea

Izen emateko epea:ekainaren 30eko 13:00ak arte, eskolako idazkaritzan
Idazkaritzako ordutegia: ekainaren 20tik 23ra 15:30etatik 19:00etara

ekainaren 24tik 30era, 9:30etatik 13:00etara.

Deialdiaren baldintza guztiak: www.berakoudala.netwebgunean

BERAKO
ISIDORO FAGOAGA

UDAL MUSIKA ESKOLA



Zorionak OIER eta AROIA ORDOKI

FAGOAGA lesakarrei ekainaren
27an eta uztailaren 2an 4 eta
urtea beteko dituztelako. Muxu
haundi bat familia guztiaren 
partetik.
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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

JANIRE
MINDEGIA aurtiz-
tarrak ekaina-
ren 18an 10
urte bete ditu.
Zorionak
Lesakako
osaba-izeben
partetik. 10

Sunbillako NEREA PETRIRENA

GOROSTERRAZUk uztailaren 4an
urteak beteko ditu. Aunitz urtez
familia guztiaren partetik, baina
berexiki argazkian zurekin dau-
den bi sorgintxoen partetik. Ongi
pasa eguna, beba. Muxuak.

Elizondoko NAROA CUBERO

CACHOk eta Gazteluko amatxi
ANA MARI GALARREGIk urteak
beteko dituzte ekainaren 24an
eta 26an. Zorionak eta muxu
haundi-haundi bat familia 
guztiaren partetik. Prestatu afari
goxo-goxoa!

Hiru neska polit hauek urteak beteko dituzte laister.
Aunitz urtez eta ongi pasa eguna. Berendu goxo
baten zain geldituko gara! Muxu haundi bat.
Kaxkarrak.

Sunbillako XUBAN eta ANE

ZELAIETAk ekainaren 19an eta
29an 7 eta 4 urte beteko dituz-
te. Zorionak eta muxu haundi
bana aita, ama eta familia 
guztiaren partetik.

EKAITZ LOIARTE
OTXANDORENA

zubietarrak urte-
ak bete ditu
ekainaren 6an.
Aunitz urtez eta
muxu handi bat
Iker, Naroa, Ga -
razi eta Uxue -
ren partetik.

ENAITZ BEREAU

IRIGOIENek urtea
beteko du ekai-
naren 25ean.
Zorionak eta
muxu bat Lesa -
kako familiaren
eta berexiki
Unaxen partetik.

Lesakako
ENAITZ BEREAU

IRIGOIENek urtea
beteko du ekai-
naren 25ean.
Muxu haundi
bat Iturengo
familiaren 
partetik.

Ekainaren 15ean
bete dituzu 87 ur -
te eta maite zai -
tu gulako asko...
Zorionak JO SE
AURELIANO AMES -
TOY! Muxu haundi
bat fa miliaren
partetik. Eta segi
barazkiak jaten!

JON GASTEARENA

IRISARRIk 7 urte
beteko ditu ekai-
naren 29an. Zo-
rionak eta aunitz
urtez, bihotza!
Etxalar eta Ezku-
rrako familia guz-
tiaren partetik.

Sunbillako ENEKO HERRERA

URROZek 14 urte bete ditu 
ekainaren 13an. Aunitz urtez
Klemente, Maider, Garaine eta
Iraideren partetik. 14 mila muxu.

Urdazubiko OLAIA eta LEIANE
REMENTEGI ARIZTIAk eta KAIET

OTHEGI REMENTEGIk ekainaren 15,
11 eta 27an 4 eta 2 urte beteko
dituzte. Zorionak gure bihurriei
Urdazubi eta Anizko familien
partetik.

Iturengo IÑAKI BAZTERRIKA

ILARREGIk ekainaren 4an 2 urte
bete ditu. Zorionak eta muxu
haundi bat attatto eta amatxo-
ren partetik.

Senpereko FRANCK eta IÑAKIk
urteak bete dituzte maiatzaren
16an eta 26an. Zorionak familia
osoaren partetik.

Askozabaleko ANTTON

IPARRAGIRRE ITURZAETAk 
uztailaren 2an urteak beteko
ditu. Aunitz urtez eta muxu
haundiak etxeko guzien partetik!
Pirulero! Oroitu merendola pres-
tatu behar diguzula e!

Sarrigurengo
UNAX BERHO

LARRANUAri
zorionak zure
aitatxi, amatxi
eta osaba
Kinkiren partetik.
Muxu haundi
haundi bat eta

Berako OIHAN

TELLETXEA IRIAR -
TE bihurriak 3 ur -
te beteko ditu
ekainaren 30ean.
Zo rionak Berako
fa miliaren parte-
tik. Me rendu go -
xo-goxoa presta-

MARKEL ZELAIETA
BERASATEGI

beratarrak 2 urte
beteko ditu ekai-
naren 25ean.
Zorionak eta
muxu haundi bat
familia guztiaren
partetik.

Zorionak
MANTTO NI zure
urtebetetzean.
Muxu haundi bat
Donamariako
moja guztien
partetik. Gero
eta hurbilago 
di tuzu 50ak...

OLAIA OTXANDO -
RENA PETRIRENAk
2 urte eginen ditu
ekainaren 26an.
Zorionak eta mu -
xu bat fa milia
guztiaren eta
bereziki aita eta
amaren partetik.

OLARIXU, GOIURI eta PERU URRA

YECORA lesakarrek 3 urte beteko
dituzte ekainaren 22an. Zorionak
eta muxu pila gure hiru bihurri -
txoentzat amatxo eta aitatxoren
partetik.
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