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Sute kontrolatuetan puntu beltza izatetik, ere-
dugarri izatera pasatu da Baztan. Hala dio
batek baino gehiagok. Aurtengo neguko sute-
en kontrako kanpaina ere arras ongi joan da

Baztanen eta datu historikoak lortu dituzte.
Xehetasun gehiago Aitor Bazterrikak eman
dizkigu, 2000az geroztik Baztango udaleko
basozaina denak. Iaz Espainiako Ministerioak

EPRIF Baso Suteen Aurkako Taldeari emanda-
ko sariaren bidetik, aurten Urrezko Intsignia
eman diote Bazterrikari, suteen kontra herri-
tarrak sentsibilizatzeko egindako lanagatik.

Aitor BAZTERRIKA | Baztango udaleko basozaina

«Erreketak egiten badakiela uste du
jendeak baina arras gutik dakite»
G. PIKABEA
Urte hauetan zer alda-
tu da mendiko suteen
aferan Baztanen?
Urteandanabaditugula-
nean,bainaemaitzaonak
azkenekobiurteotanlor-
tu ditugu. Gan den urte-
an, Baztanen kuartelka
bilerak egitea pentsatu
genuen. Bilera horietan
jendeak gauzak aitzine-
raateratzekoetagauzak
behar bezala egiteko in-
teres haundia zuela iku-
si genuen. Laguntza es-
kainiz kanpaina bat egin
genuenetadenborakere
aunitz lagundu zigun eta
erreketa aunitz egin zi-
ren. Jendea arras kon-
tent gelditu zen. Aurten
helburuasuteetarajende
gehiagoetortzeazeneta
helburu hori erraz bete
dugu. Eguraldiak ere la-
gundudiguetakonpromi-
so gehiegi bagenituen
ere, iadenakbeteditugu.
Zermoduzjoandaaur-
tengo kanpaina?
Baztanen,EPRIFtaldea-
ren eta suhiltzaileen la-
guntzarekin, 22 egunez
32erreketetanpartehar-
tuduguetaguztira276,4
hektareaerreditugu.Erre-
keta hauek bigarren eta
hirugarrenmailakoakizan
ohidira, lehenmailakoak
errezagoakdiraetaneka-
zariekberaiekegitekouz-
ten dira. Hortaz aparte,
nekazariek beraien ka-
buz,37erreketagehiago
egin dituzte, guztira 132
hektarea errez.Datu his-
torikoak dira, 400 hekta-

rea pasata erre dira eta
denak baimenduta. Bai-
nabertzetik, iazbaimen-
dugabekolausutebaka-
rrik izan ziren eta aurten
hogeibat izandira, nahiz
etaerredenaezdeninte-
reshaundikoaizan,gehie-
na larrea izan baita. Be-
raz, aurtengo kanpaina-
tikbi aferaaipadaitezke:
batetik,nekazarienparte-
hartzeahaundiagoa izan
dela eta erreketa kon-
trolatugehiagoegindire-
la. Eta bertzetik, baime-
nikgabekoerreketakegin
direla. Hor finkatu behar
dugu heldu den urteko
lana. Aurten ez da inor
harrapatuerretzen,baina
heldu den urtean kontrol
gehiago izanen dira.

Baimenik gabe erretzen
duenakzigorraizanendu.
Su eman eta ihes egiten
duenakbadaki suakerre
nahidenaetanahiezde-
na erreko duela.
Jendeakontzientziatua
dago suteak nola egin
behar diren?
Kontzientziatzen ari da,
bainaUdalak, EPRIF tal-
deaketa suhiltzaileek la-
guntzaematendutelako.
Erreketak nola egin be-
har diren erakusten ere
arigara.Jendeakerreke-
tak egiten badakiela us-
te duen arren, behar be-
zalaerretzengutikdakite.
Gukmaldanbeheitierre-
tzen dugu eta jendeak
alderantzizerretzekoohi-
tura du. Goitik beheiti

erretzekodenboragehia-
go behar da baina emai-
tzak arras hobeak dira.
Zer egin behar da kon-
trolatutakosuteaegite-
ko?
Lehendabiziko baimena
eskatubeharda.Urteha-
sieran eskaerak hartzen
dituguetabasogintzaeta
nekazaritza aldetik, hek-
tarea aunitz dituztenak
kontuan hartuz, arrisku
maila ikusiz, landaketak
badauden edo etxebizi-
tzak arriskuan dauden
ikusiz, zerrenda bat egi-
ten dugu. Zerrenda hori
kontuan hartuz antola-
tzendiraerreketak,arris-
kutsuenetikarriskuttikie-
na duenera. Eguraldiak
laguntzen duen guztia
egitendakanpainaakitu
arte.Gisaberean,erreke-
tanguttienezbortzneka-
zarik egon behar dute,
udaletxetikbatekedobik,
EPRIFekoakerreketaren
arabera (lan handiarekin
gehiago)etalauzpabortz
suhiltzaile. Nafarroako
Gobernutikematendute
baimena, suhiltzaileek
egunhorretanerredaite-
keen ala ez erraten dute
eta sutea hasi aitzinetik
zeinparajeerrebeharden
jakinarazi behar da eta
erreketaakitzeanereabi-
sua eman behar da.
Zer gehituko zenuke?
IngurukobailarekBaztan
eredu izan beharko lu-
keteetalaneanhasi,men-
dia denona delako. Gu-
re esperientzaren berri
emateko prest gaude.

ARGAZKIA: ONDIKOL
Aitor Bazterrika basozaina Urrezko Intsignia eskuetan duela.

2012KO KANPAINA
«EPRIF taldearen eta
suhiltzaileen laguntza-
rekin, 22 egunez 32
erreketetan parte
hartu dugu eta guztira
276,4 hektarea erre
ditugu. Hortaz aparte,
nekazariek beraien
kabuz, 37 erreketa
gehiago egin dituzte,
guztira 132 hektarea
errez. Datu historikoak
dira, 400 hektarea
pasata erre dira eta
denak baimenduta.
Baina bertzetik, iaz
baimendu gabeko lau
sute bakarrik izan
ziren eta aurten,
hogei bat izan dira»
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tea, lagunartean euska-
razezdakiennorbaitda-
goelakogaztelaniarapa-
satzea,dendariakeuska-
razezdakielakogaztela-
niazhitzegitea,edobes-
terik gabe gaztelaniara
pasatzea,ezezagunba-
tekinerdarazhasietage-
ro euskaraz badakiela
konturatzea...Tailerraren
bitartez,euskaraznona-
hi aritzeko baliabideak
eskaintzen dira eta ho-
rretanaritudiraBeraneta
Elizondon berriki. Ge-
mmaSangines psikolo-
goakeskainiditu ikasta-
roak. Sortzez bilbotarra
da,euskaldunberria,bai-
na urte dezente darama
Valentzianbizitzen.Kata-
lanhiztunaizanik,etahiz-
kuntzahorrenerabilerak
kezkaturik, hizkuntza
menpekotasuna azter-
tzen hasi zen Ferran
Suayrekinbatera;zerga-
tik aldatzen diren kata-
lan hiztunak gaztelania-
ra hainbat egoeratan.
2003an tailerrak antola-
tzenhasiziren,eta2006-
an Euskal Herrira etorri

ziren, euskaraz natural-
tasunez aritzeko ahol-
kuak ematera. Geroztik
hainbatetan etorri dira.
Sanginesen arabera,

«hiztun gutxitu bezala,
gureespaziolinguistikoa
txikiadaetagainera,par-
tekatua, eta horrelakoe-
tan,ezdugunormaljoka-
tzen. Mugak aurkitzen
dituguguretikkanpoeta
gurebarnean.Aldebate-
tik, beste hizkuntzaren
aurrean, eskubide gu-
txiagoditugu,etabeste-
tik, gure aurreiritziak ere
arazo dira. Horrek eus-
kaldun bezala euskaraz
aritzeko momentuan
moztu egiten gaitu».
Eta zein dira desero-

sosentiaraztengaituzten
aurreiritzi horiek? ‘Per-
tsonahonekezgaituuler-
tuko’pentsatzea,euska-
raz egitea edukazio txa-
rrekoa dela pentsatzea,
hitz egin behar dugun
horri euskaldun itxurarik
aurkitzenezdiogunean...
«Horren ondorioa erda-
raz egitea da. Ez dugu
normal jokatzen eta ho-

G. PIKABEA
Euskaraznoiznahieta

nonahierosoaritzea.Ho-
rixedaTELPsaioen–Ta-
ller D’Espai Lingüistic
Personal edo Norbana-
koaren Hizkuntz Espa-

zioaren Tailerra– helbu-
rua. Izan ere, euskaldun
hiztunak maiz izaten di-
tu egoera deserosoak
egunerokoan:zenbatal-
diz gertatu ote zaigu el-
karrizketa bat euskaraz

hasi eta gaztelaniaz hitz
eginez bukatzea solas-
kideak hartara eraman
gaituelako?, lantokian
euskaraz ez dakien lan-
kidebatengatikgaztela-
niaz hitz egin behar iza-

EUSKARAZ ARITZEKO AHOLKUAK � GEMMA SANGINES PSIKOLOGOAREN ESKUTIK

«Semaforoa berdean edo
horian baldin badago
euskaraz egin eta gorrian
dagoenean zuk erabaki»
Semaforoaren kodearen bitartez, euskaraz
naturaltasunez aritzeko aholkuak eman dizkigu

Dendariak, medikuak edo lanki-
deak euskaraz ez dakielako gazte-
laniaz egin beharra, ezezagun bate-
kin gaztelaniaz hasi eta gero kontu-
ratu euskaraz badakiela... Euskal-

dunak egoera deseroso frankorekin
egiten du topo egunerokoan. Bada
egoera horietan zer egin jakiteko,
euskaraz egiteko baliabideak landu
ditu Gemma Sangines psikologoak.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Semaforoaren kodearen bitartez, egoera bakoitzerako irtenbideak proposatzen ditu Gemma Sanginesek.
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rregatik sentitzen gara
deseroso».

EUSKARAZ ARITZEKO
BALIABIDEAK
Egoera horien aitzi-

nean, euskaraz aritzeko
baliabideakhirutaldetan
banatuditupsikologobil-
botarrak. Alde batetik,
gure baliabide kogniti-
boakaipatudizkigu:«gu-
re buruan aurreiritzi ho-
riekaurkituetaaldatube-
har ditugu, beste modu
baterajokatzeko.Horrez
gain,pentsamendukolo-
nialista hori ere burutik
kendubehar dugu, eus-
karaz aritzea edukazioa
txarrekoa dela pentsa-
tzeakezduzentzuriketa
gure burutik kendu be-
hardugu».Bestetik,mai-
la fisiologikoa dugu:
«egoerajakinbatean,ur-
durisentitzenbagara,ho-
ri kontrolatzeko teknika
ikas dezakegu, edozein
terapiatan bezala». Eta
azken maila komunika-
zioarena izanen litzate-
ke:«zeretanolaesan ja-
kitea. Egoerak ez dira
horrendesberdinak,be-
hin eta berriz errepika-
tzen dira, eta erantzun
berak egoera berdine-
tarako ikas ditzakegu».
Hiztunbezala,nekeabu-
rutik kentzen saiatu be-
har dela adierazi digu:
«nekea zigor zuzena da
eta oso erangikorra da
bestemodubaterajoka-
tzeko, etahorrela, eroso
sentitzeko erdaraz egi-
ten dugu. Baina hiztun
kontzientziadun bezala,
horrela ere ez gara ero-
so egonen. Horregatik
azaltzenduguzigorbikoi-
tzarena: euskaraz egin
etagaizki sentitu,etaer-
daraz egin eta gaizki.
Biakdiradeserosoaketa
ondoriotxarrakdituzte».

KOMUNIKATZEKO UNEA
Norbaitekin komuni-

katzerakoan «momentu
asko» daudela dio San-
ginesek eta semaforoa-
renkodearenbidezeman
dizkigu xehetasunak.
«Komunikatzeko bene-

takoarazoaailegatubai-
no lehen, badira euska-
raz aritzeko semaforoa
berdean aurkituko ditu-
gun egoerak». Semafo-
roaberdeandagoeneko
egoerak honela azaldu
dizkigu psikologoak:
«bestearekin hitz egin
baino lehen, solaslagu-
nakezduelaentzunedo
ulertuadieraztekoeskua
belarrianjartzekokeinua
egin edo ‘nola?’ galde-
tzenduenean,edotaeus-
karazzailtasunezhitzegi-
ten duenean. Hirumaila
horietan oraindik sema-
foroa berdean dago eta
inork ez digu esan elkar
ulertzekoarazorikizanen
dugunik».Mailahorietan
egondaitekeenarazoba-
karra«gurebarnean»da-
goeladioSangineseketa
«halakoetan‘saiatueus-
karazegiten’esanbehar
diogu gure buruari».
Laugarrenmailanse-

maforoa horian aurkitu-
ko dugu: «askotan, au-
rrean dugunak ez duela
euskarazhitzegitenesa-
ten du, baina horrek ez
duesannahi ulertzenez
duenik. Hor ere euska-
razegitensaiagaitezke»,
aholkatudu.Beraz, «se-
maforoa berdean edo
horianduguneaneuska-
raz egin eta zer gerta-

tzendenitxaron.Ordura
arte ez hasi pentsatzen
eta ez nekatu».
Bosgarreneta seiga-

rrenmailan izanen dugu
semaforoa gorrian eta
hor aurkituko dugu ko-
munikaziorako«beneta-
ko arazoa». Ulertzen ez
digulaesatendigunmo-
mentua da bosgarren

urratsaetahorrelakoka-
suetarako, «gure au-
rrean dagoen edozein
pertsonarekinkomunika-
tzekohizkuntzaren%80
ez-ahozkoadela»oroita-
razi digu. «Errumaniar
batekinhitz egitean, be-
rehizkuntzaezbaldinba-
dakigu eta berak gurea
ezagutzen ez duenean,
nolabait komunikatzea
lortuko dugu. Ez dugu
elkarrizketanaturalaedu-
kiko baina komunikatu-
ko gara». Eta goreneko
mailan baldin bagaude,
solaskideakgaztelaniaz
egiteko exijitu digulako
izanen da. «Horrelakoe-
tan, normalean, ez da
ulertualaezkontua,bai-
zik eta dominatzea da.
‘Hemen nago ni eta zuk
nik esaten dudana egi-
nenduzu’adieraztendi-
gute eta normalean, be-
hintzat, pertsona horie-
kin ez zaigu komunika-
tzeainteresatzen,ezhiz-
kuntzarietaezbesteeze-
rri buruz ere. Berehala
ikusikoduguerasoaegi-
tenaridenalaez,etaho-
rren arabera erabakiko
dugu zer egin».
Sanginesen irudiko,

hizkuntzamenpekotasu-
na gainditzearena ez da
kontzientzia kontua:
«Orain arte, oso kontu-

tan izandakontzientzia-
dunak izan behar dugu-
la, euskaraz egin behar
dugula,behar,beharbe-
har...Bainaezda‘behar’
kontua,‘jakin’dakontua.
Badakigu hori aldatzea
nahi dugula, badakigu
euskara bizirik nahi du-
gula, badakigu euskara
maite dugula... Badirudi
erdaraz hitz egitea neu-
troa dela eta ez da. Ak-
zioak behar dira, jokae-
rek hitzek baino askoz
altuagohitzegitendute».
Hizkuntzazaldatzeko

joerahoriaurrekoengan-
dik datorkigula uste du:
«menpekotasun hori
gurasoengandik dator-
kigu. Historiak ere hori
erakutsidigu.Etabeste-
tik, ohiturak indar haun-
diadu. Hiztunokohitura
osobarneratuadugueta
ohiturak aldatzea zaila
da. ‘Honekin beti egin
izanduterdaraz’,esaten
dugu, eta aldatzeak au-
rrean horma haundi bat
duguladirudi.Bainaohi-
turakereapurdaitezke».
Ohiturak aldadaitez-

keela azpimarratzeare-
kin batera, semaforoa
berdean edo horian da-
goenean euskaraz egi-
ten badugu aldaketa
handia gertatuko dela
azaldu digu eta ez dela
hainzaila.Dioenez,«eus-
karazgerora ikasidugu-
noei mesede haundia
egiten digute euskaldu-
nek euskaldun izaten».
Eta euskaldun osoaren
kontzeptuazeremintza-
tu zaigu: «Jose Maria
SanchezCarrionTxepe-
txek euskaldun osoaren
kontzeptuaerabiltzenzu-
en, soziolingustika ikus-
puntutikeuskaldunaeus-
karajakitea,kontrolatzea
zela esanez. Eta nik psi-
kologiaren ikuspuntutik
sartukonukeeuskaldun
osoarenkontzeptua,es-
pazio linguistiko osoan,
lekuguztietan,euskaraz
egitea, eta arazoa sor-
tzenbada,hauda,sema-
foroa gorrian baldin ba-
dago, zer egin erabaki
beharko dugu».

UTZITAKO ARGAZKIA

Gemma Sanginesek psikologo kliniko eta kirol psikologo gisa egiten du lan.

EUSKALDUN OSOA
«Leku guztietan
euskaraz egin beharko
genuke eta arazoa
sortzen baldin bada,
hau da, semaforoa
gorrian baldin badago,
hor zer egin erabaki»

Gemma SANGINES
Psikologoa

DATUA

6
MOMENTU

bereizten ditu Gemma
Sanginesek komunikatzera-
koan. Lehen lauretan ez du
euskaraz egiteko arazorik
ikusten, eta azkenekoetan
komunikatzeko arazoak sor

daitezke.
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Lehiaketarabidalitako idazlana: «Eskiatzen,es-
kaileretan, ehizan… noiznahi erori eta maku-
luekin eta begi morelduaz ikusten dugu giza-

joa.Suhi bat eskuluzea, bertzeaosasunarazohan-
diak dituena…Gazteen artean dagoen langabezi-
ak loa galerazten dionez, gaubelak elefanteak edo
mozkortutako hartzak ehizatzen ematen ditu. Zer-
gatik ez zara isiltzen?». Ez naiz saridunetan sartu.

Zer da erregea zuretzat?

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 1998.09.10 / TTIPI-TTAPA 237. zbk

Aizkora: txapelketa eta apostuen artean
Astebete lehenago Mikel Mindegiak eta Arria V.ak hogei kanaerdikora jokatu-
tako apostua aitzaki hartuta, Indarrak neurtzeko grina ez da oraindik itzali aiz-
kora desafioetan erreportajea argitaratu zuen TTIPI-TTAPAk. Apostua irabazi
zuen Mindegiak berak zioen bezala, «apostuaren arrazoia garbi dago: Euskal-
dunak ‘ez ta bai, bai eta ez’ hasten gara eta hurrengoa ‘Nahi al duk mila duro
jokatu?’ izaten da eta hor akitzen da». Donato Larretxeak, berriz, «nik neronek
nahiago dut apostuan aritu txapelketako saioan aritu baino» onartu zigun. Ui-
tziko plazan XX. mende hasieran ateratako argazkiak hornitzen zuen artikulua.

Duela gutti Pilirekin ostatuan egin nuen topo.
Pilik semea galdu zuen berriki, eta horri bu-
ruz aritu ginen: zein gogorra, zein tristea, fa-

miliaeta lagunakzein inportanteakdiren…etades-
peditzerakoan, «TTIPI-TTAPAn irakurtzen dizut»
erranzuen,etanik«hurrengoan
zutaz oroituko naiz» erantzun
nion.Etahemennago,Pilizoroi-
tzen. Eta bere gisan dauden
bertze batzuk ere gogoan di-
tut: Ana, Marian, Loli, Kristina,
Isabel,Pilar, Jaione, Itziar,Blan-
ca…Dudarikgabe,bizitzanpa-
satu behar dugun egoera zailena, gure hurbileko
baten heriotza da, eta guztiz jasanezina behar du
izan hiltzen zaigun hori gaztea baldin bada. Seku-
lako desastre baten ondotik bertze bizitza bat bi-
zitzen ikasi duten heroi batzuk dira niretzat per-
tsona hauek. Beraiek garrantzia kentzen diote, eta
«zer eginen dut ba, aitzinera segitu baizik» diote.
Baina ez da hala. Izigarri merito haundiko per-
tsonak zarete, dudarik gabe HEROI batzuk zare-
te (niretzat bederen). Besarkada haundi bat.

Ai heriotza!!!

Nire txanda
Koro IRAZOKI

«Bertze
bizitza bat
bizitzen ikasi
duten heroi
batzuk dira»

Irati OTXOTEKO
Lesakako txirrindularia

Junior mailako Espainia-
ko pistako txirrindula-
ritza txapelketan zila-
rrezkobidominagolko-
ratu ditu, abiadura eta
500 metroko probetan.
Pistan ez ezik, errepi-
dean ere lehiatzen da.

Niko MINDEGIA
Eskubaloi jokalaria

Nafarroakoeskubaloira
ereailegatudakrisiaeta
arazoekonomikoaktar-
teko, Doneztebeko jo-
kalari bikainak Logro-
ñorako bidea hartuko
duhurrengodenboraldi-
an, San Antonio utzita.

Xabi IBARGARAI
Erratzuko palista

BuruzburukoMunduko
pala txapelketan bron-
tzezkodomina lortudu,
hirugarren posturako
lehia Urkijori irabazita.
Ezuste ederra eman du
erratzuarrak, batez ere
Gaubeka kanporatuz.
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Kolaborazioak

Pasaberri den Aste Santuko egun batean, Al-
tzaten juntatu ginen kuadrillako lagunak. Ez
dakit krisiagatik ote zen, baina panorama

triste samarra zen. Jende aunitz ez jatetxean afal-
tzen, eta gero ere ez, afalondoko xurrupa egiteko
denboran.
Nolanahi ere, gu han ginen eta, ostatu batetik ber-
tzera ibili ginen idorpebila.Horietakobatean,Eus-
kal Telebista paratua zuten, eta han euskal kanta-
ri batzuk ari ziren eginahalak egiten, baina maki-
nak boza kendua zuen, eta haren partez bertze
musika bat aditzen zen. Mugimendurako hobea,
duikabe.
Gu bortz lagun, eta guzira dozena bat bertzerik ez
baikinen edantoki hartan, nagusiarekin konber-
tsazioan hasi, eta galdetu genion inporta ote zitza-
ion telebistari berriz ere hitza ematea. Mutilak ez
zuen gaizki ikusi, eta kasu egin zigun. Xabier Le-
te ari zen aski polliki, “Altzateko jaun, hor zaude
nonbait, zure lurrera itzultzeko zai...”.
Ustekabean, mostradorean zegoen gure gisako
bertze gautxori bat espantuka hasi zitzaigun. Ea
zergatikpararazigenuenmusikahura;ezzelahorre-
tarako tenorea, edo hobe genuela zaharrak etxe-
ra erretiratu. Horrelako
zerbait, ez bainion dena
entenditu, “erdarazmin-
tzo baitzen, berak jakin
nola” Xalbador bertso-
lariak erran zuen beza-
la. Lehenbizian pentsa-
tu genuen gitarra jotzen
ari ote zitzaigun, baina
ez, gero, iduri zuen se-
rio ari zela, guri kargu
hartzen alegia.
Ezgenuen jaleorakogo-
gorik,aspaldiapalduzen
gure gandorra eta ka-
mustu zitzaizkigun leta-
ginak. Etxeko nagusi ja-
torrari protestatzen ari
zenari kasu egiteko e-
rrangenion: euskal kan-
tariak ikusteko utzi, bai-
namutu, eta bertzemu-
sikabatparazezala.Ho-
rrelaxe konpondu zen
afera.
Ez dut kexarik halako kritika xelebrea egin zigun
adiskidearentzat. Berak jakinen du, alajokoa! Gu-
rekin sartzeko manera itsusia izan zen, baina ez
gara orain oihuka aritzeko libertatea inori kentzen
hasiko! Hori bai, horra galdemodu bat airean: zer
poema eskribituko ote zuen Xabier Letek gure to-
kian egon izatera!

Xabier Lete Altzaten

«Ez genuen
jaleorako gogorik,
aspaldi apaldu zen
gure gandorra eta
kamustu
zitzaizkigun
letaginak. Etxeko
nagusi jatorrari
protestatzen ari
zenari kasu egiteko
erran genion:
euskal kantariak
ikusteko utzi, baina
mutu, eta bertze
musika bat para
zezala. Horrelaxe
konpondu zen
afera»

Mikel TABERNA IRAZOKI «Kapi»

Harrigarria iruditzenzait.Elizakatolikoakesta-
tuespainoleanbiltzendituenabantailak au-
nitz dira. Ezdabidezkoa.Egon, besteelizki-

deakbadirelako–zerrenda luzeaosadaitekeegun–,
hala nola elizarik ez dugunok.
Hortaz ari naizela: saiatu zara inoiz garai bateko
derrigorrezko bataio eta antzekoei uko egiten? Eli-
zari ez baitzaio komeni, izugarrizko ibilbide luze eta
traketsarekin eginen duzu topo. Asperturik, amo-
re eman dezakezu.
Estatuan, frankismoaren herentzian eta garai ba-
teko konkordatuetan –Vatikanoarekin finkatutako
ituna– oinarritzen dira pribilegio horiek. Ugariak.
Injustuak. Estatuak
erlijiorik ez duela su-
posatzen baita edo,
hobeesana,beretzat
dituen herritar guzti-
en pentsamoldeak
berdin babestu be-
harko lituzke. Ja, ja!
Eliza katolikoaren
eskuindarrei, halaeta
guztiz,dutenahuske-
ria iruditzenzaie.Den
denanahidute.Ezdu-
teestatu laikoedoer-
lijio gabeko bat onar-
tzen,gogokoakezdi-
tuzten besteengana-
ko legeak amorra-
raztendituzte–protestan, kalean ikusiditugumaiz–.
Laburki, estatu konfesional katoliko bat nahi dute.
Are gehiago Nafarroan, non frankismoaren garai-
ko ‘opusdeismoak’ pribilegioenmerkatua berega-
natu zuen. Euren eremutzat duten probintzia au-
tonomiazmozorrotuetapolitizatuondotikegitezko
abantailen pilaketarekin segitu dute. Elizak, aba-
detxeak, etxeak, lurrak eta labrantza eremuak ja-
begotzat erregistratu dituzte. Eurenak omen dira,
gehienakmendeetaneliztar-herritarrekeraiki,man-
tenduetagaratubadituzte ere.Normaltzat hartzea
lortu dute, gainera, neurri handi batean.
Esate baterako: Zubietako Herriko Etxeak kon-
ponduko du –ari da konpontzen–, auzolana era-
biliz,elizaren teilatua.Elizaezdaherriarena.Apezpi-
kutzak erregistratu zuen hainbat etxe eta lur ere-
murekin batera. Ez ditu zergak ordaintzen. Nik bai.
Materiala jarri omendu.Nikere.Udaletxeakordain-
tzen ditu langile eta lanorduak. Niri ez. Niri teilatu
baten konponketarako aurrekontuaren portzenta-
je bat ordain arazi zidaten. Nafarroako eliza kato-
likoaren apezpikutzari ez.
Ez da justua. Diskriminatzailea da. Ez dago esku-
biderik.

Zubietako elizaren teilatuaz edo
diskriminazio baten historiaz

«Eliza ez da
herriarena.
Apezpikutzak
erregistratu zuen
hainbat etxe eta lur
eremurekin batera. Ez
ditu zergak
ordaintzen. Nik bai.
Materiala jarri omen
du. Nik ere.
Udaletxeak
ordaintzen ditu langile
eta lanorduak. Niri ez»

Juainas PAUL ARZAK
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IRAKURLEAK MINTZO Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze aldera, ez da komeni
1.900 karaktere edo 24 lerro baino gehiagoko gutunak bidaltzea.TTIPI-TTAPAk eskubidea du gu-
tuna laburtzeko. Gutunarekin batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-deiturak, he-
rria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

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

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

Kalitateko haur
eskolen (0-3)
alde

Ultzama, Elizondo, Bera,
Betelu eta Doneztebeko
Haur Eskolak

Zirriborro hau irakur-
tzeko aukera izan dugu
eta baita gure foru erki-
degokohiruurtezbehe-
rako haurren eskolara-
tzean izanen dituen on-
dorioak hausnartu ditu-
gu. Zirriborro honen ira-
kurketak, guztiz kez-
katuta utzi gaitu eta 0-3
urteko haurren eskola-
ratzebaldintzaketazen-
troen profesionalen la-
nak jasanen dituzten
funtsezko okerragotze-
aksortzendigunegone-
zinarekin.Baldintzahau-
en ezartzeak, egunero
zentro hauetan lanean
gaudenonlanarengutxi-
espena eta honen ingu-
ruan agerian geratzen
denezjakintasunaadie-
razten digu.
Gurebalorazioaguz-

tiz ezezkorra da, mal-
tzurra, gaiztoa, iruzurtia
eta asmo txarrekoa den
zirriborroazarigarelako,
etahiruurtezbeherako-
enzentroendesarautzea
duelako helburu, arau-
tzen duen bakarra gaiz-
ki etamoduezegokiba-
tean egiten duelako.
Zirriborro berri hau

zentroguztiakarautzea-
ren kontra azaltzen da
etagaineraratioak (ume
kopuruahezitzailebate-
rako) eta baldintza fisi-
koak okerragotu egiten
ditu.Zirriborroakmahai-
gaineratzen dituen bal-
dintzek hiru urtez behe-
rako haurren zentroen
kalitatea suntsitu egiten

due.Hauguztiaebiden-
tzia zientifikoa da.
Plataformatikhiruur-

tez beherako haurren
zentroak hezkuntza-
izaera dutela defenda-
tzen dugu. Oinarri hau,
jaiotzatikKonstituziona-
ladenhezkuntzarakoEs-
kubidehaubermatzeko
bide bakarra da.
Oinarrizko eskubide

hau hezkuntza ikuska-
ritza eta betebeharren
araudiarenbidezberma-
tubeharda.Horrela,adin
hauetako haurrak edo-
zein lekutan, edozein
modutanegondaitezke,
hauen ahalmen neuro-
logiko, sozial eta afekti-
boen garapena bidera-
tzekobeharbezalakoti-
tuludunprofesionalikga-
be.
Zirriborrohonen3.ar-

tikuluak barkaezinezko
akats batean azpima-
rratzen da; “haur hez-
kuntzakolehenzikloaira-
kastenezdenzaintzaeta
arreta zentroen eta zer-
bitzu eta aisialdirako es-
tablezimenduak, Foru
Dekretuhonenarauditik
at geratzen dira. Kasu
hauetan egokitutako
araudia ezarriko da eta
inolaz ere izanen dute
haien izendapenean, le-
henzikloaeskaintzendu-
ten zentroekin nahastea
eragin dezaken identifi-
kaziorik erabili”. Zentro
batzukaraudirenbat iza-
nendutelaetabesteba-
tzuk ez dutela ezer iza-
nen eta haur batzuk ga-
rapen egoki baterako
baldintzak izanen di-
tuztelaetabestebatzuk,
eskubidehaugabe,adia
galdutaibilikodirelaesa-
teko zalantzazko hitz
hutsak.
Zirriborrohonek,mo-

du leunez, egokitzape-

narenetamalgutasuna-
ren izenean (komunika-
bideetanagertuzenbe-
zala) zentro hauen kali-
tatea suntsitzen du eta
baldintzen funtsezko
okerragotzeradoa.Soi-
lik hiru adibide adie-
razgarri:
a) 16/b.8. artikuluan

dio “haurrak hartzen di-
ren geletan, argiztatze
eta aireztapen egokia
egon behar du airearen
kalitatezbermatudadin”.
Aurrekoanesatenzena-
rekin alderatuta, ez du
esaten gela guztiak ar-
giztatze eta aireztatze
naturala izan behar du-
telaetahauekgelarazu-
zenean izan behar dire-
la. Artikulu honek, hau-
rrak argiztatze artifizia-
lean ordu asko egotera
behartzendituzten zen-
troentzat zurigarri izan
nahi du. Baldintza hau-
ek, gaitz biologiko ez-
berdinak eragin ditzake
haurrengan.
b) Era berean, gara-

pen egoki bat egon da-
dinetahaurrensegurta-
sunerako ezinbesteko-
akdirenbestebaldintza

fisikoak‘desarautu’egi-
tenditu:bizi-espaziona-
hikoa haurrentzat, 2-3
urtekoengelan,atseden
hartzeko espazio berei-
ziari uko egiten dio, ez
dugelatik ikusgarriaketa
sartzeko errazak diren
komuneningurukoarau-
dirik aurreikusten, edo
eta jolastoki propio bat,
estalia edo estali gabe-
koa, izatearen beharra
ez du bermatzen, non
haurrak egunero kalera
oxigenatzera atera dai-
tezke eta ez daitezen
egon ‘lau’ pareten arte-
an ordu gehiegi.
c) Zortzigarren arti-

kuluaren bidez ezarriko
den ratioen funtsezko
okerragotzeak,aipamen
berez ia merez idu .
28/2007Dekretuanezar-
tzen ziren ratioak, kali-
tateko hezkuntzarako
gomendatutakoak bi-
koizten zituen. Egungo
zirriborroak, zentroetan
ematen diren haur zein
profesionalen segurta-
sunetaongizatebaldin-
tzak eta hezkuntzarako
daudenaukerakokerra-
gotzean tematu egiten

da behin eta berriz.
Egiaztatutako ikerketek
diote ratio txikiek (4
haur/hezitzaileko urte-
betezbeherakogeletan,
6 haur/ hezitzaileko 12-
24 hilabete arteko gele-
tan eta 8 haur/hezitza-
ileko 24-36 hilabete bi-
tarteko geletan) haurre-
kiko gertuko harrema-
nak ahalbidetzen di-
tuztela, jolasetan parte-
hartze handiagoa dela,
komunikaziorakoetael-
karrizketarako aukera
hobeak sortzen direla,
arrazoiketa bultzatzeko
proposamen hobeak
daudela,banakakoarre-
ta bermatzen dela eta
sistemaez-hertsatzailea
finkatzen dela.
Plataformatik, indar

sozial eta politikoei ez-
arautzaile,kaltegarri,kol-
dar,gaizto,maltzur,arris-
kutsueta0-3urtekozen-
troen kalitatearen sun-
tsitzaile den zirriborro
hau betirako ezabatzea
eskatzendiegu. Erkide-
go honetako herritarrek
ez dugu merezi zentzu-
gabekeria lotsagabe
hau.

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Iñigo SAGASTIBELTZA (Leitzako bertso eskola) ) • Doinua: Atmosferatik atera eta

Goi tentsioko linea egin
nahiean dabil Gaztela
ta esan gabe energi hori
AHT-k behar duela
gure mendiak utziko ditu
basamortu bat bezela
ze suntsiketa krudela
ezin da ulertu bela
jakin nahi nuke guzti honekin
nork beteko dun sakela
ta okerrena da tren puta hori
beharrezkoa ez dela!

Hondamendi bat itteko prestu
interes batzuen truke
gizarteantzat ezer onikan
lortuko denik ez uste
beharrezkoak diren gauzetan
behintzat dirurik balute
lapurretan hainbat putre
eta polítiko kutre
utzi ezkero berriro ere
nahi dutena ingo dute
nere ustetan guzti honen aurka
altxatu behar genuke!

Goi tentsioko linea
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Prentsatik bildutakoak 11 galdera labur

Nolaaurkeztukozenigukenorden
Imanol Arangoa?
Leitzako gazte zoriontsu bat.
Zein zaletasun dituzu?
Mendia, musika eta parranda.
AurtengoAtekarockhitzbakarba-
teandeskribatubeharkobazenu?
Lastima, osoongi ere ez zaiguate-
ra eta.
Zein egoeratan ikusten duzuAte-
kabeltz?
Gaztetxearen aldetik,GazteAsan-
bladarenaldetik, indartzenarigara.
Ongi doaasuntoa.Etaherrigunea-
renaldetik,herriko taldeeragileas-
ko daude, gogoarekin gaude eta
erantzunonaarigaraematen,gus-
tura gabiltza.
Nola ikusten dituzu Leitzako gaz-
teak?
Oso pasotak. Herriko jende asko
bezala, lonjatanegotendira,ezdira
inplikatzenetahoridaminaskoegi-
tendiguna.Partehartzekoezdute
iniziatibariketaaldehorretatikne-
gargarria da. Eta ez dakizu horri
aurre egiteko nola heldu eta beti
daukazu pena hori. Leitza berez
oso herri aktiboa da, baina jende
gazte asko ez dira mugitzen.
Zer du Leitzak faltan eta zer so-
beran?
Faltan jendeaaktibatzeaeta
sobran... Hori bai ez da-

kidala nola esan...
Goi tentsioko linea egin nahi du-
te Leitzatik pasatuz...
Gure herriari baino gehiago eragi-
tendiotenherri askodira, baina lo-
tsagarria da. Guremendiak izorra-
tzen dituzte eta badira beste mo-
du batzuk horri aurre egiteko.
Parranda egiteko toki bat?
Leitza.
Mendi bat?
Urepel.
Musika talde bat?
Euskal musika gustuko dut baina
internazionala ere bai eta talde in-
ternazionalbatesanendizut:KORN

taldea.
Amets bat?
Euskal Herri
independente
bat izatea eta
euskal preso

eta ihes-
lariak
etxera
ekar-
tzea.

� Imanol ARANGOA � Leitzako gaztea

«Beganoa zarela erra-
ten duzunean jende
aunitzek sentitzen du
bere burua defenda-
tzeko beharra. Ni be-
ganoa izatea haientzat
eraso pertsonal bezala
hartzen dute. Ematen
du horrek zalantzak
sortzen dizkiola eta
gaizki sentitzen dira.
Halakoetan arazoa ez
da nirea, haiena baizik
Inori eskatzen ez zaiz-
kion azalpenak exiji-
tzen dizkigute guri.
Ematen du beganook
perfektuak izan behar
dugula (...)

Itoizko urtegiaren eta
ubidearen inguruko
Pedro Arrojo irakaslea-
ren txostenak hor dau-
de. Nafarroako Gober-
nuak egin ez dituen
edo erakutsi izan nahi
ez dituen kalkuluak hor
daude. Denbora era-
kusten ari da saldu zu-
ten ideia ez dela inon-
dik ere erreala. Garran-
tzitsua da gizarteak
ikustea zer gertatzen
ari den horrekin».

Edurne ELIZONDO
Berako kazetari/idazlea
ARGIA, 2012.04.22
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HEDABIDEAK

MUS TXAPELKETA � XALOA, XORROXIN ETA TTIPI-TTAPAREN ALDE

Beratarrek irabazi dute eskualdeko
komunikabideen aldeko mus txapelketa
22 bikote
lehiatu ziren
apirilaren 14an
Sunbillan

TTIPI-TTAPA
Xaloa Telebista, Xo-

rroxin Irratia eta TTIPI-
TTAPAren aldeko mus
txapelketaren finalaapi-
rilaren 14an jokatu zen
SunbillakoUlibeltzakel-
kartean. 22 bikote aritu
ziren azken saioan eta
final handian, Berako
Asier Saraguetak eta
Patxiku Artiedak lortu
zuten txapela,Arantza-
koAnttonMaizetaLour-
des Goñi senar-emaz-
teei irabazita.
Herrizherri jokatudi-

ren txapelketetan 198
bikotek eman dute ize-
naetahortaz,4.000eu-
ro lortu dira Xorroxin,
XaloaetaTTIPI-TTAPA-
rendako. Hiru komuni-
kabideen izenean es-
kerrak eman behar
dizkiegu partehartzai-
leei, baita antolaketan
etasarietan lagundudu-
teneskualdekohainbat
elkarteri ere.
Almandozen, 16 bi-

koterekinetaSunbillan,
15 bikoterekin, jokatu
ziren txapelketarik jen-
detsuenak. Herriz herri
jokatutako txapelketa
horietako txapeldunek
zuten hitzordua apirila-
ren 14an Sunbillan, 22
bikotek denetara. Herri
bakoitzetik, beraz, bi-
kote bana izan zen. An-
tolatzaileekhalaeraba-
kita, finalaantolatzen la-
guntza haundia eskaini
duenSunbillakoUlibel-
tzak elkarteko bi biko-
te izan ziren final haun-

dian. Elizondotik ere bi
bikote etorri ziren, Erla-
tegiko txapelketan ari-
tutako Aitor eta Iban
Ruiz de Larrinaga eta
Falfarak elkarteko An-
gel Telletxea eta Iñaki
Telletxea aita-semeak.
Zugarramurdiko biko-
terik, aldiz, ez zen izan.
Kontuakkontu, joko-

an sartu eta final laur-
denetarako txartela lor-
tu zuten Bera, Aniz,
Arantza,Almandoz,Zu-
bieta, Elizondoko Fal-
farak, Sunbilla eta Oro-
nozko bikoteek. Final-
laurden horietan, Bera-
ko Asier Saragueta eta
Patxiku Artiedak iraba-
zi egin ziotenAnizkobi-
koteari; Arantzako An-
tton Maiz eta Lourdes
Goñik ere irabazi egin
zieten Almandozko Lo-
renzoeta JoseLuisOs-
kozi; Elizondoko Falfa-
rak taldeko Angel eta
Iñaki Telletxeak ere ga-
raipena lortu zuten Zu-
bietakoTxominUgalde
eta Hilario Mutuberria-
ren kontra eta Sunbilla-
ko Jose Miguel Galain

eta Jose Luis Agirrek
menpeanhartuzituzten
OronozkoJoseAltxueta
Joxemi Arizmendi.
Finalerdietan, Aran-

tzako Antton Maiz eta
Lourdes Goñi senar-
emazteek irabazi zieten
SunbillakoJoseMiguel
eta Jose Luisi eta Be-
rakoSaraguetaketaAr-
tiedak bertze horren-
bertzeeginzuenElizon-
doko Telletxea aita-se-
meekin.
Final handian, Bera-

koAsierSaraguetaketa
Patxiku Artiedak lortu
zutengaraipenaetaAn-
tton Maiz eta Lourdes
Goñiazpitxapeldun izan
ziren.
Txapeldunendako

txapela eta trofeoaz

gain, eskualdeko pro-
duktuekin osatutako
saskia izanzen,300eu-
rotan baloratua. Azpi-
txapeldunekereeskual-
dekoproduktuekinosa-
tutako saskia lortu zu-
ten,200eurotanbalora-

tua eta hirugarren gel-
ditu zirenek, Jose Mi-
guel eta Jose Luis sun-
bildarrak eta laugarren
sailkatuek, Angel eta
Iñaki Telletxea aita-se-
meek, sagardo botilak
etxeratu zituzten.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Lau bikote finalistak, eta txapela soinean Berako Asier Saragueta eta Patxiku Artieda irabazleak.

LEHEN BI POSTUAK
Berako Asier
Saragueta eta Patxiku
Artiedak irabazi dute
txapelketa eta Aran-
tzako Antton Maiz eta
Lourdes Goñi azpitxa-
peldun izan dira.
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Maiatzak 16 asteazkena BEZPERA
12:00 TXUPINAZOA Herri-buelta BAZTANGO GAITEROekin.16:00 HAURRENDAKO HERRI
KIROLAK. 18:00 MERENDUE. 18:30-20:30 Dantzaldia IÑAKIrekin. 20:00 EZKIL-JOTZEA.
21:00 BAZTANZOPAK. 01:00-04:00 Dantzaldia karpan IÑAKIrekin.

Maiatzak 17 ortzegune SALBATORE EGUNE
10:00DIANAK.11:00MEZANAGUSIA.12:00HERRIKODANTZARIEN ERAKUSTALDIA.13:00
LUNTX HERRIKOIA. 17:30 Trinketeko V. ESKU PILOTA TXAPELKETAKO FINALAK. 19:30 Ran-
txerak LOS TENAMPASekin 22:00 GAITEROAK. 00:30-04:00 Dantzaldia JOSELU ANAIAK
taldearekin.

Maiatzak 18 ortzileria HAUR ETA JUBILATUEN EGUNE
10:00 DIANAK BASERRIETAN. 11:00 HAURRENDAKO JOKUEK Erreboteko plazan. 13:30
HAURRENDAKO BAZKARIE karpan. 14:00 JUBILATUEN BAZKARIE Olari jatetxean. GAZTE
BAZKARIEBaigorrin.15:00HAURRENTZAKOJOKUEK.18:00TXOKOLATADA. 20:00Dantzal-
dia AIERRIK taldearekin. 21:30 GAITEROAK. 23:00 KONZERTUEK karpan. 01:00-04:30
Dantzaldia AIERRIK taldearekin.

Maiatzak 19 launbeta
10:00 DIANAK Txarangarekin. 11:00 MUSIKA TRESNEN FABRIKA. 12:00 EUSKARAOKEA.
12:00ARANABIAKO PALA GOMATXAPELKETAKO FINALAK.14:00 ZIKIRO-JATEA JULIO SO-
TO eta SUSTRAI COLINA Bertsolariekin eta fanfarrearekin. 20:00 TRIKIDANTZ taldearekin
dantzaldia. 21:30 GAITEROAK. 01:00-05:00 Gaupasa TRIKIDANTZ Taldearekin.

Maiatzak 20 igendia
10:30 V. HAUR-KROSA. 11:00 MEZA NAGUSIA. 11:30 IV. HERRI LAISTERKETA. 12:30 SARI
BANAKETA eta LUNTXA partehartzaileendako. 18:00 DANTZA ERAKUSTALDIA Lesakako
Tantirumairu Euskal Folklore taldearekin.19:30-21:30AIERRIK taldearekin Dantzaldia.On-
dotik AFARIE inderrak gelditzen zaizkienendendako… Besten akabaila.

EGITARAUA
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Maki eta Kristina URTASUN | Iruritako musikariak

«Gizarte Bilguneak bizitza
handia eman dio Iruritari»

Maki eta Kristina Urtasun Jaimerena ahizpak aski ezagunak dira kultur eta kirol arloan.
Iruritako Salbatore bestetan edo Dantzari Egunean ez dute hutsik egiten beraien txistu
doinuek eta normalean lan egitea suertatzen zaie egun handian. Hala ere, Kristinak aur-
ten deskantso hartuko duela aipatu digu eta Makik, «neri bakarrik txistu jotzea, hori
lana bada…». Bestetan gehien gustatzen zaiena zer den galdetutakoan,Makik dena gus-
tatzen zaiola aipatu digu, «Salbatore eguneko dantzak, zikiroa, ‘ez hain gazteen’
bazkarie». Kristinari, berriz, «karrikako giroa, herri guzie kanpoan ikustea» gustatzen
zaio. Guttiena, berriz, «zikinkeria eta zakarkeriak».
Posible izanez gero zer ekarriko luketen bestetara galdetuta, dauden bezala arras ongi
daudela uste dute. Halere, guardasolen bestak bezala ezagunak dira Salbatoreak eta egu-
raldiak kezka sortzen duenez, «karpa haundi bat herri guzie tapatzeko eurie eginez
gero?» proposatu du Makik eta «posible izanez gero, eguzkia» aipatu du Kristinak.
Neska kirolariak ere badira bi ahizpak, gazte-denboran eskubaloian aritu ziren BKTn eta
orain pala edo frontenisen aritzeko raketa maiz hartzen dute… «orain kirola xuabe xua-
be.Bestetanezdutkirolikeginen»aipatudiguMakiketaKristinakdioenez,kirola«gaztea
zarelaik bai, orain ni dena xuabe xuabe, bai kirola bai besta».
Musika ez ezik, kantua ere maite dute eta Elizondoko Abesbatza Ttikia gidatzen aritzen di-
ra… Hortaz, musika eta kanturik gabeko bestarik ez dituzte imajinatzen. «Ez, inondik
ere –dio Makik– bazkari on bat, kantu batzuk, gero dantza…». Kristinarentzat ere,
«musikarik gabe ez ziren bestak izanen». Eta bestarako , «giro onean» edozein euskal
kantuk balio duela uste dute. Udako besta garaian, udako kantak ere urtero-urtero atera-
tzendiraetaaunitzetanbestetakoprotagonista izatendiraostatuetan,txoznetan…Horieta-
koren bat aukeratzeko eskatuta ez dute batere garbi Urtasun ahizpek: «Ufff, bai zaila
–erantzun digu Makik– Ez dakit udako kanta, baino bai bestetan paratzen zuten
edozein ‘salsa’ mota». «Aspaldian utzi nituen udako kantak –erran digu Kristinak–
baina bestak akitzen direnerako batzuk ikasten ditugu, aurtengoak auskalo!».
Kultur arloan hainbertze mugitzen diren emakumeak izanik, Gizarte Bilguneak Iruritari
ekarpenhandiaegindiolaustedute.Makirenarabera,«bizitzaemandioherriari,kontzer-
tuak eta bertze hainbat ikuskizun antolatzeko aukera, baita ikastaroak ere». Kristi-
nak dioenez, «Iruritan betidanik gauza aunitz antolatu dira eta herriko hainbertze
tokitan egiten ziren, Gizarte Bilgunea leku aproposa bihurtu da gauzak han egiteko
eta gehiago antolatzeko ere».
Herriko besten propaganda eginez, zer erranen zeniokete jendeari Iruritako bestetara hur-
biltzeko? galdegin diegu: «Arront giro polita izaten dela. Probatzera etortzeko» eran-
tzun digu Makik. «Eguraldi ederra eginen duela aurten, besta egiteko aproposa» ira-
garri du baikortasunez Kristinak.
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Maiatzak 16 asteazkena
20:00 TXUPINAZOA. 21:30 Plazan AFARIA MODESTOk alaiturik.

Maiatzak 17 ortzeguna
11:00MEZANAGUSIA.12:00APERITIFA txistulari etadantzariekin.16:00HAURRENJOKOAK.
18:00 TXOKOLATADA. 21:30 PAELLA JATEA eta, ondotik, KIKI BORDATXOrekin dantzaldia.

Maiatzak 18 ortzirala
12:00 GORRITI BEREANIMALIEKIN.14:00 UGARANA ELKARTEKO BAZKARIA Koxkan.16:00
HAURREN JOKOAK.16:30 BERTSO-TRIKI POTEOA herriko karriketan barna. 20:00 SAGAR-
DOTEGI MUGIKORRA. 23:00 TRAKETS taldearekin dantzaldia nekatu arte!!

Maiatzak 19 larunbata
10:00 KONTRABANDISTEN LASTERKETA: Ibilbidea: 15,8 km. Sariak: 500€ lehen sailkatua-
rentzat,(MONTXO OSTATUA SARIA), 250€ bigarren sailkatuarentzat, 150€ hirugarren sailka-
tuarentzat, 100€ laugarren sailkatuarentzat, 50€ bosgarren sailkatuarentzat eta tarteko mu-
ga 7,8 km-an. (IRIGOIENEA SARIA). Izena emateko epea apirilaren 16tik maiatzaren 16ra za-
balik dago. (www.urdazubikontrabandistas.ueuo.com). Aurten izen emateko gaia hobetu egin
da, txartelarekin ordaintzeko aukera emanez. Orduan izen emateak web bidez egin beharko di-
ra ezarritako epean eta lasterketako egunean ez da izen ematerik onartuko. 14:30 ZIKIROA
txarangak alaiturik eta gero herriko karriketan barna KALEJIRA. 16:00 HAURREN JOKOAK.
20:00 KAPELU JAURTIKETA. 21:00 Indar berritzeko ZINGAR JATEA eta giro onari eusteko
mariatxiekin dantzaldia. 00:00 GABEZIN taldearekin dantzaldia.

Maiatzak 20 igandea
16:00 YINKANA. 17:00 AIZKORA SAIOA frontonean JOXE BIKONDOArekin. 18:00 Urdazu-
biko HERRIKO GAZTEENARTEKO FRONTENISTXAPELKETAREN FINALA.19:00MOTOZERRA
SAIOA frontonean JOXE BIKONDOArekin. 19:30 BOLETOEN ZOZKETA: zorte on! 20:00 PIN-
TXOAK denentzat LUCIANO musikariak alaiturik.

Asteazkeneko afariko, paella jateko eta zikiroko txartelak fiteago hartzeko:
Anastasi, Indianobaita eta Montxo
Ezbeharren bat gertatuz gero, Urdazubiko gazteriak ez du bere gain hartuko.

EGITARAUA



Urdazubiko Salbatore besten antolaketa gazteen esku izaten da eta horiek, bortz laguneko
batzordea osatzen dute.Aurten, Ione Bengotxea eta Ane Huarte batzorde horretako kide dira.
Antolaketa lanak inauteriak igaro orduko hasten direla aipatu digute:«Ihauteak eta gero jun-
tatzen gara bestetako komisioan gauden 5ak eta lanak banatzen ditugu, adibidez, bat
kontzertuetaz arduratzen da, bertze bat haurren jokoetaz, bertzea bazkari eta afari-
etaz…», diote.
Batzordean bortz lagun izanagatik, gazte eta heldu aunitzek parte hartzen dutela onartu dute
Ione Bengotxeak eta Ane Huartek: «Komisioan bortz lagun gaude, eta guk egiten ditugu
lan garrantzitsuenak. Baina gazte eta heldu aunitzek parte hartzen dute ere lan auni-
tzetan: karpa eta txoznak muntatu, paella/txuleta/xingarrada prestatzen, platerak-eta
garbitzen…».
Diru kontuak kitatzeko orduan, bi antolatzaileek aipatu digutenez «diru gehiena ihautetan
biltzen da.Haurrek ere parte hartzen dute.Biltzen duten diru guztia bestak prestatzeko
ematen digute. Gero boletoak salduz ere diru dexente biltzen dugu. Herriko Etxeak ere
parte hartzen du eta laguntzen digu diru kontuetan». Alde horretatik, aipatzekoa da aur-
tengo boletoak saltzen ari direla. Lehendabiziko saria Donostiako La Perlan zirkuitua eta
bazkaria egiteko bi sarrera izanen da, bigarren saria lau afari Urdazubiko jatetxe batean eta
hirugarrena azgazki kamera bat.
Urteroko martxa izanik ere, antolaketak denbora eta dirua eramaten du. Ione eta Anek aipatu
digutenez,«diru kontutan,kontzertuak izaten dira gehien kostatzen direnak,eta denbo-
ra aldetik, kontrabandisten lasterketak du lanik handiena: bidea garbitu eta markatu,
edariak prestatu eta banatu ibilbidean barrena…».
Egitarautik gustokoena zer duten galdetzerakoan bat egin dute bi antolatzaileek: «Bertso tri-
ki poteoa ekitaldirik pollitena dela iduritzen zaigu. Aurten Jexux Mari Irazu eta Julio
Soto etorriko dira. Horretaz gain, berrikuntza bat dugu aurten: Herriko Gazteen arteko
frontenis txapelketaren finala jokatuko da igande arratsaldean. Lehen aldiz egiten
denez, jende aunitz animatu da jokatzera eta arras txapelketa pollita izaten ari da».
Egunez egun hainbat ikusgarri izaten dira Urdazubiko Salbatore bestetan,baina egun bat hau-
tatzekotan, «gu biendako giro pollitena izaten den eguna ortzeguna da –aipatu digute

Ione Bengotxeak eta Ane Huartek–. Jendea oino frexko dago eta goizetik jun-
tatzen gara meza ondoko aperitifa prestatzera. Arra-

tsaldean haurrentzako jokoak izaten dira eta
gauean paella jatea. Arratsean giro ederra

sortzen da eta ia 300 pertsona juntatzen
gara».
Sosa gehiago izanez gero, aldaketa edo
hobekuntzaren bat proposatzekotan, «talde
ezagun bat ekarriko genuke gustora. Eta

herriangeroetahaurgehiagodaudenez,
ba Pirritx eta Porrotx ekartzea aukera
on bat izanen zen seguraski» aipatu
digute.
Jakina da Dantxarineak xarma handia
duela Iparraldeko eta Frantziako jen-
dearentzat.JendehoriUrdazubikobeste-
tara ere hurbiltzen dela aipatu digute.
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Ione BENGOTXEA eta Ane HUARTE | Bestetako antolatzaileak

«Herriko gazteen arteko
frontenis txapelketaren finala
jokatuko da igandean»
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Ione eta Aneren erranetan, «Iparraldeko jende frango animatzen da, Salbatore eguna
Frantzian besta eguna izaten baita urtero. Hala ere, azken urte hauetan alkoholemia
kontrol aunitz jartzen ari dira eta horrek jendea beldurtzen du autoa hartzerakoan.Baz-
tan aldetik jende guti hurbiltzen da, Iruritako bestak ere aldi berean baitira».
Urdazubiko bestetara animatzeko, berriz, horra Urdazubiko bi neska hauen gomita: «Urtetik
urtera giro ederragoa dago Urdazubin eta datozen guziei harrera ona eginen diegu».



Zubiondoan,PantxoBentansortua,Jose-
nea gasolindegiko arduraduna da Txo-
min Iribarren.DantxarinekoMerkatarien
Elkarteko presidente 2010eko ekainaz
geroztik. Txominek aipatu digunez,
«2005ean sortu zen Dantxarineko
Merkatarien Elkartea eta gaur egun
16 komertzio biltzen gara, gehienak
bentak,jatetxerenbatzuketagasolin-
degia». Jende aunitz ibiltzen da Dan-
txarinean, baina hemen ere nabari da
krisiaren ondorioa. «Nork ez du eza-
gutzen krisia? –onartzen du Elkarteko
presidenteak–Dantxarineanereberdin,
baina nere irudikoz momentu latze-
tan ideia berriak bultzatu behar dira
eta horretan gaude. Orain arte gure bezeroek guk mugan eskaintzen genituen pro-
duktuen erreferentzia bat bazuten eta hemendik aitzinera eskaintza hori zabaldu
egin beharko dugu eta aukera berriak ere eskaini». Joan den urte hondarrean, kon-
parazio batera, tragoa laguntzeko pintxoa urririk ematen zuten kanpaina hura ongi atera
zela aipatu digu Iribarrenek. «Esperientzia piloto moduko bat izan zen, elkartearen
bidez gauza berriak proposatzeko modu bat. Publizitatean indar handia egin dugu
eta marketin plana aldatzea erabaki genuen, egun bereziak eskainiz. Herriko Etxe-
arekin ere badugu harreman ona eta elkarrekin gure eskaintzaren berri ematen ari
gara eta horren barrenean sortu zen kanpaina hori. Bezeroek ere beraietaz oku-
patzen garenaren sentsazioa hartu zuten». Etorkizunera begira, Mendekostetan Dan-
txarineko bestak berreskuratzeko asmoa du Elkarteak edo Eguberrietan Olentzeroren bat
egin eta benten artean itzulixka bat egitea…
Urdazubiko Salbatore bestei dagokionez, Dantxarinean ez dela gogorki somatzen aipatu
digu Txominek, «baina Frantzian ere besta eguna denez, jendea gehixeago ibiltzen
da. Baina Dantxarinera egunpasa etortzen dena Urdazubira ere joaten da egun ho-
rretan. Herriko Etxearekin elkarlanean hasi garen honetan, gure helburua ere hori
da: gure eskaintza komertzialarekin eta herriko eskaintza kulturalarekin, lezeak,
monasterioa… jende berria hurbilaraztea».
Salbatore bestak disfrutatzea ere gustatzen zaio Iribarreni, «ahal dudan neurrian besta
egiten dut, denerako astia hartu behar da. Besten barrenean, badira mementuak
adin guzietakoak gozatzeko. Neretako, aski maite dudan ekitaldia zikiro jatea da,
egun ederra pasatzen dugu hantxe, txarangarekin ostatuetan itzulia egin,normalean
ez dut hutsik egiten». Motorzalea izanik, garai batean Urdazubin egiten zen motokros
txapelketa ere gustura ikusiko luke berriz ere Txominek, «gauza aski berexia zen eta
polita, leku aproposa zen, baina ingurumen aldetik baldintza gogorrak ezarri zi-
tuzten eta ez da gehiago egin».
Urdazubin gazteek antolatzen dituzte bestak, «betitik hori da hemengo ohitura, gure
gazte denboran ere halaxe zen eta horrela segitzen du» dio Joseneko nagusiak eta
hori ongi dagoela uste du, «alde batetik beraien gustuko gauzak prestatzen ahal di-
tuztelako eta, bertze aldetik, ez da batere txarra beraien esku uztea, gazteek ere ar-
dura batzuk hartzen dituztelako eta hori beraientzat ere aberasgarria da».

Txomin IRIBARREN | Dantxarineko Merkatarien Elkartekoa

«Mendekoste bestak
berreskuratu nahi ditugu
Dantxarinean»
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BERA

Ospakizun
haundia
ekainaren 3an
eginen du

TTIPI-TTAPA
ZilarrezkoEzteiakegin

dituaurtenBerakoAbes-
batzak, eta 25. urteurren
horigogoan,hainbateki-
men antolatzeko asmoa
du.Aldebatetik,hamahi-
ruabestikodiskoagraba-
tudu,batzukacapelaeta
bertzeak perkusioekin,
txistuarekin eta musika
bandarekinkantatuz.Dis-
kohorrenaurkezpenala-
runbat honetan, hilak 5,
eginen du, 19:30etik ai-
tzineraKulturEtxeankon-
tzertuaeskainiz.Emanal-
diaren ondotik, diskoak
sei eurotan salduko di-
tuzte eta gerora ere, he-
rriko hainbat tokitan eta
beharbada eskualdean
ere erosteko aukera iza-
nen da.
Argazkierakusketaere

prestatu dute 25 urteak

bilduz.Larunbathonetan
zabaldukoda,Iamotene-
an,eta21:00etatik22:00-
etara ikusgai egonenda.
Hilaren13raarteegonen
da zabalik, 19:00etatik
21:00etaraetaigandetan
11:30etik 13:30era.

EGUN HAUNDIA
25. urteurreneko os-

pakizunhaundiaekaina-
ren 3an eginen da. Goi-
zean,Berakohainbatmu-
sikataldekdianarekinka-
rrikakalaitukodituzteeta
denakudaletxekoplazan
elkartuko dira. Talde ba-
koitzak bere abestia es-
kainikodugero,eta12:45
aldera hasiko da ekitaldi
nagusia. Bi bertsolarik
ongietorria emanen du-
te eta ondotik, Abesba-
tzak Agurra kantatu eta
Gure Txokoako dantza-
riek dantzatu eginen du-
te.BerakoAbesbatzaren
txanda izanen da segi-
dan,etaabesbatzakoki-
de ohiek eta jubilatuen
abesbatzakoakereparte
hartukoduteemanaldian.

Larun Ttiki
LabiagaIkastolakoLa-

run Ttiki Mendi Taldeak
hurrengoirteerakzehaztu
ditu. Igandehonetan,Sa-
rakoikastolakoekinbuel-
tabateginenduteetaho-
rretarako09:30eanIamo-
tenean egin dute hitzor-
dua.Maiatzaren13anHe-
rri Urrats bestara joanen
dira, 08:00etan Iamote-
neatik abiatuta. Maia-
tzaren27anLarungobes-
tarajoanendiraeta09:00-
etangelditu dira Iamote-
nean. Ekainaren 10ean
Saioara joanen dira
09:00etan abiatuta. Ge-
ro,bazkariaeginendute.

KULTURA � BERAKO ABESBATZAK 25 URTE

25. urteurrenaren
harira egin duen
diskoa aurkeztuko
du larunbat honetan
Berako Abesbatzak

UTZITAKO ARGAZKIA

San Migel zubia garbitzen
San Migel Zubiko Lagunak zubia zaharberritzen ha-
si dira. Juan Ignacio Oiartzabal da obraren arkitek-
tua eta zuzendaria, Rufino Dozagarat kontratista eta
obraren zuzendaria eta gainerako langileak Ixa Or-
doñez, Xanti Maia eta Totono dira. Apirilaren 17an
egin zuten lehenbiziko lan saioa –argazkian– eta pa-
retak garbitzen aritu ziren. Bide batez, norbaitek es-
ku bat bota nahiko balu, boluntarioek ateak zabalik
izanen dituztela adierazi dute. Astearte eta ortzegu-
netan biltzen dira, 09:30etik 12:30era.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Giro ederra zahar etxeko kultur egunetan
Argazki erakusketa, talo-tailerra, sorginen antzerkia, kantaldiak, bertso-saioa,
mojen antzerki komikoa... Ekitaldiz beteriko aste kulturala izan dute San Jose
zahar etxean. Ederki pasatzeko aukera izan dute zahar etxean daudenek.

Berako Abesbatzako kideak.
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LESAKA

UDALA � PROZESU PARTEHARTZAILEA EGIN NAHI DA

Lur urbanizaezinen
planari buruzko
bilerak eginen dituzte

Duela 3-4 urte
etxebizitza
espedientea
geldiarazi
zitzaien 15
lagun daude

Aitor AROTZENA
Lururbanizaezinedo

hiri lurretik kanpo dau-
den lurren ingurukopla-
na egiten ari da udala,
etaprozesuhonetan le-
hen pausuetako bat
duela 3-4 urte etxebi-
zitza espedienteak gel-
diarazi zitzaizkien per-
tsonekin bilera egin eta
haueiegoerazertanden
azaltzea izan da. Espe-
dientea geldiarazia du-
ten hamabortz bat la-
gun daude.
Behin hau eginda,

plan hau prozesu parte
hartzailebatenbidezga-
ratzea ezinbertzekoa
ikusten du Udalak. Ho-
netarako bilera irekiak
deitukodira, bertan, in-
teresa duen edozein
herritarrekbereekarpe-
nakeginedokezkakar-
gitu ahal izateko. Aipa-
tu behar da bilera hau-
ek gaiari ikuspegi oro-
kor batetik begiratuz
eginen direla, eta ez di-
rela herritarrek izan di-
tzaketen arazo edo in-
teres partikularren in-
guruan aritzeko. Bilera
hauen helburua, herri-
ko lur ez urbanizagarri-
ak bere osotasunean
egokiennolagaratuera-
bakitzea izanen da, ho-
rregatik interesa duen
edozein pertsona bile-
ra hauetan parte har-
tzera animatu nahi du-
te Herriko Etxetik.

San Fermin
elkartea Goizuetara
San Fermin erretira-

tuen elkarteak Goizue-
tara bidaia antolatu du
maiatzaren18rako.Goi-
zeko 08:00etan abiatu-
ko da autobusa Plaza
ZaharretiketaHernanin
barna Goizuetara joa-
nen dira, bertan gosal-
du eta bixita egiteko.
Gero Leitza bisitatzera
joanen dira eta Golda-
razenbazkaldukodute.
Bazkalondoan Arakile-
ra joanendira, Lactura-
le enpresa bisitatzera
eta Altsasun barna bu-
eltatuko dira. Txartelak
maiatzaren10a artesal-
gaiparatukodira,25eu-
roren truke.
Maiatzaren6an,Ama

eta Amatxien Eguneko

bazkariaereantolatudu
San Fermin elkarteak,
beti ere guttienez ha-
mar lagunelkartzenba-
dira. Maiatzaren 1ean,
berriz, ohiko ibilaldi
arautuaegitekoazuten.

UTZITAKO ARGAZKIA

Gazte Eguna euripean
Gazte AsanbladakMugi hadi gazte! lelopean anto-
latutakoGazte Egunak euriari aurre egin behar izan
zion apirilaren 14an, baina halere giro ederrean jo-
an zeneta ekitaldi guziak umorezburutu ziren. Txa-
pelketanegindakopaellakbazkaltzera98 lagunbil-
du ziren Herriko Etxeko arkupetan. Bazkalondoan
jokoak egin zirenplaza inguruan eta hemenere ani-
mazio handia izan zen. Eguraldiak ez zuen lagun-
du, baina halere Elektrotxarangarekin poteoa egin
zen eta musika izan zen frontoiaren gibeleko apar-
kalekuan La Pulqueria, 3gabe2, Glaukoma Sound
System eta DJ Bull taldeekin.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Saio hunkigarria eskaini zuen Tantirumairu Folklore Taldeak
75 urte bete dira Condor legio naziak Gernika bonbardatu zuenetik. Gertakari
hori oinarri hartuta 3:15 zail da konprenitzen ikuskizun hunkigarria eskaini zuen
Tantirumairu euskal folklore taldeak apirilaren 21ean, Plaza Zaharrean. Pica-
ssorenmargolanetikateratako irudiakbalirabezala,emanaldibereziaegin
zuten, euriari aurre eginez plaza bete zuten ikusleen gozamenerako.

UTZITAKO ARGAZKIA

Aste mugitua Tantirumairu ikastolan
Apirilaren 16tik 20ra hainbat ekintza interesgarri
egin zituzten Tantirumairu ikastolan. Alde batetik,
bi ikastetxerenarteko loturaproposatzenduen Ika-
bil egitasmoan parte hartu zuten 5. eta 6. mailako
ikasleek, Basauriko Arizko ikastolakoekin batera.
Hainbat ekitaldiren artean, Guggenheim bixitatu
zuten (argazkian). Bertze aldetik, ikasleen irakur-
zaletasuna bultzatzeko helburuarekin, apirilaren
19anJuulhauteskundeakburutuzituztenetaazken
urteetako ohiturari eutsiz, irakurketa saioa izan zu-
ten apirilaren 20an, Irati Otxoteko, Arritxu Muxika,
Jone Otxoteko eta Edurne Marin ikasle ohiekin.

Ba al zenekien…
BSG Electrics enpresak Twitter sare sozialean
kontua duten estatu osoko 200 alkateri doan
eskainitako bizikleta elektrikoa eskuratu duela
HerrikoEtxeak.AukeraaprobetxatzenNafarro-
ako lehenbizikoherria izandaLesakaetaalbin-
teek erabiliko dute herrianmandatuak egiteko.

?
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GIZARTEA � OSPAKIZUNAK

Dirua biltzeko mila boleto paratu
dituzte salgai gazteek
Bestetako
azken eguneko
musika
ekartzeko dirua
bildu nahi dute

Irune eta Itsaso
Herriko gazteek di-

rua lortzeko boletoak
salgai paratu dituzte.
Aurtengoan, Andrema-
rietako azken eguneko
musikagazteekantola-
tuta izanen da, eta
horretan laguntzekoas-
moarekin atera dituzte
boleto hauek. Iturria-
etxea (plazako janari
dendan), Elutsan eta
Herriko Ostatuan dau-
de salgai momentuz.
Gazteen artean ere bo-
letoak banatu dira.
Abuztuaren 14ko herri
afarianeginendazozke-
taetahauekdirasariak:
bi zirkuitu Elgorriagako
bainuetxean,minikatea
bat,argazkimakinabat,
eta zerrikume bat.
Mila boleto egin di-

tuzte baina errax sal-
tzen badira bertze tira-
da bat egiteko asmoa
dute.

Kooperatibako
batzar orokorra
Joan den apirilaren

21ean Usoa Nekazari-
tza Kooperatibak urte-
ko batzar orokorra egin
zuen Kultur Etxean.
Gaiak hauek izan ziren:
aitzinekoaktasinatu,ur-
teko kontuak azaldu,

pentsuen eta gasolioa-
ren egoera komentatu
eta juntaberritzekoboz-
keta egin zen. Hauek
izan ziren emaitzak: 7
botorekin Arantxa Zu-
bieta eta 4na botorekin
Manuel Arrosamena,
Xanti Elizagoien, Jaio-
neEugi,MªDoloresBa-
baze,SantiagoMitxelto-

rena eta Kontxi Mike-
lestorena.
Lerro hauek idazte-

rakoan oraindik ez ze-
goen junta berria osa-
tua.Ondorioz,datorren
alean argitaratuko du-
gu zeinek utzi duten le-
hengo junta eta zein-
tzuk sartu diren dato-
zen bi urtetan junta be-

rrian lanegiteko.Batza-
rra akautzeko hiru sari
zozketatuzirenbilduta-
koenartean,Alanbase-
rriraardokaxabat toka-
tu zen, TolarekoBorda-
ra txalekobatetaBehe-
koetxera alargadera
elektrikoa. Ondotik, La
Basque ostatuan 26 la-
gunek afari ederra egin
zuten.

Bisita gidatua
Apirilaren 25ean Hi-

ruak-Bat landetxeenel-
karteakantolatuta,Etxa-
larrerabisitagidatuaegin
zuten.Ateraldihauudan
gida turistikoak bisita-
riei zer erakusten dion
ezagutzekoizanzen.Pa-
txiku Irisarri udan gida
lanak eginen dituenak
herriko txoko eta toki
interesgarrienak eraku-
tsiondotik, Iriondoa lan-
detxeakberebezeroen-
tzat berriki prestatu du-
en baserriko hainbat
tresna zahar eta lana-
besezosatutakoerakus-
keta ikusi ahal izan zu-
ten hurbildutakoek. Az-
kenik herriko ostatuan
elkarrekin eta giro ede-
rrean bazkaldu zuten.

ETXALAR

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

Kisulabe bila
DuelaegunbatzukBekozubikoPerikoetaBehekoetxekoBenantxiokEtxalarko
dermioetanzenbatkisulabe izanenotedirenzenbatunahianhasiakdira.Batzuk
egoera onean aurkitu dituzte baina aunitz dira deseginda daudenak. Nahiko
denbora beharko dute inguruko paraje eta zoko guziak bilatzeko. Gogo handia-
rekin hartu dute eginbeharra eta aitzinerago emanen dutela honen berri erran
dute. Argazkian Etxeberriko kisulabea.
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ARANTZA

MENDIA � MAIATZAREN 20AN

Gain-gainean
dugu
Mendi Itzulia
Kamisetak eta
jertseak salgai
daude herriko
ostatuetan

Nerea ALTZURI
Seguru aurtengo

Mendi Itzuliko kamise-
taedo jertserenbatero-
sia izanen duzuela au-
nitzek.Hurbiltzenarizai-
gu data. Duela bi urte-
ko eguraldia enkarga-
tzekoaukerarikbalitz…
Ekaitza Elkartea Mendi
Itzulia antolatzen ari da
eta aurten, maiatzaren
20an izanen da. Ibilbi-
deanherrikomendieta-
ko tontorrak zeharka-
tzen dira: Unanu (659
metro), Itsaszelaia (517),
Izu (828),Oilargata (660),

Ibintza (1.037), Ekaitza
(1.040), Illurdi (1.085),
Mendaur (1.136, auke-
rakoa), Mairubaratza
(750) eta Zepuru (715).
Ibilbidearen distan-

tzia30batkilometrokoa
da eta 1.740 metroko
desnibeladu. Irteeraeta
helmugaherrikoplazan
da, bidea ongi seinali-
zatzen da eta ibilbide-
an hornidura eta osa-
sun zerbitzuak eskain-
tzekopostuakparatzen
dira.Partehartzehaun-
dia izandaaitzinekoedi-
zioetan: 2003an 232
pertsona, 2004an 364,
2006an 418, 2008an
502 eta 2010ean 704
mendigoizale.
Hasieran aipatu be-

zala, kamisetak 12 eu-
rotaneta jertseak32eu-
roansalgaidaudeherri-
koostatuetan. Informa-
ziogehiagorakoaldizka-
riko 51. orrialdean,
www.menditzulia.com
web orrialdean edo bi
telefono hauetara dei-
tuta: 617 239 361/ 647
759 140.

ARGAZKIA: NEREA ALTZURI

Pailazoen ikuskizun koloretsua
Apirilaren 21ean, Pelle Ttiki Haur Eskolaren alde antolaturiko ekimen jendetsua
izan zenBeran. Pirritx, Porrotx etaMariMotots pailazoek eta taldeko lagunekZaz-
pikoloroa ikuskizunkoloretsuaeskaini zuteneta irriak,dantzak,kantak…giropare-
gabean arratsaldea pasatu genuen. Pelle Ttikiko hezitzaile eta gurasoak ere kon-
tent daude. Pelle-Ttikin hainbat txoko egokitzeko asmoa dago, eta aukera izanez
gero,material berriak erosikodituzte.Bertzalde, oroitu, 2012-2013ko ikasturteari
begira, larunbat honetan, hilak 5, eta 12:00etan, Pelle-Ttikin, proiektuaren berri
emanen dela. Guraso, amatxi-atautxi, izeba-osabak... gonbidatuak daude.

UTZITAKO ARGAZKIA

Preso eta iheslarien alde Frainera
Herriramugimenduakdeituta, Fraineramendimartxaegin zenapirilaren22anbortz
herrietatik. Arantzatik Isolamendurik ez! lelopean egin zuten bidea.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Lurdes eta Antton musean azpitxapeldun
Eskualdekohedabideonaldekomus txapelketaren finalean,PetrisinekobordakoAn-
tton Maiz eta Lurdes Goñi senar-emazteak azpitxapeldun izan ziren Sunbillan. Pun-
tu batengatik Berako Patxiku eta Asierrek irabazi zuten. Aipatu zigutenez, musean
aritzea gustatzen zaie eta txapelketa batean parte hartzen duten lehen aldia da.
Hurrengo urtean ere ariko omen dira. Berako Asier bertsotan ere trebea da eta hau
bota zuen Xorroxinen finala eta gero: Patxiku eta ni joan ginen bai, larunbatin Sun-
billarat, eta ederki bai ederki, bazkaldu genuen behintzat, Gero mus txapelketa ze-
goen, eta zapela guretzat, Zein polita den Maizi irauztia, hogeita bi eta hogeita bat.
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IGANTZI

TURISMOA � BERTIZKO PARTZUERGO TURISTIKOAREN LAGUNTZARKEIN

San Juan Xar ezagutzeko bisita
gidatuak eginen dira uda honetan
Herriko
gazte batek
emanen ditu
azalpenak

Joxean ORTEGA
Aurtengo udan San

JuanXarezagutzekobi-
sita gidatuak Igantzitik
eginen dira. Bertiz Par-
tzuergoTuristikoakhar-
tu du honetarako ardu-
ra eta handik antolatu-
ko diren bisitaldietan
San Juan Xar eta bere
inguruari buruzko azal-
penak Igantziko gazte
batek emanen ditu.

Nafarroako
konkista gogoan
Nafarroako konkis-

taren 500. urteurrena
ospatuko da aurten
Amaiurren. Uztailaren
20 eta 21erako Amaiur

2012Haien ametsa gu-
rea da ikuskizuna pres-
tatuduteetaUdalakeki-
taldietan parte har-
tzekohamarsarreraero-
sidituetaherritarreiopa-
ri ematea erabaki du:
Amaiurrera joan nahi

duen herritarrak debal-
de eskuratzen ahal di-
tu; horretarako Udale-
txetik pasa eta eskatu
bertzerik ezdueginbe-
har. Pertsonako bi sa-
rrera hartzen ahal dira,
sarrerak agortu arte.

Igerilekuko ardura
Aurtengo denboral-

diko udal igerilekueta-
ko lanak Anuntxi Txo-
perenak eginen ditu.
Joandenurteanerebe-
rakhartuzituen.Eaaur-
tengo eguraldiak zer-

txobait gehixeago la-
guntzen duen...

Udala UEMAn
Udalak UEMA Uda-

lerri Euskaldunen Man-
komunitatean sartzeko
urratsa eman du. Apiri-
laren19an,plenoakUE-
MAn sartzeko erabakia
aho batez hartu zuen.
Erabakia jendaurrean
egonen da 30 egunez,
eta ondotik, UEMAko
BatzarNagusiakonartu
beharko du. Ekainaren
9an Goizuetan eginen
den UEMA Egunean
hartuko du erabakia.

San Juan Eguna
eta bestak
Kultur Batzordeak

San Juan Eguna eta
bestak antolatzen has-
teko bilerak deituko di-
tu laster. Geroz eta gu-
ttiago falta da!

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Toki polita eta erakargarria da San Juan Xar.
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PRESOAK � HERRIRA MUGIMENDUAREN ESKUTIK

Preso eta iheslariak etxeratzeko eskatuz
Frainen bildu dira Bortzirietako hainbat lagun
Maiatzaren
19an plazara
ateratzeko
deia egin du
Herrirak

TTIPI-TTAPA
Euskal preso eta

iheslarien etxeratzea
ahalbideratunahiduen
Herrira mugimenduak
deituta,Fraineramendi
martxa egin zenapirila-
ren22an.Arantza, Igan-
tzi, Etxalar, Lesaka eta
Beratik abiatu zenmar-
txa,bakoitzabere leloa-
rekin eta batzuk oinez
eta bertzeak autoz, de-
nak Frainen elkartu zi-

ren, guztira 50 lagune-
tik goiti. Behin harat ai-
legatuta, Herrira mugi-
menduren izeneanper-

tsona bat solastu zen,
zera aldarrikatuz: «mu-
turreko egoera guztiak
behin betiko desagertu

behar direla, eta hone-
kinakautzekomoduba-
karradagoela,mobiliza-
zioen bitartez gizartea-

ren inplikazioarekin,
hain zuzen ere». Honen
haritik, heldudenmaia-
tzaren19aneginenden
GoazenPlazara!ekime-
nerako gonbidapena
egin zuen.

GOAZEN PLAZARA!
Maiatzaren 19an

Euskal Herriko plazak
betetzeko deialdia ere
egina du Herrira mugi-
menduak. Egun horre-
tan,herriguztietakopla-
zak jendezbetetzeana-
hi du Herrirak euskal
presoakEuskalHerrira-
tzekoetagaixodauden
presoakherriratzekoes-
katuz eta bizi osorako
espetxe zigorrik ez iza-
tea aldarrikatzeko.

ARGAZKIA: ISIDRO ETXEBERRIA
Bortz herrietatik joandakoak Frainen elkartu ziren.

GAZTEAK � GAZTE MARTXA IRAGARTZEKO MURALA

Guardia zibilaren
isuna saihesteko
Lesakako herri
sarreran zegoen
murala kendu dute
TTIPI-TTAPA
GazteMartxarenhari-

ra,Lesakakoherri sarre-
ran horren berri emate-
koherrikogazteekegin-
dakomurala, halabeha-
rrezzurizmargotubehar
izandute.Halaxejakina-
razi du Lesakako Gazte
Mugimenduak.Eurenal-
darria Jalgi Hadi Garai-
penerazenetahelburua
«paretaurdinetagorribi-
ziz apaintzea bertzerik
ezgenuen»,bainagaine-
ratudutenez,«berdeko-

loreko batzuei ez omen
zitzaien sobera gustatu
artelana eta beti bezala,
zirikatzera etorri ziren».
Margotzenari zirengaz-
teetako bat identifikatu
eginzuten.Halaere,mu-
rala bukatu eta «hainbat
astezherrisarreraapain-
tzenegondela»adierazi
du Gazte Mugimendu-
ak,«gaztemartxanparte
hartzekodeialdia zabal-
duz». Baina duela gutti,
identifikatutako gaztea-
ren etxera Nafarroako

Gobernuko gutuna iritsi
da,etaGazte Mugimen-
dutikerrandutenez,«gu-
tunhorrenarabera,guar-
dia zibilak jarritako de-
nuntzia batengatik, ha-
maregunekoepeanmu-
rala xuriz margotzen ez
bagenuen 1.500 eta
6.000 euro arteko isuna
ordaindubehargenuen».
Hori dela eta desagertu
damurala:«isunaezdu-
guordaindu,bainaberri-
ro ere argi gelditu zaigu

berde kolorekoen joka-
moldea zein den: adie-
razpenaskatasunauka-
tzensegitzendute».Ho-
rren aitzinean ez direla
makurtuko azaldu dute
gazteek,etaherriakber-
tzehainbatparetaditue-
la aprobetxatuz, larun-
bathonetan,hilak5,ber-
tzehitzordubategindu-
te:09:30eangelditudira
LesakakoArranon,«ber-
tzemural batmargotze-
kogaztemartxarenoroi-

tzapengisara».Arratsal-
de horretan Bilbon egi-
nen den manifestaziora
joatekodeialdiaereluza-
tu dute eta gauean, Ka-
ttu ostatuan antolatu di-
tuzten kontzertuetara
hurbiltzeko gonbita ere
egin dute. Azken mezu
bat ere luzatu nahi izan
dute:«adierazpenaska-
tasunaren alde, margo-
tu dezagun Euskal He-
rria kolore biziz eta jalgi
gaitezen garaipenera».

UTZITAKO ARGAZKIA

Gazte Martxa iragartzeko hainbat astez Lesakako herri sarreran egon den murala.
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GIZARTEA � BOLUNTARIO TALDEAK

Elkarrizan boluntarioen elkartea
Beratik Lesakara zabaldu da
Laguntza lanak
egiten ditu
Elkarrizan
taldeak

TTIPI-TTAPA
Beranegitenduenla-

na Lesakan ere egiteko
asmoarekin apirilaren
17an jendaurrean aur-
keztu zuten Elkarrizan
boluntarioen taldea Le-
sakako Andra Mari Za-
har Etxean.
Alfonso Obeso as-

paldianaridaboluntario-
tzan laneanLesakaneta
Elkarrizanenbaitanegi-
nen dira lan horiek he-
mendik aitzinera. Obe-
sorekin batera, Maria
IsabelZugarramurdi,La-
dislav Covaric, Marga-
rita Susperregi, Maria

Gago eta JoseMari Ira-
zoki izanzirenaurkezpe-
nean, baita Marian Bi-
urrarena Elkarrizan tal-
dekoordezkariaetaJo-
kinApezetxeaBortzirie-
tako Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuetako teknika-
ria ere.

Aurkezpenarekin,za-
har etxeko bizilagunek
aurpegia jarri zioten bo-
luntario lanean ari dire-
nei eta horretazgain, El-
karrizanek eskaintzen
duenzerbitzuarenetabe-
re funtzionamenduaren
berri izan zuten. Elkarri-

zan elkarteak laguntza
lanak egiten ditu, zahar
etxean bertan edo pa-
seatzerakoorduan,ma-
hai jolasetan, mandatu
ttikiak egiteko, mediku-
ra joateko edota txan-
goak egiteko eta ez ditu
ordainduak diren bertze

lanbatzukordezkatuna-
hi.«ZaharEtxeandaude-
nen bizi-kalitatea hobe-
tzerabideratutakozerbi-
tzu osagarriak eskain-
tzeadahelburua», adie-
razizutenaurkezpenean.
Behin aurkezpena egin-
da, eskaera-orri bat utzi
zutenElkarrizanelkarte-
koek, zahar etxeko bizi-
lagunek, senideek edo
zuzendaritzak betetze-
ko eta nahi diren lagun-
tza motak zehazteko.
Elkarrizanelkartearen

bertzehelburuetakobat
aisialdirako ekitaldiak
(kultura, musika…) za-
haretxerahurbiltzeada.
Honela,Emaitzaantzer-
ki taldearen boronda-
teaz baliatuz, umorezko
antzezlanaeskaintzekoa
zuten Lesakako zahar
etxean.

UTZITAKO ARGAZKIA

Elkarrizan taldeko boluntarioak Andra Mari Zahar Etxean egindako aurkezpenean.

HEZKUNTZA � MUSIKA EMANALDIAK

Institutuetako
ikasleak
kontzertuak
eskaintzen hasi
dira
Bera eta
Leitzako
ikasleak izan
dira lehenak

TTIPI-TTAPA
Duela hamalau urte

hasizirenLekarozkoins-
titutuko ikasleak kon-
tzertuak eskaintzen eta

poliki-polikimendialde-
ko gainerako institu-
tuek ere ekimenarekin
bateginzuten.Geroztik,
ikasturtean zehar pres-
tatutakoa jendaurrean
erakusten dute urtero,
musika eta dantza ar-
tean. Gero eta gehiago
direnez, banatzea era-
baki zuten orain urte
batzuk eta aurten, Be-

ra, Leitza eta Zizurko
institutuekelkarrekinos-
patudituzteegunaketa
Lekaroz eta Donezte-
bekoek euren aldetik
eginen dute.
BerakoTokiOna,Lei-

tzako Amazabal eta Zi-

zurko institutuetako
ikasleekapirilaren24an
Beran eta 26an Lekun-
berrin eskaini zituzten
emanaldiak eta maia-
tzaren 9an, heldu den
asteazkenean,Zizurren
eginen dute. Denetara,

hiru institutu hauetako
600 ikaslekbainogehia-
gok hartuko du parte.
LekarozetaDonezte-

beko Mendaur institu-
tukoek, berriz, aitzine-
rago eginen dituzte
emanaldiak.

ARGAZKIA: AMAIA GOIA
Apirilaren 24an Berako pilotalekuan kontzertua eskaini zuten Bera, Leitza eta Zizurko
institutuetako ikasleek.
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KIROLA

KIROLA � DIRULAGUNTZAK

Nafarroako kirolariendako bekak banatu
ditu aurten ere Indurain Fundazioak
Niko Mindegia,
Agurtzane
Obregozo,
Itsaso Fagoaga
eta Judith
Saizarrek ere
hartu dute

TTIPI-TTAPA
Migel Indurain Fun-

dazioak urtero-urtero
Nafarroako kirolari afi-
zionatu onenei eta en-
trenatzaileei banatzen
dien bekak eman zitu-
en apirilaren 24an Go-
rraizko jauregian.Migel
Indurain bera izan zen
ekitaldian, bertze hain-
bat agintarirekin bate-
ra. Guzira 231.451 eu-
ro banatu ziren.
Eskualdekokirolariei

dagokienez, kirol olin-
pikoetan eta kategoria

absolutoan Niko Min-
degia eskubaloi jokala-
ri doneztebarrak 2.000
eurohartukoditu,2012-
ko Europako txapelke-
tako prebian parte har-
tzeagatik; Agurtzane
Obregozoerrugbi joka-

lari iruritarrak 3.000 eu-
rokobekaberezia jaso-
kodu,Europakotxapel-
ketan bigarren izatea-
gatik eta tiro olinpikoan
aritzen den Itsaso Fa-
goaga lesakarrak2.000
euroko beka berezia,

Munduko eta Europa-
ko txapelketan parte
hartzeagatik. Juniorka-
tegorian, berriz, tria-
tloian, 1.500 euroko la-
guntza jasoko du Lei-
tzako Judith Saizar ki-
rolariak, Europako txa-

pelketan laugarren iza-
teagatik.
Kirol teknikarieiema-

ten zaien dirulaguntzei
dagokienez,AntonioFa-
goagak500eurohartu-
ko ditu Itsaso Fagoaga
entrenatzeagatik. Pro-
grama berezien baitan,
22.000 euro laguntza
emanen zaie federa-
zioei, 12.000 euro pilo-
ta federaz ioar i e ta
10.000 kirol egokituen
federazioari.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Judith Saizar leitzarrak 1.500 euro jaso ditu, Europako junior mailako triatloi txapelketan
laugarren izan ondotik.

DATUA

9.000
EURO

hartuko dituzte
eskualdeko kirolariek eta

entrenatzaileek
Indurain Fundaziotik.
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SUNBILLA

Bestetako
ekitaldi aunitz
elkarteak
antolatzen ditu

Maider PETRIRENA
Esanbeharrik ezda-

go,UlibeltzakElkarteak
garrantzi haundia due-
la herrian egiten diren
ekitaldi aunitzetan eta
horixe bera gertatzen
da herriko bestetan.
Santiburtzioetan anto-
latzen diren ekitaldi ge-
hienak elkartetik anto-
latzen dira: Latasaren
omenez egitendenaiz-
kora apustua, toka, ai-
tzuretazartagin txapel-
ketak,Baztan-zopak,zi-
kiro-jatea,plater-tiroke-
ta, mus txapelketa...

Ekitaldi horietan lagun-
tzen duten bazkideek
ezduderramarikordain-
tzen eta gainontzekoei
20euroderramakobra-
tu ohi zaie.
Aurtengo bestak

urruti ikusi arren, pres-
tatzenhasiakdiraelkar-
tekozuzendaritzakoak.
Bilera batzuk egin di-
tuzte etabertzegauzen
artean,Latasarenome-
nez egiten den aizkora
apustuaz solastu dira,
hori izaten baita aurre-
kontuhaundienekoeki-
taldia.
Ulibeltzak Elkarteak

urtero jendeberdintsua
izaten du laguntzeko,
baina lagundu nahi du-
enbazkideakezdituse-
ku l a a teak
itxiak izanen.

KULTURA � ABUZTUKO BESTAK

Santiburtzio bestak
prestatzen hasia
da Ulibeltzak
Elkartea

ARGAZKIAK: BIDAL IBARRA

Mendi irteerak
UlibeltzakMendi Taldeak irteerak eginez segitzen du. Joan den igandean, erra-
terako, Aiako Harrietara joatekoak ziren. Argazki hauek, berriz, otsailaren 19an
Erga mendian dagoen Trinitatera eta apirilaren 8an Moncayora egindako ate-
raldietakoak dira.

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA

Hedabideen aldeko mus txapelketako finala Ulibeltzak Elkartean
Apirilaren 14an Xorroxin, Xaloa eta TTIPI-TTAPA hedabideen aldeko mus txa-
pelketaren finala jokatu zen Ulibeltzak Elkartean. 22 bikotek parte hartu zuten
eta horien artean, herriko bi bikote aritu ziren: alde batetik, Niebes eta Koro,
eta bertzetik, Jose Luis eta Jose Miguel. Azken hauek hirugarren postua lortu
zuten, gainera. Zorionak denei.

Ba al zenekien…
Arkupeak elkarteakAndaluziara antolatutako
bidaianhemeretzisunbildarrekpartehartudu-
tela? Arrunt ongi pasatu dutela jakinarazi di-
gute. Arkupeak Elkarteak bidaia eta ekitaldi
andana antolatzen ditu eta horietan guztietan
beti izaten dira sunbildarrak.

?
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OSPAKIZUNAK � URTERO BEZALA

VI. ahari lehiaketa
eginen da ortziral
honetako
Udaberriko Ferian
Mutur gorrietan
eta beltzetan
hiruna sari
banatuko dira

Nerea TELLETXEA
Urterogaraihonetan

ohikoa den hitzorduari
hutsik egin gabe, Uda-
lakUdaberrikoFeriaan-
tolatu du ortziral hone-
tan,maiatzak4,Ceder-
na-Garalur Elkartearen
eta Nafarroako Gober-
nuaren laguntzarekin.
10:00etan emanen

zaiohasieraazokari.Or-
du horretatik 14:00eta-
ra, eskualdeko artisau-
en erakusketa izanen
da. 11:00etatik 13:00-

etara ,berriz,aurtensei-
garrenaldiz,ahari lehia-
keta eginen da Merka-
tu Plazan.
Betibezala,Malerre-

kakolatxaarrazakoaha-
ri lehiaketa izanen da
eta mutur gorriendako
eta mutur beltzendako
hirunasaribanatukodi-
ra: kategoria bakoitze-
an, lehenbizikosarituek
120euro jasokodituzte;
bigarrenek 70 euro eta
hirugarrenek 50 euro.
Saribanaketa13:30ean
eginen da Merkatuko
plazan. Horrez gain,
ahari buruak aurkezten
dituztenbaserritarrei30
euro emanen
zaizkie parte
hartzeagatik.

DONEZTEBE

Ba al zenekien…
NikoMindegiaeskubaloi jokalariakAmaiaSport
SanAntonio taldeautzikodueladenboraldi hau
akitzean? Erdilari doneztebarrak Naturhouse
Errioxataldeanjokatukoduhurrengodenboral-
dian. Ez da taldea utziko duen jokalari bakarra
izanen,prentsanazaldudenez,guttienezsei jo-
kalarikutzikobaitutetaldeadenboraldiaakitzean.
AmaiaSportSanAntoniotaldeak,arazoekono-
mikoak ditu eta jokalariei ezin ordainduz dabil.

?

ARGAZKIA ETA TESTUA: TTIPI-TTAPA

Gobernu Irekiaren eta Teknologia Berrien ibilbide-orria
aurkeztu dute Donezteben
Guzman Garmendia Gobernu Irekiaren eta Teknologia Berrien zuzendari nagusiak,
Iñaki Agirre eta Mª Jesus Ganboarekin batera iragarri zituzten ekimen berri honen
printzipioak: «herri-administrazioarengardentasunaherritarrekiko;herritarrekberai-
ek egindako proposamenak abiapuntu hartuta proiektu edo neurri berrien plangin-
tza egitea eta, herri-administrazioen eta herritarren arteko eztabaida aktiboa bul-
tzatzea». Egitasmo berria eta berritzailea denez, aurkezpen publikoak ari dira egi-
ten hainbat herritan eta, aurkezpen hauetan, aurretik egin diren eztabaida publiko-
rako mahaietan jasotakoak aurkezten ari dira: software librearen zabalpena Nafa-
rroan; gobernuaren eta herritarren arteko komunikazioa; interneten egoera landa-
eremuan eta (IKT) Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien zabalkundea.

ARGAZKIAK: NEREA TELLETXEA

Eskubaloi kontuak
Apirila hilabete bizia izan da herriko kirolarentzat, eskubaloiari dagokionez batik
bat.Errekakobi taldek ligakoFinalFour-a jokatudutedenboraldibikainbatibukae-
ra emateko. Senior mailan Uharten jokatu ziren partidetara 250 jarraitzaile ingu-
ru hurbildu ziren ingurutik taldeaanimatzeko, bonbo, kamiseta, pankarta etaguzti.
Giroparegabehonetan, lehenbizikopartidaErrekakOberenataldearenaurka joka-
tu zuen. Nahiz eta nahiko urduri hasi, lehenbiziko zatia bi golez irabaziz akitu zuen.
Bigarrenzatianpartidadominatuzutelaargi utzi zutenetaakitzeko15minutu falta
zirela, bortz golez irabazten zihoan Erreka. Hemendik aitzinera dena aldatu zen,
arbitroaederkiarduratuzenhorihorrela izateaz;Errekak jokalaribatetabiguttiago-
rekin jokatu zuen akitzeraino. Luzapenera iritsi zen partida etamarkagailuan 24ko
berdinketa zegoela, hondarrekobi segundoetanOberena taldeakgola sartu zuen
kontraerasoan,Errekarenaldekopenalti argibatezadierazita.Horrelaba, finaletik
kanpogeldituzenErreka lan izugarriaeginondotik.Kontuakkontu,Errekakdenbo-
raldian behetik gora egin eta gero, laugarren postua harro egoteko modukoa da
eta dudarik gabe, hemendik indarberritua aterako da taldea. Bertzetik, Errekako
kadeteakhirugarrengelditudirakadetemailakoLigan.LehenbipartidakAnaitasu-
na eta San Antonioren kontra galdu ondotik, BMUharteren kontra irabazi egin zu-
ten eta horrela hirugarren postua lortu. Etorkizuna bermatua dagoenaren seinale.
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UDALA � EGUR LOTEAK AMEZTI MENDIAN

Egurra menditik
ateratzeko lana
enpresa bati agindu
dio Udalak
Horrek sortzen
duen gastua
eskatzaileen
artean
ordaindu
beharko da

Mattin LARRALDE
Udalak egur loteak

aterako ditu Amezti
mendian eta edozein
herritarrekeskatzenahal
izanen ditu. Egur lotea-

gatik ez zaio deus ere
ordaintzenUdalari, bai-
na hala ere, orain Uda-
lak segurtasunagatik
enpresa bat i eman
dizkio egur horiek bo-
tatzeko lanak, eta lotea
eskatzen dutenen ar-
tean ordaindu beharko
dute sortzen den gas-
tua.
Zuhaitzak hagitz

haundiakdirelakozhar-
tu da neurri hau eta in-
guruan baserri bat ere
badelakoz. Gisa hone-

tara, gainera, loteak
ahalik eta berdintsue-
nak izanen dira.

Akats zuzenketa
Aitzinekoaleanhan-

kasartze ttiki bat izan

genuen.Santoeta Itxa-
ronen Urrezko Ezteiak
zirelaparatugenueneta
ez da horrela izan. Zi-
larrezkoEzteiak izandi-
ra, 25 urte egin baiti-
tuzte ezkonduta. Lerro

hauenbidez, barkame-
nak. Ari denari gerta-
tzen zaizkio horrelako
gauzak,bainaberrizere
zorionak eta segi ho-
rrela bikote urte auni-
tzez.

ELGORRIAGA

ARGAZKIA: MATTIN LARRALDE

Herriko Ostatuko kontuak
Medikuaren kontsulta eta udaletxeagarbitzeko lanakHerrikoOstatua hartzendue-
nari ematea erabaki du Udalak. Honela hilabetean 150 euro finko izanen dira.
Horrezgain,Udalak informaziopuntuaizateaerenahidu,ordubatzuezirekiaedukiz.
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OSPAKIZUNAK � BESTAK

Herriko bestak prestatzeari ekin dio
Udalak herritarren laguntzarekin
Uztailaren 13ko
asteburuan
ospatuko dira

Arkaitz MINDEGIA
Oraindik pare bat hi-

labete falta baldin ba-
dira ere, bestak anto-
latzenhasiakdira. Egu-
na ere finkatua da eta
uztailaren13koastebu-
ru horretan izanen dira
Iturengobestak.Dagoe-
nekoherritarmultzoba-
tek pare bat bilera egin
ditu bestak antolatze-
ko, Udalak eta herrita-
rrekantolatutakobestak
izanen baitira.

Hitzaldia
Apirilaren27an,Uda-

lakantolatuta,hondaki-
nakbilduetakudeatzea-
riburuzhitzaldiaeskain-
tzekoazuenZeroZabor
taldeak Ganbaran.

Herritarren kezkak
eta proposamenak
Bere garaian iragarri

bezala, herritarren kez-
kak, nahiak eta beha-
rrakbildunahidituUda-
laketahelburuhorrekin,
oraingutti,herrikoelkar-
te, enpresa eta komer-
tzioekin bildu zen. Ge-

ro, berriz, etzez-etxe
galdeketa paratu zuen
martxan eta apirilaren
20an akitu zen hiru gal-
derakerantzutekoepea.
Udalak herritarren

erantzunak ikusiko ditu
eta gerora jakinaraziko
ditu prentsaurreko ba-
tean.

Pulunpa eskola
Pulunpa eskolako

ikasle eta irakasleak
ikasturteko hirugarren
eta azken hiruhilekoan
sartu dira dagoeneko,
etaazkeneko lanak,az-
terketak eta nola ez,
azkenekoateraldiakegi-
ten ari dira. Maiatzaren

14 eta 15ean, eskolako
ikaslebatzukHondarri-
biko Elkano aterpe-
txera joanendiraetagau
bat pasatuko dute han.
Malerrekako gainerako
eskoletakoikasleeta ira-
kasleekin batera pasa-
kodituztebiegunak,90
bat lagunelkartukodira.

MURRIZKETAK
Espainiako Gober-

nuaren murrizketak di-
rela eta, irakasle, gura-
so eta ikasleak kezka-
tuta agertu dira eta ira-
garritako neurriei aurre
egiteko mobilizazioak
prestatzen ari dira es-
koletan, baiBaztan, bai
Malerreka eta bai Bor-
tzirietakoeskolekinere.
Murrizketa larriakheldu
dira eta azken finean,
ikaslearen heziketare-
kin ari dira jolasean.
Erran diezaiogun ezetz
murrizketei!

ITUREN

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Hilabete pare bat gelditzen da oraindik bestetarako baina prestaketak hasiak dira.
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Bestalde,
herri afarirako
txartelak ere
salgai daude

Fermin ETXEKOLONEA
Gero eta gutxiago

gelditzen da maiatza-
ren 26an Zubietan os-
patuko den Malerreka-
koEgunerakoetapres-
taketak aurrera doaz.
Egun horretan, 150

lagunendako herri afa-
ria eginen da eta lehe-
nengo festa gure he-
rrianeginendenez,afa-
rirako 50 txartel gorde
dira herritarrendako.
Txartel horiek maiatza-
ren13raarteegonendi-
ra zubietarrendako sal-
gai. Herriko Ostatuan
etaOkindegianerosten
ahalkodira.Maiatzaren
13tik aurrera, txartelak
soberan gelditu badira,
beste herrietara bana-
tuko dira.
Eguneko beste eki-

taldia mus txapelketa
izanenda.Finala jokatu-
ko da maiatzaren 26an
baina hori baino lehen,
herriz-herrikokanpora-

ketak jokatukodira.Zu-
bietan,maiatzaren11ko
ilunabarrean izanendu-
te herritarrek musean
aritzeko aukera, Erran-
donea ostatuan.
Egitarauaren gaine-

rako xehetasunak hu-
rrengoaldizkarianema-
nen ditugu.

Haziaren Jaia
Nafarroako Hazien

Sarearen laguntzarekin,
bertako haziaren jaia
apirilaren 21ean egin
zen eta antolatzaileak
kontent gelditu dira.
Goizeanhazi trukeaketa
solasaldiakeginzituzten
eta eguerdiko bazkari-
an 25 lagun elkartu zi-

ren, babarrun eta baba
dastatuz.
Bertako hazia manten-

du eta berreskuratzeko
lanean ari da egun hau
antolatzen duen taldea

etadagoenekourteba-
tzuk badira jai hau an-
tolatzen dutela.

OSPAKIZUNAK � MALERREKAKO EGUNA

Malerreka Eguneko mus txapelketaren
kanporaketa hilaren 11n jokatuko da

ZUBIETA

ARGAZKIAK: IZASKUN ZUBIALDE

Ipuin kontalaria eta birziklatze tailerra Gaztegunean
Aste Santuko oporretan Estitxu Pascual ipuin kontalariaren saioa eta Ines Ge-
rekarekinbirziklatutakomaterialarekineskulanakegitekoaukera izanzutennes-
ka-mutikoek Gaztegunean. Haur kuadrilla ederra bildu zen eta oso ongi pasa-
tu zuten. Eta Gazteguneaz ari garela, aipatu, orain arte Leire Bazterrika izan
dela arduraduna, baina beste lan bat atera zaio eta bere ordez, Txas hasi da.
17:00etatik 19:00etara elkartzen dira.

DATUA

50
TXARTEL

gorde dira zubietarrendako
Malerrekako Egunean

eginen den herri afarirako.
Maiatzaren 13ra arte izanen
dira herritarren eskura.
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GIZARTEA � OSPAKIZUNAK

Larunbat honetan ospatuko da Ittur
Ondo elkartearen maiatzeko besta
Eguerdiko
aizkora
apustuak
emanen dio
bestari hasiera

Amaia MINDEGIA
Urtero-urtero, maia-

tzean Ittur Ondo Elkar-
tearen besta egiten da
Beintza-Labaienen.Eta
aurten ez da egin gabe
geldituko: larunbathau,
maiatzak 5, izan da au-
keratutako eguna.
Eguerdian, urteroko

tradizioari eutsiz,aizko-
ra apustua izanen da
ohiko herritarren arte-
an, bazkal aitzinean,
hain zuzen.

Ondotik, bazkaria
eginen da Ittur Ondon,
elkarteko kide direnen
artean.Bazkaltzekome-
nuaondokoa izanenda:
zizka-mizkak, txuleta,
postrea, kafea eta ko-
pa.
Bazkaldu ondotik,

mus txapelketa izanen
da,baitabestelakokar-
ta jokoak ere, anima-
tzen denarentzat.

BEINTZA-LABAIEN

GIZARTEA � LEXNAVARRA WEBGUNE OFIZIALA

Udalek eskatuta zuzenbide ataria
euskaratuko duela erran du Gobernuak
54 udalek
bultzatu dute
eskaera, aunitz
eskualdekoak

TTIPI-TTAPA
LEXNAVARRANafa-

rroakoGobernuarenweb
guneofizialeko atari pu-
blikoetako bat da, eta
sorreratik,2007tik,gazte-
laniaz bakarrik eskaini
izan du zerbitzua. Nafa-

rroakoudaletakolangile
aunitzentzat lan tresna
garrantzitsuadaInterne-
tekoatari hori legeaipa-
menak, legeegunerake-
tak eta abar bilatzeko,
hainzuzen.Etahala,UE-
MA Udalerri Euskaldu-
nen Mankomunitateak
bultzatuta, Nafarroako
54 udalek, mankomuni-
tatebateketabailaraba-
tekobatzarorokorrakes-
kaera egin zioten Nafa-
rroako Gobernuari edu-

kiak lehenbailehen eus-
karatzeko, eta ekainean
edukiak euskaratzeko
konpromisoa lortu dute
Gobernuaren aldetik.
Horrez gain, UEMAren
arabera, «agindu zuten
hemendik aitzinera ere
harremanetanegonenzi-
rela, euskararen norma-
lizazioarenbideanAdmi-
nistrazioElektronikoare-
kin lotuta dauden gabe-
ziak identifikatuetakon-
ponbideak emateko».

ESKUALDEKO
SINATZAILEAK
AinhoaAnsaArano-

ko alkatea, Jaime Itu-
rriaArantzako alkatea,
Ur AlgueroAresoko al-
katea, Garbiñe Elizegi
Baztango alkatea,Ma-
risolTabernaBerakoal-
katea, Antonio Errege-
renaBertizaranako al-
katea, Francisco Maria
RetegiEratsungoalka-
tea, Migel Mari Irigoien
Etxalarko alkatea, Pa-

bloMirandaGoizueta-
ko alkatea, Lourdes
Ibarluzea Igantziko al-
katea,MariJoseBereau
Iturengo alkatea, Oier
Eizmendi Leitzako al-
katea,PeioEtxabideLe-
sakako alkatea, Alber-
to San Migel Malerre-
kako Zerbitzu Oroko-
rren Mankomunitate-
ko presidentea, Amets
IndaSunbillakoalkatea
eta Patxiku Mitxelena
Zubietako alkatea.

EUSKARA

ARGAZKIA: AMAIA MINDEGIA
Besta edozein dela ere, aizkora apustuak ez du sekula hutsik egiten gure herrian.
Argazkia duela bi urteko maiatzeko bestakoa da.

KARTA JOKOA
Bazkaldu ondotik,
mus txapelketa
jokatuko da eta
horrekin batera
beste karta jokoetan
aritzeko aukera ere
izanen da.
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OSPAKIZUNAK � MAIATZAREN 26AN ZUBIETAN

Malerrekako Eguneko herri afarian
parte hartzeko sarrerak salgai daude
Zozketako
txartelak ere
salgai paratu
dituzte

TTIPI-TTAPA
Zubietaizanendaaur-

ten lehenbizikoaldizos-
patuko den Malerreka-
koEgunahartukoduen
lehenherria.Maiatzaren
26anMalerrekakohama-
hiru udalerritako herri-
tarrak besta giroan bil-

tzeko hitzordua egin du
MalerrekakoMankomu-
nitateak eta egun guzti-
rakoegitaraubeteapres-
tatu du:musika goizean
eta gauean, artisau era-
kusketa, opil jatea, bu-
ruhandiak, dantzariak,
bertsolariak, paella-ja-
tea, umeentzako taile-
rraketajokoak,mustxa-
pelketaren finala, aizko-
ra apustua, joaldunak,
herri afaria... Egun atse-
ginbatpasatzekoauke-
ra ederra. Eguna hurbil-

tzenaridenheinean,egi-
taraua zehaztuko dugu.
Dena den, badira ai-

tzinetikkontuanhartube-
harrekozeinbatohar.Al-
de batetik, herri afarian
150 lagunendako tokia
izanen da eta joan nahi
duenak txartelak Male-
rrekako Mankomunita-
tearenbulegoanedohe-
rrietako zinegotziei gal-
detutaeskuratuahal iza-
nen ditu, 25 eurotan.
Malerrekako Egune-

rakozozketaerepresta-

tu dute. Txartelak euro
bateanparatudituztesal-
gai eta zozketa egun
haundianeginenda:Ma-
lerrekako produktuez
osatutakobi saski etabi
lagunendakoafariazoz-
ketatuko dira. Boletoak
Mankomunitatean edo
zinegotzieneskudaude,
erosi nahi izanez gero.
Mus txapelketa ere

eginen da Malerrekako
Egunaren harira. Finala
maiatzaren26aneginen
da, baina aitzinetik herri

bakoitzean kanporake-
tabateginendute. Izen-
emateahamareurokos-
tako da. Finalera pasa-
ko diren bikote guztiek
botil ardo bana hartuko
dute. Irabazleek, berriz,
50na euro eta txapela
hartuko dituzte eta
azpitxapeldunek 50na
euro.
Ospakizunarennon-

dik norakoak azaltzeko
prentsaurrekoa eginen
dute maiatzaren 22an
18:00etan.

MALERREKA

Tailerrak,
hitzaldia, mus
txapelketa,
mendi itzulia eta
bertso afaria
izanen dira

Izaskun GOÑI TELLETXEA
Ekitaldiz betetako

egunakizanendituguas-
te honetan herrian, Do-
namaria-Gazteluko he-
rriak,MalerrekakoMan-
komunitatearen, IMTren
eta Donamariako Benta

jatetxearen laguntzare-
kin hainbat jarduera an-
tolatu baititu.

MAIATZAK 2, ASTEAZKENA
• 17:00etan erabilera
anitzekoaretoan: Elika-
gaien alde alaia, ume-
en jolasa tailerra eskai-
niko du Donamariako
Bentako sukaldariak.

MAIATZAK 3, ORTZEGUNA
• 18:00etan umeenda-
koserigrafiatailerrapar-
kean edo frontoian.
• 21:00etan erabilera
anitzeko aretoan, Ma-

lerrekakoahozkoonda-
rea bideo emanaldia.

MAIATZAK 4, ORTZIRALA
•18:00etanparkeanedo
frontoian, talo tailerra
eta berendua.
• 20:00etan herrian bar-
na,kantuzaharrakkan-
tatzen ibiliko dira. He-
rrikoOstatuaneginada
hitzordua.
• 22:00etan Herriko

Ostatuan mus txapel-
keta.MalerrekakoEgu-
nean jokatukodenfinal
haundirako txartela
egonen da jokoan.

MAIATZAK 5, LARUNBATA
• 09:00etan Herriko
Ostatutik abiatuta,
mendi ibilaldi erraza.
Bidartxokon gosaria
eginen da.
• 18:00etan,erabilera

an i tzeko are toan,
umeendako ipuin kon-
talaria IzaskunMugika-
rekin.
• 21:00etan bertso afa-
ria Herriko Ostatuan,
Julio Soto eta Beñat
Gaztelumendirekin.
•OndotikdantzaldiaMi-
gel Angel Agerraldere-
kin.
Animatu zaitezte, gi-

ro ederra izanen da eta!

KULTURA � ASTEBURU KULTURALA

Haur, gazte nahiz
helduendako
hainbat ekitaldi
izanen dira aste
honetan

DONAMARIA

UTZITAKO ARGAZKIA

55 urte elkarrekin
Leon Lasagak eta Mª Juana Telletxeak apirilaren 24an 55 urte bete dituzte ez-
kondurik. Aunitz urtez eta segi bertze urte aunitzez horrela!
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GIZARTEA � KONTZEJUA

Nobedaderik ez
kontzejuko ordezkari
berrien artean
Laura
Andresena
izanen da
alkatea

TTIPI-TTAPA
Azkeneko hautes-

kundeetatik hilabete
batzuk pasatu dira da-
goeneko. Kontzejuan
jendea sartzeko hain-
bat saikeraren ondotik,
azkenean taldea osatu
eta Iruñetikonarpena ja-
so ondotik, honakoek
osatzen dute Kontze-
jua: Laura Andresena,
Asier Irisarri, Aitor Ze-
laieta eta Dabid Andre-

sena. Erran, denek ere
esperientzia badutela
Kontzejuaren egunero-
koetan, izan ere, aurre-
ko legealdian arituta-
koak dira. Kontzejuko
lehendakaria edo alka-
tesa Laura Andresena
izanen da.

BILERA IREKIA
Apirilaren28anKon-

tzejuakbilera irekiaegi-
tekoazuen,aterpeasu-
bastanateratzekohain-
batbaldintzen inguruan
solasteko. Herritarren
iritzi edo proposame-
nak biltzeko asmoa
zuen eta proposame-
nak jasoondotik,baldin-

tzenagiriadelakoapres-
tatuetaNafarroakoGo-
bernura bidaliko dute
Kontzejukoordezkariek.
Bertzalde, aterpeari

izenbat jartzekopropo-
samenak ere eskatu zi-
renetaapirilaren28aren
aurretik kontzejuko bu-
zoian utzi behar ziren.
Egunhorretakobileran,
jaso ziren izen ezberdi-
nak aurkeztu eta ho-
rienartean,bozketaegi-
tekoa zuten. Boto ge-
hien bildutako propo-
samenak 30 euro lortu
zituen.
Xehetasun gehiago

hurrengoaleanemanen
dugu.

AUZOLANAK
Auzolanak egiteko

deialdia ere zabaldu du
Kontzejuak. Lehenen-
goaapirilaren28anegi-

tekoa zen. Aurten, hiru
auzolan egin beharko
diraetaauzolanakater-
petxeko lanak egiteko
erabiliko dira.

LEGASA

UTZITAKO ARGAZKIA

Aterpea subastan ateratzeko baldintzen inguruan hitz
egiteko bilera deitu zuen Kontzejuak apirilaren 28rako.
Eta aterpea aipatu dugula, aurtengo auzolanak aterpe-
txean lanak egiteko izanen dira.

NARBARTE

Aurkeztutako
eskaintzen
artean Barbarari
eman zaio
ardura

Martin BERTIZ
Hiruzpalau bat aste

pasatudiraBittorikosta-
tua utzi zuenetik eta ba-
zen gogoa berriz ere el-
kartzeko txoko bat iza-
teko. Garaiak garai, Bi-
ttoriren momentua pa-
satu zen eta orain Bar-
bararen zikloa hasi da.
KontzejuakHerrikoOsta-

tuahartzekoepeazabal-
duzuenetikbizpahiru in-
teresatuagertuziren,bai-
na azkenean, Barbara
gelditu da ostatua har-
tzeko ardurarekin. Hala,
apirilaren 13an zabaldu
zituen lehenbizikozBar-
barak ostatuko ateak.
Bere garaiari, ilusioz

beteta eta lanerako go-
go izugarriekin ekin dio-
la erran digu. Bere as-
moenartean,platerkon-
binatuak, bokadiloak,
pintxoaketarazioakzer-
bitzatzea dago. Jakina-
razi digu jende guztiari
zabaldu nahi dizkiola

ostatukoateaketaeade-
nen artean herriko txo-

ko polit eta girotsu bat
osatzea lortzen dugun.

Zorterik hoberena opa
diogu.

GIZARTEA � ZERBITZUAK

Aste batzuetako atsedenaldiaren
ondotik berriz ireki dute Herriko Ostatua

ARGAZKIA: MARTIN BERTIZ
Apirilaren 13an zabaldu zituen Barbarak Ostatuko ateak.
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GIZARTEA

DIRULAGUNTZAK � NAFARROAKO GOBERNUAK

1,4 milioi euro 19 nekazaritza-
ustiategi modernizatzeko
2,7 milioi euroko
inbertsioari
dagokio
subentzio hori

TTIPI-TTAPA
Nekazaritza-ustiate-

giak modernizatzeko
22,7 milioi euroko diru-
laguntza onartu du Na-
farroakoGobernuaketa
horietatik 1,4 milioi eu-
ro eskualdera etorriko
d i r a . Zehazk i
1.440.921,57 euro bi-
deratuko dira Baztan,
Donamaria,Doneztebe,
Goizueta, Ituren, Saldi-
as, Urdazubi, Urroz eta
Zubietakohemeretzine-
kazaritza-ustiategitara.
D i r u l agun t za ho r i
2.743.000,76euroko in-
bertsio dagokio. Baina
aipatu, dirulaguntzaren
%25 Landa Garapene-
rakoEuropakoNekaza-

ritzaFondoakbideratu-
ko duela.

Oraindik egin gabe-
ko lanak dira, eta hala,

dirulaguntzak 2014 eta
2015ean emanen dira.

HERRIA
ONURADUN
KOPURUA

INBERTSIOA LAGUNTZA

BAZTAN 9 1.736.359,92 € 959.726,34 €

DONAMARIA 2 198.806,30 € 89.462,84 €

DONEZTEBE 1 32.324,48 € 14.546,02 €

GOIZUETA 1 64.489,81 € 29.020,41€

ITUREN 1 42.496,00 € 23.372,80 €

SALDIAS 1 49.426,36 € 22.241,86 €

URDAZUBI 2 300.746,68 € 157.847,76 €

URROZ 1 303.896,25 € 136.753,31 €

ZUBIETA 1 14.454,96 € 7.950,23 €

GUZTIRA 19 2.743.000,76 € 1.440.921,57 €

DIRULAGUNTZAK

Suhiltzaile
boluntarioen
parketarako
dirulaguntza
TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gobernu-
ak 120.000 euroko la-
guntzaemanenduzaz-
pi herritako suhiltzaile
boluntarioenparkeen-
dako. Tartean daude
eskualdekoak: Bera,
Leitza eta Lesakako
Udalek 16.500 euro
hartukodituzteetaGoi-
zuetakoak 18.500 eu-
ro.Laguntzahonenbi-
dez, gastuarruntei eta
materiala erosteko
inbertsio ttikiei aurre
egin ahal izanendiete.
UdalekNafarroakoLa-
rrialdiAgentziarekinel-
karlanhitzarmenasina-
tu dute, babez zibile-
ko sistemarekin duten
loturaberrituz.Hala, la-
rrialdietako ateraldiak
koordinatukodira,ba-
tezeresuteenpreben-
tzioetaitzaltzeareneta
salbamentuarekin ze-
rikusia dutenak.
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ARANO

Festetan karpa
bat jarriko da
eguraldiaren
menpe ez
egoteko

Ainhoa ANSA
Apirilaren 21erako

deialdia egina zegoen
eta jendeak erantzun
ona eman zuen. Festen
antolaketarako aspal-
dianegindenbilerapar-
tehartzaileenaeginzen
larunbat hartako iluna-
barrean.
Festen batzordeak

eginahal hau asko es-
kertzeazgain,balorazio
positiboaegindueta la-
neanhastekogogoaba-
dela ikusita, aurten
erronka batzuk hartze-
ko moduan ikusten da
herria.
Erronka hauen berri

emateko astia gero ere
izanen da baina, aurre-
ratudaitekeaurten kar-
pa bat jarriko dela egu-
raldiak egiten duena
egin.
Hurrengo bileraren

eguna eta ordua jar-
tzean jakinaraziko zai-
zue. Mila esker guztioi,
FestaBatzordearen ize-
nean!

Zazpi lagun
letarietan
Eguraldi kaxkarrari

hortzak erakutsiz atera
ziren herriko zazpi la-
gun letarietako buelta
egitera.
Goizean, 08:30ean,

plazanelkartu eta abia-
tzea erabaki zuten eta,
eguerdian, 13:30ean,
herrira iristea euritan
egin bazuten ere, ateri
egin zien ia bide guztia.
Bejondeizuela!

GIZARTEA � FESTAK PRESTATZEN

Festetako batzordearen deialdiak
erantzun ona izan du herritarren aldetik

ARGAZKIA: AINHOA ANSA

Arano Euskal Telebistan
Herri txikietako bizimodua erakustea helburu duen saio berri bat jarriko du-
te abian 3koma produktorak eta ETBk. Urko Aristik aurkeztuko duen saioak
Bizirik izena eramanen du eta maiatzean hasiko dira emititzen igande gaue-
tan. Lehenengo saiorako bi herri aukeratu dituzte eta hauetako bat izanen da
Arano. Elantxoberekin batera aterako da 50 minutu iraunen duen saioan eta
apirilaren 25 eta 26ean grabaketak egiteko helburuarekin izan ziren Aranon
kamarak hartuta. Aranok esku zabalik hartu zuen beren bizimodua eta ber-
tako bazterrak jasotzera zetorren koadrila eta herri gehienak parte hartu zu-
en gauza batean ez bazen bestean. Kontsejun eguerdian jarri zuten babarrun
jatera ere lagun talde polita agertu zen eta egun guztiko grabaketaren ondo-
ren pozik agertu ziren bai ETBkoak eta baita herrikoak ere. Aranok, bere txi-
kitasunetik zer erakutsi handia duela garbi utzi zuen beste behin ere. Orain
benetan baikorra eta poztekoa izanen litzatekeena, Nafarroan euskarazko he-
dabideen etorkizuna bermatzea izanen litzateke. Horrela izanda, hortik aurre-
rakoak jakin nahi dituenak eta gustua duenak, programa ikusi ahal izanen lu-
ke maiatzaren 13 edo 20ko igande gauean ETBn.
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GOIZUETA

KIROLA � UMORE ONA ELKARTEAK ANTOLATUTA

Aspaldiko partez krosa eginen da
maiatzaren 27an haur eta helduentzat
Lasterketan
izena emateko
Internetez egin
daiteke

TTIPI-TTAPA
Aspaldiko urteetan

galdua zen ohitura be-
rreskuratu egin nahi du
Umore Ona Elkarteak,
eta herriko beste eragi-
leen laguntzarekin, kro-
sa antolatu du maiatza-
ren 27rako.
Denek izanen dute

parte hartzeko aukera,
txiki eta helduek. 10:30-
eanhasikodiratxikienak
eta 11:00etan emanen
zaio irteerahelduenlais-
terketari. Helduen ibilbi-
dea egiteko, garai bate-
ko zirkuitua berreskura-
tukoda.Herria inguratu-
ko du, plazatik atera eta
bertan bukatuko da, er-
diaerrepidetikeginenda
etabesteerdiamendiko
senda batzuetatik. Hiru
kilometrokoluzeraduzir-
kuituaketahiruitzuliegin
beharko dira, bederatzi
kilometro osatuz.
Laisterketareninguru-

ko informazio gehiago
eta izena emateko
www.kirolprobak.com
webgunean egin daite-
ke. Izen-ematea oroko-
rreanhamareurogosta-
koda, bainaherritarren-
tzat zortzi euro eta egu-
neanbereanhamabortz
euro.
Kanpotik datozen

partaideentzat, antola-
kuntzak dutxak etamo-
txilakuztekoguneapres-
tatuko ditu. Gisa bere-
an, parte hartzen dute-
nentzat opariak izanen
diraeta zozketakereegi-
nen dira.

Erreka garbitzea
Ingurumena zain-

tzearengarrantziazjabe-
tuta, erreka bazterrak
garbimantendu nahi di-
tu Udalak eta horretara-
ko deialdia egin die he-
rritarrei.Maiatzaren19an,
larunbatarekin, egin du-
te garbiketarako hitzor-
dua eta erreketan pila-
tutako zikinkeriak bildu-
ko dira. Pili Apezetxea
zinegotziakazaldudigu-
nez, garbiketa egiteko
laguntza emanen du
CRANA Nafarroako In-
gurumenArlokoBaliabi-
de Zentroak. Garbi-
tzekomaterialautzikodu
eta parte hartzen dute-
nei egun bateko asegu-
ruaereeginendie,lasaia-
go aritzeko. Horrez
gain, hamaiketakoa ere
eskainiko du CRANAk.

2012ko aurrekontua
Aurtengo diru-sarre-

ra eta irteerak zehaztu
ditu Udalak. Guztira,
1.447.410eurokoaurre-
kontuaonartudu,aurre-
ko urtekoa baino pixka
bat ttikiagoa. Pablo Mi-
randaalkateakazaldudi-
gunez, «poliki-poliki au-
rrekontuak ajustatu na-
hi ditugu, heldu den ur-
teetakodirusarrerakjais-
ten joanen direla aurrei-
kusten baita».
Mendikolanaketaza-

bortegia ixteko lanen le-
henbiziko fasea izanen
dira aurtengo inbertsio
nagusienak.

URTEBETERA BALANTZEA
Aurrekoaleetakoba-

tean,Udalakherrikoera-
gileekin bilerak egiteko
asmoazuelaadierazige-
nuen.Badadagoeneko,
gehienakbukatudituela

ARGAZKIA: JABIER APEZETXEA

Txakolina probatzera
Umore Ona Elkarteak antolatuta, apirilaren 21ean txakolina probatzera joan zi-
ren 40 bat lagun Getariako Ameztoi txakolindegira, baita oso gustura ibili ere.
Agerikoa da argazkia bazkalondorengoa dela...

esan daiteke. Behin ho-
riek eginda, eta udal tal-
de berria Herriko Etxe-
an lanean hasi zenetik

urtea betetzen denean,
urtehonenbalantzeaegi-
teko asmoa du Udalak.
Ekainerdialderaherriba-

tzarra eginen du, urtea
nola joan den azalduz.
Balantzea txosten ba-
tean ere bilduko dute.

ARGAZKIAK: ELENA GARCIA

Kirolari gaztetxoak futbiton
Umore Ona Futbito taldeko gaztetxoek herrian partida jokatzeko aukera izan zuten
apirilaren 15ean. 21 ume dira futbiton aritzen direnak eta ostiralero entrenatzen du-
te Xumar Bakerorekin. Ez dute txapelketarik izaten, baina kasu honetan, eskolako
gimnasiako maisuek, Sergio Carrion eta Mirentxu Jimenezek, partida batzuk anto-
latu zizkieten Irungo Dunboa taldekoekin. Lehenbiziko partida Umore Onak iraba-
zi zuen 7-2ko markagailuarekin eta bigarrena ere herrikoek irabazi zuten, 4-2.
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LEITZA

Iruñeko Antonio
Etxeberria izan
da bizkorrena

JM BARRIOLA
Apiri laren 21ean,

XXXIV. herri krosa joka-
tu zen herrian. Eguraldi
txarrarekin egin behar
izan zuten laisterkariek.
Lehen igande goizetan
izaten zen eta azken hi-
ru urte hauetan, berriz,
larunbat arratsaldetan
egiten da eta arrakasta
izatenaridaordutegibe-
rria.Mailazmailahauizan
zen sailkapena:

SENIOR MUTILAK
1. Antonio Etxeberria
Serrano. (Iruñea)
2. Mouhssin Charkaoui
(Atika).

GIZONEZKO BETERANOAK
1.AbdelhadiAbassa(An-
dosilla).
2. Victor Badejon San-
chez (Irun).

SENIOR NESKAK
1. Salima Charki (Ando-
silla)
2. SenayedMesgamaw
Ferede (Etiopia).

EMAKUME BETERANOAK
1. Raquel Llamas Gago
(Gasteiz)
2. Cristina Loada Soto
(Eibar)

JUNIOR MUTILAK
1. Imanol Inza Lizasola
(Zumarraga)

JUNIOR NESKAK
1.MirenJuantorenaZu-
ñiga (Leitza)

KADETE MUTILAK
1. Andoni Lazkanotegi
Matxiarena (Bera)

KADETE NESKAK
1. Amaia Ezkurdia La-
sarte (Leitza)

INFANTILAK
1. Koldo Hernandorena
(Leitza)
1. Leire Erbiti (Leitza)

ALEBINAK
1. Xabat Illarregi (Leitza)
1. Ane Garro (Leitza)

BENJAMINAK
1.EkaitzAzurmendi(Lei-
tza)
1. Naroa Erbiti (Leitza)

Goi tentsioko linea
airean
Krisia dela eta, argin-

dar kontsumoakbehera
egin du eta Hego Eus-
kal Herrian abiatutako
goi tentsioko linearen bi
proiektu bertan behera
uztea erabaki du Espai-
niako Gobernuak. Egi-
tasmo horietako bat,
hain zuzen,gure inguru-
tik pasatzea aurreikusia
zen: Castejondik Ezkio-
rakobidean,Erasoteau-
zotik Guratz zeharkatuz
Aresora. Orain, ordea,
Gobernuak ez omen du
baimenik emanen linea
horiek egiteko, planifi-
kazio berria egin eta be-
harrezkoakdirelabaiez-
tatu arte. Bi egitasmo
hauen bultzatzailea den
REERedElectricadeEs-
paña enpresak ekaina-
ren 30erako egin behar-
kodutxostenaetaondo-
tikikusikodazererabaki-
tzen duten Madrilen.

Udala Garoñako
zentralaren aurka
Martxoko Udal Ba-

tzarrean,Garoñakozen-
tralnuklearra ixtekomo-
zioa onartu zuen Uda-
lak,Bildukoordezkarien
botoeieskeretaDNEeta
UPNrenaurkakobotoe-
kin. Estatuan dagoen
zentral nuklear zaharre-
nada,1971nmartxanja-
rritakoa.Beregaraian40
urteko bizia zuela esan
zuten eta epea gaindi-
tua du. Ikusita zein on-

doriolarriakizatendituz-
ten istripuren bat gerta-
tuz gero, Udalak zentral
hau lehenbailehen ixte-
ko eskatu du.

Egur loteak
Alkateak bandoa ja-

rri du aurtengosutarako
egur loteak eskatzeko
epeazabalduz.Loteana-
hi duenak 012ra deitu
beharko du maiatzaren
31 baino lehen. Lotea-
ren truke 45,88 euro or-
daindubeharkodira,eta

auzolana egiten duena-
ri bueltatu eginen zaio.

Suhiltzaileen
funtzionamendua
UdalaketaNafarroko

Larrialdietarako Agen-
tziak suhiltzaileen anto-
lakuntzabermatzekohi-
tzarmena adostu dute.
Herrikosuhiltzailetaldea
borondatezosatzendu-
teherritartaldebateketa
hitzarmenhonekinzerbi-
tzuaegonkortuetahobe-
tzeadahelburunagusia.

KIROLA � AURRERA ELKARTEAK ANTOLATUTA

200 lagunek baino
gehiagok bukatu
dute 34. aldiz egin
den krosa

ARGAZKIA: JM BARRIOLA

Amazabal auzoko urbanizazio lanak
2009-12ko Azpiegitura Planean aurreikusita dagoen Amazabal auzoko urbani-
zazioaaurtenegitekopausoakematenhasiadaUdala.Aurrekourteanproiektua
eginzuenetaorainobrakeginahal izateko finantzaplanaonartuetaNafarroako
Gobernura igorri du Udalak. Era berean, inbertsioa egin ahal izateko aurtengo
aurrekontu aldaketa onartu zuen eta diruz lagunduta ez dagoen obraren zatia
2011kogerakinekin finantzatzeaaurreikusida.Beraz,Amazabalauzoanhornidu-
ra, ur zikin eta eurietako sareak eta zoladura berritzeko lanei hasiera eman ahal
izateko Nafarroako Gobernuaren oniritzia besterik ez da falta.

ARGAZKIAK: MIKEL ILLARREGI
Euriari aurre egin behar izan zioten laisterkariek krosean.
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ARESO

EUSKARA � BALORAZIOA

Areson euskara
osasuntsu
dagoela
ondorioztatu dute
Euskararen alde
egin den lanaz
balorazioa
egiten ari dira

Juana Mari SAIZAR
Azken hamabost ur-

teotanAresoneuskara-
ren alde egin den lana-
renbalorazioaegitenari
da euskara teknikaria.
Lehenik inkesta batzuk
banatu dira hainbat la-
gunenarteanetaondo-
ren, lantalde bat elkar-
tu da herrian urte haue-
tan egindako lanaren
inguruan gogoeta egi-
teko. Euskarak herrian
duen egoera osasun-
tsua dela ondorioztatu

dute,aurrerakadanaba-
ria eman dela. Orain bi-
garren bilera bat deitu
duhemendikaurrerazer
eginbehardenzehazte-
ko, jendeak dituen pro-
posamenak ikusteko
eta faltadirenesparrue-
tara nola iritsi gaitez-
keen erabakitzeko.
Euskararekin lotuta,

esan behar da, Udalak
bat egin duela Berria
egunkariabultzatzenari
den Zure ziztada behar
dugu erreklamuarekin,
eta udaletxeko bal-
koianzintzilikdagokar-
tela. Beraz, jendea ani-
matu dadila komunika-
bide euskaldunak la-
guntzera,denenpremia
dago eta!

Olazabal bigarren
mailako finalean
OlazabalpilotariaBi-

garrenMailakoBinaka-
koTxapelketako finale-
ra ailegatu da, eta ale
hauargitaratzerakopar-
tida jokatuta izanendue-
nez, emaitza ezin dugu
idatzi.Halaere,badaki-
gu egun horretan fron-
toian herritarrak lagun
izanzituelada,etagazte

gehienak joanzirelaMi-
kel animatzera. Ondo-
ren, galdu edo irabazi,
jokatu duen txapelketa
ederra ospatzeko sa-
gardotegira joatekoak
ziren guztiak batera.

Asis Sarea
Bada urtebete herri-

tar taldebatelizanelkar-
tzendelaAsisSarearen
ingurukootoitzaldiaegi-
tera. Asis Sarearen xe-

dea bakoitzaren bide
pertsonalean eta egu-
neroko fedearenbizipe-
netan laguntza eskain-
tzea da, eta espiritual-
tasunfrantziskotarraren
intuizioadutenenbidea
zabaldu eta jorratu na-
h i du . H i t zo rduak
19:30ean izatendira,hi-
labetekoazkenostegu-
netan.Horrelabada,na-
hiduenguztiagonbida-
tuta dago bertara.

TURISMOA � PLAZAOLA PARTZUERGO TURISTIKOAK ANTOLATUTA

Igande honetan eginen da
Natur Bideen Eguna Plazaolan
TTIPI-TTAPA
Ibilbideak, tren txu-

txua, artisauen merka-
tua, zozketak, musika,
animazioa... Horiek iza-
nendira, besteakbeste,
igande honetan, maia-
tzak 6, Lekunberrin os-
patuko den Natur Bide-
en Egunean. Plazaola
Partzuergo Turistikoak
antolatu du, aldi hone-
tan, Lekunberriko Uda-
laren laguntzarekin.

•09:00etatikaurrera, fa-
milia eta helduen irtee-
ra eginen da Leitzako
geltokitik abiatuta. Lei-
tzako geltokitik Lekun-
berriko geltokira bitar-
te 15 kilometro egiteko
aukera izanen da.
•10:00etatikaurrera,Le-
kunberriko geltokitik
abiatuta, Uitziko tune-
lera joan eta etortzeko
10kilometroak egiteko
aukera izanen da.

• 11:30an haurren irtee-
ra eginen da, anima-
zioarekin. Lekunberri-
ko geltokitik Mugirora
joan-etorriaeginendu-
te, guztira 4 kilometro.
• 12:00etatik 14:00eta-
ra artisauen merkatua,
luntxa,Plazaolakoikus-
entzunezkoarenproiek-
zioa, musika, zozketak
etaabar izanendiraLe-
kunberriko Plazaolako
geltokian.

Ibilbideetan parte
hartzeko, igandean be-
rean eman beharko da
izena, Leitzako geltoki-
an 08:45etik aurrera eta
Lekunberrikoan 09:30-
etikaurreraheldueta fa-
milien ibilbiderako eta
11:00etanhaurrenibilbi-
derako.
Tren txutxuak, berriz,

hainbat ibilbide eginen
ditu: 10:00etan eta
12:00etan Leitzako gel-

tokitik Lekunberrikora
joanendaeta11:00etan
Lekunberriko geltokitik
Leitzakora joanen da.
13:00etatik 14:00etara
Lekunberriko geltokitik
Lekunberriko herrira jo-
an-etorriak eginen ditu.
Tren txutxura igotzeko
ezinbestekoa da ostira-
la, maiatzak 4, baino le-
hen izena ematea :
plazaola@plazaola.org
edo 948 507205.

LEITZA

ARGAZKIAK: JUANA MARI SAIZAR
Goiko argakia euskararen lantaldekoa da eta behekoa udaletxean dagoen kartelarena.
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HEZKUNTZA � MAIATZAREN 2 ETA 3AN KALERA

Haur Eskolen baldintzak okertuko direla
salatzeko elkarretaratzeak eginen dituzte
Bera, Baztan
eta Malerrekako
haur eskolek
bat eginen dute

TTIPI-TTAPA
Haur Hezkuntzako

lehenbiziko edo 0-3 ur-
tekoen zikloa arautzen
duen 28/2007ForuDe-
kretua aldatu nahi du
NafarroakoGobernuak,
hezitzaile bakoitzak ar-
tatzen ahal duen haur
kopurua igoz eta ziklo
honetako ikaslezein ira-
kasleenbaldintzakoker-
tukodirelarenbeldurdi-
ra Haur Eskolak.
Gaur egun, hezitzai-

lebakoitzakbularrahar-
tzenduten8neska-mu-
tiko artatu behar ditu,
1-2 urte arteko 12 haur
eta 2-3 urte arteko 16.
Europan, aldiz, ratioa
erdia da, hau da, hezi-
tzaile bakoitzak gehie-
nez bularra hartzen du-
ten lauhaur, 1-2urtear-
teko 6 eta 2-3 urte arte-
ko 8 atenditzen ahal di-
tu. Beraz, lehendik ere
haundiazenhaurkopu-
rua oraindik ere handi-
tu nahi dutenez, kalita-

tearen ikuspegitikgibe-
lerako pausua dela us-
te dute Haur Eskolek.
Gainera, haur esko-

len baldintza fisikoetan
ere aldaketak egin na-
hidituzteetahorrekhau-
rrengarapenakaltetzen
ahal duela uste dute.
Honela, 0-3 urte arteko
haurrakdituztenzentro-
ak patiorik gabekoak
edo argindar naturalik
gabekoak ere izan dai-
tezke dekretu berriaren
arabera, eta komunek
ez dute nahitaez ikas-
gelen ondoan egonbe-
har,horrekdakarrense-
gurtasun galerarekin.

MOBILIZAZIOAK
0-3 urtekoen hez-

kuntzaziklokoplatafor-
ma ere osatua da eta
azken hilabeteetan,
hainbatmobilizazioegi-
ten ari dira.
Asteazkenetaortze-

gun honetan, maiatzak
2 eta 3, erraterako, ka-
lera aterako dira Nafa-
rroa osoko haur eskola
gehienak. Bera, Elizon-
do eta Doneztebeko
haur eskolek ekimena-
rekin bat egin dute eta
egunhorietanelkarreta-
ratzeak eginen dituzte.
Beran ortzegunean
17:00etanErrekaldepa-

rean,Elizondonasteaz-
kenean 18:00etan pla-
zanetaDoneztebenor-
tzegunean 09:30ean
haur eskolako atarian.
Aipatu, Elizondon, Se-
gurtasuna bermatzeko,
haurkopuruaez igoedo
Kalitatezko haur esko-
lenaldeziotenpankarte-
kinprotestaeginzutela
apirilaren20anHaurEs-
kolan hainbat guraso,
haur eta hezitzailek.
Horibaino lehen,api-

rilaren25ean,Nafarroa-
ko Parlamentuaren ai-
tzinean protesta egite-
koazuten,0-3duinaren
alde,dekretuaaldatu le-

lopean. Eta bitartean,
Plataformako kide ba-
tzuekparlamentuan lan
bilera izan zuten.
Astearte honetan,

berriz,STEE-EILASsin-
dikatuakNafarroakoEs-
kolaKontseiluanosoko
zuzenketabataurkezte-
koa zuen, guttienez, zi-
klo honek orain arau-
tzen duen dekretuak
zehazten dituen bete-
beharrak mantendu di-
tzan eta 2 urtekomora-
toria bat eman dezaten
eskatuz, eskolaguztiek
beraien zerbitzuak bal-
dintza hauetara egoki-
tzeko.

GIZARTEA

ARGAZKIA: ONDIKOL
Elizondoko Haur Eskolan protesta egin zuten apirilaren 20an Nafarroako Gobernuaren dekretuaren kontra.
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UDALA � AZPIEGITURAK

Elizondoko plazako
eraikinaren
inguruan eskaintzak
aurkezteko epea
zabalik dago
Maiatzaren
16ra arte
proposamenak
egin daitezke

TTIPI-TTAPA
ElizondokoForuPla-

zako eraikinaren ateak
zabaldu zituen Udalak
joan den hilabetean,
herritarrek eraikina ba-
rrenetik ikusteko auke-
ra izan zezaten eta 50
bat lagunhurbilduziren.
Etahori eginetabihara-
munean, eraikin horren
inguruko proposame-
nak edota eskaintzak
aurkeztekoepeazabal-
du zuen Udalak. Maia-
tzaren 16an akituko da
horretarako epea eta
udaletxean egin behar-
ko da.

Kultur agenda
Maiatzhasieran,hain-

bat kultur ekitaldi izanen
dira. Ortziralean, hilak 4,
Gure bide galduak hel-
duendako antzezlana
ikusgai izanenda Irurita-
ko Gizarte Bilgunean,
19:00ean.Eta igandean,
Kantirukitaldearekinkan-
taldia izanen da 19:00-
etan Elizondoko Arizku-
nenean.
Maiatzaren7an Idaz-

leekin Solasean ekime-
naren barne, Harkaitz
CanogonbidatuduErra-
tzukoKultur Taldeaketa
Twist liburuaz ariko da,
19:30etik aitzinera.

Maiatzaren 10ean
Aroztegiariburuzsolasal-
dia eginen da 19:30ean
Arizkunenean,Aroztegia
etagerozer?taldeakdei-
tuta.
Hilaren 12an, Ttuku

Ttuku salsa dantza lati-
noenerakustaldiaizanen
da Elizondoko plazan
17:00etan.
Maiatzaren18anMu-

seoenNazioartekoEgu-
na dela eta, hainbat eki-
menizanendira.Tartean,
Baztangoondarehistori-
ko eta arkitektonikoen
lagunenDorreaelkartea
aurkeztuko dute.

Bilduren berripapera
Martxoko berripape-

raerekaleratuduBilduk,
aldihonetan,Almandoz-
ko harrobiari buruz. Bil-
duk argitu du «hasiera-
tikhandiagotzearengaia
almandoztarrek erabaki
behardutela»defendatu
duela. «Inplikatutako al-
deguztiekinmintzatzen»
saiatudirelagaineratudu.
Abenduanalmandoz-

tarrek egindako batza-
rrean harrobiaren aurka
agertuzirelaoroitarazidu
Bilduk. Haatik, gaia Ba-
tzarNagusianeztabaida-
tuzenean,«Almandozko
alkateakerranzuenbere
irudiazelaherritarrakso-
lastekoetaakordiobate-
rat iristeko prest zirela;
herritarrek beren burua
ezzutelaerabakiahartze-
ko prest ikusten eta era-
bakirikhartubaino lehen

gauza aunitz konpondu
behar zirela erran zuen»,
dio Bilduk. Hortaz, Ba-
tzar Nagusian gaia lan-
tzeko batzordea sortu
zen:«batzordekideakal-
mandoztarrekin,harrobi-
kojabeekinetakaltetuta-
koekin bildu dira».
Batzordean adostu

bezala, herritarrekin ba-
tzordeinformatiboaegin
zen, «galdeketa berrira-
ko galderak adosteko»,
baina«batzarregaiztoeta
beroa izan zela» adiera-
ziduBilduk:«Almandoz-
ko alkateak eta Begoña
Sanzberrok izan zuten
errespetu faltazko jarre-
ra guztiz lotsagarria eta
onartezinaizanzen».On-
dotik,herritarbatzukhe-

rrianbatzarre-galdeketa
egiteko sinadura bilketa
egin zuten eta galdeke-
ta horretan zentsoaren
%79k parte hartu zuen
eta %58 harrobia han-
ditzearenaldeagertuzen.
Asfaltolantegiareneta

pista berriaren gaia ere
aztertudira.Bildurenara-
bera, «2001eanhasi zen
pista berria egiteko
proiektua, baina ez da
deus egin eta orain, es-
pedientea aztertzen ha-
sita,asfaltolantegianire-
kiera lizentziarikgabeari
direla ikusi dugu». Apiri-
laren 3ko Batzar Nagu-
sianalmandoztarrekhar-
turikoerabakiakgehien-
go osoz berretsi ziren,
harrobiahanditzekobai-

menaemanezetasarre-
ra berria Abreikoparaje-
tik eginen dela erabakiz.
Bozketa aitzinean bai
aldekoetabai kontrako-
eninguruanjendeaerrol-
datuzelaereerranduBil-
duk; «erdi eta erdi goiti
beheiti».Abendukoboz-
ketanereirudikozerbait
pasatu omen zen, eta
horrelakorikerrepikatuez
dadin,ordenantzakalda-
tu egin ditu Batzar Na-
gusiak. Horren harira,
«Diario de Noticiasen
jokamodumanipulatzai-
lea» salatu du.
Harrobiak sortzendi-

tuen arazoak konpon-
tzeko hartu diren neurri-
ak ere ageri dira be-
rripaperean.

UTZITAKO ARGAZKIA

Ernesto Prat etxean
Aitzineko aldian iragarri bezala, etxean da Ernesto Prat. Apirilaren 13an gelditu
zen libre 25.000 euroko fidantzapean, eta biharamunean, 150 bat lagunek ongie-
torria egin zioten Elizondoko plazan, ikurriña artean eta pankartez ingurutatuta.
Bildutakoek Guardia Zibilaren presentzia nabarmena izan zela salatu zuten, eta
ekitaldianpartehartu zutenei argazkiaketabideoakatera zizkietela adierazi zuten.
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UDALA � TOKIKO INBERTSIOETARAKO PLANA

Tokiko inbertsio
planean
aurreikusitako obra
batzuk ezin izanen
ditu egin Udalak
Gobernuaren
diru egoera
txarra eta
seriotasun
faltagatik dela
uste du alkateak

TTIPI-TTAPA
«Nafarroako Gober-

nuaren diru egoera txa-
rragatik eta aurrekontu-
en seriotasun faltagatik,
Baztanek tokiko inber-
tsio planaren barnean
egin behar zituen obra
garrantzitsuak ez ditu
egiten ahalko». Halaxe
adierazi zuten Garbiñe
Elizegi alkateak eta Flo-
rentinoGoñizinegotziak
apirilaren13anegindako
prentsaurrekoan. Obra
horien adibide ondo-
koakaipatuzituzten: Iru-
ritako uraren goi-horni-
dura(IruritaetaLekarozi
zerbitzuaemanenliekee-
na),Amaiurkourdeposi-
tua, Anizko hilerriko bi-
deakonpontzea,Berroe-
takobideamoldatzeaeta
GartzaingoUrkiztekobi-
deakonpontzea.Osota-
ra683.311,49eurokola-
nak dira eta Gobernuak
466.026 euro ordaindu
behar zituen eta Udalak
217.284,79 euro.
Duenzorragatik«mai-

leguak eskatzeko ezin-
tasuna» du Udalak eta
«Gobernuarenmurrizke-
ta gogorrak» tarteko,
Udalak inbertsio atala
berrantolatu behar izan
duelaazalduzutenpren-

tsaurrekoan,«guztizezi-
nezkoa baitzen aitzine-
ko legealdian onartuta-
koobraguztiakeginahal
izatea».2.233.850,33eu-
ro dira, eta horietatik
1.560.295,53 euro Go-
bernuakordaindubehar
z i tuen eta Uda lak
667.559,8euro.«Interes
eta urgentzia soziala
irizpidegisahartuta, au-
rreikusiak zirenobraba-
tzukgerorakoutzietadi-
ru hori uholdeetako kal-
teak konpontzeko eta
behar handiagoa zuten
obrak egiteko bideratu
da»,erranzutenElizegik
etaGoñik.Etagaineratu
zutenez, «interes eta ur-
gentzia soziala diogula-
rikberezikiuholdeenkal-
teezetaherriakurezhor-
nitzeaz ari gara; eta ho-
riekin, funtzio sozial ga-
rrantzitsuadutenbidee-
taz: Anizko, Berroetako
eta Gartzaingo pistak,
baserritarrek etxera joa-
teko beharrezkoak di-
tuzten pistak».
Udalak «bere partea

egin duela» diote Bilduk
eta Ezkerrak: «diru mu-
gak ikusita aurrekontu
errealak egin eta inber-
tsioaklehentasunenara-
beraberrantolatuditulo-
gikabatenbarneangau-
zak egin ahal izateko».
Aldiz, Gobernuak «bere
partea ez egiteaz gain,
seriotasunetasinisgarri-
tasun falta neurrigabea
erakutsi duela» diote:
«aurtengo aurrekontue-
tanaitzinekourtekoToki-
ko Inbertsio Planeko 42

milioi euroak ordaintze-
ko 37 milioi bertzerik ez
baititubideratu.Hauda,
2011n egindako obrak
ordaintzeko bortz milioi
eurogutiagobideratudi-
tu». Hori dela eta, «aur-
tengo obretan hasteko
ere, lehenbizi aitzineko
urtekobortzmilioiak lor-
tubeharkoditu».Udale-
txeak aurreikusitako
obreiukoegitekoetaho-
rrela, diru hori bertze gi-
sa erabili ahal izateko,
Gobernua legea aldatu
eta erraztasunak ema-
tenaridelaeresalatudu-
te Bilduk eta Ezkerrak.
Gobernuaren kon-

tuak «kudeaketak txar
batenemaitzadira»,Udal
Gobernuarenirudikoeta
«udalerri eta herritarrak
baztertzen ditu». Gisa
berean,«kudeaketatxa-
rrak arduradun politiko-
ak ditu Baztanen: UPN-
ren udal taldea», diote
EzkerraetaBilduk:«Baz-
tango UPN Iruñeko bu-
ruzagiei kontuak eskatu
beharrean, nahasmen-
duan bertzerik ez dabil,
UdalGobernauridirenak
eta ez direnak egotziz».

Akitzeko, baztanda-
rrek herrietan ura izate-
ko, uholdeetako kaltea
moldatzeko eta funtzio
sozial nabarmeneko bi-
dea konpontzeko esku-
bidea dutela oroitarazi
dute eta Gobernuari le-
poratu diote galaraztea.

Bidelagunen
lantegia bi taldetan
Aitzineko alean aipa-

tu bezala, adineko per-
tsonekin sor daitezkeen
egoera zailen inguruan
lantegiaantolatuaduBi-
delagunElkarteak.Doa-
kolantegiarenerantzuna
ezin hobea izan da, bo-
luntario, etxez-etxeko
langileetaerresidentzie-
tako langileen artean 50

bat lagunekemanbaitu-
te izena. Izandakoeran-
tzuna ikusita, Bidelagun
elkarteak bi saio egitea
erabakidu.Lehendabizi-
koa apirilaren 26an egi-
tekoazen, etabigarrena
maiatzaren 10ean egi-
nenda17:00etanBidela-
gunen egoitzan. Lehen-
dabiziko taldean hama-
sei lagunek hartu zuten
parteetabigarreneanhe-
mezortzik.Halaere,ber-
tzehamarbat lagunkan-
poan gelditu dira, Isidro
HerguedasBidelagunel-
karteko koordinatzai-
leakazaldudigunez,«ez
baititugu talde handiak
egin nahi gaia hobeki
landua izate-
ko».

UTZITAKO ARGAZKIA

Kontzentrazioa eskubide urraketen kontra Arraiozko Simplyn
ELAetaLABsindikatuekdeituta, apirilaren21eankontzentrazioaegin zenArraioz-
ko Hiper Simply supermerkatuaren parean. Alde batetik, «langileen lan baldintza
kaxkarrak eta kaleratze masiboak» salatu nahi izan zituzten, eta bertzetik, «langi-
leendako urratua dagoen sindikatzeko eskubidea». Sindikatuen arabera, «aunitz
izandiraarazoaketagertakizun larriaksupermerkatuhori2010ekoekaineanzabal-
du zenetik eta egoera azkeneko datetan larriagoa bilakatu da». Egoeraren aitzi-
nean, sindikatuak ez direla isilik eta geldirik geldituko adierazi dute, eta langileei
euren babes guztia dutela jakinarazi nahi izan diete. Etorkizunean ere interbentzio
gehiago eginen dituztela ere iragarri dute eta akitzeko, «garbi utzi nahi dugu su-
permerkatuaren aurka ez daukagula deus, are guttiago bertan lan egiten duten
langileen kontra, baina egoera hau jasangaitza da eta salatu egin behar da».

Ba al zenekien…
GotzonGaraterenlagunakAmaiurreraetaArizku-
neraetortzekoakzirelamaiatzaren1ean?Euska-
rarenaldeaunitzeginzuenGarateketaurtean-
dana eman zituen Euskal Herriko zazpi herrial-
deetako hainbat baserritan, inoiz frantsesa eta
gaztelania ikasi ez zuten aitatxi-amatxiekin so-
lasean,tarteanArizkunenetaAmaiurren.Garate
duelabiurtehil zenbainaazkenhamaseiurteo-
tanbezalaelkartzensegitzenduteberelagunek.
EtaazkenahitzorduaBaztanenegitekoazuten.

?
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KIROLA � HERRIKO BESTEN BARNE

Laugarren aldiz herri
lasterketa eginen da Iruritan
7,5 eta 5
kilometro egin
beharko dituzte
lastekariek

TTIPI-TTAPA
Azkenurteotakoohi-

turarisegituz,aurten lau-
garren aldiz, herri las-
terketa eginen da Iruri-
tan herriko besten bar-
ne.Maiatzaren20an iza-
nen da.
Ttikienak izanen di-

ra laster egiten lehen-
dabizikoak. 10:30etik
aitzinera hainbat kate-
goriatako neska-muti-
koak aterako d i ra .
11:30eanhelduentxan-
da izanen da. Gizonez-
koek 7,5 kilometroko
ibilbidea egin beharko
dute eta emakumezko-
ek 5 kilometrokoa.

Diana Iniestaren
koadroak
NewYorkekoTheArt

Student'sLeaguenikas-
teko behar duen dirua
bildunahiansegitzendu
DianaIniestaErratzunbi-
zidenmargolariak.Orain-
dik ere «diru pixka bat»

faltaomenduetahortaz,
maiatzaren 15 edo 20ra
arte, bere koadroak 150

eurotan salduko ditu
http://ayudameacumplir
unailusion.blogspot.com

.es/ blogean. Koadroak
markorikgabedaudeeta
garraiogastuaaparteda.

ARGAZKIA: ONDIKOL

27 ahari Udaberriko Feriako lehiaketan
Ez zen preziski udaberriko girorik, baina halere 27 ahari aurkeztu ziren apirilaren
13an, ElizondokoUdaberriko Feriako ahari lehiaketan, horietako 18 burubeltz sai-
lean eta 9burugorrietan.Burubeltzen artean IruritakoGernuxarrekoMiguel Angel
Maritorenakaurkeztutakobatek lortuzuen lehensaria,bigarrenaErratzukoTxispe-
rrikoSoledad Iturbidek aurkeztutakoak eta hirugarrenaAlmandozkoEtxotokoBe-
goña Etxalarrek eramandakoak. Burugorrien artean, lehenbiziko saria Arraiozko
IndakoakoFelisaUgarterentzat izan zen,bigarrenaereArraiozera joanzen,Sagra-
rio Urrozentzat eta hirugarrena Gartzaingo Etxezurikobordako Feliciano Etxarte-
rentzat. Halaxe erabaki zuen Jon Elizetxe zinegotziak, Gartzaingo Maitoneko Fe-
derico Etxenikek, Elizondoko Pardioleneko Manuel Bertizek eta Josu Sarobe al-
baitariak osatutako epaimahaiak. Antolaketan laguntzaile izan diren Cedernako
IzaskunAbrilek eta Bertizko Partzuergoko IzaskunGoñik ere parte hartu zuten sa-
ri banaketan. Lohiari aurre eginez, eguerdi partean batez ere, jendetza ibili zen
MerkatukoPlazan.HorietakoaunitzekBaztanzopakdastatzekoaukera izanzuten,
baita Baztango dantzari ttikiek gorapean eskainitako erakustaldia ikusteko ere.
Eskulangileek ere gorapean erakutsi eta saldu zituzten bere produktuak. Ahariez
gain,Martin etaMendiburu tratanteei esker, dozena bat behi buru ere ikusi ziren.

Eneko Etxandi
libre baina
karguekin
Apirilaren 16ko goi-
zeanForuPoliziakEne-
ko Etxandi arraiozta-
rra atxilotu zuen, bai-
naarratsalderakoepai-
learenaitzineandekla-
ratuondotikkarguekin
libre atera zen. Joan
den urteko Iruñeko
sanferminetan udal-
tzainekin izandakoka-
lapitan «aginteari era-
so eta lesioak eragin
izanaz» akusatu dute
Etxandi gaztea.
Aipatutako egunean,
11:00 aldean atxilotu
zuten Arizkunen eta
handikElizondokoFo-
ru Poliziaren komisa-
riaraeraman zuteneta
ondo t i k , I r uñeko
udaltzainenkomisaria-
ra.17:30arteeduki zu-
ten han, epailaren ai-
tzinetik eraman bitar-
te. Epaileak deklara-
zioa hartu ondotik,
19:00etakokaleanzen
karguekin eta epaike-
taren zain. Gertatuta-
ko guztiaren inguruan
solasteko, atxilotu zu-
ten egun berean ba-
tzarre informatiboa
eginzenElizondoneta
35herritar ingurukpar-
te hartu zuten. Eneko-
renatxiloketaetaerre-
presioa salatuz pan-
karta ere paratu zuten
batzarre egunean.

� FLASH
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BAZTAN

UDALA � AROZTEGIA JAUREGIKO PROIEKTUA

Aroztegiko proiektua
berrikustea onartu du Udalak
Bildu, Ezkerra
eta NaBai2011k
egin dute alde

TTIPI-TTAPA
Aroztegikoproiektua-

renplanpartzialarenbe-
hin betiko onarpenabe-
rrikusi eginen du Uda-
lak.Halaxeerabakizuen
apirilaren18koez-ohiko
udalbatzarrean, Bildu,
EzkerraetaNaBai2011-
ko zinegotzien aldeko
botoekin. Proposame-
naren aurka UPNk egin
zuenetakontrakobotoa
azaltzerakoan, «Udala-
renbederatzihilabeteko
utzikeria salatzeko» de-
la adierazi zuen eta
Garbiñe Elizegi alkatea
bere garaian Aroztegia
etagerozer?plataforma-
ko presidente izan zela
salatu zuen. Orain, es-
pedientea Nafarroako
Kontseilurat bidaliko da
eta honek loteslea den
irizpidea emanen du.
Batzar berean, egi-

tasmoa geldiarazteko
egin den txosten juridi-
koaazalduzen, joanden
abuztuan eskatua, eta
horrenarabera,UdalPla-
narenegiturazkoaldake-
tapuntualarenbehinbe-
tikoonarpenaauzibidee-
tandagoetabaliogabea
izan daiteke, eta onartu
den plan partzialaren
txostenakprozedurazko
irregulartasunak omen

ditu.Planpartzialalegez-
ko epeak pasatuta aur-
keztu zela ere ageri da
etaplanpartzialarenbe-
hin betiko onarpenaren
inkoazioalegezbalioga-
beadela, lurzoruberriak
sailkatzen dituelako.
Udalak ez-ohiko ba-

tzarraren aitzinetik oha-
r ra ka le ra tu zuen,

«proiektuak ez duela
BaztangoetaLekarozko
etxebizitza beharrekin
deus ikustekorik» erra-
nezeta«Baztangolurral-
de egitura osoa urra-
tzeaz gain, hainbat ara-
zosortzendituela»adie-
raziz.Gaineratu zuenez,
«Baztango Udal Plan
Orokorrean herritaren

partehartzerakokuarte-
letan egin diren bilkure-
tannabarmengelditude-
nez–ehunherritarbilku-
ren itzuli bakoitzean–,
Baztanen egin beharre-
ko etxeak, egin behar
izatekotan, herri bakoi-
tzeko beharren arabera
egin behar dira, herri
guztietan banatuta».

Protestak Haur
Eskolan
Nafarroako Gober-

nuak hartu nahi dituen
neurriekin Haur Esko-
lenbaldintzakokertudi-
rela diote Haur Eskolek
eta hori salatzeko el-
karretaratzeaeginenda
asteazken honetan,
maiatzak 2, Elizondoko
plazan 18:00etan, Baz-
tangoHaurEskolakdei-
tuta.
Gaiaren ingurukoxe-

hetasun gehiago al-
dizkari honetako 42.
orrialdean.

Kultur ibilbideak Na-
farroan barna izene-
ko sariketaren ba-
rrenean, idazlanak
eta marrazkiak sari-
tzen dira eta aldi ho-
netan, marrazkien
sailean,Baztan Ikas-
tolako Jon Mayor-
domo Sobrino ikas-
leak saria eskuratu
du. Ekimen hau Ini-
go Arista kultur tal-
deak antolatzen du
1981azgeroztik, Na-
farroako Gobernua-
ren laguntzarekin eta
aurten 20 lan izan di-
ra sarituak.

PERTSONAIA
Jon MAYORDOMO

Bere marrazkia
saritua izan da

UTZITAKO ARGAZKIA

Nafarroako eskubaloi liga irabazi dute BKTko kadete neskek
Ezuste ederra eman zuen apirilaren 20tik 22ra BKTko kadete mailako nesken es-
kubaloi taldeak. Kategoria horretako liga erabakitzeko lauko finala jokatu zuen Iru-
ñeaneta txapeldun izatea lortu zuen.Sorpresahandia izan zen, izanerebaztanda-
rrak laugarren sailkatu ziren ligaren hasierako fasean eta honela, juxtu-juxtu lortu
zuten lauko finalerakosailkatzea.Lauko finaleko lehenpartidan, ligaerregularrean
lehenbiziko postua eskuratu zuen Lizarrako Itxako taldea izan zuten arerio. Parti-
da bakarra galdu zuten ligan Itxakokoek, baina BKTk irabaztea lortu zuen. Biha-
ramunean, hain zuzen, liga erregularrean bigarren izan zen Loyolaren kontra joka-
tu zuen BKTk eta hamalauna berdindu zuten. Beraz, azkeneko egunean, lehen bi
partidak galdu zituen BM River Egaren kontrako partida zuen BKTk. Itxuraz, par-
tida errexena zen, baina ez zen batere xamurra izan. Azkenean, gol bakarragatik
izan bazen ere, garaipena lortu zuen BKTk. Hortaz, bi partida irabazi eta bat ber-
dinduta, lauko finaleko azken partidaren esperoan egon behar zuten BKTkoek li-
gako txapeldun ziren edo ez jakiteko. Eta horrela izan zen. Zorionak!
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5.000 lagunek
bisitatu
zituzten lezeak
eta 1.600ek
museoa

Koro eta Margari
Aste Sainduko egu-

raldi txarra sumatu da
bisitarienkopuruanere.
Lezean eta Museoan
egin duten neurketen
araberan, aurten %22
bisitari guttiago pasatu
dira egun horietan. Ha-
la ere, Ortziral Saindu
egunean 1.286 lagun
sartu ziren lezeetan eta
431 museoan.

Horretaz gain, aipa-
tzekoa da astelehene-
an,eguraldionaeginzu-
enegunbakarrean,bisi-
tarikopuruaaunizhaun-
ditu zela: %27a. Ema-
ten du aurten Katalunia
eta Madrildik jende gu-
ttiago etorri dela. Aldiz,
bisitarien%40Gipuzkoa
eta Bizkaitik etorri zai-
gu.Hunekerakustendu
jendeadistantzia luzeak
baztertzen ari dela.

Sorginaren Eguna
Oraindik urrun bada

ere, jakin ezazu ekaina-
ren16anospa-
tuko dela Sor-
ginarenEguna.

ZUGARRAMURDI

ARGAZKIAK: ARGITXU AGERRE ETA MARGARI ETA KORO

Titiriteroen Topaketa
Bertze behin ere herria txotxongilo, erraldoi, bentrilokuo eta panpinez bete zaigu
Eskual Titiriteroen Topaketan. Larunbateko euria zela eta, karrikako giroa eskaxa
izan zen, baina plazan paratu zen karpa erraldoiarekin, bere eszenatoki eta guzti,
afera izigarri ongi konpondu zen. Igandean, berriz, euririk egin ez zuenez, ber-
tzeenartean, karrikakoanimazioa ikustekoaukera ere izan zen.Horretazgain, pla-
zan berean erretako zikiro-jatea eskaini zitzaien 70 laguni.

GIZARTEA � TURISMOA

Azken urteetan baino bisitari guttiago
ibili dira Aste Sainduan

Ba al zenekien…
Alexde la Iglesia zinemazuzendariarenhurren-
go proiektua Zugarramurdiren ingurukoa iza-
nen dela? 1610. urtean izan zen sorgin ehiza
hartu du abiapuntu eta beldurrezko komedia
egiteko asmoa omen du.

?
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SENPERE

HAUTESKUNDEAK � FRANTZIAKO HAUTESKUNDEAK

Nicolas Sarkozyk irabazi du hauteskunde
presidentzialen lehen itzulia
Igande honetan
eginen da
hauteskundeen
bigarren itzulia

Franck DOLOSOR
Apirilaren22koFran-

tziakohauteskundepre-
sidentzialen lehen itzu-
liak argiki erakutsi du
Senperen ere ezkerrak
gero eta indar gehiago

duela, bainan eskuinak
indartsu izatensegitzen
duela.GureherrianSar-
kozy eskuindarra izan
da hautagai bozkatue-
na, eta ondotik, datoz
Hollande sozialista eta
Bayrou zentrista. Aipa-
garria da Senperen es-
kuin muturraren bozen
kopurua bi aldiz baino
gehiago hazi dela bortz
urtez.Halere,FronteNa-
zionala laugarren inda-

rra da eta ez hirugarre-
na Frantzia osoan be-
zala.
Partehartzea%81,1koa

izan da, duela 5 urte
%85,4koa izan zen.
Orain, bigarren itzulia
igande honetan, maia-

tzak 6, ospatuko da eta
ereiaroaren10eta17an
hauteskunde legegile-
ak eginen dira.

FFeelliixx KKaarrrriikkaabbuurruu ggooggooaann

Berriki bere azken egoitzarat se-
gitua izan da Felix Karrikaburu,
Motxoa etxeko se me  apeza. Uzta-
ritzen eta Maulen irakasle egona, 84
urtetan pausatu den gure senperta -
rra jendakina zen biziki. Aise mintza -
tzen zen denekin eskuak ainitz mugi -
tuz eta bozari doinuak aldatuz.
Senperta rreri, familiari eta sortetxea-
ri errotik atxi kia zen eta maiz galde
bera egiten zuen: «Zer da berri Sen-
peren?». Gustukoak zituen  ongi eza-
gutzen zituen gure herriko bazter xo-
ragarriak Or tzan, Oihamun, Harrixa -
baleta, Zirikolatz, Otsantz eta hola-
koak... Maiz ku rrituak zituen leku ho-
riek ihizian ibil tzen zelarik gazte den-
boran. Begi onez ikusten zuen Otsan -
tzbehereko kapera René Clément
fundazioak berri tu izana. 2010eko
udan, otoitz  leku horren estrenatze
egunean oroita razi zuen Zuraide,
Uztaritze eta Senpe reko mugan den

kapera hortan meza  eman izan zue-
la duela zonbait urte irakasle zelarik
Lapurdiko hirinagusi ohiko semina-
rioan. 
Lagunen arteko solasaldietan go-

goratzen zuen: «gaz teekin etortzen
nintzen, lorie tan pasa tzen ginuen
eguna, arratseko sartzen  ginen be -
rriz seminarioan!». Eskuarari biziki
atxikia zen Felix zena  eta maite zu-
en oroitaraztea bere deitu ra, Karri-
kaburu, Xiberoko abizena zela.
Otsantz  eta Otsantzbehera aipa tzen
zituelarik, Aita Lafiteri bezala, iduri -
tzen zitzaion izen horrek lotura zue-
la Ortzanekin, Ortzango errekare kin,
oraingo aintzirarekin. Gogoan zuen 
Otsolarrea ere hurbil zela, hortik  Or -
tzan eta Otsan tzetik. Orain horiek oro
zerutik begiratuko ditu, ondoan due-
larik bere anaia maitea Pierre Karri -
kaburu Mo txo, hura ere gan den ur-
tean joana. Ez adiorik Felix...

2012 2007

Nicolas Sarkozy (UMP) 888 boz (%20,22) 989 boz (%29,60)

François Hollande (PS) 832 boz (%18,94) 625 boz (%18,70)

François Bayrou (Modem-zentroa) 590 boz (%13,43) 924 boz (%27,70)

Marine LePen (FN) 464 boz (%10,56) 210 boz (%6,29)

J. L. Mélenchon (Ezker muturra) 383 boz (%8,72)

Eva Joly (Ekologista) 144 boz (%3,28) 85 boz (%2,55)

Felix Karrikaburu zena irakasle Uztaritzen, inguruan bere ikasleak dituelarik.

Herri Urrats hilaren 13an

NAFARROA
• 10:00 Bertsolariak
• 10:30 Saltoka
• 12:00 Gose
• 13:30 Zarama
• 15:15 Obrint Pas
• 17:15 Su ta Gar

LAPURDI
• 10:00 Steppin Jo ggo
• 11:30 Bertsolariak
• 12:00 Unama
• 13:30 Paradust
• 15:00 Bidaia
• 16:30 Parpalhon

ARABA
• 10:00 Batukada
• 10:30 Herri Urrats
Kantuz
• 11:30 Mutxikoak
• 12:30 Anje Duhalde
• 14:15 Du Bartas 
• 16:00 La troba kung
fu
• 17:30 Danba

• 19:00 Holako

GIPUZKOA
• 11:00 maskarada
• 11:30 Polliki taldea
• 12:30 Kukai taldea
• 13:30 ASCA taldea 
• 14:30 Izar txo taldea
• 15:00 Sreet art 
• 16:00 Capoeira

HAURREN XOKOA
• 10:00 Oreka Zirkoa
• 10:30 Kultura plazara 
• 11:00 Bertsu
• 12:00 Pirritx, Porrotx
eta Marimotos
• 14:00 Oreka
• 14:30 Kirol egokituak
• 15:00 buruhandiak
• 17:00 Irrien lagunak
kantu eta dantza
Baxe Nafarroako

gunean era kusketa eta
Zuberoanprentsa ko-
katuko dira.
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SARA

GIZARTEA � GAZTELAK NAFARROA KONKISTA ZUELA 500 URTE

Nafarroako konkistaren urteurrenaren
karietara mintzaldia Lur berrin 
Maiatzaren 11n
izanen da eta
Patxi Abasolok
eskainiko du 

Joana GUERENDIAIN
Lapurdi 1609-2009

elkarteak Nafarroako
konkistaren 500 urteen
karietarat, mintzaldi bat
antolatu du. Lur berrin
izanen da maiatzaren
11n, arratseko 8etan.
Mintzaldia Patxi Abaso-
lok eramanen du. Eus-
kara ulertzen ez dute-
nentzat itzulpena fran -
tsesera segurtatua iza-
nen da.
Beti gertakari hone-

kin lotuta, maitzaren 19
an, Amaiurko jauregia-
ren bisita ere antolatua
da. Hitzordua finkatua
da goizeko 10etan pla-
zan. Galdetua da bakoi -
tzari zerbait ekartzeko,
gero denak elkarrekin
bazkaltzeko.

Herri Urrats
bezpera
Urtero bezala, Herri

Urrats bezperan, maia -
tzak 12, kon tzertuak ira-

ganen  d i r a  Sa ran .
21:00etatik aitzinera tal-
de hauek ariko dira
Urrats  Gauan: 2zio, Ska-
tu, Matxura eta Tortuga
Sound taldeak.
Kontzertuetarako

sar tzeak zortzi euro ba-
lio ditu.

Hauteskundeak
Joan den apirilaren

22an hauteskundeak
izan ziren Frantziako le-
hendakaritzako lehen
itzu lia rentzat. Saran jen-
dea masiboki joan zen
bozkatzerat, 1 524 per -
tsonek eman zuten bo-

toa, 1 897 inskribaturen
gainean. 
Emaitzak ondokoak

izan ziren: botoemaile-
en %29,52k Sarkozy
bozkatu zuen (UMP-es-
kuina), %21,84k Hollan-
de (PS), %15,71k Bay-
rou (MoDem), %11,7k
Melenchon (Ezkerreko
Frontea), %9,93k Le
Pen (Fronte Nazionala)
eta%4,22k Joly (Ber -
deak). Bertze kandida-
tuek ez dituzte %2ak
pasatu.
Bigarren itzulia igan-

de honetan, maiatzak 6,
izanen da.

Kirol emaitzak
Basurdeak ez dira fi-

naletaraino iritsiko aur-
ten, izan lehen taldea
edo erreserba. Lehen
taldeak erdi finaletan
galdu egin zuen Poma-
rez-eko taldearen kon-
tra, 22-00, eta erreser-
bak Kanboren kontra
ere galdu zuen, 19-12.
Eskubaloiko senior

taldeak ere sasoina bu-
katu du garaipen polit
batekin, 18-7 irabazi zu-
ten Pau-Nousty-ko tal-
dearen kontra. 

info@ttipi.net
(0034) 948 63 54 58

ARGAZKIA: TURISMO BULEGOA

Etxola zabalik
Joan den apirilaren 1etik Sarako animalieen parkeak bere ateak ideki ditu. Par-
kea egunero idekia da goizeko 10etatik arratsaldeko 6ak arte, eta uztailetik goi-
ti 7ak arte. Haurrentzat (4-12 urte) sartzea 4 eurokoa da eta helduentzat 5 eu-
rokoa. Bisitak gutti goitibeheiti 45 minutu irauten du eta animalia ainitz des-
kubritzeko aukera da, izan xori, ardi, behi, xerri baita dromaderioak ere. Bisita
bukaeran haurrek pottokaz ibilaldi bat egiteko aukera badute, 2 proposatuak
dira oren laurdenekoa (4 euro) edo ordu batekoa (12 euro).

URRATS GAUA
2zio, Skatu, Matxura
eta Tortuga Sound
dira maiatzaren 12an
eginen den Urrats
Gaueko talde gonbi-
datuak. 21:00etan ha -
siko dira kontzertuak.
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Alain Danboriena Padilla, Etxalarkoa,
apirilaren 10ean.
Ane Lazkanotegi Gabikagoxeaskoa,
Berakoa, apirilaren 18an.
Sara Lazkanotegi Gabikagoxeaskoa,
Berakoa, apirilaren 18an.
Ander Sarratea Carro, Sunbillakoa,
apirilaren 5ean.
Peio Jauregi, Sarakoa, apirilaren 11n.
Gotzon Elizarri-Olleta Lekuona, Sa-
rakoa, apirilaren 7an.
Eider Sansiñena Pikabea, Etxalarkoa,
apirilaren 20an.
Enea Zubillaga Urreta, Aresokoa, api-
rilaren 23an.

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

HERIOTZAK
Jose Manuel Iribarren Juanena, Be-
rakoa, apirilaren 11n, 55 urte.
Pilar Irigoien Etxabide, Lesakakoa,
apirilaren 11n, 91 urte.
Antonia Irureta Sarratea, Oronoz-Mu-
gairikoa, apirilaren 14an, 87 urte.
Ines Irigoien Gaintza, Oronoz-Mugai-
rikoa, apirilaren 15ean, 92 urte.
Lorenzo Otxandorena Urroz, Bein -
tza-Labaiengoa, apirilaren 15ean, 75
urte.
Federico Valencia Leoz, Elizondokoa,
apirilaren 17an, 93 urte.
Mª Luisa Oiartzabal Telletxea, Do-
neztebekoa, apirilaren 17an, 92 urte.
Hilario Larretxea Agara, Arantzakoa,
apirilaren 19an, 68 urte.
Mª Pilar Elizalde Arriada, Arizkungoa,
apirilaren 20an, 85 urte.
Jose Sanz Irisarri, Elizondokoa, api-
rilaren 20an, 75 urte.
Jose Luis Goñi Mikelarena, Ituren-
goa, apirilaren 21ean 89 urte.
Dominiquette Arburua, Sarakoa, api-
rilaren 20an, 91 urte.
Yvonne Lissayou, Sarakoa, apirilaren
23an, 80 urte.

EZKONTZAK
Daniel Belarra Mariñelarena eta Mª
Inmaculada Eneterreaga Irigoien,
Doneztebe eta Lesakakoa, apirilaren
14an, Lesakan.
Jesus Mª Irastortza Barcia eta Lucia
Artazkoz Lazkano, Legasa eta Do-
neztebekoa, apirilaren 14an, Donezte-
ben.

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

SORTZEAK

Jaione MUTUBERRIA MENDIKOA
Narbarten, 2006ko maiatzaren 6an

VI. URTEURRENA
Izarrak dir dir eginaz egia joaten denean

begiratzen dugu zerura irrika
zu sentitzen zaitugulako gure barnean

laino erraldoi baten gainean

Begiak itxiaz astiro
oroitzen zaitugun aldiro

pentsatu oi dugu maite Jaione
batuko garela berriro

Senide eta lagun urko
maitasunean hain gertuko 

begiak ireki orduko
badakizu ez zaitugula ahaztuko.

ZURE ETXEKOAK

Lorentxo
ZELAIETA ARIZTEGI

I. URTEURRENA
Oizen, 2011ko apirilaren 30ean, 45 urte zituela

Egun polit batean jaio zinen
egun mingarri baten joan,
hutsune handia gelditu zen
gure artean egun hortan.

Momentu onetan eta txarretan 
zeunden zu beti ondoan,
horregatik izango zaitugu

guk betirako gogoan.

ZURE FAMILIA

Fidel
ALZUGARAI ALZUGUREN

FaIDEL
Iruñean, 2012ko apirilaren 6an

Lotura guztietatik, gorputzaren mugetarik
aske sentittu nahirik,

Azken hatsa huela, bertsorik sakonena
nehoiz esan ezin diren 

estalitako egien oihurik bortitzena.

EMAZTEA: ANA ETXEBESTE, SEMEA: JOSU, GURASOAK: FI DEL  (†)
ETA Mª JESUS (†), EZKON-GURASOAK: MANUEL ETXE  BESTE ETA

RAMONA APEZTEGIA, EZKON ANAI-ARRE BAK, ILOBAK, 
LEHENGUSUAK, OSABA-IZEBAK ETA GAINERAKO AHAIDEAK.

.
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KIROLA

Egun berean
edo aitzinetik
internetez eman
daiteke izena

TTIPI-TTAPA | ARANTZA
Bertze urte batez, ai-

legatu da Arantza gainez
gain ezagutzeko aukera
ematen duen mendi itzu -
lia. Ekaitza Elkarteak an-
tolatutako Aran tzako
Men di Itzulia maiatzaren
20an eginen da. Bi urte-
tik behin egiten da eta
alditik aldira gero eta arra -
kasta haundiagoa lo rtzen
ari da. Duela bi urte, adibi -
dez, markak hau tsiz, 704
lagunek egin zuten men-
di itzulia. 
Ibilbidea herriko pla-

zan (275 metro) hasi eta

bukatuko da. Handik,
maldan beheiti Arra ta
erre kara jautsi eta Arani -
bar baserriaren inguru-
an (120 metro) erreka
utzi  eta maldan goiti abia-
tu beharko dute mendi-

zaleek, Unanu mendira
(659 metro) igotzeko.
Itsas zelaitan barna (517
metro) Izura (828 metro)
joanen dira mendizale-
ak. Gero, Ollargatatik
(660 metro) pasatuz, Ibin -

tzara igoko dira (1.037
metro) eta handik Ekai -
tzara (1.040 metro). Illur-
di izanen da hu rrengo
tontorra (1.085  metro).
Handik aukerakoa iza-
nen da Mendaur (1.136

metro) igotzea. Gero
Mairubara tzara (750 me -
tro) jeitsi, eta Zepuru (715
metro) eta Bulatxikitik
barna he rrira jautsiko di-
ra. Mendaur igotzen du-
tenek 2 kilometro gehia-
goko ibilbidea osatuko
dute eta Illurditik herrira-
ko bidea hartzen dute-
nek 30 kilome trokoa.
Itzu liak 1.740 metroko
desnibela du. Ibilbidean
kontrol-puntuak, botiki-
na eta jan-edana izanen
dira, eta bukaeran, jan-
edana eta opariak ere
banatuko dira.
Izen-ema tea aitzine-

tik www.mendizmendi.com
web gunean egin daite-
ke edo egun berean,
06:30 etik 08:00etara. Eta
ibilbidea 07:00 etatik
08:00etara abiatuko da. 

MENDIA � EKAITZA ELKARTEAK ANTOLATUTA

Maiatzaren 20an eginen da Arantza
inguratuko duen Mendi Itzulia

WWW.MENDITZULIA.COM
Arantzako Mendi Itzuliaren perfila.

Abiadura eta
500 metroko
probetan
bigarren izan da

TTIPI-TTAPA | LESAKA
Irati Otxoteko Arlegi

txirrindulari lesakarrak zi-
larrezko bi domina esku -
ratu zituen apirilaren 6an

eta 7an Madrilen jokatu-
tako Espainiako junior
mailako pistako txirrindu -
laritza txapelketan. Tafa-
llako Reyno de Na varra
taldean ari da, eta abia-
dura proban eta 500 me-
trotan bigarren izan zen,
taldekide duen Mar Man-
rique valentzia rra ren gi-
beletik. Abiadu ra pro ban
200 metro krono metra -

tuak izaten dituzte  irtee -
ra lanzatuarekin eta ge-
ro lehen zor tzi  sailkatuen
artean buruz buruko nor-
gehiagokak joka tzen di-
tuzte. 500 metroko pro-
ba ere kronometratua
iza  ten da, baina irteera
geldirik egiten dute .
Pistan orain ez ditu

pro ba aunitz izanen, «bai-

na irailean jokatuko  di-
ren eliteen Espainiako
txa   pelketetara joaten
saia tuko naiz, baita Euro -
pako lehia edo mundiale -
tara ere, nahiz eta zaila
izan. Iaz atarian egon nin -
tzen, baina  Manri que ni-
re aur kari zuzena ni bai-
no hobeki  zegoen. Ea
aurten zortea dudan, na -

hiz eta seguruenik berdi -
na gertatu », dio Iratik.
Errepidean, berriz, Es-

painiako kopan eta Eus-
kaldun Tor ne oan  ari da
parte har tzen, bere hel-
buru nagusiak pistan
dauden arren. Halere, uz -
tailean  eginen diren erre-
pideko Espainiako Txa -
pelketetara joa nen da.

TXIRRINDULARITZA � ESPAINIAKO TXAPELKETA

Zilarrezko bi
domina lortu ditu
Irati Otxotekok
Espainiako pistako
txapelketan

UTZITAKO ARGAZKIA

Ezkerretik hasita lehenbizikoa da Irati Otxoteko lesakarra, podiumean bigarren postuan.



52 | KIROLA
ttipi-ttapa | 565 zbk.

2012.05.03

Maiatzaren
16an bukatuko
da izena
emateko epea

TTIPI-TTAPA | URDAZUBI
Urdazubiko Salbato-

re besten barne, maia -
tzaren 19an eginen Kon-
trabadisten Lasterketa.
Ibilbidea eta sariak ai -
tzineko urtekoen berdi-
nak izanen dira. 
Lasterketa 10:00etan

abiatuko da plazatik eta
helmuga ere toki be rean 
izanen du. Tartean, Eli-
zondoko bordatik pasa-
ko dira lasterka riak eta
hemendik Az karko le-
pora igoko dira (410 me -
tro) eta Argain goita men-
diaren gibele tik Axular
etxera jautsiko dira. Iri-
bere auzoari itzulia ema-

nez, tarteko helmugara
ailegatuko dira, Irigoie-
nena aterpean dagoe-
na, 7,8. kilometroan (100
metro). Fraileen iturritik
pasata koan, Elorgako
bordaraino (390 metro)
igoko dira Otsondottiki

mendiari itzulia emanez
eta ondoti, plazara (98
me tro) jautsiko dira be -
rriz, Gainekola bordan
barna. 15,8 kilometro-
ko ibilbidea izanen da
eta desnibel maxi moa
326 me trokoa. 

IZEN-EMATEA
Izen-ematea www.ki

rolprobak.com web
orrian  egin beharko da,
maia tzaren 16a baino
lehen, eta hamar euro
ordainduta. Lasterketa-
ko egunean ez da izen-

ematerik onartuko eta
gehienez 200 lasterka-
ri onartuko dira.

SARIAK
Lehendabiziko sail-

katuak 500 euro, txape-
la eta kopa hartuko di-
tu (Montxo Ostatua Sa-
ria), bigarren sailkatuak
250 euro eta kopa,
hirugarre nak 150 euro
eta kopa, laugarrenak
100 euro, bosgarrenak
50 euro eta tarteko hel-
mugara ailegatzen den
lehendabizikoak Irigoie-
nea Saria hartuko du,
asteburu bateko ego-
naldia, hain zuzen. Ho -
rrez gain, herriko hiru le-
hendabizikoendako ere
sariak izanen dira. Par-
te hartzaileen artean,
opariak banatuko dira
eta lun txa ere izanen da
denendako.

LASTERKETAK � HERRIKO BESTETAN

Maiatzaren 19an eginen da Urdazubiko
Kontrabandisten lasterketa

Erratzuko
atzelariak 
doi-doi irabazi
dio Urkijori 

TTIPI-TTAPA
Munduko buruz bu-

ruko pala txapelketaren

finaleko atarian gelditu
zen Xabi Ibargarai erra -
tzuarra, baina podiume-
ko azken koxkara igo -
tzea lortu zuen apirila-
ren 14an Bilboko Bizkaia
pilotalekuan hirugarren
posturako lehian Urki-
jori doi-doi irabazita.
Erratzuko atzelariak

bortz set edo joko be-
har izan zituen Urkijo
menpean hartzeko. Le-
hendabizikoan Urkijo
nagusitu zen, 10-7. Bi-
garrena eta hirugarrena
erra tzuarrak irabazi zi-

tuen, 9-10 eta 7-10, bai-
na laugarrena berriz ere
Urkijoren alde joan zen,
10-6. Beraz, azken set
erabakigarrira ailegatu
ziren, eta bederatzina
berdindu ondotik, hon -

da rreko tantua Xabi
Ibargaraik lortu zuen. 54
minutu iraun zuen hiru-
garren posturako lehiak .
Munduko txapeldun

berria, bertzalde, Pablo
Fusto da.

PILOTA � BURUZ BURUKO PALA TXAPELKETA

Xabi Ibargarai
erratzuarra
hirugarren izan da
Munduko pala
txapelketan

UTZITAKO ARGAZKIA

Ezkerrean urdinez Ibargarai eta eskuinean Lujan, Munduko Buruz Buruko Pala Txapelketan.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Lasterkariek lehen metroak zakua bizkarrean egin beharko dituzte.
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Eguraldiagatik
korrikalariek ez
dute Larun igo
eta 466 lagunek
bukatu dute
lasterketa

TTIPI-TTAPA | BERA
Didier Zago frantzia-

rrak ez zuen hutsik egin
eta laugarren aldiz ira-
bazi zuen Berako Men-
di Maratoi Erdia apirila-
ren 15ean. Zortzi garren
edizio honetan, euria eta
lohia izan zen protago-
nista, eta horren ondo-
rioz, ibilbidea alda tu be-
har izan zuten Mantta-
le, Gure Txokoa eta Age-
rra Mendi Talde k o anto -
latzaileek. Larunera igo
gabe egin zen lasterke-
ta. Emaku meen  artean,
Oihana Azkorbebeitia
bizkaitarra nagusitu zen.
Guztira, izena emanda-
ko 474 korrikalarietatik
466k lortu zuten laster-
keta bukatzea.
Larunera igo gabe,

21 kilometro izan beha-
rrean, 18,6 kilometrotan
gelditu zen lasterketa.
Gizonezkoen lasterke-
tan, Didier Zago eta Ai-
tor Osa Itziarko txirrin-
dulari ohiaren arteko bo-

rroka haundia izan zen.
Ibardingo tarteko hel-
mugatik Osa pasatu zen
lehenik, baina azkene-
an Biarnokoa nagusitu
zen, ordubete, 24 minu -
tu eta 22 segundoko
denborarekin. Aitor Osa
b iga r ren  i zan  zen ,
(01:25:28) eta bere ala-
ba eskutik hartuta hel-
mugaratu zen. Hiruga-
rrena Oier Ariznabarre-
ta izan zen (01:30:07). 
Emakumezkoen se-

nior kategorian, aipatu
bezala, Oihana Azkor-

bebeitia izan zen bizko-
rrena, ordubete, 45 mi -
nu tu eta 50 segundoko
denborarekin. Bortz mi-
nutu baino gehiagoko
aldea atera zion biga-
rren izan zen Laura So-
lari (01:51) eta hiruga-
rren Aitziber Ibarbia izan
zen (01:58:26). Tartean,
beteramo mailako lehen
sailkatua, Nerea Amili-
bia sartu zen (01:51:14). 
Aipatzekoa da es-

kualdeko lau emakumek
parte hartu zutela: Be-
rako Irune Almandozek,

Ezkurrako Josune Ipa-
rragirrek eta Berako
Garbiñe Santamariak
eta Aloña Lasagak. Pro-
ba itxi zuen Aloña La-
sagak txalo zaparrada
handia jaso zuen. Gizo-
nezkoak, berriz, 50 izan
ziren eskualdekoak eta
horietan bizkorrena Pa -
txi Iratzoki igantziarra
izan zen, sailkapen oro-
korrean hamalaugarren
helmugaratu zena. 
Ricardo Abad Tafa-

llako ultrafondistak ere
parte hartu zuen Bera-

ko Maratoi Erdian eta bi
ordu eta erdi behar izan
zituen bukatzeko.

LASTERKETA � ZORTZIGARREN EDIZIOA

Zagok eta Azkorbebeitiak irabazi
dute Berako Maratoi Erdia

ARGAZKIAK: MANTTALE ETA UTZITAKOAK
Goiko argazkian podiumeko korrikalariak ageri dira eta beheitikoetan, ezkerrekoan, Gorka
Arretxea (Sunbilla-Bera) eta eskuinekoan Andoni Lasaga (Etxalar) eta Asier Irazoki (Bera).

ESKUALDEKO 
KORRIKALARIAK
14 Patxi Irazoki-Igantzi

40 Iñaki Telletxea-Elizondo

50 X. Telletxea-Doneztebe

54 J. F. Amorena- Sara

79 J. Otxoteko-Lesaka

80 Karlos Sein-Igantzi

86 Philippe Vacquie-Sara

93 Josema Huizi-Bera

102 Joseba Petrirena-Bera

109 Mikel Alapont-Bera

113 Aitor Berra-Senpere

123 F. Laxalde-Senpere

124 G. Arretxea-Sunbilla

132 D. Iparragirre-Arantza

153 Jaques Bernet-Sara

154 Julen Lizarraga-Leitza

163 J. Otxoteko-Lesaka

169 M. A. Iñarrea-Irurita

179 R. Irubetagoiena-Senpere

194 Jannick Dufau-Azkaine

202 I. Lukanbio-Arantza

210 Iñaki Larrañaga-Bera

226 Beñat Seillan-Senpere

230 X. Manterola-Sunbilla

236 JM Ugartemendia-Leitza

237 Beñat Sein-Senpere

248 X. Dendarieta-Erratzu

258 Sergio Morate-Bera

259 Mixel Sein-Senpere

274 Xanti Susperregi-Bera

275 Iñigo Telletxea-Igantzi

279 Manolo Gouraud-Bera

294 Irene Almandoz-Bera

305 Xabier Irazoki-Bera

312 Peio Urrutia-Irurita

313 Julen Pikabea-Bera

319 Paxkal Larronde-Sara

329 Andoni Lasaga-Etxalar

330 Asier Irazoki-Bera

331 A. Rodriguez-Bera

344 Iban Etxarte-Irurita

361 M. Bourgoin-Senpere

375 C. Ozkoidi-Senpere

384 A. Etxeberria-Lesaka

391 T. Jauregiberri-Senpere

398 Patxi Ariztia-Bera

403 Angel Dagerre-Bera

405 M. Azkarraga-Irurita

415 Andoni Irigoien-Aniz

426 J. Iparragirre-Ezkurra

428 Karlos Alzugarai-Bera

457 Iñigo Etxarte, Etxalar

463 G. Santamaria, Bera

466 Aloña Lasaga-Bera

DATUA

18,6
KILOMETROko 

lasterketa egin behar izan
zuten parte hartzaileek,
eguraldiagatik ibilbidea
aldatzea erabaki zutelako
antolatzaileek. Normalean
21 kilometro izaten dira.
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Erakusketak
BERA
Abesbatzaren 25.
urteurrena
Maiatzaren 5etik 13ra
Berako abesbatzaren
25. urteurreneko ar-
gazki erakusketa Iamo-
tenean. Astelehenetik
larunbatera 19:00etatik
21.00etara eta igande-
tan 11:30etik 13:30era.

Kontzertuak
BERA
Abesbatzaren 25.
urteurrena
Maiatzaren 5ean
kontzertua eskainiko
du Berako Abesbatzak
19:30ean Kultur Etxe-
an. Sarrera doan.

SARA
Herri Urrats gaua
Maiatzaren 12an
kontzertuak iraganen
dira plazan. 21:00etatik
aitzinera 2zio, Skatu,
Matxura eta Tortuga
Sound taldeak ariko di-
ra. Sartzea: 8 euro.

Ospakizunak
ARANTZA
Kantu bazkaria Burlada
jatetxean
Maiatzaren 12an kan-
tu bazkaria eginen da.

Anjel Mariezkurrena
bere taldearekin eta
Frantzisko musikaria.
Izen ematea maiatza-
ren 10a baino lehen
Burladan (948 634027).

DONAMARIA
Kultur Astea
Maiatzaren 2tik 5era
Kultur Astea antolatu
da. Xehetasunak
37. orrian.

LEKUNBERRI
Natur Bideen Eguna
Maiatzaren 6an Natur
Bideen Eguna antolatu

du Plazaola Par tzuergo
Turistikoak. Xehetasu-
nak 45. orrian.

SENPERE
Herri Urrats
Maiatzaren 13an Herri
Urrats ospatuko da
aintziran. Xehetasunak
52. orrian.

Feriak
DONEZTEBE
Udaberriko Feria
Maiatzaren 4an ospa-
tuko da Udaberriko Fe-
ria. Xehetasunak 32.
orrian.

Solasaldiak
ERRATZU
Idazleekin solasean
III asanblada
Maiatzaren 10ean
Idazleekin Solasean III
asanbladaren barrene-
an Harkaitz Canoren
Twist liburuaren inguru-
ko solasaldia antolatu
du Erratzuko kultur tal-
deak 19:30ean Erratzu-
ko elkartean.

SARA
Nafarroako konkistaren
urteurrenaz
Maiatzaren 11nmin -

tzaldia eskainiko du
Patxi Abasolok
20:00etan Lur Berrin,
Lapurdi 1609-2009
elkarteak antolatua.

Bestak
IRURITA
Salbatore bestak
Maiatzaren 16tik 20ra
ospatuko dira Salbato-
re bestak. Xehetasunak
12. orrian.

URDAZUBI
Salbatore bestak
Maiatzaren 16tik 20ra
ospatuko dira Salbato-
re bestak. Xehetasunak
15. orrian.

GOIZUETA
Txinoko fiestak
Maiatzaren 4 eta
5ean Txino auzoko
fiestak. Xehetasunak
564. alean.

Ikuskizunak
IRURITA
Antzezlana Gizarte
Bilgunean
Maiatzaren 4an Deja-
bu panpin laborategia-
ren Gure bide galduak
antzezlana ikusgai 
Gizarte Bilgunean
19:00etan.

ELIZONDO
Ttuku Ttuko salsa
erakustaldia
Maiatzaren 12an Gru-
po de bailes Bayade-
ros-en eskutik Ttuku
Ttuko salsa dantza la-
tindarren erakustaldia
17:00etan plazan.

Zinema
DONEZTEBE
Zinema martxan
Maiatzaren 6an Cómo
entrenar a tu dragon fil-
ma ikusgai izanen da
17:00etan eta A todo
gas 5 filma 19:00etan.
Mendaur eta Erreka
Guraso Elkarteek anto-
latua.

URDAZUBI-IRURITA | 2012.05.16
Salbatore bestekin abiatuko
dira herriz herriko bestak

Urdazubin eta Iruritan maiatza-
ren 16an botako duten txupi-
nazoekin Salbatore bestak has-
teaz gain, herriz herriko bestak
abiaraziko dira aurten.

Bestak

BERA | 2012.05.05
Abesbatzaren 25. urteurreneko
erakusketa eta kontzertua

Egun handia ekainaren 3rako ira-
garri dute, baina aitzinetik, maia -
tzaren 5ean kontzertua eskaini-
ko dute eta 25 urteotako argazki
erakusketa ere zabalduko da.

Ospakizunak

DONEZTEBE | 2012.05.04
Udaberriko Feriaren
barrenean ahari lehiaketa

Ahari lehiaketa izan ohi da or -
tziral honetarako antolatu den
Udaberriko Feriako ekitaldi na-
gusia, baina eskulangileak ere
izanen dira elizatarian.

Feriak

maiatzak 3-17

PROPOSAMENA

SENPERE
Herri Urrats Seaskaren
alde

Urteroko ohiturari eu -
tsiz, Senpereko aintzi-
raren inguruan eginen
da Seaska Iparraldeko
Ikastolen Elkartearen
aldeko besta handia,
maiatzeko bigarren
igandean. Egitarau za-
bala prestatu da aurten
ere. Gazteenek, besta
giroan bezperatik mur-
giltzeko aukera izanen
dute, Urrats Gaua egi-
nen baita Saran, 2zio,
Skatu, Matxura eta
Tortuga Sound-ekin.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Sarriopapeletik jubi-
latua, asteburutan

Euskadi Irratirako pilo-
ta emankizunetan ko-
mentarista izaten da
Arantzan sortutako lei -
tzarra. Hortaz, astegu-
nak libreago izaten di-
tu asteburuak baino eta
zaletasun nagusia men-
dia duela aipatu digu:
«Mendia ikaragarri gus-
tatzen zait eta egunero
ez bada bi egunetik
buel tatxo bat egiten
dut». Halakoetan, Lei -
tzatik Arantza edo Goi  -
zuetara ere joaten da,
«5-6 orduko bueltak,
Aran tzara 7 ordu, aski
mendi politak ikusiz.
Aralarko guarde txetik
Txindokira ere mendi
zoraga rria da, artzain pi-
la bat ikusiz». Hondar -
tza ere gusta tzen zaio
eta «Honda rri bira gus-
tora joaten naiz, anaiak
badu pisu bat eta nos-
ki berak baino gehiago
aprobetxa tzen dugu».
Azken urteetan kanpo-
ra Arantza ko apezaren
taldearekin ere atera da,
«joan den urtean Pari-
sen izan ginen, kruzero
bat ere egin genuen,
aurten Alemaniara go-
az… 8-10 egun gusto-
ra pasatzen ditut». He -
rri kirola ere gustuko du.

«Egunero ez bada
bi egunetik
mendian ibiltzea
gustatzen zait»

Nire aukera

Julian IPARRAGIRRE
Leitzako irrati esataria

Mendi ateraldiak
BAZTAN
Baztango
Mendigoizaleak
Maiatzaren 6an Lizar-
meaka-Altzola-Elizeko
bidea-Orabideko erre-
ka-Elizondoko borda-
Azkar-Urdazubi-Telle-
ria-Lepoko borda-Ur-
rizti-Goizamendi-
Otson do-Lizarmeaka
ibilaldia (Baztango XIX.
Mendi Itzuliaren zati
bat) eginen dute
Baztango Mendigoiza-
leek. (08:00)
Maiatzaren 13an Herri
Urratsera joanen dira
Baztango Mendigoiza-
leak: Amaiur-Luroko
ateka-Kapera-Ainhoa-
Senpere. (07:00).

SUNBILLA
Ulibeltzak Mendi Taldea
Maiatzaren 13an Illur-
di-Ekaitza (Munitto) ibi-
laldia eginen du Uli-
beltzak mendi 
taldeak (07:30).

BERA
Larun Ttiki taldea 
Maiatzaren 6an Sara-
ko Olhain ikastolakoe-
kin bueltaxka bat ema-
nen dute Larun Ttiki
mendi taldekoek, Ia-
moteneatik abiatuta
(09:30).
Maiatzaren 13an Herri
Urratserat joanen da
Larun Ttiki mendi tal-
dea. Kotxez Lizuniaga-
raino (08:00).

LESAKA
Beti Gazte mendi
taldea Santiago Bidean
Maiatzaren 6an Iruña
eta Logroño arteko bi-
garren etapa eginen du
Beti Gazte mendi tal-
deak, Gares eta Aiegi
artean. (06:30 autobu-
sa plazan).

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu: 

www.ttipi.net
(agenda)

Hiru urtetik gorakoentzako ipuina ikusteko eta
entzuteko DVDa, euskaraz eta ingelesez, argi-

tara eman du Ttarttalok. Chisato Tashiroren testu-
ak eta irudiak ditu eta Aiora Jaka Irizarrek itzuli du
euskarara.
Ilargi beteko gau batez, bost sagutxo igelen kon -
tzertu batean sartu dira isil-gordeka, baina igelek
harrapatu egin dituzte. Hala ere, ondo entzun ahal
izan dute igelek ilargiari eskaini dioten kanta, eta
musika hori jotzeko asmoz, beren musika-taldea
sortuko dute: BOST SAGU BIHURRI.
Beren kontzertuari esker, gauza garrantzitsu bat
ulertaraziko diete igelei: musika elkarrekin egitea
adiskidetasun zoragarri baten hasiera izan daite-
keela.

Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak
www.aginduazor.eu webgunea jarri du abian,

alderdi politikoek eta hautagaiek euskararen nor-
malizazioari lotuta egindako promesak jasotzeko.
Hautagaiek hartutako konpromisoak jaso eta he -
rritarren artean hedatzea da helburua. Ondoren,
hauteskunde garaian agindutako promesak bete
di tzaten eragitea da asmoa. Oraingo honetan, Fran -
tziako Estatuko lehendakaritzarako hauteskunde-
en karira hautagai nagusiek egindako adiaerazpe-
nak jaso dira eta jada entzun edo irakur daitezke
hautagaiek euskararen egoera hobetzeko egingo
omen dutena.
«Martxoaren 31n milaka lagunek euskaraz bizi na-
hi dut egin zuten deiadar Baionan eta hautagaiek
ezin diote entzungor egin gero eta zabalagoa den
nahi horri» adierazi du Paul Bilbao Kontseiluko
Idazkari Nagusiak.

Kupela taldekoak bertsoetan oinarritu dira azken
lana osatzeko. Izan ere, Mitxelena, Lasarte,

Lazkaotxiki, Lopategi, Gorrotxategi, Loidisaletxe,
Sebastian Lizaso eta Andoni Egañaren bertsoak,
eta Angel Larrañagarenak berarenak ere kantatu
dituzte. Larrañagak, taula gainean berarekin abes -
tu zutelako edo entzule moduan bertso saio haie-
tan egokitu zelako, memorian gordeak zituen ber -
tso batzuk berreskuratu ditu. Bertso haiei Angel
berak egindako beste batzuk gehitu zaizkie disko
eder bat osatuz. Bertsoak abestu ziren doinuan ja-
so ditu taldeak, eta Xabier Zabalek moldatu ditu
Gailu rrak ikutuz diskorako. Kolaboratzaile izan di-
tuzte Arkaitz Miner (mandolina, biolina eta gitarra)
eta Aitor Furundarena (soinua). Disko berrian, be-
tiko erromeriarekin eta jai giroarekin batera, ber tso
bilduma bat eskaintzen zaigu. Kupelaren azken dis-
ko hau, beti bezala, dantzarako aproposa da bai-
na oraingoan giro lasaian entzuteko ere egokia.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2012

Bost sagu bihurri 
musika jotzen

Liburua

CHISATO TASHIRO

ITZULP.: AIORA JAKA

Elkar, 2012

Gailurrak ikutuz

Musika

KUPELA

Euskara tarteko politiko-
ek egindako promesak

Internet

WWW.AGINDUAZOR.EU
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29 urteko emakumeak
adinekoak zaintzen edo
garbiketan lan eginen lu-
ke. 24 ordutan aritzeko
prest. �639 737379.

Gizon bat ostatuan ba-
rran, jangelan edo sukal-
dari laguntzaile gisa la-
nean ariko litzateke. Edo-
zein momentutan haste-
ko prest. Esperientzia
haundiarek in.  � 657
409499.

Esperientzia duen nes-
ka euskaldunak etxeak
garbitzen edo haurrak
zain tzen lan eginen luke.
�616 037637.

Esperientzia duen ema-
kumeak etxeko lanak
egiten edo adinekoak
zain tzen lan eginen luke.
�656 186447.

Neska saharar gazte ba-
tek edozein adineko
pertsona zaintzen lana
gustura eginen luke.
�948 450056.

DONEZTEBE edo IN-
GURUANemakume eus-
kaldunak ordu batzuez
lan eginen luke garbike-
tan edo haurrak zaintzen.
�699 798207.

LANA
eskaintzak

URDAZUBI. Jatetxe ba-
tean eguerdiko zerbi tzuan
lan egiteko pertsona be-
har da, igande eta jaiegu-
netan. �948 599222.
IBARDIN. Beola bentan
dendan saltzaile lanetan
aritzeko pertsona bat be-
har da. Frantsesa jakitea
ezinbertzekoa. �948
630709.

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

DONEZTEBE. Zazpigu-
rutze auzoan 100 m2ko
pisua salgai, teilatupe-
ko logelarekin. 3 logea,
2 bainugela, egongela
eta sukaldea. Moblez-
tatua dago eta bizitze-
ra sar tzeko prest. Ha-
gitz prezio onean. �639
778851.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

DONEZTEBE. Zazpigu-
rutze auzoan moblezta-
tutako pisua errentan
emateko. 3 logela, 2 bai-
nugela, egongela, sukal-
dea eta trastelekua. Igo-
ga i l u a re k i n .  � 660
674328.
DONEZTEBE. Osasun
Zentroaren ondoan, 110
m2ko pisu berria erren-
tan emateko. Moblezta-

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

DONEZTEBE. Neska ba-
tek pisua errentan hartu
nahi du. Gehienez 300
euro arte ordaintzeko
p res t  dago .  � 617
902072.

LANA
eskariak

Mutil batbaserriko lane-
tan eta bertze edozein la-
netan aritzeko prest da-
go. Inseminazio kontu-
tan aditua, eta animalie-
kin ohitua. Bertze alma-
zen edota fabrika bate-
an ere lan eginen luke.
� 661 956139 /  655
034364.
LEITZA. Emakume ba-
tek adinekoak zaintzen
lan eginen luke, orduka.
�661 172065.

Mutil euskalduna edo-
zein lanetan aritzeko prest
dago. �606 755274.

tua eta igogailuarekin.
�679 568030.
ELIZONDO. Akullegi ka-
rrikan 2 logelako pisua
errentan emateko. �646
774117.
BERA. Pisua errentan
emateko. Mobleztatua
eta egoera onean. �687
950371.
ORONOZ-MUGAIRI. 2
bizitza salgai, moblezta-
tua. Berogailua, igogai-
lua, trastelekua eta ba-
jerarekin. Prezio onean.
�948 585036.

DONEZTEBE .  Pisua
errentan emateko. 3 lo-
gela. Mobleztatua. �607
890923.
DONEZTEBE. 92-94m2 -

ko pisua errentan ema-
teko. 3 logela, 2 komun,
egogela eta sukalde
haundiak. Gela guztiek
kanpora ematen dute,
eguzki tsua. Mobleztatua
eta berogai luarekin.
�699 798207.

ETXEBIZITZAK
salgai

BERA. Eztegaran pisua
salgai. 4 logela, sukalde-
jantokia, 2 bainugela,
ganbara eta kanpoko lo-
rategia. Pisuak 137 m2di-
tu eta ganbarak 30 m2.
�688 695812.
ELIZONDO. Maurizio
Berekoetxean (eliza gi-
belean) pisua salgai. 2 lo-
gela eta bainugela, egon-
gela, sukaldea eta balkoi
ederra. Aparkatzeko pla-
za eta trastelekua. Igo-
gailua aparkalekutik sa-
bairaino. �628 544929.
LESAKA. Herri erdian
66m2ko pisua salgai, 2.
solairuan. 2 trasteleku,
garajea eta igogailua.
Prezio negoziagarria.
�657 708866.

GOIZUETA. Herritik 300
metrora dagoen pisua
salgai. 4 logela, 2 bainu-
gela, egongela, sukaldea
eta bajera. Berogailuare-
kin. �699 695628.
LESAKA. Laugarren pi-
su bat salgai. 3 logela.
120.000 euro. �607
446925.

LESAKA. Plaza Berrian
bi pisuko etxea salgai.
Solairu bakoitzean bi lo-
gela eta bainugela osoa.
Baratzea eta 6m2ko bal-
koia. Eguzkitsua. �948
637840.

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): 47,00 € (-1,00)

Zerri gizena
1,294 € kiloa. (=)

Zerramak:
0,580€ Kg/bizirik. (+0,010)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 4,40 (=)
1.koa 4,10 (=)
2.koa 3,86 (=)
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 4,46 (=)
1.koa 4,18 (=)
2.koa 4,08 (=)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   100,00 (=)
idixkoak  210,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 110,00  (=)
idixkoak 120,00  (=)
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 2,94/3,04
Zaldi-behorrak: 1,81/2,01
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 6,20/6,60
8-10 kilokoak: 5,00/5,20

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(apirilaren 13tik 20ra bitarteko prezioak)
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LUR EREMUAK
salgai

BERA. A lka i agan ,
960m2ko lur eremu urba-
nizatua salgai. �948
630546.

MOTORRAK
salgai

Opel astra G 1.6 autoa
salgai, 8 V, gasolina,
egoe ra onean. 140.000
kilometro. �615 737826.

Nissan Patrola salgai,
prezio negoziagarria.
�664 564572.

3 chihuahua txakurku-
me salgai. 300 euro.
�636 089884.

DENETARIK
salerosketak

Ehizako eskopeta pa-
raleloa salgai, JZ marka-
koa, kanporatzaileekin.
400 euro negoziagarri.
�619 283278.

ORONOZ. Egurra xehe-
tua salgai. Pagoa eta ha-
ritza. Etxera eramaten da.
�676 242520.

KHUN GMD 400 belarra
moztekoasalgai, lau dis-
ko dituena. Guti erabilia

Suzuki GSXR 600 mo-
torra salgai, 2004, ego-
era onean, katea berria,
balaztak berriak, erroda-
mendu berriak... Beti ga-
rajean. 38.000 kilometro.
3600 euro negoziaga-
rriak. �625 625068.

Renault Kangoo autoa
salgai. 9 urte, txuria. Gi-
beleko kristalak beltzez
tintatuak. 150.000 kilo-
metro. Korreak oraintxe
aldatuak. Egoera onean.
2.500 euro. �675 603527.

Ford Fiesta 1.4gasolioa
salgai, 80 CV. Oso ego-
era onean. �686 998360.

ANIMALIAK
salgai

Ahuntza enanoak sal-
gai. �616 860060.

eta egoera arras onean.
� 616 898065 /  605
736262.

Argia egiteko motorra
salgai, Honda markakoa.
2 entxuferekin, gasoli-
nazkoa. Arrunt gutti era-
bilia. �685 950243 / 697
528657.

DONEZTEBE. 12 aulki
rustiko salgai. Tornea-
tuak. Gaztain zurarekin
eginak. Telletxea altzari-
dendan daude ikusgai,
nahiz eta partkularrak
izan. �646 799828.

Mendi bizikleta eta in-
presora salgai. �627
601000.

Urari indarra emateko
bonbasalgai. Indar haun-
dikoa. Hagitz gutti erabi-
lia. �606 681291.
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urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,36€ko 13 edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

NAROA SANTESTE-
BAN OTXANDORENA

zubietarrak 10 ur-
te bete ditu apiri-
laren 15ean. Au -
nitz urtez! Garazi,
Uxue, Iker eta
Ekai tz. Osabari
ere aunitz urtez!

Aunitz urtez
JAIONE! Zure
urtebetetze
egu na ospatze-
ko tragoa etxe
berrian hartuko
dugu! Ongi pasa
eguna eta muxu
haundi bat!

JONE ORUBE URIA

lesakarrari: zorio-
nak maitea! Etxe  -
ko printzesak 2 ur  -
te bete ditu apirila-
ren 17an. Zo rio -
nak familia eta
bereziki Maialen
eta Iratiren partetik

Berako OIER

MARTIN FAGOAGAk
maiatzaren 6an 3
urte beteko ditu.
Zorionak familia-
ren partetik, be -
re  ziki amatxo eta
ai tatxoren parte-
tik. 3 muxu handi

AIMAR OTXANDO -
RENA MITXELENA

lesakarrak apiri-
laren 19an
urteak  bete ditu.
Zorionak eta lau
muxu haundi
familia guztiaren
partetik. 

AIMAR OTXANDORENA MITXELENA

lesakarrak 4 urte potolo bete ditu
apirilaren 19an. Muxu aunitz fami-
liaren partetik eta berexiki zure
arreba Janireren partetik.

Zorionak amatxi Mª JESUS eta
bere biloba ELAIAri beren zorion
egunetan, apirilaren 14 eta 30ean.
Milaka muxu Gaztelu eta
Narbarteko familien partetik.

Saldiasko OINATZ EZKURRA IRAZOKI
gure muttiko pottoloak apirilaren
16an urtea bete du. Zorionak
Saldiasko familiaren partetik,
berexiki Mikel lehengusuaren
partetik.

XUBAN LOIOLAk
urteak bete ditu
apirilaren 29an.
Zorionak San
Romango 
familiaren
partetik.

NAROA GAMIO LAURNAGARAI
arraioztarrak 5 urte beteko ditu
maiatzaren 15ean. Zorionak
Arraiozko familia guztiaren parte-
tik eta berexiki Olaiaren partetik.
Muxu haundi bat!

ELORRI eta AIERT AROTZENA PORTU

lesakarrek urtea beteko dute
maiatzaren 6an. Zorionak eta
aunitz urtez familia osoaren parte-
tik. Muxu potolo bat. 

ELORRI eta AIERT AROTZENA PORTU

lesakarrek urtea beteko dute
maiatzaren 6an. Muxu haundi-
haundi bat Orti eta Lexuri anaia-
arreben partetik. Zeinen ongi
pasako dugun berriz ere
Sagarditxikin!

Nire ahizpa ZIHARA TABERNA URRA

lesakarrak 2 urte beteko ditu
maia tzaren 3an. Zorionak eta ongi
pasa Laida, atta eta amattoren
partetik.

Aurtizko OLAIA ALTZURI MAKUSOk
maiatzaren 2an 13 urte beteko
ditu. Zorionak eta muxuak familia
guztiaren partetik.

Igantziko URKO

TELLETXEA SEIN

gure pottoko tti-
kiak urtea bete
du apirilaren
30ean. Aunitz
urtez Kemen
eta Enaitzen
partetik.

DANIELA CALVO

ARANZADIk apiri-
laren 26an 5 ur -
te bete ditu. Zo -
rio nak eta muxu
haundi bat ama,
aita, Niko eta
Muger diko guz-
tien partetik.

IMANOL
BIURRARENA

ORTIZEk maia -
tzaren 13an 
7 urte beteko
ditu. Zorionak
familia guztia-
ren partetik.
Muxu handia.

NAITZE ORMAZA -
BAL MIKELARE NAk
2 urte beteko ditu
maiatzaren 3an.
Zorio nak bitxito.
Mu xu haundi bat
gure printzesari
atatxi, amatxi eta
izebaren partetik.

LO   REA GOMEZ GOIETXE sorgintxoak  
hiru urteko xakua beteko du
maiatzaren 4an. Aunitx urtex
familiaren partex!

Izozki goxoekin ospatuko dugu
ETXAHUN OLAETXEA ZATOren biga-
rren urtebetetzea! Txokolatezko
mila muxu amatxi Mikeli eta Beko
Errotako guztien partetik!
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