
UEMA Eguna | ekainaren 9an Goizuetan

«Euskaraz bizi eta ari, herri euskaldunak aitzindari»
1991n 14 udalekin hasi eta orain Euskal Herriko 60 biltzen dira UEMAn,
Udal Euskaldunen Mankomunitatean. Horien artean daude Arantza,
Areso, Bera, Etxalar, Goizueta eta Leitza. Aurten Igantzi sartuko da eta
Baztan eta Lesaka sartzeko asmotan dabiltza. ERREPORTAJEA � 4-5

Freestyle kirolean
Espainiako txapel-
dun izan zen iaz 18
urteko gazte berata-
rra.

KIROLAK � 11

Mobilizazioak
IKASTETXE PUBLIKOETAN
Irakaskuntza Publikoan aplikatu nahi dituzten murrizketen
kontrako mobilizazioetan dabiltza egunotan Nafarroa osoko
ikastetxe publikoetan. Maiatzaren 22, 29 eta 31n eginen
dituzten grebez gain, goizero 10 minutuz pankarta baten
inguruan biltzen dira ikastetxeetako atarietan irakasle,
ikasle eta gurasoak eta informazioa zabaltzeko bilerak egin
dituzte Guraso Elkarte eta Eskola Kontseiluekin. � 29
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Zahartze tasa
Herrietako datuak � 15

ETXALAR � 14
XX. Gasna Feria eguna
ekainaren 3an

BAZTAN � 39
Almandozko bestak
ekainaren 6tik 10era

DONEZTEBE � 20
Errekaren Eguna
ekainaren 9an

BERTIZARANA � 26
Bertizarana Eguna
ekainaren 2an Narbarten

ARGAZKIA: ONDIKOL

GIZARTEA � 33

Areso, Goizueta
eta Leitzako
eskolen arteko
topaketa
ekainaren 2an

OSASUNA � 23

Osasun
kontseilaria
Donezteben
zegoela eta,
murrizketen
kontrako protesta
egin dute Baztan,
Bertizanara eta
Malerrekako
hainbat hautetsik

SASKIBALOIA � 48

Denboraldi
bikaina Berako
Toki Ona
Bortziriak
saskibaloi
taldeko senior,
kadete eta
infantileko
taldeentzat

Berako Abesbatzak 25 urte
Fatima GONZALEZ | Zuzendaria � 3

Ternida Eguna
ekainaren 3an
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Aitor AROTZENA | BERA
Egun handia ekaina-
ren 3a izanen duzue,
baina kontzertua eta
erakusketa egin ditu-
zue dagoeneko. Zer
moduz joan ziren?
Maiatzaren 5ean egin
genuen kontzertua eta
egiaerratekohagitzon-
gi atera zen, denok pri-
meranpasagenuengu-
re jendearenartean,be-
raien harrera primera-
koa izanzen.Erakuske-
taereongi joanzen,gu-
retzathagitzhunkigarria
izan da, gauza eta per-
tsona aunitzez gogora-
tu ginen prestatzerako-
an eta ikusterakoan.
CDaereargitaratudu-
zue 13 kantarekin…
Nolaeginduzueauke-
raketa?
CDanagertzendiren13
kantaaukeratzekozen-
bait bilera eta eztabai-
da izan ditugu, argi ge-
nuen kanta alaiak, eus-
kaldunak... nahi geni-
tuela, eta Berako Ban-
da eta txistulariak gu-
rekin egotea nahi ge-
nuela, beraz, hortik ha-
siginenaukeratzen,eta
horrela sortu zen gaur
egunsalgaidugunCDa.
Bestekantetanpentsa-
tu genuen ere, bertan
pianoaren laguntzaera-
biliz, baina kendu geni-
tuenpresupuestozkan-
po gelditzen ginelako.
1000aleegindira,abes-
batzako partaide guz-
tiak gaude saltzen eta
Berako zenbait puntu-

tan ere salgai daude,
orain arte ongi doa sal-
menta..
Nolako erantzuna es-
pero duzue igandeko
egun handian?
Ekainaren 3an egingo
dugun kontzertuan be-
ratarguztiakmusikaen-
tzuteanahidugu,horre-
tarako goizean talde
desberdinak izanen di-
ra herrian barna gero
Herriko Etxeko plazan
elkartuz, bertan lehen-
gokoralistek, jubilatuek,
BerakoBandak,Txistu-
lariek,bertsolariek,dant-
zariek… parte hartuko
dutegurekinbateraegu-
na ospatzeko. Deneta-
ra 85 pertsona pasatu

gara abesbatzat ik .
Erantzun positiboa iza-
tea espero dugu.
25 urteotan momentu
txarrak eta onak izan
direla aipatu zenuen
kontzertu ondotik…
Momentu desberdinak
daudeabesbatzarenba-
rrenean, txarrak batez
ere konpromisoen au-
rrean sortzen diren ten-
tsioengatik, jendeaunitz
gaude eta bakoitza gu-
re izaerarekin,beraz,ur-
duri jartzen gara eta ga-
tazka txikiak izaten di-
tugu, baina gauza ho-
rien gainetik onena da
familia handi bat garela,
eta primeran pasatzen
dugula elkarrekin, hor

daude elkarrekin dara-
mazkigun 25 urteak.
Zer aldatu da urte
hauetanabesbatzaren
barnean?
25 urtetan aldaketa au-
nitzemandira,zuzenda-
ritza lanean hiru pertso-
na izan gara eta bakoi-
tzak zuzentzeko gure
moduaizandugu,abes-
lariak zuzendari bakoi-
tzari egokitu behar izan
dira. Bertzetik, urte ba-
tzutan jende aldaketa
nabaria izan zen, horrek
lanean eragin handia
zeukan. Adibidez kanta
batprestatzenhastengi-
nen eta bat-batean jen-
de berria sartzen zen,
primeran, baina berriz
hasieratik hasi beharra
zegoen. Edo norbait jo-
aten zen eta gelditzen
zirenek aurrera egin be-
har zuten aldaketa ho-
rrekin. Beste aldetik,
orain dela urte batzuk
junta bat sortu genuen,
horrekin abesbatzaren
funtzionamendua alda-
tuzen, lanakbanatuegi-
ten dira. Kantuen ingu-
ruanbetierrepertorioza-
bala izan dugu, musika
desberdinak ukituz.
Etorkizunera begira,
zer?
Aurtengo ikasturteaha-
gitz mugitua eta lanpe-
tua izan dugu gure 25
urteurrena dela eta, gu-
re ustez balorazioa egi-
tea komeni zaigu eta
hortikaurrerapentsatu-
ko dugu zein norabide
jarraitu.

25 urte bete ditu Berako Abesbatzak eta
hori ospatzeko egun handia antolatu dute
igande honetarako, ekainaren 3rako.
Aitzinetik ere, koralaren mende laurdena

gogoratzeko kontzertua eta argazki erakus-
keta egin dituzte. Abesbatzaren berri barre-
netik ezagutzeko Fatima Gonzalez
Burgeterekin izan gara. Hasiera hasieratik

abesbatzan kantari hasi zen, 14 urterekin
eta 2000-2001 ikasturtetik honat zuzenda-
ria da, Begoña Rudi eta Josu Goiaren leku-
koa hartuz.

Fatima GONZALEZ BURGUETE | Berako Abesbatzako zuzendaria

«Familia handi bat gara eta
primeran pasatzen dugu elkarrekin»

MUSIKA ETA BERA
«Abesbatzaren egoe-
ra ongi ikusten dut,
hori bai jende berria
sartzeko irrikitan
gaude, beraz erran
ateak zabalik ditugu-
la denontzat, animatu
eta etorri. Egia erran
Beran musika mota
desberdinetako talde
ugari daudela, horrek
erran nahi du musika
modu desberdinean
lantzen dela, hori
hagitz garrantzitsua
da gure herriarentzat.
Gu harro gaude zati
txiki bat izateagatik».

UTZITAKO ARGAZKIA

Fátima Gonzalezek dozena bat urte daramazki Berako Abesbatza zuzentzen.
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elkartzea,bizirikmanten-
tzea, eta euskararen ar-
nasgunesendobihurtzea.
Ahalegin horretan ari da
UEMA. Beraz, Manko-
munitatean sartzera ani-
matuko nituzke gainera-
koherriak.Zenbatetahe-
rri gehiago, orduan eta
indarhaundiagoaizanen
dugu».GoizuetariUEMAk
egin dion ekarpen nagu-
siaz, berriz, zera azaldu
digu:«UEMAk,batezere,
udalekoadministrazioar-
loaneuskarazfuntziona-
tzeko laguntza haundia
ematendigu.1993anUE-
MAnsartuginenetikeus-
kararen presentzia asko
haunditu da Udalean».
Atzerako kontaketa

hasiada,beraz.Gutxigel-
ditzendaegunhaundira-
ko eta honezkero, azken

ukituak ematen ariko di-
raGoizuetan.AlaitzEsku-
derok,berealdetik,herri-
tarreiUEMAEguneanka-
lera ateratzekodeia egin
die:«Goizuetazerbaitba-
da, herri euskalduna da
eta Euskal Herri guztiari
erakutsibehardiogueus-
karaz aritzeaz gain, eus-
karaz bizi ere egin daite-
keela.UEMAEgunaegun
aproposa da horretara-
ko». Eta goizuetar ez di-
renei ere egin die gonbi-
dapena: «ospakizunez
gain, aldarrikapenerako
egunaizanendaetaeder-
ki pasakodugu.Goizue-
ta herri ttikia da, baina
halakoetanhaundibihur-
tzen da. Egun polita an-
tolatu dugu, eta seguru
gaudeegunindartsuaiza-
nen dela».

G. PIKABEA
1998anArantzakhar-

tu zuen lekukoa eta
2009an Berak. Aurten,
berriz,eskualdekobeste
herri bati tokatu zaio eta
Goizuetan eginen da
Udalerri Euskaldunen
MankomunitatearenEgu-
na ekainaren 9an. Man-
komunitatearenetaeus-
kararen aldeko alda-
rrikapen egun honen ai-
tzakian, egunosokoegi-
taraua prestatu dute.
Aurreko Udalak ere

saiakerakeginzituenUE-
MAEgunaGoizuetanegin
zedinetaaurtenbai,aur-
tenGoizuetaneginenda.
Alaitz Eskudero Goizue-
takozinegotziakadierazi
digunez, «arrunt pozik
gaudeegunhauGoizue-
tanospatukodelako.Fer-
nandoGoiaaurrekoeus-
kara zinegotziak ahale-
gin haundia egin zuen
egunhauGoizuetanegi-
teko, eta behingoz lortu
duguneanberakezinizan
du Udalean egon. Hala
ere, lantaldeanpartehar-
tzekoaukera izandu,eta
osoeskertuakgaudebe-
re lanagatik».
Otsail hasieran egin

zen ofizial UEMA Eguna
Goizuetan eginen dela
eta berehala hasi ziren
herritarraklanean,hama-
bostbat lagunekolantal-
dea osatuta. «Erronka
haundia» dela aitortu di-
gu Eskuderok, baina
«erronkahaundiabezain
polita daGoizuetabeza-
lakoherri ttikibatentzat».

Pozik dago herritarren
aldetik«intereshaundia»
ikusi baitu.

Euskaraz bizi eta ari,
herri euskaldunak aitzin-
dari.Hori izandaaukera-
tutako leloa. Eta zerga-
tik? Zinegotziak eman
dizkigu xehetasunak:
«euskarazbizietaaritzea
da UEMAko herrien hel-
burua, eta etorkizunean
ere euskara biziko bada
Goizueta eta UEMAko
beste herriak aitzinda-
riak izanen dira. Lelo ho-
nekinekimenhonenizae-
ra aitzindaria bildu nahi
izan genuen».
Goizuetaneuskararen

egoeranolaikustenduen
ere galdetu diogu eta
«ona»delaerantzundigu:

«hemeneuskarazbiziga-
ra, beraz, Goizueta eus-
kararenarnasguneetako
bat dela esan daiteke.
Hala ere, gaztelera oso
presentedaukaguetaez
dugu tentsioa galdu be-
har.Oraindiklanaskoda-
go egiteko euskararen
normalizazio bidean».
Ekainaren9aneginen

denUEMAEgunean ofi-
zialki Igantzi ere Manko-
munitateko kide izanen
da.Etahorrela7udal iza-
nendiraeskualdeanUE-
MArenbarne.Zinegotzia-
ren irudiko, «euskararen
etorkizunaziurtatukoba-
dugu, ezinbestekoa da
herri euskaldun guztiak

OSPAKIZUNAK � UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEAREN EGUNA

Aurtengo UEMA Eguna Goizuetan
eginen da ekainaren 9an
UEMA Eguna eginen den eskualdeko hirugarren herria izanen da

Euskaraz bizi eta ari, herri euskal-
dunak aitzindari lelopean eginen
da UEMA Eguna Goizuetan.
Dantzak, musika, umeentzako

jolasak, herri bazkaria, herriko
etxeak eta kontuak ezagutzeko
aukera... Egun osoko egitaraua
antolatu dute goizuetarrek.

UEMA EGUNA
«Goizueta zerbait bada, herri
euskalduna da eta Euskal
Herri guztiari erakutsi behar
diogu euskaraz aritzeaz
gain, euskaraz bizi ere egin
daitekeela»

Alaitz ESKUDERO
Goizuetako zinegotzia
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ARANTZA
«Euskararen normalizazioa
lortzeko hagitz baliagarria
da UEMA eta udaletxean
euskaraz funtzionatzeko
laguntzen du. Euskararen
inguruan, atzerapausuak
ez emateko ere ona da»

Jaime ITURRIA

ARESO
«UEMA euskararen normali-
zazioan aurrera egiteko
oinarrizko tresna bat da.
Areso UEMAn sartu zenetik
aldaketa nabaritu da eta
euskararen gaineko kon-
tzientziazioan eragin du»

Ur ALGUERO

BERA
«Berako Udalak herritar
guztien hizkuntza eskubide-
ak bermatuak izateko lan
egiten du, eta UEMAn ego-
teak administrazioaren eus-
kalduntzean aitzindariak
izatea ahalbidetzen du»

Marisol TABERNA

ETXALAR
«Administrazioa euskaldun-
tzeko prozesuan, UEMA
tresna baliagarria da. Baina
aldika Euskara Mankomuni-
tatea eta UEMA uztartu
behar direla ikusten dugu,
denak bide berean ibiltzeko»

Miguel Mari IRIGOIEN

GOIZUETA
«Zoritxarrez, euskara zapal-
dua dago eta gure lurralde
osoan euskara lehenbiziko
hizkuntza izatea nahi badu-
gu, UEMA eta Euskara
Mankomunitatea bezalako
tresnak beharrezkoak dira»

Pablo MIRANDA

LEITZA
«UEMA egitura garrantzitsua
da, gehienbat euskararen
normalizazioa bultzatzeko
eta hortik, herri honen izatea
onartu eta nahi duena izaten
uzteko eskubidearen alde
lan egiteko balio duelako»

Oier EIZMENDI

EUSKARA � UEMA-REN BARNE

Eskualdeko bertze
udalerriekin batera
UEMAn sartzea
erabaki du Igantzik
Eskualdeko zazpigarren herria da

«Taldebezala,gurehelburunagusietako
bateuskarabultzatzea,babesteaetaerabil-
tzeadelako».HorregatikerabakizuenIgantzi-
ko Udalak UEMAn sartzea. Joan den ekai-
neankarguahartuetahilabeteparebatera
hasizirenhorretarakolanean.Tramitazioare-
kin, berriz, orain dela lau bat hilabete hasi
ziren:«bilerakeginez,osokobilkuranonartuz,
jendeari informazioahelarazizetajendearen
aitzinean erabakia paratuz», azaldu digute
LourdesIbarluzeaalkateaketaudalzinego-
tziek.Eurenirudiko,«Igantzinoroharjendeak
euskaraz badaki eta hitz egiten du. Hala
ere,gaztelaniagustatukolitzaigukeenabai-
no gehiago entzuten da kalean».
UEMAnsartuta, «orain artegehienaeuska-

raz egiten genuen, eta hemendik aitzinera
dena euskaraz eginen dugu», diote Ibarlu-
zeak eta zinegotziek. Gaineratu digutenez,
«euskararen normalizazioa gure herrian
errealitateabihurtzeanahidugu.Horretara-
ko euskararen erabilpena bultzatuko dugu
etahelburuhori lortzearrenlaguntzakbidera-
tukoditugu». Euskararen normalizaziorako
«UEMAklaguntzahaundiaemanendigula»
ustedute,«etasegitubeharrekobideazein
den zehaztuko digula. Noski, ezin dugu
ahaztu gure ideia berdinak dituzten udale-
kin sortukodirenharremaneta lankidetza».
Bainaeuskararennormalizazioalortzeko

Udalaketaudalordezkarieklaguntzabehar
dutela ere adierazi dute: «ezinbertzekoada

herriaren partehartzea eta jendeak euska-
rak gure laguntza behar duela ulertzea bi-
zirik jarraitu ahal izateko: Igantzi dela eus-
kararen babes eremua».

«Euskararen normalizazioa gure herrian
errealitatea bihurtzea nahi dugu»

Lourdes Ibarluzea.

G. PIKABEA
Arantza, Areso, Bera,

Etxalar,GoizuetaetaLei-
tzako Udalak dira orain-
gozUEMAUdalerri Eus-
kaldunenMankomunita-
tean daudenak. Guztiek
UEMAnsartzekobaldin-
tza, hau da, biztanleen
%70 euskalduna izatea,
betetzenduteetaaldibe-
rean,euskararenaldelan
egitekokonpromisoabe-
re egina dute, baita UE-
MArenhelburunagusiak
ere:udalerrieuskaldune-
tanherritarrekegitendu-
ten bizitza sozial guztia
euskaraz izan dadin bi-
deak urratzea; udalerri
euskaldun guztiek bat
eginikeuskaranagusiiza-
nen den lurgunea osa-
tzea eta udalerri euskal-
dunen garapen sozio-
ekonomiko eta kulturala
bultzatzea.

UEMAofizialki 1991n
sortuzen,baina80koha-
markadan eman zituen
lehen urratsak, Euskal
HerrianEuskaraztaldeak
bultzatuta.1991nhama-
lau udalekin hasi zen la-
nean,etageroztikhaundi-
tuz joanda60tikgoiti iza-
teraino.Arantza1995etik
daUEMAkokide;Aresok
2008anerabakizuensar-
tzeaetaBeraketaEtxala-
rrek urtebete berandua-
go,2009an.Goizuetaeta
Leitza izan ziren eskual-
deko lehenbiziko udale-
rriak UEMAn sartzen,
1993an. Eta ekainaren
9koUEMAEgunean,ofi-
zialki Igantzi erekide iza-
nenda.LesakaketaBaz-
tanek ere UEMAn sar-
tzeko aukera mahai gai-
nean dute, nahiz eta
oraindik ez duten behin
betiko erabakirik hartu.

� LOURDES IBARLUZEA, IGANTZIKO ALKATEA
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2012ko harpidetza sariak

Hego Euskal Herria . . . . . . . . . . . .38€ Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56€ Baztan, Urdazubi eta Malerreka . . . . . . . . . . . . . . . .32€

Ipar Euskal Herria . . . . . . . . . . . . .56€ Amerika eta Australia . . . . . . . . . .124€ Leitza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16€

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

EzChelsea, ez Bayern. Ez Barça, ez Athletic,
ezta BO ere. Sosik ikusi gabe, igo edo jau-
tsi, beraien taldeekin harro Aurrera, Baztan,

Beti Gazte, Doneztebe, Gure Txokoa, BKT, Erre-
ka, Urtxintxak, BRT, Izarra, Toki Ona Bortziriak,
SPUC, Atekabeltz edo Umore Onaren izenean ze-
lai eta kantxetan denboraldi osoan lehiatu diren
neska eta mutilak dira gure egiazko txapeldunak.

Sosik gabeko txapeldunak

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 2002.06.06 / TTIPI-TTAPA 327. zbk

Ehoziri lanetaz Leitzako Linuputzu taldearekin
Duela hamar urte egin zen Leitzan Ehoziri Lan Zaleen Topaketa, herriko Linu-
putzu elkarteak antolatuta. Arantxa Grajirena taldekide eta irakasleak aipatu zi-
gunez, 32 lagun ari ziren ikastaroan. «Ahaide edo etxekoei oparitzeko gauza
polita da ehoziri lana» aipatu zigun. Hori bai, «ezin duzu enkajea edo puntilla
saltzeaz bizi, hasteko ez dakizulako zein preziotan saldu. Hain da lan zehatza!».
Leitzako taldearen izenari zegokionez, «hemen Leitzan baserri batzuetan linua
putzuetan garbitzen omen zuten, lurrean etxe aurrean zeuden linuputzu horiek.
Izen aproposa iruditu zitzaigun taldearentzat».

Zaila izaten da geure barne mundutik atera-
tzea maiz. Neure buruarekin eztabaidatzen,
hausnarketakegiten,amesten…ematendut

egunarenzati handia.Bainabat-bateanbestepen-
tsamoldebatzuekinegitendut topo.Bestesentimen-
du eta amets batzuekin. Hori du komunikazioak.
Elkar ulertu ahal izateko maila berean jarri behar.
Grafonolan orratza pista batean kokatzen duzu-
nean bezala, pista berean kokatu behar duzu bes-
tearekin eta kantu bera dantzatu. Kantua entzun,
interpretatu eta gozatzea lortzen ezbada ere, pau-
su batzuk eman. Erritmoa jarraitu. Komunikazioa-
rendantzaalegia.Entzun,pro-
zesatuetabidali.Arauakeza-
gutu eta errespetatu.
Etxerakobideanmonologoa-
renfestara joatekoaukera izan
dutbakarrizketan.Autotik jai-
tsi,eskailerak igo,etxekoatea
ireki eta burua jaso dut. Aka-
bo festa!Gaurkoanezin izandutparekoarekindan-
tzatu. Nekaturik dauzkat hankak eta mindurik oi-
nak. Kantuak min egiten dit belarrietan.

Azken Dantza

Nire txanda
Zuriñe ZUBILLAGA

«Hori du
komunikazioak.
Elkar ulertu
ahal izateko
maila berean
jarri behar»

Basilio SAROBE
Dohaintza Euskaltzaindiari

Eliza Katolikoaren litur-
gia euskaratzeko has-
tapenarekin lotutako li-
buruetadokumentudo-
haintza garrantzitsua
egindioSunbillakoerre-
toreak Euskaltzaindia-
ren Azkue liburutegiari.

Joxe ETXEBERRIA III
Errioxako txapeldun

Lehen aldiz jokatu den
frontoi laburreko Errio-
xako erremonte txa-
pelketa irabaziduEtxe-
berria IV.arekin batera.
Adarragakofinalean40-
37 irabazi zieten Oñatz
eta Julen San Migueli.

Jandari SAID
Irabazle Urdazubin

Berez marokoarra den
korrikalari frantziarrak
irabazi zuenmaiatzaren
19an Urdazubin Kon-
trabandisten Lasterke-
ta. Walter Becerrak eta
Fernando Etxegaraik
osatu zuten podiuma.
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Norberak bere burua maite du. Eta nola ez?
Gure berezkotasunak eramaten gaitu ho-
rrela jokatzera. Berezkotasun horri esker

zaintzen dugu geure burua, horrek bulkatzen gai-
tu denen gainetik gure alde sentitzera eta egitera.
Eta jokaera hori normaltzat jotzen ahal dugula us-
te dut, jende normalari dagokion jokaera dela. El-
kar maitatzea erakusten duten erlijioek ere, ontzat
hartzen dute normalean bere buruari lehentasuna
ematea.
Honek ez du erran nahi beti horrela egiten dugu-
nik. Adibidez, aunitzetan idazki honen izenburua-
rena da egiazkoa, pobreak aberatsen alde eraba-
kitzen duela. Aberatsak eskuinekoari ematen dio
bere botoa, eta aski zentzuzko iduri du horrela jo-
katzea; izan ere, eskuinekoa, gehiena behintzat,
aberatsa da edo aberats izatea bilatzen du, eta
aberatsen probetxua zaintzen du. Pobrearen al-
de, ordea, inork egitekotan, pobreak jokatu behar
luke,aberatsaezdenak,alegia.Honek ikustenahal
baitu beharrean edo eskasian dagoenaren egoe-
ra, honek ulertzen ahal du ondasunak eta bizitze-
ko aukerak berdinak edo antzekoak behar dutela
izan jende guztientzat, mundua denena eta de-
nentzat dela, bizitzea mundutar guztien eskubi-
detzat jo behar dela eta ez batzuena soilik. Baina
ez du iduri horrelakoa dela aunitzetan pobrearen
ikuspegia.
Zergatik gertatzen da hori? Zergatik egiten du po-
break aberatsen alde, eta, azken batean bere bu-
ruaren kontra? Ez du
arrazoizko iduriberebu-
ruarenkontra jokatuna-
hi izatea, bere buruaren
kalterako.Zerbada?Us-
te ote du aberatsenga-
na hurbilduta beretzat
eremesedegehiagoes-
kuratzen ahalko duela?
Pobreengandik, alegia,
ez duela deus irabazten
ahal? Behar bada. Po-
break pobre izatea utzi
nahi baitu, etahori ezda
okerra.Bainaaberatsak
ez du nahi ondasunak
eta diruak denen artean
banatzea, horrek aunitz duenagutiago izatera era-
manen bailuke. Gogoratu dugun pobrearen jarre-
ra, orduan, aberatsen alde egitea, alegia, ez du
iduri egokia denik. Egokia, bere mailako edo an-
tzekoekin elkartzea dela dirudi.
Dena den, ohartzen naiz gai hau ez dela erraza,
egoerak desberdin ikusteaz gain, beldurrak ere
eragiten ahal du, aberats eta indartsuarengana
hurbiltzea.

Pobreak aberatsen alde

«Pobreak pobre
izatea utzi nahi
baitu, eta hori ez da
okerra. Baina
aberatsak ez du
nahi ondasunak eta
diruak denen
artean banatzea,
horrek aunitz duena
gutiago izatera
eramanen bailuke»

Pello APEZETXEA

Nik,bertakoari askobegiratzendiodanhoietakoanaizetamai-
te ere bai. Hori horrela izanik, Leitzari eta Euskal Herriari as-
kobegiratu izandiotnerabezarotiketa,ondorioz,erabakiba-

tzuk hartu ere bai. Administratibo ikasketak bukatu nituenean 19
urterekin, lanean hasi nintzen Leitzako fabrikan.Diru pixkabat egin,
eta soldaduska egin nuen Santa Cruz de Tenerifen. Handik etorri
eta orduan hasi zen nere bigarren etapa.
Euskal Herria, herri mugatua ikusten nuen. Tradizio handiko herri
bat, hizkuntz indioeuropar bikain batetaz baliatua, baina herriak be-
rak dituen ondareei etekinik ateratzeko gaitasunak landu gabe.Ho-
ri horrela ikusita, nere buruari galdetzen nion: ‘ni euskalduna naiz,
hogeita bat urte ditut eta ikasten jarraitu nahi dut Euskal Herrian;
Euskal Herriko gauzetaz baina ez nuen ezer ikusten’. Orduan bi
‘tranferentzi-mental egitea erabaki nuen’: 1. Nire etxean dirurik ez
zegoen eta neronek atera behar nuen dirua eta ipar-ameriketako
teknika-estrategia-teoria-gizonaberatsenbibliografiaketabar ikas-
ten hasi nintzen, nire kabuz. 2. Euskal Herrian aurkitu ez nuena ase-
tzeko, arlo-emozionala garatzen jarraitzeko, oriente bezala ezagu-
tzen den tokira salto egin nuen; Japonia - Txina. Han bai, aurkitu
nuen nahi nuena. Filosofia ezberdinak eta pila bat. Karate ikasten
hasi nintzen eta bide batez, arte martzialen inguruan dagoen teo-
ria ia guztiak ikasi nituen. Gogoarekin nengoenez, budismoa eta
taoismoa ere ikasi nituen.
Orain urteak pasa direla, Euskal Herria, herri menperatu gisa ikus-
ten dut etamenperatua zaudenean askatasuna izatea ia ezinezkoa
da. Herri batek identitate propioa behar du eta identitate horren ba-
rruan, ohitura batzuk bereganatu behar dira, ‘gureak bezala’ iden-
titate horri zentzua emateko, hain zuzen ere. (…)
Beti pentsatu izan dut: gure ondareari etekina ateratzeko eta gure
herriabizirikmantetzekozerbait eginbehardugula.Gureaurrekoak,
borroka asko eginez, herri bat utzi digute eta orain gure esku da-
go, zer egin berarekin. Baina, zer egin? Magisteritza ikasi dudala
baliatuz, zuzen izango zen Vigotsky-ren printzipioa erabiltzea. Hau
da: ‘garapen hurbileko zona sortzea’. Vigotskyk dio: bere kabuz oi-
nez ibili ezin den haur bat eskutik hartzen baduzu, oinez ibiltzen de-
la. Garapen hurbileko zona bat ematen da. Teoria hau erabiliz, Eus-
kal Herriari identitate sakona ematen badiogu, garapen hurbileko
zona emango da, aurrerapausu bat emango dugulako. Baina nola
egin? Behaketa sakon batekin hasi behar da: erreparatu nola bizi
izan diren gure aurrekoak, nola bizi garen gu eta ikusi zer manten-
tzendugun.Mantentzenduguna, gure identitatenbarruansartube-
har dugu, gurea delako! Galdu duguna eta merezi badu, berresku-
ratu eta zerbait berria behar badugu, sortu! Euskaldunak pixka bat
magikoak gara! Gauza berriak eraikitzeko gaitasuna dugu eta ho-
rri etekina ateratzen jarraitu behar dugu eta gure identitatea ere izan
behar du! Gainera, gauza berriak sortzen duen herri edo gizaki bat,
menderaezina da! Adibide asko ditugu: bertsolariak, Andoni Ega-
ña BECen 14.000 mila pertsonaren aurrean bertso berriak eraiki-
tzen dituenean, une hori menderaezina da! Bestalde, mendizaleak
ere bagara. Gogoratu behar dugu, urteetan, gure aurrekoak men-
ditik bizi izan direla itsasotik bezala eta hori barneratutua daukagu.
Bukatzeko, nire pilotari-botillero esperientzia baliatuz, pilotazaleak
ere bagara. Hau izango zen bidea....
Bukatzeko: guk gure herria baloratzen badugu, munduak ere balo-
ratuko gaitu. Gu aske sentizen bagara, askeak izango gara!

Zein da euskaldunen
identitatea?
Jexux BULDAIN

Kolaborazioak
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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

Baztango Ezker
Abertzaleak
Arranbelaren
kontrako
salaketa
gaitzesten du

Isaak REKALDE eta Karlos
BERISTAIN (Baztango Ezker
Abertzalearen izenean)

Diario de Noticias
egunkarikoBaztangoka-
zetariak jakinarazi due-
nez Baztango Ezker
AbertzalearenArranbela
blogari irain eta kalteen-
gatiksalaketaparatudio.
ArranbelanDiariodeNo-
ticiasekAroztegiarening-
uruanargitaratutakober-
ribatenfaltsutasunakna-
barmentzenzireneta,bi-
denabar, kazetari horrek
Aroztegiakoaferan izan-
dako ildo informatiboa
kritikatzen. Guzti horren
aitzineanBaztangoEzker
Abertzaleak honakoak
erran nahi ditu:
Arranbela.blogspot.com
bloga Baztango Ezker
Abertzalearensarekoin-
formazioguneada.Ezker
abertzalearenekimeneta
gogoeten berri emanbi-
denabar Baztango kon-
tu desberdinen agerka-
ria ere bada eta, izaera
herrikoia duten berriei,
hitzorduei eta hausnar-
ketei tokiabereziaegiten
die.
Arranbela.blogspot.com
gunea Baztango Ezker
Abertzaleakkolektiboki
markaturiko irizpideekin
egitendaetablogaren il-
doak eta bertan argita-
ratzen diren berriek era-
bakikolektibohorrieran-
tzuten diote. Horregatik
salaketaren kausa izan

den berria guztiz bere-
gain hartzen du.
DiariodeNoticiasekoka-
zetariaren salaketa blo-
garenkontrakoerasozu-
zenmoduanulertzendu-
gu eta adierazpen aska-
tasunarenkontrakoekin-
tzaguztizgaitzesgarrieta
larria.
DiariodeNoticiasekoai-
patukazetariaknahidue-
naren inguruan eta nahi
duen gisan idazteko es-
kubidea du, baina esku-
bide hori bera gainera-
koei ukatzen die. Urtee-
tan hainbat gairen ingu-
ruan: Erdiz, Aroztegia,
herrietakoalkateak,mu-
til-dantzak… bere joka-
bide maltzurra jasaten
ibili diren herritar, talde
eta eragileek ixilik ego-
tea bertzerik ez dute.
Adierazteko eskubidea
irudizberari bakarrikda-
gokiolako.
Bistan denez idazteko
eta adierazteko eskubi-
dea denena da eta be-
reziki langileen, herrita-
rren eta inguruaren kon-
trako eraso larrien garai
hauetan,suntsiketaoro-
kor hori jokatu nahi du-
te herritarrena, taldeena
eta eragileena.
BaztangoEzkerAbertza-
leak Arranbelaren kon-
trako salaketa eta jazar-
pena gogor gaitzesten
du. Ez gara ix i ldu-
ko! Zenbaitzuren liburu-
akMagnakbabestenba-
ditu ere, Arranbela libre-
ki ari da, langileen eta
herritarrenzerbitzuratda-
go eta horri erantzuten
dio.
Baztango Ezker Aber-
tzaleak salaketa honen
bilakaerarenaraberamo-
mentuan momentuko
erantzuna emanez ja-
rraituko du.
Adierazpenaskatasuna!

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Xabi MAIA (Baztango bertso eskola) ) • Doinua: Nere gorputza dardarka daukat

Nafarroako Bertso Eskolen
Bestaren hitza da BOTA
ta elkarrekin giro onean
egin nahi genuke topa
ikasturtea akitu dela
jakin gabe azken nota
bertso txar aunitz bota ondoren
balekorik, ozta-ozta
ongi pasatzia, sarea indartuz
da urteroko erronka
pentsatu bezala bota
mailak ez baitu inporta
bihar hazia loratzekotan
erein beharra dago ta
erreinu za(ha)rran errotu dadin
bertsoaren errebolta.

Ekainak 2an, konpetentzia
daukagu The Boss berbera
kontraprograma da Elizondon
eguerdi parte aldera
bisitariei egin ondotik
merezitako harrera
triki poteo berezi batez
izanen du hasiera
bertso xelebre, txou modukoa
‘Komunetik Komunera’
eta gero bazkaltzera
postre luzeaz gainera
bertso besta bat aitzaki hartuz
plan hoberik ba ote da?
aukera izanda, ez etortzean
ongi damutuko zera.

Nafarroako Bertso Eskolen Besta Elizondon



IRITZIA | 9
ttipi-ttapa | 567 zk.

2012.05.31
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Txirrindulari izateazaparte,nordu-
gu Beñat Txoperena?
Momentuhonetan ikasleeta txirrin-
dulari bat. Igantzin hagitz gustora
egotennaiz,baita lagunekinere,eta
ezdutgauzagehiagotarakodenbo-
ra aunitzik.
Pilotatikmendibizikletaraetamen-
dibizikletatikerrepidekotxirrindu-
laritzara. Zeinekin gelditzen zara?
Errepidekoarekin. Pilotan aspertu
edoeginnintzen,etahasieranmendi-
kobizikletarekinhasinintzen.Errepi-
dean probatu eta gauzak hobeki
joan zirenez, bertan gelditu naiz.
Txirrindulari on bat izateko sekre-
tua zein da?
Konstantea izatea. Egunero zaindu
eta entrenatzea da kontua.
Aunitz zaintzen duzu zure burua?
Saiatzennaiz.Txirrindularitzanahiko
exijentea da, hortaz, elikadura eta
deskantsua ezinbertzekoak dira.
Bidasoako Itzulian zer moduz?
Nahiko ongi. Bigarren egune-
ko ihesaldi luzeak sailkapen
nagusitik kanpo utzi ninduen,
bainaeznaizdamutzen.Saia-
tubehardaetaausartaizan.
Pelotoiakharrapatzenba-
zaitu, zorte txarra. Lauga-
rren egunean, maila nahi-
kooneanegonnintzen,eta
kontent bukatu dut.

Bertze afiziorik baduzu?
Ez zait deus ere etortzen burura...
Bizikletanalaikasten,zeinetanho-
bekien?
Momentuzikasten.Denboradexen-
te kentzen dit baina beno, ematen
duaurtenaprobatukodudaladena.
Zer du Igantzik bizikletan ibiltzeko
hainbertzeko afizioa izateko?
Ezdakit.Niattarengatikhasinintzen.
Afizio haundia dago eta hori kutsa
daitekeela uste dut.
Igantziko txokorik politena?
San Juan Xar.
Besta on baterako toki bat?
Galderazaila.TokibaterratekoLesa-
ka,baina IgantzikoSanMigelaksa-

kratuakdira,batezereba-
kilen eguna.
Etorkizunean zer?
Txirrindularitzan pro-
fesionaletantokiabila-
tzen saiatuko naiz.
Txirrindularitzako
apustua ez ba-
da ongi atera-
tzen, ingeniari-
tzamekanikoa
ikasi duda-
nez,horrekin
lotutako
zerbaitetan
ikusten dut
nire burua.

«Lehen gauzak azka-
rrago egin nahi izaten
nituen eta orain gehia-
go pentsatzen dut.
Alderdi guztietan heldu
naiz. Neskalagunarekin
bizi naiz Errezilen eta
lasaiago nago. Lehen,
herrian bizi nintzenean,
lagunekin gehiagotan
ateratzen nintzen besta
egitera. Orain, etorki-
zuna bertze modu
batera ikusten dut (...)
Gauzak bertze modu
batera ikusteko adina
badut [25 urte]».

Julen SAN MIGEL
Doneztebeko erremontista
D. VASCO, 2012.05.17

«Berako Udalean tradi-
zioz bada ados jartze-
ko ohitura. Nahiko gu-
ttitan izan dugu aurrez
aurreko tirabirarik.
Gure kasuan, aurre-
kontuak onartzerakoan
oposizioko taldeek ez
zituzten babestu.
Baina, gainontzeko
esparruetan adostasu-
nez jokatzen dugu,
herriaren alde delako
(...) Udala ezagutu
nuenetik beti nahiko
egoera ekonomiko jus-
tuan egon izan da».

Marisol TABERNA
Berako alkatea
HITZA, 2012.05.18 � Beñat TXOPERENA � Igantziko txirrindularia
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BERA

Estreinako
ibilbidea joan
den asteburuan
egitekoa zuten

TTIPI-TTAPA
IsidoroFagoagaUdal

MusikaEskolakoheldu-
enabesbatzakBerakan-
tari ekimena paratu du
abian.Lehenbizikoz,ma-
iatzaren 26an ateratze-
koak zirenkarrikara, be-
tiko kantak abestera.
Lehenbiziko agerral-

di honen ondotik, ema-
naldi gehiago egitea da
asmoa.Oraindikmaizta-
suna erabaki ez duten
arren, zehazten joanen
dira zenbatero aterako
diren kantatzera. Ibilbi-
dea ere aldatzen joanen
dira, aldi bakoitzean hi-
ru ostatu aukeratuz.
Helduenkoroakkan-

tatzeraetaeurenkantak
aditzeraanimatunahidi-
tu herritarrak. Egitasmo
honekin urte osoan lan-
tzen dutena herritarrei
zabaltzea da helburua,
eta bidenabar, herria di-
namizatzea,betikokan-
tak berreskuratu eta za-
baldu bitartean.

San Migel zubiko
lagunak
Heldudenurtean200

urtebetekodiraSanMi-
gel zubikobatailagerta-
tu zenetik, eta garai har-
tan, eskualdean bertze
ekintzamilitarbatzukere
izan ziren, herritarrei on-
dorio larriak eraginez.
Gertakari haiek gogora-
tzekosortudaSanMigel
Zubiko Lagunak taldea.

Bataila hura 1813ko
irailaren 1ean izan zen.
Ingelesen armadako eli-
teko erregimentu batek,
DanielCadouxkapitaina
buru zuela, hagitzez sol-
dadugehiagozituen tro-
pa frantsesei egin zien
aurre. Frantsesak ihesi
helduzirenFrantziaalde-
ra, SanMartzialen garai-
tuakizanondotik,etazu-
bia zuten Bidasoa guru-
tzatzeko toki bakarra.
Eskualdeanizandako

eraginari begira, garran-
tzitsuagoa izan zen tro-
pen egonaldi luzea, ge-
rra ekintzak azaroa arte
luzatubaitziren.Welling-
tonentropaaliatuek (sol-
dadu ingeles, portuges
etaespainiarrak)bertako
elikagai iaguztiakerreki-
satu zituzten. Ondorioz,
goseetadisenteriarekin,
Bortzirietanohibaino550
lagun gehiago hil ziren.
SanMigel Zubiko La-

gunak Taldeak uste du
gertakarihaiek«nahitaez»
ekarri behardirelagogo-
ra,gerrekzeharkapopu-
laziozibilarengaineanno-
lako eragina duten era-
kusteko.Dagoeneko,bo-
luntariobatzukhasiakdi-
ra zubia konpontzen eta
2013an ekitaldi batzuk
egin nahi dituzte. Udala-
ren eta inguruko bertze
erakundebatzuenlagun-
tza badute, baina edo-
zeinek boluntario gisa
parte hartzen ahal duela
adierazi dute, izan herri-
tar edo ez.
Informaziogehiagora-

ko:sanmiguelzubikolagu
nak.blogspot.com.eseta
sanmiguelzubikolagunak
@gmail.com.

Berako Oihua
Bestetakoprograma-

rekinbanatukodenBera-
ko Oihua aldizkarirako
lanakidaztekoepeaekai-
naren 15ean bukatuko
da.Internetez(kultura@
berakoudala.net edokul
tura.bera@gmail.com)bi-
dal daiteke, edo bertze-
la,KulturEtxeraeraman.
Aldizkarian jorratzen

ahal diren gaiak Berako
herriarekinloturaizanbe-
har dute.

Abesbatzaren eguna
Abesbatzaren25.ur-

teurreneko besta haun-
dia igandean,ekainak3,
eginen da. 11:00etatik
aitzinera, musika talde-
ak karriketan ibiliko dira
etaudaletxekoplazanel-
kartuko dira 12:15 alde-

ra, talde bakoitzak pie-
za bat eskaintzeko.
12:45eanekitaldi na-

gusia hasiko da. Bi ber-
tsolarikongietorriaeman
ondotik, Abesbatza-
koek Agurra kantatuko
dute Gure Txokoako
dantzariek dantzatu bi-
tartean. Hori bukatuta,
Abesbatzaksegitukodu,
etakorokokideohieketa
jubilatuenabesbatzako-
ek ere kantatuko dute.

Artisautza azoka
Ibardinen
Ibardingo merkatari,

ostalari eta zerbitzuek
artisautza feria antolatu
dutelehenbizikoaldiz la-
runbat eta igandehone-
tarako, ekainak 2 eta 3.
Bi egunez, 10:00etatik
18:00etara hainbat arti-

sautza produktu eskai-
niko dira: zilargintza, la-
rrugintza, egurgintza,
ehungintza...BatzukAta-
laiaBentanetabertzeak
BentaBerrin egonendi-
ra, eta haize haundiko
eguna bada, sarrerako
aparkalekuan.

Ikasturte bukaera
Ikasturte bukaera

prestatzenaridiraRicar-
doBarojaeskolan.Ekai-
naren 21ean, jaialdi bat
antolatudute,eta6.mai-
lakoikasleeiagurraeman
bidenabar, dantza saioa
eginen dute. Hori baino
lehen,GurasoElkarteak
ekainaren 9an, Irunbe-
rrira joatekotxangoaan-
tolatu du. Han emanen
dute eguna eta itzulita-
koanafaria eginendute.

KULTURA � MUSIKA ESKOLAKO HELDUEN KOROA

‘Bera kantari’
ekimena paratu du
martxan helduen
abesbatzak

UTZITAKO ARGAZKIA

Euskal preso eta iheslarien alde plazara
Herri kirolak, poteogirotua,dantzariak,AmaiaZubiria kantuan,bertsolariak, Herri-
rako bi kidek irakurritako idatzia, eta bukatzeko, txistorra, gasna, sagardo eta ar-
doa dastatzeko aukera. Hainbat eta hainbat herritar izan ziren horietan parte har-
tu zutenakmaiatzaren 19an, Herriramugimenduak deitutakoGoazen Plazara eki-
menaren barne eta euskal presoen eskubideen defentsan.
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Alkateak Ezker
Abertzalearen
oharrari
erantzun dio

TTIPI-TTAPA
«Harriduraz hartu du-

gu azkeneko TTIPI-TTA-
PAn Ezker Abertzaleak
UdalariBabesOfizialeko
Etxebizitzakzertandiren
galdetu izana. Harriturik
edukiagatik,etaharriturik
formagatik».Halaxeeran-
tzundioteEzkerAbertza-
leariMarisolTabernaalka-
teaksinatutakoidatziba-
tenbidez.Alkateakdioe-
nez, «batetik, udalbatza
taldeguztiekosatzendu-
gulako,etaHirigintzaBa-
tzordean zein Gobernu
Batzordeanordezkaritza
dugulakohirutaldek: Bil-
du, Aralar eta EAJk. Bi
batzorde horietan lan-
tzenarigarahirigintzaar-
loanjorratubeharrekoal-
daketak». Batean zein
bertzeanazkenurteanez
dela «liskarrik eta ezta-
baida gordinik» izan gai-
neratuduTabernak,«eta
kontsentsuzkobideana-
gusitudelabileretan».Ha-
la, «denek proposame-
nakegitekoaukera izan-
da ere, harrigarria egiten
zaigu, orain arte agertu
ez diren kezkak komuni-
kabideen bidez egitea».
Agerra eta Kaxerna

inguruak hartzen dituen
S12eremuarenaldaketa
oraindelaurtebete ingu-
ruetenzenean,«merkata-
ritzareningurukoazterke-

ta egin arte aldaketarik
ez egitea erabaki zela»
oroitarazi du oharrean.
Prozesu hori urtarrilean
eta otsailean egin zen,
eta alkateakazaldudue-
nez, «herritar orok izan
du aukera bertan parte
hartzeko, eta 34 herrita-
rrekemanduteiritzia,tar-
tean dendariak, bezero-
aketahautetsiakarituga-
ra, baita Bilduko bi zine-
gotzi ere». Azken hauen
inguruanerrandu,«azke-
naldianadituduguhaien
ahotikpartehartzekopro-
zesu honek ez duela ba-
lio,etaausartudiraerrate-
raherritarreknahidutena
ez dela islatu prozesu
horretan». Kritika horiei
«Beran hainbertze jende
inplikatu duen partehar-
tze prozesurik ez dugu-
laezagutu»erranezeran-
tzun dio alkateak. Bere
hitzetan, jardunaldi ho-
rietan«argigelditudaber-
tako dendak bultzatzea
etadinamizatzeadelalan-
dubeharrekoestrategia,
etaaberastasunabertan
sortzea».
Horrezgain,salatudu,

«merkataritza azpiegitu-
ra handiak baztertzea
planteatzendenean ate-
ra duela Ezker Abertza-
leak etxebizitzaren ezta-
baidakomunikabideeta-
ra».Suhiltzaileen inguru-
koS2eremuaz,berriz,ai-
patu du, «lurjabe batek
auzitara eraman duela
Udala, eta hau argitu bi-
tartean, ezin dugu aitzi-
nera egin».
Bertzalde, S12 eremua-

rekin lanean dabiltzala
bortzurtebadirelaadiera-
zi du. «Azkeneko urtean
egin dugun lana,merka-
taritzaeredua,etaondo-
rioz,zeinherrieredunahi
dugun hausnartzea, ez
zaigu iruditzen denbora
alferrik galtzea denik».
Azken 13 urteetan

BOErikeginezizanaezin
zaiolaegungoUdalari le-
poratuereadierazidual-
kateak, «urtebete eskas
baitaramalanean,etaho-
rretanEzkerAbertzaleak
badu zer errana, bi agin-
talditan alkatetzan egon
baita». Bukatzeko, jaki-

narazi du Hirigintza Ba-
tzordeankonpromisoar-
gia hartu dutela epemo-
tzeanS12eremuarenor-
denazioarekinbukatueta
betirako onartzeko».

Kontseilariaren
bisita
Lourdes Goikoetxea

Nafarroako Gobernuko
Landa Garapen, Indus-
tria, Enplegu eta Inguru-
menKontseilariakSave-
ra, Parklex, Martiko eta
Ubidea enpresak bisita-
tuzituenmaiatzaren18an,
azkenurteotan23milioi-
tikgorainbertitubaitituzte

instalazio berrietan edo
produktu berrien ikerke-
ta eta garapenean. Eta
horren atzinean, erabile-
ra alderdikoia salatu du
Udalak. Udalak ez zuen
bisita horren berri, ez zi-
tzaionofizialkikomunika-
tu ez gonbidatu ere, eta
aldiz,UPNkduenzinego-
tzibakarrabertanzegoe-
la ikusi zuten komunika-
bideetan eta Gobernua-
ren webgunean. Jarrera
horideitoratu,eta«kargu
publikoaalderdiarenpro-
paganda egiteko erabili
izana» salatu du Tokiko
Gobernu Batzordeak.

UDALA � BOE MAHAI GAINEAN

Babes Ofizialeko
Etxebizitzak zertan
diren galdetu izana
harriduraz hartu du
alkateak ARGAZKIA: SAN JOSE ZAHAR ETXEA

Zahar Etxekoak Loiolako basilikan
Maiatzaren 13an San Jose zahar etxetik arratsalde alternatibo bat pasatzeko as-
moz, Loiolako San Inazio basilikan egin zuten irteera, eta ondotik, Gipuzkoako
kostaldeaz gozatu zuten. Lau boluntariok eta bertze zortzi lagunek parte hartu zu-
ten ateraldian eta horretarako, Aspacerenbi furgoneta erabili zituzten. Zahar Etxe-
tik adierazi dutenez, «ezin zalantzan jarri primeran pasatu genuela».

BERA

ARGAZKIA: JESUSEN BIHOTZA IKASTETXEA

Bide hezkuntza landu dute Jesusen Bihotza ikastetxeko ikasleek
JesusenBihotza ikastetxeko ikasleek trafikoansegurtasunezmoldatzekooinarriz-
ko aholkuak ezagutzeko aukera izan dute. Oinezkoak direnean arrisku nagusiak
zeintzuk diren eta seinaleak identifikatzen ikasi dute; bidaiariak direnean nola eta
zergatik erabili behar dituzten nahiz segurtasun uhala nahiz bidai aulki bereziak.
Bizikletankarriketanibiltzenhastendireneankaskoaerabiltzearengarrantzia,seina-
leek eta arauek zer adierazten duten eta zergatik diren beharrezkoak ere ohartara-
zi zaie. Hau dena Foru Poliziaren bidez landu dute. Ekintza hauek osatuz, Sergio
Herrero txirrindulari profesional ohiaren hitzaldia ere entzun zuten.
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LESAKA

ELKARTEAK � EGUN OSOKO EKITALDIAK

Beti Gazte
elkartearen eguna
ospatuko da
ekainaren 2an
Nafarroako
txirrindularitza
itzuliko etapa
nagusiaren
irteera ere
egun horretan
izanen da

Aitor AROTZENA
Beti Gazte elkartea-

ren eguna ospatuko da
ekainaren2aneta larun-
bat osorako ekitaldiak
antolatudituzte.Goize-
ko10:30eanhasita,mai-
la ttikienetakoetaema-
kumeen futbol taldeen
partidak jokatuko dira
Mastegin. 12:30ean
ping-pong txapelketa-
ren finala jokatuko da.
14:30ean Nafarroako
txirrindularitza itzuliaren
etapa nagusia, Lesaka
eta Aralarko San Migel
santutegiaren artekoa,
abiatuko da plazatik,
hau ereBeti Gaztek an-
tolatua. Arratsaldean,
17:00etatik19:00etara,
kadete, jubenil etahan-
dien futbol taldeen ar-
teko taldeak osatu eta
futbol-7 ligaxka jokatu-
ko da Mastegin. Arra-
tsean afaria izanen da
Koxkonta jatetxean eta
afalondoan,sariakema-
nen zaizkie taldeetako
golegile nagusiei.

San Fermin
elkartea Erriberara
Ekainaren 8an Zin-

tronikora ateraldia an-
tolatuduLesakakoSan
Fermin erretiratuen el-
karteak. Izen ematea
maiatzaren 21etik 31ra
zabalik izanen da eta
autobusabeteartehar-
tzen ahal dira txartelak,
30 euroren truke.
Ekainaren 8an, goi-

zeko 07:30ean abiatu-
ko da autobusa Plaza
Zaharretik eta bidean
gosaldu ondotik, Kore-
lla etaZintronikobixita-
tukodituzteetageroKa-
dereitanbazkaldukodu-
te. Herri hau ikusi on-
dotik, bueltatuko dira.
Erriberarako bidaiaz

gain, ekain hasieran
hainbat ekitaldi antola-
tudituerretiratuenelkar-
teak.Karteidagokienez,
mus txapelketaekaina-
ren 4an, seien txapel-
ketaekainaren5eaneta
despiste txapelketa
ekainaren6an jokatuko
dira eta toka, igela eta
bolo txapelketak ekai-
naren7an,denak18:00-
etan hasita egoitzan.
Txapelketak jokatu on-
dotik, luntxa eskainiko
zaie parte hartzen du-
ten bazkide guziei.
Mendi taldeak, be-

rriz,ekainaren24anSan

Juan Xarrera ateraldia
antolatu du. Oinez joa-
nen direnak 09:00etan
abiatukodiraegoitzatik
eta ohiko lekuan hartu-
ko dute hameketakoa.
Autobusez, ber r iz ,
11:00etan abiatuko di-
ra, San Juan Xarreko
mezara joateko eta
Arantzako Burladan
bazkaldukodute. Txar-
telakekainaren16abai-
no lehenhartubehardi-
ra, 28 euroren truke.

Musika Eskolan
matrikulazioa
Udal Musika Esko-

lak 2012-13 ikasturte-
rako matrikulazio epea
ekainaren4tik15eraza-
baldukoduela jakinara-
zidu.Matrikulazioak012
telefonoarenbidezegin
behar dira eta informa-
zio gehiagorako, musi-
kaeskolako618264659
telefonora deitu behar
da.

UTZITAKO ARGAZKIA

Euriari aurre egin zion Goazen Plazara! ekimenak
HerriramugimenduakGoazenPlazara!ekimenarrakastatsuaburutu zuenmaia-
tzaren 19an Euskal Herria osoko kasik 250 plazetan. 30.000 lagun inguruk har-
tu zuten parte euskal preso politikoen giza eskubideen alde Euskal Herriko pla-
za ezberdinetan burututako mobilizazio eta ekimen parte hartzaileetan. He-
rrian ere hainbat lagun bildu ziren plazan euriari aurre eginez. Aurrikusiak zeu-
den jokuak eta dantzaldiak ez ziren egin, baina Presoak eta iheslariak herrira!
lelopean elkarretaratu eta argazkia atera zuten.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Igerilekuarekin bat kanpaina hasi da,
hotel eta landetxetako turistei begira
Lesakako igerilekuarekin bat turismo kanpainaren
berri eman dutemaiatzaren 18an. Kanpaina hone-
kin, Bortzirietako hotel, landetxe eta aterpeekin el-
karlana egin nahi du udal igerilekuak eta kanpai-
narekinbategitendutenestablezimenduetanosta-
tu hartzen dutenek, prezio bereziak izanen dituzte
igerilekura sartzerakoan udako egun guzietan eta
negu denboraldiko asteburuetan. Xebe Txopere-
na zinegotziak, bat egin duenBereau hoteleko Pa-
ki Ibarburuk eta Ana Pikabea igerilekuko ardura-
dunak eman zuten ekimenaren berri.
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OSPAKIZUNAK � ALTXATA ELKARTEAREN ESKUTIK

XX. Gasna Feria
Eguna ospatuko da
igande honetan
Hainbat ekitaldi
izanen dira
egun guzian

TTIPI-TTAPA/Irune eta Itsaso
Igande honetan,

ekainak3,eginendaXX.
gasna eta artisau feria.
Goizean, 11:00 baino
lehenaurkeztubeharko
dituzte Bortziriak, Baz-
tan eta Malerrekako
gasnagileekeurengas-
nak frontoira eta truke-
an, 12 euro hartuko di-
tuzte. Etorriko diren 16
artisauek 10:00etarako
produktuak ikusgai ja-
rriko dituzte.
Azken urteetan be-

zala,Altxatakopilaksal-
gai jarrikoditu.12:30ean
herriko haur eta gazte-
txoek trikitixa eta per-
kusio emanaldia eskai-
niko dute plazan. 13:30
alderaepaimahaiakera-
bakita izanenduzeindi-
rengasnarikonenaketa
saribanaketaeginenda.
14:00etanbazkaria iza-
nendafrontoian (txarte-
lak 20 eurotan salgai
daude Herriko Osta-
tuan eta Elutsan).
Bertzalde,11:00eta-

tik 14:00etara Iriondo-
kogarajean lanabeseta
baserriko tresna zaha-
rren erakusketa zabalik
egonen da eta goiz
osoan Kultur Etxeko
goiko aretoan, herriko
kisu labeen argazki
emanaldia ikusgai iza-
nen da. Ikasturte hone-
tan Iharrian herritarrek
egindako margolanen
erakusketa ere egonen
da. 18:00etan herriko
dantzariekeskainikodu-
ten saioak akabera
emanen dio XX. Gasna
Feria Egunari.

Udal-aurrekontuen
%18 inguru pinuen
salmentatik dator
Azkeneanustebaino

dirugehiagotansaldudi-
tu Udalak Iarmendi, Ira-
zako eta Sagartzuko pi-
nuak.Denetara5.620m3

zeudensalgai,‘tronkilloa’
barne,etahasierakopre-
zioa109.622eurokoaba-
zen ere, enkantean
131.761 eurotaraino al-
txatuzutenprezioa,BEZ
gabe.Azkenekopinusal-
menta 2010eko abuz-
tuan egin zen. Orduan
Benta Gaina eta Ezkutu
Gaineko pinadietatik
4.959 m3 saldu zituzten
‘tronkilloa’barneetaha-
sieranprezioa92.677eu-
rotan jarri bazuten ere,
azkenean, 65.565 euro-
tan saldu zituzten, ha-
sieran pentsatu baino
27.112 euro merkeago.
Duelabiurtepinum3koa
13,22eurotansalduzen.
Aurten, aldiz, 23,44 eu-
rotan. Hala, udal aurre-
kontuen%18 ingurupi-
nuensalmentatikdator,
eta errekurtso hori da
herriakduendiru-sarre-
rarik handiena.

Bertsolari filma
Larunbatean,ekainak

2, Euskara Batzordea-
ren eskutikBertsolari fil-
maizanendaikusgaiKul-
tur Etxean, 20:00etan.

Kooperatibako junta
Aitzineko TTIPI-TTA-

PAn Usoa kooperatiba-
kobatzarrarenberrieman
zenean, junta berria
oraindikosatugabeaze-
goen. Arantxa Zubieta,
JaioneEugi, JoseAngel
Goienetxe,PedroBerru-
eta eta Jose Luis Yanci

atera eta Felipe Iparra-
girre, Kontxi Mikelesto-
rena,XantiElizagoieneta
Esteban Irisarri sartu dira.

Botila ardo
txapelketa
Larraburuak azken

igandeetanbotilaardoa-
ren mus txapelketa an-

tolatu du. Zortzi bikote
aritudira etamaiatzaren
20an zuten azken parti-
da.Partehartzaileguztiek
binabotila ardohartu zi-
tuzten eta txapeldunek,
Jesus Ansalas eta Jai-
meSanzberrok,etatxap-
eldunordeek, Santiago
Mitxeltorena eta Be-

nantxio Elizagoienek,
oroigarri bana.

Udaleku irekiak
Udalekuirekiakuztai-

laren2tik27ra izanendi-
ra. Apuntatzeko epea
maiatzaren31raarteiza-
nendaEuskaraManko-
munitatean:948634125.

ETXALAR

ARGAZKIA: IRATI LUJUA

Goazen plazara ekitaldia
Maiatzaren 19an, Herrira mugimenduak deitutako Goazen plazara ekimenean
50 lagun inguruk parte hartu zuten. Pintxo jatea eta giro ezin hobea izan ziren,
euskal presoen eskubideen alde.

ARGAZKIA: IÑAKI DANBORIENA

Lurriztiederrako bestak
Urterobezala, aurten ere, Lurriztiederrakoek auzokobesta egunaospatu zuten
maiatzaren lehenbiziko igandean. 60 lagun inguru bildu ziren Agerreberekobor-
dan bazkaltzera, eta ondotik, Gregorio akordeoilariak arratsaldea alaitu zuen.
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GIZARTEA

ESKUALDEA � GAINDEGIAREN ARABERA

Eskualdeko udalerrien erdiek
baino gehiagok %20tik gorako
zahartze-tasa dute
Senperek du
zahartze-tasarik
baxuena eta
Zugarramurdik
eta Eratsunek,
aldiz, handiena

TTIPI-TTAPA
Euskal Herriko uda-

lerribakoitzeandagoen
65urtetikgorakoenpor-
tzentajea neurtu du
GaindegiaEuskalHerri-
ko ekonomia eta gizar-
te garapenerako beha-
tegiak eta horren ara-

bera,TTIPI-TTAPAkhar-
tzendueneremuandau-
den 27 udalerrietatik
15ek %20tik gorako
zahartze-tasa dute.
Portzentajeei errepara-
tuz gero, udalerrien
%55,6k du %20tik go-
rako zahartze tasa. Zu-
garramurdi eta Eratsun
dira 65 urtetik gorako
biztanlegehiendituzte-
nak,%27tikgorakopor-
tzentajearekin. Aldiz,
Senperedatasabaxue-
na duena, %14,08.
Aipatu, ondoko tau-

lan ageri diren iparral-
deko udalerrien datuak

2008koak direla eta
Hegoaldekoak 2011-
koak.

UDALERRIA URTEA* DATUA
ZUGARRAMURDI 2011 %27,49
ERATSUN 2011 %27,33
SALDIAS 2011 %25,00
EZKURRA 2011 %24,85
ARANTZA 2011 %24,84
GOIZUETA 2011 %24,64
OIZ 2011 %23,65
URROZ 2011 %23,16
IGANTZI 2011 %22,83
ZUBIETA 2011 %22,83
ARESO 2011 %22,50
BAZTAN 2011 %21,80
ARANO 2011 %21,77
SARA 2008 %20,81
SUNBILLA 2011 %20,66
URDAZUBI 2011 %19,59
LESAKA 2011 %18,91
ETXALAR 2011 %18,64
ITUREN 2011 %18,36
AZKAINE 2008 %18,23
ELGORRIAGA 2011 %18,10
LEITZA 2011 %16,83
BERTIZARANA 2011 %16,72
BERA 2011 %16,29
DONEZTEBE 2011 %15,25
DONAMARIA 2011 %14,91
SENPERE 2008 %14,08

DATUA

%27,49
ZAHARTZE-TASA
du Zugarramurdik,

eskualdeko gainerako
26 udalerrien artean
altuena. Eratsun da
gibeletik heldu dena,

%27,33rekin.
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ARANTZA

HEZKUNTZA � 2012/2013 IKASTURTEA

Ikasturte bukaerako ateraldi eta
kanpaldiak egiten ari dira eskolan
Ortziralean
ttikienak
Donostiara
joanen dira

Nerea ALTZURI
Betiko tenorera aile-

gatu gara. Murrizketez
inguraturikosasoihone-
tan,NafarroakoGober-
nuakmurrizketak iraga-
rri ditu hezkuntzan ere.
Gure haurren hezkun-
tzaren kalitatea arris-
kuan paratuko du ho-
rrek eta mobilizazioak
han eta hemen egiten
ari dira.
Hortazaparte,azken

hilabeteotan, ateraldi,
txango eta kanpaldiak
egiten dira eskolan.
HaurHezkuntzako4eta
5urtekoakPasaiakoPi-
raten Etxean bi egunez
izan ziren. Ortziralean,
berriz, 3urtekoekinDo-
nostiara txangoa dute.
Lehen Hezkuntzako

1. eta 2. mailako ikas-
leakHondarrabiankan-
paldia izanduteasteho-
netan. Eta bigarren zi-
klokoekekainaren13tik
15era Zarautzen kan-
paldia dute.
4., 5. eta 6. maila-

koak nahiz DBHkoak
berriki Altzuzan Oteiza
museoa bisitatzen izan
dira. Ekainaren 5ean
DBHkoak izan ezik gai-
nerakoak Iñigo Arista
ekimenean izanen dira.

Azkenik, kurtsoaka-
berako irteera izanen
da. Ekainaren 22an Le-
hen Hezkuntzako eta
DBHkoikasleeta irakas-
leak joanen dira. Prin-
tzipioz, Etxeberrin da-
goenLacturalebehies-
nearen interpretazio
zentroa bisitatzeko as-
moa dute.

Eliza garbitzeko
saria
Urtero bezala, eliza

garbitzekosarigisaate-
raldiaetamerenduaan-
tolatudira.Apezaketxez
etxe bidalitako gutune-
an, eliza hain garbi
edukitzeko herritarrek
egiten duten lana es-
kertu du eta bidenabar,
bidaiaren eta meren-
duaren berri eman.
Aurten, Gipuzkoako

kostaldean ibiliko dira.
Ekainaren13an,Zumaia,
Getaria eta Zarautz
bisitatukodituzte. Izena
emateko epea ortze-
guneanbukatukodaeta
bankuan 23 euroko
ordainketa egin behar
da. Autobusa eta gida-
ria parrokiak ordaindu-
koditu; eta bazkaria eta
bisitak norberak.
Bidaiara joanezindi-

renentzatberenduaekai-
naren11n izanendaZa-
har Txokon, 20:00etan.
Familiakolagunbatjoan
daitekeeta948634030-
radeituzemanbeharda
izena ortzegunerako.

ARGAZKIA: ARANTZAKO ESKOLA
4 eta 5 urteko ikasleak Pasaian izan dira Piraten Etxean.

UTZITAKO ARGAZKIA

Asteburu euritsuari aurre eginez
HerrirakantolaturikoGoazenplazaraekimenakmilaka lagunbilduzituenEuskal
Herriko herri guzietan maiatzaren 19an. Eguraldi bustia eta kaxkarra izanaga-
tik ere, aterpea bilatu zuten eta herrian ere, iragarritako ekitaldi guztiak arra-
kastaz egin ziren. Bertzalde, biharamunean egindako seigarren mendi itzulia
ere euritsua izan zen, baina 207 lagunek parte hartu zuten. Horrelako ekimen
bat ilusioz prestatzen da. Eguraldiaren kontra, ordea, ezin deus ere egin. Hala
ere, ibili zirenek antolakuntza zoriondu zuten, eta bidenabar, Ekaitza Elkarteak,
modu batean nola bertzean egun hau antolatzen lagundu dutenak eskertu na-
hi ditu. Animo eta hurrengoa 2014an izanen da!
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IGANTZI

HEZKUNTZA � EKIMEN BERRITZAILEA

Sormen margoketa
saioak antolatu
dituzte eskolan
herritar guztientzat
Larunbat
honetan doako
margoketa
saioak
eskainiko dira

Joxean ORTEGA
Ikasturteaamaitzear

den honetan, eskolatik
proposamen interesga-
rria egin diete familiei
eta orokorrean, herritar
guztiei. Eskolako hau-
rrekFelixLigosekinsor-
men margoketa kla-
seakhartzendituzteeta
Marina Pintosekin yo-
ga klaseak. Bada, bide
horretatik doa herritar
guztienpartehartzeabi-
latunahiduenekimena.
Ortziral honetan,

ekainak 1, 19:00etatik
20:30era Felixek egin-
dako lanari buruzko
aza lpenak emanen
dizkiegurasoeieskolan.
Etabiharamunean,ekai-
nak 2, doakomargoke-
ta saioak eskainiko
dizkie guraso, herritar

eta ikasleei. Eskolako
neska-mutikoekklasee-
tan egin duten bezala
margotuahal izanendu-
te larunbatean bilduko
diren herritarrek. Ordu-
tegianaukerahauek iza-
nen dira: 09:30et ik
10:30era, 11:00etatik
12:00etaraeta12:30etik
13:30era.Honetanpar-
tehartzekoeskolan ize-
na eman behar da as-
teazken hau, maiatzak
30, baino lehen.
Egunberean,17:00-

etatik 19:00etara, Ba-
ratzondon ikasleen la-
nekinegindakoerakus-
keta izanen da ikusgai
eta18:00etanberendua
eginen da, Guraso El-
karteak antolatuta.
Bertzalde, Marina

Pintosekinantzekozer-
bait egin nahi dute es-
kolakoek lagunek: gu-
rasoentzatbiordukoyo-
ga saioa eskainiko du-
te. Honetan parte har-
tzeko ere, aitzinetik
eman beharko da ize-
na.

ARGAZKIA: JOXEAN ORTEGA

Evan Descalzo saritua
6.mailakoEvanDescalzoAlcuazek,aurtengoResurrecciónMªAzkueLiteratur Sa-
rietan3. saria jasodu,Mitxelenmisterioa lanarekin. Euskaltzaindiakbanatzenditu
sariak,etakasuhonetan,maiatzaren22anzutenBilbon,Euskaltzaindiarenegoitzan.

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA

Goazen Plazara!
Herrira mugimenduak deituta, hainbat herritar atera ziren kalera maiatzaren
19an, presoen eskubideen aldeko Goazen Plazara ekimenarekin bat eginez.
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GIZARTEA

HEZIKETA � AEB-ETATIK DATORREN ‘BABY SIGN’ METODOA

Haurrak solasean hasi aitzinetik
eurekin nola komunikatu zeinu bidez
Gurasoak
umearekin
komunikatzeko
120 zeinu bildu
ditu AEBetatik
datorren
metodo honek

TTIPI-TTAPA
Haur rek ez dute

ahotsaparatuagaratua,
etahasierakohilabetee-
tanezdirasolastekogai.
Aldiz, besoak mugitze-
ko eta keinuak egiteko
gai badira eta bide ho-
rretatik doa AEBetako
Baby Sign metodoa,
duela gutti Euskal He-
rrira ailegatu den hau-
rren zeinu hizkuntza.
Umeaksolastenhasiai-
tzinetikgurasoakumea-
rekin komunikatzeko
aukera ematen du me-
todo honek.
Duelaseihilabeteha-

si zirenmetodohau lan-
tzen Nafarroan, eta
Mentxu Isturiz aiza-
roztarra da guraso tal-
deei ikastaroakematen
dizkiena. Berak azaldu
dizkigu ingelesez Baby
SignetagaztelerazCin-
codeditos deitua den
metodo honen nondik
norakoak. «umeak hitz
egiteko ahalmena izan
baino lehen, gurasoe-
kin komunikatzeko bi-
dea ematendumetodo
honek. Umearen ahots
aparatua guztiz osatua
egon arte, 18-24 hila-
betearteanerabildeza-
keten zubia da. Natu-
ralkiumeekzeinuakegi-
ten dituzte (apatx egin,
agur erran...) eta meto-
dohonekin haurrari be-
renahiakazaltzekoerre-

minta gehiago ematen
dizkiogu».
Ameriketako Estatu

Batuetan jaiozenmeto-
do hau. Gorren hizkun-
tza abiapuntutzat har-
tuta, umeentzako mol-
datutako zeinuak dira.
70.hamarkadanhasi zi-
ren metodo hau erabil-
tzen eta Isturizek azal-
du digunez, «ikerketak
ereeginziren.Metodoa-
ren onura guztiak fro-
gatu ondotik, segituan
Europarazabalduzen».
Erran digunez, «zei-

nuenhizkuntza6. eta9.
hilabetean irakastenhas
daiteke. Lehenagotik
ere bai, eta horrela hel-
duak ere ohitura hartu-
ko du, gehienetan hori
izaten baita zailena. 24
eta 30. hilabetean be-
ren lehenengo hitzak
hasten dira eta umeak
naturalki uzten dituzte
zeinuak, hitzari bidea
utziz».Bitartean,ordea,
umearekin komunika-
tzeko120zeinuerakus-
ten ditumetodo honek,
haurren egunerokoan
erabi l tzen direnak,
umeak jan nahi duela

edo edan, gehiago edo
bapodagoelaadierazte-
ko zeinuak, hain zuzen.

KOMUNIKAZIO ARAZOAK
‘ARINTZEKO’
Umeei zeinu hizkun-

tzaren bidea emateak
haurraren komunikazio
arazoak «arintzen» di-
tuelakoan dago Isturiz:
«umeak 6 eta 9 hilabe-

terekinbadakitezerna-
hi duten, baina ez dau-
kate azaltzeko modu-
rik. Gehienetan nega-
rraren eta oihuen bidez
saiatzendira».Gisabe-
rean,«zeinuenbidezko-
munikatzendenhaurrak
frustrazio guttiago iza-
nendituetahorrekinba-
tera, autoestima haun-
diagotuko du. Ulertua
sentitzen den haurra,
beti alaiago sentituko
da», dio aizaroztarrak.
«Gurasoek intuitiboki
egoera batzuetan jakin
dezakegu zer nahi du-

ten, baina gehienetan
edo etxetik kanpo zai-
la da umeak buruan
duena jakitea».
Metodoaren onurak

ikusita, praktikan para-
tzera animatzeko deia
luzatu die Isturizek gu-
rasoei: «umearekin ha-
rremana estutzen baita
eta gure umeen trebe-
tasunak eta garapena
lantzen lagunduko du-
gu.Etagarrantzitsuena,
gure umeekin ongi pa-
satuko dugula».

IKASTAROAK
Ikastaroa hartzeko

prest dagoena Isturize-
kin jar daiteke harrema-
netan, 676 561705 tele-
fonora deituz edo cinco
deditos.navarra@gmail.
com helbidera idatziz.
Bloga ere badu: signos
bebesnavarra.blogspot.
com.
Ikastaroa 0 eta 25 hi-

labeteartekogurasoen-
tzako bideratua dago,
baita haurdun daude-
nentzako ere. Informa-
zioaz gain, 120 zeinuak
irudiekin azaltzen diren
liburuxkaerebanatuohi
dute.

ARGAZKIA: MENTXU ISTURIZ
Gurasoak umeekin komunikatzeko zeinuak ikasten.

ALDE ONAK
«Metodo honek onura
asko ditu, baina zure
umeak zer nahi duen
azaltzeak ematen
duen lasaitasuna da
onurarik onena»

NOIZ HASI
«Zeinuen hizkuntza 6.
eta 9. hilabetean ira-
kasten has daiteke.
Lehenagotik ere bai,
eta horrela helduak
ere ohitura hartuko
du, gehienetan hori
izaten baita zailena».

Mentxu ISTURIZ
Zeinu hizkuntzaren irakaslea
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SUNBILLA

Natalia Arretxea
izanen da
ludotekako
hezitzailea

Maider PETRIRENA
Ludoteka martxan

paratu ala ez jakiteko,
Guraso Elkarteak esko-
lako ikasleen artean ba-
natutako inkestak eta
herriko ostatu nola den-
detanjarritakozerrendak
aztertudituztegurasoek
zenbat hezitzaile hartu
behardituzten ikusteko.
Izen-ematea ez da so-
beraarrakastatsua izan,
etaoraingoz, izenaema-
na zuten lau hezitzailee-
tatik bakarra hartu dute:
Natalia Arretxea izanen
da aurten ludoteka zer-
bitzuan lan eginen duen
hezitzailea.
Nataliak ohartxo bat

jarri du Okinenea den-
dan, Maria Jesus hara-
tegian eta bi eskoletan
gurasoakberaienseme-
alabak ludotekan parte
hartzeko apunta ditza-

tenanimatuz,hagitzon-
gi pasako dutelakoan.
Apuntatzekoepeaortzi-
ral honetan, ekainak 1,
akitukodaetazerrendan
edo Nataliari berari dei-
tuta (647 143456) eman
daiteke izena.

Ternida Eguna
Ailegatu da Ternida

Eguna. Igandehonetan,
ekainak 3, ospatuko da
Mendaurkaxkokobesta
etaUlibeltzakMendiTal-
deakharat joatekoirtee-
ra antolatu du.

Apezak
Euskaltzaindiari
Basilio Sarobe ape-

zak liburudohaintzaga-
rrantzitsuaegindioEus-
kaltzaindiari berriki. Ez
da lehenbiziko aldia, le-
henago ere XX. mende
hasierakobieuskal libu-
ruren oparia egina bai-
tzion Euskaltzaindiari,
baina azken hilabetean,
bi multzotan, garrantzi
historikohaundiagoadu-
tendokumentuak eman
dizkio Euskaltzaindiari.

GIZARTEA � 2-7 URTEKO HAURRENDAKO

Ortziral honetan
akituko da udako
ludotekan
apuntatzeko epea

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Sendotza
Maiatzaren 12an herriko hamabi gaztek Sendotza egin zuten eta ondotik, Arizti-
gain kanpinean afaria. Argazkian ageri dira eguneko protagonistak: goiko lerroan
ezkerretik hasita, Eneko Herrera, Ainara Antuña, Ana Petrirena, Lorea Martiarena,
NaroaGago, BidaneMadariagaetaIratiAgesta.Behekolerroanezkerretikeskuine-
ra: Iker Espelosin, Unai Bereau, Julen Juankorena, Jon Aranbillet eta Liher Lastiri.

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Jaunartzea
Bortz gaztetxo hauek Jaunartzea egin zutenmaiatzaren 13an. Ezkerretik eskuine-
raLarraitzGomezCoelho,KoldoHerreraUrroz,LorenaMariñelarenaAltzuri,Ekaitz
Bertiz Apezetxea eta Garazi Etxalar Zugarramurdi ageri dira.

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Ikasturte bukaerako irteerak
Ikasturtea akitzear dagoen honetan, eskolako haurrek hainbat irteera egin dituzte.
Maiatzaren 14an Haur Hezkuntzako 2. mailatik Lehen Hezkuntzako 4. mailara bi-
tartekoak Hondarribiara joan ziren. Zorte haundia izan zuten eguraldiarekin eta
ederkiaprobetxatuomenzutenhondartzarajoateko.Portuanereibilizirenantxoen
arrantzaleak ikusteko. Bertzalde, maiatzaren 14tik 20ra 5. eta 6. mailako hamar
ikaslekEskola Ibiltariakdeitzendenproiektuarekin bidaia polita egin duteAlmeria-
ra. Eta ikasle hauek aste hau Irunberrin pasako dute ingeleseko kanpaldi batean.
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OSPAKIZUNAK � ERREKA ELKARTEAREN BESTA

‘Final Four’ antolatu
dute ekainaren 9an
eginen den
Errekaren Egunerako
Herri afarian
apuntatzeko
azken eguna
ekainaren 6a da

TTIPI-TTAPA
Geroetaguttiagogel-

ditzendaErrekaKirolEl-
kartearen egun haundi-
rako. Ekainaren 9a, la-
runbata,egindutehitzor-
dua,bainabezperanere
izanen dira ekitaldiak.

EKAINAK 8, ORTZIRALA
• 20:00etan Maroko-
Atlas proiekzioa Leku
Ederzineman,JosuJua-
nena eta Iñigo Manga-
do herritarren eskutik.
• 22:00etan Santa Luzia
PlazanMusTxapelketa
eta aurtengo berrikun-
tza 1 Formularen simu-
latzaile ikusgarria.

EKAINAK 9, LARUNBATA
• 09:30etik aitzinera ki-
roldegian:Errekakoale-
bin mutilak eta neskak.
• 10:30ean infantil nes-
kak: ErrekaetaBaztan-
go taldearen lehia.
• 11:30ean infantil muti-
lak.
• 12:00ean judo eskola-
koen erakustaldia.
•16:00etanErrekakoka-
deteen partida.
• 17:30ean Final Four-a.
Lautaldeizanendiraeta
bi finalerdi jokatuko di-
ra.Ondotik3.eta4.pos-
turako lehia eta finala.
15 minutuko partidak
izanen dira. Lehenbizi-
ko finalerdian 88ko kin-
ta eta Errekako jokalari
ohiak ariko dira. Biga-

rren finalerdian Erreka-
ko oraingo taldea eta
Izarren taldearen txan-
daizanenda,azkenhau,
San Antonio, Anaitasu-
na eta Galizia aldetik
etorritako jokalariekin
osatua,bertzetaldeeta-
tik urtero etortzen diren
jokalariekin batera.
•PartidenarteanErreka-
ko dantzarien saioa.
• 21:00etan herri afaria
Santa Luzia Plazan.
Apuntatzeko Titi Osta-
tura joanbehardaekai-
naren 6a baino lehen.
• Gauean gaupasa DJ-
Luismirekin.

Ikasleen kontzertua
Aurten ere, Lekaroz

etaDoneztebekoinstitu-
tuetako ikasleakmusika
arloan ikasturtean lan-
dutakoajendaurreanes-
kaintzekoelkartuegindi-
ra.Maiatzaren25eanLe-
karozen eskaini zuten
kontzertuaetaasteazken
honetan,hilak30,Donez-
tebekopilotalekuanegi-
nen dute, 17:00etan.

Arrantza
jardunaldiak
Nafarroako Gober-

nuaren eta Pirinio Atlati-
koetako Kontseilu Na-
gusiarenGevert lankide-
tza-proiektuaren barne,
ArrantzaJasangarriaren
Jardunaldiak eginen di-
ra larunbatean, ekainak
2.10:00etanemanenzaie
hasiera, arrantza tekni-
ken ikastarorako izena
ematekoepeazabalduz.
10:30eanNafarroakoPi-
rinioa,ametsetakoarran-
tzadokumentalaaurkez-

tuko dute. 10:30etik
13:30eraArrantzajasan-
garria Nafarroa Garaian
erakusketa ikusgai ego-
nen da. Aldi berean,
10:30etik12:15eraarran-

tzaeskolamartxanego-
nen da, arrantzatzeko
teknikak erakutsiz.
10:30etik12:00etaraeu-
liakegitekomoduenera-
kusketa eginen da.

12:15eanaipatutakodo-
kumentala ikusgai iza-
nen da berriz. 12:30ean
Lances que cogen tru-
chas hitzaldia eskainiko
du Karlos Azpilikuetak.

DONEZTEBE

ARTXIBOKO ARGAZKIAK

Denboraldi ona futbol taldeentzat
Futbol taldeek denboraldia akitu dadagoeneko.Mutiletan, jubenilak liga erregula-
rrean beren taldeko lehenengo postua lortu dute eta kadeteak bigarren izan dira.
Bai jubenilak eta bai kadeteak ere beraien ligako igoera fasea jokatu dute. Jubeni-
lak ezin izan zuten kategoriaz igotzea lortu. Kadeteak ere kanpoan gelditu ziren,
azken minutuan bere ate barruan gola sartuta. Hala ere, pozik egoteko moduko
denboraldia egin dute. Gainontzeko kategorietan ere lan bikaina egin dute.

UTZITAKO ARGAZKIA

Elkarretaratzeak murrizketen kontra
San Migel eskolan eta Mendaur instituan murrizketak direla eta, elkarretaratzeak
egiten hasi dira. Egunero egiteko asmoa dute, 08:45etik 09:00etara eta irakasle,
guraso eta ikasleek parte har dezakete. Bertzalde, murrizketek honela eraginen
dute eskolan. Hiru urtekoetan orain arte bezala 25 ikasle izanen dira taldeko, lau
urtekoetan 26 ikasle taldeko (gaur egun 25) eta 5 urtekoetan 27 ikasle taldeko
(gaur egun 25). Lehen Hezkuntzan 27 ikasle izanen dira taldeko (gaur egun 25).
Hala, hurrengo ikasturtean bi gela guttiago izanen dira eta 26 ikaslek osaturiko bi
gela izanen dira. Gisa berean, Haur eta Lehen Hezkuntzako irakasleen lanorduak
23tik 25era pasako dira eta «honela, zaintza orduak, batzordeetako orduak, ikas-
le eta gurasoen tutoretza orduak, irakasleen formakuntza orduak eta koordinazio-
rakoorduaknabarmenmurriztukodirela»salatuduteeskolakoek.Hauetakobatzuk
desager daitezkeela ere gaineratu dute eta hezkuntza «kalitatea guttituko dela».
Ordezkapenakhamar lanegunpasatabetekodira eta adierazi dutenez, «ondorioz,
irakaslebatekbajahartzenbadu,bigeletako ikasleakelkartubeharkodira,zaintza
ordu faltagatik». Irakasle guttiago izanen dira, irakasle batzuk langabezian utziz.
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ARGALTZEKO TRATAMENDU
IRAULTZAILEA DONEZTEBEKO
AMAYA ESTETIKA ZENTROAN

ESTETIKA… ETA OSASUNA
Argaltzeak ez du itxurarekin bakarrik zeriku-

sia. Gehiegizko pisuak eta gizentasunak kalte-
ak eragin ditzake gure osasunean. Zorionez, LLA
tratamenduarekin, inolako esfortzurik gabe modu
azkar eta eraginkorrean argaltzeko aukera dau-
kagu. Saio bakoitzean emaitza azkarrak lortzen
dira, segurtasun osoarekin . Teknika berri honekin,
saio bakoitzean eta oinazerik gabe, zentimetro
batzuk galduko dituzu.

Astean behin 10 minutuko sesioa egiten da eta
beste edozein tratamendurekin lortu ez dituzun
emaitzak lortuko dituzu. Zonalde espezifiko bate-
an ere bolumena galdu daiteke sistema honekin.

Amaya Estetika Zentroan beti merkatuko produktu eta zerbitzurik ho-
berenak eskaintzeko saiakera egin dute eta orain argaltzeko tratamen-
du iraultzailea ekarri dute: ARGALTZEKO LASER LIPOLITIKOA (LLA). Pro-
batu dutenek, lehendabiziko egunetik emaitza bikainak lortu dituzte.

Emaitzak hobetzeko,
LLAkbere tratamendua-
ri argaltzeko plan berri
bat gehitu dio. Plan ho-
nekindenetarik jateapo-
sible da (baita txokola-
tea ere), horrela beste
dietek sortzenduten frus-
trazioa ekidituz.

Plan hauPascalWei-
gel irakasle suitzarrak
garatu du. Honen ara-
bera gehiegizko pisuak
modudesberdineanera-
giten dio pertsona ba-
koitzari eta horregatik
beharrezkoa da plan
pertsonalizatuakegitea.
Sistema hau LLArekin
konbinatuz, emaitza

onak lortzen dira, ba-
koitzarenelikatzekoohi-
turak berrikasiz betira-
ko pisu ideala lortuko
da.

Lehenengo pausua
bioimpedancia (BIM)de-
lakomakinarekin egiten
da. Bakoitzaren osasun
eta ohituren azterketa
batenbitartez,bezeroa-
ren morfologia eraku-
tsiko digu eta honi ego-
kitutako soluzioa eman-
go digu. Azterketa ho-
nekgorputzekoura,mus-
kulu eta grasaren esti-
mazio zuzena ematen
du. Elikatzeko ohituren
ingurukogaldereieman-
dako erantzunekin osa-
tuko da beharrezko in-
formazioa eta, horrela,
bezeroaren kasu parti-
kularrari egokitutako
tratamendua lortzenda.
Proba hau Amaya este-
tika zentroan doan eta
konpromisorik gabe
egingo dizute.

Behin bakoitzaren
ezaugarriak aztertuta,
LLA eta argaltzeko pla-
nakonbinatuz, tratamen-
dua hasiko da. Konbi-
nazio honekin tratamen-
duareneraginkortasuna
hobetzen da eta emai-
tzak azkarrago lortzen
dira.

Gainera,pisu egokia
betirako mantentzeko
aukera erreala eskain-
tzen digu. Eta zuk, era-
baki duzu?

ARGALTZE PLAN BERRIA

LLAk
sufrimendurik
gabe eta

jatea gustatzen
zaigunari

uko egin gabe
argaltzeko
modu berria
ematen digu.
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ELGORRIAGA

LEHIAKETAK � ZORTZI BIKOTE ARITU ZIREN MAIATZAREN 11N

Agustin San Miguelek eta
Bixente Arozenak irabazi
dute mus txapelketa
Herriko
ordezkari izan
dira Zubietan,
Malerrekako
Egunean

Mattin LARRALDE
Maiatzaren11n joka-

tu zen mus txapelketa
eta hor lehen sailkatuta-
ko bikotea, Elgorriaga-
ko ordezkaria izatekoa
zen larunbateko Male-
rrekakoEgunean.Zortzi
bikotek parte hartu zu-
ten, eta lau lehenbizi-
koek oparia izan zuten.
Txapeldunak Agustin
San Migel eta Bixente
Arozena izanzirenetabi
urdaiazpikorenjabeegin
ziren. Bigarrenak, Atto-
noMarizkurrenaetaMa-
nolo Ganboa, gazta ba-
na eta beronia ardo bo-
til bana eraman zuten.

Hirugarren sailkatuak,
EndikaetaMattinLarral-
de izan ziren hauek bina
botil ardo beronia esku-
ratu zituzten, eta lauga-
rrenpostuaEdurneEtxe-
berria eta Gorka Orda-
xentzat izan zen. Hauek
bertzebibotilardoCam-
panas izan zituzten. Be-
raz, herriko ordezkari
AgustinetaBixente izan
ziren Zubietan.

Jaunartzea
Maiatzaren13an jau-

nartzeak izan ziren he-
rrian. Mutiko batek egin
zuen lehen jaunartzea:
Ander Arozena Otxan-
dorena. Argazkian age-
ri den bezala, aski pozik
zegoen Ander, bere aita
eta ama, arreba bixkiak,
atautxi Miguel eta lagun
batekin.ZorionakAnde-
rri bereziki eta familia
guztiari, egun on bat el-

karrekin pasatzeko mo-
tibo bat izan baitzen.

ARGAZKIAK: MATTIN LARRALDE
Mus txapelketako finalis-

tak ageri dira ondoko
argazkian eta lehen jau-
nartzea egin zuen Ander
Arozena, familiarekin eta
lagun batekin beheitian.
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GIZARTEA

OSASUNA � KONTSEILARIAREN BISITA PROBEXTUZ

Osasun arloko
murrizketen kontra
protesta egin dute
alkate eta zinegotziek

Errepidea
mozten saiatu
ziren batzuk
maiatzaren
23an baina
foruzainek eta
guardia zibilek
eragotzi zuten
ekintza

TTIPI-TTAPA
Inguruko zenbait al-

kateetazinegotzikosa-
sun arloko murrizketen
kontraprotestaeginzu-
ten maiatzaren 23an,
hain zuzen, Marta Vera
NafarroakoGobernuko
Osasun kontseilariak
murrizketa horien berri
emateko Doneztebera
egindako bisitaren ha-
rira. Errepidea mozten
saiatuziren,bainaguar-
dia zibilek eta foruzai-
nekeragotzi zutenekin-
tza.
Protesta ekintzan

zeuden Garbiñe Elizegi
Baztango alkatea, An-
tonio Erregerena Berti-
za ranako a l ka tea ,
Amets Inda Sunbillako
alkatea, Mari Jose Be-
reau Iturengo alkatea
eta bertze zinegotziak
eta Baztango herri ba-
tzuetako alkateak ere
bai, herritarrekin bate-
ra. Doneztebesarreran,
Osasunaherritarrones-
bubidea: Murrizketarik
ez zioen pankartarekin
atera ziren eta osasun
kontseilariaren autoa
herrira sartu zenean
errepideamozten saia-
tu ziren, baina foruzai-

nek eta guardia zibilek
eragotzi zuten. «Bakar
bakarrikbiminutuzegon
nahi genuen, gure al-
darrikapenazeindeneta
ados ez gaudela ikus
dezan»,ziotenudalhau-
tetsiek. Garbiñe Elizegi
Baztango alkateak ai-
patuzuenez, «ordezka-
penak egiteko ez dago
dirurik, baina bai hogei
lagunen kontra halako
oldarraldi poliziala egi-
teko».
Gainera, gero Do-

neztebekoHerrikoEtxe-
an egin zen bileran ezin
izanzutenudalordezka-
riguztiekpartehartueta
bileratik kanpo gelditu
ziren Ituren, Bertizara-
na, Irurita, Arraioz eta
Arizkungo alkateak eta
bertzezinegotziak.Hor-
taz,Doneztebe,Baztan,
Sunbilla eta Zubietako
alkateekin bakarrik bil-
du ziren osasun depar-
tamentuko kontseilaria
eta bertze ordezkariak,
garatzen ari diren erien
arretarako eredu berria
azaltzeko.
Dena den, maiatza-

ren31nbertzebileraba-
tera etorriko omen da
osasun kontseilaria eta
hartan Bertizarana, Itu-
ren, Etxalar, Bera, Le-
saka, Igantzi, Arantza,
Urdazubi, Zugarramur-
di etaMalerrekako ber-
tze herri batzuetako al-
kateak gonbidatuak
omen daude. Alkateen
irudiko, «ez dute nahi
denak elkarrekin ager-
tzea eskualdeko osa-
sun arloan ondorio la-
rriak ekar ditzakeen
murrizketen kontra».

TTIPI-TTAPA
Gure inguruan ezezaguna baldin

bada ere, Frantzian xarma berezia
duten2.600jatetxeetahotelsartuak
daude Logis katean. Orain, Nafa-
rroan hedatzen hasi da Frantziako
kate hau eta eskualdeko hiru hotel
eta jatetxe sartu dira: Berako Chu-
rrut-Lenkonea, Donamariko Benta
eta Lesakako Atxaspi.
Bertze sektore batzuetan egiten

den gisara, Logis katearen baitan
dauden jatetxeen kategoria eltzee-
kin neurtzen da eta hotelen katego-
ria, tximiniekin.DonamariakoBenta-
ren kasuan, jatetxea eta hotela es-
kaintzen ditu eta jatetxeak gehienez
lor daitezkeen hiru eltzeak dituen bi-
tartean, hotelak bi tximinia ditu. Le-
sakako Atxaspik ere bi tximinia ditu.
BerakoChurruthotelarenetaLenko-

nea jatetxearen kasuan, berrikiago
sartuadaetakanpokoikuskaritzaba-
ten txostenaren arabera erabakiko
da zenbateko kategoria hartzen du-
en.
Lorea Luzuriaga Donamariako

Bentako arduradunak aipatu digu-
nez, «krisi garai honetan, eskaintza
dibertsifikatzea eta merkatua ireki-
tzea ongi datorkigu. Frantzian oso
zabaldua dago Logis katea, parte-
hartzeaeskainidiguteetagisahone-
tara, bezero frantziarrak erakartzea
espero dugu».
Logis katean sartzeko eskatzen

diren ezaugarriei dagokienez, «gau-
zak egiterako moduan filosofia bat»
bilatzendelaaipatudiguLuzuriagak,
«bezeroak zaindu, gure bizitzan eta
eskualdean sartuz, gure produktuak
ezagutzera emanez…».

Logis katearekin bat egin dute
eskualdeko hiru hotel eta jatetxek

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Foruzainek eta guardia zibilek ez zuten utzi protesta errepidea moztuz gauzatzen.
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MALERREKA

Gizarte
hezitzailea
kontratatzeko
deialdia egin
du Mankomu-
nitateak
TTIPI-TTAPA
Gizarte hezitzaile bat
lanaldierdiankontrata-
tzekodeialdia egindu
Malerrekako Manko-
munitateaketadagoe-
nekozabalikdagoize-
na emateko epea.
Ekainaren4raarteiza-
nendaaukeraetainte-
resatuekMankomuni-
tatean egin beharko
dute.Bertzalde,berri-
ki etxez-etxeko zerbi-
tzukoordezkapeneta-
rako lan poltsa deial-
dia ere egin du eta
maiatzaren 28an aki-
tu zen apuntatzeko
epea. Eta horrez gain,
Donezteben dauden
Babes Of iz ia leko
Etxebizitzak errentan
emannahidituManko-
munitateak. 40 m2 in-
gurukoak dira eta or-
tziralhonetarakoeman
beharkodaizena,ekai-
naren 1a baino lehen.
Informazio gehiago
nahi duenak Manko-
munitatera dei deza-
ke: 948 451746.

OSPAKIZUNAK � TRINITATE EGUNA

Trinitate Eguna ospatuko da
igandean Mendaurko kaxkoan
Ohiko bazkariak
eginen dituzte
iturendarrek eta
aurtiztarrek

Arkaitz MINDEGIA
Mendaurko kaxkoan

dagoen Trinitate ermitak
igande honetan izanen
du bere eguna. Bisitari
aunitz hartzen ditu urte
osoan, baina Trinitate
Egunaberezia izatenda.
Goizean mezak izanen
dira, batzuk gosaldu eta
ermitari bueltak ematen
ari diren bitartean .
Eguerdialdeanenbal-

tseetaniturendaretaaur-
tiztarrek bazkariak anto-
latu dituzte, arratsalde
guztia dantza eta algara
pasatzeko asmoz. On-
dotik,herrira jeitsikodira,
ohitura den bezala, beti-
ko geldialdiak eginez.
EgunaederkiakitzekoItu-
rengoplazanmusikaiza-
nen da.

Aizkora
Maiatzaren20anjoka-

tu zen Urrozen Eusko-
label aizkora txapelketa-
ko kanporaketa. 23 urte
azpikoetanAnderErasun

aritu zen eta lehenbiziko
postualortuzuen,gaine-
ra. Lan guztiak akitzeko
08:16ko denbora behar
izan zuen eta bigarrena-
ri 12 segundo atera ziz-
kion. Lehenengo postua
lortuta,aizkoratxapelke-
tako finalera sailkatu da.

Murrizketak
hezkuntzan
Azkenaldian,hezkun-

tzan ez dugu berri onik.
Murrizketakgoraetabe-
hera, ikasleen ratioa
haunditu,irakasleeilanor-
dugehiago...Orduaneta
kolpe haundiagoa hez-
kuntzari. Honen harira,

Pulunpako eskolako ira-
kasleak,Malerreka,Bor-
tziriaketaBaztangoesko-
la ttikietako irakasleekin
bilerakaridiraegitenpro-
testakantolatzeko.Hain-
bat mobilizazio antolatu
dituzteeta tartean,ortzi-
raleanMalerrekakoesko-
la ttikietako gurasoekin
bileraegitekoaduteSun-
billanseizuzendarieketa
koordinatzaileak.
Bertzalde, Pulunpa

eskolako irakasle, ikasle
eta gurasoak astelehen,
asteazken eta ortzirale-
tan 08:50ean Iturengo
plazan hamar minutuko
elkarretaratzeak egiten

ari dira eta aste honetan
greba eginen dute ber-
tzeeskolekinbatera,gu-
ttienekozerbitzuakeskai-
niz.Horrezgain,maiatza-
ren25ean,eskolakogela
herriko plazara ateratze-
koazutenetaklaseapla-
zaneman.Atxikimendua
adieraztekosinadurabil-
keta ere jarriko dute
martxanetaeskolanedo
herrikokomertzioetansi-
natzen ahalko da.
Akitzeko, eskutitzak

ere bidaliko dituzte Hez-
kuntza Sailera, Guraso
Elkartearen izenean, ira-
kasleen izenean... Aski
baita murrizketekin.

ITUREN

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Giro ederra sortzen da urtero Trinitate Egunean enbaltseetan.
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ZUBIETA

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 10EAN

Bestaberri Egunean gazta lehiaketa
antolatu du Udalak aurten ere
Udalak
bazkaririk ez
egitea erabaki
du

Fermin ETXEKOLONEA
Azken urteetan be-

zala, aurten ere Besta-
berri Egunean gazta le-
hiaketa egitea erabaki
du Udalak, eta halaxe
eginen du. Ekainaren
10ean izanen da.
Joandenurtean,zor-

tzi izan ziren aurkez-
tutakogaztaketahorien
artean,ElizagainekoLur-
des Elizalderena auke-
ratu zuen epaimahaiak.
Ea hirugarren edizio ho-
netan zenbat gazta aur-
kezten diren. Udal or-
dezkariakarduratukodi-
ra gaztak biltzeaz.
Bestaberri egunean,

herriaren kontura udal
ordezkariek bazkaria

eginohidute,bainaaur-
tenezegiteaerabakidu
Udalak,azkenaldian jai
asko juntatu direlako.

Herritarrei eskainita-
koberendua,ordea,egi-
nenda.Lehiaketakogaz-
tak aprobetxatuz, arra-

tsaldean berendua iza-
nen da eta ilunabar al-
dera, musika ere izanen
da giroa alaitzeko.

Urritzako fiesta
Urritzako fiestak ere

badu data: ekainaren
16an izanenda.Dagoe-
neko eguna prestatze-
ko bilerak egiten hasiak
dirabainaxehetasunge-
hiagohurrengoaldizka-
rian emanen dugu.

Kinto bazkaria
1955ean jaiotakoek

kinto bazkaria egin zu-
tenmaiatzaren19an.15
lagun elkartu ziren eta
gustura egon ziren.

Heriotza
Berriki Donezteben

bizibainasortzezzubie-
tarra zen Bautista Era-
sunhilda.Herriarekin lo-
turahaundiazuenetale-
rro hauen bidez dolumi-
nak eman nahi dizkiogu
familiari, bereziki Bittori
eta Joakin anai-arrebei
etaJoxemarietaEstiba-
litz ilobei. Goian bego.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Jaunartzea
Argazkian ageri diren bost neska gaztetxo hauek Jaunartzea egin zuten maia-
tzaren 20an. Ezkerretik eskuinera, Naiara Anso, Garazi Santesteban, Bittori Eli-
zalde, Nahia Etxeberria eta Ane Etxeberria ageri dira.Mezan, gainera, Donezte-
beko abesbatzaren laguntza izan zuten.
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NARBARTE

OSPAKIZUNAK � HIRU HERRIEN TOPAKETA

Larunbat honetan eginen da Narbarten
Bertizarana Eguna
Aurten herri
krosik ez egitea
erabaki du
antolakuntzak

Martin BERTIZ
Ailegatu zaigu. Ha-

maikagarren Bertizara-
na Eguna gainean dau-
kagu, larunbathonetan,
ekainak 2, eginen bai-
ta. 2000. urtean eman
zitzaionhasiera,bailara-
ko herrietako gazteak
elkartu eta lehenbiziko
Bertizarana Eguna ai-
tzinera atera zuten.
Egun ederra, giro atse-
ginaetabestapolita iza-
ten da. Hamaika urte
hauetan bailarako egu-
naren egitarauak alda-
ketak izan ditu, adie-
razgarriena, beharba-

da, hiru ediziotan krosa
izan zela da. Aurten
Narbarteri tokatu zaio
anfitrioi izatea.
Hauxe izanendaegi-

taraua:

GOIZEAN
• 09:00etatik aitzinera,
gosaria plazan.
• BKZren eskutik zu-
haitzparkean ibiltzeko
aukera izanen da. Ho-

rretarako izena eman
behar da.
•LeurtzarekinSegway-
etan ibiltzeko aukera
izanen da.
• Paintballen aritzeko

aukera ere izanen da
BKZrekin. Bortz lagu-
neko taldeak izan be-
harkoduteetapertso-
nako 10 euro ordain-
duta.
• Artisauak plazan.

EGUERDIAN
•Herriko aizkolariak le-
hian ariko dira plazan.
• Bazkaria.
•Ondotik,JulioSotoeta
Iñaki Aleman bertso-
lariak.

ARRATSALDEAN
• Musika Santxotena-
ren eskutik.

GAUEAN
• Afaria.
•Gero,Agerraldeakor-
deoilariarekindantzal-
dia goizeko ordu ttiki-
ak arte.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Aurten ere BKZren eskutik zuhaitz parkean ibiltzeko aukera izanen da.

LEGASA
GIZARTEA � NAFARROA BIZIRIK-EN ESKUTIK

Nafarroako
konkistaren
500. urteurrenaren
inguruan hitzaldia
antolatu dute
Gimnasioan
izanen da

TTIPI-TTAPA
500urte,deuseztatu

ezinizandutenmemoria
izenburupean hitzaldia

izanendaekainaren7an
gimnasioan.Nafarroako
konkistaren 500. urteu-
rrenarenharira,Nafarroa
Biziriktaldearensolasal-
dia izanen da eta Patxi
Abasoloizanendahizla-
ria. 19:30ean hasiko da.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Bertizarana Eguna
Larunbat honetan, ekainak 2, Bertizarana Eguna ospatuko dugu. Aurtengoan
Narbarteko herriari tokatu zaio txanda. Bazkarira apuntatzeko azken eguna
maiatzaren 27a izan zen eta dendan eta elkartean egin zitekeen. Aipatu, hel-
duenmenuak 25 euro balio dituela eta haurrenak 15 euro. Egitarauaren xeheta-
sunak Narbarteko berrietan irakur ditzakezue.
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BEINTZA-LABAIEN

UDALA � HIRIGINTZA

Udal Hirigintza
Plana idazten hasi
dira Herriko Etxean
Nafarroako
Gobernuak eta
Udalak lurralde
antolaketarako
gai nagusiak
zehaztu dituzte

TTIPI-TTAPA
UdalaketaNafarroa-

ko Gobernuko Susta-
pen eta Etxebizitza De-
partamentuak herriko
Udal Hirigintza Plana
idazteko lehenbiziko
urratsa eman dute, lu-
rraldearen antolaketa-
rakogainagusiakbiera-
kundeen artean adostu
eta zehaztu ondotik.
Marie Gomez San-

chez, Etxebizitza eta
Lurralde antolaketara-
ko zuzendari nagusiak
eta Patxi Otxandorena
alkateak maiatzaren
10ean Herriko Etxean
sinatutako agirian ze-
hazten dira gai nagusi
horiek.
Dokumentu horren

arabera,NA-4040erre-
pideak lotzen dituen bi
herrigunekosatzendu-
te Beintza-Labaien. In-
gurumen arloari dago-
kionez, natur eremu di-
rela aitortutako tokiak
lurraldearenantolaketa-
rako osagai garrantzi-
tsuak dira (Belate eta
Leurtzakourtegia), bai-
ta erabilera publikoko

mendiak(Elluldea,Urral-
dealdea, Oalegialdea,
Larrezabal eta Ameztia
Asura) eta Ameztia
ibaiaren eta Xakarritu-
rri, Larraitzerreka-Ello
eta Zubiñetako erreka-
Olatzuko erreken eko-
sistemak ere.
HirigintzaPlanakhe-

rriko ondarea zaharbe-
rritzearen alde ere egi-
nendu,gauregungobe-
harretaraegokituz,bai-
na arkitektura eta he-
mengo ezaugarr iak
errespetatuz.
Lurzoruezurbaniza-

garrien kasuan, aipatu,
hainbat lureremuberei-
ziko direla babestuak
izan daitezen.

2012ko
aurrekontua
251.209 euroko au-

rrekontua onartu du
Udalak2012rako.Maia-
tzaren 18ko Nafarroa-
ko Aldizkari Ofizialean
agertu zen behin beti-
ko onarpena bazuela
adieraziz, jendaurreko

epeanezbaitzuen inork
alegaziorik aurkeztu.

Aurrekontu horretatik
10.231,05 euro inber-

tsioetarabideratukodi-
ra.

ARGAZKIA: WWW.NAVARRA.ES
Nafarroako Gobernuko Marie Gomez eta Patxi Otxandorena alkatea maiatzaren 10ean
hitzarmena sinatzerakoan.

ARGAZKIAK: BEINTZA-LABAIENGO ESKOLA

Beintza-Labaien, Saldias, Ituren, Narbarte eta Sunbillako
ikasleak Hondarribian
Beintza-Labaien eta Saldiasko ikasleak urtero joaten dira Hondarribira bi egun
pasatzera, baina aurten eskola gehiago animatu dira eta elkarrekin ibili dira
kanpaldian.Guztira 81 ikasle eta 10 irakasle joan zirenmaiatzaren 14 eta 15ean.
Astelehen goizean, bakoitzak bere herrian autobusa hartu, eta Hondarribiko
Juan Sebastian Elkano aterpetxera abiatu ziren. Aterpetxean maletak utzi eta
egunhorretan, hainbat ekintzaegitekoaukera izan zuten, adibidez, hondartzan
ibili, izozkia jan, lagun berriak egin... Gauean lo ere ederki egin zutela esan di-
gute eskolakoek. Hurrengo egunean, hondartzan ibili ziren eta 15:15ean etxe-
ra bueltatu ziren.

AURREKONTUA

251.209
EUROko

aurrekontua izanen du
aurten Udalak.
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BAZTAN-BIDASOALDEA

EUSKARA � SOLASLAGUNEN TOPAKETA

Santurtzin eginen den Mintza Egunera
joateko autobusa antolatu dute dohainik

ESKUALDEA
GIZARTEA � ATXIKIMENDUA

Babes zibileko
sistemarekin
akordioa berritu dute
suhiltzaile
boluntarioen parkeek
TTIPI-TTAPA
Suhiltzaileboluntario-

en parkeek Nafarroako
babes zibileko sistema-
rekin duten atxikimen-
duaberritzekohitzarme-
nasinatuzutenmaiatza-
ren14an.Sinaduraekital-
dian, Roberto Jimenez

Nafarroako Gobernuko
presidenteordeaetaPre-
sidentzia, Toki Adminis-
trazioetaBarnekontsei-
lariarekin batera, Mari-
solTabernaBerakoalka-
tea, PabloMirandaGoi-
zuetako alkatea, Peio
EtxabideLesakakoalka-

tea, Aitor Etxarri Leitza-
kozinegotziaetaAgoitz,
Izaba eta Luzaideko al-
kateak izan ziren.
Gobernuak aurten

120.000 euro bideratu
ditu suhiltzaile parke
hauekfinantzatzeko.Ze-
hazki, Agoitz, Bera, Lei-

tzaetaLesakakoudalek
16.500naeurojasodituz-
te, Luzaidekoak 17.000
euro, Izabakoak 18.000
euro eta Goizuetakoak
18.500euro,gastuarrun-
tei etamaterial inbertsio
ttikiei aurre egiteko.
Parkehauekprofesiona-

len parkeak dauden he-
rrietatik urruti daude eta
horrek larrialdi baten ai-
tzineanerantzutekoden-
bora luzatuko luke. Iaz,
zazpiparkeotan124su-
hiltzaile boluntario aritu
ziren eta 485 interben-
tziotanpartehartuzuten.

ARGAZKIA: WWW.NAVARRA.ES
Presidenteordea eta suhiltzaile boluntarioen parkeak dituzten herrietako udal ordezkariak.

Autobusa ez
betetzekotan,
taxiz joatea
aurreikusi dute

TTIPI-TTAPA
Joan den urtean Eli-

zondon egin zuten be-
zala, aurten Euskal He-
rrianmintzapraktikanari
diren berbalagunak,
mintzalagunak,solasla-
gunak eta gainerakoak
Santurtzinelkartukodi-
ra larunbat honetan,
ekainak 2. Aipatzekoa
da,3.600 lagunetikgoi-
ti direla Euskal Herriko
65 herri eta hiritan So-
laslaguna ekimenean
parte hartzen dutenak
etahorietakobatzukes-
kualdean biltzen dira.

Larunbatean,11:00-
etanelkartukodiraSan-
turtziko portuan eta
egun osoko egitaraua
prestatu dute Mingai-
nak dantzan lelopean.

Eskualdetik Baztan,
Bertizarana, Malerreka
etaBortzirietakoSolas-
lagunendako eta eus-
kaldunguztiendakoha-
rat joatekoautobusaan-

tolatu dute debalde.
08:00etan abiatuko da
Elizondokoautobusgel-
tokitik eta Doneztebe-
koautobusgeltokianeta
Berako Euskalduna ja-

tetxearen parean gel-
dialdiak eginen ditu.
Santurtzitik 20:00etan
eginen du buelta. Hala
ere, autobuserako jen-
dea apuntatuko ez ba-
litz, taxiz joatea aurrei-
kusia dute.
Bazkarirako txarte-

lak ere salgai egon dira
eskualdean,bainamaia-
tzaren 23a akitu zen
erosteko epea.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Iaz Elizondon egin zen Mintza Eguna eta Euskal Herri osoko jende aunitz bildu zen.

DATUA

3.600
LAGUNETIK GOITI
dira Euskal Herrian

Solaslaguna ekimenean
parte hartzen dutenak.
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Sindikatuek
deitutako
hirugarren greba
eguna da

TTIPI-TTAPA
EspainiakoGobernu-

ak Hezkuntzan egin na-
hidituenmurrizketakNa-
farroanindarreanparatu-
kodirela iragarria duNa-
farroako Gobernuak eta
neurri horien kontra mo-
bilizazioak egiten ari di-
ra Nafarroako ikastetxe
publikoetako langileak.
Sindikatuen gehien-

goakhirugrebaegundei-
tudituzteetahorietan le-
henbizikoa maiatzaren
22aneginzuten.Sindika-
tuenarabera,%75ekbai-
nogehiagokbateginzu-
ten lehenbiziko greba
egunarekin, aldiz, Nafa-
rroako Gobernuak erran
zuenez, %48,8koa izan

zen. Ikasle eta gurasoek
erebabeshaundiaeman
zioten irakasleen la-
nuzteari. Manifestazio
jendetsuenaIruñeanegin
zuten, 12.000 lagunetik
goitik parte hartubaitzu-
ten sindikatuen arabera.
Eskualdeko ikastetxee-
tako irakasle, guraso eta
ikasleak ere Iruñean izan
ziren. Eskualdean, LAB-
en arabera, Doneztebe-

ko eskolan grebaren ja-
rraipena%80koaizanzen
etainstitutuan%85ekoa;
Saldiasen %50ekoa eta
Bera, Lesaka eta Oro-
nozko eskoletan %100-
ekoa; Leitzako institutu-
an %93koa izan zen eta
Berakoan %52koa.
ELArenarabera,esko-

la hauetan egin zen gre-
ba Baztanen. Arraiozen
hiru irakasletik bik egin

zuten;ElizondokoLanbi-
de Eskolan 27tik zazpik;
SanFranciscoJabieres-
kolan31tikseik,Erratzun
lautikbatek; Iruritan11tik
seik, Lekarozko institu-
tuan 64tik 29k, Zigan bi-
tik batek eta Zugarra-
murdin zazpitik batek.

PROTESTA GEHIAGO
Maiatzaren 22kogre-

ba egunarekin batera,

29koa eta ortzegun ho-
netakoa,31,dirahezkun-
tzako sindikatuek deitu-
takobertzebigrebaegu-
nak.Gisaberean,hilabe-
te honen24, 25eta28an
HezkuntzaSailarenaitzi-
nean elkarretaratzeak
egin dituzte, eta eskual-
dean, ikastetxez ikaste-
txe protestak egiten ari
diraeguneroezbadaas-
teko egun gehienetan.

GIZARTEA

HEZKUNTZA � MURRIZKETEN KONTRA

Ikastetxe publikoetako irakasleak
grebara deituak daude ortzegunerako

ARGAZKIA: XABI BALLARENA
Baztango herrietako eskoletako ikasle, irakasle eta gurasoak pankartarekin joan ziren Iruñeara maiatzaren 22an.
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ARANO

Goizuetara eta
Aranora bi
asteburutan
etorri da

Kontxi KLABER
Maiatzaren 20an

etorri zenSanMigelAra-
nora. Urtero Goizueta-
rekinbaterabisitatu izan
du herria, baina aurten
bi asteburu ezberdine-
tan etorri da bi herrie-
tara.
Eguerdian, 12:30 in-

guruan heldu ziren ko-
txez, eta herriko sarre-
ran egin zioten harrera
euriarekin izutu ez ziren
hainbatherritarrek,apai-
zak eta udaletxeko or-

dezkariberriek.SanMi-
gelek herriko gurutzea-

rimuxuemanezhasizen
elizarako bidea, garai

batean bezala kanpai
joaldiak lagunduta.

Lehen arratsaldetan
egiten zen lurren be-
deinkazioa, elizara sar-
tu aurretik egin zen eta
mezabukatutakoanda-
torren urtera arte agur-
tu zuten San Migel he-
rritarrek. Arratsaldean,
horrela, ez zen agurrik
izanohikoadenbezala.

ERLIJIOA � URTEROKO HITZORDUA

Datorren urtera arte agurtu dute
herritarrek San Migel

GOIZUETA

GIZARTEA � ATXIKIMENDUA

Mendi bizikleta
zeharkaldia antolatu
dute Iskibi kanpinean
iganderako
34 eta 25
kilometroko
ibilbideak
aukeran

TTIPI-TTAPA
Hirugarren aldiz,

mendi bizikleta zehar-
kaldia antolatu du Iski-
bi kanpinak. Igandeho-
netan, ekainak 3, iza-

nen da. Txirrindulariek
bi ibilbide izanendituzte
aukeran, 34 kilome-
trokoa eta 25ekoa.
Izen-emateaegune-

an berean egiten ahal
izanen da, 09:00etatik
10:00etarahamaseieu-
ro ordainduta. Lehena-
gotikapuntatunahi iza-
tekotan, www.kirolpro
bak.com webgunean
egin behar da eta ha-

mabieuroordaindu.Os-
tiral honetan izanen da
horretarakoazkenegu-
na. Prezio horren bar-

ne, asegurua ere sartu-
ko da eta proba bukae-
ran dutxak, luntxa eta
oparienzozketakeskai-

n i ko d i r a . Kaskoa
derrigorrezkoa izanen
da. Ibilbidea 10:00etan
abiatukodakanpinetik.

ARGAZKIA: MIREN TERESE UITZI

Plazara presoen eskubideen alde
Euskal Herriko beste hainbat herrik bezala, Goizuetak ere Herrira mugimenduak
deitutako Goazen plazara ekimenarekin bat egin zuen eta euskal presoen eskubi-
deen alde kalera atera ziren.

UTZITAKO ARGAZKIA

San Migelek herriko gurutzeari muxu eman ondoren, elizarako bidea egin zuten
bildutakoek.

ALDAKETA
Lehen arratsaldetan
egiten zen lurren
bedeinkazioa, baina
aurten elizara sartu
aurretik egin da.
Hala, ohiko den
arratsaldeko agurrik
ez zen izan.
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Grebarekin bat
egin dute eta
elkarretaratzeak
egiten ari dira

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuak Hezkuntza alo-
rrean ezarri nahi dituen
murrizken aurrean de-
sadostasunaerakuste-
ko, mobilizazioak egi-
ten ari dira Andres Nar-
barte Xalto eskolan.
Sindikatuen gehien-

goakmaiatzaren 22, 29
eta31rako,ostegunho-
netarako,deitutakogre-
barekin bat egin dute
eskolako irakasleek,eta
horrez gain, asteazke-
nero,13:00etan, 15 mi-
nutuko elkarretara-
tzeakegitenaridira.Es-
kolako partaide nahiz
herritar guztiak gonbi-
datuakdaudemobiliza-
zio hauetan parte har-
tzera.

UEMA Eguna
Aurten lehenengoal-

diz, gure herriak hartu-
ko du Udalerri Euskal-
dunen Mankomunita-
tearen festa haundia.
1993azgeroztikUEMA-
ko kide da Udala, eta
19urteberanduagofes-
taren lekukoa hartuko
du.Euskarazbizi etaari,
herri euskaldunak ai-
tzindari izan da aukera-
tutako leloa eta horre-
kin egun osoko egita-
raua prestatu dute.
10:00etatik aurrera ha-
siko da festa.
UEMA Egunari bu-

ruzkoxehetasungehia-
go aldizkariko 4. eta 5.
orrialdean irakurri ahal
izanen dituzue. Halere,
aipatu,herribazkaria18
eurotan izanendelahel-
duentzat eta 14 urte ar-
teko haurrentzat 12 eu-
rotan. Txartelak Amaia
okindegian daude sal-
gai.

GOIZUETA

GIZARTEA � MURRIZKETAK HEZKUNTZAN

Hezkuntzan egin
nahi diren
murrizketen kontra
protestak egiten
ari dira eskolan

ARGAZKIA: IBAN ESKUDERO

Gutxigatik baina Umore Onak ez du bigarren mailara igotzea lortu
Maiatzaren12an jokatu zutenUmore-Onakoekplay-offetako finalerdiaTolosan.Na-
hiz eta kanpoan jokatu, etxean bezala sentitu ziren, 50 lagun inguru joan baitziren
herritarrak animatzera. Partida hasi aurretik, opari txiki bat eman nahi izan zioten
taldekidebatenamonaetaUmore-Onaren zale amorratuadenDoloresi. Partidaoso
gogorra izan zen, eta penaltietara ailegatzear ere egon ziren. Azkenean, ordea, 5-6
galdu zuten. Galdu bai, baina tristura ez zen hainbesterainokoa izan, denboraldi ha-
sieran jarritako helburua lortua baitzuten play-offetarako sailkatuta. Partida amaie-
ran eskerrak eman nahi izan zizkieten zaleei emandako laguntza eta animoengatik.

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE

Baserritarrak elkarrekin San Isidro Egnean
Urterokoohiturari eutsiz,maiatzaren15ean, San IsidroEgunez, baserritarrek afa-
ria egin zuten elkarrekin. 23 lagun inguru bildu ziren Izkina tabernan afaltzeko.

ARGAZKIA: PILI APEZETXEA

70 lagun errekak garbitzen
Udalak deitutako deialdiari erantzunez, 70 lagun aritu ziren erreka garbitzen maia-
tzaren19an,suhiltzaileboluntarioen laguntzarekin. Izandakoerantzuna ikusita,Uda-
lak eskerrak eman nahi izan dizkie parte hartu zuten guztiei.
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LEITZA

Gaizkileen
muga gaia
aztertuko dute
herriko saioan

JM BARRIOLA
EuskalHerrikoIII.His-

toria Biltzarra eginen da
irailaren7,8eta9an. Iru-
ñeanetahiruherritanan-
tolatzen ari dira: Arrasa-
ten, AgoitzenetaLeitzan.
Leitzako gaia gaizkileen
muga izanenda,hauda,
mugahonetanizanziren
liskarrakaztertukodituz-
te, zergatiak, gertaerak
etaabar.BiltzarraNaba-
rraldekulturerakundeak
antolatua da Leitza eta
inguruko udalen lagun-
tzarekin.
Biltzar osoan parte

hartu nahi duenak Na-
barralden eman behar
du izena eta Leitzako
saiorakoALKEkulturtal-
dekoe-postarazuzendu
behar da (alke@leitzakul
tura.net) edo kultur tal-
deko kideengana joan.
Ostiralhonetan,ekainak
1, zabalduko da izena
ematekoepeaetasarre-
rakagortuarteedobes-
tela,irailaren3raarteego-
nendasalgai.Biltzaroso-
rakoprezioa60eurokoa
da eta Leitzako saiora-
ko 20 euro.

Pilota txapelketa
Plazako XX. Binaka-

ko Pilota Txapelketako
ligaxkarenlehenengojar-
dunaldia maiatzaren
20anjokatzekoazen,bai-
na eguraldi txarra zela
eta, bertan behera utzi
zutenaurreragojokatze-

ko.Lehenengopartidan,
I.Urkiola-A.Olano eta
M.Olano-A.M.Loiarteren
kontra ariko dira; biga-
rrenpartidan,J.Zeballos-
M.Iriarte eta M.Sagasti-
beltza-I.Gil;hirugarrene-
an, A.Urkiola-D.Alvarez
etaI.Alduntzin-J.Sagasti-
beltza;laugarrenean,I.Al-
daia-U.Olano eta O.Al-
duntzin-I.Zubillaga;bos-
garrenean, A.Gartzia-
MM.LarraiaetaJJ.Zubi-
llaga-M.Barberia;etasei-
garrenean, Z.Beloki-
R.Brazete eta K.Vera-
I.Alduntzin.

TXAPELKETA HERRIKOIA
Maiatzaren 17an jo-

katuzenpilotatxapelke-
ta herrikoia eta hauek
izan ziren emaitzak:
Egoitz Sanchez eta Ju-
len Zabaletak 6-18 gal-
duzutenOierAltzelaieta
HaritzKanposenkontra.
XabatIllaregietaAlaiAro-
zenak12-18galduzuten
AsierBarriola etaBraian
Maldonadorekin; Eñaut
Goikoetxea eta Omar
Ugartemendiak8-18gal-
du zutenMikelMartinez
eta Mikel Zabaletaren
kontra eta Luken Kasa-
res eta Aitor Ortizek 16-
18eginzutenAnartzRa-
malloetaEgoitzBalezte-
naren kontra.

HERRIARTEKOA
AurreraPilotaEskola-

koakNafarroakoHerriar-
tekoTxapelketaerejoka-
tzen ari dira. Alebinetan
Hegoi Txoperena eta
OierGoikoetxeaaridira,
infantiletan Mikel Eraso
eta Ander Eskudero, ju-
beniletan Anartz Olano

eta Xabi Jaunarena eta
seniorretanIbaiBengoe-
txea eta Axier Gartzia.
Dagoenekoligafase-

kobi lehia jokatudituzte,
IruñaetaBurlatarenaur-
ka. Asteburu honetan,
Berako taldearen aurka
ariko dira etxetik kanpo,
ekaineko bigarren aste-
buruanetxeanDonezte-
beren kontra, hurrengo
asteburuan Lizarran eta
ekaineko azken saioa
etxeaneginenduteUhar-
teren kontra.

Txondorra biztuko
dute Ixkibarren
KulturAroarenbaitan,

aurten txondorra biztu-
ko dute ekaineko lehen
egunetan.Horretarako
taldetxobatbilduda,eta
Ixkibarrekozelaianpres-
tatzen ari dira txondor-
plaza eta egurra. Orain,
txondorra osatu, biztu
etaegur ikatzabihurtze-
ko prozesua ikasi nahi
dute. Inoiz lan horretan
aritugabeakdiraetahur-

rengo urteetan txondor
pesta f inkatzea da
hauen asmoa.

IV. Sagardo Eguna
Ekainaren9anospa-

tuko da Sagardo Egu-
na eta 18 sagardogile-
ren edariak dastatzeko
aukera izanen du jen-
deak.Urtetik urtera go-
rantzdoanpestadaeta
aurtengoan 800-1.000
edalontzi banatzea au-
rreikusiduteantolatzai-
leek.

GIZARTEA � EUSKAL HERRIKO III. BILTZARRA

Historia
Biltzarraren
mintegi bat eginen
da Leitzan

ARGAZKIA: JM BARRIOLA

Karobiak berreskuratzen
Karobien aztarna ugari daude Leitzan. Aspaldian utzi zioten gure baserritarrek ka-
reamoduhorretan egiteari, azkenekoak Juanabordakoa etaGazpilotxikikoak izan
ziren, JoxeSagastibeltzaren eskutik duela 15 bat urte. Guztira 60 bat izanen ziren
herrian, baserritarrek auzolanean egiten zuten lan hori, bi edo hiru etxetakoak bil-
duz. Geroztik batzuk zainduagoak dauden arren, gehienak desagertzeko zorian
daude.BurdinaTaldeak,Udalarekinbatera,batzukgarbitzekoetaberreskuratzeko
lanak eginen ditu. Urtotxikiko karobia garbitu zuten, lehenik Burdinakoak eta bai
DBHko ikasleek ere auzolanean. Orain paretak finkatzen ahaleginduko dira. Bes-
te batzuetan horrelako lanak egiteko asmoa ere badago.

ARGAZKIA: JM BARRIOLA

Herrira
Maiatzaren 19ko eguerdian, 260 lagun inguru juntatu ziren plazan Herrira mugi-
menduak deituta, euskal atxilotu eta iheslariei elkartasuna adierazteko. Guztion
arteanzenbatdirengogoratuzargazkiakaterazituzten,etxeanbehardirelaeskatuz.
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ARESO

HEZKUNTZA � UDAGIROAN

Goiz-arratsaldez
ekitaldiak izanen
dira larunbatean
eginen den eskolen
topaketan
Arratsaldean
flash mob-a
eginen dute
neska-mutikoek

Juana Mari SAIZAR
Leitza,AresoetaGoi-

zuetakoeskolenarteko
topaketa larunbat ho-
netan, ekainak 2, egi-
nenda.Urteroherrides-
berdineanantolatzenda
lauherrietako festa hau
eta aurten gure herrian
tokatu da. Egitarau
hauxe prestatu dute.
•11:00etanginkana iza-
nendaLehenHezkun-
tzakoentzat eta taile-
rrak Haur Hezkuntza

eta Lehen Hezkuntza-
koentzat.
• 12:30ean jolas kolek-
tiboa (futbol itsua).
•13:30eanbazkariaegi-
nen da.
• 15:30ean ikasleek tri-
kitixa saioa eskainiko
dute.
• 16:00etan flash mob-
aren txanda izanenda.
• 17:30ean merendua
eginen dute.
• 18:00etan festari bu-
kaeraemanendioteeta
bakoitzakbereetxera-
ko bidea hartuko du.
Oso proposamen

polita da, eta orain go-
goa bakarrik ekarri be-
har dute partehartzai-
leek.

ARGAZKIA: EDEN ALGERO

Presoen eskubideen alde plazara
Herrira plataformak deitutako Goazen Plazara ekimenarekin bat eginez, pre-
soen eskubideak errespetatzeko eskariarekin, hainbat lagun elkartu zirenmaia-
tzaren 19an plazan.

ARGAZKIA: JAIONE OLAZABAL

Mikel aingeruaren bisita
Maiatzaren 20an egin zuen Mikel aingeruak bisita. Eguraldiak ez zuen lagun-
du baina herriak bedeinkapena hartu zuen eta elizan bildu zen jendeak ere bai.
Argazkian, aingeruz jantzitako neskatxak eta beste hainbat ume ikus daitezke,
goiangeruaren inguruan.

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Santa Kruzeko ermitara bidea
Santa Kruzeko ermitari bisita egin zaio aurten. Badira urte batzuk ezinezkoa
izandela, baina aurten, nahiz eta igandeaez izan, batzukbildu ziren etagurutze
bidea eginez, ermitan meza entzun zuten. Gero, noski, modakutxoa egin zu-
ten ohiturarekin jarraituz.
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GIZARTEA

DIRULAGUNTZA � NAFARROAKO GOBERNUAREN ESKUTIK

Ezintasuna dutenak bainuetxeetara
joateko dirulaguntzak izanen dira
Ekainaren 7an
bukatuko da
eskaintzak
aurkezteko
epea

TTIPI-TTAPA
Bainuetxe Progra-

manpartehartunahidu-
ten ezinduei dirulagun-
tzakemanendizkieNa-
farroako Gobernuak.
Horretarako deialdia
egin du eta 300 plaza
eskainikodituFiteroeta
Elgorriagako bainue-
txeetan, 150 plaza
ezinduentzako eta ber-
tze 150 plaza hauen la-
guntzaileentzako.
Guztira 120.000 eu-

ro bideratuko ditu Go-
bernuak programa ho-
netara eta dirulagun-
tzarenbarne,alojamen-
duaetaegonaldiaman-

tenuosoarekin eskaini-
ko dira. Hamabi egun
eta hamaika gauetako
txandak izanen dira,
uztailean hasi eta urrira
bitarte.
Dirulaguntzahaues-

katzeko %65eko ezin-
tasunaedohaundiagoa

edukibeharkodueta12
eta 59 urte artean izan.
Laguntzailebat izanbe-
harko dute ondoan, 18
urtetikgoitikoaetamen-
pekotasunik ez duena.
Gisa berean, guttienez
bi urteko antzinatasu-
narekinNafarroanerrol-

datua izatea ere ezin-
bertzekoa izanendaeta
zergak ordaintzea ere
bai.

TXANDAK
Uztailaren16tik27ra

ElgorriagakoBainuetxe-
an egoteko plazak iza-

nendira,uztailaren27tik
abuztuaren7raFiteron,
uztailaren 30etik abuz-
tuaren 10era Elgorria-
gan, abuztuaren 13tik
25era Elgorr iagan,
abuztuaren 27tik iraila-
ren 7ra Elgorriagan,
abuztuaren 29tik iraila-
ren9raFiteron, irailaren
10etik22raElgorriagan,
irailaren 24tik urriaren
5era Elgorriagan eta
urriaren 15etik 26ra El-
goriagan.
Eskaerak egiteko

epeaekainaren7anbu-
katuko da. Eskaera
orriak edo deialdiaren
informazio gehiago na-
hi izatera Nafarroako
Menpekotasunaren
Agentzian daude esku-
ra, Iruñean, edo Oina-
rrizkoGizarteZerbitzue-
tan ere bai. Telefonoz
ere egin daiteke kon-
tsulta: 902 165170.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Uztailetik aitzinera hainbat plaza eskainiko dira Elgorriagako bainuetxean.
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BAZTAN

GIZARTEA � ASKAPENA ETA ERRATZUKO KULTUR ELKARTEAREN ESKUTIK

Aste Internazionalista antolatu dute
ekainaren 3tik 7ra
Erratzun eta
Elizondon
ekitaldiak
izanen dira

TTIPI-TTAPA
AskapenaketaErra-

tzuko Kultur Elkarteak
nazioartekogaiei tartea
eskainiko dien Aste In-
ternazionalista antola-
tu dute ekainaren 3tik
9ra.Hiru saio izanendi-
ra: alde batetik, igande
honetan, ekainak 3,
MendebaldekoSahara:
gaur egungoegoera lu-
rralde okupatuetan iza-
nendahizpideAskape-
nakobrigadistekin.Gai-
nera, gonbidatu bere-
zia ere izanen da: Ha-
ssanaAalia lurraldeoku-
patuetako aktibista sa-
harrarra,hainzuzen.So-
lasaldi hau 19:00etan
hasiko da Erratzuko
elkartean.

Ekainaren 5ean, as-
teartea, Palestina: nor-
maltasuna herri artean
solasaldiaeskainikodu-
teXabiTorresetaAmaia
Saldiasek. 19:00etatik
aitzinera izanendaErra-
tzuko elkartean.
Eta ekainaren 7an,

azkenik, Elizondoko
Arizkunenean 19:00-
etan, Internazionalismoa
Euskal Herrian izanen
dutehizpideAskapena-
ren eskutik.

Herriraren mozioa
Herrira mu-

gimenduakaur-

keztutako mozioaren
puntu hauek onartu zi-
tuen Udalakmaiatzaren
3ko ez-ohiko osoko bil-
kuran: alde batetik, es-
painiarestatuanezartzen
den 197/2006 doktrina
bertanbeherauztekoeta
zigorra bete duten pre-
soak askatzeko eskatu
duUdalak,defactoapli-
katzen den bizi osorako
zigorrabertanbeherauz-

tea». Gisa berean, fran-
tziar estatuan ezartzen
denbizi osorako zigorra
bertanbeherauztekoere
eskatudu,«baldintzape-
ko askatasunei bide
emanez».
Zigorrarenbiherenak

edo hirulaurdenak be-
teakdituztenpresoakka-
leratzeko ere exijitu du
etagaixotasunlarriakdi-
tuztenakaskatuetaber-

tzelakogaixotasunakdi-
tuztenak egoki zaintze-
ko ere bai. Bi estatuen
espetxe-politika egoki-
tzea ere nahi du Udalak
etaJoxemielGaztelu(Al-
geciras, Cadiz) eta Iñaki
Erro (Almeria) preso eli-
zondarrak dauden kar-
tzeletakozuzendarieieta
Zigor-erakundeeieraba-
ki hauen berri emanen
diengutunabidalikodie.

Ba al zenekien…
Euskal ArtzainakAmeriketan elkarteak, Ame-
riketan ibili diren baztandarrak biltzen dituen
panelak egin nahi dituela? Horretarako diru-
laguntza eskatu dio Udalari eta Gobernu Ba-
tzordeak 450 euro ematea erabaki du.

? ARGAZKIA: XABI BALLARENA

BKTko kadeteak Palentzian
Nafarroa mailako Final Four-a irabazi ondotik, Palentzia aldean ibili dira BKTko
kadete neskak Espainiako Txapelketa jokatzen. Hiru egunez, hiru partida joka-
tu zituzten maiatzaren 11tik 13ra: lehendabizikoa Madrilgo Villaverderen kon-
tra eta galdu egin zuten, bigarrena Palentziaren kontra eta hau ere galdu egin
zuten eta hirugarrena andaluziarren kontra irabazi egin zuten. Denboraldi bi-
kaina osatu dute, kopako finalera ere ailegatu baitira.

ASTE INTERNAZIONALISTA
Igandean Erratzun,
Mendebaldeko Saha-
raz ariko dira eta Ha-
ssana Aalia aktibista
sahararra gonbidatu
dute. Ekainaren 5ean
Palestina izanen dute
hizpide Elizondon.
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BAZTAN

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 16AN

Nafarroako
konkistaren harira
kontzertuak
antolatu dituzte
Amaiurren
Lau taldek
joko dute

TTIPI-TTAPA
Gaztelak Nafarroa

konkistatu zuela 500ur-
tebetekodiraaurteneta
horidelaetahainbateki-
taldi egiten ari dira han
eta hemen. Amaiurren
uztailerakoaridiraikuski-
zun nagusia prestatzen,
baina aitzinetik ere egi-

ten ari dira jarduerak.
Ekainaren 16an, adi-

bidez, Punk Oi & Rock
'n'Rollgauaantolatudu-
te Herriko Ostatuan.
22:00etatik aitzinera,
Orreaga778,ErruGabe,
KalekoUrdangaketaBig
TimeSoundSystemtal-
deek joko dute. Sarrera
hirueurokobratukodute
etabildutakodirua1512-
2012NafarroaBizirikpla-
taformarentzatizanenda

ARGAZKIA: PELLO SAN MILLAN

Baztango historia eta ondare arkitektonikoaren inguruko
jarduerak eginen ditu Dorrea Elkarteak
Dorrea elkartearen aurkezpena egin zutenmaiatzaren 18an Iruritako Jauregian.
Lehenik doako bisita gidatua egin zen jauregi dotorean eta gero elkartearen
aurkezpena. Dorrea elkartean Baztango historia eta ondare arkitektonikoa eta
etxegintza tradizionalaren informazioa jaso, ikertu, hausnartu eta irakatsi nahi
dira, baita ondare arkitektonikoarekin lotura daukaten jarduerak egin eta on-
dare historikoarekin eta kultura orokorrarekin zerikusia dutenak ere, zonaldeko
entitate publiko eta pribatuekin batera, erakusketak, kontzertuak eta ekitaldi
kultural orokorrak bultzatu nahi duen elkartea da. Dorrea Elkarteko Pello Iriar-
tek eman zuen elkartearen berri, baina informazio gehiago nahi duenak bloga
ere badu elkarteak: http://dorrea.blogspot.com.es.
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UDALA � AUZITEGIAREN ERABAKIA

Batzorde
informatiboen
inguruan Auzitegiak
agindutakoa beteko
duela erran du Udalak
UPNren bi
eskaeratik
bakarra onartu
du

TTIPI-TTAPA
NafarroakoAdminis-

trazio Auzitegiak, Uda-
lak2011kourriaren27an
Batzorde Informatibo
Iraunkorren berrantola-
keten harira, Osoko Bil-
kuran hartutako akor-
dioarenaurkaUPNksar-
tutako gorako errekur-
tsoaren aitzinean epaia
emandu.UPNkbieskae-
ra egiten zituen eta bat
ukatu eta bertzea onar-
tu du Auzitegiak. Ados
ez egon arren, hurrengo
osoko bilkuran senten-
tzia onartu eta auzitegi-
ak agindutakoa beteko
duela jakinarazi duUdal
Gobernuak.
Biztanleen kopurua

delaeta,Udalalegezbe-
hartutadagoTokikoGo-

bernuBatzordea(astero
egiten da), Ogasun Ba-
tzordea (hamabostero
egiten da) eta Batzorde
Informatibo Iraunkorrak
(Osoko Bilkura bakoi-
tzaren aitzinetik egiten
da) eratzera. Hasieratik
talde politiko guztiak
gonbidatudiraguztietan
parte hartzera, baina
UPNk uko egin zion To-
kikoGobernuBatzorde-
an parte hartzeari.
AgintaldihasieranBa-

tzorde Informatibo des-
berdinakzeuden,gaiba-
koitzeko bat, aitzineko
agintaldikoeskemasegi-
tu zelakoz. Bilera bakoi-
tzekoordainsaria100eu-
rokoaizateaerabakizen,
bakoitzakjasotzenahal-
ko zuen maximoa 600
euro izanik. Praktikan,
batzorde informatibo
hauek,batzutan5eta10
minutu iraun arren, aldi-
rokopuruberdinaordain-
du behar zitzaien zine-
gotziei. Hau dela eta,

urriaren 27an hartutako
erabakian, Udal Gober-
nuakOgasunBatzordea
eta TokikoGobernuBa-
tzordeakgarrantzihaun-
diagokoakzirelaetaden-
bora gehiago eskatzen
zutela eta, hauek baka-
rrik ordaintzea erabaki
zuten. Aldi berean, Ba-
tzorde Informatibo Oro-
korbakarraegiteaeraba-
kizengaiguztiakaldibe-
rean tratatzeko, Euska-
ra izan ezik, Ordenan-
tzakBatzordeberezibat
edukitzeaeskatzendue-
lakoz.
UPNkakordiohonen

aitzinean gorako hele-
gitea jarri zuen eta he-
legitehonetanbieskae-
ra egin zituen. Batetik,
Batzorde Informatibo
IraunkorOrokorbategin
beharreangaibakoitze-
kobategitea,horrelagai
bakoitzeko ordainsaria

kobratuko lukete. Ber-
tze aldetik, Batzorde
guztiak berdin ordain-
tzea eskatu zuen, dis-
kriminazioa leporatuz.
NafarroakoAdminis-

trazioAuzitegiarensen-
tentziak ukatu egin du
lehenbizikoeskaeraeta
bigarrenaonartudu.Al-
debatetik,Udalari arra-
zoia eman dio erranez
posible dela Batzorde
Orokor bat egitea eta
gai guztiak bilera bere-
an tratatzea. Bigarren
eskaeran auzitegiak
onartudugarrantziaren
arabera aukera da-
goelabatzordebatzuk
ordaintzeko eta ber-
tzeak ez, baina beren
ustez, guztiek garrantzi
berdina dutela. Beraz,
denak berdin ordaindu
beharko dira. Gisa be-
rean, sententziak argi
utzi du erabaki honek

ezduelasuposatzenal-
derdi politikoen arteko
diskriminaziorik.
Udal Gobernuak ja-

kinarazi duenez, «nahiz
etaadosezegonAuzite-
giakbatzordeengarran-
tziaren inguruan egin-
dako interpretazioare-
kin»,hurrengoosokobil-
kuran sententzia onar-
tu eta auzitegiak agin-
dutakoa beteko du.

Metaziriren ale
berria
Kalean da Metaziri

aldizkariaren ale berria.
Betiko tokietan eskura
daiteke, eta aldi hone-
tan landudituztengaiak
ondokoak dira: auzola-
na,mugikortasuna,Gar-
biñe Elizegi alkateari
egindako elkarrizketa,
baratzeak, Aroztegiko
proiektua, energiarekin
zer egin...

ARGAZKIA: WWW.NAVARRA.ES

Nafarroako Euskararen Mediatekak eta Xaloa Elkarteak
lankidetza-hitzarmena sinatu dute
NafarroakoEuskararenMediatekaketaXaloaKulturElkarteakbertzehitzarmen
bat sinatu dute eta horren bidez, Nafarroako Gobernuak 8.000 euroren truke
Xaloaren 80 orduko materiala erosi du, euskaraz eta gehienbat, Baztango dia-
lektoan dagoenmateriala, hain zuzen. Hitzarmenamaiatzaren 15ean sinatu zu-
ten Maximino Gomez Euskarabideko zuzendari kudeatzaileak eta Joseba Iga-
rabide Xaloako ordezkariak. Aipatu, 2010ean bertze lankidetza-hitzarmen bat
adostu zutela. Orduan, Euskararen Mediatekak 10.000 euro eman zizkion Xa-
loari eta honek trukean 100 orduko ikus-entzunezko materiala.
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BESTABERRI BESTAK � EKAINAREN 6TIK 10ERA

Herritarren artean pilota, herri kirola eta
sokatirako lehiak Almandozko bestetan
Bestetako
larunbatean
mariatxiak ere
izanen dira

TTIPI-TTAPA
Berroeta eta Irurita-

ko bestei lekukoa har-
tuz,AlmandozkoBesta-
berri bestak ere laster
ailegatuko dira. Bortz
eguneko bestak anto-
latu dituzte ekainaren
6tik 10era.

ASTEAZKENA, EKAINAK 6
MEZPERA
•12:00etantxupinazoa.
•21:00etanBaztan-Zo-
pakANJELMARIkalai-
tuta.

ORTZEGUNA, EKAINAK 7
BESTABERRI EGUNA
• 08:00etan Aurora
Bixenterenkonpainian.
• 12:00etan Meza Na-
gusia.
• 13:00etan luntxa.
• 16:30ean herr iko
gazteen arteko pilota
partidak.
•19:00etanpuzgarriak.
• 20:30ean patata tor-
tilla lehiaketa.

ORTZIRALA, EKAINAK 8
HAURREN EGUNA
•11:00etanhaurrenda-
ko jokoak.
• 16:30ean puzgarriak.
• 17:00etan mus eta
partxis txapelketa.
• 18:00etan txokolata-
da.

•21:00etanherri afaria.
• 00:00etan dantzaldia
TRIKIDANTZtaldeare-
kin.
•05:30eanzinger jatea.

LARUNBATA, EKAINAK 9
• 11:00etan mus txa-
pelketako finalaurre-
koak eta finala.
•13:00etanmusekosa-
rien banaketa.
•14:00etanzikiro jatea.
•17:00etanmariatxiak:
Distrito Federalak.

IGANDEA, EKAINAK 10
• 12:00etan Meza Na-
gusia eta Jaunartzea.
Uxoa Agerrek eginen
du aurten Jaunartzea.
• 16:30ean herri kirolak
herritarren artean.
•18:30eansokatira: ai-
tak semeen kontra.
• 21:30ean Gaixoa ni.

Jaunartzeak
Jaunartzeakegiteko

egunakereailegatudira.
Igande honetan, ekai-
nak 3, Zozaiako Olatz
eta Iraitz Iturraldek egi-
nen dute; ekainaren
10ean Uxoa Agerre al-
mandoztarrak; ekaina-
ren 17an Naiara Barre-
netxe aniztarrak eta
uztailaren1eanBerroe-
tako Jon Maritorenak.

Elizondoko bestak
Santiago bestak an-

tolatzekoprestaketekin
burubelarridabilElizon-
doko Besta Batzordea.
Egunakzehaztudituzte,

uztailaren24tik29ra iza-
nen dira eta egitaraua-

renxehetasungehienak
ereitxiadituzte.Aitzinera-

goemanenduguhorren
berri.

ARGAZKIA: ONDIKOL

Iruritako bestak euripean
Eguraldi ona hasieran eta txarra bukaeran. Horixe pasatu da aurtengo Iruritako
Salbatore bestetan, asteburuan gogotik egin baitzuen euria. Baina horrek ez zu-
en besta giroa alde batera utzi.

ARGAZKIA: ONDIKOL

Amaiurko nekazarien besta
Maiatzaren15aSanIsidroegunaedonekazarienpatroiarenegunadelaaprobetxa-
tuz, aurten ere ospakizun eguna izan zuten argazkiko amaiurtarrek. Goizeanme-
za izan zuten eta ondotik, Mendialde jatetxean bazkaldu zuten. Elizondon ere
Santa Engrazi ermitan meza entzuteko aukera izaten da egun horretan.
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GIZARTEA � NABAI 2011KO ZINEGOTZIA

Agintaldia akitu arte zinegotzi lanean
segituko duela erran du Maite Iturrek
Babes Taldekoei
erantzun die
Maite Iturre
zinegotziak

TTIPI-TTAPA
«Zinegotzi kargua

erantzukizun eta kohe-
rentzia politiko printzi-
pioetanoinarritutahartu
nuen. Aitzineko zinego-
tziak zituenardurakhar-
tunituen,TokikoGober-
nuBatzordeanpartehar-
tzearenabarne.Udaltal-
de guztiek parte har de-
zakete organo honetan;
ondorioz,egitenezdue-
nakhorretanlanikezegi-
tea erabaki duelako da,
bertzerik gabe». Halaxe
adierazi zuen Maite Itu-
rreNaBai2011kozinego-
tziak maiatzaren 15ean
eskainitakoprentsaurre-
koan. Asun Fernandez
de Garaialde parlamen-
taria izan zuen ondoan.
Aipatu zuenez, «NaBai
2011kagintaldihasiera-
tik normaltasunez parte
hartu izanduTokikoGo-
bernu Batzordean».
Karguari eusteko as-

moaduelaberretsizuen:
«udalbizitzarengarape-

nahobetzekoetengabe-
kosaiakeranoinarritube-
harko litzateke, iragane-
ko akatsak onartuz eta
konpontzensaiatuz.As-
mo horrekin hartu nuen
kargua eta karguari eu-
tsiko diot agintaldiaren
amaieraarte,edonorren
gogozkontrabadaere».
Turismoetamerkata-

ritzaarlokozinegotziada
Iturre,etaardura«sekto-
reakduengarrantziaain-
tzathartuz,etaalorhone-
tan lan egiteko aukera
ikusita»hartuzuelaerran
zuen.«Helburuabailara-
ren alde lan egitea da,
asko egiteke dagoen

sektore batean, botere,
lehiaetaika-mikapertso-
naletansartugabe».Kar-
gua Bilduk eta Ezkerrak
sinatutakogobernuakor-
dioan sartu behar izan
gabehartuzuelaereazal-
du zuen: «zinegotzi ba-

tek gobernuaren parte
izangabekarguahartzea
ezdainolazeresalbues-
peneko afera Nafarro-
an». Gaineratu zuenez,
«hemengaudeeta zine-
gotzigo hau hartu dugu,
Baztani ezkerreko ikus-
puntu eta konponbi-
deak emateko. Ez gau-
deUPNren jarraikeriarik
egitekoezta interespar-
tikularren zerbitzura jo-
katzekoere».Baztandar
guztieieta«doike,azken
udal hauteskundeetan
hauteskunde zerrenda
osatu zuten pertsona
guztiei atea irekita» utzi-
ko diela ere erran zuen.

Bere zinegotzi lanetik
desmarkatuz idatzia ka-
leratu zuen NaBai 2011
elkarteari ere zuzendu
zitzaion: «idazkiarenegi-
leei deia luzatu nien aur-
pegiaemanzezaten,ba-
bestaldearenlaburdura-
rengibeleanezkutatuga-
be.Ezduteegin,etaarea-
go, modu berean segi-
tzen dute». Gisa berean,
«anonimotasunaz balia-
tzendirenei,NaBai2011-
ko ordezkaritza usurpa-
tu nahi dutenei ere,
lankidetzan aritzeko eta
Baztan hobetzeko kon-
ponbideak ekartzeko
deia» ere egin zien.
ZigakohilerriazetaAl-

mandozkosaihesbideaz
aritu ziren babes talde-
koak, eta horri buruz,
«duela zenbait hilabete,
2012ko aurrekontuen
onarpenarenharira, gaia
Osoko Bilkuran eztabai-
datuetaargituzela»oroi-
tarazi zuen. «Gaia berriz
atera badute, Udal Go-
bernua kritikatzeko eta
bereziki,niudalordezka-
ri gisa deslegitimatzen
saiatzeko izan da». Aki-
tzeko, Baztan hobetze-
ko eta lan egiteko kon-
promisoa berretsi zuen.

ARGAZKIA: ONDIKOL
Asun Fernandez de Garaialde parlamentariak babesa eman zion Maite Iturreri agerraldian.

BABES TALDEARI MEZUA
«Laburduraren gibele-
an ezkutatu gabe,
idazkiaren egileei aur-
pegia eman zezaten
deia luzatu nien. Ez
dute egin eta modu
berean segitzen dute»

Maite ITURRE zinegotzia
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TTIPI-TTAPA
NafarroakoGobernu-

ak hezkuntza publikoan
iragarri dituen murrizke-
ten aitzinean, protestak
egiten ari dira Baztango
ikastetxeetan. Elizondo-
koeskolan,adibidez,as-
teakdaramatzateegune-
ro hamar minutuko pro-
testak egiten. Gainera,
maiatzaren 25ean bi or-
duz klaseak Elizondoko
plazan ematekoak zi-
tuztenprotestamoduan.
Herrietako eskola tti-

kietan ere kexu dira mu-
rrizketekin eta greba
deialdiekin bat egin du-
te.Maiatzaren22an,adi-
bidez, Iruñeko manifes-
tazioan izan ziren.
LekarozetaElizondo-

ko institutuetan ere pro-
testakegitenari dira. Le-
karozen irakasleek itxial-
dia egin zuten maiatza-
ren24kogauean.Elizon-
doko Lanbide Eskolatik
jakinarazi dutenez, be-
rriz, 24 irakasleko planti-

llatik lau irakasle galdu-
ko dituzte. Gisa berean,
salatudutenez,funtziona-
mendu gastuetarako
%31,5eko murrizketa
izanduteaurten,etagar-
biketa gastuetara bide-
ratutako dirua %20 mu-
rriztu da, berogailuaren
gasolioarenprezioa%30
eta hornikuntza gastu
orokorrak (argia, telefo-
noa...) igodirenbitartean.
Hezkuntzatik hartu be-
harreko dirua bizpahiru
hilabetez gibeleratu de-
nez, aurtengo neguan
hotza pasatu dutela dio-
teetabeldurdirahurren-
goan gehiago pasatuko
oteduten.Eskolaguztian
ezdelaegunerokogarbi-
ketarikeginenerejakina-
razidute.Obraetaekipa-
menduko gastuak Hez-
kuntza Sailak ez omen
ditu bere gain hartzen,
eta hortaz, eskolak ikas-
taroak emanez lortzen
duen diruarekin ordain-
tzendituelaereerrandu-

teeskolatik.Bertzelangi-
leak(atezainak,adminis-
traria)ezdituztelaordez-

katzen ere kritikatu dute
eta irakasleek 15 egun
baino lehenezdutelaor-

dezkorik izanen ere bai.
Guztiak kalitatean eragi-
tenduelagaineratudute.

BAZTAN

GIZARTEA � MURRIZKETAK

Hezkuntzan egin
nahi diren
murrizketen aurka
protestan ari dira
ikastetxeetan

ARGAZKIA: MAKI URTASUN

Elizondoko abesbatzaren kontzertuak
EmanaldizemanaldisegitzenduElizondokoAbesbatzak, ttikienakzeinhelduenak.
Maiatzaren 12an, Agoitzen izan ziren abesbatza ttikiko kideak Agoizko SanMigel
koro ttikiaren 25. urteurrenaren harira, eta ordukoa da argazkia. Helduek, berriz,
Zigako elizan kontzertua eskaintzekoa zuten maiatzaren 26an. Eta igande hone-
tan, ekainak 3, Elizondoko abesbatza ttikiak Amaiurren kantatuko du. 19:30ean
izanen da kontzertua eta ikasturte honetako lana erakutsiko diote jendeari, Kristi-
na etaMaki Urtasunen gidaritzapean. Aipatzekoa da joan den abenduaz geroztik,
hainbatemanaldieskainidituztelaabesbatzattikikoneska-mutikoek: Iruritan,Urru-
ñan, Lesakan, Agoitzen... Ekainean Amaiurren eginen dute eta uztailaren 17n Eli-
zondon, eta horrela, hilabete batzuetarako atsedena hartuko dute.

ARGAZKIA: AMAIURKO ESKOLA

Amaiurko lagunak leizeetara bisitan
Duela gutti, Amaiurko eskolako haur guztiek, irakasleek eta guraso batzuek Sa-
ra eta Zugarramurdiko leizeetara txangoa egin dute. Ana Mari Marinek Egun
Ttunttunen egindako oparia dela eta autobusa ordaindu zien.
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BAZTAN

GIZARTEA � URTXINTXA AISIALDI ESKOLAREKIN

Artea karrikara
aterako dute
Baztango artistek
ekainaren 17an
Inguruko
margolariak
Elizondoko
karriketan
elkartuko dira
goiz-arratsaldez

TTIPI-TTAPA
Artea karrikara ate-

ratzeko asmoz, egun
berezia antolatu dute
Baztango artista profe-
sional eta afizionatuek
Urtxintxa aisialdiko he-
ziketareneskolarekinel-
karlanean.
Eka inaren 17an,

11:00etatik 20:00etara
Baztaneta inguruetako
margolari boluntarioak
Elizondoko karriketan
elkartuko dira, beraien
asto (caballete),mihise,
margoetabatasoinean.
Egin dituztenmargolan
batzuk erakutsiko di-
tuzte eta egun berean
eremargotzen ariko di-
ra. Elizondoko Pedro
AxularedoBraulio Iriar-
tekarriketanegonendi-
ra artistak, eta eguraldi
txarrarekin JaimeUrru-
tiako estalpeetan.
Ekimenahaur,gazte,

helduedoadinekoeizu-
zendua dago. Haurrek
begiraleekin parte har-
tubeharkoduteetagai-
nerakoek artistekin zu-
zenean egoteko auke-
ra izanen dute.
Norbait interesatua

egonez gero, ananda
65@hotmail.com-era
idatzi edo 696 282890
ala 948 581481era dei
dezake.Partehartuna-
hiduenakaitzinetikabi-

satzea nahi dute anto-
latzaileek.

Doluaren inguruko
tailerra

Dolua: boluntarioa-
rentzako laguntza jarrai-
bideak izenburupean
lantegi bat antolatu du
Bidelagunelkarteakas-
teazken honetarako,
maiatzak30.Ordubate-
ko tailerra izanendaeta
MirentxuGoienetxeeta
AinhoaArburuakeskai-
niko dute Bidelagunen
egoitzan, 17:00etan.

Bilduren apirileko
berripapera
Hilabetero bezala,

apirileko berripaper
elektronikoakaleratudu
Bilduk.Aldihonetan,Gil-
txaurdi kirol instala-
zioen kudeaketaz eta
Aroztegiko proiektuaz
ari da.
Giltxaurdiko kudea-

ketazdio,GiltxaurdiS.L.
enpresa publikoa sor-
tzekoerabakiamaiatza-
ren 3an egindako oso-
ko bilkuran hartu zuela
Udalak, Bilduren eta
Ezkerraren aldeko bo-
toekin, NaBai2011ren
abstentzioarekin eta
UPNrenaurkakobotoe-
kin. Oraingoz, enpresa
berriaren administrazio
kontseiluan Bilduren bi
ordezkari eta Ezkerra-
ren, UPNren eta Na-
Bai2011ren bana dau-
de. Halere, berripape-
rean ageri denez, «Bil-
duren borondatea ad-
ministrazio kontseiluan
erabiltzaileen eta langi-
leen ordezkariak ere

egon ahal izatea litza-
teke».
Enpresa publiko be-

rriak oraingo langileak
subrogatuko dituela dio
Bilduk eta kudeatzailea
kontratatzeko lehiaketa
publikoaeginendela.Ku-
deaketapublikoaudaon-
dotikhasikodaetabitar-
tean oraingo enpresak
segituko du.

Aroztegikoproiektua-
reninguruan,Udalakes-
katutako txosten juridi-
koaren berri eman on-
dotik, proiektu urbanis-
tikoa geldiarazteko plan
partzialaren behin beti-
koonarpenarenberrikus-
keta egitea onartu due-
la Udalak oroitarazi du
Bilduk. Orain espedien-
teaNafarroakoKontsei-

lurat eramanen da eta
honeklotesleadenirizpi-
dea emanen du.

TESTUA ETA ARGAZKIA: MAITE OTEIZA

Herrietako eskolak Landa Eremuko Eskolen Jardunaldian
Berandu xamar bada ere, ezin aipatu gabe utzi Baztango Herrietako Eskolek,
Nafarroako Landa Eremuko Eskolen II. Jardunaldietan parte hartu zutela hila-
bete hasieran Auritzen. Gan den urteko arrakastari segida emanez, ehun par-
taidetik goiti izan ziren. Hasierako aurkezpenaren ondotik, tailerrak antolatu zi-
ren, eskoletan egiten diren lanak eta proiektuak aurkezteko. Aurtengo berri-
kuntza gurasoendako zuzendutako tailerrak izan dira.

ARGAZKIA: WWW.NAVARRA.ES

Kintoko aprobetxamenduagatik urteko kanona hartu du Udalak
Kintoko bazkalekuen aprobetxamenduaren truke urtero ordaintzen den kano-
nahartuzutenmaiatzaren10eanBaztangoetaErrokoalkateekLourdesGoikoe-
txea, Nafarroako Gobernuko Landa Garapen, Industria, Enplegu eta Inguru-
men kontseilariaren eskutik. Joan den urteko aprobetxamenduari dagozkien
72.022 euro hartu zituzten. Ekitaldian, kontseilariarekin batera, Garbiñe Elize-
gi alkatea eta Enrique Garralda Erroko alkatea eta Kintoko Mendi Mankomu-
nitateko presidentea izan ziren, Landa Garapen arloko zuzendari nagusia den
Juan Pablo Rebolérekin batera. 1856an Baionan sinatutako Mugen Nazioarte-
ko Hitzarmenetik honat ordaintzen da kanona, Baigorriko abeltzainek beraien
aziendak Kintoko bazkalekuetan sartzen uzteko eskubidearen truke.
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Lesakako
Musika Banda
eta Leitzako
abesbatza eta
dantzariak aritu
dira

Koro eta Margari
Donostia2016koEu-

ropako Kultur Hiriburu
izendatudutelaeta,Do-
nostiako Udalak anto-
latutakoOlatu talkaZu-
garramurdiko lezeeta-
rainoailegatuzenmaia-
tzaren 12ko ilunabarre-
an:LeitzakoJeiki abes-
batzaetaAurrera talde-
ko dantzariak, eta Le-
sakako Musika Banda
oren batez aritu ziren
izigarri ikuskizun eder
eta hunkigarri bat es-
kainiz.
Ikusminhaundiasor-

tuazuenekitaldi hunek,

etadenetara500bat la-
gun hurbildu ziren. Me-
rezi izan zuen, eta txa-
lo haundiak jo zituzten
bildutakoek.
Lerro hauen bidez,

mila esker aunitz eman
nahidizkiegu lesakareta
leitzarrei, halako ikuski-
zun pulita gure herrirat
ekartzeagatik.Erran,as-
te hondar hartan, 150
jardueratik goiti antola-
tu zirela Euskal Herrian
barna.

ZUGARRAMURDI

KULTURA � MUSIKA ETA DANTZA EMANALDIA

Lezeetara ailegatu da Donostiako
Olatu Talka

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

San Migel herrian
Aspaldiko usadio xaharrari segituz, aurten ere Euskal Herriko saindu maitatue-
na den Aralarko San Migel aingerua etorri zitzaigun herrirat maiatzaren 12an.
Eta maitatuena diogu, ez bakarrik gure lurren zaintzailea delakoz, baizik eta
Aralarko bere txokotik aterata, urtero herriz-herri ibiltzen baita bere bedeinka-
zioneak eskaintzen. Gure herrian usadio pitta bat aldatu da, orain ez baitzaio
herriko sarreran ematen ongietorria, plazan baizik. Eta Bixkarreko kaskorat egi-
ten zen prozesionea ere galdu da, baina hala ere, nekazarien artean debozio
eta ilusionea haundia pizten du Aralarko aingeruak.

DATUA

500
LAGUN

inguru hurbildu ziren
maiatzaren 12an lezera,
Olatu Talka ekimenaren

barne antolatu zen
ikuskizunaz gozatzera.
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Plazako karpari
esker ekitaldiak
idorrean egin
ahal izan dira

TTIPI-TTAPA
Euriagogotikegindu

aurtengoSalbatorebes-
tetan eta tenperatura
frexkoa izan da, baina
eguraldia ez da besta
giroa zapuzteko moti-
boa izan, izan ere, bati
baino gehiago entzun
baitiogu «bestak arras
ongi» joan direla, «ho-
tza eta euriarekin, bai-
na gustora».
Plazakokarpakhain-

bat ekitaldiri eman dio
idorraetagiroederrean
joan dira ekitaldi guzti-
ak.Kontrabandisten las-

terketa egitera ere 63
lagun atera ziren, eta
tartean, bi herritar, Cle-
mente Suhas etaMiren
Bengotxea.
Haur, gazte zein hel-

duek izan dute bortz
egunetanongipasatze-
ko aukera.

BESTETAKO ZOZKETA
Bestetako zozketa-

renzenbaki sarituakere
jak ina raz i d i tuz te .
Lehendabiziko saria
5.625 zenbakiari toka-
tu zaio eta boletoa Jo-
kin Etxartek saldua da;
bigarren saritua 5.025
zenbakia da eta Jon
Olloksaldutakoaetahi-
rugarren zenbaki sari-
tua 6.302 da eta Karre-
tero ostatuan salduta-
koa da.

URDAZUBI

OSPAKIZUNAK � AKITU DIRA BESTAK

Euriak ere ez ditu
galdu nahi izan
aurtengo
Salbatore bestak

ARGAZKIA: NOEL EIHERAGARAI

Kontrabandisten lasterketa
Bestetan hutsik egiten ez duen ekitaldietako bat kontrabandisten lasterketa
izaten da eta eguraldiak batere lagundu ez badu ere, aurten ere egin da. 75 la-
gunek emana zuten lasterketan parte hartzeko izena, baina azkenean 63 atera
ziren. Frantzianbizi denJandari Saidmarokoarra izanzenhelmugaratzen lehen-
bizikoa,01:04:38kodenboraeginez,bainaWalterBezerravenezuelarraezzuen
urruti izan (01:05:01). Gainera, Bezerrak bidegurutze batean okerreko bidea
hartu zuen eta denbora galdu zuen. Hirugarren postuan, berriz, Fernando Etxe-
garai beratarra sailkatu zen (01:09:57). Eta herritarrei dagokienean, bi izan zi-
ren ibilbidea egitera ausartu zirenak eta helmugara ailegatzen lehendabizikoa
Clemente Suhas izan zen (01:38:39) eta bigarrena Miren Bengotxea (01:44:57).

ARGAZKIAK: ANE HUARTEK UTZITAKOAK

Eguraldiak ez ditu aurtengo bestak zapuztu eta ederrak izan dira.
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SENPERE

HEZKUNTZA � HERRI URRATSEN BALORAZIOA

Herri Urratsen
irabaziekin
Kanboko ikastegia
haundituko dute
Jende andana
bildu du
29. Herri Urrats
bestak

Franck DOLOSOR
Babeldorrearenitxu-

ra hartu zuen berriz ere
aintzirak maiatzaren
13an. Izan ere, 29. Herri
Urratsen, frantsesa eta
gaztelaniaz gain, kolore
guztietakoeuskaraken-
tzun ziren euskaltzaleak
lurralde guztietatik eto-
rri baitziren. Eguna be-
har bezala ospatzeko,
urte osoan bezala mila-
kaantolatzaile-laguntzai-
lelaneanarituzirenxinau-
rriak bezala. Hauen ar-
teanziren,bertzeakber-

tze, Serge Zudaire Zuzu
zuraidarra eta Jean
LouisBessonartsenper-
tarra.Bieieskerrakeman
zizkieten 25 urtez Herri
Urratsekoelkartekokide
eta buru izan baita eta
hastapenetik aparkale-
kuezarduratubaita,ber-
tzeak bertze. Aipagarria
da,duelazonbaiturteBi-
bix Jean Louisen ande-
reak egindako lana es-
kertu zutela Herri Urra-
tseko antolatzaileek.
Herritarren ondoan,

kolore ainitzeko haute-
tsiakagertuzirenikasto-
len alde, hauen artean,
FrédériqueEspagnacse-
natari sozialista, Lurdes
AuzmendiEuskoJaura-
laritzakohizkuntzapoliti-
karako sailburuordea,

LohizuneTxarolaGipuz-
koakoBatzarNagusieta-
kopresidentea,MaxBri-
ssonUMPkokidea,Txa-
roGoikoleaEAJ-PNBko
arduraduna,etaTasioEr-
kizia Ezker Abertzaleko
kidea, bertzeak bertze.
Ekitaldi ofizialean, Fran-
txoa Maitia Akitaniako
presidenteordesozialis-
takazpimarratuzuenaro
berria sortu dela gure
mintzairarentzat Iparral-
dean FrançoisHollande
Frantziako Errepublika-
kopresidenteberriakhiz-
kuntza gutxituen euro-

karta berretsiko duela
hitzemanbaitu.Bertzal-
de, baxoa, unibertsita-
terat sartzeko azterketa
frantsesezizangodabe-
tiSeaskakoikasleentzat,
baina historia geogra-
fiaz gain, aurten, lehen
aldikoz,matematikaari-
ketaereeuskarazegiten
ahalko dute.
HerriUrratsbestazo-

ragarria izan da aurten
erebainazoritxarrezger-
takari hits batek ilundu
du. Izan ere, Angeluko
23urtekogaztebat larri-
kizaurituzenureratjauzi

eginetakolpetxarrahar-
tuondoan.Baionakoos-
pitalerat eraman zuten
helikopteroz eta bertan
ebakuntza egin zioten
baina iduriz paralizatua
egon daiteke. Bere hur-
bilekoek diote goizegi
dela zerbait errateko.
Orain, heldu den ur-

tean ospatuko den 30.
Herri Urrats prestatzen
aridira.Euskaltzaleekle-
kukoa eman diete Biz-
kaiko lagunei Ibilaldia
ekainaren3anospatuko
baitaTrapagaranen,BIl-
bo ondoan.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Euskaltzaile aunitz bildu ziren Herri Urratsen.

Naia Lacroixek gose greba utzi
du hitza eman diotelako ez dela
gehiago bakarrik izanen
TTIPI-TTAPA
Naia Lacroix euskal presoak utzi egin dio gose grebari, Fran-

tziako espetxe arduradunek bakartze egoeratik aterako dutela
erran diotelako. Maiatzaren 14an hasi zuen baraua, Bordeleko
kartzelan,etaorainDijongoraeramanendutelaster.Hauda, isola-
mendutikateratzearen trukeEuskalHerritikoraindikeregehiago
urrunduko dute presoa. Haren egoera salatzeko preso batzuek
eta herritarrek mobilizazioak egin dituzte. Erraterako, hamarka
lagunekparte hartu zutenmaiatzaren 22anLacroixen egoera sa-
latzeko Herrira mugimenduak antolatu agerraldian. Bertze hain-
bat hautetsirekin batera, ChristineBessonart auzapeza izan zen.
Euskal Herritik 850 kilometrotara dagoen espetxe horretan ez

dela orain arte euskal presorik izan oroitarazi zuten agerraldian.
Beraz, Lacroix bertara eraman eta gero, beste euskal preso bat
mugitu beharko dute Dijon-era, Senpereko presoari emandako
hitza bete nahi badute. Janine Beyrie Etxerat elkarteko ordezka-
riak ez zuen ezkutatu espetxe agintariek kasu honetan hartu du-
ten erabakiak zapore gazi-gozoa uzten duela. «Beste bi familia
ehunka kilometro egitera behartuak direla» nabarmendu zuen.
Isolamendua eta urruntasuna baliatzen dituen politika horrekin

bukatzeko ezinbertzekotzat jo zuen auzapezak bezala, «beste
tokiko hautetsiek engaiamendu har dezatela bidegabakeria ho-
nekin bukatzeko». EmilieMartin Herriramugimendukoak, berriz,
«presoakEuskalHerrian lehenbailehenbatzea eta dispertsio po-
litikaonertezinarekinezsegitzea»galdeginzionfrantsesestatuari.
Bessonart auzapezakEuskal Herriak bizi duen «itxaropenga-

raian» horrelako jokabideak ulergaitzak egiten zaizkiola aitortu
zuen.Naiagaztearidagokionerrugabetasun-presuntzioaaldarri-
katuz, «baretze aldera» keinuen beharrean gaudela uste du Eus-
kal Herriko Hautetsien Biltzarreko buru ere den Bessonartek.

Hainbat lagunek parte hartu zuten maiatzaren 22an egindako agerraldian.
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SARA

GIZARTEA � URRIAN IZANEN DA

Landare trukaketa
antolatu du
Turismo Bulegoak
animalien bestaren
barrenean
Baratzean
lanean hasten
ahal da jendea
urrirako
trukatzeko
prest izateko

Joana GUERENDIAIN
Heldu den urriaren

6an, animalien besta
izanendaSaranetaho-
nen karietara, landare
trukaketa bat antola-
tua izanen da. Beraz,
nahi badituzue zuen lo-
reak trukatu bertze ba-
ratzezain batzuekin,

hasi lurreztatzen.
Ekintza hori Turismo

Bulegoak antolatu du
Janine Harismendy,
Pantxo Azarete eta
Jeanet te Bretonen
laguntzarekin.
Xehetasun gehiago-

rentzatTurismoBulego-
ra zuzendu telefonoz
deituta edo e-postaz:
otsi.sare@wanadoo.fr.

Mus eta Poker lehia
Larunbat honetan,

ekainak 2, Sarako Ur-
txintxakmus eta poker
lehiaketa antolatu du.
14:00etatik goiti hasi-

ko da eta kiroldegian
eginen da. Ostatu bat
izanen da eta ondotik
afaria (lasagnaetagisa-
koak).
Izen-emaitea 10 eu-

ro pertsonako poke-
r rean a r i t zeko e ta
musarentzat 10 euro
taldeka. Xehetasun
gehiagorentzat deitu

F r a nço i s Cho l e t i :
06.11.83.44.26

Bisitak
Ekainaren 6etik irai-

laren 25era, astearte-
ro b i b is i ta g ida tu
proposatuak izanendi-
ra, bat eliz-dorrearena
etabertzeaSarakoher-
riarena.

Eliz-dorrea bisita-
tzeko hitzordua 14:30-
ean izanen da eta hiru
euro balio ditu. Herria
bisitatzeko hitzordua,
berriz, 10:00etan da
plazan, etahelduentzat
lau euro balio ditu eta
10 urte baino guttiago-
koentzat urririk izanen
da.

ARGAZKIA: JOANA GUERENDIAIN

Eskubaloia
18 urte azpikoek eskubaloian sasoin ederra egin dute Maia Jauregui eta Fa-
nny Lastrak eramanik. Honneur mailan aritu dira, 10 matxa jokatu dituzte eta
5 galdu eta 5 irabazi dituzte. Final erdietara iritsi dira Iristarren kontra eta garai-
le atera dira, 24-18 joate matxan eta 17-28 itzultze matxan. Finalerako kalifi-
katu dira Lescarren kontra aritu dira Lescarrenmaiatzaren 26an. Aupa neskak!
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Ugaitz Otxandorena Zubillaga, Do-
namariakoa, apirilaren 3an.
Ane Agirre Telletxea, Narbartekoa
maiatzaren 15ean.
Markel Aizpurua Larrea, Lesakakoa,
maiatzaren 11n.
Eneritz Etxepare Sein, Lesakakoa,
maiatzaren 14an.
Izaro Saldias Makazaga, Goizueta-
koa, maiatzaren 14an.

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

HERIOTZAK
Carmen Eskiroz Eraso, Aresokoa,
maiatzaren 14an, 81 urte.
Santiago Etxeberria Agerre, Arraioz-
koa, maiatzaren 9an, 75 urte.
FranciscoGalarregiGarbalena,Gar-
tzaingoa, maiatzaren 13an, 91 urte.
Manuel Bazterrika Elizalde, Ituren-
goa, maiatzaren 13an, 84 urte.
AmaliaArretxeaCarrion,Doneztebe-
koa, maiatzaren 14an, 101 urte.
Antonia IrigoienOtxandorena,Dona-
mariakoa, maiatzaren 17an, 56 urte.
Francisco Maria Goienetxe Bidart,
Elbetekoa, maiatzaren 18an, 85 urte.
Tomas Mutuberria Maitikorena, Itu-
rengoa, maiatzaren 18an, 86 urte.
Bautista Erasun Telletxea, Donezte-
bekoa, maiatzaren 18an, 64 urte.
Maria Luisa Fernandez Mihura, Eli-
zondokoa, maiatzaren 21ean, 89 urte.
Fernando IbargurenEsnaola, Leitza-
koa, maiatzaren 22an, 59 urte.
Justina Etxenike Kortea, Iruritakoa,
maiatzaren 23an, 69 urte.
Paul Barrenetxe, Sarakoa, apirilaren
28an, 89 urte.
EtienneEtxegarai, Sarakoa,maiatza-
ren 11n, 65 urte.
Michel Zubieta, Sarakoa, maiatzaren
19an, 87 urte.

EZKONTZAK
EstebanHuiziBazterrikaetaAnaIsa-
bel Urroz Saldias, Leitza eta Urroz-
koa, maiatzaren 12an Urrozen.
Iñaki Zubieta Ameztoi eta Laura Eli-
zagoien Ariztegi, Etxalarkoak, maia-
tzaren 5ean Etxalarren.

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

SORTZEAK

Antonio BARRENETXE IANTZI
Berroetan, 2011ko maiatzaren 31n

Oskar BARRENETXE JAIMERENA
Amaiurren, 2011ko ekainaren 14an

Ez da zuen laguntasunaz disfrutatu ez duenik,
zuen leialtasuna ezagutu ez duenik,

zuen bizitzeko gogoa eta poztasuna ikusi ez duenik…
Joan zarete, baina badakigu beti gure ondoan

egongo zaretela, gure bestetan, bileretan...
beti izango dugu toki bat zuentzat.

ZUEN FAMILIA
Eskerrik asko gure ondoan egon zareten guztiei.

.

Manuel
BAZTERRIKA ELIZALDE

Ituren, 1927/06/12-2012/05/13, 84 urte zituela

ZURE FAMILIA
Eskerrak eman nahi dizkizuegu

une hauetan lagundu diguzuen guztiei.

Zubialdeko baserrian
umoretsu zinen bizi
bederatzi seme-alaba
emaztearekin hazi

larogeita lau urtetan
haunditz diguzu irautsi
ongi jarraituko duzu
hori baituzu merezi

Bazterrika lokarria
nolabait egin da hautsi

bilobak eta gañekuk
seme-alabak amatxi

nahiz triste gelditu garen
ez gaitzazu inoiz utzi
gure bihotzetan beti
segiko duzu atautxi.
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Kadete neskak
ere ligako
txapeldun izan
dira

TTIPI-TTAPA
Norbere etxean ira-

baztea ez da beti erra-
za izaten baina horixe
lortu du Berako saski-
baloi taldenagusiak.To-
ki Ona Bortziriak saski-
baloi taldeak antolatu
zuen Nafarroako lehen
mailako lauko finala
maiatzaren20eta21eko
asteburuan Beran eta
liga irabaztea lortu zu-
en.Larunbatarekin fina-
lerdiak jokatu ziren eta

igandeko final estuan
70-67 irabazi zion Na-
farroakoUnibertsitatea
taldeari. Berako taldea
gibeletik ibili zen zatirik
haundienean eta hiru-
garren laurdenean ba-
zirudien Iruñera joanen
zela liga. Azken laurde-
nean,ordea,markagai-
luari buelta eman eta
irabaztea lortu zuenTo-
ki Ona Bortziriak talde-
ak.Hirugarrenpostura-
ko lehian, Berriozar na-
gusitu zitzaion San
Adriani.
BainaezdaTokiOna

Bortziriak taldearen
denboraldiko garaipen
bakarra. Izanere, kade-
teenmailakoneskekere

liga irabaztea lortudute
etakadeteenkategoria-

ko mutilak eta infanti-
len mailako neskak

bigarren sailkatu dira li-
gan.

SASKIBALOIA � DENBORALDI BUKAERA

Lehen maila
autonomikoko ligan
irabazle Toki Ona
Bortziriak taldea

Ia mila
partehartzaileen
artean 56. izan
da Igartzabal

TTIPI-TTAPA
Ez da triatloi probe-

tanparte hartzenduten
lehenbiziko aldia Lesa-

kako Beti Gazteko Bi-
xente IgartzabaletaAle-
jo Saroberentzat baina
partehartudutenazke-
nean ere fin moldatzen
direla erakutsi dute.
Maiatzaren12anMa-

drilgoBuitragodeLozo-
ya herrian II. Ecotrimad
proba jokatu zen, Es-
painiako distantzia er-

tain eta luzeko Triatloi
txapelketarako sailka-
tzeko eta estatuko ran-
kingerakopuntuagarria
zen proba. Han parte
hartu zuten lesakarrek.
Distantzia ertaineko

formatuan (1,9 kilome-
tro igerian, 75 kilome-

tro bizikletan eta 21 ki-
lometro lasterka) ia mi-
la triatletek hartu zuten
parte.Horienartean,CN
Sabadell taldekoMiquel
Blanchart izan zen ga-
raile gizonezkoen arte-
an (03:54:42) eta Salto-
ki Trikideak taldeko Es-

tefania Gomez emaku-
mezkoen a r t ean
(04:26:06). Lesakarrei
dagokienez, Bixente
Igartzabalek56.postua
esku ra tu zuen
(04:41:56) eta Alejo Sa-
robe 311. izan zen
(05:37:56).

TRIATLOIA � MADRILEN EGIN DA TXAPELKETA

Bixente Igartzabal
eta Alejo Sarobe
lesakarrak ongi
moldatu dira
Ecotrimad Triatloian

ARGAZKIA: SENPER
Alejo Sarobe eta Bixente Igartzabal Madrilgo proba bukatu ondotik.

ARGAZKIAK: JESUS ALACID
Toki Ona Bortziriak taldeko nagusiak goian eta Toki Ona Bortziriak taldeko jokalariak eta
jarraitzaileak behean.
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Hiru jardunaldi
jokatuko dira
liga sistema
erabiliz

TTIPI-TTAPA
Txokor biltzea, in-

gudealtxatzea, txingak,
harrijasotzea, lasto-al-
txatzea, orga jokoa eta
zakulariak.Emakumez-
ko eta gizonezkoetan,
zazpi modalitate horie-
tan arikodira Iparralde-
ko Joko Torneoan par-
te hartuko dutenak.
Hiru jardunaldi joka-

tuko dira: ekainaren
16ean Iruñeko zezen-
plazan(12:00etan),ekai-
naren 24an Uharteko

plazan (13:00etan) eta
uztailaren 1eko eguer-
dian, Burgin.

PARTEHARTZEA
Eskualdeko hainbat

kirolarik parte hartuko

dute txapelketa hone-
tan eta lerro hauek
idazterakoan izena

emateko epea oraindik
zabalik bazegoen ere,
txokor biltzen, Iñaki Te-
lletxea (Elizondo),Patxi
Iratzoki (Igantzi), Ando-
ni Lasaga (Bera), Unai
Iantzi (Aniz) etaFernan-
doEtxegaraik (Bera)be-
hintzat izenaemanazu-
ten. Txingekin aritzeko,
lerro hauek idazterako-
an izena emandakoak
Migel Angel Sukuntza
eta Josetxo Urrutia lei-
tzarrak ziren. Harri al-
txatzenJosetxoUrrutia
leitzarrak eta Xabier
AriztegiSantxinetxalar-
tarrak emana zuten le-
rro hauek idazterakoan
izena. Lasto altxatzen,
azkenik, igantziarrakari-
ko dira.

HERRI KIROLAK � ZAZPI MODALITATETAN LEHIAN

Eskualdeko hainbat kirolarik parte hartuko
dute Iparraldeko Joko Torneoan

19 eta 23 urtez
azpikoenak eta
Urrezko Mailako
izanen dira

TTIPI-TTAPA
EuskoLabelBanaka-

koAizkolarienTxapelke-
tako finalak jokatuko di-
raekainaren10ean,igan-
dearekin, Azpeitian. Hi-
ru kategorietako finalak
izanendira:19urtezazpi-
koena,23urtezazpikoe-
naetaUrrezkoMailakoa.
Oraindikfinalerdiguz-

tiak jokatu gabeak dira

eta beraz, lerro hauek
idazterakoan ezin izan
dugu jakin zein izanen
diren finalista guztiak.
19urtezazpikoen fi-

nalerdia, joan den igan-
dean, maiatzak 27, jo-
katzekoa zen Lagranen
Iker Vicente eta Julen
LarreaII.arenartean.Ho-
rienartean irabazleak fi-
nala Eneko Otaño eta
Eneko Saralegirekin jo-
katuko du.
23urtezazpikoetan,

as teburu honetan
jokatuko dira finalistak
erabakitzeko kanpora-
ketak. Alde batetik, Jon

Rodriguez II.a eta Aratz
Mugertza III.a ariko di-
ra; bertzetik, AnderEra-
sunetaAritz Irazabaleta
azkenik, Mikel Larraña-
ga eta Oihan Larretxea.
Finala hiru saio horieta-
ko irabazleek jokatuko
dute.
Urrezko Mailan da-

goenekoerabakiadago
zeindirenfinalistak,bai-
na lerro hauek idaztera-
koanFlorenNazabalzen
baieztatutakoizenbaka-
rra. Bertze bi finalistak
Lagranen jokatutako bi
kanporaketetako ira-
bazleak dira.

ESKUALDEKO
AIZKOLARIAK
Ez dira gutti izan ba-

nakako txapelketa ho-
netanpartehartuduten
eskualdeko aizkolariak
eta guztiek merezi du-
te aipamena: Joxean
Etxeberria II.a (Ziga),Ru-

benSaralegi (Leitza),Oi-
han Larretxea (Bera),
Ander Erasun (Aurtitz),
EnekoSaralegi (Leitza),
Xabier Mindegia (Bein-
tza-Labaien), Jon Re-
kondo (Leitza) eta Do-
nato Larretxea (Aran-
tza).

AIZKORA � BANAKAKO TXAPELKETA

Ekainaren 10ean jokatuko dira
Banakako Aizkolari
Txapelketako finalak Azpeitian

ARGAZKIA: GERARDO BENGOA
16 urterekin, Joxean Etxeberria zigarra txapelketan parte
hartu duen eskualdeko gazteena da.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Andoni Lasagarekin batera –argazkian–, Iñaki Telletxea, Patxi Iratzoki, Unai Iantzi eta
Fernando Etxegarai ariko dira txokorrekin.
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Erakusketak
ELIZONDO
Palestina: Okupazioa
eta erresistentzia
Ekainaren 1etik 18ra
Palestina: Okupazioa
eta erresistentzia era-
kusketa antolatu du
Sodepaz elkarteak
Arizkunenean.
18:00etatik 20:00etara.

J. Ansoainen margo
erakusketa
Ekainaren 8tik 28ra
J. Ansoainen margoak
Arizkunenean.

Kontzertuak
AMAIUR
Elizondoko Abesbatza
Txikia elizan
Ekainaren 3an ahots
kontzertua Elizondoko
Abesbatza Txikiarekin
19:30ean elizan.

ELIZONDO
Elizondoko Abesbatza
Txikia Zahar Etxean
Ekainaren 6an ahots
kontzertua emanen du
Elizondoko Abesbatza
Txikiak 19:15ean Fco.
Joaquin Iriarte Zahar
Etxean.

Musika Eskolako
ikasleen kalejira
Ekainaren 12an kaleji-
ra eginen dute Baztan

Musika Eskolako ikas-
leek, 17:00etan hasita.

Bongo Botrako taldea
Lur aretoan
Ekainaren 9an Bongo
Botrako taldea izanen
da Lurren, gauerditik
aitzinera. Sarrerak: 10
euro aurretik eta 12
euro bertan.

BERA
Abesbatza ttikiak
Kultur Etxean
Ekainaren 10ean Gil-
tzarri txiki, Elizondo eta
Bortzirietako Abesba-
tza ttikiak emanaldia

eskainiko dute Kultur
Etxean, 18:00etan.

Ospakizunak
BERA
Abesbatzaren Eguna
Ekainaren 3an ospa-
tuko da Berako Abes-
batzaren 25. urteurrena
ospatzeko eguna. Xe-
hetasunak 10. orrian.

ELIZONDO
Nafarroako Bertso
Eskolen Eguna
Ekainaren 2an,
12:00etatik aitzinera.

LESAKA
Beti Gazteren Eguna
Ekainaren 2an Beti
Gazte elkartearen egu-
na. Xehetasunak 12. or.

ITUREN
Trinitate Eguna
Ekainaren 3anMen-
daurrera joanen dira
hainbat herrietatik eta
Iturenen bestak segitu-
ko du arratsaldean.

ETXALAR
XX. Gasna Feria
Ekainaren 3an antola-

tu du Altxatak. Xeheta-
sunak 14. orrian.

NARBARTE
Bertizarana Eguna
Ekainaren 2an Berti-
zarana Eguna. Xeheta-
sunak 26. orrian.

DONEZTEBE
Errekaren Eguna
Ekainaren 8-9an Erre-
ka elkartearen eguna.
Xehetasunak 18. or.

GOIZUETA
UEMA Eguna
Ekainaren 9an eginen
da. Xehetasunak
4. orrian.

ERRATZU
Kantu Musika afaria
Ekainaren 9an eginen
da Erratzuko Elkartean.

Bestak
ALMANDOZ
Bestaberri bestak
Ekainaren 6tik 10era
Bestaberri bestak. Xe-
hetasunak 39. orrian.

Solasaldiak
ELIZONDO
Bertsogintzan aritzeko
gakoak
Ekainaren 1ean Ber-
tsogintzan aritzeko zen-
bait gako: etxean lan-
tzekoak solasaldia es-
kainiko du Karlos Aiz-
puruak 20:00etan
Arizkunenean.

BAZTAN
Aste Internazionalista
Ekainaren 3anMen-
debaldeko Sahara:
gaur egungo egoera
lurralde okupatuan so-
lasaldia eskainiko dute
Askapenako brigadis-
tek 19:00etan Erratzu-
ko Elkartean, Hassana
Aalia gonbidatuarekin.
Ekainaren 5an Palesti-
na: normaltasuna herri
artean solasaldia es-

ELIZONDO | 2012.06.09
Bongo Botrako taldeak Lur
dantzalekuan joko du

Bongo Botrako taldea Lur are-
toan izanen da, gauerditik
aitzinera.Sarrerakaitzinetiksal-
gai daude 10 eurotan eta egu-
nean berean 12 eurotan.

Bertsoak

ALMANDOZ | 2012.06.06-10
Bestaberri bestak ospatuko
dituzte

Herritarren arteko kirol saioak,
patata tortilla lehiaketa,mus eta
partxis txapelketa, jaunartzeak
mariatxiak, dantzaldiak. Bortz
eguneko egitarau zabala.

Bestak

ETXALAR | 2012.06.03
Hogeigarren edizioa beteko
du Gasna Feriak

Urteurren borobila beteko du
Altxatak antolatutako ekitaldi-
ak.Gasnakezezik,artisauen la-
nak, herriko trikitilariak, dantza-
riak eta bazkaria izanen dira.

Ospakizunak

maiatzak 31-ekainak 13

PROPOSAMENA

BAZTAN
Aste Internazionalista
ekainaren 3tik 7ra

Askapenak eta Erra-
tzuko Kultur Elkarteak
nazioarteko gaiei tar-
tea eskainiko dien Aste
Internazionalista anto-
latu dute ekainaren 3tik
7ra. Sahara eta Pales-
tinari buruzko solasal-
diak izanen dira Erra-
tzun eta Internaziona-
lismoa Euskal Herrian
solasaldia Elizondoko
Arizkunenean. Leku
berean Palestinari bu-
ruzko erakusketa anto-
latu du Sodepazek.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Pilotalekuetatik erre-
tiratuetaPetrisene-

koborda inguruan«gus-
tora»bizidelaaipatudi-
guAnttonMaizek. «Be-
ti baserria izan dut eta
behiakkendugenituen,
baina behor ttiki horie-
tako batzuk izaten di-
tut, korte bat kentzen
diot belarrari idortzeko
eta gainerakoan berai-
ek jaten dute». Baserri-
tik kanpo, «mendian
ibiltzea eta ehizia» gus-
tatzen zaizkio. Bizka-
rrerakoonadelaeta«Le-
sakakopiszinara joaten
naiz, txorro azpian jar-
tzera». Musean ere ari-
tzen da, «jarrita egote-
ko ongi gaudezi orain-
dik!», dio Maizek. Bar-
kaziotan kanpora ate-
ratzeko,aldiz, ezduba-
tere ohiturarik. «Ez naiz
sekula izandu, ez zait
gustatu,pilotarigaraian
aunitz ibili naiz eta ba-
dut munduaren berri,
bainaorainetxe inguru-
an baino hobe ez nago
inon».Pilota ikusteraere
ez da frontoietara joa-
ten, «nola telebisatzen
dituzten, denak etxean
ikustenditut».Orain lan
berria erebadu, «ilobak
zaintzea, nere umeekin
gutti egon nintzen, bai-
na bilobekin gustora!».

«Ez zait gustatzen
kanpora ateratzea
barkaziotan, etxean
bezala inon ez!»

Nire aukera

Antton MAIZ
Arantzako pilotari ohia

kainiko dute Xabier
Torres eta Amaia Sal-
diasek 19:00etan Erra-
tzuko Elkartean.
Ekainaren 7an Inter-
nazionalismoa Euskal
Herrian solasaldia es-
kainiko du Askapenak
Elizondoko Arizkune-
nean 19:00etan.

ERRATZU
Txirrindularitzari buruz
Ekainaren 3an txirrin-
dularitzari buruzko so-
lasaldia eskainiko du
Joseba Beloki txirrin-
dulari ohiak 17:00etan
Kastonean.

Zinema
ETXALAR
Bertsolari filma ikusgai
Ekainaren 2an Bertso-
lari filma Kultur Etxean
20:00etan.

Mendi ateraldiak
BAZTAN
Baztango
Mendigoizaleak
Ekainaren 3an Artiku-
tzara ateraldia eginen
dute Baztango Mendi-
goizaleek. (07:00)
Ekainaren 10ean
Baztan herriz herri ibil-
bidea eginen dute
Baztango Mendigoiza-
leek, Almandoztik abia-
tuta. Almandozera li-
neako autobusean.

SUNBILLA
Ulibeltzak Mendi Taldea
Ekainaren 2an Peña
Collaradan eski trabe-
sia eginen du Ulibel-
tzak taldeak (06:00).

BERA
Larun Ttiki taldea
Ekainaren 10ean Sa-
ioarat aterako dira Ia-
moteneatik eta ondotik
bazkaria (09:00).

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

www.ttipi.net
(agenda)

Irailaren zazpian, Donostiako Bilintx institutuanikasturte berria hasi da. Urtero legez, tribu ezber-
dinak nahastuko dira bertan: modernoak, frikiak,
punkiak, hip-hoperoak eta apatxe bakartiak.
Nerabe horien unibertso propioan murgilduko ga-
ra. Gazteen arteko harremanak konplikatuak, tek-
nologiaberriak, sexua,drogak…rokan rola!Etaha-
lako batean, institutuan norbaitek kamera txiki bat
ezkutatuko du nesken aldagelako azken dutxan…
John Andueza (Oregon, AEB, 1966). Telebista eta
zinearen saltsa-maltsan nahasia ibili da luzaroan.
Orain bere lehenengo nobela argitaratzeko fortu-
na izan du, 13 urtetik goitikoei zuzendutako Elkar
argitaletxearenTaupadakbilduman.Hamabortzur-
teko neska-mutik kuadrilla baten kronika martxo-
soa aukeratu du debuta egiteko.

Hondakinen inguruan Euskal Herrian eta mun-
duan sortzen diren informazio, dokumentu eta

iritzien agertoki izan nahi du Zero Zabor kanalak.
Luzaz gizarte industrializatuek begietatik urrutira-
tu eta ezkutatuak, XX. mende bukaeratik gai nagu-
sien artean daude gaur. Hondakinetan azaleratzen
dira XXI. mendean Lurra planetan bizi garen jen-
deon arazo eta erronka nagusiak: garapenak bere
kutsadurekin eragindako kalteak (gizakien osasu-
netik klimaren aldaketara), munduko aberastasu-
nen eta kutsaduren banaketa injustoak dakartzan
gatazkak,naturakobaliabideenxahuketa…Hitzbi-
tan, 1972an Erromako Klubak “Hazkundearenmu-
gak” izendatu zuen egia dagoenekoz mamitzen ari
da denon begien aurrean. Kanal honetan bilduko
dituzte Argiak berak sortutakoez gain inguruko he-
dabideek hondakinez plazaratzen dituzten albiste,
irudi, bideo eta gainerako agiri eta erreferentziak.

The Uski’s talde bizkaitarraren Tximinotan dis-
koa euren laugarren lana da. Abiadurari dago-

kionez, bi alde ditu diskoak: ziztu bizian doazen
rock and roll abestiak eta, bertzaldetik, doinu mo-
telek hartzen duten balada kutsua. Dantza soltean
egiteko rock and roll abestiak, gorputza mugitze-
ko aproposak dira eta abiadura osoan doaz. Biko-
tean guztiz elkarturik dantza egiteko balada era-
kargarriek hasierako tximista sortak gelditu eginen
ditu. Rock and rolla bero dabil, baladei kea darie.
Diskoa beroa da bere osotasunean. Dantza azkar-
retan hauspoaren goritasuna, dantza geldoetan bi-
hotzaren sugarra. The Uski’s taldearen doinuetan
bestaren bi aldeak bat datozkigu: martxa eta abia-
dura nahiz lasai uneak eta baretasuna. The Uski’s
taldearenmusika garai bateko rock and rollaren in-
darrez gainezka doa poparen irriñoekin, bluesaren
aztarnekin, funkyaren zipriztinekin, baladen era-
soekin, countryaren ferekekin.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2012

Larunbatean
Bukowskin

Liburua

JOHN ANDUEZA

Baga-Biga musika
ideiak, 2012

Tximinotan

Musika

THE USKI’S

Zero Zabor Bloga
Argiaren eskutik

Internet

ARGIA.COM/ZERO-ZABOR
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ko prest uztailean.�676
389481.

LANA
eskaintzak

Etxalar Hotelean sukal-
dariabehardaudakosa-
soirako. �948 635000.

Telekomunikazioko
multinazional bat jende
bila dabil. Zu bezalako
jendea. Etorkizuneko ir-
tenbideak interesgarriak.
�626 981768.

Iruñeko kirol arropa-
dendabateanneskabat
behar da. Interesa due-
nakbidali zuencurriculu-
ma argazki batekin, on-
dorengohelbidera.Olatz-
pi, Baiona etorbidea 34,
31011 Iruñea . �600
316934.

Frantses pixka bat da-
kienmutil edo neska bat
behar da udan Larungo
benta batean lan egite-
ko. �948 631100/607
566022.

MOTORRAK
salgai

FordFiesta1.4gasolioa
salgai, 80 CV. Oso ego-
eraonean.�686998360.

Toyota Landcruiser 7
urtekoa, VX modeloa,
modernoa,150.000kilo-
metro, 163CV, 3 atekoa,
egoeraoneansalgai edo
5 ateko Toyota batenga-
t ik a ldatzeko. � 943
622860.

Opel Monterey autoa
salgai. Egoera onean.
2.000euro.�607853208.

gai,mobleztatua,3 loge-
la, egongela, sukaldea,2
bainugela, jaki-gordailua
etakanporaematenduen
trastelekua,osoargitsua,
moskitera leiho guztie-
tan,biomasaberogailua,
urbanizaziopribatuan, lo-
rategihaundiarekin,apar-
kalekuak guztientzako
eremuan. 205.000 euro.
�620 679145.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

ELIZONDO.Akullegi ka-
rrikan 2 logelako pisua
errentan emateko.�646
774117.
DONEZTEBE. 92-94m2-

ko pisua errentan ema-
teko. 3 logela, 2 komun,

� 650 603871 / 650
064912.

DONEZTEBE. Herri er-
d ian 110m2ko pisua
errentan emateko. 3 lo-
gela, 2 bainugela, sukal-
dea, egongela eta tras-
telekua.Mobleztatuaeta
berogailuarekin. Oso
egoera onean. �618
628263.

ETXEBIZITZAK
konpartitu

IRUÑEA.Zaragozaetor-
bidean pisua osatzeko
jendea (ikasleak) behar
dira. �605 723094.

LANA
eskariak

BERA. Ile-apaindegiba-
tean makillatzen lagun-
tzeko neska bat behar
da. �661 432630.

BERA.Neskagazteeus-
kaldunahaurrakzaintze-

egogela eta sukalde
haundiak. Gela guztiek
kanpora ematen dute,
eguzkitsua.Mobleztatua
etaberogailuarekin.�699
798207.

IGANTZI. Pisu berria
errentanemateko400eu-
rotanedosalgai180.000
eurotan, 2 logela, egon-
gela,bainugela,berogai-
lua, trastelekua (pisua
saltzen bada) eta marra
garajean. Oso argitsua.
�670 218613. (Oharra:
eta orain, pisua erosten
duenarentzat,12.000eu-
ro arteko kotxe bat opa-
ri, zuk aukeratu kotxea
eta nik ordainduko dut).

BERA. Estreinatu gabe-
ko pisua errentan ema-
teko. 2 logela, komuna
dutxarekin,egongela,su-
kaldea eta horiez gain,
20 m2ko terraza. Dena
altzariberriekin.Herri sa-
rreran dago, gasolinde-
gitik 100 metrotara eta
Behobiatik 10 minutura.

ETXEBIZITZAK
salgai

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

ELIZONDO.Maurizioeta
Felix plazan Babes Ofi-
zialekoEtxebizitzasalgai
edo errentan emateko. 3
logela, 2 bainugela, su-
kaldea, egongela, tras-
telekua eta garaje plaza
ditu. Eguzkitsua etamo-
bleztatua. Salmentako
prezioa 21.500.000 pe-
zeta. (129.217 euro) eta
errentarako prezioa 350
euro. �616 510624 edo
948 580683.

ORONOZ-MUGAIRI. 2
bizitza salgai, moblezta-
tua. Berogailua, igogai-
lua, trastelekua eta ba-
jerarekin. Prezio onean.
�948 585036.

DONEZTEBE. Herri er-
dianpisuaberrituasalgai.
Sukaldea,2 logela,egon-
gela eta bainugela. Be-
rogailuarekineta15m2ko
t r as te l ekua . � 630
160353.

ELIZONDO. Santiago
karrikan 83 m2ko pisua
salgai. 3 logela, egonge-
la, bainugela, sukaldea
etabalkoia.Mobleztatua.
96 .000 eu ro . � 638
231385.

ORONOZ-MUGAIRI.
100m2koetxebizitzasal-

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.net edo www.ttipi.net

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZEKO 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): 43,00 € (-2,00)

Zerri gizena
1,294 € kiloa. (=)

Zerramak:
0,590€ Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 4,25 (-0,06)
1.koa 3,95 (-0,06)
2.koa 3,71 (-0,06)
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,31 (-0,06)
1.koa 4,03 (-0,06)
2.koa 3,93 (-0,06)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretzemestizoak:
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: 6,90/7,000
8-10 kilokoak: 5,30/5,70

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(maiatzaren 11tik 18ra bitarteko prezioak)
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Citroen Xsara egoera
ez in hobean salga i .
178.000 KM. Salmenta-
ren arrazoia gutti erabil-
tzendela. Prezioa: 3.000
euro salmentaren gas-
tuak ba r ne . � 660
029573.

Rover 25 1.6 autoa sal-
gai, 129.000 kilometro,
grisa kolorekoa, gasoli-
na, 2002.urtekoa, ongi
zaindua. 3.000 eurotan.
�665 712697.

Seat Cordoba GT TDI,
110 CV salgai. 163.000
kilometro.2.000eurotan.
�679 829446.

Suzuki Santana kotxea
eta literak salgai. �948
450216.

ANIMALIAK
oparitu

Zakurkumeakoparitze-
ko,biaretaemebat.Atta
spanier arrazakoa eta
ama set ter ra . � 678
024636.

Zakurkumeakoparitze-
ko, hiru eme eta 2 ar. 35
egun ingurukoak. �626
605304/616 665191.

ANIMALIAK
salgai

Bordercolliearrazakoza-
kurkumeak salgai. Atta
eta ama hagitz onak.
�661 767027.

ZUGARRAMURDI.Behi
gorriak beraien aretzee-
kin salgai.�948599068.

3 asto salgai. Oso mer-
ke.�948514056(Ximon).

DENETARIK
salerosketak

DONEZTEBE. 12 aulki
rustikosalgai.Torneatuak.
Gaztainzurarekineginak.
Telletxea altzari-dendan
ikusgai,nahizetapartiku-
larrak izan.�646799828.

Urari indarra emateko
bonbasalgai. Indarhaun-
dikoa.Hagitz gutti erabi-
lia. �606 681291.

Bazkarenautokargado-
rea (autocargador de fo-

ORONOZ. Egurra xehe-
tuasalgai. Pagoaetaha-
ritza.Etxeraeramatenda.
�676 242520.

rraje) salgai. Juscafresa.
AJ15. 2.800 euro. �943
622860.

Ostalaritzarako altza-
riak salgai: eguneko 80
kilo izotz-zati (kubitoak)
egitendituenmakina,ba-

soen garbigailua ostatu-
rako, ardo beltzarenda-
ko armairu-bodega eta
hainbat neurritako boti-
lategiak. �639 103305
(Jose Mari).

OIHAN ENKANTEA
BERAko Udalak plegu itxiaren bidezko enkante publikoan sal-
gai jarriko du Intzola eta Gondendiaga parajeetako oihan apro-
betxamendua.
Proposamenak iragarkiaNafarroakoAldizkariOfizialean argi-ta-
ra eman eta biharamunetik hasita 15. egun naturaleko 13:30ak ar-
te aurkeztuko dira.
Baldintza pleguak Udal Idazkaritzan, 012 Zerbitzuan eta web-
orrian (www.berakoudala.net) ikusgai egongo dira.

Bera, 2012.05.16
ALKATEA, Mª Sol M. Taberna Iratzoki
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Donamariako XU-
MAI JORAJURIA MIN-
DEGIAk ekainaren
4an urtea beteko
du. Txokolate go-
xoa prestatuko
diogu gure bihu-
rriari. Zorionak fa-
miliaren partetik!

MIRARI aranzta-
rrak urteak be-
teko ditu ekai-
naren 10ean.
Aunitz urtez la-
gunen partetik
eta muxu bat
Saioa eta An-
derren partetik!

Amatxi
MARGARIk urteak
beteko ditu
ekainaren 17an.
Aunitz urtez eta
muxu haundi
haundi bat
familia guztiaren
partetik.

Lesakako ANARTZ

ARSUAGA TAPIA

gure ttikiak urtea
beteko du ekai-
naren 10ean.
Zorionak kukuxu
Asteasu eta Le-
sakako familiaren
partetik. Paaa!

OLATZ ARAKUES

MIKELAJAUREGI

lesakarrak 9
urte beteko ditu
ekainaren 2an.
Aunitz urtez on-
doko familiaren
eta berexiki Ja-
reren partetik.

Leitzako AMETS eta UNAI GUEREÑO

GARCIAk maiatzaren 29an urtea
bete dute. Zorioak maitiak eta
mila esker ematen diguzuen
pozagatik.

Leitzako UNAX ZABALETA GARTZIAk
4 urte bete ditu maiatzaren 24an.
Zorionak eta muxu haundi bat
gure gizontxoantzat aitatxo,
amatxo eta bereziki bere arreba
Yueren partetik.

Erratzuko MARIAN ETXEBERRIA

BIKONDO eta NAROA BIKONDO

JAURENAk 20 eta 7 urte bete
dituzte maiatzaren 11 eta 29an.
Zorionak familia guztiaren partetik
eta berexiki Enaitzen partetik.
Musuak.

AINGERU SALABE -
RRIA ZABALA goi-
zuetarrak 4 urte
bete ditu maia-
tzaren 24an.
Muxu bat! Aita,
ama eta berexiki
anai-arreba Yoni,
Mikel eta Yera.

Apirilaren 25ean
YONI SALABERRIA

ZABALA goizueta-
rrak 15 urte bete
ditu. Zorionak
aita, ama eta be-
rexiki anai-arreba
Mikel, Aingeru eta
Yeraren partetik.

UNAI ALZUGARAI

ARANBILLET

beratarrak
8 urte beteko
ditu ekainaren
4an. Zorionak
Almandozko
familiaren
partetik.

Zubietako JONE INDAKOTXEA

ZUBIALDEk 7 urte beteko ditu ekai-
naren 8an. Zorionak Lander eta
amatxoren partetik, egun on-ona
pasa eta berendu goxoa prestatu.
Muxu potolo bat eta izan
zoriontsu!

Zubietako JONE INDAKOTXEA ZUBIALDEk
urteak beteko ditu ekainaren 8an.
Zorionak zure urtebetetzean, zorio-
nak ta urte askotarako, zorionak
belarritik tiratzean, zorionak ta muxu
bat, zuretzako! Mila kilo zorion eta
muxu erraldoia Xune, Mirari, Unai eta
Aimarren partetik, baita amatxi,
attona eta osaba-izeben partetik ere.

Auzako ZELAI SARRATEA ALDAZek
ekainaren 2an 4 urte beteko ditu
eta IKER SARRATEA ALDAZek 2 urte
bete ditu maiatzaren 22an. Muxu
haundi bat gure printzesitari eta
gure kaskagorriari aitetxi, amatxi
eta osaba Angel Mªren partetik
Oronoz-Mugairitik.

ASUNZION OLAGARAI urdazubiarrak
91 urte bete ditu maiatzaren 19an.
Aunitz urtez eta muxuak argaz-
kian zurekin dauden ilobak, Joxe
Angel eta Pablo anaien partetik.

EKIÑE GOÑI OS-
KOTZ aranztarrak
3 urte beteko ditu
maiatzaren 31n.
Zorionak etxeko
printzesari eta
Arantza eta Oiz-
ko familiaren par-
tetik muxutxuak.

Oronozko MAIA-
LEN BARAIBAR

GORTARIk 8 urte
bete ditu maia-
tzaren 27an. Zo-
rionak etxekoen
partetik gure prin-
tzesari, bereziki
Aitorren partetik.

Oronozko AITOR

BARAIBAR GORTARI

bihurriak 5 urte
beteko ditu ekai-
naren 8an. Zorio-
nak familiaren
partetik gure txo-
ferrari, bereziki
Maialenen partetik

Oronozko MAIALEN eta AITOR

BARAIBAR GORTARIk urteak beteko
dituzte maiatzaren 27an eta ekai-
naren 8an. Muxu haundi bat gure
bikote urdinari familiaren partetik,
bereziki Olaia, Eider eta Lorearen
partetik.

Lesakako Bekarrotako AMAIUR eta
AINITZE MARTINEZ OLAZABAL ek 4 urte
beteko dituzte ekainaren 16an. Lau,
lau, lau, sardina bakalau! Muxu pila
Igantziko eta Lesakako familiaren
partetik. Segi hain goxuak eta ximpa-
tikak izaten! (eta bihurriak ere bai).

Iturengo IÑAKI BAZTERRIKA ILARREGIk
ekainaren 4an 3 urte beteko ditu.
Zorionak eta muxu haundi bat attatto
eta amatxoren partetik.

KONSUELO IRIARTE IBARRA sunbilda-
rrak ekainaren 2an urteak beteko
ditu. Aunitz urtez eta eguna ongi
ongi pasa familia guztiaren parte-
tik eta berexiki iloba ttikien parte-
tik. Muxuak izeba kokolo.

Zorionak UNAX PERURENAri
maiatzaren 24an 5 urte bete
dituelako. Iturengo amatxi, aita-
Irune, osaba-izeba eta arreba
Naroaren partetik besarkada
haundi-haundi bat, baita
Aizoaingo osaba-izeba eta lehen-
gusinak diren Janire eta Iraiaren
partetik ere. Muxu potolo bat.

Iturengo IÑAKI BAZTERRIKA

ILARREGIk ekainaren 4an 3 urte
beteko ditu. Zorionak eta besarka-
da haundi bat Ameztiko birrama-
txi, atautxi-amatxi eta osaba-ize-
baren partetik. Muxu potolo-potolo
bat gure etxeko mutiko ttikiari.

Leitzako UNAI eta AMETS GEREÑO

GARCIAk urtea bete dute maiatza-
ren 29an. Zorionak aitatxo, ama-
txo eta familia guztiaren partetik

Irungo UNAI ZUBIALDE SUSPERREGIk
7 urte bete ditu maiatzaren 29an.
Gure UNAItxorentzat, Xune, Mirari,
Jone, Aimar, Lander, izeba-osa-
bak, amatxi-attona eta gurasoen
partetik zorionak! Ongi pasa
eguna eta goxokien zai geldituko
gara. Muxu handi bat tanborjole!



PUBLIZITATEA | 55
ttipi-ttapa | 567 zk.

2012.05.31




