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Artilea lantzeagatik egin da ezagun
Bitoriano Arzuaga urroztarra. 14 urterekin
ikasi zuen haria egiten eta 87 urte bete
berritan etxean ikasitakoari eusten dio.

Ahari iletik abiatu eta haria egin ondotik,
txanoak, txalekoak, zapinak, kuleroak,
tangak, bularretakoak... Denetarik egiten
du eta etxean zein azoketan saltzen ditu

bere produktuak. Larunbat honetan, ekai-
nak 16, Urrozen lehenbiziko aldiz eginen
den Eskulagintza Egunean herriaren
omenaldia jasoko du Arzuagak.

Bittoriano ARZUAGA | Artilea lantzen duen urroztarra

«Orain jendeak ez du lehen bezala
zapinak erosteko ohiturarik»
G. PIKABEA | URROZ
Noiz hasi zinen artilea
lantzen?
14 urterekin hasi nin-
tzen, amatxiri ikusita.
Egunez etxetik kanpo
aritzen nintzen lanean,
eta amak egunez ilea
harrotuetaprestatuegi-
ten zidan nik gauez ha-
ria egiteko. 15-16 urte
nituenean, bertze ema-
kumebatekintratuaegin
nuen.Berakzapinaksal-
tzen zituen eta nik haria
egiteagatikzapinbakoi-
tzeko hiru duro eta be-
rakbertzehirudurohar-
tzeko tratua egin ge-
nuen. Urte batean 50
pareegingenituen.Sol-
daduskara joanarte,ur-
tero aritu nintzen zapi-
nakegitenetasoldadus-
kara joateko nik haria
prestatuetaarrebaktxa-
keta ere egin zidan.Ga-
rai hartan, barride ba-
tzukere lanhorretanari-
tzen ziren eta elkarrekin
aritzen ginen. Gero,
haiek hemendik [Urroz-
tik] joan ziren eta baka-
rrikgelditunintzen.Han-
dikgoiti, lauzpabortzur-
tezarruntgutti aritunin-
tzen haria egiten. Nire-
tako arropa urtero egi-
tennuen,galtzerdiaketa
txaketa,bainabertzeen-
dako ez. Gerora berriz
hasi nintzen. Behin,
etxe batean peoi nen-
goela, txaketa egiteko
haria ote nuen galdetu
zidaten. Eta haria egin
etatxaketaereeginnien.
Orduan, artilearekin

egindako txaketa luxu
bat izaten zen.
Nondik lortzen duzu
artilea? Eta nola egi-
ten duzu haria?
Arraioztik ekartzen dut
ilea, eta ahariaren ilea
izatenda,ardiarenabai-
nohobeadelako.Behin
ekarrita, ileari zikina
kentzen diot. Gero ur
epeleanetaxaboiarekin
garbitu egiten dut. Es-
puma bezala harrotzen
da ilea eta ondotik, pa-
reta gainean paratzen
dut idortzeko, eguzki-
tan.Horretarakoegural-
di ona behar da, eguz-
kitsua. Ordu batzuren
buruan buelta ematen
dietetaarratsaldealde-

ra bildu. Ilea garbia da-
goenean haria egiten
hasten naiz. Artile mul-
tzobathartuetanireka-
suan, ni ezkerra naize-
lako,muturbateskuine-
ko eskumuturrean lo-
tzendut,etabertzeatxa-
bilaedomaratilari lotzen
diot. Ezkerreko eskua-
rekinhariaateratzenjoa-
ten naiz. Haria egitetik
akitzean, prest dago
arropakorratzekinegite-
ko.Denboragehienaha-
riaegiten joatenda,bai-
na ni ez naiz apuruan
aritzen, lasaihartzendut.
Noizhasizinenazoke-
tara joaten?
Egunbatean,soldadus-
kanelkarrekin ibili ginen

Oizko lagun baten gal-
tzerdiak ikusi zizkidan
eta nork eginak ote zi-
rengaldetuzidan.Nero-
nek eginak zirela erran,
etaharianolaegitennuen
galdetu zidan,maratila-
rekin ala rokarekin egi-
ten ote nuen. Maratila-
rekin aritzen nintzela
erran nionean Baigorri-
raeramanbeharnindue-
laerranzidan, Nafarroa-
ren Egunera. Eta hura-
xe izan zen nire lehen-
biziko irteera, orain de-
la30baturte.Harenon-
dotik, hurrengo ateral-
dia Leitzara egin nuen,
eta han amerikano ba-
tek lau pare zapina ero-
si zizkidan, 3.000 peze-
tetan.Kontentetorrinin-
tzenetahandikgoitikan-
pora ateratzen hasi nin-
tzen. Lan honetan gel-
ditu gabe, 30 urte baino
gehiago daramazkit.
Azokek badute inda-
rra oraindik?
Lehen gehiago saltzen
zen, eta norabait joan
aldiro dirua ere ematen
ziguten. Orain, ordea,
jendeakezdu lehenbe-
zala zapinak erosteko
ohiturariketazenbait to-
kitan lehenematenzute-
na kendu dute. Baina ni
edozein tokitara gustu-
ra joaten naiz. Norma-
lean, Oizko Migel Urroz
kutxaragilea eta Juan
Pedro Goñi kaikuegilea
elkarrekin joaten gara
ferietara.Noizeanbehin
etxeraereetortzenzaiz-
kit erostera.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Bitoriano Arzuaga haria egiten.

SALMENTAK BEHERA
«Lehen gehiago
saltzen zen azoketan,
eta norabait joan
aldiro dirua ere
ematen ziguten.
Orain, ordea, jendeak
ez du lehen bezala
zapinak erosteko ohi-
turarik eta zenbait
tokitan lehen ematen
zutena ere kendu
dute. Baina ni edo-
zein tokitara gustura
joaten naiz. Norma-
lean, Oizko Migel
Urroz kutxaragilea
eta Juan Pedro Goñi
kaikuegilea elkarrekin
joaten gara ferietara».
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BortziriaketaMalerreka-
Bertizaranan materia
organikoa murrizteko
hainbataukeraparatudi-
tuzte mahai-gainean.
Txomin Elgorriaga da
proposamenak ikertzen
ari denetako bat eta be-
rakemandizkiguxeheta-
sunak:herri ttikiedoerre-
pide nagusitik urrutiago
daudenentzatedoerrepi-
de nagusitik hurbil dau-
denentzateredudesber-
dinakproposatudituzte.

HERRI TTIKIAK
Herri ttikietan edo

errepidenagusitikurrutia-
godaudenetan,konpos-
taegiteaproposatudute,
etxekokonpostaedoau-
zokoa. Izanere,Elgorria-
gak azaldu digunez,
«errepidenagusitik urru-
ti izanda,harainokilogu-
ttibatzukbiltzerajoateak
dirutza gastatzea ekarri-
ko luke». Horrekmerezi-
koezlukeela iritzita,Baz-
tango 13 herritan, Male-
rreka-Bertizaranako 13
herritanetaBortzirietako
3 herritan konpostaren
aukeraindartunahidute.
«Etxekokonpostazabal-
tzensaiatukogara,bakoi-

tzak berea egin dezan,
eta ezin duenak, pisue-
tanbizidelakoedo,auzo-
koa egiteko aukera iza-
nen luke». Horretarako,
ordea, Hiri Hondakinen
Mankomunitateanbada-
kite kanpaina indartsua
egin beharko dutela,
«ahalik eta jende gehien
animatzen saiatuko ga-
ra,bainaboluntarioa iza-
nenda, ezin baitugu inor
konpost-ontzia etxean
paratzera behartu», dio.

HERRI HAUNDIENAK
Herri haundienetan

edo errepidetik hurbil
daudenetan, bertzelako
aukerak dituzte esku ar-
tean.Bera,Lesaka,Sun-
billa, Doneztebe, Irurita
eta Elizondorako lau au-
kera proposatu dituzte:
1. Bosgarren edukion-
tzia. Hondakin organi-
koak biltzeko bosgarren
edukiontzimarroiapara-
tukolitzateke,giltzarekin.
Hau ere boluntarioa iza-
nen litzateke, eta nahi
duenakMankomunitate-
anedukiontzikogiltzaes-
katubeharko luke. Etxe-
an erabiltzeko ontzi ttiki
etapoltsa konpostagarri

G. PIKABEA
«Gaiorganikoarenbil-

keta bereizia ezarriko da
Nafarroan. Hiri hondaki-
nak%10murriztubehar-
ko dira eta 2011n sortu
zen materia organikoa-
ren erdia bildu beharko
da2020rako».Halaxedio,
bertzeak bertze, Nafa-
rroako Hondakinak Ku-
deatzekoPlanIntegralak
(NHKPI).

Organikoamurrizteko
bidean, gaur egun, kon-
posta daBaztan, Bortzi-
riak etaMalerreka-Berti-
zaranan martxan da-
goen ekimena, eta joan
denurteraartebanatuzi-
ren konpostontziekin 76
Tonabilduzirenkonpos-
ta egiteko. Baina 10.000
Tonazaborsortuzireneta
datuhoriekkontuanhar-
tuta, kopurua ez da hain

haundia. Txomin Elgo-
rriaga Bortzirietako Hiri
Hondakinen Mankomu-
nitatekoteknikariarenara-
bera, «konpost kanpai-
narekin hondakin orga-
nikoa murriztu da, baina
gure zerbitzuetan ez du
eragin». Beraz, NHKPIk
dioena bete nahi bada,
eta azken urteotako bir-
ziklapen tasa «geldirik»
dagoela ikusita, Baztan,

HONDAKINEN TRATAMENDUA� BAZTAN, BORTZIRIAK ETA MALERREKA-BERTIZARANA

Ez birziklatzea
birziklatzea baino
garestiagoa izanen da
2020rako joan den urtean sortu zen materia organi-
koaren erdia bildu behar dela dio Nafarroako Planak
eta helburu horrekin hainbat aukera proposatu dituzte

Herri haundietan eta errepide nagu-
sitik hurbil daudenetan lau aukera
paratu dituzte mahai-gainean: 5.
edukiontzia edo atez atekoaren hiru

eredu. Herri ttikietan edo errepidetik
urrutiago daudenetan konposta egi-
tea proposatu dute. Orain, Man-
komunitateei dagokie erabakitzea.

ARGAZKIA: IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA
Auzoko konpostaren eredua da hau, Iruñerriko Mankomunitateak Subizan egindako esperientziaren adibidea.
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batzuk hartuko lituzke.
2.Atezateerrefusa ba-
karrik biltzea (birzikla-
garriakezdirenhondaki-
neideritzeerrefusa:hau-
tsa, hautsitako platerak
etaedalontziak,pixoiha-
lak...): karrikanposteba-
tzukparatukolirateke,eta
familiabakoitzakkaxabat
izanen luke. Kaxa horie-
tanerrefusaaterabehar-
koluketeetaposteanzin-
tzilikatu. Astean behin
bilduko litzateke, baina
bildu baino lehen, ontzi
barrenean zer dagoen
ikusikoluketeetabirzikla-
garria den zerbait ikusiz
gero,ezlitzatekebilduko.
Honen harira, zera gehi-
tudiguElgorriagak:«gaur
egunbirziklatzen ahal ez
dena bilduko litzateke
atez ateko aukera hone-
kin».Kasuhonetan,edu-
kiontzi berdea kenduko
litzateke, edukiontzima-
rroiaparatuetaoraindau-
den edukiontzi urdinak
eta horiak mantendu.
3.Atezateerrefusaeta
hondakin organikoak
biltzea (sukaldatu nahiz
sukaldatu gabeko janari
soberakinak dira organi-
koak): kanpoan posteak
egonen lirateke, eta etxe
bakoitzean behar den
kaxaedukiko lukete, ba-
tetikerrefusa,etabertze-
tik hondakin organikoa

biltzeko. Hortaz aparte,
enbasea,paperaetabei-
raren edukiontziakman-
tendukolirateke.Kontro-
larenaldetik, «aitzinekoa
baino hobea» dela dio
teknikariak, «bi gauza,
errefusa eta organikoa,
kontrolatuko liratekee-
lako. Eta behar ez den
zerbait atera duenari ez
liokete kaxa bilduko».
4. Hondakin organi-
koak, errefusa, papera
eta enbaseak atez ate
biltzea:beiraezgainera-
koguztiaatezatebilduko
litzateke, kanpoan dau-
den posteetan tokatzen
dena utzi beharko bailu-
kejendeak.«Hemenkon-
trolahaundiaizanenlitza-
teke», dio Elgorriagak.

Atezatekoaukerenka-
suan, organikoa astean
bialdizguttienezbilduko
litzateke,etaerrefusa,en-
baseaetapaperaastean
behin. Asteko egun jakin
bakoitzeko, hondakin
mota bat atera beharko
lukete herritarrek. Aipa-
tzekoa da, bertzetik, he-
rri hauetan, herritik apar-
tedaudenetxeetabase-
rrietankonpostarenalde-
ko apustua egin dutela.
Lau aukera hauek herri-
gunerako dira.

Elgorriagarenirudiko,
proposatudirenneurrien
artean, «argi dago tekni-
koki atez atekoarekin
bildukodelagehien,kon-
trola haundiagoa izanen
delako eta nolabait erra-
teko, jendea behartua
egonen delako bereizte-
ra. Baina bilduko denak
gastua konpentsatzen
duenikusibeharda». Ha-
siera batean, sei herrie-
tarako egin da proposa-
menaedo ikerketabaina
horrek ez du erran nahi
errepidetikhurbildauden
bertze herrietan aukera
hauekbaztertuakdirenik.

Proposatu diren neu-
rrienarteandeuserabaki
aitzinetik,alternatibaba-
koitzarekinzenbatbildu-
kolitzatekeenetazenbat
kostakolitzatekeenikus-
teko azterketa egin du-
te, bideragarria izan dai-

tekeenalaezjakiteko.El-
gorriagak Hirusta Ingu-
rumenHezkuntzaenpre-
saren laguntzarekin egin
du lan hau eta emaitzak
ekainaren5eanaurkeztu
zituen Donezteben udal
ordezkarien aitzinean.

Proposamenakmahai
gainean daudela, orain
mankomunitateedoudal
bakoitzari dagokio zein
neurrikomenideneraba-
kitzea.«Zonaldekabakoi-
tzakerabakibehardube-
rea, baina Baztan, Bor-
tziriaketaMalerreka-Ber-
tizaranan denen artean
zerbait egiten saiatu be-
hargenuke,bakoitzabe-
realdetikeginezgero,au-
nitz garestituko delakoz.
Halere, erabaki politikoa
daetahorguezgarasar-
tuko».Neurri berrianoiz-
koegonendenindarrean
oraindik ez dakite, baina
udaletamankomunitate-
koordezkariekuztailaren
4an eginen dute hurren-
go bilera eta ordurako
gaia sakonduta, udal eta
mankomunitate bakoi-
tzak solastutakoa para-
tuko du mahai gainean.

Aukera edozein dela
ere,«herritarrentzatalda-
keta» izanendaHiriHon-
dakinen Mankomunita-
tekoteknikariarenirudiko:
«orainartebakoitzakna-
hi duenean bota izan du

zaborra edukiontzira.
Bosgarren edukiontzia-
rekinaldaketaezdahain-
bertzerakoaizanen,nahi
duenakeginenduetana-
hi ez duenak ez. Baina
atez ateko sistemarekin

egun jakin batean atera
beharko dituzte honda-
kinak». Herri ttikietan
proposatutako eredua-
rekin ere, «ohiturak al-
datubeharkodirela»adie-
razi du.

«Ezbirziklatzeabirziklatzeabainogarestiagoa izanenda».Hori ere nabarmen-
du digu Txomin Elgorriagak: «orain arte bezala segitzen badugu zabor tasak
igoko dira». Katalunian, adibidez, zabortegian sartzen den Tona bakoitzeko
kobratu izan dutenaz gain, orain, 20 euroko kanona gehitu diote. Gaur egun,
Iruñerriko zabortegian sartzen den Tona bakoitzeko 45 euro inguru ordaintzen
dugu eta Katalunian bezala 20 euroko kanona paratuz gero, 65 euro izanen li-
rateke. Gipuzkoan, ordea, Tonako 143 euro ordaintzen dute. Nafarroan orain-
dik ez dute erabaki, «baina ziur gaude garestituko dela, jendea birziklatzera
behartzeko». Joan den urteko datuak adibidemodura aipatu ditu Elgorriagak:
«iaz 10.300 Tona inguru bildu genituen guztira, horietatik 2.700 inguru selekti-
boki bildutakoak izan ziren eta gainerako 7.600 Tonatik goiti edukiontzi ber-
deetakoak. Beraz,%70etik goiti Iruñerriko zabortegira joan zen eta Tonako or-
daintzen den 45 euroko prezioa igotzen bada, eta horri 7.600 Tona biderkatu-
ta, prezioa aunitz igoko da. Ez badugu deus egiten ere, aunitz garestituko da.
Birziklatzen badugu bilketa zerbitzua garestiagoa izanen da, baina tratamen-
duplantan sartzeagatik tasamerkeagoa izanendaorganikoa zabortegian sar-
tzeko tasa baino. Bereizteko lana etxean hartzen badugu, merkeagao atera-
ko zaigu, birziklatzen ez den zaborra hagitz garestia izanen baita».

«Zaborra bereizteko lana etxean
eginda, merkeago aterako zaigu»

ESALDIA
«Teknikoki atez ate-
koarekin bilduko da
gehien, baina ikusi
behar da bilduko
denak gastua
konpentsatzen duen»

Txomin ELGORRIAGA
Hiri Hondakinen teknikaria

Materia organikoa biltzeko bosgarren edukiontzia, itxia.

Atez ateko
sistemarekin, poste
batean bakoitzak
dagokion kaxa
utziko luke.

� IKERKETA GASTUAK ETA BILKETA BIDERAGARRIAK DIREN IKUSTEKO
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Guriirakaskuntza liburuakkobratu, irakasleak
eta medikuak kendu, lanetik kanporatzea
merketu, erretiro adina 67 urtera eta BEZa

igo bitartean, Bankiari 23.000 milioi euro eman
(gureak noski). «Ez da Bankiari emandako diru la-
guntza, kapitala baizik, beraz ez dugu itzuli behar-
ko» erran du lasai demonio Goirigolzarri presiden-
teak. Ole! Guk ere kapitala nahi dugu, ez laguntza!

Nikerebueltaemannahidiot

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 2001.06.14 / TTIPI-TTAPA 304. zbk

Bozaten museoa egiteko Xabier Santxotenaren lehen urratsak
1997tik Gorrienea museoan bere zenbait lan jarri zituen, baina abudo ohartu
zen bertan ez zegoela bere lan guztiak sartzeko lekurik. Hala, Bozateko erre-
pide bazterrean Jesuitek belagi bat saldu ziotenetik museo erraldoi baten proi-
ektuan buru belarri sartu zen. 33.000 metroko ibilbidean 8 borda eraikitzeko
asmoa zuen eta bakoitzaren barnean eskultura familia bat jarri. Horixe zen egi-
tasmoaren erdigunea. Baztango Udalak begi onez ikusi zuen proiektua, baila-
raren ekonomiarako onuragarria izanen zelakoan. Hameka urte beranduago,
Santxotena museoa Arizkunen gehien bisitatzen den lekua da.

Aspaldian, oso aspaldian, eskolara joaten nin-
tzeneko garaian (probetxamendu eskasare-
kin, antza), Grezia mendebaldeko humanis-

moaren gurasoa dela erakusten ziguten, duela hi-
rumilaurtekogreziarrekdemokrazia (herriarenagin-
tea) asmatu zutela eta abar. Oraindik gogoan dut
Periklesen Atenas edo Partenongo irudia. Geroztik
ezdutberririk izanGreziari bu-
ruz, lagunen baten bidaiaren
kontaketa ez bada, eta horre-
lakokontaketeiorokorreanbe-
larriak ixten dizkiet.
Egunotan, hala ere, Greziare-
kin gosaldu, bazkaldu, afaldu
egitendugu:Europakoekono-
miaren %3a izaki (ekonomia
asko ikasten ari gara!), grezi-
ar gaixoek europar guztiak amildegira eta honda-
mendira eraman behar omen gaituzte. Alferrak, iru-
zurtiak, anti-demokratak, gastatzaileak, etxekal-
teak, matxinatuak? Pelikula triste honen gaiztoak?
Ez, eskerrik asko, Merkel-Rajoy-Barcina, ez naiz
espainiarra ez alemaniarra: gaur greziarra nauzue.

Greziarra naiz, eta?

Nire txanda
Luis GARDE

«Merkel-
Rajoy-Barcina,
ez naiz
espainiarra ez
alemaniarra:
gaur greziarra
nauzue»

Pedro URRUTIA
Saldiasko alkate 32 urtez

Malerrekako Eguneko
ospakizunak hasteko
omena ld ia eska in i
zitzaion 32 urtez Sal-
d iasko a lka te izan
dena r i . Au r reskua
dantzatu zioten eta za-
pi zuria eskaini.

Salvador YANCI
Beti Gaztek omendua

Kasik hiru hamarkada
Lesakako elkarteko
zuzendaritza batzor-
deanetaazken16urte-
ak presidente kargua
beteduenakomenaldia
jaso zuen Mastegin
maiatzaren 26an.

Ignacio LARRA
Berako margolaria saritua

XXI. Cultura Viva arte
plastikoensaria jasodu
margolariak ekainaren
1ean Madrilen. Marga
Irazokiemaztearekineta
Berako senide eta la-
gunek in j oan zen
Madrilera.
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Kolaborazioak

Goiz mugitu batean, zortzi eta erdietan, 80
urte inguruko gizon zahar bat iritsi zen os-
pitalera,hatz lodibatetikpuntuakkenziezaz-

kioten. Gizonak, larri eta estu zegoela esan zuen,
eta hitzordu bat zeukala bederatzietan.
Bere bizi-seinaleak egiaztatu nituen, eta esertze-
ko eskatu nion, jakinda, agian, ordubete baino ge-
hiago pasa litekeela, norbaitek kasu egin ahal izan
baino lehen.
Bere erlojuari begira ikusi nuen, eta une horretan
beste inongo gaixorekin ez nengoenez lanpetuta,
erabaki nuen bere zauria miatu ahal nuela.
Miaketaren bitartez egiaztatu nuen sendatuta ze-
goela, eta, orduan, doktoreetako bati zenbait tres-
na eskatu nizkion, josturak kendu eta bere zauria
osatzeko.
Sendaketak egiten nizkion bitartean, galdetu nion
ea goiz hartan beste hitzordurik ote zuen beste
sendagileren baten batekin, oso larri eta estu ikus-
ten bainuen.
Gizonak esan zidan ezetz, geriatrikora joan behar
zuela, emaztearekin gosaltzeko.
Haren osasunaz galdetu nion.
Agureak erantzun zidan, emaztea aspalditik ze-
goela han, alzheimerra zuelako.
Geroago, galdetu nion ea haserretuko ote zen, be-
randutxo iristen baldin bazen.
Gizonak erantzun zidan, emazteak aspaldi hone-
tan ez zekiela nor zen bera, bazirela bost urte,
emazteak jadanik ezin zuela bera ezagutu.
Harritu egin nintzen, eta ordun zera galdetu nion,
«Eta zuk goizero jarraitzen duzu joaten, nahiz eta
emazteak ez jakin nor zaren zu?».
Agureak irribarre egin zuen, eta eskua laztandu zi-
dan. Orduan honako hauxe erantzun zidan:
«Hark ez daki nor naizen ni, baina nik oraindik ba-
dakit nor den hura».
Larruazala laztu egin zitzaidan, eta negar-malkoei
eutsi egin behar izan nien,
berak alde egiten zuen bi-
tartean, eta zera pentsatu
nuen:
«Hauxe da nik nahi dudan
MaitasunmotanireBizitzan».
Benetako Maitasuna ez da
fisikoa, ez eta erromantikoa
ere.
Benetako Maitasuna da
onartzeadenguztia, izande-
na, izanen dena eta izanen
ez dena.
Jenderik zoriontsuenak ez dauka, nahi eta nahi ez,
dagoen hoberena; beraiek, soilik, eginbeharrekoa
egiten dute ahal duten modurik hoberenean.
«Bizitzan kontua ez da nola biziraun erauntsi ba-
tean, baizik eta nola dantzatu euripean!».

Nola dantzatu euripean

«Benetako
maitasuna da
onartzea den
guztia, izan
dena, izanen
dena eta izanen
ez dena»

Xanti BEGIRISTAIN

Gaur egun, krisia hitza, gure etxeko sukalderaino sar-
tudaetadauzkagunalbisteenarabera,denboraldi lu-
ze baterako izango dela ematen du. Bizilagun berri

hau, nolabait esateagatik, gure ondoan edukitzeak, urdurita-
suna eta kezka sortzen digu eta berarekin borrokan hasten
baldin bagara, menderaezina ematen du!
Krisia,ondoandaukaguetagainetikezindugunezkendu,be-
re ondoan bizitzen ikasteak, aukera bat izan daiteke.
Horrelako egoera zail baten aurrean, bizitzari buruz dauka-
gun ikuspegia, oraindik objektiboagoa egin beharra dauka-
gu eta gauzak, modu zabalagoan ikusi. Baliteke, krisiak, guk
orain ikusten ez dugun aukera on bat ekartzea eta itxaro-
pentsuegonbeharradaukagu.Hauesanda,badirudiuneho-
netan ez dudala ezer konpontzen baina gauzak beste modu
bateraikustekomanerada.Ikuspegiaaldatzenbadugu,egoe-
ra aldatzeko aukera dugu eta egoera aldatzen badugu, kri-
sia gainditzen hasteko aukera dugu. Krisiari aurre egiteko,
gure barruan dagoen komunikazioa entzun behar dugu eta
gure buruarengan konfidantza gehiago izan.
Krisiari aurre egiteko, nire esperientzian oinarritzen naiz, era-
giketamentalakegiteabeharrezkoadelaesateko.Gaizkizau-
denean,errazadaamoreemateaetabatzuetan,amoreematea
komeni da. Baina gauza batetan amore emateak ez du esan
nahi aukera gehiago ez ditugula. Aukera berriak hor daude
eta modu batera ez bada, beste modu batera saiatzea ezin-
bestekoa da.
Gauza berriak egiteak eta jende berria ezagutzeak, asko la-
guntzen du gure egoera pertsonala eta profesioanala hobe-
tzen. Garrantzitsua da pentsatzea zer gustatzen zaigun. Gus-
tatzen zaiguna egiten badugu, errazago egingo dugu aurrera.
Egoera profesionalak konpontzeko, lehenik egoera pertso-
nalakkonpondubeharditugu.Gureburuandaudengora-be-
herakorekatubehardituguetahorretarakoezinbestekoa iru-
ditzen zait, barkatu behar duguna barkatzea. Barkatzen du-
gunean, nahiz batzuetan zaila izan, aurrepausu handi bat
ematen dugu eta egoera berriak bizitzeko, prestatzen gara.
Krisia dela eta, enpresa asko itxi dira eta jende asko langa-
bezian dago. Enpresa bat ixtea zaila egiten da eta lana gal-
tzea ere bai. Zerbait ixten denean ez du betirako izan behar!
Etorriko dira garai berriak! Enpresa berriak irekitzeko auke-
rak eta lan-postu berriak aukeratzeko garaiak ere ailegatuko
dira. Baina, garai berriak eta aukera berriak ailegatzen dire-
nean, ikusteko prest egon beharra dugu eta ikusteko gaita-
suna izateko, lanean jarraitu behar dugu. Prestatuak baldin
bagaude, prestatu gabe daudenak ikusten ez dutena, pre-
statua gaudenak ikusiko dugu eta hor dago ezberdintasuna.
Guk, euskaldunak, badakigu zer den pilota-jokua eta adibi-
debezala,eskuz-banakakofinalbatean,batek22tantoegingo
ditu eta besteak gehienez 21. Desberdintasuna tanto bate-
koa da bainaa emaitza, batek txapela buruan eta besteak la-
nean jarraitu beharra, txapela lortu nahi badu.
Gaur egun eta bizitza heldu den bezala ikusita, desberdinta-
sunak gero eta txikiagoak dira eta izango dira. Muga zaila
horietan bizitzeko prestatu behar dugu. Prestatu eta begia
zorroztu.

Krisia

Jexux BULDAIN
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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

Osasun
kontseilariaren
bisitaren harira

Migel Mari Irigoien
(Etxalarko alkatea), Jaime
Iturria (Arantzako alkatea)
eta Marisol Taberna
(Berako alkatea)

Marta Vera Kontsei-
lariak Osasun arloko
murrizketen inguruanal-
kateekinegindakobile-
raren ondotik argibide-
akemannahi ditugu si-
natzen dugunok:

1. Gobernuaren eta
UPNren erabilera
alderdikoia.
Idatzi hau sinatzen

dugun alkateek salatu
nahi dugu Nafarroako
Gobernua, eta bereziki
UPN,osasunmurrizke-
ten berri emateko egi-
ten ari den bileren era-
bilpenpolitikoaetama-
nipulazioa.

Batetik, hagitz larria
iruditzen zaigu Osasun
Sailburuak udalekin bi-
lerak deitzea eta uda-
lenordezkaritzamugat-
zen duen bitartean al-
derdikideei inolako ar-
razoi teknikorik gabe
bertan egoten uztea.
Hainbat udal ordezka-
riri sarreradebekatuzai-
enbitartean,UPNkoki-
de bati bertan egoten
utzi zaio, ‘Kontseilaria-
renalderdiberekoa’de-
naren aitzakian. Ondo-
rioz, udalei azalpenak
emateko eskualdean
antolatutako bi lera
hauetan bere alderdiki-
deen babesa bilatu du
Kontseilari andreak,eta
aldiz, udalen ordezka-
ritza mugatu du, agian
jakin dakielako erranen

duenagezurradela, eta
beraz, kritika murriztu
nahi duelako, bertze
gauza anitz murrizten
duten bezalaxe.
2.Eskualdeabibilere-
tan banatu.
Jarrerahonenbertze

argibide garbia eskual-
dea izan daiteke bi bi-
leratan banatu izana.
Aitzakia jende gutiago-
ko bilerak egitea izan
da, baina azkeneanha-
gitz azalpen orokorra
izan da, eta ez du xe-
hetasunik eman esku-
aldeko egoeraz. Hala-
ber, ezin dugu ulertu
Baztan-Bidasoa esku-
aldeanhiruosasun-ere-
mu egonik, eremu ho-
rietakoherriakmoduna-
hasian banatu izana bi-
leretan.
3.Ezdaberrantolake-
ta, murrizketa da.
Eraginkortasuna bi-

latzenduenberrantola-
keta saldu nahi digute-
na murrizketak bertze-
rik ez dira. Ados gaude
eraginkortasuna bilatu
behar dela, baina ez
ikuspegiekonomikotik,
NafarroakoGobernuak
egitenduenbezala.Be-
rrantolaketaren helbu-
ruahiritarreizerbitzuho-
beaemateabehar luke.

Kasu honetan argi
gelditu da xedea ez de-
la hori izan. Berrantola-
keta eraginkor bat egi-
teko profesionalen eta
erabiltzaileen iritziaketa
proposamenak kontu-
tan hartu behar dira na-
hi eta nahi ez, eta ez da
hori Gobernu honek
egin duena.
4.Manipulazioetage-
zur lotsagarriak.
Onartezinadaberai-

enkudeaketarenporro-
ta langile eta profesio-
nalenbizkaregitea.Ezin

duguonartuosasunar-
loan lan egiten duten
profesionalenospe txa-
rra bilatzea eta aldarri-
katzea berrantolaketa-
renaurkezpenbileretan.
Lotsagarria iruditzen
zaiguKontseilari andre-
ak berrantolaketaz jan-
tzinahidituenmurrizke-
tak justifikatzekoprofe-
sionalensoldatak,opor
egunaketaprofesional-
tasuna kolokan jartzea.

Ez da zilegi orain ar-
teko kudeaketak era-
gindako gabeziak me-
diku, erizain, adminis-
tratibo eta osasuneko
langile guztiei lepora-
tzea. UPN izan da ku-
deaketaren arduradu-
na, etabereabakar-ba-
karrik da ardura.
5. Ez gaituzte engai-
natuko.
Alkateok garbi dugu

herritarren osasun arre-
tak duela lehentasuna,
eta lehentasun horri ja-
rraituz zorrotz aztertuko
ditugu Nafarroako Go-

bernuak eta UPN-k egi-
ten duten aldaketa oro.

Lehentasuna herri-
tarrekdutelako,ongida-
kigu aurkezten zaigun
hau ez dela berrantola-
keta,murrizketa baizik.

Eta Lehentasuna
herritarrekdutelako, ja-
kin badakigu, profesio-
nalen lanari esker ora-
in arte osasun sistema
eta lehenarretamartxan
izan direla. Beraien es-
fortzuagatik ez balitz,
eta kontuan izanda zei-
nen kudeaketa kaxka-
rra egin duen UPN-k,
gauzak anitzez okerra-
go leudeke.

Gure eskualderako
garapenerako elkarla-
nerakoprest izanengai-
tu beti Gobernuak, zin-
tzotasunez jokatuz ge-
ro, eta inolako erabile-
ra alderdikoirik eta ma-
nipulaziorik egin gabe.

Aroztegia eta
banku sistema

Agurtzane Obregozo eta
Joseba Otondoa
(Aroztegia eta gero zer?
taldeko kideak)

Lekarozko Arozte-
giako egitasmo espe-
kulatzaileari buruz au-
nitzetansolastatugara,
800 pertsonako herri
berri batek sortuko li-
tuzkeenondorioetakal-
teak aipatuz edo leka-
roztarrek galdeketan
adierazi zutenezezkoa-
ren gainetik aitzineko
udalak –NaBaik eta
UPNek- eman zioten
babesa azpimarratuz.
Aroztegia, garbi izan,
Baztango lurretanegin-
dako Gorraiz modukoa
litzateke. Gaurkoan,
haatik, proiektu honek
bankusistemarengain-
beherarekinetakrisigo-
gor honekin duen lotu-
ra nabarmendu nahiko

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Estitxu FERNANDEZ • Doinua: Habanera

Irratian erran dute
A-Lamara goazela
Ratoren Bankiarentzat
milioiak behar direla.
Lasai! Moncloa da ile
apaindegi bat bezela
handik ta hemendik moztuz
salbatuko da pastela.
Ta bitartean zirkoa
bilakatu da Zarzuela
pailazo ta elefante
montatu dute itzela.
Argi dago inoiz baino
bidezkoagoa dela
erratea euskaldunak
bertze herri bat garela.

Irratiak jarraitu du
bere kalaka ozena
jasanezina bihurtu
da langabeziarena
ta arrisku primarekin
iritsi da eromena
Europako kantzilerra
da poz-pozik dagoena.
Eta bien bitartean
presoen gaia azkena
noiz krixto hartuko dute
giza-eskubideen trena.
A-Lamako bidai honek
nahasi digu barrena
ea azken aldia den
honaino etortzen garena.

Egungo panorama
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Basozain ala herriko alkate lane-
tan moldatzen zara hobekien?
Basozain.
Zergati basozain?
Gustuko dudan lana hori delako
eta alkate lana egitea baino erra-
zagoa delako. Alkate lana diferen-
tea da, gustuko dut baina zailagoa
da.
Zein dira Baztango herrietako al-
kateen kezka nagusiak?
Momentuhonetan,diruarekindau-
den arazoak. Eta noski, Baztango
herrietako alkate gehienek aukera
gehiago nahi genuke herrian zer
eginerabakitzeko.Udaletxe-
tik independentzia ge-
hiago nahi genuke.
Denbora librean, zer
egiteagustatzenzai-
zu?
Mendian ibiltzea eta
haurrekin egotea.
Arizkungo bestetako
ekitaldirikgustukoena?
Sanjuan suak.
Zer dute faltan Arizkun-
go bestek?
Aurrekontu
haundia-
go ba-
tekin
ekin-
tza

gehiago antolatzeko aukera falta
da, baina dagoen aurrekontuare-
kin nahiko beteak daude.
Arizkungo bestak, inauteriak ala
BaztandarrenBiltzarra.Zeinduzu
nahiago?
Inauteriak, dudarik gabe. Niretako
inauteriak izan dira indartsuenak,
herrian bertan, herritarren artean
eta giro ederrean bizi dira Arizku-
nen.
Zer du Arizkunek Baztango ber-
tze herriek ez dutena?
Leku zoragarri bateandagoela ko-
katuta.
Baztango mendirik ederrena?
Irubelakaskoa.
Zein egoeratan daude gure
mendiak?
Nahiko ongi daude. Zaintzen
dira baina neguan aunitz su-
fritzen dute suarekin. Baina
zonaldeka ongi ari dira erre-
kuperatzen.
Baztan hitz bakar batean
deskribatubeharkobazenu?
Zoragarria dela, polita. Niri

aunitzgustatzenzait
Baztan eta

guztiz
Baztan-
goiza-
lea
naiz.

� Juan Kruz IRIARTE � Basozaina eta Arizkungo alkatea

genuke. Aroztegiako
bulkatzailea Palacio de
Aroztegiadaetabertan,
Caixa Galiciak, orain
NovaCaixaGaliciakpar-
tehartzendu.Kutxaho-
ri BANKIA osatzen du-
tenkutxenmoduanbur-
buila inmobiliarioanbe-
te-betean ibili zen; ha-
lako moduan ibili, hon-
darrean,burbuila leher-
tzerakoankatakrakegin
etabategiteprozesubi-
zian sartu behar izan
zuela.Horrela,NovaGa-
liciarekinelkartuetaNo-
vaCaixaGaliciasortuzu-
ten. Baina hain zeuden
kontuakhondatuak,Es-
painiakoestatuakFRO-
Beko funtsak erabiliz,
hau da, diru publikoa,
2.465milioieuro jarribe-
har izan zituela; horre-
la, NovaCaixaGalicia-
ren%93aberegainhar-
tuz.Geroztikegoeraho-
betu ez eta, gobernuak
dagoeneko banku bi-
hurturiko kutxa hau
–Novagalicia Banco-
enkanteansaltzekoau-
kera baztertu du. Baina
bada gehiago, zeren
Novacaixako zuzenda-

ri ohia, Jose Luis Pego,
kalte-ordainetapentsio
moduan10,8milioi har-
tuta lekutubaitzen.Bur-
builarekin negozioa
ederki eginondotik, kri-
siarekin, Estatuaren di-
ruarekin, denen dirua-
rekin aberasten jarrai-
tzen dute. Ordainetan,
ekonomia usteldu eta
herritarrendako lan-
gabezia eta murrizke-
tak aldeguztietatik. Eta
gukAroztegiakoproiek-
tu espekulatzailea egi-
ten utzi behar diegu?

Irakurleak mintzo
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GIZARTEA

PROTESTAK � ARLO PUBLIKOAN MOBILIZAZIOAK

Murrizketei
ezetz erranez
segitzen dute
TTIPI-TTAPA

Elkarretaratzeakherri
gehienetako eskoletan,
asanblada iraunkorrak
Berako Rikardo Baroja
eskolan, Doneztebeko
ikastetxeanetaElizondo-
koLanbideEskolan,itxial-
diakRicardoBarojan (50
lagun),ElizondokoLanbi-
deEskolan(27lagun)eta
Doneztebeko San Migel
eskolan(15lagun),kotxe
karabanakgrebaegune-
tan,grebensegidahaun-
dia eta Iruñean egin di-
ren mobilizazioetan par-
tehartze zabala.

Maiatzaren28, 29eta
31kogrebaeguneksegi-
da zabala izan zuten es-
kualdean, ikastetxe ge-
hienak guttieneko zerbi-

tzuakeskainibaitzituzten.
Nafarroa iparraldean
maiatzaren 31ko greba-
ren jarraipena, erratera-
ko,sindikatuek«erabate-
kotzat»jozuten.Egunho-
rretanarlopublikoosoan
deituzutengrebaetaes-
kualdeko udal eta man-
komunitateaunitzetanbat
eginzutengrebarekineta
osasun arloko zenbait
langile ere murrizketen
aurka azaldu ziren.

Bertzalde, ekainaren
5eanLekarozkoenpresa
kanpusekoeraikinberria
inauguratzera etorri zen
LourdesGoikoetxeaNa-
farroako Gobernuko
kontseilariaetaederkiadi-
tuetaikusizituenBaztan,
Bortziriak,Malerreka eta

Leitzako eskolan maiatzaren 29an egin dako elkarretaratzea.

Berako Ricardo Barojan elkarretaratzea.

Elizondoko Lanbide Eskolako ikasleak plazan eskola ematen.

Elizondoko Lanbide Eskolan egindako itxialdia.Doneztebeko eskolako irakasleak itxialdian.

Elizondoko elkarretaratzea.

Lekarozen protestak, Goikoetxea kontseilariaren bisitan.

Bertizaranakoikasle, ira-
kasle eta gurasoen pro-

testak, jendetza elkartu
baitzenmurrizketenaur-

ka Lekarozen egindako
protesta zaratatsuan.
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Ekainak 22 ortzirala BESTEN HASMENTA
12:00 Dianak, txupinazoa eta gazteen luntxe.13:00 txopo goratzea. 14:00 bazkaria fron-
tonean.17:00JinkanaetakantaldiaGARAZIrekin.19:00dantzaldiaTRIKITEENS taldearekin.
21:30 Baztanzopak. 23:30 kontzertuak. 02:00 Dantzaldia TRIKITEENS taldearekin. 05:00
ziztor jatea.

Ekainak 23 larunbata HAURREN EGUNA ETA SAN JUAN BEZPERA
10:00 dianak. 10:30 haurrendako joku eta puzgarriak. 13:30 haurren bazkaria. 14:30 es-
kulanakAmaia Zinkunegirekin eta haurrendako jinkana.16:30Gorritiren ikuskizuna.18:30
txokolatada. 19:00 Dantzaldia TRIKIDANTZ taldearekin. Ilunabarrean San Juan suak eta
ezkil jotzea. Ondotik antzerkia eta gero bokadilloak salgai izanen dira. 00:30 Dantzaldia
TRIKIDANTZ taldearekin. 05:00 zingar jatea.

Ekainak 24 igandea SAN JUAN EGUNA
10:00 dianak. 11:00 Meza Nagusia. 12:00 Mutildantzak, haurren dantzak eta herriko lun-
txe. 18:00 kantaldia AIRE AHIZPEkin. 20:00-21:00 Dantzaldia HOLAKO taldearekin. 20:00
Mutildantzak eta gaita. 00:00 Dantzaldia HOLAKO taldearekin. 05:00 gasna jatea.

Ekainak 25 astelehena ZIKIRO EGUNA
10:00 dianak. 12:00 Mus iñezture. 14:00 ZIKIRO-JATEA. Ondotik herri poteoa EGHOAK
txarangarekin. 19:00 dantzaldia JOXE ANGELekin. 22:00 Mutildantzak eta gaita. 00:00
Gaixoa Ni eta txopo botatzea. Ondotik, gogoak dutenendako besta eta ez dutenendako ere
bai!

EGITARAUA
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Ekainak 28 ortzeguna HAURREN EGUNA
10:00Argi soinuak.11:00 haur jokoak eta suziriak. 13:00 txupinazoa eta ezkil jotzea.13:30
haurren eta gurasoen bazkaria Kastonean. 15:30 haur jokoak. 17:30 Izpegiko Igoera III.
Herri Bizikleta martxa. Ondotik, haurrendako txokolatada eta sari banaketa, Erratzuko Fan-
farOnak alaiturik. 20:00 Dantzaldia Frantxiskorekin. 21:30 Mutildantzak, gaita eta larrain
dantza. 21:30 Baztanzopak eta kantu zaharren afaria Kastonean Joxe Angelek alaiturik
(txartelak Kastonean eta Albantzenean) 00:00 Dantzaldia FRANTXISKOrekin.

Ekainak 29 ortzirala SAN PEDRO EGUNA
10:00 argi soinuak.11:00Meza.12:00Mutildantzak eta luntxa herriko plazan.17:00 herri-
tarren arteko jinkana. 19:00 bertso saioa herriko plazan: Angel Mari Peñagarikano, Julen
Zelaieta, Xabi Paya eta Iñigo ManzisidorMantxi. Gai jartzaileak: Iban Dufurrena eta Jon Bar-
berena. 21:00 errepresaliatuen aldeko kontzentrazioa plazan. 21:30 Mutildantzak, gaita
eta larrain dantza. 22:30 su artifizialak. 23:00 kontzertua Zubipuntan. 00:00 Dantzaldia
DANTZADI taldearekin.

Ekainak 30 larunbata GAZTE ETA HELDUEN EGUNA
10:00 argi soinuak. 11:00 aperitifa. 12:00 haurrendako ikuskizuna Zurrunka antzerki
taldearekin: Erraldoi bihotz gabea. 14:00 Piki-nikia merenderoan, ondotik kalejira Iban eta
Joxek alaiturik. 17:00 Euskal Herriko segalari txapelketaren finalerdiak Iñarbilen. Sarrera
10 euro. A multzoan: Jon Kanflanka, Garikoitz Etxeberria eta Mikel Alkorta. B multzoan:
Juan Joxe Lizaso, Angel Maguregi, Jon Intxaurbe eta Jesus Mª Ormaetxea. 19:30 pilota
partidak Etxelebert pilotalekuan. Pala motzean: Gaubeka-Ibargarai/Fusto-Aierbe. Eskuz bi-
naka: Mikel Goñi-Eskudero/Chafee-Goñi III.20:00Dantzaldia DANTZADI taldearekin.21:00
Mutildantzak, gaita eta larrain dantza. 00:00 Dantzaldia DANTZADI taldearekin.

UZTAILAK 1 igandea ZIKIRO EGUNA
10:00 argi soinuak.11:00 pilota partidak Gorostapolon.13:00 zintzur bustitzea.14:30 zikiro
jateaFRANTXISKOkalaiturik.20:00Mariatxiakherrikoplazan:TXUTXIN IBANEZYLOSCHAR-
ROS. 21:30 Mutildantzak, gaita eta larrain dantza. 22:30 dantzaldia Iparlan: PANPI POR-
TUGAL. 00:00 dantzaldia FRANTXISKOrekin.

EGITARAUA
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Doneztebeko San Pedro eguneko ekitaldi berezien artean,Meza ondotik dantzatzen den
Bandera dantza da, herritar guztiek arretaz ikusten dutena. Urteetan Odriozola familia-
rekin lotutako dantza izan da. Lehenik Federico Odriozolak dantzatu zuen 25 urtez eta
honi, Juan Luis Odriozola semeak hartu zion lekukoa eta bertze 17 urtetan aritu zen
herriko dantza taldearen saioari hasiera ematen.
Duela hamar urte, ordea, Eduardo Almandozek (18 urte zituen orduan) hartu zion txan-
da. Beraz, aurten hamargarren urtea beteko du lanbidez tornero-fresatzailea den 28
urteko mutil honek bestetan leku berezia duen eginkizun horretan, baina oraindik ere
Odriozolaren ondorengo dantzari berritzat hartzen omen dute aunitzek. Kirolarekin ere
harreman berezia du Eduardok, «ttiki ttikitatik hainbat kirol egin ditut –aipatu digu–.
Pilotan hasi nintzen lehenbizi 8-9 urtetan. Infatiletan, futbolarekin uztartu nuen
Lesakako Beti Gazten jokatuz. Ondotik, kadetetan, futbola utzi eta eskubaloian
hasinintzeneta17urteartepilotaetaeskubaloian federatuaegonnintzen.Geroztik,
eskubaloian segitzen dut Errekako talde seniorrean eta, orain ere, lagun arteko
pilota partidak ez dira falta».
Bandera dantzatzen hamargarren urtea eginen du aurten. «Zeinen abudo pasatzen
diren urteak!!» aipatu digu Almandozek harrituta. Hala ere, «oraindik aunitzentzat

Eduardo ALMANDOZ | Banderaren dantzaria

«10 urte beteko ditut bandera
dantzatzen baina oraindik
aunitzentzat Odriozolaren
ondorengo dantzari berria naiz»

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO
Eduardo Almandoz, bandera dantzatzen
joan den urteko San Pedro egunean.
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Juan Luis Odriozolaren ondorengo bandera dantzari ‘berria’ izat-
en segitzen dut». Bertze dantzetan ez da inoiz aritu, baina bandera
dantzatzea arras berezia da beretzat: «Egia erran, arrunt momen-
tu berexia da. Jende aunitz biltzen da eliz atarian eta ahalik
etahobekienegitensaiatzenzara».Prestakuntzaaldetik,urtetik
urtera guttiago egiten duela onartu digu Eduardo Almandozek.
«Egunen batez musikariekin, Itziar Irigoien txistulari-
arekin eta Oskar Mindegia atabalariarekin elkartzen
naiz eta horrela hirurok jadanik ikasia duguna
freskatzen dugu, bertzerik gabe» jakinarazi digu.

«KIROLAK BERE TARTEA BEHAR DU BESTETAN ERE»
San Pedro eguneko une berezi eta hunkigarri horre-
tatik aparte, bestetako bertze ekitaldiren bat auke-
ratzeko eskatu diogunean zalantzak ditu Alman-
dozek: «Bertze ekitaldietatik eztakit zein bereizi.
Bategitekotan,joandenurtean inprobisatugenu-
en peñen eguna. Baino bestatan denetan ibiltzen
naiz gustora, remonte partidak,herri bazkaria,...
Faltanbotazendudana,herri kirolak». Izan ere,
bestetan kirolak ere bere tartea behar duela uste
du Eduardok.Dioenez,«alde batetik egitarauan
dauden kirol ekitaldietara guttitan huts egi-
ten dut; erremonte partidak, herri kirolak eta
pilota partidak (azken urtetan ez daude)… eta bestetik, beti animatu izan naiz
koadrilen arteko desafioetan parte hartzera, nahiz eta guttitan egin diren».
Doneztebeko urte osoko besta eta ospakizun egitarau zabalari begira, inauteriak ere
gustoko dituela erran digu EduardoAlmandoz bandera dantzariak,«urtean zehar besta
aunitz ditugu eta saiatzen naiz bat ere ez galtzen baino inauteak izan dira orain
arte gustokoenak, batez ere ortzegun gaua eta ortziraleko eguna».
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Ekainak 28 ortzeguna SAN PEDRO BEZPERA
19:00 Agorreta Musika Eskolako ikasleen kalejira. 20:00 suziria botatzea Herriko Etxe-
tik. Horren ondotik karrika-dantza CORCO txarangak eta txistulariek alaitua. Ohitura
den bezala, Doneztebeko ostatuetan eta elkarteetan zopak eskainiko dituzte afaltzeko.
00:30-03:30 dantzaldia AIERRIK musika taldearekin.

Ekainak 29 ortzirala SAN PEDRO EGUNA
09:00 diana CORCO txarangak girotua. 11:00 Done Petri Apostoluaren omenezko Meza
Nagusia. Mendi Abesbatzak Lorenzo Perosi presbiteroaren Missa Secunda Pontificalis,
HilariónEslavarenTuesPetrus,MadinarenAitaGureaetaJoseAntonio Irigoiendonezteba-
rraren Agur Doneztebe abestuko ditu. Bandera-dantza, Trapatana eta bertze dantza
tradizional batzuk, Erreka elkarteko dantza taldearen eta Doneztebeko txistularien es-
kutik. 11:00 Erraldoiak eta buruhaundiak aterako dira txistularien bandak lagunduta.
13:30aperitiboaHerrikoEtxekoarenbehean.17:00Herri KirolakBearZanapilotalekuan.
19:00Erreka elkarteko dantza taldearen eskutik Euskal dantzakBear Zanapilotalekuan.
20:00-22:00 Dantzaldia JALISKO BAND musika taldearekin. 22:15 zezezsuzkoa Bear
Zana pilotalekuan. 00:30-03:30 Dantzaldia JALISKO BAND musika taldearekin.

EGITARAUA
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Ekainak 30 larunbata GAZTE BURRUNBA EGUNA
09:00 diana CORCO txarangak girotua. 11:00 Buruhaundiak herriko karriketan barna.
11:30DantzaJazzemanaldiakiroldegian,Rebecaren ikasleekeskainia.12:00 Doneztebeko
mus txapelketaren finala.14:00 herri-bazkaria Intzakardin. Bazkalondoan txaranga eta
akordeoia. Gazte Burrunbak antolatua Udalaren laguntzarekin. 17:30 Haurrentzako
jokoak Guraso Elkarteak antolatuta, Intzakardin. 20:00-21:00 Dantzaldia TRIKIDANTZ
musika taldearekin. 21:00-22:00 Musika ikuskizuna: Txalaparta, koral kantua, koreo-
grafiak, antzerkia, poesia, dantza eta txistua Santa Luzia Plazan. 01:00-04:00 Dantzal-
dia TRIKIDANTZ musika taldearekin.

Uztailak 1 igandea TXIKIEN UDALA
09:00 diana Doneztebeko txistulariek girotua. 11:00 Herriko Etxean ongi etorria eginen
zaio Txikien Udalari. Horren ondotik, alkate txikiak eta honen zinegotziek suziria botako
dute. Erraldoiak eta buruhaundiak Txistularien Bandak lagunduta. 11:00 Plater-tiroke-
ta, Ehiza Elkarteak antolatua. 11:30 Meza, Txikien Udalbatza buru dela eta erraldoiek
buruhaundiek eta txistulariek lagunduta. Euskal dantzak, dantzari txikien eta txistula-
rien eskutik. Buruhandiak herriko karriketan barna ibiliko dira. 14:30 Txikien Udala
aukeratzen parte hartu duten haur guztientzako bazkaria. 16:00-20:00 haurrentzako
kart-ak eta puzgarriak Bear Zana pilotalekuan. 20:00 Herriko Etxean, Txikien Udal-
batzak bere agintaritza utziko du. Egun honen oroigarri gisa,Txikien Udalbatzako kideei
diploma bana emanen zaie. 20:00-22:00 Dantzaldia LAIOTZ taldearekin. 22:30 Su ar-
tifizialak. 01:00-04:00 Dantzaldia LAIOTZ taldearekin.
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Oskar Mindegia Doneztebeko udaleko kultur eta kirol zinegotzia da. 43 urte ditu eta 6 urte
daramazki Herriko Etxean lanean, baina horretaz gain, kultur eta kirol arloan hainbat lan
egindakoa da. 20 urte daramazki atabala jotzen, eta Zenzerock eta Trikidantz taldeko ba-
teria ere izan zen. Kirol arloan, eskubaloian aritutakoa da, baina judoa bereziki maite du.
Duela 24 urte lortu zuen gerriko beltza eta Doneztebeko judo eskolako irakasle da. Arlo
horiek guztiak uztartuz, bestetan «ahalik eta ekitaldi gehienetara» joaten ahalegintzen
da,«modubatera edobertzera bertan egonbeharra egokitzenbaitzait».Duela bi urte,
kirol taldeen ordezkari eta zinegotzi gisara txupinazoa botatzea ere suertatu zitzaion, «poz
handia eman zidan, orokorrean eta pertsonalki, gaur egun bertze kiroletan ari diren
gehienak, ttikiak edo handiagoak izan zirenean, nerekin zilipurdika ibiliak baitira
judoan»,dioMindegiak.Zenzerockekogaraietatik besta egitekomoduaaunitz aldatu zaio-
la dio, «lehen gau eta egun besta egiten genuen, gaur egun egunez bakarrik eta pix-
kabatapuratuz,arratsalde-gaupartea…». Bestetan«gosariak»diragehiengustatzen
zaiona. Aldiz, dianak hain goiz izatea ez zaio gustatzen, «beranduxeago izan beharko
ziren». Aurtengo bestei dagokienez, lau egunekoak izanen dira eta 35.000 euro inguruko
aurrekontua dute. Guraso Elkarteek edo dantza taldeak ekimen berritzaileak antolatuko
dituztelaereaipatudigu.Dirugehiagoizanezgerogauzaaunitzekartzeagustatukolitzaioke,
«partidak, kontzertuak, baina neretzat, besta egiteko orduan garrantzitsuena ani-
moak eta gogoak izatea da eta horretan ez du bakarrik diru kontuak eragiten».
Doneztebeko kirola osasunez ongi ikusten du zinegotziak, «neska-mutiko aunitz ari di-
rakirolean,konpromisohandiahartuduen jendemultzobatdagoelako,egitendugu-
na gustatzen zaigu eta gainera laguntza handia ematen digute, lan ona egiten ari
da». Kultur arloan ere mugimendua badela aipatu digu, «Burrunbako gazteekin, gura-
so elkarteek antolatzen duten zine eta antzerkiekin, udako erakusketekin…». Tra-
patan dantza berriki berreskuratu dela eta dantza taldea sortu dela ere azpimarratu nahi
izan du, «denborarekin sendotzen ari da eta neska talde batek gidatuta, lan handia
egiten ari dira ttikiekin nahiz haundiekin. Erreka dantza taldeak emanaldi aski
bereziak eskaini ditu».

Oskar MINDEGIA | Kultur zinegotzia eta atabalaria

«Besta egiteko garrantzitsuena
gogoak eta animoak izatea da,
ez du bakarrik diruak eragiten»

Oskar Mindegia, duela bi urte txupinazoa bota zuenean.
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Uztailean 44 urte beteko ditu Patxiku Ganboak eta gorputz
heziketako irakaslea da. Laxoa Elkartean laguntzen 10 bat
urte daramazki eta Doneztebek kirol honetan inoiz izan duen
talde oneneko kide izan zen. «Nik jokatutako finaletan, 14
aldiz txapeldun atera baginen ere, harro egoteko arra-
zoi nagusia, txapel kopurua baino gehiago, talde horre-
tan aritu ahal izana da», dio.Gaur egun Errekako eskubaloi
talde nagusiaren entrenatzaile da, nahiz eta jokalari bezala
ia-ia ibili gabekoa den: «Aunitzek orain ulertuko dute zer-
gaitik hainbertze hanka sartze» dio txantxetan. Ikaskete-
tan eskubaloia aukeratu ondotik, Errekan ibili zen entre-
natzen hainbat urte eta maila ezberdinetan. Senior taldea
urte batzuetan entrenatu ondoren, utzi eta denboraldi hone-
tan berriro hasi da senior taldea entrenatzen, Felipe anaiarekin batera eta Luismi Apeze-
txearen laguntzarekin.
Lana izaten duenez, San Pedro bestetako lehen egunetan besta girotik urrun egoten dela
aipatu digu Patxikuk: «Ekainaren 30a arte lanean ari naizenez, normalean lehenengo
egunetan besta girotik urrun ibiltzen naiz. Gelditzen diren egunetan, lagunekin edo
familiakoekin afaldu edo bazkaldu, egunez dauden ekitaldietara joan, gaueko giroa
ezagutu...eta goizaren batean resaka ahal denmoduan pasatu». Urteen poderioz, adi-
narekin, bestan murgiltzeko modua ere aldatu dela onartu digu Ganboak: «Dudarik gabe.
Gazte garaian, gauak eta juerga ziren egitarauaren osagai bakarrak. Denborarekin,
eguneko giroa gustoragokoa bihurtzen da, nire kasuan behintzat».
Egitarauari dagokionez, nahiz eta gehienetan bertan izaterik ez (edo beharbada horre-
gatik), San Pedro eguneko goizeko ekitaldiak ditu gogoko, «Dantza taldeko erakustal-
dia, ikurrinaren dantza, geroko giro polita... Batekin gelditu behar izanez gero, iku-
rrinaren dantza da aski momentu berezia da».
Hain gogoko ez dituen ekitaldiak ere baditu, baina ez lituzke kenduko.«Beti daude batzuk
norberarentzathainerakargarriakezdirenak,–dio–bainankenduez,bertzebatzuentzat
gustoak izanen baitira. Su artifizialak, adibidez, ez naute motibatzen, bainan bertze
aunitzentzat ikaragarri politak dira».

Patxiku GANBOA | Errekako entrenatzaile eta Laxoa Elkartekoa

«Pilota partida handi bat
ekartzea gustatuko litzaidake,
baina garestia da eta
Donezteben ez du arrakastarik»



Programari zerbait gehitzekotan, profesionalen arteko pilota partida ekarriko luke Gan-
boak, «behar bada eta diruari begiratu gabe,esku pilotako partida haundi bat gus-
tora ikusiko nuke.Bainan garestia da eta Donezteben ez omen da arrakastatsua».
Besta ttikiak, Sanpedroak, inauteriak… Bakoitza bere garaian, denak bereziak direla
uste du Patxikuk, eta Feria eguna ere ikaragarri polita iruditzen zaio.
Kirolaria eta kirolzalea izanik, kirolak bestetan ere bere tartea izan dezakela eta izan
behar duela uste du, «hori bai... ikusle moduan. Herri kirolak, pilota eta bertze kirol
batzuk, egitarauan ezinbestekoak ikusten ditut».
Duela pare bat urte kirol talde guztiek elkarrekin bota zuten San Pedro bestetako txu-
pinazoa Herriko Etxeko balkoitik… Dudarik ez da kirolak garrantzi berezia duela
Donezteben eta erremontean edo eskubaloian, erraterako, goi mailako kirolariak eman
ditu. Formula zein den galdetuta, «Buff, jakinez gero patentatuko genuke formula.
Errekaren lana (azkeneko urteetan Doneztebe FTkoa ere) eta Koteto, Lizaso, Niko
edo Meoki bezalako figura handien agertzea garrantzitsuak izan dira», erantzun
digu.
Berak gidatzen duen Errekako eskubaloi taldea bikain ibili da aurten, Nafarroako liga-

ko final fourera sailkatzea lor-
tuta eta heldu den urtean
lanean segitzeko asmoa du.
«Bai, datorren urtean Fe-
lipe eta biok segituko
dugu,LuismiApezetxe-
aren laguntzarekin»,
aipatu digu Ganboak.
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Patxi Ganboak Errekako
eskubaloi talde nagusia
gidatu du aurten, emaitza
bikainekin eta orain, lana
dela-eta lehen egunetan
Donezteben izaterik ez
badu ere, San
Pedro bestak
hasteko
irrikitan
dago.
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BERA

Ortziral
ilunabarreko
txupinazoarekin
hasiko dira

TTIPI-TTAPA
Herriko besten ar-

tean,beretokiadutenAl-
tzateko bestak gainean
dira.Ortziraletik igande-
ra izanen dira.

ORTZIRALA, EKAINAK 15
•19:00-21:00:pintxopo-
teoa Altzaten.
• Txupinazoa Katakuko
terrazatik.
• Ondotik kalejira txistu-
lari, erraldoi eta buru-
haundiekin.
•19:00etatikaitzinerapo-
tebakoitzarekinzenba-
ki bat emanenda, igan-
dean zozketatuko den
bidaiarako.Bidaiabi la-
gunentzako Asturiasen
asteburua eta Sellaren
jeitsiera egiteko aukera
izanenda.Sarituakpla-
zan egon beharko du.

LARUNBATA, EKAINAK 16
• 10:00: plater tiroketa.
•12:00:HerriKirolTaldea-
renerakustaldiaplazan.
• 13:00: kalejira erraldoi
eta buruhaundiekin.
• 14:00: bazkaria Kata-
kuko terrazan. Apunta-
tzeko txartelak Purie-
nean daude salgai.
• 16:00: haurrentzat bi-
ziginkana Matzadan.
• 17:00: kronoeskalada
Matzadatik Mitxinbor-
dara.Apuntatzekoordu
erdi lehenagotik.
• 19:00: Gure Txokoa
Dantza Taldearen era-
kustaldia plazan.

•OndotikFaideleri ome-
naldia.
•23:00:kontzertuakpla-
zan: I can’t explain eta
IruneetaItsasoahizpak.
• Atsedenaldian suzko
zezena karriketan.

IGANDEA, EKAINAK 17
• 11:00: meza Altzateko
elizan.
• 17:00: hip-hop dantza
emanaldia Ikastolako
haurrekin plazan.
•18:00:Rebeccadantza
jazz ikuskizuna plazan.
•Gerobidaiarenzozketa.
• Arratsaldean, Ikastola-
ko gurasoen taloak.

Herriarteko Pilota
Txapelketatik kanpo

NafarroakoHerriarte-
ko pilota txapelketaren
barne, Bera Uharteren
kontra aritzekoa zen
maiatzhondarreanUhar-
ten, eta Uhartekoek la-
runbatean jokatu beha-
rrean,partidak igandea-
rekin egitea erabaki zu-
ten. Berako ordezkariek
igandeanezinzutelaka-
tegoriaguztietanbikote-
rikaurkeztujakinarazizie-
ten eta ortziralean edo
larunbateanjokatzeaes-
katu arren, ezezkoa ja-
sozuten.Seniorretanezin
izanzutenbikoteaosatu
eta aurten txapelketatik
kanpogelditukodaBera
etaheldudenurteanere
ezin izanen du aritu.

Bestetako
programaren azala

Herribozketakeraba-
kikoduSanestebaneta-
koegitarauaren azal ira-
bazlea. 10 lan aurkeztu
dira eta orain lan horiek

OSPAKIZUNAK � EKAINAK 15, 16 ETA 17

Altzateko bestak
ospatuko dituzte
ortziral honetatik
igandera ARGAZKIA: TOKI ONA INSTITUTUA

Ekitaldi akademiko berezia Toki Ona Institutuan
Toki Ona Institutuak ekitaldi berezia antolatu zuenmaiatzaren 25ean, ikasturte ho-
netan ikasketak bukatu dituzten ikasleei errekonozimendu ttiki bat egin eta orlak
banatzeko. Ikasturtehonetan57 ikaslekbukatudituzte ikasketak,9kLanbideHezi-
ketako Goi Mailan, 38k Batxilergoan eta 10ek Erdi Mailan. Ekitaldia Kultur etxean
egin zuten, eta ikasle, guraso, irakasle, institutuko langile eta Bortzirietako udal
ordezkari batzuk bildu ziren. Hasteko ikasle eta langileek musika emanaldia egin
zuten, gero zuzendaritzaren agurra etorri zen eta ondotik, irakasle eta gurasoena.
2. batxilergoko ikasleek agurra egindakoan, orla eta diplomak banatu zituzten.
1go batxilergoko ikasleek dantza saioa ere eskaini zuten eta bukatzeko luntxa.

ARGAZKIA: GOIKO

Jaunartzea
Argazkiko neska-mutiko koadrilla honek egin du aurten Jaunartzea.

UTZITAKO ARGAZKIA

Viajes Iberia zena Vivo Viajes da orain, eta marka berriaren
estreinaldia zozketa batekin hasi du
Sustapenkanpainarenbarnean,bidaibaterosteagatik,bezeroekegunero1.000
euroko 5 ordainsariren zozketan parte hartzen zuten. Eta Vibo Viajes-ek Beran
duen bulegoan bi sari egokitu DIRA. Saridunak Gloria María Rodriguez Hinca-
pié eta Cristobal Ruiz Perez izan dira, biak beratarrak.

bozkatzeko aukera iza-
nen da Herriko Etxean

09:00etatik13:30eraas-
tegunez. Saridunak 300

euro izanenditu.Hilaren
20ra arte egin daiteke.
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LESAKALESAKA

OSPAKIZUNA � EUSKARA BATZORDEAREN ESKUTIK

Euskaraz Bai
Eguna antolatu
dute aurten ere
San Juan
bezperarako
Etxe guztien
izenak biltzen
dituen
argitalpenaren
aurkezpena
eginen da

Aitor AROTZENA
Euskara erabiliz goi-

burupean,EuskarazBai
Eguna antolatu du aur-
ten ere Euskara Ba-
tzordeak ekainaren
23an, San Juan bezpe-
ran, egun osoko egita-
rauarekin.

10:00etandiana iza-
nen da txistulariekin.
10:30ean haur eta gaz-
tetxoentzat herribuelta
txirrindulaz, Plaza Za-
harretik abiatuta. Eus-
kara erabiliz, geldialdi-
ak eginen dituzte etxe-
en bitxikeriak, errotak,
dolareak, kisulabeak,
lanbide zaharrak, ohi-
tura galduak eta bertze
hainbat jakingarri eza-
gutzeko.

Arratsaldean,18:30-
ean Bittiria karrikako
etxeen izenakparatuko
dituzte,herrikomusika-
riek alaituta. 19:30ean,
Gure etxeak euskaraz,
euskara gure etxea ar-
gitalpena aurkeztuko

dute Plaza Zaharrean.
Liburuxkahonetan, Le-
sakakoetxeguztien ize-
nak b i l du d i t uz te .
20:30ean sua pizteko
ekitaldia eginendaPla-
za Zaharrean. Euskara
Batzordeak bi su piztu-
ko ditu, bat haurrentzat
eta plazan ezin izanen
da su gehiago piztu.
Dantzak, txaranga,
akordiolariak, abesba-
tza, bertsolariak eta
haurrak kantari ere iza-
nen dira plazan. Gaue-
ko 21:30ean herri afari
autogestionatuaeginen
daplaza inguruan.Eus-
karaBatzordeakmaha-
iakparatukoditu eta la-
gun taldeka, familiaka
edonahidenbezalaafa-
ria etxean prestatu eta
plazandenakelkarrekin
afaltzeko animatu nahi
ditu herritarrak. Ogitar-
tekoak eta edariak es-
kuratzeko aukera ere
izanen da. Bukatzeko,
23:00etatik aitzinera
berbena izanen da.

Ikasturte bukaera
Herrikobi ikastetxee-

tan ikasturte bukaera
prestatzen ari dira. Ira-
ineskolapublikoanekai-
naren 21a izanen dute
azken klase eguna eta

goizosoanherri kirolak,
jokuak,musikaeta txis-
torrada izanen dute.
21:00etan 6. mailakoei
agurra eskainiko diete
eskolako jantokianafa-
ri ederbateginez,5. eta

6. mailakoek, ikasle
hauengurasoeketa ira-
kasleek. Afaldu ondo-
ren dantzaldia ere iza-
nenda.Ekainaren23an
ikasturte bukaerako
besta eginen dute, jo-

ku eta bazkariarekin.
Tantirumairu ikastolan,
berriz, hilaren22anegi-
nendute ikasturtebuka-
erako besta, 17:00etan
hasita ikasleek eskaini-
ko duten jaialdiarekin.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Salvador Yanci omendu du Beti Gazte elkarteak
Beti Gazte elkarteak omenaldi berezia eskaini zion kasik hiru hamarkada haue-
tan elkarteko zuzendaritza batzordean eta azkeneko hamasei urteak presiden-
te karguan eman dituen Salvador Yanciri, «egin duen lan izugarria eskertzeko».
Gainera, lan horretan segitzen du, oraindik ere zuzendaritza batzordean baita-
go. Maiatzaren 26an, futbol talde nagusiaren azken partidaren atarian Aurres-
kua dantzatu zion Ander Abuinek eta txapela jarri zioten Mikel Irigoien eta Be-
ñat irazoki kapitainek, baita lore-xorta eskaini ere Marisol Irigoien emazteari.

UTZITAKO ARGAZKIA

Elkarrizan taldearen bidez musika emanaldia Zahar Etxean
Boluntarioak biltzen dituen Elkarrizan taldeak antolatuta musika emanaldi be-
reziaz gozatu ahal izan zuten Andra Mari Zahar Etxeko bizilagunek maiatzeko
hondar larunbatean. Araitz Bizkai (gitarra) eta Marta Eslava (Txirula) musikariek
hainbat abesti eskaini zituzten, tartean euskal kantu aunitz.
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OSPAKIZUNAK � ESKOLAK ANTOLATUTA

Goiz eta
arratsaldez izanen
dira ekitaldiak
igande honetako
Haurren Egunean
Arratsaldean
Tatxin eta Tatxan
ikuskizuna
izanen da

Irune eta Itsaso
Ikasturte akaberara

hurbiltzen ari garenez,
kanpaldiak antolatu di-
tuzte eskolan. Horrez
gain,HaurrenEgunaan-
tolatuduteigandehone-
tarako,ekainak17.Urte-
ro bezala, goizean ikas-
turtean egindako ipuin
eta lanak jarriko dituzte
ikusgai frontoian. Ipuin
batzuk ere irakurriko di-
tuzte eta bakoitzak ipu-
in bat opari hartuko du.

Bazkaldu aitzineko
tartea trikitilariek alaitu-
ko dute. Gero, bazkaria
eginen dute frontoian.
Eta 15:30ean,Tatxineta
Tatxan ikuskizuna ikus-
gai izanen da, adin guz-
tietako jendearentzako
Udalak antolatu duen
erakustaldi musikala.
Antzerkiaren ondotik,
Guraso Elkartearen es-
kutik jokoak izanendira.

Sanjuan sua
Ekainaren 23ko arra-

tsean Sanjuan sua iza-

nen da Altxata Elkar-
teak antolatuta. Herritar
guztieideiegindietena-
hi duen guztia bere be-
rendu-afariarekinplaza-
ra hurbil dadin 20:00 al-
dera.

Larraburua
Jubilatuen Elkartea

Erretiroa hartuta edo
alargunduta egiten zen
lehen Larraburua Elkar-
teko kide, baina azken
urte hauetan baldintzak
aldatu dituzte. Hala, 55
urte bete dituen edo-
zein herritarrek elkarte-
kokideeginetaLarrabu-
ruak eskaintzen dituen
zerbitzuak erabiltzeko
aukera du. Horretarako
680 673122ra (Fernan-
do) deitu behar da.

Igerilekuko
lanetarako deialdia

Igerilekuenfuntziona-
mendu, garbiketa eta
mantenimendu lanak
egiteko esleipenaren
deialdia eginduUdalak.
Bi langile behar dira eta
baldintzak udal idazka-
ritzan daude. Ortzegun
honetako, ekainak 14,
14:00etarako aurkeztu
beharko dira eskaerak.

ETXALAR

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

Giro ederrean joan da aurtengo gasna eta artisau feria eguna
Aurtengoan inoiz baino gasna gehiagok hartu dute parte lehiaketan; 23k hain zu-
zen,etahauetatikzazpiEtxalarkoak.Honelageldituzensailkapenorokorra: lehenen-
gopostuanUrdazubikoEtxelekuagasnategia,bigarrenArizkungoBaztangasnate-
giaetahirugarrenEtxalarkoJosetxoAriztegi.Herrikogasnenarteanepaimahaiaren
ustetan onena, Intzeko bordako Josetxo Ariztegirena izan zen, eta bigarren Beko-
zubiko JuanaMari Arburua gelditu zen. Bertzetik, hamalau artisau izan ziren fron-
toian;hauenarteanHerriBaratzaekimenekoak,burdina,zura,buztina,gasnagileak,
gozogileak eta bertze hainbat. Eguerdian jende andana hurbildu zen trikitilarien
saioaentzutera.Herri bazkarianere90bat lagun izan ziren.Hagitz arrakastatsuak
izan ziren Kultur Etxeko kisu labeen argazki emanaldia, margo erakusketa eta bai
Iriondoko tresna zaharrena ere. Eguna borobiltzeko dantza taldeak saio ederra
eskainizuenplazan.AltxataElkarteakontentdagoegunakemanduenemaitzarekin.

ARGAZKIA: AXUN MAIA

Lehen Jaunartzeak
Maiatzaren 27an zortzi haurrek Lehen Jaunartzea egin zuten: Aiert Irigoien, Igone
Arozena, Janire Telletxea, Irati Elizalde, Koldo Bizente, Markel Etxarte, Enaut Jau-
regi eta Unai Arburua.
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ARANTZA

KONTZERTUAK � GAZTE ASANBLADAREN ESKUTIK

Goienetxe Anaiak,
Mendeku Itxua,
Esne Beltza eta
DJ Bull aurtengo
Arantza Rocken
Jaialdiari
laguntzeko
rifak paratu
dituzte salgai

Nerea ALTZURI
GazteAsanbladaha-

sia da aurtengo Arantza
Rock prestatzen. Abuz-
tuaren 25ean izanen da
eta dagoeneko taldeak
zehaztudituzte: Goiene-
txe Anaiak, Mendeku
Itxua,EsneBeltzaetaDJ
Bull-ekeskainikodituzte
kontzertuak.

Arantza Rock-erako
dirua biltzeko boletoak
ere atera dituzte. Euro
bateanerosdaitezkehe-
rrikodendaetaostatue-
tanetaingurukoostatue-
tan. Sari potoloak pres-
tatu dituzte: Euskal He-
rriko landetxe batean bi
lagunentzakoasteburua,
Orioko talasoterapianbi
lagunentzako sarrerak
eta bi afari Aterpen.

Abuztuaren25ekoilu-
nabarreaneginendazoz-
keta eta saridunak hila-
beteko epea izanen du
agertzeko. www.aran
tza.eu, TTIPI-TTAPA eta
Xorroxinen jakinaraziko
dira zenbaki sarituak.

Baratzegintza
ikastaroa

Joan den martxoan,
baratzegintza ekologi-
koari buruzko ikastaroa
izanzenUdalakantolatu-
ta. JosuneZamorahon-
darrabiarraren eskutik
ikasgaiari buruzko azal-
penaunitz ikasizituzten.
Bainapraktikan,Josune-
ren lan egiteko modua
ere ikustekomodua iza-
nen da orain. Ekainera-
ko bere baratze eta ne-
gutegietaraateraldiaegi-
teko gelditu ziren eta
ekainaren23anjarridute
hitzordua harat joateko.

Hiru Haundiak proba
Afiziozgainera,pres-

takuntzaereezinbertze-

koaizanendaHiruHaun-
diak proban parte hartu
eta bukatzeko.

GoizArgikoXabiAlzu-
ri Apezetxeakekainaren

2ko gauerditik aitzinera,
perezakutzietaguatzea-
renpartez,Gorbea, An-
boto eta Txindoki men-
di gainak zanpatzeko

ametsa bete zuen. Ia
egun oso bat, zehazki,
22 ordu eta 19 minutu
pasazituenibiltzen.651.
postuan sailkatu zen.

ARGAZKIA: ARANTZAKO ESKOLA

Murrizketarik ez!
Azkenasteotan,eskualdeanegitenaridirenmobilizazioenberri izandugu.Nafarroa-
ko Gobernua hainbat esparrutan, batez ere osasunbidean eta hezkuntzan, egiten
ari den murrizketek haserrea eta amorrua piztu dute herritarron artean. Kalitateko
hezkuntza aldarrikatuz, eta murrizketen kontra, manifestazioak, kontzentrazioak,
itxialdiak, etabertzelakoekintzakegitenari dira. Argazkian, gure eskolako irakas-
le, guraso eta ikasleek maiatzaren 28an egindako elkarretaratzea ageri da.

ARGAZKIA: ARANTZAKO ESKOLA

Opil tailerra Panttaleonekin
Badakigu Panttaleon Errandoneak opila goxoak egiten dituela. Ba, maiatzaren
25ean Panttaleonek arto irinezko opilak nola egiten diren erakutsi zien bigarren
zikloko ikasleei.Gaztetxoakgustoraegonzirenetaaskiopilonakateraomenziren.
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IGANTZI

OSPAKIZUNAK � KULTUR BATZORDEAK ANTOLATUTA

San Juan bezperan
eta egunean
ekitaldiak izanen
dira
Bezperan afari
herrikoia eta
egun haundian
ohiko ekitaldiez
gain, San Juan
Xarrera ibilaldia
eta barrikotea

Joxean ORTEGA
San Juan bestaren

inguruan ekitaldi batzuk
prestatu dituzte. Kultur
Batzordeak proposatu-
ta, San Juan bezperan
afari herrikoia eginen da
frontoian.Afariranorbe-
rak bere jana eta edaria
eramanbeharkoditueta
ondotik,ezustekorenbat
izanen da, gaumagikoa
izanik, sorginak, ipuinak
etaistorioakezindirafal-
ta...Gero,trafikoarimoz-
tutakoerrepidezatiansu
gaineansaltoegitekoau-
kera izanen da trikitila-
riekin.Hauaitzineraera-
mateko herritarren par-
tehartzea eta laguntza
ezinbertzekoakdirenez,

Kultur Batzordekoekin
gaiari buruz solasteko
edotaideiakematekoso-
lasten ahal da.

Hurrengo egunean,
San Juan Eguna denez,
San Juan Xarren meza,
dantzarien erakustaldia
etaBaratzondoElkarte-
an bazkaria eginen dira.
Hortik aparte, goizean
ibilaldia eginen da San
JuanXarreraetahango-
sariederra.Arratsaldean,
18:30 aldera, barrikote
herrikoia izanenda fron-
toian,trikitilariekalaituta.

Murrizketen kontra
Ekainaren 2an hez-

kuntza publikoan egiten
aridirenmurrizketenaur-
kamanifestazioaeginzen
Iruñean, eta Igantzitik
joanzirenzazpifamiliako
kide eta irakasleei eske-
rrak eman nahi dizkiegu
eskolatik.

ARGAZKIA: JOXEAN ORTEGA

Letxuga ederrak
Aste hauetan eskolako baratzean ateratako letxuga ederrak ikasleen artean
banatu dira.

ARGAZKIA: JAIONE SEIN

Jaunartzeak
ArgazkianageridirenOierSeinLizardi,AialaMitxeoEtxeberria,AnneYanci Irigoien,
MarenEtxenikeGerraetaUnaxArbelaiz IguzkiagirrekJaunartzeaeginduteaurten.

ARGAZKIA: JOXEAN ORTEGA

Anne Yanci saritua
Bertzesaridunbat izandaeskolan.8urterekin,Anne
Yancik Miranda de Argako Euskararen Lagunak El-
karteak antolatzen duen ipuin lehiaketan hirugarren
saria jaso duMaider eta Pedro izeneko ipuinarekin.

DENBORALDIA Erroldatuak Ezerroldatuak
18 urtetik goiti 40 euro 63 euro
11-18 urte 28 euro 42 euro
4-10 urte 17 euro 28 euro
4 urtetik beheiti doan doan

EGUN BAT Erroldatuak Ezerroldatuak
18 urtetik goiti 5 euro 2,5 euro
11-18 urte 3,5 euro 1,75 euro
4-10 urte 2,5 euro 1,25 euro

Igerilekuko bonu eta sarreren aurtengo salneu-
rriaktaulanageridira. Aipatu,halere,denboraldiko
bonoahilabetearenarabera kobratukodela, taula-
koprezioakekainaren15etik irailaren15erabitarte-
koak dira, baina bi hilabete eta hilabete baterako
ere hartzen ahal dira bonoak eta hori taulan ageri
dena bainomerkeagoa da. Gisa berean, tenis pis-
taren erabilera sarrera edota bonuaren prezioaren
barrenean dago eta soilik argia erabili behar iza-
nez gero, sei euro ordaindu beharko dira.

Igerilekuko prezioak
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SUNBILLA

Apuntatzeko
epea hilaren
17an akituko
da

Maider PETRIRENA
UlibeltzakMendiTal-

deak Otsagabira joate-
koateraldiaantolatudu.
Ekainaren 24an izanen
da eta joan nahi dute-
nendako bi aukera es-
kainikodituzte.Aldeba-
tetik, mendian ibiltzeko
aukera izanen da, Ta-
platikOtsagabirakoha-
mabi kilometroak oinez
eginez. Bertzelako au-
kera nahiago dutenek
OtsagabitikMuzkildaer-
mitaraautobusez joate-
ko modua izanen dute.

Ondotik denek elka-
rrekin Kixkia sagardo-
tegian bazkalduko du-
te, sagardotegiko me-
nuarekin. Bazkariak 30
euro eta autobusak 12
eurobaliodituetaapun-
tatzekoepeaekainaren
17anakitukoda. Irteera-
ren egunean, berriz,
07:00etan aterako dira
plazatik.

Antzerki Taldea
Donezteben

Larunbat honetan,
ekainak 16, herriko An-
tzerki Taldeak ikastur-
tea akitzeko emanaldia
eskainiko du Donezte-
beko zineman. Ea ani-
matzendenjendeaikus-
kizun polit hori ikus-
tera.

AISIALDIA � ULIBELTZAK

Ekainaren 24an
Otsagabira irteera
antolatu du
Mendi Taldeak

ARGAZKIA: ANA URROZ

Murrizketen kontra
Murrizketakminhaundiaegitenaridiraeskualdeanetahorrenaurkahainbatekimen
antolatu ziren maiatz hondarrean. Maiatzaren 29an eta 31n Malerrekako eskola tti-
kiek, maiatzaren 25ean Sunbillan egin zuten bileran erabaki bezala, greba egin zu-
ten guttieneko zerbitzuak eskainiz. Horrez gain, Sunbillako eskolan maiatzaren 28,
30 eta ekainaren 1ean goizeko 9etan 10 minutuko elkarretaratzeak egin zituzten.

ARGAZKIA: JUAN ANTONIO IBARRA

Arkupeak-ekoen irteera
Arkupeak elkartekoek izugarri irteera polita antolatu zutenmaiatzaren 30ean eta 36
herritarrek parte hartu zuten. Lehenik Larunera bisita egin zuten, ondotik Sarako
leizeak ikusi zituzten eta zoragarriak direla erran digute. Azkenik, bazkari eder bate-
kin eta Joxe Anjel akordeoilariarekin akitu zuten egur eder hori Zugarramurdin.

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Herritarrak Malerrekako Egunean
Maiatzaren 26an Malerrekako Eguna egin zen Zubietan lehenbiziko aldiz. Ekitaldi
andana izan ziren, baina erran beharra dago ekitaldiari hasiera Agurra dantzatuz
Sunbillako dantzariek eman ziotela. Behin dantza akitutakoan, Itxaso Agirre herrita-
rrak Zubietako alkate den Patxikuri (nahiz eta urtetan Zubietan bizi, berez sunbilda-
rra da) Malerrekako zapia paratu zion. Eguerdian berriz ere herriko dantzariek saio
eder eta polita eskaini zuten. Arratsaldean, bertze ekitaldien artean, mus txapelke-
tako finala jokatu zen eta han aritu ziren herritik bi bikote: Josune Etxebeste eta
Aintzane Arretxea, eta Joxe Mari Arretxea eta Juana Mari Agirre. Bigarren bikotea
finalerdietaraino ere ailegatu zen. Zorionak denei!

ARGAZKIA: BIDAL IBARRA

Trinitate Egunean Mendaurren
Denborak ez zuen batere lagundu Trinitate Egunean
Mendaurrera joateko, baina jendea animatu zen. Uli-
beltzak Mendi Taldeak ere bere irteera egin zuen.
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KIROLA � SANPEDRO BESTEN AITZINEKO IGANDEAN

Erreka Elkarteak
antolatutako
XXXIV. Herri Krosa
ekainaren 24an
eginen da
Izen-ematea
egun berean
edo aitzinetik
egin daiteke

TTIPI-TTAPA
SanPedrobestenai-

tzineko igandean, aur-
ten ere Herri Krosa egi-
nendaErrekaKirolElkar-
teak antolatuta. Ekaina-
ren 24an eginen da eta
XXXIV.edizioaizanendu.

Izen-ematea egun
horretanirteerapuntuan
egin daiteke edo aitzi-
net ik www.herr ikro
ssa.comweborriarenbi-
dez. Bortz euro ordain-
dubeharkodituztejube-
nilek eta hortik aitzi-
nerakokategoriek.Gaz-
teagoentzat, aldiz, do-
hainik izanen da.

Mailazmaila,eginbe-
harrekoibilbideadiferen-
tea izanen da.Maila be-
rezikoek 75 metro egin
beharko dituzte, aurre-
benjaminek 420 metro,
benjaminek 590 metro,
alebinneskek1.140me-
troetamutilek1.690me-
tro, infantilneskek1.690
metro eta mutilek 2.240
metro, kadete neskek
1.825 metro eta kadete
mutilek 3.650metro, ju-
benil neskek 3.650 me-
troetamutilek7.300me-
tro.Neskasenioretabe-
taranoek 3.650 metro
eginbeharkodituzteeta
senior etabeteranomu-
tilek7.300metro.Aurre-
benjaminak,benjaminak,

alebinak eta infantilak
10:30ean aterako dira.
Gainerakoak 11:30ean.

SARIAK
Gizonezkoetan, le-

henbiziko helmugara-
tzen denak 150 euro ja-
sokoditu,bigarrenak90
euro,hirugarrenak60eu-
ro, laugarrenak 45 euro,
bosgarrenak30euroeta
seigarrenak bertzelako
saria.Emakumezkoetan,
lehenbizikoak 75 euro
hartukoditu, bigarrenak
45euro,hirugarrenak30
euroetalaugarrenakber-
tzelako saria izanen du.

Aisialdirako lokalen
ordenantza

Udalaren mugapean
dauden aisialdirako eta
elkartzeko lokalak arau-
tzendituenordenantzari
behin betiko onespena
eman diote. Kultura, ai-
sia, josteta edo antzeko
asmoekin jendea biltze-
ko erabiltzen diren to-
kiak dira, irabazi asmo-
rikgabekoaketaeremu
pribatu hutseko jardue-
rak egiten dituztenak.
Eraikinen beheko solai-
ruan daude eta ez dira
ostatua, sukaldea, jate-
txea edo gisako zerbi-
tzuak sartzen. Orde-
nantzarekin lokal horiek
erabilzekobaldintzakze-
haztu ditu Udalak.

Lokalbarreneanplas-
tikoa, kartoia, koltxoiak
edo su hartzen eta sua
hedatzenlaguntzenahal
dutengaiakpilatzeade-

bekatuaegonenda,bai-
ta salerosketan aritzea
ere. Ezin dira sukaldea
edo jakiak prestatzeko
tresnakeduki, eta18ur-
tez azpikoetan alkohola
edukiedokontsumitzea
debekatua dago, baita
drogen legez kanpoko
kontsumoa eta trafikoa
ere. Ibilgailu eta oinez-
koenbideatrabatuz,ere-
mu publikoan altzariak
nahiz edozein elementu
ezdiraonartuko,ezhots
maila gainditzea ere.

Arau-hauste arinen-
gatik300euroartekoisu-
na paratzen ahalko da,
arau-hauste larriengatik
lizentzia bi hilabete arte
kendu edo 300-600 eu-
rokoisunaparatuetaha-
gitzlarriakbada,lizentzia
kendu akatsak zuzendu
arte edo 600-1.200 eu-
roko isuna paratu.

DONEZTEBE

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Arrantza jardunaldiak
Nafarroako Gobernuaren eta Pirinio Atlantikoetako Kontseilu Nagusiaren Ge-
vert lankidetza-proiektuaren barne, Arrantza Jasangarriaren Jardunaldiak egin
ziren ekainaren 2an eta horren barne, hainbat jarduera izan ziren.

Mendi Abesbatzaren 15. urteurreneko
emanaldi berezia larunbat honetan

Ikasturte honetan, hamabortz urte bete ditu Mendi Abesbatzak eta koro-
ko kideek ez dute ospatu gabe utzi nahi izan. Hori dela eta, larunbat hone-
tan, ekainak 16, emanaldi berezia eskainiko dute elizan, 20:30ean hasita.
Abesbatzako kideez gain, Agorreta Musika Eskolako ikasle eta irakasleak,
ErrekaDantzari Taldea etaMendi Abesbatzako zenbait kide ohi ariko dira eta
emanaldia borobiltzeko, urte hauetan guztietan bildutako argazkiekin osatu-
takobideobaterakutsikodaestreinakoz.Egitarauaridagokionez,hamabortz
urteotan abestutako doinuak biltzen saiatu dira, tartean Polifoniako zenbait
kanta eta hainbat folkloretako doinuak:XalbadorrenHeriotzean, Baratze bat,
Sarasolaren Pater Noster, A Tu Lado, Kitolis, Herribehera zein Goizian Argia
Hastean... Horiek entzuteko aukera izanen da, bertzeak bertze. Eguna be-
har bezala akitzeko, partaide guziek afaria eginen dute.
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ITUREN

HERRIKO BESTAK � BILERA

Bestetako
egitaraua ixteko
bilera heldu den
astelehenean
Bilera irekia
Herriko Etxean
eginen da

Arkaitz MINDEGIA
Dagoenekoz finka-

tua dago aurten bestak
uztailaren 13an hasiko
direla. Hala ere, egita-
rauaren azkeneko xe-
hetasunak lotzekobile-
ra eginen da astelehe-
nean, ekainaren 18an.
Jendeari irekia da eta
partehartunahiduenak
Herriko Etxean du hi-
tzordua.

Bestaberri Eguna
Bertze herrietan be-

zala, gure herrian ere
BestaberriEgunaospa-
tu zen. Goizean meza
izan zeneta han izan zi-
ren udal zinegotzi eta
alkatea. Eguerdi par-
tean berreskuratu den
dantza luzia dantzatu
zuten herriko dantza-
riek. Ondotik, Herriko
Etxeko estalpean Uda-
lareneskutik luntxa izan
zen.

Jaunartzeak
Endika eta Alaznek

Jaunartzea egin zuten
maiatzaren27an,doto-
re-dotore jantzita.Eder-
ki pasatu zuten eguna
familiarekin, bazkari on
bat eginez.

Eskolako ikasleak
Mendaurrera

Murrizketakdirelaeta,
autobusahartuetaazke-
neko ateraldia kanpora
egin beharrean, or-
tzegunhonetan,ekainak
14,Mendaurrera joanen
dira oinez. Kaxkora igo
eta gero, enbaltseetan
geldituko dira egun-pa-
sa. Ateraldi honetan ez
dute sosik gastatuko,
murrizketaketakrisiadi-
relaeta,bertangelditzea
erabaki baitute.

Halere,4,5eta6.mai-
lakoak Irunberrin egon
berriak dira aste pasa
English week delakoan.
Ingelesarekin treba-
tzeaz gain, Irunberriko
arroilaikusi,diskotekara
joan,lagunberriakegin…
Ederki pasatu dute.

ARGAZKIA: ITURENGO ESKOLA

Murrizketen kontrako protesta egin dute eskolan
Nafarroako Gobernuak hezkuntza publikoan egin nahi dituenmurrizketen kontra,
hainbat mobilizazio egin dira eskolan, inguruko bertze ikastetxeetan bezala. Ba-
tetik, 08:50etik 09:00etara kontzentrazioak egiten aritu dira astean hiru egunez;
gurasoekin bilkurak egin dituzte; sinadura bilketa ere abiatu dute eta eskutitzak
ere igorri dituzte.Horrezgain, etaordukoadaargazkia, klaseakplazanemanzituz-
ten maiatzaren 25ean. Maiatzaren 31ko greba egunekin ere bat egin zuten eta
ekainaren2aneginzenmanifestazioragurasoak, irakasleaketahaurrak joanziren.

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE

Trikitixa eskolakoen emanaldia
Berriki akitu dute ikasturtea Mendaur Trikitixa Eskolan eta horren harira, ekai-
naren 6an gurasoen aitzinean kontzertua eskaini zuten Aurtizko Koianea Ttikia
frontoian, urritik maiatzera ikasitakoa erakutsiz. Hiru taldetan banatuta, gisa
guztietako abestiak jo eta kantatu zituzten. Udazkenarekin batera ikasturte be-
rria hasiko du trikitixa eskolak.
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OSPAKIZUNAK � AZKEN URTEETAKO HITZORDUA

Uritzako fiesta
larunbat
honetan
eginen da
Bazkaldutakoan
musika izanen
da Joxemari eta
Ainhoarekin

Fermin ETXEKOLONEA
Ospakizunek ez du-

te etenik, eta larunbat
honetan, ekainak 16,
Uritzakofiestaeginenda.

Goizean karpa mun-
tatu eta altxaferoabota-
koduteeta13:00aldera
pintxoakizanendira.On-
dotik, 14:00etan bazka-
ria eginen da eta paella
etaumerria jatekoauke-
ra izanen da, besteak
beste.Lerrohauek idaz-
terakoanoraindikeraba-

ki gabea zen bertsolari-
rik izanendenalaez,bai-
na Joxemari eta Ainhoa
musikariak han izanen
direla hori segurua da.

Jaiotza
Besteherritarbatba-

dugu, Urtxipiko Lluvia,
hainzuzen.Zubietarpe-
to-petoa izanendelaere
esan dezakegu, herrian
jaio baita. Lerro hauen
bidez,zorionakMariaeta
Mateo gurasoei.

Kinto bazkaria
1961 eta 1962 urtee-

tan sortutakoek kinto
bazkaria eginen dute
ekainaren 23an Herriko
Ostatuan.

ZUBIETA

GIZARTEA � DIRULAGUNTZAREKIN

Bi gazte kontratatu ditu
Udalak lau hilabetetarako
Lau lagunek
aurkeztu dituzte
eskaintzak

Mattin LARRALDE
Lauhilabetez,bigazte

paratuko ditu lanean
Udalak. Bere garaian,
langabeziandagoenjen-
dea herriko lanetarako
kontratatzekodirulagun-
tza eskatu zuenUdalak,
etabi langilehartzekodi-
rulaguntza onartu diote.

Guztiralaulagunaurkez-
tu ziren eta hautaketa
proba batzuen ondotik,
puntugehienlortudituz-
tenakaukeratudira.De-
netara 12 puntu atera-
tzenahalzirenetalehen-
bizikoak atera zituen,
bigarrenak, berriz, 11.

Herriko bestak
Herriko bestak anto-

latzeko prestaketak ha-
siakdira.Duelagutti he-
rri batzarra egin zen eta

nahiz eta jende aunitzik
ez zen agertu, bildu zi-
renek proposatutako
ideiak hagitz interesga-
rriak izan ziren.

Bestaberri Eguna
Joan den ekainaren

10ean, Bestaberri Egu-
nean ohitura den beza-
la, Udalak berendatzera
gonbidatu zituen herri-
tarrak arratsaldez. Goi-
zez, mezara joatekoak
ziren udal ordezkariak
herriko ikurrinarekin.

ARGAZKIA: MATTIN LARRALDE

Herriko Ostatua zabalik
Oraindelaalebatzuk,UdalakHerrikoOstatuahartze-
koepeairekizuelajakinarazigenuen.Lauproposamen
agertu ziren eta Udalak beraiekin banaka bildu on-
dotik,Xabierrekaurkeztutakoproposamenarekingel-
ditzea erabaki zuen. Larunbatean, ekainak 9, ireki-
tzekoa zituen ateak. Animo eta aunitz iraun dezala.

ARGAZKIAK: IZASKUN ZUBIALDE

Malerrekako Eguna giro ederrean
Malerrekako Egunaz balorazio bat egiten hasita, oso ongi joan zela azpimarra dai-
teke. Giroederrasortuzenetahorrezgain,Mankomunitatetikadierazidutenez,eko-
nomikoki ere ongi atera zen auzolanari eta jendearen partehartzeari esker. Egun po-
lita atera zen eta herritarren partehartzea ere nabarmentzekoa da. Eskerrak eman
behar zaizkie artisauei, udal ordezkariei, dantzariei, joaldunei, Aierri taldeari, Herri-
ko Ostatuari eta Errandoneari, eta batez ere, sukaldean egun osoan lanean aritu zi-
renMarijose Loiarte etaMertxe Santestebani. Horiei eta herritar guztiei eskerrik as-
ko. Bestalde, musean Juan Telletxea eta German Gallego izan ziren txapeldunak.
Saldutako1.500boletoenzozketakosarituakezzirenegunbereanaterabainaorain
badakigusaskiakEratsungoMikeliMitxeoetaDoneztebekoAnaMariArregirentzat
izan direla eta Arotxa jatetxeko otordua Labaiengo Izaskun Bertizentzat izan dela.
Migel Arregik herriz-herri ibiltzeko egin duen lekukoa orain Eratsunek hartu du, hel-
du den urtean han eginen baita fiesta hau. Esku onetan utzi dugu lekukoa, lehenen-
go edizio honetan laguntza haundia eman baitute eratsundarrek.

ELGORRIAGA
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AISIALDIA � OSPAKIZUNAK

Egun osoko besta antolatu dute
larunbat honetako Artisau Egunerako
Eguerdian
omenaldia
eginen zaio
Bittorianori

Joseba URROTZ
Aitzineko ale batean

aipatu bezala, larunbat
honetan,ekainak16, fe-
riaetabestaantolatudi-
tuzte Urrozen.

Goizez, 10:30etik
14:00etara eskulangin-
tzaren inguruanpresta-
tu dira ekintzak eta ge-
ro, bazkaria eta besta
izanendira.Hamabortz
bat eskulangilek etor-
tzeko hitza eman dute,
etaeguerdian, inguruan
eta tokiaunitzetanhain
ezagunadenBittoriano
Arzuagaharigileariome-

naldia eginen zaio, 87
urterekin,gauregungu-
ttik egiten duen ‘arte’
horri eta bere jakindu-
riari eusteagatik.

11:30ean hasita,
gazta egileek gazta le-
henegitenzeneraraegi-
nendute.Etaeskuz,aiz-
turrez, alegia, ardi-ile
mozketaren erakustal-
dia ere izanen da.

Malerrekan Kantuz
taldeakbereemanaldia
gure herrian eginen du
larunbat honetan. Ma-
lerrekako Euskara Ba-
tzordeak antolatuta,
herriz-herri euskal kan-
tak abesteko biltzen ari
dira azken hilabete
hauetan eta larunba-
teanUrrozekhartukodu
lekukoa 11:00etatik ai-
tzinera. Horrez gain,

haurrendako jokoakere
izanen dira goizean.

Bertso bazkaria iza-
nen da bertze ekitaldi
nagusia, Julio Soto eta
IgorElortzabertsolarie-
kin eginen dena. Fran-
tzisko akordeoilaria,
berriz, bazkaria eta
bazkal ondoa alaitzera
etorriko da.

A r r a t sa ldez e ta
gauez musika eta dan-
tzaldia izanen dira eta
beraz, besta girorik ez
dafaltako.Eguraldikax-
karra egitekotan, fron-
toi estalian eginen dira
ekitaldiak, eta hortaz,
ez dago aitzakiarik ez
etortzeko. Animatu!

URROZ

OSPAKIZUNAK � BERTIZKO PARTZUERGOAREKIN

Florentino Ibarra
zena omendu dute
Laxoaren Egunean
Oiz eta laxoa
nabarmendu
nahi dira
ekimen honekin

TTIPI-TTAPA
Eguraldibikainarekin

joan zen Laxoaren Egu-
namaiatzaren27an. Iru-
rita B eta Oizen arteko
laxoa partidan lehia bi-
zia izan zen eta jendeak

gustura hartu zuen. Jo-
koa geldiarazi eta garai
batean bezala, Angelu-
sa ere kantatu zuten.
Izaskun Goñi Bertizko
Partzuergo Turistikoko
kudeatzaileak azaldu
duenez,«hagitzgiroona
sortu zen eta kanpota-
rrak hurbildu ziren, be-
rezikiGipuzkoatik.Ekin-
tzahonekinlaxoaetaOiz
nabarmentzealortzenari
garelaustedut».Aldibe-

rean, Florentino Ibarra
laxoaegileazenaerego-
goan izan zuten. Bere
arrebaetafamiliakoakel-

kartuzirenetaomenaldi
polita eskaini zitzaien.
Oizko posadak produk-
tu tipikoen degustazio

bikaina ere eskaini zien
bisitari,herritaretapilota-
riei eta herriko musika-
riek giroa alaitu zuten.

ARGAZKIAK: BERTIZ PARTZUERGO TURISTIKOA
Goian Florentino Ibarra zenaren senitartekoak eta behean artisauak eta Angelusa kantatzen.

Ondoko kartela da larunba-
teko bestaren iragarlea.

OIZ
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SALDIAS

BESTAK � EKAINAREN 22TIK 25ERA

San Juan Egunean eta bezperan
aizkora apustuak izanen dira
Saralegi,
Kañamares,
Erasun eta
Larretxea
ikusiko ditugu

Sanjuan
egunean pilota
partida ere
izanen da

TTIPI-TTAPA
Ekaineansartuta,ge-

ro eta gutxiago geldi-
tzen da sanjuanetara-
ko. Lau eguneko bes-
takprestatudituzteaur-
tenere, ostiraletik aste-
lehenera, ekainaren
22tik 25era. Egun ho-
rietan, kirol ikuskizunez
gain, ongi pasatzeko
bestelakoekitaldiakere
izanen dira haur, gazte
eta helduendako.

OSTIRALA, EKAINAK 22
•18:00etanPaletaTxa-
pelketaren finala.
• 20:00etan Zopak He-
rriko Ostatuan.
• Gauez dantzaldia iza-
nen da MODESTO

akordeoilariarekin.

LARUNBATA, EKAINAK 23
SAN JUAN BEZPERA
•11:00etanherrikomus
txapelketa.
•Arratsaldezumeenpar-
kea, kart eta gaztelu
haizatuekin.
•18:30eanaizkoraapus-
tua:Saralegi etaKaña-
mares lehianarikodira.
• 22:00etan Sanjuan
suak.
• Arratsaldez eta gauez
dantzaldiaTRIKIHOTS
taldearekin.

IGANDEA, EKAINAK 24
SAN JUAN EGUNA
• 10:00etatik aurrera
txistulariek alaitukodi-
tuzte herriko karrikak.
• 11:30eanMezaNagu-
sia San Juan herriko
patroiaren ohorez.
• 13:00etan aizkora
apustua:AnderErasun
etaOihanLarretxeaari-
ko dira.
• 18:00etan pilota par-
tidak: jubenilenmailan,
Bakaikoa eta Medina,
Elizalde eta Mariezku-
rrenaren kontra ariko
dira.Afizionatuetan,be-
rriz, lau t’erdian Ben-
doiro eta Oronozek jo-

katuko dute.
•Arratsaldezetagauez,
dantzaldia izanen da
MODESTO akordeoi-

lariarekin.

ASTELEHENA, EKAINAK 25
•14:00etanherribazka-

riaHerrikoOstatuantri-
kitilariekin.
• Arratsaldean trikitila-
riek jarraituko dute.

ARGAZKIAK: CAROLINA DOMINGUEZ
Goiko argazkian mus txapelketako finalistak ageri dira. Beheko argazkia, berriz, joan den
urteko sanjuanetako aizkora apustukoa da.
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ARGAZKIA: NARBARTEKO ESKOLA

Murrizketen kontra eta eskola publikoaren alde
Nafarroako Gobernuak hezkuntza publikoan egin nahi dituenmurrizketen kontra,
protestak egiten ari dira eskolan. Maiatzaren 28an kontzentrazioa egin zuten.

ARGAZKIA: NARBARTEKO ESKOLA

Aste kulturala eskolan
Urtero bezala, aurten ere Aste Kulturala izan dute eskolan. Maiatzaren 23tik
25era hainbat ekitaldi egin zituzten. Lehenbiziko egunean, Oronoz-Mugairiko
suhiltzaileei bisita egin zieten; biharamun goizean Birbira birziklapen tailerra
egin zuten eta Burlatako Gurutze Gorriko lagunek lehen sorospenen simula-
kroa egin zuten. Arratsaldez, zaborraren eta ingurumenaren gaiarekin lotutako
lanenerakusketa irekia egin zutenetaMaria ile-apaindegiko saioaerebai.Maia-
tzaren 25ean, azkenik, Bertizko Natur Parkera bisita egin zuten. Lorategia eta
interpretazio zentroa ikusi eta hantxe bazkaldu zuten.

OSPAKIZUNAK � HIRU HERRIEN TOPAKETA

Bertizarana Egunak
giro ederrean
elkartu ditu aurten
ere bailarako
herritarrak
Kirola eta besta
bateratzeko
aukera
aproposa
eskaini dute
antolatzaileek

Martin BERTIZ
Zapore ederra utzi

du aurtengo bailarako
egunak. Gosari eder
batekin eman zitzaion
hasiera Bertizarana
Egunari joan den ekai-
naren 2an. Segidan,
BKZeta LeurtzaAben-
turaren eskutik, hain-
bat jarduera egin ziren
eta bazkal aitzinean,
aizkolarien eskutik, he-

rri kirol saio eder batez
gozatzeko aukera ere
izan zuten bi lduta-
koek.

Arratsaldeari hasie-
ra emateko, bazkari
eder bat egin zuen jen-
deak plazan eta ondo-
tik, Julio Soto eta Iña-
ki Alemanenbertsoba-
tzuk entzuteko aukera
izan zuten. Gero, be-
rriz, dantza batzuk ere
egin ahal izan zituzten
plazan zeudenek eta
nahi izan zuenak besta
luzatzeko modua ere
eduki zuen.

Eta orain, heldu den
urteko Bert izarana
Egunerako gero eta
guttiago gelditzen de-
la erran beharko dugu.

NARBARTE

ARGAZKIAK: MARTIN BERTIZ
Egun ederra pasatzeko aukera izan da aurten ere Bertizarana Egunarekin.
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DONAMARIA

GIZARTEA � UDAKO OPORRALDIAN

Heldu den urrira
arte ateak itxi
ditu ziber
liburutegiak
Merendola
batekin agurtu
dute aurtengo
denboraldia

Izaskun GOÑI TELLETXEA
Urriaz geroztik ire-

kita egon den ziber li-
burutegiak joan den
ekainaren 1ean itxi zi-
tuenateak. Egunhorre-
tan, despedida gisa,
Izaskuneneskutik,me-
rendola bat egin zuten
parkean eta haur an-
dana elkartu zen. El-
karrekin arratsalde
ederra pasatu zuten
merendolan.

Orain, uda osoan
itxita egonen da eta
hurrengo ikasturtean,

urrian, berriz irekikodu-
te. Orduan ere Izaskun
izanen da ziber liburu-
tegiko arduraduna.

Aipatu, bertzalde,
ikasturte honetanhain-
bat gauza egiteko au-
kera izan dutela nes-
ka-mutikoek: margo-
tzen aritu dira, gan-
txoak egin dituzte, es-
kulanak... Momentu
atseginak pasatu di-
tuzte eskulan horiek
egin bidenabar. Eta
denda bat ere zabaldu
dute egindako gauzak
saltzenparatuz etama-
terialak erosteko mo-
dua eskainiz.

Baina orain, hurren-
go urrira arte aio erra-
tea baino ez da geldi-
tzen.

ARGAZKIA: IZASKUN GOÑI

Igerilekuaren irekiera gainean
Bertze aldaketarik ez bada, ortziralean, hilak 15, irekiko dituzte igerilekuak. Irailera
arte egunero egonen da irekia. 11:00etatik 20:00etara. Prezioak joan den urtekoak
dira: 3 urte artekoekdohainik, 4-11urtekoek20eurotanbonoaeta 2eurotanegune-
ko sarrera, 12-17 urtekoek 30 eurotan bonoa eta 3 eurotan eguneko sarrera eta 18
urtetik aitzinerakoek bonoa 50 eurotan eta eguneko sarrera 5 eurotan.

ARGAZKIA: IZASKUN GOÑI
Momentu ederrak pasatu dituzte neska-mutikoek liburutegian.

LEGASA
GIZARTEA � UDAKO OPORRALDIAN

Kattalin aterpetxea eta ostatua
enkantean atera ditu Kontzejuak
Ekainaren
16rako aurkeztu
behar dira
eskaintzak

TTIPI-TTAPA
Kattalin aterpetxea

eta ostatuaren enkan-
teak dagoeneko atera
dira. Eskaintzak aur-
kezteko epea zabalik

dagoetaekainaren16ra
arte izanen da aukera.
Hartzen duenak hamar
urtetarako izanen du.
Eskaintzak Kontzejuan
aurkeztu beharko dira
edota bertan dagoen
buzoian.Eskaintzamer-
keenari emanenzaio le-
hentasuna.

Arduradunen telefo-
no zenbaki eta e-posta
hauek dira: 629 450579

(Laura), idazkari@igantzi
koudala.com.

Informazio gehiago
nahiizanezgero,helbide
honetan sartu: http://ha
cienda.navarra.es/sicppo
rtal/mtoAnunciosModa
lidad.aspx?Cod=120525
14132103725377.

Kuku elkartea
BerrikiKukuelkarte-

ko bazkideei galdeketa

bat pasatu zaie gas na-
turala hartu ala ez jaki-
teko. Galdeketa eran-
tzun duen gehiengoak
baiezkoa eman du, eta
beraz, azkenean gasa
sartuko da.

Eskolako haurrak
Joan den ekainaren

1ean, atsedenaldiaren
ondotik, eskolako hau-
rrak Zuhaitzaren Egu-

nean landatu zituzten
arbolak ureztatzera
joan ziren. Guraso ba-
tek ura bidoi haunditan
eraman zuen eta han-
dikhaurrakurahartueta
zuhaitzak ureztatu zi-
tuzten. Ikaragarrizkobe-
roaegitenzuenetaegin-
dako lana eskertzeko
gosari goxo bat jan zu-
ten gero elkarteko ata-
rian.
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GAZTE OIHUA

GIZARTEA � GAZTEAK SOLASEAN

Martxan da eskualdeko gazteen
proiektu komunikatibo berria
Ttipi-Ttapan
artikuluak
argitaratuko
dituzte

TTIPI-TTAPA
Eskualde honetako

hainbat herritan, gaz-
teakmugimenduedotal-
de ezberdinetan antola-
tuakdaude.Guttitaniza-
tenda,ordea,haienberri,
edonorberakbereherri-
ko berriak bakarrik eza-
gutu ohi ditu. Hori dela
eta, eskualdeko gazte
batzukbilduetaegoera-
ribueltaematekohelbu-
ruarekin, proiektu berria
paratu dute martxan.

TTIPI-TTAPAaldizka-
riaeskualdeanbarnaba-
natzen dela aprobe-
txatuz, eta gazte eduki-
aksartunahian,aldizka-
riko atal bat gazteei es-
kainia izanendahemen-
dik aitzinera. Gazte Oi-
hua izenpean, inguruko
gazteen berri eman na-
hi dute.

Horretarako, Gazte
Oihua proiektua aitzine-
raeramatenaridirengaz-
teak dagoeneko harre-

manetan jarri dira hain-
bat herritako gazteekin.
Haienhelburuaherrieta-
ko edozein gazte mugi-
menduk(gazteasanbla-
da,gaztetxea,aisialdital-
dea…) atal honetan to-
kia izatea da. Denenga-
na ailegatzea zaila dela
eta, e-posta sortu dute:

ttipigazte@gmail.com.
Lerro hauen bidez,
proiektua lantzen ari di-
renekdeiaeginnahidie-
te eskualdeko gazte tal-
deei haien berriak bidal
ditzaten, gero eskualde
osoan zabaltzeko.

Atalhonenmaiztasu-
nari dagokionez, ez du-

te zehaztu hamabor-
tzean behin aterako ote
den ala ez. Hasiera ba-
tean bederen, herrieta-
kogazteakartikuluakbi-
dali ahala argitaratuko
dituzte.

Berako Gaztetxeak
sei urte

Seiurtebetedituaur-
tenBerakoKaxernaGaz-
tetxeak eta horren hari-
ra, ospakizunen astea
izanzutenekainaren4tik
10era. Txalapartariak,
bertsolariak,antzerkiak,
ipuinkontalariak,gazte-
txoentzako ekintzak, hi-
tzaldiak, ping-pong eta
mus txapelketak, pre-
soen aldeko topa, kale-
jira, kontzertuak, bizi-
kletasaltoerakustaldia...
Gazteentzatezezik,gai-
nerakoentzako ekital-
diak ere egin zituzten.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Lesakako gazteek bukatu dute Gazte Martxako murala
Guardiazibilenisuna,paretamargotzekoNafarroakoGobernuarenukazioa…Hain-
batarazo izandituzteLesakakogazteekGazteMartxakomuralaegiterakoorduan.
Izan ere, aitzinetik aipatu bezala, Saratik Lesakara egin zen Gazte Martxa baino
lehen mural bat margotu zuten Lesakako sarreran. Guardia Zibilak jarritako isun
batengatik, ordea, ezabatu behar izan zuten. Azkenean, hilabete bat beranduago
berriro egin dute gazteek murala, oraingoan igerilekuko paretan, lehengo leloa
erabiliz marrazki eder eta handiagoarekin, Gazte Martxako oroitzapen modura.
Horrenbertze arazori aurre egin ondotik, kontent gelditu dira Lesakako gazteak.

ESKUALDEA

Zerbitzu
telematikoa
eskainiko du
Cedernak
TTIPI-TTAPA
Enpresa ttiki etaertai-
nei eta oro har herri-
tarreizuzendutakozer-
bitzu telematikoa pa-
ratu du martxan Ce-
derna-Garalurelkarte-
ak, bereziki, Ziurtagiri
eta Nortasun Agiri
elektronikoari buruz
eta kuadeaketa elek-
tronikoaren inguruan
informazioaemateko.
Leitzaldearenkasuan,
Lekunberrikotren-gel-
tokian, Plazaolan, es-
kainiko da zerbitzua
astearteetan. Aitzine-
tik ordua hartu behar
da 948 567010ra dei-
tuzedomimaz@ceder
na.es-eraidatziz.Bor-
tzirietan, Alkaiaga
industrialdean eskai-
nikodazerbitzuaaste-
lehenetan. Eta Male-
rrekan, Doneztebeko
Turismo-bulegoaniza-
nen da zerbitzua, as-
tearteetan. Azken bi
kasuhauetanereaitzi-
netik hartu behar da
hitzordua948625122-
ra deituta edo bida
soa.admon@cederna.
es-era idatzita.

IKASTAROAK
Ziurtagiri digitala eta
Nortasun AgiriElektro-
nikoaezagutzekoikas-
taroakereantolatudi-
tu Cedernak. Ekaina-
ren4anAlkaiaganegin
zen ikastaroa, hilaren
5eta7anLekunberrin,
ekainaren 12an Do-
nezteben eta ekaina-
ren 19an Elizondoko
Eskiz informatikazen-
troaneginenda,10:00-
etatik12:00etara.Izen-
ematea: 948 625122
edobidasoa.admon@
cederna.es.
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Arazoari
irtenbidea
emateko lanean
ari da Udala

Fernando ETXEBERRIA
Hamabosteanbehin,

TTIPI-TTAPAn,Ezkurran
egiten diren jarduera,
proiektu eta lanen berri
ematendudalaaipatudi-
datehainbat herritarrek,
bainaaspaldianezduda-
la eskolaren gaia landu,
gehienek bere egoera
okerreradoaladakitene-
an. Gaiari buruz norbai-
tekezerezesatekoeska-
tu ote didan ere galdetu
didate.Etahoriezda ho-
rrela.Udalaarazoariate-
rabidea emateko egiten
aridenurratsguztienbe-
rri badut, baina krisi la-
rri honekin zaila da lor-
tzea. Horretan ari dira.
Duela bi urte eman ge-

nuen Udalaren proiek-
tuaren berri. Zenbaitek
horren kontra protesta
egin zuten eta bilera ere
eskatu zuten, eta ezta-
baida sortu zen. Onena
biak elkartu eta adosta-
sunbateraailegatzeaze-
lairitzinion.BatzuekUda-
larenjarrerarekinbategi-
tealeporatuzidaten,bai-
na ez nuen sekula hori
egin. Liskar eta eziniku-
sietanoinarritutakojarre-
rak interes orokorreko
gaietatikaldentzearenal-
dekoa naiz. Zoritxarrez,
ordukoak zapore txarra
utzizuenetaezzenezer-
rekin adostasunik lortu.
Ezkurra, herri berezia

liburuan,eskolarieskaini-
takotarteanageridenez,
ikasle faltagatik 1999an
itxi zuteneskolaetaera-
bilera posibleak azter-
tzeainteresgarria izanen
litzatekeela irakur daite-
ke: bilera gela liburutegi

batekin eta ordenagai-
luekin,aterpetxea,elkar-
tea . . . Hor regat ik ,
eraikinamoldatzekoau-
kera zein den azter-
tzeazgain,erabileraego-
kiena zein den ikustea
litzateke egokiena.

Ehiztari elkarteko
prestaketak

Txantxangorri Ehiza
Elkartea hasi da denbo-
raldiberriaprestatzeneta
altak eta bajak emateko
epeazabaldudu.Ekaina-
ren 30era arte izanenda

aukera.Ondotik,urtero-
ko asanblada eginendu
etadiru-sarreraetagas-
tuezhitzeginendute.Ehi-
za-postuetarakobideak
etahoriekegoeraonean
paratzeaz ere ariko dira,
besteak beste.

EZKURRA

GIZARTEA � GARAI BATEKO ESKOLA

Eskolaren egoerak eztabaida piztu du
herritarren artean

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Sagardotegira bisita
Orain arte, ez da sagardotegira joateko dei orokorrik egin, baina zenbait herritar Iru-
nen izandira,Gipuzkoakourtekosagardoonenarensariahartuduensagardotegian.
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GIZARTEA

OSASUNA � KONTSEILARIAREN BISITAK

Osasun
kontseilariaren
bileren ‘erabilera
alderdikoia’ salatu
dute hiru alkatek
Arantza, Bera
eta Etxalarko
alkateek idatzia
kaleratu dute

TTIPI-TTAPA
MartaVeraKontseila-

riak Osasun arloko mu-
rrizketen inguruan alka-
teekin egindako bileren
ondotik,zenbaitargibide
emandituzteArantza,Be-
raetaEtxalarkoalkateek.
JaimeIturriak,MarisolTa-
bernaketaMigelMari Iri-
goienek «Gobernuaren
eta UPNren erabilera al-
derdikoia»salatuduteeta
argi utzi nahi izan dute
osasun arloan egin nahi
dutenaezdelaberranto-
laketa,murrizketabaizik.

NafarroakoGobernua,
etaberezikiUPN,osasun
murrizketenberriemate-
ko egiten ari den bileren
erabilpen politikoa eta
manipulazioa salatu du-
tehirualkateek.«Batetik,
hagitz larria iruditzenzai-
gu Osasun sailburuak
udalekin bilerak deitzea
eta udalen ordezkaritza
mugatu bitartean, alder-
dikideei inolako arrazoi
teknikorik gabe bertan
egoten uztea. Hainbat
udal ordezkariri sarrera
debekatu zaien bitarte-
an,UPNkokidebati ber-
tanegotenutzizaio,Kon-
tseilariarenalderdikoade-
naren aitzakian». Ondo-
rioz, udalei azalpenak
ematekoeskualdeanan-
tolatutakobileretanalder-
dikideen babesa bilatu

du Kontseilariak, eta al-
diz, udalen ordezkaritza
mugatu du, «agian jakin
badakielakoerranendue-
na gezurra dela, eta be-
raz, kritika murriztu nahi
duelako,bertzegauzaau-
nitz murrizten duten be-
zalaxe», diote alkateek.

Eskualdeabibileratan
banatu izana ere kritika-
tu dute. «Aitzakia jende
guttiagokobilerakegitea
izan da, baina azkenean
hagitz azalpen orokorra
izanda,etaezduxeheta-
sunik eman eskualdeko
egoeraz». Arantza, Bera
eta Etxalarko alkateek
ezinduteulertu«Baztan-
Bidasoa eskualdean hi-
ruosasun-eremuegonik,
eremu horietako herriak
modu nahasian banatu
izana bileretan». Hiru al-
kateekgarbidute«eragin-
kortasuna bilatzen duen
berrantolaketasalduna-
hi digutena murrizketa
bertzerik ez dira». Be-
rrantolaketarenhelburua
hiritarrei zerbitzu hobea
emateabeharlukeelagai-
neratudute:«berrantola-
keta eraginkor bat egite-
koprofesionalenetaera-
biltzaileeniritziaketapro-
posamenak kontutan
hartu behar dira nahi eta
nahi ez, eta ez da hori
Gobernuakeginduena».

Murrizketak justifika-
tzeko kontseilariak «ma-
nipulazioetagezur lotsa-
garriak»erabilidituelaere
salatu dute. «Onartezina
daberaienkudeaketaren
porrota langileetaprofe-
sionalen bizkar egitea.

Lotsagarria iruditzenzai-
gukontseilariakmurrizke-
tak justifikatzeko profe-
sionalen soldatak, opor
egunak eta profesional-
tasuna kolokan jartzea».
Hiru alkateen hitzetan,

herritarren osasun arre-
tak du lehentasuna, eta
hortaz, Gobernuak eta
UPNkegitendutenalda-
keta oro zorrotz aztertu-
kodutela errandute. Es-
kualdearen garapenera-

koGobernuarekin elkar-
laneanaritzekoprest iza-
nendirelaereadierazidu-
te, «zintzotasunez joka-
tuzgero,eta inolakoera-
bilera alderdikoi eta ma-
nipulaziorik egin gabe».

20 milioi eurotik gorako zorra dute
udalek banketxeekin

HERRIA 2011ko ZOR BIZIA ZORRA/BIZTANLEKO
ZUGARRAMURDI 655.000 € 3.014 €

LESAKA 4.989.000 € 1.780 €

ARESO 309.000 € 1.104 €

BAZTAN 8.017.000 € 993 €

URDAZUBI 344.000 € 887 €

DONEZTEBE 1.321.000 € 787 €

ARANTZA 453.000 € 703 €

LEITZA 1.836.000 € 622 €

OIZ 78.000 € 527 €

IGANTZI 315.000 € 496 €

SUNBILLA 300.000 € 452 €

ERATSUN 66.000 € 410 €

ETXALAR 330.000 € 400 €

BERA 1.089.000 € 289 €

ITUREN 124.000 € 237 €

BERTIZARANA 153.000 € 237 €

ARANO 0 € 0 €

BEINTZA-LABAIEN 0 € 0 €

DONAMARIA 0 € 0 €

ELGORRIAGA 0 € 0 €

EZKURRA 0 € 0 €

GOIZUETA 0 € 0 €

SALDIAS 0 € 0 €

URROZ 0 € 0 €

ZUBIETA 0 € 0 €

GUZTIRA 20.381.011 € 755 €

TTIPI-TTAPAren Hego Euskal Herriko eremuan dauden 25 udalerrietatik 16k
20.381.011 euroko zorrekin itxi zuten joan den urtea. Horixe ondoriozta dai-
teke Espainiako Gobernuko Ekonomia eta Ogasun Ministerioak argitaratu
dituen datuetatik. Emandako zenbakiak udalen zor biziari dagozkie, hau da,
banketxeetan dauden zorrak dira.

UTZITAKO ARGAZKIA

Donezteben murrizketen aurka agertu ziren inguruko udal ordezkariak hilaren 1ean.
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TTIPI-TTAPA
MendialdekoBertso-

paperLehiaketatikhain-
bat sari etorri dira An-
dresNarbarte Xalto es-
kolara.

Lehen Hezkuntzako
hirugarren eta lauga-
rren mailakoetan, An-
der Mujikak lortu du le-

henengo saria eta aldi
bereanNafarroamailan
bigarren izan da. Unax
Alsuak,berriz,Mendial-
deanaipamenahartudu
kategoriahorretan;bos-
garren eta seigarren
mailakoen artean, Ane
Salaberria eta Pello
Usobiagak aipamenak

eskuratu dituzte eta
DBH 1. eta 2. mailan,

bestebi aipameneman
dizkiote Eneko Ape-

zetxea eta Ander Ape-
zetxeari.

GOIZUETA

KULTURA � MENDIALDEKO BERTSOPAPER LEHIAKETA

Sei sari eta aipamen
eskuratu dituzte
eskolako lagunek
bertsopaper
lehiaketan

TESTUA: JOXE MANUEL APEZETXEA / ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE

Lasterketa arrakastatsua
Aspaldiko partez, herri krosa egin zenmaiatzaren 27an, UmoreOna Elkarteak an-
tolatuta. Alde batetik, txikiek izan zuten korrika egiteko aukera eta 63 neskamuti-
kokhartudutepartebi kategoriatan.Denentzat izan zenoroigarrirenbat.Helduen
laisterketan 66 lagunek eman zuten izena eta gizonezkoetan bizkorrena Irurako
UnaiSeñoran izanzen (32minutu). Bigarren IbaiAlbahernaniarra izanzen2segun-
dora eta hirugarren Tolosako Iker Pagola, 01:35ra. Emakumezkoetan, irabazlea
ErrenteriakoAnaGonzalez izanzen (43:41),bigarren IruñekoMaiteAresetahiruga-
rrenBurlatakoMaiteOrofino.Herritarrenartean,gizonezkoetanonenaMartinEtxe-
berria izanzen,sailkapenorokorreanhamargarrena (36:05),etaherriko lehenengo
emakumeaAneZinkunegi (52:47) izanzen.Laisterketabukatuta,denek izanzuten
dutxatzekoaukeraetaondotik, saribanaketaetazozketakeginbitarteanhamaike-
takoaereeskainizitzaienpartehartzaileei.Egunaosoongijoanzenetaantolatzaileek
hasierabateanezarritakohelburuakbetezirenneurribatean:krosaberreskuratzea,
Goizuetan igande goiz batean kirolaren inguruan jendea biltzea, kanpoko jendea-
ri herria ezagutzera emanaz, eta bestalde, herriko jendeak parte hartzea. 63 nes-
ka mutikoez gain, helduetan 17 herritarrek parte hartu baitzuten. Krosa egiteko
ohitura berreskuratuta, datorren urtekoa oraindik arrakastatsuagoa izan dadin la-
nean jarraituko duela adierazi dute UmoreOna Elkartetik, hobetzen ahal dena ho-
betzen saiatuz. Bide batez, laguntzaileei ere eskerrak eman nahi izan dizkiete.

ARGAZKIA: IGOR ELIZEGI

Judo erakustaldia
Ikasturte bukaera zela eta, joan den maiatzaren 27ko arratsaldean
argazkian ageri diren neska-mutikoek herriko plazan judo emanaldia
eskaini zuten, ikasturtean landutakoa jendaurrean erakutsiz. Aldi be-
rean, gerriko horia lortu zutelako diploma eta kamiseta bat jaso zu-
ten. Argazkian gerriko horiarekin eta kamisetarekin ageri dira.

ARGAZKIA: ALAITZ ESKUDERO

Murrizketen kontra
NafarroakoGobernuakhezkuntzapublikoaneginnahidituenmurriz-
keten kontra hainbat izan dira egindako mobilizazioak. Gure herri-
ko eskolan ere protesta ekintza horietan parte hartu dute elkarre-
taratzeak eginez eta sindikatu nagusiek deitutako greba egunekin
bat eginez.

ARGAZKIA: GOIZUETAKO ESKOLA
Mendialdeko sariketan saria jaso duten Goizuetako ikasleak.
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LEITZA

Udal ordezkari
eta langileak eta
beste eragileak
formazio saioak
egiten ari dira

JM BARRIOLA
Parekidetasuna lor-

tze aldera, apirileanha-
si ziren udal langile, zi-
negotzi eta herriko era-
gileei zuzendutako for-
makuntza saioak. Api-
rilean saio bat izan zen
etamaiatzeanbestebat.
Asteazken honetan,
ekainak 13, 18:00etan
hirugarrena izanen da,
etaudatikbueltangera-
tzendirenbestehirurak.

Emaginelkartekoki-
deek ematen dituzte
saioak eta hausnarke-
ta sakonakplanteatzen
ari dira ondoko gai
hauen inguruan: femi-

nismoa,mugimendufe-
minista, genero politi-
kak, sistema patriarka-
la, emakumeen parte-
hartzesozio-politikoa...

30-35 lagun ari dira
saio hauetan parte har-
tzen, oso talde handia
eta aberatsa. Geratzen
diren saioetan, uda pa-
satuta izanen direnak,
lengoaiaren eta irudia-
ren erabilera ez sexista
eta indarkeria sexista-
ren inguruan ariko dira.

Osogarrantzitsuada
formakuntzasaiohaue-
tan lantzen dena, ber-
dintasun teknikariaren
ustetan,batezerezonal-
deko zinegotzi, langile
eta herrietan dihardu-
t en e rag i l een t za t ,
hauek duten ardura eta
konpromisoagatik.

Honetaz apar te ,
MankomunitateanBer-
dintasun Plan bat bu-
rutzen ari da, eta hau

egin ahal izateko talde
ezberdinekin bildu da
Amaia Zalba berdinta-
sun teknikaria. Leitzan
talde bat osatu dute,
herriko hainbat eragile-
rekin (irekia da), eta
orainartebilerabat izan
dute. Hurrengoa ekai-
naren 21ean izanen da,
18:00etan udaletxean.
Beste talde batzuk sor-
tu dira inguruko herrie-
tan.

Hauetan guztietan
herrikoegoerahausnar-
tukodute,emakumeeta

gizonen errealitateak
zeintzuk diren jakiteko,
beharrak ezagutzeko
eta hemendik abiatuta,
parekidetasuna lortze
bidera,BerdintasunPla-
na egiteko.

Udalbiltzari
atxikimendua

Joan den martxoa-
ren 31n, Irunen, jatorri
politiko anitza duten
zazpiherrialdeetako 26
alkatezeinzinegotzi tal-
debatekUdalbiltza be-
rrantolatzeko proposa-
mena luzatu zuen, hau-
tetsien arteko atxiki-
mendu-kanpainaabian
jarriz.Bizidugunaropo-
litiko berria aintzat har-
tuzetaEuskalduna jau-
regiko batzar eratzai-
lean adosturiko bost
printzipioetanoinarritu-
rik,Udalbiltzaberranto-
latzeko proposamena
luzatuzuten,hautetsien
arteko atxikimendu-
kanpaina abian jarriz.
Udalbiltzaren egitas-
moarekinbategitendu-
ten hautetsi guztiei za-
balduta dago deialdia.

Udalbiltzaberrantola-
tzekodeiarierantzunez,
Leitzako Bilduko be-
deratzizinegotziekatxi-
kimendua sinatu dute.

Mendietako hamar
urteko ordenazioa
berrituko da

2010. urtetik epea
luzatua zegoen aurre-

komendietakoordena-
zioa eta Nafarroako
Gobernuko mendien
sailak berritze lanari
ekin dio. Lan hau egi-
teko ardura Lur-Geroa
enpresari esleitudioeta
datozen hilabeteetan
eginen du.

Txondorra
Ekainaren 8an Lei-

tzalarreko bihotzean,
hau da, Ixkibarren, au-
rretik osatutako txon-
dorra piztu zuten. Ikus-
mira haundia sortu du
honek eta jende ugari
hurbiltzen ari da berta-
ra. Dena ongi badoa,
egurra ikatza bihurtu-
ko da sanjuanetarako.

Hor ditugu San
Juan bezperako
suak eta garrak

Ur te ro moduan ,
udako solstizio garai
h aue t an San j u an
bezperako pestak iza-
n en d i r a he r r i a n .
18:30ean, haurrek in-
gurutxoa dantzatuko
dute eta ondoren, opi-
lak banatuko zaizkie.
21:00etan herri afaria
izanen da plazan. Ur-
teroko moduan, kua-
drila bakoitzak beren
otorduak prestatu eta
herrikoplazan janendi-
tuzte umore ederrean.
23:00etan suak piztu-
ko dira urteko gauza
txarrak erre eta soina
berritzeko.

GIZARTEA � PAREKIDETASUNAREN ALDE LANEAN

Berdintasun Plana egiteko talde bat
osatu dute teknikariak eta herri eragileek

ARGAZKIA: JUAN MARI BARRIOLA

Kultur Aroko azoka bikaina
Maiatzaren 27an, XXXIV. Eskulangintza Azoka egin zen plazan. Giro bikainean
joan zen eguna, 65 artisauk parte hartuz. Jende ugari ibili zen egun guztian era-
kusketak, lanak, taloak eta abar ikusiz. Honetaz gain, leitzarrek idatzitako libu-
ruenerakusketa jarri zenUdalekoaretoan.Urtezurtearrakastahaundiaduenekin-
tza da hau eta bai artisauak eta bai jendea ere oso gustura egon ziren.

HURRENGO BILERA
Berdintasun Plana
egiteko hurrengo
bilera ekainaren
21ean izanen da.
Talde bat osatua da
horretarako baina
irekia da.
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GIZARTEA � DIRULAGUNTZAREKIN EGINEN DA

Udan herriko
lanetan aritzeko
langilea hartzeko
deialdia egin du
Udalak
Eskaerak
ekainaren
18rako aurkeztu
beharko dira

Juana Mari SAIZAR
Udarako langilea

kontratatuko du aurten
ere Udalak. Bete beha-
rreko baldintzak langa-
bezian egotea, Nafa-
rroako Enplegu Zerbi-
tzuan izenaemanaedu-
kitzea eta euskararen
ezagutza izatea dira,
besteak beste. Izena
eman eta eskatzen di-
ren agiriak aurkezteko
udaletxean egin behar-

ko da eta epea ekaina-
ren 18an amaituko da,
13:00etan.

Langilea lau hilabe-
tetarako hartukoda eta
honetaz gain, Udala bi-
garren langile bat har-
tzeko aukera ere azter-
tzen ari da, baina hori
dirulaguntzaren arabe-
rakoa izango da.

Emakumeen irteera
Herriko emakumeek

irteera egitekoa zuten
ekainaren9an.Udalaren
laguntzarekinGasteize-
ra joatekoasmoazuten,
09:00etan autobusean
abiatuta.Hamaiketakoa
egitekogelditzekoakzi-

ren eta 11:00 aldera ha-
ra ailegatuko zirela au-
rreikusiazuten.Katedra-
la bisitatzekoa zuten le-
henik eta ondoren, alde

zaharrean ibilimerkatua
eta graffiti ezagunak
ikusten.Pixkabatpotea-
tu ondoren, bazkaria
Bastidaherrianenkarga-

tua zuten eta eguna on-
gi amaitzeko etxeratu
aurretik beste geldialdi-
txoa ere egitekoa zuten
zerbait hartzeko.

ARGAZKIAK: ANA GOÑI

Giro ederra eskolen topaketan
Leitza,Goizueta,AranoetaAresoko ikasle, gurasoetaeskolenXIII. topaketaospa-
tu zen ekainaren 2an. Eguraldia lagun, oso giro ederra egon zen egun guztian. An-
tolatzaileek aurreikuspen guztiak gainditu zirela esan dute eta oso pozik geratu
dira izandakoemaitzarekin.Partehartzearenaldetikhasieranpixkabatkostatuzen
arren, azkenean guztiek parte hartu zuten bai tailerretan, jolasetan, kalejiran eta
bai flashmobean ere. Festaz gain, aldarrikapena ere egin zuten eskolek, eta egu-
erdiko kalejiran hezkuntzako murrizketen kontrako pankarta eta guzti irten ziren
herrianbarrena.Musika,mugimenduaketa koloreak alaitu zutenherria nabarmen.

ARANO
OSPAKIZUNAK � SANTIO ONDOKO LARUNBATEAN

Arkume jatea
eginen da
uztailaren 28an
Txartelak
laster jarriko
dituzte salgai
Kontsejun

Ainhoa ANSA
Aurtengo Santioeta-

rako arkume jate herri-
koiaantolatudutefesten
batzordeak eta herrita-
rrez osatutako lantalde

batek.Santioondokola-
runbatean izango da
eguerdizetaplazanerre-
takoarkumea izangoda
plater nagusia. Txarte-
lak oraindik ez dira sal-
gaijarri,bainaKontsejun
izango dira aurki 28 eu-
rotan.Umeentzatere ja-
rriko da menua eta ho-
rretarakoeretxartelahar-
tu beharko da aurretik.
Antolakuntzakfestetara-

kokarpa jarrikodelago-
gorarazi nahi du eta
txartelakuztaileangares-
tiago izango direla.

Sardina jatea
San Juan bezperan,

hilak 23, gauez egingo
daazkenurteetanohitu-

rabihurtudensardinaja-
tea.Afaltzekoizenaeman
nahi duenak Kontsejun
egin behar du 21erako.

ARGAZKIA: JOXEAN RUIZ

Nafarroako mugetan barrena
Goierriko mendizale lagun talde bat Aranon agertu zen pasa den astean, mendiz
egitenaridirenibilaldibatzuenbarruanhalatokatuta.40batbeasaindaretaordiziar
izango ziren eta Nafarroako mugak ibiliz egin nahi omen dituzte.
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AZPIEGITURA � ARRAIOZ-ELBETE SAIHESBIDEA

Saihesbidetik
Elizondora sartzeko
zubia eskatu dute
hautetsiek
Errepide berria
laster
zabaltzekoa da

TTIPI-TTAPA
N-121-B errepidean,

Arraioz eta Elbete arte-
kosaihesbidearenlanak
gainbegiratzen dituen
batzordeakazkenbilera
izan zuen maiatzaren
30eaneta lanakhurbile-
tikikusizituzten.Zenbait
hutsune somatzen di-
tuztela adierazi zuten,
eta Elizondorako sarbi-
dean oraindik ez dela
Baztanberrikozubiaerai-
ki,bainahalere, lasterire-
kitzekoadasaihesbidea.

Hain zuzen, oraindik
egin gabe dagoen Baz-
tanberri zubihori etaLe-
karozko oinezkoen pa-
sabideadiraudaletahe-
rrietakohautetsienkezka
nagusiak.GarbiñeElize-
gi alkateak aipatu zue-
nez, «proiektuak egite-
rakoorduan,ezdirakon-
tuan hartzen erabiltzai-
leen premiak. Hainber-
tze diru publiko erabili
baldin bada ere, bi afe-
ragarrantzitsugelditudi-
ramoldatugabe,Baztan-
berriko zubia eta oinez-
koendakopasabideaLe-
karozen».

XabiTorresElizondo-
ko alkatearen hitzetan,
«Baztanberriko zubirik
gabe, saihesbidetik Eli-
zondorakosarrerarikga-
be gelditu gara. Zubia
premiazkoa da, bertze-
naz, saihesbideakezdi-
gu balio». Izan ere, hori
moldatzen ez bada, eli-

zondarrekElbetekoirtee-
ra bitarte joan beharko
dute eta handik herrira
sartu. Gainera, aunitz
erabiltzendenPiezenBi-
deaerebaliogabetuagel-
ditu dela salatu zuen,
«saihesbideazpitikpasa-
bideren bat egin behar-
ko dela», erranez.

Jesus Angel Garcia
Lekarozko alkateak ere
saihesbideakherrianizan
dueneraginaazaldu zu-
en: «lur desjabetzeez
gain, hilerria, industrial-
deberria, igerilekuaedo
hizkuntz-murgiltzerako
zentro berria bezalako
zerbitzuaksaihesbidea-
ren bertze aldean geldi-
tu zaizkigu eta horrega-
tikeskatzenduguoinez-
koendako pasabidea.
Oraingoz,behinbehine-
ko zebrabidea paratuko
omen dute».

Hauekin batera, Xo-
tero Etxandi Arraiozko
alkateak,PedroGoiene-
txeElbetekoalkateaketa
udal zinegotziek osatu
dutebatzordea.Maiatza-
ren 30ean lanei eginda-
ko bisitan Mikel Ortega
(Bildu), Florentino Goñi
eta IñigoIturralde(Ezke-
rra) eta Mari Jose Gar-
mendia (UPN) ere izan
ziren. Florentino Goñi
herrilan zinegotziak ai-
patuzuenez,«Nafarroa-
koGobernukoinorezda
etorri lanak zertan diren
ikusi eta gure iritzia adi-
tzera». Anai Astiz kon-
tseilariari ere bilera es-
katu omen zioten berak
eta alkateak «duela hiru
bat hilabete eta oraindik
ez digu erantzun».

UTZITAKO ARGAZKIA

Almeriako kartzelan Iñaki Erro askatzeko oihukatuz
Maiatzaren26anAlmeriakoAcebucheespetxera joanzirenhainbat lagun.Espe-
txeaitzineandagoengarabibatera igozireneuskalpresopolitikoeneskubideak
aldarrikatzeko. Bereziki kartzela horretan dagoen Iñaki Erroren egoera salatu
nahi izan zuten, kondena betea izan arren espetxean jarraitzen baitu parot dok-
trina aplikatu diotelako eta gainera, gaixorik dago. Bi pankarta paratu zituzten
garabian Doktrina Parot Stop, Erro eta bertzeak askatu, eta Euskal Preso eta
Iheslariak Etxera ziotenak. Dozena bat altxafero ere bota zituzten eta mezu bat
eta bertsoa ere eskaini zieten.

TESTUA ETA ARGAZKIA: ARANTXA GAMIO

Berroetako bestak
Giro ederra eta jende ugari ibili da Berroetako bestetan: Baztanzopetan eta Tri-
kidantzen, El conquistador saiokoen proban, haurren dantza erakustaldian, zi-
kiro egunean...

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO
Saihesbideko lanak gainbegiratzen dituen batzordeko kideak maiatzaren 30ean.
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HEZKUNTZA � UDAL MUSIKA ESKOLA

Helduei ere musika
tresnak ikasteko
aukera eskainiko
zaie hurrengo
ikasturtean
Ekainaren 30a
arte eman
daiteke izena

TTIPI-TTAPA
Heldu den ikasturtea

prestatzenhasiadaUdal
MusikaEskola.Ikasturte
berrian musika hizkun-
tza eta instrumenturen
batean matrikulatu nahi
duenakhilaren30eraar-
teizanenduaukera.Izen-
emateorriak haurrenbi-
dezetxeetaraailegatuko
dira, eskolan banatuta,
etainteresatuekinprima-
kia bete eta udaletxera
eraman beharko dute.

Berrikuntzagisa,hel-
duen taldeak sortzeko
aukeraizanendahurren-
go ikasturtea. Hortaz,
adinez nagusia den ba-
tek instrumenturen bat
ikasi nahi badu, izena
ematen ahal izanen du.
Hauekizanendiraeskai-
nikodiratresnak:pianoa,

akordeoia, klarinetea,
tronpeta,tronboia,bibo-
lina,saxofoia,txistuaeta
zeharkako txirula. Edo-
zein zalantza izanez ge-
ro, deitu udaletxera edo
Musika Eskolara.

Dantzari Eguna
Iruritan

Ikasturteanikasitakoa
jendaurrean paratuko
duteIruritakodantzariek
larunbat honetan, ekai-
nak16.Dantzari Eguna-
ren barne, 12:00etatik
aitzinera, dantza saioa
eskainiko dute plazan.

Kepa Arizmendi
gogoan erakusketa

KepaArizmendizena-
renomenez,erakusketa
antolatu dute Ur Talde-
ak,PeioBentaketaEus-
kal Kultur Erakundeak
Baionan. Ekainaren
30eraarteegonendaza-
balikBaionakoKalostra-
pe ostatu-jatetxean.

ARGAZKIA: PELLO SAN MILLAN

Baratze mamu tailer arrakastatsua Iruritan
Maiatzaren 26an, haurrendako baratze mamuen tailerra egin zuten Iruritan, Eli-
zondoko Museo Etnografikoaren Lagun Elkarteak eta Udalak antolatuta. Hau-
rrek, Birbirako Amaia Zinkunegi eta Ines Gerekak lagunduta, eta denok sortzen
ditugun zaborretako materiala erabiliz (plastikoak, latak, arropa zaharrak, ta-
poiak...) baratze mamu ederrak sortu zituzten.

ARGAZKIA: IXABEL ALEMAN

Tolosako Nafarroaren Egunean
Nafarroakokonkistaren500.urteurrenadelaeta,bestaegunhaundia izanzuten
maiatzaren 26an Tolosan eta amaiurtarrak eta baztandarrak han izan ziren.
TolosakoUdalakBaztangoari etaAmaiurkoherriari harreraeginzienetaondotik,
haur parke bati Amaiur izena paratu zioten. Gainerakoan, egun guztiko besta
izan zen eta eguraldi ederrarekin giro politean ibili ziren.
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GIZARTEA � ENPRESAK

Lekarozko kanpusa
enpresak hartzeko
prestatua dago
Gobernuak 12
milioi euroko
inbertsioa egin
du

TTIPI-TTAPA
Lekarozko enpresen

kanpusaprestdagolan-
tegiakhartzeko.Azpiegi-
tura honen bidez, kultu-
ra,hezkuntzaetaekono-
miarekinlotutakoekime-
nak biltzeko eremu bat
sortu nahi da, zerbitzu
arloko enpresen bidez.
Horretarako12milioieu-
roinbertitudituNafarroa-
koGobernuaketaLour-
des Goikoetxea Nafa-
rroako Gobernuko Lan-
da Garapen, Industria,
Enplegu eta Ingurumen
kontseilaria bisitan izan
zen ekainaren 5ean.

Kontseilariarekin ba-
tera, Garbiñe Elizegi al-
kateaetabertzeudalor-
dezkariakizanziren,bai-
ta proiektua egiten la-
gundudutenenpreseta-
ko ordezkariak ere.

Maiatzeanakituziren
hir igintza lanak eta
28.000 metro koadro
eraikigarriak ditu enpre-
sak kokatzeko. Moder-
na Planaren estrategia-
rekin bat egiten du
proiektuak eta hortaz,
bertan kokatzen diren
enpresekModernazigu-
lua eskuratzeko baldin-
tzak izanen dituzte.

Kanpusa«balioeran-
tsihandiko»zerbitzuarlo-
ko enpresei zuzendua
dago.Horietatik lehena,
2012ko azken hiruhile-
rakomartxan jartzeaes-
pero den Hizkuntz Mur-
gilketazentroaizanenda
(CIL-Lekaroz). Zentrua-

ren kudeaketa pribatua
izanenda.Kanpusakha-
inbat zerbitzu eskainiko
ditu. Erraterako, Telefo-
nicak Gobernuaren la-
guntzarekin,Internetmu-
gikorrerako 42 Megako
konexioaparatudu,Na-
farroako altuena.

Soldaten inguruan
eztabaida

Diario de Noticias
egunkariakUdalGober-
nuko kideen soldaten
inguruan argitaratutako
berri«maltzurrari»buruz,
Udal Gobernuko Tal-
deakprentsa oharra ka-
leratudu.BilduetaEzke-
rrarenustez,«Nafarpress
delakoakberriaamorru-
dunetaazpikeriadun le-
rroburuarekinhastendu,
udalkontueiburuzdara-
man ildo editorial ten-
dentziosoamailarikgore-
nerateramanezeta,aldi
berean, onargarriaren
mugaguztiak gaindituz.
Nafarpressen gibelean
gorderik idaztenduena-
renpozoinaezdagehia-
go jasatenahal».Gaine-
ratu du, «udalbatzar be-
rriko kideen soldatak ai-
tzinekoenak baina apa-
lagoakdirela;orainUda-
lak kargu politikoen sol-
datetan 41.000 euro
aurrezten ditu».

Soldatak lanorduen,
dedikazioarenetakargu
horien arduren azpitik
daudeladioGobernuTal-
deak: «Garbiñe Elizegi-
rensoldatagarbiahilabe-
teko 1.304,11 eurokoa
da,14ordainekoadaeta
%80anliberaturikdago.
Mikel Ortega %100ean
liberaturikdagoetabere
soldatagarbia1.511,50-
ekoa da eta, Jon Elize-

txerena749,20eurokoa;
eta bere dedikazioa la-
naldierdikoa».Alkateeta
alkateordearen kasuan,
«astero45ordubainaai-
segehiagoematendituz-
te lanean eta Jonek be-
reliberazioaridagozkion
25orduakgainditzendi-
tu. Egunero 08:00etara-
koberenlantokietanego-
ten dira», dio idatziak.

Gainerakoan dietak
eta kilometrajeak behar
bezalajustifikaturikdau-
dela diote eta «oraingo
Udal Gobernukoen lan
egiteko modu serio eta
zintzoa ezagutzen duen
edonork badaki zenbat
joan-etorrieginbehariza-
ten dituzten eginbeha-
rrenbarnean».Aurtengo
aurrekontua 2011koa
baino 2.000 euro ttikia-
goadela jakinarazidute.

Bertzalde, udal ba-
tzordeetanbaztandarrek
horien berri jakiteko ka-
marak paratzea ongi le-

gokeelausteduUdalGo-
bernuak, «zeren UPNek
batzorde horietarat gai-
nerako ordezkariak bai-
no gehiago joaten dela
diolarik,baztandarrekiku-
siko luketehorietanego-
tea eta gauzak egitea ez
dela gauza bera; eta ho-
ri da UPNekoen kasua;
gehienetanbatzordeho-
rietan egonbai, baino ez
dute deus egiten».

Bildu eta Ezkerrak
oharreandiotenez,«zen-
bakiakargiakdiraetalan
politiko eta publikoaren
ordainestubatierantzu-
tendiote».Akitzeko,jaki-
narazi nahi diote «bai
UPNri eta bai bere dis-
kurtsoaren bozgorailu
izan nahi duen guztiari
prestgaudelaeztabaida
publiko baterako nahi
duten leku eta orduan,
lan politikoa egiteagatik
kobratu dena eta ko-
bratzen denaren ingu-
ruan».

Bilduren berripapera
Maiatzekoberripaper

elektronikoakaleratudu
Bilduk. Lekarozko kan-
pusarenhariradio,Uda-
lak orain ezduela gaita-
sunik bertan deus para-
tzekoeta zerbitzu espe-
zializatuen sektorera
bideratua izanda, luxuz-
kopoligonoadela,«Baz-
tanen egon daitezkeen
beharrakasetzekobalio
ez duena». Iruritan dau-
den Sagues fundazioa-
rensei bizitzazereari da
berripaperan.Bizitzaho-
riekherritarbatekUdala-
rietaherritarreiemanziz-
kien, ezineanziren fami-
liaklaguntzeko.Bilduren
hitzetan,Bidelagunelkar-
teareneskariari jarraikiz,
«etxe horien kudeaketa
guztizdesitxuraturikda-
goela ikusidugueta,ho-
rregatik,horienerabilera
zehaztu eta beharrean
direnaklaguntzekoirizpi-
deak jarriko dira».

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Lourdes Goikoetxea kontseilaria, Garbiñe Elizegi alkatea eta Florentino Goñi, Begoña Sanzberro,
Mª Carmen Iribarren, Mª Isabel Olabe eta Jose Mª Garmendia zinegotziak eta enpresa ordezkariak.

ARGAZKIA: JEXUX BAYLON

320 lagun Mendi Itzulian
Eguraldi ederrarekin, 320 lagunek egin zuten maiatzaren 27an Baztango Men-
di Itzulia. Amaiurren hasi eta akitu zen XIX. ibilaldia.
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GIZARTEA � MERKATARITZA

Laugarren argazki lehiaketa antolatu
du Bertan merkatarien elkarteak
Ekainaren
30erako
aurkeztu behar
dira lanak

TTIPI-TTAPA
Martxan da Bertan

merkatari, zerbitzu eta
ostalarien elkarteak lau-
garrenaldizantolatudu-
en argazki lehiaketa.
Edozeinendako irekia
egonenda,bainaargaz-
kiekBaztangojendeare-
kin, ospakizunekin eta
ohiturekin lotuak egon
beharko dute.

Partaide bakoitzak
berak egindako hiru ar-
gazki aurkezten ahalko
ditu,bertze lehiaketetan
aurkeztu gabekoak, eta
Baztaneneginakizanbe-
harkodute,kolorezkoak
edotxuribeltzaketaber-
tikalean edo horizonta-
lean. Lanak aurkezteko
epea ekainaren 30ean
akitukoda.Bitartean,es-
kuraematenahal izanen
dira,astelehenetikortzi-
ra le ra 09 :00eta t ik
14:00etara edo postaz
bidalita: Bertan Baztan-
gomerkatari,zerbitzueta
ostalaritzaelkartea; Ber-

tan I. argazkilaritza lehia-
keta; ArizkuneneaKultur
Etxea, JaimeUrrutia ka-
rrika14,31700Elizondo.

SARIAK
Elkarteak hiru argaz-

kirik hoberenaksarituko
ditu, Bertaneko kide di-
ren 80 tokitan gasta-
tzeko hiru erosketa bo-
norekin. Lehendabiziko
saria 400 euroko bonoa
izanenda,bigarrena200
eurokoa eta hirugarrena
100 eurokoa. Gainera,
aurkeztutako argaz-
kiekinBertanek2013ra-
ko aterako duen egute-
gia osatzeko argazkiak
aukeratuko dira.

Sari banaketa abuz-
tuaren 4an eginen den
Bertan Egunean eginen
da eta lan guztiak ikus-
gaieregonendira.Udaz-
kenean Arizkunenean
erakusketa bat eginen
da eta irabazle ez dire-
nek urriaren 15etik 31ra
bitarteanbiltzenahal iza-
nen dituzte argazkiak.

6.000 euro arteko
isunak

Ernesto Prati apirila-
ren14anElizondonegin
zitzaion ongi-etorriaga-

tik lau baztandar salatu
dituela jakinarazi du Ez-
kerAbertzaleak,etaortzi-
ral hartan presoen alde
eginzenelkarretaratzea-
gatikbertzesei. Salake-
taren ondorioz, bakoi-
tzak 300 eta 6.000 euro
artekoizandaitekeenisu-
na izanen omen dute.
«Alta, oraingo salaketei
azkenekourteetanesta-

tuak abiaturiko apustu
errepresiboaren ondo-
rioz, Baztanen pilatu di-
ren isunak gehitu behar
zaizkio, 20.000 euro in-
guru»,dioEzkerAberta-
leak.Gaineratuduenez,
«nabaria da arazo poli-
tiko,sozialetaekonomi-
koak direla eta, jendea
gero eta gehiagomugi-
tzen ari dela. Horren ai-

tzinean, Gobernuaren
aldetik Euskal Herrian
garatu duen salbues-
pen legediaarloetaere-
mudesberdinetarathe-
datzeko borondatea
ageriangeldituda.Herri-
tarrenartekoelkartasu-
na, konpromisoak eta
antolakuntzakbertzerik
ez du ekinbide errepre-
siboberrituageldituko».

ARGAZKIA: WWW.NAVARRA.ES

Matxuratutako kamioiak gelditzeko guneak egokitu dituzte
Belate eta Almandozko tunelen sarreretan
Almandoz eta Belateko tunelen segurtasuna hobetzeko asmoz, tunelen aho
inguruetan matxuratutako kamioiendako hiru geldigune egokitu ditu Nafarroa-
ko Gobernuak eta horretaz gain, seinalizazioa hobetu eta zainketarako bi bideo
kamera berri paratu ditu. Sustapen eta Etxebizitza Departamentuak egin ditu
lanak eta horretarako 268.020 euroko inbertsioa egin du, matxuratutako ibilgai-
luek, kamioiei batez ere, tunel barrenean eragiten dituzten intzidenteak kontuan
hartuta. Belateko tunelaren alde banatan eta Almandozko tunelean Iruñerako
sarbidean egin dira geldiguneak. Almandozko tuneleko Irunerako sarbidean,
berriz, Mendiola auzorako sarbideko zabalgunea aprobetxatu da. Mariezkurre-
na erainkuntza enpresak egin ditu aparkalekuak, Señalizaciones Lacroix enpre-
sak seinalizazioak eta SICe enpresak jarri ditu bideo kamerak. Neurri hauekin,
gidariei bere ibilgailuan arazoren bat dutela dakitenean, gelditzeko leku egoki
bat eskaini nahi zaie, arazoa bertan moldatu ahal izateko edo laguntza eskatze-
ko. Arazomekanikoak dituzten ibilgailuek debekatua izanen dute tuneletara sar-
tzea eta seinalizazioa errespetatzen ez dutenei isunak jarriko dizkiete. Alde ho-
netatik, Anai Astiz Sustapen eta Etxebizitza kontseilariak aipatu duenez, «ibilgai-
luak matxura duela susmatuz gero, garrantzitsua da tuneletara sarrera debeka-
tzen duen seinalizazioa errespetatzea», baita tunelean ez sartzea semaforoak
gorrian eta hesiak jautsiak daudenean ere. Abisu honek begibistakoa badirudi
ere, maiatzaren 20an, tunel barrenean matxuratutako kamioi bat zegoenean,
hesia jautsi eta semaforoa gorrian egon arren, bi kamioi tunelera sartu ziren. Fo-
ru Poliziak isunak paratu dizkie bi gidariei.
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KULTURA

Nafarroako
mailako bi
lehenbiziko sari
lortu dituzte

TTIPI-TTAPA
NafarroakoBertsoza-

le Elkarteak antolatuta,
aurten ere Nafarroako
Bertsopaper lehiaketa
eginda,aldebatetik,es-
kualdeka, eta bertzetik,
Nafarroamailan.Halere,
aurtengo sariketa bere-
zia izan da. Murrizketak
direlaeta,BertsozaleEl-
karteakeskualdezesku-
aldekosaribanaketaeta
ekitaldia ez egitea era-
bakidu,etaikastetxeba-
koitzak antolatu ohi di-
tuenbertsosaioetanegi-
ten ari dira sari banake-
tak. Nafarroa mailakoa,
berriz,Gobernuakanto-
latu ohi duen ekitaldian
eginen da. Edozein ka-
sutan, hainbat eta hain-
bat dira sariak eskuratu
dituzteneskualdekones-
ka-mutikoak.

NAFARROA MAILAN
Lehen Hezkuntzako

BigarrenZiklokoikasleei
dagokien A kategorian,
lehenbiziko saria Bera-
koRicardoBarojaesko-
lakoLorenaPerezekes-
kuratu du Zure guraso-
ek 15 urteko autoa dute
etaezdutealdatzekoas-
morik lanagatik.Bigarren
sariaGoizuetakoAndres

NarbarteXaltoeskolako
AnderMujikarentzatizan
da gai bereko lanagatik.

Lehen Hezkuntzako
hirugarrenzikloan,Bka-
tegorian, Leitzako Erle-
ta eskolakoOiher Altze-
lai izan da lehenbiziko
saria eskuratu duena,
Itxarotenarizinenmezua
iritsi zaizu lanagatik.

Bigarren Hezkuntza-
ko 1. eta 2. ikasturte-
koenkasuan, Ckatego-
rian,hirugarrensariaLei-
tzako Amazabal institu-
tuko Saioa Mateorenak
eskuratudu, Itxarotenari
zinen mezua iritsi zaizu
lanagatik.

D kategorian, Biga-
rren Hezkuntzako 3. eta
4.mailakoenkasuan,bi-
garrenetahirugarrensa-
riakeskualderaetorridi-
ra: Lekaroz institutuko

Sukil Etxenikekbigarren
saria eskuratuduGaue-
ko 11k dira eta gaur ere
ezduzudeus ikasi.Bihar
azterketa daukazu lana-
gatik eta Leitzako Ama-
zabal institutukoMartxel
Intxausti hirugarren izan
da Itxarotenarizinenme-
zua iritsi zaizu lanagatik.

BAZTAN-MALERREKAKO
SARITUAK

Lehen Hezkuntzako
3. eta 4. mailakoen ka-
tegorian,Baztan Ikasto-
lako Mikel Garziak ira-
bazi du lehenbiziko sa-
ria eta ikastola bereko
Liere Rekaldek eta Al-
mandozkoNereaSarra-
teakaipamenakeskura-
tu dituzte.

Bosgarreneta seiga-
rrenmailakoetan,Baztan
IkastolakoMaite Monti-
el nagusitudaetaondo-
kohauekaipamenakes-
kuratu dituzte: Ainara
Aginaga (Baztan Ikasto-
la),PaulaNuñez (Elizon-
dokoSanFrantziskoJa-
bier ikastetxea), Miren
Goienetxe(SanFrantzis-
ko), Olaia Elizalde (San

Frantzisko), Oihan Age-
rre (Almandoz), Junkal
Martiarena (Doneztebe-
koSanMigeleskola)eta
Irati Uharte (San MIgel).

DBH 1 eta 2. maila-
koetan,Lekarozko insti-
tutukoEiderBidegainek
eskuratu du lehenbiziko
saria eta institutu bere-
ko Eider Quertierrek ai-
pamena hartu du.

DBHko 3. eta 4.mai-
lakoenkasuan,Lekaroz-
koinstitutukoSukilEtxe-
nikek irabazi du eta Do-
neztebeko Mendaur in-
stitutukoJonAldabekai-
pamena eskuratu du.

BORTZIRIAK
Lehen Hezkuntzako

3.eta4.mailakoetan,Ri-
kardo Barojako Lorena
Perezek eskuratu du le-
henbizikosariaetaaipa-
menak Ricardo Baroja-
ko Jenny Freire, Berako
Labiaga Ikastolako Ane
MatxikoteetaIratiLazka-
notegietaLesakakoTan-
tirumairu ikastolakoMa-
nex Ramos eta Iratxe
Muxikarentzat izan dira.
5. eta 6. mailakoetan,

Tantirumairu ikastolako
Ane Telletxeak eskuratu
du lehenbiziko saria eta
aipamenak hauentzat
izan dira: Uxue Mesa
(Tantirumairu), Oier La-
rretxea(RikardoBaroja),
Maialen Ruiz (Ricardo
Baroja), Mikel Elzaurdia
(Labiaga), Gaizka Zan-
dio (Labiaga), Jokin
Mitxeo(Igantzi) etaEna-
itz Telletxea (Igantzi).

DBH 1. eta 2. maila-
koen artean, Labiaga
ikastolako Paulo Ra-
mosek eskuratu du le-
henbizikosaria eta ikas-
tola bereko Oihana Be-
rasategik aipamena.

MENDIALDEA
Lehen Hezkuntzako

3. eta 4.mailakoenarte-
an, Xalto eskolako An-
derMujikakirabazidule-
henbizikosariaetaesko-
laberekoUnaxAlsuaeta
Aresoko Aimar Otermi-
nentzat aipamenak izan
dira.

5.eta6.mailakoenar-
tean,ErletaeskolakoOi-
her Altzelaik eraman du
lehenbiziko saria eta ai-
pamenakhauentzat izan
dira: Xabat Ilarregi (Erle-
ta), Leire Erbiti (Erleta),
Beñat Etxezarreta (Are-
so), AneSalaberria (Xal-
to) eta Pello Usobiaga
(Xalto).

DBH 1. eta 2. maila-
koei dagokienez, berriz,
Amazabal institutuko
Saioa Mateorenak eta
Beñat Altzelaik, eta Xal-
to eskolakoEnekoApe-
zetxea eta Ander Ape-
zetxeak aipamenak es-
kuratu dituzte eta DBH-
ko3.eta4.mailakoetan,
Amazabal institutuko
Martxel Intxaustiklehen-
biziko saria hartu du.

NAFARROA � NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEAK ANTOLATUTA

Hainbat sari eskuratu dituzte eskualdeko
neska-mutikoek Bertsopaper lehiaketan

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urtean Mendialdeko bertsopaper lehiaketan sarituak izan zirenak.
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SARA

KIROLA � BTT IBILALDIA

XI. mendi bizikleta ibilaldia eginen da
ekainaren 24an
Txirrindulariek
bi ibilbide
izanen dituzte
aukeran

TTIPI-TTAPA
Ekainaren 24an, XI.

aldizmendibizikleta ibi-
laldia eginen da. Bi ibil-
bide proposatuak dira,
bat20kilometrokoaeta
bertzea 40 kilometro-
koa,1.400metrokodes-
nibelarekin. Kaskoa, li-
zentzia etamedikuaren
agiria (urte bat baino
gutt iagokoa) beha-
rrezkoakdirapartehar-
tzeko.

Izen-emaiteak egu-
nean berean egin be-
harko dira, goizeko
8etatik goiti hamar eu-
ro ordainduta eta abia-
tzea 9etan eginen da
plazatik.Hornidurapun-
tuak, zintzur bustitzea
eta opariak ere banatu-
ko dira. Xehetasun ge-
hiagorentzat webgune
hau: saravtt.jimdo.com.

Sarako Izarra
Aurten Sarako Iza-

rra errugbi taldeak 40

urte beteko ditu. Ho-
nen karietara, larunbat
honetan, ekainak 16,
besta bat antolatu du-
te. Arratsaldeko 2eta-
tik aitzinera, errugbi le-
hiaketa ttiki bat izanen
da Animainiako ze-
laian. Ondotik, afaria
izanen da.

Kantaldia
Ekainaren 19an, as-

teartearekin,Goraki tal-
deak kontzertua ema-
nen du elizan, 21:30-

ean.Sartzeahamar eu-
rotan izanen da hel-
duentzat.

Eskola publikoaren
besta

Ekainaren 23an, la-
runbata, eskola publi-
koak bere besta egi-
nen du. Arratsaldeko
5etan hasiko da hau-
rren ikusgarriarekin, jo-
ko puzgarriak izanen
dira haurrentzat. Kirol-
degianeginenda, osta-
tu batmuntatua izanen

daetagauean, afari bat
ere izanendadenei ire-
kia. Gaua goxoan bu-
katzeko dantzaldi bat
izanen da.

Ikusgarria
Larunbat honetan,

ekainak 16, arratsal-
dez, Olhain ikastolako
haurrek ikusgarri bat
emanen dute Lur Berri
gelan. Istorioa Euskal
Herrian hasten da, lau
haur jolasten ari dira
globo batekin eta au-
kera izanen da haien-
tzat herrialde ezberdi-
netan entzundako ipui-
nak kondatzeko. Krea-
zio original bat da,
dantza eta antzerkia
nahasten dituena.

Eskubaloian
finalean ezin

18 urte azpiko es-
kubaloi jokalariek gal-
du egindute finala Les-
carren 14-12. Herrita-
rrengandik sustengu
polita izan dute auto-
bus betea abiatu bai-
tzen Lescarrera. Nahiz
eta finala galdu, heldu
den urtean ohorezko
mailan ariko dira.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urtean mendi bizikletaren proba abiatu aitzinetik, txirrindulariak plazan.
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ZUGARRAMURDI

Txalaparta
tailerra da
nobedadeetako
bat

Koro eta Margari
Dena prest daukagu

larunbat honetan, ekai-
nak 16, eginen denSor-
ginaren Egunerako. Ur-
teroeskaintzendireneki-
taldiezgain,bigauzabe-
rri dira aipagai: alde ba-
tetik, txalaparta tailerrak
prestatu direla. Eta ber-
tzetik, hitzaldia emanen
duten hiru lagunek be-
raien liburuak aurkeztu
etasinatukodituztelajen-
de aitzinean.

EGITARAUA
•11:00etan:Urdazubieta
Zugarramurdikotrikitixa
etapanderotaldea karri-
kaz karrika.

• 11:30ean: III. Haurren
IpuinetaMarrazkiLehia-
ketaren sari banaketa.
• 12:00etan: Sorginak
egon bazeuden hitzal-
dia Museoan.
• 13:00etan: bi sorginek
gidatuta bisita lezean.
• 13:00etan: txalaparta
tailerraeskolakoplazan.
•15:00etan: Agoteak,Zi-
burutikZugarramurdira,
hitzaldia Museoan.
• 17:00etan: lezeari es-
keinitako errituala.
•17:00etan:Sarakoerre-
tore Axular eta sorgin-
keriahitzaldiaMuseoan.
• 17:30ean: Teatrapala-
calle taldearekin ikuski-
zuna plazan.
• 18:00etan: bi sorginek
gidatuta bisita lezean.
•18:00etan: txalaparta
tailerraeskolakoplazan.
• 19:00etan: haur dan-
tzarien emanaldia.

•20:30-21:30:Akelarrea-
renantzezpenaetapiro-
teknia ikuskizuna.
Egun osoan artisau

azoka izanen da Behiti-
koKarrikanetamarrazki
erakusketa Museoan.

Margo erakusketa
Bazter hauetan hain

ezaguna den Courou-
gnon margolariak era-
kusketa paratu du Mu-
seoan. Hilabete osoan
ikusgai egonen da.

Kantatzeko deia
Zorionez,gureherrie-

tankantatzekozaletasu-
na atxikitzen da oraino.
HoridelaetaAtsulaikan-
tari taldeak neska eta
mutilakbehardituelajaki-
narazidu.Norbaitekize-
naemannahibadu0033
559299238rat deitu be-
har du (Pantxoa Dage-

rre). Entsaioak Ainhoan
egiten dituzte, ortzirale-
tan 20:30ean.

Pala txapelketa
Binakakopalatxapel-

keta antolatu du Akela-
rreElkarteak.Izenabana-

ka eman behar da, eta
bikoteak antolatzaileek
eginen dituzte. Partidak
astehondarretanizanen
dira, eta finala bestetan.
Izen-emateaMarixanos-
tatuaneginbeharda,hi-
laren 23a baino lehen.

OSPAKIZUNAK � AKELARRE ELKARTEAK ANTOLATUTA

Berrikuntzekin dator
larunbat honetan eginen
den Sorginaren Eguna

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Liburua sorgin ehizaren inguruan
BerrikiargitaratutakoMikelAzurmendirenLasMaléfi-
cas liburuak1608eta1614bitarteangertatu zensor-
gin ehiza kontatzendu. Iparraldenhasi, Zugarramur-
ditikzabaldu,eta Bortziriak,MalerrekaetaBaztanera
hedatuzirengertaerakezagutzekomaneraerrazada.
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SENPERE

MUSIKA � KALAKAN TALDEKO MUSIKARIA

Madonnaren
mundu biran parte
hartzen ari da Jean
Michel Bereau
senpertarra
2012 bukaera
arte 80 bat
kontzertu
emanen dituzte

Franck DOLOSOR
Senperennorkezdu

ezagutzen JeanMichel
Bereau?Euskaldantza-
ria, kantaria, aktorea,
musikaria, Kukumiku
musika taldeko kidea,
umore zalea, Kalakan
taldeko musikaria...
orain munduan barna
ereezagutukoduteMa-
donnarekin kantatzen
hasibaita.Popmusika-
ren izarrakKalakanhiru-
koteeuskaldunaezagu-
tu zuen iazko udan Ge-
tariko udako etxe ba-
tean ospatu zen bere
urtebetetzegauean.Ka-
lakan taldeakmusika jo
zuenMadonnarenoho-
retaneta izarraribereha-
la gustatu zitzaion eus-

kal musika. Biharamu-
nean, Madonnak eus-
kalhirukoteadeituzuen
telefonoz azaltzeko
ikusgarri berria presta-
tzen ari zela eta haiekin
lan egiteko prest zela!
Geroztik loturaatxikidu-
te eta azkeneanMado-
nnak proposatu die ha-
rekinpartehartzeamun-
duan barna egiten ari
den biran. Proposatu
etaegin,etageroztiksa-
rean ez da bertzerik ai-
patzen:amerikarrakAl-
dapeko kantu ezaguna
eta euskal dantza urra-
tsak taularatu dituela
Sagarra Jo oihukatuz.
Irudiekmundu osoaren
itzuliaeginduteetaSen-
peren ere, nola ez, ez
da bertzerik aipatzen...

Kolaborazioartistiko
harrigarri hunen inguru-
ansekretuhaundia izan
da hastapenean artis-
tek konfidentzialitate
osoaatxikibeharbaitzu-

ten lehenik.Martxohas-
tapenean, Jean Michel
Bereau, Xan Errotabe-
here eta Thierry Bisca-
rri Euskal Herritik New
Yorkerat joanziren ikus-
garria prestatzerat isi-
lean, kasik inori aipatu
gabe. Hiru artistek lan
haundia eta zalantzak
izan dituzte baina gus-
turat daudepop izarrak
errespetuhaundiadiela-
koetaharremanosoona
baitute. Hiru mutikoek
diotenezezduteoraino
arrasneurtzengertatzen
aridenabainaoraingoz
nahidutegozatuetapo-
zik daude errespeta-
tuak sentitzen direlako.

Tel Aviv, Abu Dhabi
eta Istanbulen ondotik,
ondoko egunetan Ita-
lian eta Bartzelonan
agertukodira.Hiruartis-
ten familiak Katalunia-
kohiribururat joatekoak

dira. Bertzalde, uztaila-
ren14anPariseneskai-
nikoduteberenkontzer-
tuaetabalitekeJeanMi-
chelen lagun frangoha-
rat joatea. 2012 bukae-
ra arte, mundu osoan
barna laurogoi bat kon-
tzertu eskainiko dituzte
Madonnak eta Kalakan
hirukoteak, eta tartean
Jean Michel Bereauk.

Laburrean
Amotzekoeskolaren

aldeko zerri ttiki jatea
ereiaroaren23aneguer-
dian ospatuko da.

Biharamunean, ker-
meza eginen da, parro-
kiarenaldekobestana-
gusia.EgunhortanSen-
pere zeharka lezakeen
abiada haundiko trein-
bidearen kontrako ibi-
laldia eginen da.

Jondoni Petrikari
besta nagusiak ereia-
roaren 29tik uztailaren
3rat ospatuko dira Ven-
detta, Trikizio, Izarrak;
Zortzi Iturri etaPatxi eta
Konpainiataldeekin.Le-
henaldikoz,ahate jokoa
eginen da igandearekin
senpertarren egunean.

UTZITAKO ARGAZKIA

Kalakan taldeko hirukotea aitzinean Madonna abeslaria dutela.

Oxkar
Amaiurren, 2011ko ekainaren 14an

I. URTEURRENA
Iduzkie gorde,

eta gauero bezala,
dir-dir, dir-dir zeruan

jostetan hasi da,
lainoen artetik
kukuke zaigule.

Izar horren diztirak
ilargi betea ere

garaitzen du, eta
argi erreinu batekin,
babesa ematen digu.

IGANDETAKO TXUPITEROAK
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Mikeldi Lizardi Abasolo, Arantzakoa
maiatzaren 21ean.
IzarMaritorenaErroz,Anizkoa,maia-
tzaren 29an.
Ibai Maritxalar Ibarra, Sunbillakoa,
maiatzaren 28an.
Eneko Apeztegia Santesteban, Itu-
rengoa, maiatzaren 17an.
Ibai Tapia Iturria, Lesakakoa, maia-
tzaren 20an.
Amets LasaPerez, Lesakakoa,maia-
tzaren 28an.
Xiker Iratzoki Portu, Igantzikoa, ekai-
naren 1ean.

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

HERIOTZAK
Juan Goizueta Perurena, Goizueta-
koa, maiatzaren 26an, 76 urte.
Tomasa Etxarte Abanz, Lesakakoa,
maiatzaren 25ean, 91 urte.
MariaLuisaFernandezMiura,Elizon-
dokoa, maiatzaren 21ean, 89 urte.
Fermina Bergara Ariztegi, Arantza-
koa, maiatzaren 28an, 80 urte.
Jose Manuel Etxarte Iratzoki, Igan-
tzikoa, maiatzaren 29an, 81 urte.
JuanMariaZubillagaGabirondo, Lei-
tzakoa, maiatzaren 30ean.
Manuel Dagerre Martinez, Berakoa,
maiatzaren 30ean, 69 urte.
AnaMariaMaritorenaEtxebeste, Le-
sakakoa, ekainaren 1ean, 45 urte.
Juan Tomas Aizpuru Iribarren, Eli-
zondokoa, ekainaren 4an, 54 urte.
Agustin Zabaleta Aranburu, ekaina-
ren 4an, Leitzakoa.
Ignazio Ugartemendia Korta, Bera-
koa, ekainaren 5ean, 80 urte.

EZKONTZAK
IzaroGoikoetxeaEskuderoetaGari-
koitzEtxegaraiMigeltorena,Goizue-
takoaetaLeitzakoa,ekainaren2anGoi-
zuetan.
Zorion Ezkurra Baleztena eta Olaz
BabazeUrroz, SaldiaskoaetaDonos-
tiakoa, maiatzaren 12an Zubietan.
Joseba Etxepare Errandonea eta
Itziar Aiestaran Altzugarai, Lesaka-
koak, maiatzaren 26an Lesakan.
JabierMoranGonzalezetaMariadel
Mar Santano Martinez, Lesakakoak,
ekainaren 4an Lesakan.
Cyrille De Yzaguirre eta Christelle
Labarrère, maiatzaren 26 an Saran.
Michel Larzabal eta Marie-Claire
Front, maiatzaren 26an Saran.

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

Amatxi Mª Luisa
Elizondon hil zen, 2012ko maiatzaren 21ean,

89 urte zituela
Tiendan sillen jarrite
prest zerbait saltzeko
gantxilloakin lanetan
edo mandatuek iteko

zure umore onaz
zerbait kantatzeko
amatxi izanen zara
zalla atzentzeko.

FANTXIKEKUAK

SORTZEAK

.
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300 kilokoetan,
berriz,
bigarrena izan
da Amaiur

TTIPI-TTAPA | AMAIUR
AkitudaaurtengoNa-

farroakoGomaGaineko
Lauko Sokatira Txapel-
keta, eta Amaiur ederki

moldatuda.Gizonezko-
en 320 eta 300 kilokoen
kategorian parte hartu
du eta txapela eta biga-
rrenpostua eskuratu di-
tu, hurrenez hurren.

320kilokoenkatego-
rian, zazpi talderenarte-
an nagusitu da Amaiur,
eta14puntu lortutaber-
tzeen gainetik dagoela
erakutsidu.Bigarreneta

hirugarrenizandirenIbar-
dinetaBasaburua-Imotz
taldeei lau puntuko al-
dea atera die.

300 kiloko katego-
rian, berriz, Berriozarko
taldeakhartudioaurrea
Amaiurri,bainapuntueta

erdiko aldeagatik. Sail-
kapen nagusian, zazpi
talderen artean, Berrio-
zarrek 13,5 puntu lortu
ditu eta Amaiurrek 12
puntu. Hirugarren izan
den Ibardin taldeak 9
punturekin gelditu da.

Sailkapenean seigarren
gelditudaAmaiurkober-
tze taldea, Amaiur So-
katiraTaldea,hainzuzen,
4 punturekin.

Ezkadeteetaezema-
kumezkoetan ere, ez da
eskualdekotalderikizan.

SOKATIRA � LAUKO TXAPELKETA

320 kilokoen
kategorian
Nafarroako txapela
lortu du Amaiurrek

UTZITAKO ARGAZKIA

Amaiur Sokatira Taldekoek Iñaki Iriarte taldekideari eskaini zioten txapela.

Sariak pilotari
ezagunek
eman dituzte

TTIPI-TTAPA | BAZTAN
Martxoaren 3az ge-

roztik, 309 partida joka-
tu dira Josetxo Ezkurra-
renXXI.Memorialeaneta
seikategoriatanbanatu-
ta,286pilotarikhartudu-
te parte Txaruta Pilota
Elkarteak antolatutako
txapelketan: 28 pilotari
ttikien mailan aritu dira,
64umeetan,66lagunki-
muetan,42haurretan,54
kadeteetan eta 32 gaz-
teetan. Nabarmenduta-
koek finalak ekainaren
3an jokatu zituzten.
Ttikien mailan, Eli-

zondokoOihanObrego-
zoetaIbaiBallarenak18-
10irabazizietenOronoz-
MugairikoMirenetaTxo-
min Altxuri.

UmeenBmailan,Le-
sakako Aritz Otxoteko
eta Asier Larralde tanto
bakarragatiknagusituzi-
ren,Andoaingobikotea-
renkontra.Amailan,be-
rriz, Arbizuko bikoteak
18-8 irabazi zien Elizon-
dokoUnaxApeztegiaeta
Zubiriko De la Fuenteri.
KimuenBmailan,Ul-

tzamakoak nagusitu zi-
ren,18-17,Lazkaokoen

aurka.Amailan,Usurbil-
go Aranguren eta Igan-
tziko Telletxeak 18-8ko
markagailuarekinirabazi
zutenZizurkoArribillaga
eta Goizuetako Antton
Apezetxearen aurka.
Haurren B mailan,

18-15 Oiartzungo biko-
teak irabazi zien La-
rraintzarkoAndoniGas-
kueetaElizondokoAritz
Merinori. Eta A mailan,

Andoainerajoanzentxa-
pela, Oronozko Enaitz
AntsoetaSunbillakoIker
Espelosinen kontra 18-
17 irabazi zutelako.
KadeteenBmailan,

18-7nagusituzirenEtxe-
kolonea zubietarra eta
Saldiasurroztarra,Uhar-
teetaUltzamakoenkon-
tra.Amailan, Iruñera jo-
an zen garaipena, Nar-
barteko David Albiasu

eta Elizondoko Sergio
Oskozi 18-9 irabazita.
Gazteen mailan,

azkenik, 18-10 irabazi
zutenArkaitzUntxaloitu-
rendarrak eta Joseba
Apeztegiairuritarrak.An-
doaingobikoteaizanzu-
ten kontrario.

Sari banaketan Ba-
rriola, Asier Olaizola,
OtxandorenaetaApezte-
giak parte hartu zuten.

PILOTA � MARTXOAREN 3TIK EKAINAREN 3RA

286 pilotarik parte hartu dute
Josetxo Ezkurraren XXI. Memorialean

ARGAZKIA: ZALDUA
Ekainaren 3an finalak jokatu ondotik sari banaketa egin zen.
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Txapeldunak
8 minutu eta
8 segundo
atera dizkio

TTIPI-TTAPA | LEITZA
Ez du Italiako Giro-

ko etaparik irabaztea
lortu joandenurteanbe-
zala; bai, ordea, sailka-
peneko lehenengo ha-
marren artean sailka-
tzea.Lanederraegindu

Euskaltel-EuskadikoMi-
kelNievek (Leitza,1984)
aurtengo Italiako Gi-
roan eta sailkapenean
hamargarrenbukatudu,
Hesjedal (Kanada,1980)
Giroko txapelduna-
rengandik zortzi minu-
tu eta zortzi segundo-
ra.

Egindako lanarekin
kontent itzuli da etxera
Nieve. «Lehenego ha-
marren artean sartzea
oso konplikatuada, eta

pozikegotekoada.Gai-
nera,arriskatuz lortudu-
gu, urrutitik eraso egi-
nez eta talde elkartua
eta ausarta garela era-
kutsidugu»,esanzuen
Leitzako txirrindulariak
maiatzaren 27an Giroa
bukatutakoan.
AlvaroGonzalezdeGal-
deanoEuskaltel-Euska-

dikokirol zuzendariaere
kontent zegoen Nieve-
ren lanarekin: «hiru as-
teko lasterketetangizo-
nik indartsuenetakoen
artean sartzen da. Giro
honetan bere kirol ebo-
luzioahaunditzenaride-
la ikusidugu.Bereezau-
garrietaraegokitzenden
lasterketada ItaliakoGi-

roa eta balore segurua
da».

Aipatzekoa da, joan
den urtean sailkapen
nagusian hamaikaga-
rren gelditu zela Nieve,
txapeldunarengandik16
minutueta18segundo-
ra. Eta joan den urtean,
Giroko etaparikmendi-
tsuenaere irabazi zuen.

TXIRRINDULARITZA � ITALIAKO GIROA 2012

Hamargarren
postuan bukatu du
Italiako Giroa Mikel
Nieve leitzarrak

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Mikel Nieve jon den urteko Giroan, etapa irabazi zuenean.

Internetez izena
emateko aukera
ortziralean
bukatuko da

TTIPI-TTAPA | LESAKA
Igandehonetan,ekai-

nak 17, Lesakak hartu-
kodumendiitzulienleku-
koa. Eta hamaikagarren
aldiz, Beti Gaztek anto-
latutako ibilbidea egite-
ko aukera izanen da.

Bi ibilbide izanen di-
tuztemendizaleekauke-
ran: luzea,33kilometro-
koa eta 1.800 metroko
desnibelarekin, eta mo-
tza, 25 kilometrokoa eta
1.200metrokodesnibe-

larekin. Ibilbidea 07:00-
etatik07:30eraabiatuko
da, eta aitzinetik, 06:00-
etatik 07:30era, izena
emateko aukera izanen
da.Lehenagotikereegin
daiteke Internetez,
www.mendizmendi.com
web orrian, baina ortzi-
ral hau baino lehen.

PlazaZaharreanema-
nenzaio itzuliarihasiera,
Sastrineraino joateko.
Handikbidezaharrarise-
gituta,Itsaszelaietarajoa-
nen dira mendizaleak,
Apittukogainetikpasata,
etahortikAmekurrungo-
atakaraino.

Puntuhonetan, ibilbi-
deluzeahartuzgero,Arti-
kutza mugatzen duen

zerrakurari segituta Izu-
ko kaskora joanen dira
eta handik Artikutzara.
Gero, Erroiarritik Eska-
sera joanen dira eta be-
randuago, Arritxulagai-
nera igoko dira. Ondo-
tik,Errengakolepora jei-
tsiko dira.

Ibilbidelaburraauke-
ratzekotan,Amekurrun-
goatakatikbarna,Pago-

lletaetaElutxatikpasako
dira eta Burnaizegiraino
joanen dira. Ondotik,
Galtzarrieta,Bianditzeta
Arritxulagainera joanen
diramendizaleak,Erren-
gakoleporajeitsiaitzine-
tik. Arritxulagainan bat
eginen dute ibilbide lu-
zeak eta laburrak.

Errengaraigotakoan,
GarbisukoHegitikpasa-

tutaDomikorainoailega-
tuko dira. Hemen luzea
egin nahi dutenek urte-
gia inguratuko dute eta
Ikatzulora joanen dira.
Laburranahidutenakur-
tegiarendiketikIkatzulo-
ra joanendira.GoikoIra-
gara jeitsiko dira, ondo-
tik Akerregiko gainera
igokodiraetahandikhel-
mugara ailegatuko dira.

MENDIA � BETI GAZTE ELKARTEAK ANTOLATUTA

Lesakako XI. Mendi
Itzulia igande
honetan eginen da

Ibilbide laburra goian eta luzea behean.



54 | AGENDA
ttipi-ttapa | 568 zk.

2012.06.14

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.

ZUGARRAMURDI
Michel Courougnon-en
margo erakusketa
Ekainaren 2tik uztai-
laren 1eraMichel
Courugnon-en Visions
margo erakusketa
ikusgai Sorginen Mu-
seoko ganbaran.

Kontzertuak
DONEZTEBE
Mendi Abesbatzaren
15. urteurrena
Ekainaren 16an ema-
naldi berezia eskainiko
dute elizan, 20:30etik
aitzinera.
Abesbatzako kideez
gain, Agorretamusika
eskolakoak eta Erreka-
ko dantzariak.

ELIZONDO
Tirri&Tery taldea Lur
aretoan
Ekainaren16an den-
boraldia akitzeko Ti-
rri&Tery taldea izanen
da Lurren, 01:00etatik
aitzinera. Sarrerak: 9
euro eta kontsumizio
bat doan 03:30 arte.

AMAIUR
Punk Oi eta Rock&Roll
gaua Herriko Ostatuan
Ekainaren 16an Punk
Oi eta Rock&Roll gaua
antolatu dute Herriko
Ostatuan. 22:00etatik

aitzinera Orreaga 778,
Erru Gabe, Kaleko Ur-
dangak eta Big Time
Sound System taldeek
joko dute. Sarrera 3
euro kobratuko da eta
bildutako dirua 1512-
2012 Nafarroa Bizirik
Plataformarentzat iza-
nen da.

IRURITA
Eskola ttipien jaialdia
Ekainaren 20an Urda-
zubi-Zugarramurdi eta
Baztango herrietako
eskolek antolatutako
jaialdia 11:00etatik ai-
tzinera frontoian.

Ospakizunak
IRURITA
Dantzari Eguna
Ekainaren 16an dan-
tza emanaldia antolatu
dute Iruritako dantza-
riek 12:00etatik aitzine-
ra plazan.

ELIZONDO
Artea karrikan
Ekainaren 17an Pedro
Axular karrikan Artea
karrikan ikusteko auke-
ra izanen da, 11:00eta-
tik 20:00etara, Urtxin-
txa eta Margolarien ko-
lektiboaren eskutik.

ETXALAR
Haurren Eguna
Ekainaren 17an Hau-
rren Eguna antolatu du
Guraso Elkarteak. Xe-
hetasunak 25. orrian.

LESAKA
Euskaraz Bai Eguna
Ekainaren 23an Eus-
karaz Bai Eguna anto-
latu du Euskara Ba-
tzordeak. Xehetasunak
24. orrian.

URROZ
Artisauen Eguna
Ekainaren 16an anto-
latu da. Xehetasunak
32. orrian.

ZUGARRAMURDI
Sorginen Eguna
Ekainaren 16an ospa-
tuko da. Ohiko ekital-
diez gain, txalaparta
tailerra eta hitzaldiak.

Bestak
ARIZKUN
San Juan bestak
Ekainaren 22tik 25era
San Juan bestak. Xe-
hetasunak 12. orrian.

SALDIAS
San Juan bestak
Ekainaren 22tik 25era
San Juan bestak. Xe-
hetasunak 33. orrian.

DONEZTEBE
San Pedro bestak
Ekainaren 28tik uztai-
aren 1era Sanjuanak.
Xehetasunak 16. orr.

ERRATZU
San Pedro bestak
Ekainaren 28tik uztai-
laren era San Pedro
bestak. Xehetasunak
13. orrian.

BERA
Altzateko bestak
Ekainaren 15etik 17ra
ospatuko dira Altzate-
ko bestak. Xehetasu-
nak 23. orrian.

DONEZTEBE | 2012.06.16
Mendi Abesbatzaren
15. urteurreneko kontzertua

Mendi Abesbatzak 15 urte be-
te dituela eta emanaldi berezia
eskainiko du elizan, Agorreta
musikaeskolako ikasleetaErre-
kako dantzariekin batera.

Bertsoak

ZUGARRAMURDI | 2012.06.16
Sorginen Eguna ekitaldiz betea
dator aurten ere

Zugarramurdikokulturegitarau-
an ohikoa bihurtu den ospaki-
zun honetako ikuskizunez gain,
txalaparta tailerra eta hitzaldiak
izanen dira.

Ospakizunak

LESAKA | 2012.06.17
Mendi Itzuliaren 11. edizioa
igandean antolatu dute

Beti Gazte elkarteak hameka-
garrenurtezantolatutakomen-
di itzulia igandean eginen da.
Bi ibilbide izanen dira aukeran,
33 eta 25 kilometrokoak.

Mendi ateraldiak

ekainak 14 - ekainak 27

PROPOSAMENA

ESKUALDEA
San Juan eta San
Pedro besten txanda

Udarekin batera herriz
herriko bestak bero-
tzen hasiko zaizkigu.
Sanjuanak Arizkun eta
Saldiasen, Sanpedroak
Donezteben eta Erra-
tzun… Zahar, haur eta
gazte, ederki pasatze-
ko moduko egitarauak
prestatu dituzte, krisia-
ri aurre egiteko irudi-
mena landuz. Denak
karrikara ateratzeko
moduko ospakizunak,
ez dadila inor balkoitik
begira gelditu!

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Argazki-dendan edo
argazki-makinabe-

ti eskuetan duela eza-
gutzen dugu Mak. Be-
re afiziorik kuttunena
itsasoan murgiltzea da
eta orduan ere ez du
inoizaparteargazkiedo
bideokamera: «Ez dut
pentsatu ere egiten ka-
merarik gabe joatea,
noizbait ura sartu eta
hondatu egin zait eta
esperientzia oso txarra
da»,dio.Hemen inguru-
an,Hondarribiraetage-
hienetan Getariara joa-
tenda.Arrainhandiegi-
rik ez da gure itsas
bazterrean, «ataloaedo
ilargi-arraina da bere-
ziena eta kanpoko jen-
deaereetortzendaikus-
tera». Kanpora atera-
tzea ere gustatzen zaio
Mak-i. «Krisia begiratu
behar dugu, baina aur-
ten nire taldea Filipinas
aldera joatekoa da.
Orain bi urte Fidji uhar-
tean izan ginen, marra-
zoak ikusteko zoraga-
rria da, eta horko lana
Donostiako festibalean
aurkeztu eta hirugarren
sariaeskuratugenuen».
Bahamasko T ige r
Beachera joateagusta-
tuko litzaioke,«hiruma-
rrazoklase ikustenahal
dira eta».

«Ez zait burutik
pasatzen ere
kamerarik gabe
uretan murgiltzea»

Nire aukera

Patxi «Mak» IRIARTE
Doneztebeko Zaldua argazkidenda

ZUBIETA
Uritzako fiesta
Ekainaren 16an ospa-
tuko da Uritzako besta.
Xehetasunak 31. orr.

Lehiaketak
BAZTAN
Bertan elkartearen IV.
argazki lehiaketa
Ekainaren 30a bitarte
aurkezten ahal dira
Bertan elkarteak anto-
latutako argazki lehia-
ketarako lanak.

LESAKA
Koxkila ostatuko
I. argazki lehiaketa
Ekainaren 30a bitarte
aurkezten ahal dira
Koxkila ostatuak anto-
latutako argazki lehia-
ketarako lanak. Gaia:
natura eta Lesaka.

Mendi ateraldiak
BAZTAN
Baztango
Mendigoizaleak
Ekainaren 17an Lesa-
kako Mendi Itzulira ga-
nen dira. (07:00)

SUNBILLA
Ulibeltzak Mendi Taldea
Ekainaren 24anTapla-
Otsagabia zeharkaldia
eginen du Ulibeltzak
taldeak (06:30).

ZUGARRAMURDI
Atxuria mendi taldea
Ekainaren 24an Bera-
Hendaia ibilaldia egi-
nen du Atxuria mendi
taldeak.

LESAKA
Lesakako Mendi Itzulia
Ekainaren 17an egi-
nen da Beti Gazte el-
karteak antolatutako
mendi itzuliaren 11.
edizioa. Xehetasunak
53. orrian.

Pareko etxean argi bat ikusi du Mireiak, gau eta
egun piztuta dagoen argi bat. Berak ez daki nor

bizi den etxe horretan, ezta zergatik daukan argia
piztuta ere: azterketak prestatzen dabilen ikasle
bat? Oporretara joan eta argiak piztuta ahaztu zi-
tuen norbait?Hilda ote dago bertan bizi zena?Gai-
xo? Delituren bat egiten ari ote dira bertan? Irudi-
mena bezain jakin-min handia du Mireiak, eta be-
re lagun Paulekin batera misterioa argitzen saiatu-
ko da, benetako ikerlariak balira bezala.
Lizardi Saria irabazia du Idoia Etxeberria Elorzak
idatzi eta eta Eider Eibar Zugazabeitiaren ilustra-
zioak biltzen duen ipuin honek. 12 urtetik goitiko
neska-mutikoei zuzendutakoXaguxarbildumanar-
gitara eman du Elkar argitaletxeak.

Elhuyar FundazioarenBasqueResearchwebgu-
neak hamar urte bete ditu Euskal Herrian egi-

ten den ikerketaren, garapenaren eta berrikuntza-
ren erakusleiho izaten. Hamar urte hauetan, 8.000
albiste eta ekitaldi bildu eta zabaldu ditu; ez baka-
rrikEuskalHerrian,baitamunduzabaleanere.Erra-
terako, aipagarriak dira Europako ikerketa biltzen
duenAlphagalileoetaEuropakoBatzordearenCor-
dis Wire webguneekin dituen lankidetzak. Era be-
rean, Basque Researchen argitaratutako albisteak
Eurekalert! webgunean ere zabaltzen dira, Scien-
ce aldizkari ospetsua editatzen duen taldearen
webgunean, hain zuzen. Sare horri esker, hamar
urte hauetan, Euskal Herrian egiten den ikerketari
buruzko albisteak komunikabide entzutetsuetan
agertu dira: The Times, New Scientist, BBC, Dis-
covery Channel, National Geographic, CNN...

Ihesbide (b-rekin) 2004ansortuzenElorrion,punk-rock errebeldea egiteko eta bidegabekeriak su-
fritutakoen bozgorailu bilakatzeko. Zeregin horri
ekin eta maketa eta disko bana kaleratu zituzten,
2008an Tronpi taldekidea atxilotu eta espetxeratu
zuten arte. Hala, Tronpiren eta errepresaliatu guzti-
en omenez, hainbat lagunen babesa jaso eta Ihes-
kidediska grabatu zuten.Ordutik hona taldea Ihes-
kide bilakatu da, errepresioaren ondorioz ondoan
egon ezin duten bertze lagun batzuk ere taldea
osatzen dutelako. Eta Tronpi dagoeneko taldean
dagoberriroere.Laugarrendiskohonetanere iraul-
tza, espetxea, Nafarroa, lobby jeltzalea, gose gre-
ba, dispertsioa, maitasuna eta antzeko gaiak lan-
dudituzte.Musikari dagokionez, hurbil daudeKan-
pazar gainaalderik aldegainditu izanduenOi!-aren
arrastotik, baina punk-rock errebeldea da beraien
esparru estilistikoki hagitz irekia.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2009

Ez dago argi

Liburua

IDOIA ETXEBERRIA

EIDER EIBAR

Mauka musikagintza,
2012

Irabazi arte!

Musika

IHESKIDE

Ikerketa eta garapen
sareak 10 urte

Internet

BASQUERESEARCH.COMGertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

www.ttipi.net
(agenda)
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kaldunahaurrakzaintze-
ko prest uztailean.�676
389481.

Neskagazteeuskaldu-
na prest dago haurrak
zaintzeko. Lesakan edo
Beran laneginen lukeuda
osoan. �648 778966.

LANA
eskaintzak

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

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

MOTORRAK
salgai

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

Citroen Xsara egoera
ez in hobean salgai .
178.000 KM. Salmenta-
ren arrazoia gutti erabil-
tzendela. Prezioa: 3.000
euro salmentaren gas-
tuak ba r ne . � 660
029573.

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

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

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

ELIZONDO.Akullegi ka-
rrikan 2 logelako pisua
errentan emateko.�646
774117.
IGANTZI. Pisu berria
errentanemateko400eu-
rotanedosalgai 180.000
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-

LURRAK-ORUBEAK
errentan hartu

BAZTANEN EDO MA-
LERREKAN baserria lu-
rrarekin errentan hartu
nahi da. �948 453301.

ZERBITZUAK
zurginak

GARAJEAK-LOKALAK
salgai

ARRAIOZ. 45 m2ko ba-
jerasalgai.�629317086.

LANA
eskariak

BERA.Neskagazteeus-

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.
� 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.

ETXEBIZITZAK
salgai

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

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

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

ORONOZ-MUGAIRI.
100m2koetxebizitzasal-
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.

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): 40,00 € (-3,00)

Zerri gizena
1,337 € kiloa. (+0,027)

Zerramak:
0,590€ Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 4,16 (-0,06)
1.koa 3,86 (-0,06)
2.koa 3,65 (-0,06)
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,22 (-0,06)
1.koa 3,94 (-0,06)
2.koa 3,87 (-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 130,00 (=)
Zaldikoak:€/k
Sortuberriak: 2,94/3,04
Zaldi-behorrak: 1,81/2,01
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 7,00/7,10
8-10 kilokoak: 5,40/5,80

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(maiatzaren 25etik ekainaren 1era bitarteko prezioak)
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Rover 25 1.6 autoa sal-
gai, 129.000 kilometro,
grisa kolorekoa, gasoli-
na, 2002.urtekoa, ongi
zaindua. 3.000 eurotan.
�665 712697.

MOTORRAK
tailerrak

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.

Zakurkumeakoparitze-
ko. Ama bertako artzain
zakurra eta atta Border
Collie arrazakoa. �948
630780 (gauez deitu).

ANIMALIAK
salgai

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

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

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

6 urteko poney salgai.
�948 453037.

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.

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

ARESO. Sukalde indus-
triala salgai. Lau su, bi
plantxa eta labearekin.
Osoegoeraonean.�636
559204.

AZPIROTZ. Proudenx
markako teila salgai, bi-
garren eskukoa. Eta tei-
la arabea ere bai. �686
806152

Idaz-mahaiak (pupitrea)
eta funtzio anitzeko HP
ColorLaserJet inprima-
gailua (inprimagailua, fa-
xa eta eskanerra) salgai.
�649 224774.

Urria eta azaroan migra-
zioan usoak ehizatzeko
puestoaksalgai. 20me-
tro edo guttiagora uso-
ak tirokatzekoguttienez,
100aukeraziurtatzendiz-
kizugu. �629 317086.

TTIPI-TTAPAk kazetaria behar du
ordezkapenetarako

Eskatzen da:
• Kazetaritza edo euskal filologia ikasketak izatea
• EGA edo baliokidea den euskara maila

Kontuan hartuko da:
• Kazetaritza lanetan esperientzia izatea
• QuarkXPress programa erabiltzen jakitea
• Gidatzeko baimena eta autoa izatea

Bidali curriculuma info@ttipi.net helbidera
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urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€

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

Juarbeko URTZI

ZULAIKAk 8 urte
bete ditu ekaina-
ren 7an. Zorionak
pottoko eta segi
hain goxoa eta
xinpatikoa izaten!
Muxu haundi bat
Ascenen partetik.

Lesakako MADDI

IGOAk 8 urte be-
te ditu ekaina-
ren 10ean. Mu-
xu haundi bat
familia guztiaren
eta berexiki be-
re ahizpa Leire-
ren partetik.

EKAITZ LOIARTE
OTXANDORENA

zubietarrak ekai-
naren 6an 4 urte
bete ditu. Aunitz
urtez eta muxu
bat Iker, Naroa,
Garazi eta Uxue-
ren partetik.

Zubietako
EKAITZ LOIARTEk
ekainaren 6an
urteak bete
ditu. Zorionak
Zubietako fami-
lia guztiaren
partetik.

Etxalarko MANEX

DANBORIENA

IBARRAk 5 urte
bete ditu
ekainaren 8an.
Zorionak eta
muxu haundi bat
familia guztiaren
partetik!

Zorionak Oizko UNAI OTEIZA

ELIZONDOri. Gure morroxko polit
honek urtea bete du maiatzaren
26an. Zorionak Oizko amatxi eta
Labaiengo atautxi-amatxi eta
izeba-osaben partetik. Brunbrun
buelta bat emanen dizugu opari
moduan.

Oizko UNAI OTEIZA ELIZONDO

pottolori zorionak zure lehen urte-
betetzean. Muxuak atta, ama eta
Saioaren partetik. Bizkotxo goxo-
goxoa prestatuko dizu Saioak eta
zuk den-dena jan.

Lesakako AMAIUR eta AINITZE

gure nixka politek ekainaren 16an
4 urte beteko dituzte. Zorionak eta
segi horrela gure bizitza alaitzen
eta goxatzen! Besarkada goxo-
goxo bat bakoitzarentzat attatto
eta amattoren partetik.

ANDER ZELAIETA
EULATE legasa-
rrak 2 urte bete-
ko ditu ekaina-
ren 13an. Aunitz
urtez eta muxu
haundi bat Igan-
tziko familiaren
partetik.

JANIRE MINDEGIA

aurtiztarrak
ekainaren 18an
11 urte beteko
ditu. Zorionak
Lesakako izeba
eta osabaren
partetik, nixka
on bat izateko.

SAIOA UGALDE

ELZAURDIA bera-
tarrak urteak bete
ditu ekainaren
8an. Aunitz urtez!
Espero dugu afa-
ri on batera gon-
bidatzea! Muxu
etxekoen partetik

Donamariako EKAIN eta NAHIA

TELLETXEAk ekainaren 21ean
4 urte beteko dituzte. Zorionak
eta muxu haundi bat familia
guztiaren partetik. Prestatu
merendola on-ona!

Donamariako NAHIA eta EKAINek
ekainaren 21ean 4 urte beteko
dituzte. Zorionak gure trastoei eta
muxuak Lesakako osaba eta
izebaren partetik.

MIKEL ERASUN IBARRA irundarrak
24 urte beteko ditu ekainaren
28an. Zorionak familiaren partetik.

Gaur, ekainak 15,
mila kilo dizugu eskaintzen,
beste urte berri bat duzulako hasten!
Zorionak aitatxi AURELIANO AMESTOY
IRISARRIri zure biloben partetik.

OLAIA OTXANDORENA PETRIRENAk
3 urte eginen ditu ekainaren 26an.
Zorionak eta muxu bat familia
guztiaren eta bereziki aita eta
amaren partetik.

OLAIAk ekaina-
ren 26an 3 urte
beteko ditu.
Aunitz urtez
gure printzesari
eta mila muxu
pottolo
Kaxkarra
guztien partetik.

Atautxi PAKO PETRIRENA ARRETXEA

sunbildarrak ekainaren 13an
urteak beteko ditu. Aunitz urtez
familia guztiaren partetik eta bere-
xiki zure biloba Iraide, Garaine eta
Ibairen partetik. Ongi pasa eguna
eta afari goxo-goxoa prestatu guri.
Muxuak.

OLARIXU, GOIURI eta PERU URRA

YECORA lesakarrek 4 urte beteko
dituzte ekainaren 22an.
Zorionak eta muxu pila gure
bihurritxoentzat amatxo eta
aitatxoren partetik!

Igantziko ANDREA ETXEBERRIA

ELIZALDE eta Iturengo OINATZ

ELIZALDE LARRETXEA lehengusuek
ekainaren 14 eta 28an, 12 urte
eta urte bat beteko dituzte.
Zorionak familia guztiaren partetik.
Berendu goxoa prestatu, muxuak!

Sunbillako XUBAN eta ANE

ZELAIETAk 8 eta 5 urte beteko
dituzte ekainaren 19 eta 29an.
Zorionak eta muxu pottolo bana.
Ongi pasa eguna atta, ama eta
etxeko guztien partetik.

Berako bi motorzale hauek,
UNAI IPARRAGIRRE eta OIHAN

TELLETXEAk, ekainaren 20an eta
30an, 14 eta 4 urte beteko dituzte.
Zorionak Berako familiaren
partetik!
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