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Herriko bestak
San Ferminak
Azpilkueta eta Lesakan

BERTSOLARITZA � 10
Joanes Illarregi leitzarra
Nafarroako txapeldun

SARA � 45
Usopop jaialdia
uztailaren 7an

BERA � 23
Frankismoaren biktimak
omenduko ditu Udalak

BAZTAN � 44
Udal Gobernu Taldearen
urtebeteko balantzea

� 46
Aldatu da Iparraldeko

mapa politikoa

ZOZKETAK � 54

Txartela egiteko
deitu 948 63 54 58ra

Ekainak 28 | Sexu Askatasunaren Aldeko Eguna

Leitzan, Sexu Askatasunaren Aldeko
Taldeak egitaraua prestatu du
Arratsaldeko 8etan
Ogiyik karri etzun
semia antzezlana
eskainiko da zineman
eta ondotik afaria
(12 €) Torrean. � 38

Ane PETRIRENA | Txapelduna

300 metrotan Espainiako
txapelketa irabazi du
Kadete mailako atletismo
txapelketa irabazi berri du
Zaragozan Ane Petrirenak,
15 urteko sunbildarrak.
Orain arteko marka
ere hobetu du. � 48

BAZTANDARREN BILTZARRA | Jantoki komisioko arduradunak

Igandean mahaiak zerbitzatu eta biltzen laguntzeko
animatu nahi dituzte gazteak
Besta honek lan aunitz du gibeletik egiteko eta herritarren partehartzea ezinbertzekoa da.
«Probatzen duenak seguru errepikatuko duela», diote konbentziturik. ELKARRIZKETA � 3

«Goiza ustekabean joaten zaigu»
Berako Jubilotekan 17 lagun biltzen dira astean bitan

Etxetik atera eta
harremanak lantzeko aukera

ederra eskaintzen du jubilotekak.
Gorputza eta burua trebatu bidenabar,

laguntasunaz gozatzen dute.
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Komisio edo batzordeetan banatuta dauden
20-25 lagunek antolatzen dute urtero
Baztandarren Biltzarra. Urtarrilean hasten
dira prestatzen. Aurten uztailaren 21ean eta

22an, bi egunez, eginen den besta haundi
honek, ordea, lan aunitz du gibeletik egiteko
eta Baztandarren Biltzarra Elkartetik kanpoko
herritarren laguntza eta partehartzea ere

ezinbertzekoak dira. Sukalde-jantoki komi-
sioan, adibidez, zerbitzatzeko gazteak behar
dituzte Baztandarren Biltzarra egunerako,
ia 1.600 laguni bazkaria emateko 120 lagun.

Maite DENDARIETA, Lorea ATXA, Lurdes ELIZEGI eta Elisa ALMANDOZ | Baztandarren Biltzarreko jantoki komisioa

«Iduri du lanean aritzeagatik gaizki
pasatu behar dutela, eta ez da hala»
G. PIKABEA | BAZTAN
Nola antolatzen duzue
ia 1.600 lagunendako
bazkaria?
Aitzinetik eskaerak egi-
tendituguetalanikgehie-
na aitzineko astean iza-
ten da. Azken finean, ia
1.600 bazkaltiar dira eta
dena ahalik eta erosoen
izatekomoduanantolatu
beharda.Hamasei lagu-
neko mahaiak izaten di-
raetahortaz,denahama-
seinakasailkatzendugu:
platerak,tenedoreak,ba-
soak...Etahoridenalehe-
nikgarbitueginbehardu-
gu.Ortziralarekin,piperra-
da prestatzeko produk-
tuakxehatubeharditugu,
biharamuneanpiperrada
egitekodenaprest utziz.
Zerbitzaribilketaereegin
behar dugu, eta kuadri-
lla, distantzia eta adina-
ren arabera, mahai ba-
tean edo bertzean anto-
latu. Igandean mahaiak
paratzeko ere laguntza
behar izaten dugu.
Zerbitzariakbiltzeaiza-
ten da zuendako lanik
zailenetako bat, ezta?
Erabiltzen dugun siste-
maren arabera, 120 la-
gun beharko genituzke
denaongiateratzeko,96
mahaidiraetamahaiba-
koitzekozerbitzaribateta
laumahaiaka arduradun
edomahaiburu bat. Bai-
na 75 inguru izaten dira.
Duela urte batzuk zerbi-
tzarien adina arras altua
zen eta sistema hori pa-
ratu zen martxan. Orain
zerbitzariak gero eta gu-

tiagodiraetajendekopu-
ru berdinari ematen zaio
jatera.Gainera,zerbitza-
riak arras gaztetxoak di-
ra,13-15urtekoak.12ur-
terekingurasoekhaurrak
ikustendituzteetaezdire-
la zerbitzatzekogai pen-
tsatzendute,eta16urte-
rekinberaienburuahaun-
diikustenduteetaherrita-
rrekin bazkaltzera joan
nahidute.Zerbitzariguti
izanda,daudenei lange-
hiago egitea tokatzen
zaie, bortz lagunen lana
bikeginez.Horrela, lehe-
nagoerretzendira eta ez
dira gehiago etortzen.
Arazoa beharrezko zer-
bitzariakapuntatutasolu-
zionatuko litzateke. De-
nendako lana errezagoa
izanen litzateke eta aise

gehiagogozatukogenu-
ke.Iduridulaneanaritzea-
gatikgaizkipasatubehar
dutela, eta ezdahorrela,
arras ongi pasatzen da.
Gazteak zerbitzatzera
animatzeko saiakerak
egin dituzue...
Bai.Gandenurteanherri
bakoitzekoarduradunbat
hartu genuen bere herri-
ko gazteak animatzeko.
Baten bat lortu genuen
baina... BaztandarrenBil-
tzarreandenokizatendu-
gu lana: Guraso Elkarte-
koekmahaiak paratzen
dituzte, ostatuan herri
guztiekkolaboratzendu-
teetagazteenlanazerbi-
tzatzea da. Zerbitzearen
trukebazkariaetasaribat
ere ematen zaizkie.
Zer erranen zeniekete

gazteei?
Bederenprobatzeko,eta
probatzen badute segu-
ru errepikatuko dutela,
ongi pasatzen delakoz.
Esperientziapolitadaeta
denenarteaneginbeha-
rreko gauza. Eta norbai-
tekmahai jakinbatzerbi-
tzatunahibaduezduho-
rretarakoarazorikizanen.
Hurbil daitezela Baztan-
darrenBiltzarrekoastean
elkartera, txartelak sal-
dukodirenegunean izan
ezik, arratsaldero elkar-
tean egonen garelakoz.
Horrez gain, herrietako
arduradunei apuntatze-
ko zerrendak banatuko
dizkiegu eta Elizondon
igerilekuan,Kilikin,Mabe-
lenetaFantxikenzerren-
dak utzi ditugu. E-pos-
taz ere apunta daiteke
baztandarrenbiltzarra@
hotmail.com-eraidatzita.
Bertzemezubaterebida-
li nahi diegu bazkaltiar
guztiei,bazkalduondotik
mahaiak biltzeko eska-
tuz. Azken hiru urteotan,
gukbakarrikbilduditugu
mahaiaketaguretako96
mahaidira,baina16lagu-
nendakomahai bakarra.
Zerbaitgaineratukoze-
nukete?
Antolakuntza denei ire-
kia dagoela, eta edozein
komisiotan lagundunahi
duenaelkarteraagerda-
dila aitzineko astean.
Kontua ez baita batzuk
besta egiteko bertzeek
lan egitea. Denek dena
eginez ahalik eta hobe-
kien besta egitea baizik.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Maite, Lorea, Lurdes eta Elisak osatzen dute sukalde-jantoki komisioa.

GAZTEEI DEIA
«Bederen probatzeko
erranen genieke gaz-
teei. Esperientzia poli-
ta da eta denen artean
egin beharrekoa. Hur-
bil daitezela Baztan-
darren Biltzarreko as-
tean elkartera, txarte-
lak salduko diren egu-
nean izan ezik, arra-
tsaldero elkartean
egonen garelakoz. Ho-
rrez gain, herrietako
arduradunei apunta-
tzeko zerrendak bana-
tuko dizkiegu eta Eli-
zondon ere zerrendak
utzi ditugu. E-postaz
ere apunta daiteke:
baztandarrenbiltzarra
@hotmail.com».
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Aitor AROTZENA
BortzirietakoJendar-

te Zerbitzuen Manko-
munitateak bulkatzen
duen lana, familia eta
norbere bizitza pertso-
nalaren bateragarrita-
sun hitzarmenaren ba-
rrenean jubiloteka zer-
bitzua eskaintzen hasi
zen duela lau urte Be-
ranetaLesakan.Hasie-
rahartan, hiruhilabetez
bakarrikeskaintzenzen
zerbitzua, urritik aben-
dura. Bigarren urtera-
ko, Lesakan eskaintze-
tik utzi zen eta Berako
Lagun Haundiak elkar-
teanhasizirenelkartzen

hiru hilabete horietan,
astean bi egunez. Aur-
ten, Berako Udalak
emandakodirulaguntza
dela medio, ikasturte
osoan eskaini dute zer-
bitzua. Beraz, urtarrile-
tik ekainera egin dute
eta uztail eta abuztuko
atsedenaldiaren ondo-
tik, berriz ere irailetik
abendurasegida izanen
du.Zehazki,astearteeta
ortziraletanbiltzendira,
10:00etatik 12:30era.
Jubilotekarenhelbu-

rua, erretiroa hartu du-
tenek kulturaz, denbo-
ra libreaz eta giza ha-
rremanetaz gozatzeko

kalitatezko eremu bat
izatea da eta, aldi bere-
an, hauek zaintzen di-
tuzten familiek ere be-
raien lanerako eta aisi-
aldirako asti gehiago
izatea. Arduradun lana
betetzen duen Lesaka-
ko Ramoni Ordoki psi-
kologoak aipatu digu-
nez,«GizarteZerbitzue-
tatik sortutako eskain-
tza bat izan zen eta Jo-
kin Apezetxea teknika-
riak lan handia egin du
hor.Familiaren laguntza
behar zuen jendea el-
kartzekolekubateskain-
tzea zen hasierako hel-
burua, bidenabarkoan

familia ere deskarga-
tzeko,bainazerbitzuho-
ri zabaldu egin zen eta
adin bateko edozein
pertsonaedoaisialdiak-
tiboa landu nahi duen
edozein pertsona ere
hartzenduorain.Hasie-
ran jendegutti hasi zen.
Lehenbizikourteanzor-
tzipertsonekin-edobu-
katu izanen genuen».
Honela, astearte eta

ortziraleroegitarauber-
dintsua izatenduteerre-
tiratuek. 10:00etatik
10:15era ongietorria;
10:15etik11:00etara jar-
duera fisikoa, artikula-
zioa,baloiak,pilotak…;
11:00etatik 11:15era
gosaria, elkartzendiren
guztiek gehien estima-
tzen dutena, kafea edo
zumoa hartzeaz gain,
kontu kontari aritzen

baitira, atsedenaldi tti-
ki batekin; 11:15etik
12:15era estimulazio
kognitiboa (burua), jo-
kuekin,margoketarekin
edokartetan jokatuzeta
12:15etik 12:30era, la-
saitasunera buelta eta
despedida. «Goiza us-
tekabean joaten zaigu»
dio arduradunak.
BortzirietakoManko-

munitatetik ere jardue-
ragarrantzitsuadelaus-
te dute. «Sozialki au-
rrerapen haundia da»,
dio Jokin Apezetxea
teknikariak.Etorkizune-
ra begiratzeko goiz da,
«astetik astera, krisia
delaeta,aldaketakdau-
delako, baina pena li-
tzateke zerbitzua gal-
tzen uztea, erabiltzaile-
ek estimazio handian
baitute jubiloteka».

GIZARTEA � LAGUN HAUNDIAK ELKARTEAN BILTZEN DIRA 17 LAGUN ASTEAN BITAN

Aisialdi aktiboa lantzeko ateak zabalik
ditu Berako jubiloteka zerbitzuak
Bortzirietako Gizarte Zerbitzuak bultzatzen du, Berako Udalaren laguntzarekin

Zenbait herrietan haurrak ludote-
kan biltzen diren bezala, Beran
erretiroa hartu dutenak eta auto-
nomia gutti duten bertze batzuk

jubilotekan biltzen dira astean
bitan. Garrantzitsuena elkarrekin
egoteko toki bat izatea da, jardue-
ra eta ariketa ezberdinak eginez.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Berako Jubilotekan parte hartu dutenetako batzuk, Ramoni Ordoki arduradunarekin.
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ASTEAN BITAN
«Ni bakarrik bizi naiz eta
astean bitan baino gehiago
izanen balitz ere ez zait
axolarikan, baina igual
bertzeentzat gehiegixko
izanen litzateke».

Terexa ETXEBESTE

OSASUNGARRIA
«Krisiaren aitzakian hau
kentzea pena handia litza-
teke, osasunerako mese-
degarria delako, ez kapritxo
bat. Ongi bageunde lanean
ariko ginateke oraindik».

Pilar FERNANDEZ

GOSARIA INPORTANTEA
«Batzuk gimnasia hagitz
ongi egiten dute, nik ez,
baina ahal dudana egiten
dut eta gero gosaria, hori
arras inportantea da,
elkarrekin egoteko».

Begoña ZOZAIA

ELKARTASUN HANDIA
«Elkartasun handia izaten
dugu eta elkarbizitza
aunitz lantzen da. Etxe
batera denak elkartuko
baginen ere, ederki molda-
tuko ginen».

Anttoni ETXEBERRIA

GIMNASIAK ON
«Batez ere gimnasia egitea
hagitz ongi heldu zait,
aldaketa handia sumatu
dut, eskuak gogortzen
hasiak zitzaizkidan eta
orain aunitzez hobe».

Javier BIURRARENA

JENDE ATSEGINA
«Etxetik ateratzeko eta
jende atseginarekin topo
egiteko modua da ludote-
ka, goiz osoan entretenitua
egoten naiz eta horrek
laguntzen du».

Maria Jesus DIAZ

JUBILOTEKA � ERABILTZAILEAK KONTENT

«Lehentasuneko
zerbitzua da
guretzat eta ez
dugu utzi nahi»
Segida emateko irrikitan daude

«Elkartzeko toki bat eskaintzen du ju-
bilotekak;ariketa fisikoaegitendugugor-
putza fisikoki pixka bat lantzeko, adina-
rekin gogortzen joaten garelako; burua
landu, bainaneretzat garrantzitsuenael-
karren arteko harremanak lantzea da.
Auniztan, adin batera ailegatzen gare-
neanbakarrikgelditzengara,etxetikate-
ra gabe eta harreman sozialak galtzen
joatendira.Elkarrenartekoharremanho-
riek ez galtzeko modu bat da jubiloteka,
solasteko, etxetik kanpora ateratzeko…
giro polita sortu da eta horrek laguntzen
du». Jubilotekako ardura duen Ramoni
Ordoki lesakarraren solasak dira.
Bereerranetan, jubilotekanpartehartzen

duten pertsonentzat denbora llaburrean
lehentasunezko zerbitzua bilakatu da:
«Lehenbiziko urtean Lesakan eta Beran
egin zen, baina Lesakan utzi eta Beran
segitu dugu egiten. Urtero urtero, hasie-
rakozortzi pertsonahoriekmantendudi-
ra, baina jendea gehitzen joan da. Iaz,
irailetik abendura eskaini zen eta 21 per-
tsona bildu ziren. Momentu honetan 17
lagun biltzen gara. Lehentasuneko zer-
bitzuadaaunitzentzat, hilabetean30eu-
ro kobratzen zaie eta halere, prest dau-
dehorretarako,diruhoriordaintzeakme-
rezi diela uste dute». Etorkizunera begi-
ra, berriz, «guk nahi dugu segida izatea,
parte hartzen dutenek ere nahi dute eta

ea nolapaitere lortzen dugun segida
ematea.Pena litzateke indarrahartudue-
nean,dirukontuengatikmoztubehar iza-
tea», erran digu arduradunak.

«Etxetik atera eta harremanak lantzeko
aukera ederra eskaintzen du jubilotekak»

Ramoni Ordoki.

A. AROTZENA
Batzuentzatasteanbi-

tan aski da, bertze ba-
tzukgehiagotanerebildu-
kolirateke,bainainorkez
du jubiloteka desager-
tzerik nahi. Lehentasuna
ematen diote erabiltzai-
leek eta Javier Biurrare-
nak dioen bezala, «zer-
bitzuhaudesagertzeape-
na litzateke,geronekge-
hixeago ordainduta ere
aitzinera segitu beharko
dugu heldu den urtean».
Begoña Zozaiak mugi-
kortasunarazoakditueta
boluntariotzan ari den
JuantxoVillanuevarenla-
guntza behar izaten du
Zalain Zokotik Lagun
Haundiak Elkartera mu-
gitzeko,etaordubetegu-
ttiagoegotenahalda,bai-
na,halaere, «hagitzgus-
toraegotennaiz».Antto-
ni Etxeberriak buruan

«alaitasunbat»sentitzen
du, «uste nuen nere bizi-
an egin ditudan antzer-
kiak eta bertze gauzak
akautuak zirela eta orain
ikustendutgauzagehia-
go egitea posible duda-
la». Pilar Fernandezen-
tzat «egun gehiago iza-
teaereongietorrikolitzai-
guke,bertzelaegunosoa
aienekazaudelako.Krisi-
aren aitzakian hau ken-
tzeapenahandia litzate-
ke, osasunerako mese-
degarriadelako,ezkapri-
txo bat. Ongi bageunde
lanean ariko ginateke
oraindik.89urtekoTerexa
Etxebesteigantziarraren-
tzat ere «hagitz goizpa-
sa polita» izaten da jubi-
lotekakoa.Mª JesusDia-
zenerranetan,«helduden
urtean ere segitzea gus-
tatuko litzaidake, hasie-
ratikbainagojubilotekan».

� RAMONI ORDOKI, PSIKOLOGOA ETA JUBILOTEKAKO ARDURADUNA
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Dagoeneko ez dugu aitzakia bila ibili beha-
rrik. Kanpoan gaudela galtzea nahi dugula
erranetaetxean,golasartzendueneansalto-

ka hasita ez dugu lotsatu beharko… Xabi Alonso
aridela,Puyolari zela,hurbilenetagehienezagutzen
dugun ligakoak direla… Kroaziaren kontrako par-
tidan, jostailuzko trikornioarekin animatzen zuen
zaleak ireki dizkigu begiak: Ra-ra-ra!

Aitzakiarik gabe: Paña! Paña!

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 2003.07.03 / TTIPI-TTAPA 353. zbk

Elizondoko San Francisco Javier ikastetxeak 25 urte
Elizondoko San Francisco Javier ikastetxeak 25 urte bete zituen 2002-2003
ikasturteanetaaitzaki horrekin Isabel IbarrolazuzendariarekinetaTrinitxuAriztia
eta Idoia Goñi irakasleekin izan zen TTIPI-TTAPA. «Baztan osoko 600 ikasle,
orai ikasleak Elizondo eta eskolarik gabeko herrietakoak dira» aipatu zuen zu-
zendariak. «Elkartasun, konfidantza eta tratu handiagoa dago orai irakasle eta
ikasleen artean, baina neurria hartu behar» zaiola uste zuen Trinitxu Ariztiak.
Idoia Goñi irakasle eta ikasle ohiaren arabera, «gaurko haurrek dena daukate
eta guk gehiago baloratzen genituen gauzak, lortzeko zailagoak zirelako».

Artikulu hau irakurriko denerako albistea so-
lastua,murtxikatua, irentsiaetadigerituaego-
nenda, baina ekainaren 15eangai hauxedu-

gu hizpide: Irurita-Elizondo saihesbide zoragarria
eta bere inaugurazioa. Ongi estudiatu eta medita-
tua dagoela pentsatu nahi dut, eta gero teknikari-
ak buelta pare bat emanen ziotela egin aitzinetik,
bainahorrenguztiarenondotik,
ScalextriketaPortAventuraren
jarraitzaile sutsuakzirelaondo-
rioztatu dut. Lehengo batean,
Bagordira nindoala, juxtu sai-
hesbidea gurutzatzen duen bi-
ribilguneraailegatubaino lehen,
Stampidan igoa nintzela irudi-
tu zitzaidan, igo eta igo, nora
zoazen jakin gabe eta bapate-
anbiribilgunean zaude. Inaugurazioari dagokionez,
inork ez genuke nahi guretzat teknikariak bakar-ba-
karrik egin behar izan zuen lana. Agertu ez zirenek
edo aldegin zutenek beraien arrazoiak izanen zi-
tuzten, baina gelditu zenarentzat txalo bat. Ez dut
inor kritikatu, epaitu edo mindu nahi, baina ai ama!

Saihesbidea

Nire txanda
Ruben GARATE

«Inork ez
genuke
guretzat nahi
teknikariak
bakarrik egin
behar izan
zuen lana»

Itsaso FAGOAGA
Espainiako Kopan txapeldun

SkeetOlinpikoanEuro-
pakotxapelketan fin ibili
ez bazen ere, Espainia-
ko kopa zazpigarren
urtezsegidan irabazidu
lesakarrak. Orain, aita
izanen du arerio Nafa-
rroako txapelketan.

Bittoriano ARZUAGA
Urrozko eskulangilea

Ongi merezitako ome-
naldia jaso zuen herri-
an,ekainaren16anegin
zenArtisauenEgunaren
baitan. 87 urterekin,
haria egitenetahari ho-
rrekin jantzibereziakes-
kuz egiten segitzen du.

Mikel GARTZIA
Heriotza mendian

Malerrekako euskara
teknikaria Peruko Au-
sangate mendikatean
izandako istripuan hil
zenekainaren11n.Man-
komunitaterako lanean
12urtezituenetaherio-
tzak samina sortu du.
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Kolaborazioak

Bada bere burua ‘munduko biztanletzat’ jo-
tzen duenik, inongo lurrarekin loturarik ez
duenik, eta han edo hemen bizitzea axola

etzaionik. Gehienok ordea, jaio eta hazi garen xo-
ko hori izaten dugu matte, eta ezta gauza berria
euskaldunok gure lurrarekiko dugun lotura.
Aipatu dut lurrarekiko lotura, baina gauza baiko-
rra edo ona al da lotura? Gustatzen ote zaigu lo-
tuta egotea?
Saiatuko naiz bertze kritika bat gehiago ez egitten,
hortaz galderak edoaipamenbatzuk eginendittut,
eztabaida edo guttienez pentsamenduak mugi-
tzeko asmoz, juzkurik gabe, ateak idekitzeko as-
moarekin baizik.
Ematen du inguru malkartsu hauetan nekazaritza
eta abelzaintzatik bizi beharrak, baserrietan, ba-
karti xamar, lan haundiz, zailtasun eta neke haun-
diz, izaerabarnerakoi etahotz xamarra izateraera-
man gaituela. Hala ikusten gaituzte behinik behin
kanpotar aunitzek, behar bada gu ez gara kontu-
ratzen. Noski, alde onak ere badittugu gure izae-
ran, baina hoiek ez dira minak, penak edo arazo-
ak sortzen dittuztenak.
Seguru badagoela inor
bere penak edo ahulezi-
ak kontatzera ausartzen
ez dena, bertzeen aitzi-
neanahulagertzearibel-
dur diogulako.
Zenbat gelditu izan dira
baserri eta etxeetan gu-
rasoak zaintzen, euren
bikote edo familia izan
gabe, guraso eta base-
rriari zerbait zor diogu-
lakoan? Zenbat gizase-
me erdi alkoholiko, ardi
bordan ihes lekua dute-
la, ardo botilarekin batera, etxean giro ez delako?
Senarraren guraso eta senide ezkongabeak zain-
tzean nekatu eta aspertuak dauden emazteak...
Zer erranik ez homosexual sentitzen direnak, no-
ri azaldu hori? Bereziki sentiberak diren pertsonak
eta bertzeak bezain zakarra ez izateagatik burlak
jasotzen dittuztenak? Zergatik agertzen dira hain-
bat gauza gordin mozkortzen garenean? Borro-
kak, auto istripuak, zakarkeriak...
Aitaren papera ere bete behar izan duten ama
gogorrak, euren lekutik kanpo dauden atta ahu-
lak... Nondik dator hau dena?
Hitz guttitan argitzeko zaila da azaldu nahi duda-
na, baina sufritzen duenak uste dut badakiela ze-
ri buruz ari naizen.
Jatortasun osasungarriari eutsi bai, bainamin egi-
ten diguten hainbat molde etsiak mugitu eta ager-
tzeko beharra ere badagoela uste dut.

Gure xoko maitia

«Hitz guttitan
argitzeko zaila da
azaldu nahi
dudana, baina
sufritzen duenak
uste dut badakiela
zeri buruz ari
naizen»

Joseba URROTZ

Eguralda hobetzen hasi bezala, itsaso inguruak jen-
dez betetzen dira. Bertan, une politak bizitzen di-
ra eta gainera indarberritzearen sentsazioak esku-

ratzen ditugu. Txikitan, gogoratzen naiz, itsasoa urruti
sentitzen nuela eta egunen batean ezagutuko nuenaren
itxaropenarekinegotennintzen.Gauregun,daudenerre-
pideekin, erraza egiten zaigu itsasorantz gerturatzea eta
jende asko bezala, ahal dudanean gerturatzen naiz.
Itsasoa deskribatzeko modu asko daude. Ni, Leitzakoa
izanik, garai batean leitzar batek deskribatu zuen mo-
dua aipatukodizuet. Baserri batekonagusi zaharra ohe-
an zegoen eta medikuak egun gutxi barru hil egingo ze-
la aipatu zion. Agureak, etxeko bizilagunei deitu zien eta
hil aurretik, itsasoa ezagutzeko ilusioa zuela aipatu zien.
Morroiari aipatu zion, ea prest egongo zen Donostiara
gerturatzeko, itsasoa ikusi eta berari kontatzeko. Mo-
rroiak, behar zituenak bizkarrean hartu eta oinez abiatu
zen Donostiara. Egun pare batean ailegatu omen zen.
Hirugarren eta laugarren egunak, itsasoari begira pasa
omen zituen eta beste bi egunetan, etxerantz bueltan.
Etxera ailegatu zenean, ikusmina ikusgarria zen. Etxeko
bizilagunez gain, inguruko baserrietako jendea, apaiza
etamedikuagerturatu ziren.Morroiak, itsasoadeskriba-
tu aurretik, agurearengana gerturatu zen. Ohe ondoan
zegoen eserlekuan eseri eta agurearen begiak, goizean-
goiz eguzkiak izaten duen dizdira antzeko espresioa zu-
tela ikusi zuenean, morroiak itsasoa deskribatu zuen.
Bertan zeudenak, itsasoaren deskribapena oso luzea
izango zela uste zuten. Itsasoa bera oso handia da eta
neurria kontuan hartuta, deskribapena ere halakoa.Mo-
rroiak,zegoenikusmirarengatikharritutaegonarren, itsa-
soa honela deskribatu zuen: «Itsasoa, geldirik egoten ez
de ur-zelai handi bat da».
Lehen esan bezala, itsasoa deskribatzeko modu asko
daude. Itsasoak, bakoitzari modu ezberdin batean sen-
tiarazten gaitu. Edo gu,modu ezberdin batean sentitzen
gara itsasoaren aurrean.
Itsasoa erabat mugimenduan dago. Itsas-ertzean jar-
tzen gara eta mugitzen ez bagara, olatuak gainezka
egingo digute.
Denbora gutxian, olatu asko ikus ditzazkegu. Zaila da,
olatu bakoitzari esanahi bat bilatzea eta erraza olatu
guztiei esanahia bilatzea. Olatu bakoitza, momentu bat
daetaolatuak,momentubakoitzenbatuketa.Gauzada,
olatuekin bizitzen gustura sentizen garela eta kontuan
edukita bertara gerturatzen den jendea, festa handietan
egoten den zalaparta sortzen da.
Gure izaerak, badauka itsasoarekin zerikusia. Beti mu-
gimenduangaude. Itsasokoolatuakbezala, olatubakoi-
tzarenbatuketaeginda,gurebizitzaeraikitzendugu.Ba-
tzuetan, gure barruan dauden olatuak erraz menpera-
tzen ditugu eta beste batzuetan, oso handiak dira eta
gainezka egiten digute.
Behar bada hau ez da zientifikoa, itsasoa ulertu eta eza-
gutzen badugu, gure burua gehiago ezagutuko dugu.

Itsasoa

Jexux BULDAIN
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Agur Mikel,
lankide eta
lagun

Malerrekako Mankomuni-
tateko lankide-lagunak

Gero arte batekin agurtu
ginen, uztailean berriro
ikusiko ginelakoan. Us-
tekabean, gero arte ho-
ri, guk nahiko genukee-
na baino gehiago luzatu
zaigu, baina iritsiko da.
Bitartean,Perurakobidai
horretarakozeneukanilu-
sio eta pozaren oroitza-
penekin geldituko gara
hemen.Baitagazi-gozo-
ak jatengenituenbitarte-
an pasatutako momen-
tu goxo guzti horiekin.
Lankide zinen bai, baina
baita laguna ere.
Elkarrekin lanean pasa-
tutako urte guzti hauek,
elkarbanatutakohizketa,
haserre,ilusio,irribarrak…
ditugubetirakogordeak.
Ezzaranolanahiko‘tipoa’
izan ezta izango ere.
Euskarak batzen gintu-
en,baitaelkarlaneta iza-
tea berak ere.
Beti izango zara gure bi-
hotzetan.

Gartzi

Marga E, Marga M. eta
Kontxi (Doneztebeko IKA
Euskaltegiaren izenean)

Malerrekako euskararen
mendizalea zinen, gailur
anitzetaraailegatuazinen
eta hori gurekin konpar-
tituduzu.Euskararengai-
lurrakkonkistatzeanMa-
lerrekako euskararen
mendia altxatu duzu
(bertze batzuekin bate-
ra). Zukaltxatutakomen-

dia zoragarria da: plan-
gintzaz, Malerreka kan-
tuz ekimenaz, ipuin le-
hiaketaz,kaleneurketaz,
itzulpenaz … betea da-
go,horiguziahemengel-
ditu da (lekuakoa hartu-
ko dugu). Gailur honeta-
tik denetatik ikusten da:
laino beltzak, baita ilu-
sioa, euskaltzaletasuna,
etorkizuna…ere.Euska-
rarenmendizale bikaina,
lankideaparta,gizonhan-
dia…Plazerraizandazu-
rekin batera lanean ari-
tzea. Euskaltzaleok, po-
liki-poliki zure gailurrera
edo tontorrera ailegatu-
ko gara eta, han, zure-
kin, elkartuko gara. Gu-
re bihotzen gailurra as-
paldian zapaldu zenuen,
bertan, zure granponak
eta pioletak arrastoa
utzidute.AgurMikel,agur
Gartzi.

Leitzan ere
sexu askata-
sunaren alde

Itziar Saldias eta Saioa
Iraola (Leitzako Sexu
Askatasunaren Aldeko
Taldeko kideak)

Ekainaren 28a Sexu As-
katasunarenaldekoegu-
na izanik, pertsona orok
bere sexualitatea aska-
tasunez bizitzeko esku-
bidea duela aldarrikatu
nahi dugu; bereizkeria
egoerak alboratu eta es-
kubideurraketaetasexu
identitate aniztasuna
errespetatuz, eta gaine-
ra, gay, lesbianaetatran-
sexualok ditugun esku-
bideakaitortuetaberma-
tzeaezinbestekoeginbe-
harra dela uste dugu.
Parez-pare ditugu bote-

redun kontserbadore ul-
tra eskuindarrak, sexua-
litate eredu androzentri-
koheretosexualtradizio-
naletik kanpo kokatzen
den, garen ororen aurka
joaz: espainiako gober-
nuan batzuk; dekretuen
bidezjendarteanematen
ari diren aldaketa sozia-
lak, sexualitatea bizitze-
ko erei dagozkionak ere,
ezkutarazteko eta uka-
tzeko dekretuak egiten:
euren telebistetan bizi-
tzakmarkatzendutenno-
rabide, ibilbidetik atera-
tzen den oro gutxiesten.
Krisi ekonomiko eta so-
zialaren aurrean, balore
batzuen (elkartasuna,
adeitasuna,askatasuna)
krisia sustatzen ari dira
botere-gunepolitikoeta-
tik eta hauen esku dau-
den bitarteko guztien bi-
dez (adibidez, hezkun-
tzanideologizazioeskuin-
darra)honela,baloredis-
kriminatzaileaksustatze-
ko doktr inamendua
martxan jarriz.
Instituziopatriarkalentzat,
baina jendarteanorohar,
pertsonok hartzen ditu-
gunerabakiakezdiraber-

din ikusaraztenetaezdi-
tuzte epai sozial berdi-
nak:bereizkeriakdaude.
Ezdaberdinagayexeku-
tibo bat izatea edo etxe-
ko langile lesbiana bat,
edo sexu langile transe-
xuala. Lesbiana izatea
zailtasunezbetetakoau-
kera dela gogorazi nahi
dugu:oraindikorain, jen-
darteak epaitzen zaitue-
lako, etxean zein kalean,
amaizateabaldintzatzen
dizutelako,sortunahidu-
zun familia eraketa mu-
garazten dizutelako, ka-
lean erasotzen zaituzte-
lako.
Honegatik, ezinbes-

tekoa iruditzen zaigu,
txintxoak eta gaiztoen
banaketaren aurrean
oso garrantzitsua da
lesbiana,gay, transexu-
aledohegemonikotikat
kokatzen diren adie-
razpen guztiak ikusa-
raztea bai Leitzan eta
baita,Euskalherrianeta
mundu zabalean ere.
Honela, Leitzan, ekai-
naren 28aren harira
egingo diren ekimene-
tan parte hartzea, gon-
bidatutazaudetedenak!

Jendarte eredu justua-
gobat lortzebideanhe-
rritar orok badugu zer
egina eta.
Urtetako borrokak

eramangaitu,gaur,gay,
lesbianaeta transexua-
lok Leitzan ere ditugun
aukera, eskubideen ja-
be izatera,oraindik,gu-
re eskubideen beneta-
ko bermea lortze alde-
ra lana asko dago egi-
teko herrian, kalean,
gaztetxean, ikastetxe-
an, zein instituzio pu-
bliko politikoetan ere.

Doneztebeko
kazerolada
sutan dago

Marga ERDOZAIN
(Doneztebe)

Mikel AAAAA…, Marga
Erdozain Azpilikuetak,
72660123JENAduenak,
zuregana jotzen du zera
adierazteko:
1.- Hemenduzu nire ize-
na eta abizenak, zureak
ezditut,zuremezuari ize-

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Joanes ILLARREGI (Leitzako bertso eskola) • Doinua: ETAren su-etenetik

Gizarte, gazte, euskera,
frantzesa eta natura
guztiak aprobatzea
izandu dugu helmuga
ta orain ideia asko
etortzen zaizkit burura
ba, adibidez hondartza,
pistina edota ura
orain pozik sartuko naiz
ur epeletan barrura
nahiz eta gogor lan egin
azkenerako heldu da
kurtsoa bukatu da ta
disfruta dezagun uda.

Aspalditikan gogoak
dauzkat oporretarako
zeren gu gelditu gara
klasez, azterketez bapo
nahiz eta gai batzuetan
ibili nahiko exkaxko
ikasturtetik udara
pozik egin dugu salto
ta kriston gogoak ditut
bertso-udalekutako
ta nola oporrak diren
urte oso baten gako
orain nahiko baditugu
merezi ditugulako.

Ikasturte bukaera
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11 galdera labur

Nor dugu Izaskun Danboriena?
Galderazailenarekinhasizara!Per-
tsona normal bat, kirolaria eta az-
pilkuetarra.
Baduzu afiziorik?
Eskubaloia.
Eskubaloian ala bankuko lanean
moldatzen zara hobekien?
Horibatetik,nagusiaketabertzetik,
entrenatzaileakerranbeharkoluke.
Bainaeskubaloiagustukoagoadut.
BKT ala Oberena?
Oberena izandanire azken taldea,
baina BKT beti nire etxea izan da.
Krisi garaian hainbertze aipatzen
dira bankuak... Zuk banku barre-
netik nola ikusten duzu krisia?
Momentu txarrean gaudela eta
oraindiken luzeganendela. Zonal-
dehonetanoraindikenezdasobe-
ra sartu, okerrena etortzekoa dela
uste dut.
Iruñeko eta Lesakako sanfermi-
nek ez duten zer duteAzpilkueta-
koek?
Lasaitasuna eta trago bat lasai eta
gustura hartzeko aukera ederra.
Bestetakoekitaldirikgustukoena?
Zikiro-jatea, dudarik gabe.
Zein da danbolin-nausi izateak
ematenduenburuhausterikhaun-
diena?
Gehienbat, zein egunetan paratu
bestaketaegunbakoitzeanzeran-

tolatu pentsatzea. Herri ttikietan
bestaklauegunnahikoetasobera
dira,bainamotzgelditzendadena
egun horietan sartzeko eta dene-
taz oroitzea ere ez da erraza. Aur-
tengo bestak arras nobedosoak
heldudira, danbolin-nausi gisa az-
ken urtea dugunez, gauzak egite-
ra animatu gara.
Azpilkuetako tokirik bereziena?
Zuaztoi, nire auzoa, dudarik gabe.
Bizitzeko toki bat?
Azpilkueta.
Amets bat?
Momentu txar hauek, orain pasa-
tzenari garenkri-
sia eta istorio
hauekguztiak,
pasatzeaeta
normaltasu-
nera pasa-
tzea.

� Izaskun DANBORIENA � Azpilkuetako gaztea

naparatzea atzenduzai-
zu eta, hurrengoan jar-
tzea eskertuko nizuke.
2.- Eskubide osoa duzu
idatzi duzuna eta pen-
tsatzenduzunaadierazte-
ko(ezanonimatotik,nos-
ki), baina nik ere bai, es-
kubide osoa dut garbi
adierazteko Hezkuntza-
tik ezarriko direnmurriz-
ketenkontranagoelaeta,
ni bezala jende gehiago,
(ia 300 sinadura ditugu
lekukoetabertzehorren-
bertze instantzia).
3.- Murrizketen kontra-
ko ekimenetan askata-
sun osoz parte hartu dut
etaezdut inorbehartuez
konzentratzera, ez sina-
tzeraeztazapiakedoka-
zeroladan parte hartze-
ra.
4.- Ni ere ama naiz eta
eskubide osoa dut gure
umeakzapigorrizetaka-
zerola batekin eskolara
bidaltzeko. Zuk ere, Mi-
kel, eskubide osoa duzu
zure semea-alabak es-
kolara igortzeko zapirik
gabe eta kazerola gabe,
lasai matematika arike-
takeginendituzte.Gure-
akbestegehiketamotak

ikasiko dituzte: elkarta-
suna, aldarrikapena bai-
ta komunitatebateninda-
rra gehitzen edo suma-
tzen ahal direla ikasiko
dute ere.
5.-Eskubide osoa duzu
baina nik zure eskubide-
ak ez ditut zapaldu eta
zuk, mehatzuren bidez,
kazerolada ludikoa, bai-
men guztiak izaten ahal
zituena,eskakizunaduna
eta jende anitzen gusto-
koa zena zapuztu duzu.
6.-Gurasoelkarteanpar-
tehartzeragonbidatuna-
hi zaitut, horrela eztabai-
datuko dugu aurrez au-
rrez eta jakinda nor za-
ren, ni nor naizen daki-
zun bezala.
7.- Ez dakit kazerolada
eginen den baina,Mikel,
jakin ezazu murrizketa
horienkontra laneanbu-
ru-belarriarikonaizela eta
indarrak metatuko ditu-
dala kontra segitzeko.
Zergatik?Ba,gureseme-
alaben etork izunak
kezkatzen nauelako eta
kalitatezkohezkuntzauni-
bertsalean sinesten du-
dalako eta horren alde
borrokan ari naizelako.

Irakurleak mintzo
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KULTURA

BERTSOLARITZA � NAFARROA MAILAN

Joanes Ilarregi
leitzarrak irabazi du
14 urte artekoen
eskolarteko sariketa
2. saria ere
Beñat Altzelai
leitzarrak
eskuratu zuen

TTIPI-TTAPA
Urterobezala,ikastur-

te amaierarekin batera,
NafarroakoBertsoEsko-
lek beren eguna ospatu
zutenekainaren9anLa-
rraintzarren.Ikasturteho-
netanNafarroakobertso
eskoletanaritudirenhaur
etagaztetxoakelkartuzi-
ren,etagirooneanpasa-
tu zuten eguna.
Hainbat jolas eta eki-

mezgain,aurtengoNafa-
rroakoEskolartekoBer-

tsolari Txapelketak ere
egin ziren.
Goizean14urtearte-

koena egin zen eta Joa-
nesIlarregi leitzarrakera-
manzuentxapela.Biga-
rren sailkatua ere leitza-
rraizanzen,BeñatAltze-
lai. Arratsaldez, berriz,
14 eta 18 urte bitarteko
eskolartekoa egin zen,
bederatzi parte-hartzai-
lerekin. Barañaingo Mi-
kel Lasartek jantzi zuen
txapelaetabigarrenpos-
tuaMaddalen Lopez le-
sakarrarentzat izan zen.
Lau bertsolariok Na-

farroakoordezkariakizan
zirenhilaren16anAgurai-
nen(Araba)eginzenEus-
kal Herriko sariketan.

ARGAZKIA: BORTZIRIETAKO BERTSO ESKOLA

Baztan-Bidasoko bertsopaper lehiaketako sariak banatu dituzte
Bortzirietako Bertso Eskolak eta Berako Kultur Batzordeak Bortzirietako Euskara
Mankomunitatearekin batera antolatutako XXV. Baztan-Bidasoko bertsopaper le-
hiaketakoepaimahaiaksaridunak jakiteraemanditu.Guztira78 lanentregatudira
etahorienartean,Akategorian,Lesakako AneTelletxeaIgoaklehensariaeskuratu
du eta Ane Fagoaga Moreno beratarrak bigarrena. B kategorian, Azkaineko Aitor
Servier-Etchechurik irabazi du eta Doneztebeko Beatriz Maritorena Ganboa bi-
garren izan da. C kategorian, Lesakara joan dira bi sariak: lehena Mikel Telletxea-
rentzat eta bigarrena Gorka Sanjurjorentzat. D kategorian, azkenik, Julen Zelaie-
ta beratarrak lehenbiziko saria eskuratu du eta Iban Garro lesakarrak bigarrena.

ARGAZKIA: BERTSOZALE ELKARTEA
Bertso eskoletan ari direnak elkartu ziren ekainaren 9an Larraintzarren.

ARGAZKIA: WWW.NAVARRA.ES

Euskarazko eskola-lehiaketen sariak banatu ditu Gobernuak
Nafarroako Gobernuak 2011-2012 ikasturterako deitutako euskarazko esko-
la-lehiaketen sariak banatu zituen ekainaren 8an. Aurkeztutako 1.570 lanen ar-
tean, 23 saritu dituzte eta aunitz eskualdekoak dira. Narratiba-mailan, Leitzako
Erleta ikastetxeko Leire Erbitik bigarren saria eskuratu du Lehen Hezkuntzan
etaBerakoLabiaga ikastolakoAinhoaAguilarrekbigarrensaria lortuduBigarren
Hezkuntzako lehen zikloan. Deklamazio, irrati-gidoi eta podcast lehiaketan, Er-
leta ikastetxeko Lehen Hezkuntzako hirugarren ziklokoen Txori basoko banda
txikia izan da saritua. Azkenik, bertso idatzien lehiaketan, Berako Ricardo Ba-
rojako Lorena Perez (Lehen Hezkuntzako bigarren zikloa) eta Erleta eskolako
Oiher Altzelai (Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloa) sarituak izan dira.

ARGAZKIA: BERTSOZALE ELKARTEA
14 urte artekoak. Txapelarekin Joanes Ilarregi.

ARGAZKIA: BERTSOZALE ELKARTEA
14-18 urtekoak. Txapelarekin Mikel Lasarte.
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Ekainak 29 ortzirala
20:00 Lesakako Musika Bandaren kontzertua Eskol Ttikiko aparkalekuan.

Ekainak 30 larunbata
15:30 Ilasmendiko tiro-eremuan Plater Tiro Lehiaketa Pagolleta Ehiza Elkarteak anto-
latua. 16:00 Arkupe elkarteak antolatua, haurren pilota erakustaldia.

Uztailak 1 igandea
12:00 Profesionalen pala partidak. 17:30 Trikitixa Txapelketa Plaza Zaharrean.

Uztailak 6 ortzirala BEZPERA EGUNA
12:00Herriko Etxetik botako den altxaferoak emanen die hasiera bestei.Txistulari, soin-
ulari, trikitilari eta haur ttikien danborradak girotuko dituzte karrikak. 12:00 Ezkil jotzea.
17:30 Frontoian,Tantirumairu Dantza Taldearen erakustaldia. 20:00 Peñen ordezkariek
altxaferoa bota ondotik, danborrada nagusia abiatuko da erraldoi eta buruhandi, dan-
bor-jole eta soinulari, eta Lesakako Bandaren itzulia karrikaz karrika. 22:00 Herriko
musika taldeen emanaldia; Askatu eta Arma Tiro Punk. 00:00 Musika Plaza Zaharrean,
TRIKIDANTZ taldearekin.

EGITARAUA
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Uztailak 7 larunbata SAN FERMIN EGUNA
08:30 Ezpatadantzarien meza isila. Joan-etorria Txistulari bandaren laguntzaz eginen
da. 10:30 Udalbatza Ezpatadantzari eta Musika Bandarekin batera, herriko ikurrak
aitzinean dituztela abiatuko dira Herriko Etxetik elizara. Mezan, Lesakako Abesbatzak
partehartukodu.Ondotikprozesioaeta,elizara itzuli ondotik,Udalbatzaberesegizioarekin
Eskolttikira jautsiko da Onin errekaren bi aldeetan egiten den ZUBIGAINEKOA ikustera.
Bandera-arbola doinuari dagokion ikurrin-agurra zubi gainean. Agur edo dantza bera
Plaza Zaharrean, ikurra Herriko Etxera igan aitzinean. 18:00 Bezperak; Elizarako eta
Elizatik joan-etorriaMeza Nagusira bezala eginen da.Bezperetan,LesakakoAbesbatzak
kantatuko du. Bezperen ondotik eta ohiturari jarraituz, Ezpatadantzari taldeak MUTIL-
DANTZA,NESKA-DANTZA,AURRESKUeta JOTAKdantzatukoditu Plaza Zaharrean.19:30
Plaza Zaharrean, bertso jaialdia, Arrano Elkarteak antolatua. Errimak Exkaxko bardo
txapeldunen agurra. Bertsolariak: Maialen Lujanbio, Andoni Egaña, Julio Soto eta Xa-
bier Silveira. Aurkezlea: Garazi Conde. Gauez Musika Plaza Zaharrean, ENDARA DJs
taldearekin.

Uztailak 8 igandea PEÑEN EGUNA
09:00 Peñen gosaria. 10:00 Peñen danborrada, Pasai Txarangarekin. 12:00 Betizuak,
Plaza Zaharrean Pasai Txarangarekin. 17:00 Plaza Zaharrean haurrentzako ikuskizuna.
18:00 Peñen kontzentrazioa Peñen jeitsierarako Pasai Txarangarekin. 21:00etatik au-
rrera Musika Plaza Zaharrean TXIMELETA taldearekin.
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Uztailak 9 astelehena HAURRAREN EGUNA
10:30 Haur eta gurasoen danborrada Pasai Txarangarekin. 11:30 Haurrentzako entzie-
rroa kartoizko zezenekin ikastolatik plazara. 12:00 Haur animazioa, ‘Gorriti’, Eltzeta
plazan. 12:00 Betizuak, Plaza Zaharrean, txarangarekin. 17:00 Plaza Zaharrean hau-
rrentzako tailerrak eta Patxi Perezen emanaldia. 18:00 Frontoian, eskuzko pilota parti-
da profesionalak. Arratsaldez Pasai txaranga karriketan. 23:00etatik aurrera Musika
Plaza Zaharrean TRIKI TA KE taldearekin.

Uztailak 10 asteartea BIKOTEEN EGUNA
10:00-12:00 Haurrentzako tailerrak Koskontako Bideko Plazan. 11:30 Haurrentzako
entzierroa kartoizko zezenekin Bittiriako plazara. 11:30 Zahar Etxeko lorategian Nafa-
rroako Jotak,VOCES DEL EBRO taldearekin, San Fermin Elkarteak antolatua. 12:00 Be-
tizuak, Plaza Zaharrean,Pasai Txarangarekin.14:00Herri bazkaria Eltzetan.18:00 Plaza
Zaharrean, Nafarroako Jotak, VOCES DEL EBRO taldearekin. 18:00 Eskolttikitik Txa-
kainera kalejira Musika Bandarekin.20:00 Txakaindik jeitsiera, ZORTZIKO doinuarekin.
ArratsaldezetagauezMusikaPlazanMODESTOrekin.03:30Jai-HilakPasaiTxarangarekin.
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Presoen senideek izanen dute aurten Sanferminetako lehen suzirietako bat botatzeko
aukera eta horien ordezkari gisara, Gaizka Sarasolarekin izan gara. «Lehen jendearen
onarpena bagenuen,–dio Gaizkak–baina orain udalarena ere bai,beraz,erdi ezku-
tuka,erdiborrokan ibiltzetik jendaurrera irekitzekoetaonarpenhorretarakopausu
modura ulertzen dugu txupinazoa bota ahal izatea».
Preso dagoenarentzat, eguneroko dinamikan sarturik, bestetan ez dela aldaketa handi-
egirik ere erran digu:«Bakoitzakbereabizitukodu,bainahanegunerokodinamikan
sartuak daude.Halere,noski,oroitzen dira herrian bestak direla eta horrelakoetan
nahiago izaten dute etxekoak, senideak eta lagunak bisitan ez joatea, hauek ere
bestetaz gozatu ahal izateko, bai baitakite guretzat ere besta egitea garrantzisua
dela. Beraiek barrenean igual zerbaitera gonbidatuko dituzte lagunak eta horre-
lako gauzak, baina eguneroko dinamika horretatik sobera atera gabe». Ez du uste
normalak baino egun tristeagoak direnik ere beraientzat, «bestak direla oroituko di-
ra eta lagunak eta senideak besta egiten eta ongi pasatzen ariko direla gogo-
ratuko dute, baina ez dut uste tristeagoak izanen direnik. Beharbada lagunekin
edo familiarekinafaltzea,bazkaltzeaedo tragobatzukhartzea faltanbotakodute»,
dio.Momentuarenarabera,senideakegunhorietangehixeagooroitzendirelaereonartzen
du Sarasolak, «preso dagoena noizbait ezpatadantzaria izan bada dantzako mo-
mentu horretan igual beraietaz oroitzen zara edo nola egiten zuen dantza gogo-
ratzen duzu. Momentu berexi eta puntual horietan
gehiago oroitzen zara, baina urte osoan ere badi-
ra momentu puntual horiek, oroitzapen ezber-
dinak burura etortzen zaizkizun egun berezi-
ak. Aunitzetan preso dagoenaren bizipenaren
araberakoak izatendiraoroitzapenhoriekere».
Lesakako presoen senideek banaz bertze 1.600
km egin behar izaten dituzte bisita aldiro. Hortaz,
«SanferminetannormaleanLesakanbiziezdiren
senideek edo lagunek egiten dituzte bisitak, he-
rriko jendeari libratzekomodua eskainiz nola-
paitere. Aste bukaera guzietan izaten di-
ra bisitak eta egun horietan ‘opo-
rrak’ematendizkigute»,errandigu
Gaizkak.

Gaizka SARASOLA | Presoen senidea

«Lagunekin eta familiarekin
afaldu edo trago batzuk hartzea
faltan somatuko dute»



Publizitatea eta Harreman Publikoak ikasten du Euskal Herriko Unibertsitatean Matixa
Oteiza, 19 urteko lesakarrak. Lehen aldiz, Sanferminetako kartel eta programaren azal
lehiaketara bere lanak aurkeztu ditu eta azal lehiaketan irabazle suertatu da, zintzi-
likatutako espartzinak agertzen dituen argazki batekin. «Ezpatadantziarietan oina-
rrituta egin diren lanak hagitz politak iruditu zaizkit, –aipatu digu– baina zerbait
desberdina egiteko gogoanuen.Lagunbatekin kalera ateri nintzen argazkiak ate-
ratzera eta ideia hori atera zen azkenean».
Sanferminak gogoko ditu eta ahal duen ekitaldi gehienetan gogotsu hartzen du parte.
«Suposatzen dut lesakarrak diren bertze guztientzat bezala, Sanferminak berezi-
ak dira niretzat eta gogo anitzekin hartzen ditut urtero. Oraingoz ez dut aukera-
rik izan dantzari izateko, baina peñen egunean eta ahal dudan guztian gogotsu
parte hartzen dut» aipatu digu Frain peñako kide den neska gazteak.
Egunez edo gauez, besta noiz nahiago duen galdetzerakoan zalantza gehia-
go agertu ditu: «Ez dakit, ezin dut bat edo bertze aukeratu. Sanfermi-
nak gau eta egunez bizitzen dira eta momentu bakoitzak badu bere
xarma». Sanferminetan gehien gustatzen zaion eguna peñen eguna
baldin bada ere, «ekitaldi bat hautatzekotan San Fermin egunean
dantzariek dantzatzen duten Zubigainekoa aukeratuko nuke».
Gaur egungo egitarauan dena gustatzen zaio Matixari, baina posi-
ble izanen balu «kontzertuak ekartzea gustatuko litzaidake,
berbena eta dj-ez gain» jakinarazi digu. Krisi garai hauetan, 400
euroko saria ongi etorriko zaiola ere onartu du Oteizak, «400
euroezdaude inoizsoberan,bainamomentuhaue-
tan inoiz baino gehiago eskertzen dut saria.
Sanferminak lasaiago pasako ditut». Gainera,
abuztuan Brasilera joatekoa da ikasketekin segi-
tzera eta ikasturte osoa han eman behar duenez,
horretarako ere ongi etorriko da saria. Uztailaren
11n,behinLesakakosanferminakbukatuta,Iruñera
kukuegiteraere joanenomenda.«Normalean
etxean gelditzen naiz bestondoa
pasatzen, baina aurten Iruñera
joateko intentzioa dugu, gor-
putzak erantzuten badu be-
hintzat».
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Matixa OTEIZA | Programaren azal lehiaketako irabazlea

«Dantzariak oinarri duten lanak
politak dira, baina zerbait
ezberdina egin nahi nuen»

Matixa Oteiza eta JasoneMatixa Oteiza eta Jasone
Maritxalar, lehiaketako irabazleMaritxalar, lehiaketako irabazle
suertatu diren beraien lanekin.suertatu diren beraien lanekin.



Familiako negozioa izaki eurena, Telletxea argazkidendan laguntzen ttikitan hasi zen
Jasone Maritxalar eta 18-19 urterako lanean hasi zen. 45 urterekin, lehen aldiz irabazi
duSanferminetakokartel lehiaketa.«Bizpahirualdizaurkeztudut–dioberak–.Batean
neska dantzarien irudia aurkeztu nuen, baina horizontalean eta joan den urtean
nahitabertikaleanateranuenargazkia,karteleansartuahal izateko.Ezpatadantzariak
ere sartu nituen argazkian, iduriz, neskenak bakarrik ez duelako arrakastarik».
Berak emakume dantzariak aukeratu ditu bere karteleko gai zentral moduan. «Orain
herri bozketarekin beharbada aldatu da, baina lehen ez bazen ezpatadantzaririk
agertzen hagitz zail zenuen irabaztea, noski. Orain, botazioa popularra denez,
badirudi gauza gehiago probatzen ahal direla, baina azken finean dantzariak di-
ra hemengo berezitasuna eta normala da sartzea ere» aipatu digu Telletxeak. Herri
bozketa bidez aukeratua izateak ere poz handia ematen dio, «hagitz diferentea da,

zure lana jendearen gustokoa izan dela erran nahi duelako. Bertze modu-
ra badakizu epaimahai bateri gustatu zaiola, baina beharbada jendeari
ez». Lanbidez argazkilaria, Sanferminak fotogenikoak ote diren galdegin
diogu: «Bai, fotogenikoak dira, baina nahiago ditut inauteriak. Sanfer-
minetan badirudi beti gauza bera ateratzen ari zarela, txuria eta gorria,
hagitz zaila da gauza ezberdinak sortzea. Neretzat argazkiak ateratzeko
politagoak dira inauteriak, gauza ezberdinak izaten direlako». Hori bai,
sanferminetan goizero lanera joan behar izaten du, «baina eguerdi parteko

‘marianitoa’ eta arratsaldean eta arratsean ere ateratzen naiz, ‘no-
labaitere’ pasatzen dugu astea». Aspaldi egun horretan ateratzen ez
bada ere, Betizuak peñako kide da Jasone. Hiru urtez dantzari ere

izan zen, «denbora hartan nesken kapitaina alkatearen
alaba izanbeharzuenbeti,orainzozketaegi-

ten dute» gogoratzen du.
Bestetatik politena, Sanfermin goizeko

dantzarien abiatzea iruditzen zaio,
«plazatik abiatzen direnean.
Peñen jautsiera ere polita da.

Bakillak ere aunitz gus-
tatzen zaizkit. Bada

jendea kendu
beharko

zirela
erraten duena,
baina neretzat

ez!» jakinarazi digu
Telletxeak.

Jasone TELLETXEA | Kartel lehiaketako irabazlea

«Sanferminak fotogenikoak
dira, baina argazkietarako
nahiago ditut inauteriak»
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97urte ditu Joxe Iturriak.1914koSanta Zezilia egunean jaio zen Luberrondon,azaroaren
22an. Aita dagoeneko desagertua den baserri hartakoa zen eta ama Ontsalekoa, hau
ere desagertua. Sei anai-arrebetan zaharrena, bortz senideak hiltzen ikusi ditu. Gaur
egun Garaikomendiko Bideko Ezkuntzan bizi da. Lotsa pixko bat ematen dion arren,
aurten Sanferminetako txupinazoa botatzeko aukera izanen du duela 75 urte Gernika
eta Durangoko bonbardaketen lekuko zuzena izan zenak. Soldadokoa egiten ari zela,
22 urterekin, Errepublikako txoferra zen eta bere buru argiarekin garbi gogoratzen di-
tuunegogorhaiek.«LehenbizikobonbardeoaDurangokoaizanzen (1937komartxoaren
31n), gogorra izan zen hura ere. Handik kamioiarekin Gernikara joan eta hangoa
ere suertatu zitzaigun, handiagoa oraindik (1937ko apirilaren 26a). Donostiatik es-
kapo heldu ginen, atzeraka-atzeraka eta Durango eta Eibar inguruan gelditu zen
frentea. Durangoko frontoian egoten zen Donostiatik-eta ebakuatutako jendea
etahanpilakahil zituzten.Kamioiarekinhilakkanposanturaeramatenaritunintzen.
Orduan, errepresalia moduan, kartzelan zegoen eskuineko jendea atera zuten,
12-14 lagun eta kanposantura eraman zituzten fusilatzera. Hura gogoan gelditu
zait, bidean errosarioa errezatzen eta gibeletik fusileroak. Gernikatik gibelka-
gibelka Bilbora joan ginen eskapo, gero Santanderrera eta azkenean Asturiasera,
Villaviciosara, han hartu ninduten preso. Bi hilabete egon nintzen».
Asturiasko espetxealditik ateratzeko modua ere berezia izan zen, nazionalen bandoan
zeuden hiru lesakarren laguntza izan baitzuen: «Fabrika zahar batean zegoen ‘cam-
po de concentración’ –gogoratzen du–.Bizarra kentzen ari nintzen, ispilurik ez nu-
en eta barrika baten urari begira eta han ikusten ditut portaletik barrenera hiru
gizon…Hurbildu zirenean ohartu nintzen lesakarrak zirela,Morronbaitako Doro-
teo Apeztegia, Luis Erkizia eta Martirreneko Prantxisku Oiartzabal, ni baino za-
harxeagoak hiruak. ‘Koño! Goazen hemendikan!’ erran zidaten; ‘Nola joan behar
diagu, ikusko duk guardiak…”‘ nik. ‘Ez dik inporta!’ haiek eta segidan bueltan
ekarrikonindutelaerranziotenguardiari.Beresuperiorengana joanziren,ezagutzen
nindutela, nere familia reketé zela erranez, kriston gezurrekin… Azkenean be-
hinpin, paper bat eskribitu eta sinatzeko, eskautzen banintzen beraiek kargu egi-
ten zutela eta beraiek joanen zirela kartzelera erranez… Orduan papera egin be-
har eta inork ez jakiki papera egiten. Eskola gehientsuena neronek nuen, noski,
eta neronek idatzi nuen libertadea ematen zidan papera eta eurek firmatu zuten.
Kapitaina edo dena delako hari presentatu eta martxa! Gainera, bakoitzak bosna

Joxe ITURRIA | Gernika eta Durangoko bonbardaketen lekuko

«Gernikakoa ezagunagoa da,
baina Durangoko bonbardeoa
ere aski gogorra izan zen»
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duro eman zidan, orduko dirua zen, eta betirako eskertua egonen naiz. Handik
tren militarrean Irunera etorri nintzen, 3-4 egun bai… Goizaldera ailegatu eta
Irunen inor ez ezagutzen. Han Arantzako Patziku Bergara taxista topatu eta
Lesakara ekarri ninduen. Etxera ailegatu eta hura poza amak, hila nintzela errana
baitzioten».
Baina ez ziren han gerrako gorabeherak bukatu Joxerentzat. Bizpahiru egun etxean
gorderik eman ondotik, guardia zibilaren kuartelean aurkeztu, handik gerra aitzineko
bere destinoa zen Loiolako kuartelera bidali eta handik Gasteizera, Junta de depuración
delakora: «Komentu zahar batean kartzeleratuak izan ginen eta handik ateratzen
gintuzten juntara eta han kriston palizak, egunero, hilabete batez igual bai. ‘Zer-
gatik ez zinen Donostian gelditu?’ galdetu eta nik ‘ordurako Bilbo aldera ateriak
ginelako’ eta,‘Bilbon zergatik ez zinengelditu?’,‘Santanderrera ateriakginelako’,
aitzakiak paratzen. Behin ‘depuratuta’ Zaragozara bidali gintuzten trenean hiru
lagun,ailegatuetaezgenuelakuarteleanpresentatubehar!Dirupixarbatbagenu-
en eta bi egun pasatu genituen juergan, diruak akautu arte, gero kuartelera. Zine-
ra joan ginen batean, eta Nodoan Gernikako bonbardeoa… ‘La metralla roja ha
deshecho Gernika’ erranez, eta gu han egonduak: ‘begizak, begizak, nola za-
baltzen duen gezurra Franco zerri horrek’ erraten genion elkarri».
Zaragozan koronel baten txofer izan zen, gerraren ondorioz utzitako auto eta kamioiak
berreskuratzen. «Txoferrak izaten genituen gasolina erosteko bale batzuk eta
haiekin negozioan ere aritzen ginen, taxistei salduz…Kotxearen erremientak ere

Joxe Iturria, Ezkuntzako balkoian.
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saltzen genizkien», dio lesakarrak. Hiru anai gazteagoak
gerran zirelako lizentziatu zuten: «Zaragoza-Pamplona
autobusa hartu nuen segidan. Tudelan gelditu zen
ordubeteafaltzekoetahanLesakakoCecilioEtxe-
berria txoferra topatunuen.Lizentziatu nintzela
eta hark ‘egin behar diagu besta!’. Afaldu, au-
tobusa joan… ‘Etzakela aputu!, nik erama-
nen haut kamioian!’, cognac botila hartu
biderako eta Lesakara. Belaten guardia zi-
bilaren kontrola, terriblea! Ceciliok ‘en
comisión de servicio’ erran eta guardia zi-
bilak ‘A sus ordenes’ eta segi! Nere denbo-
ran behin bakarrik mozkortu nintzen eta egun hartan izan zen. Lesakara ailegatu
eta Romualdoren etxera (Kasino), han cognac edo anis botila erosi, hura itxi ze-
nean Rekondoren panaderira eta handik Fonda Jaleora. Biurranako zubi hori
mehar xamarra iruditu eta lau patatan pasatu behar izan nuen» dio irrika Iturriak.
Gazte denboran ezpatadantzari ere atera izan da Joxe Iturria eta juerga ederrak egina
da herriko bestetan: «Zubigainekoa eta arratsaldeko dantzak orain bezala egiten
ziren, igual-igual. Sanfermingo laugarrenean Txakaingo besta izaten zen. Gabaz
ere egiten zen orduanbesta suelto,gorputzak agoantatzen zuenbitartean.Albien-
tea etortzen zen ostatuak ixtera, Mamurrogorri deitzen geniona, baina hura ere
mozkortzen baitzen ardoa emanda! Ostatuak noizbait ixten zirenean, denak Fon-
da Jaleora, hark izena ongi paratua zuen! Jende zelebre aunitz biltzen ginen han,
infernuko demonioa baino gaixtoagoak batzuk.Batixta Fraile joaten zenean, aka-
bo! Airean denak. Amotrin izaten zen nagusia eta hau ohatzean lo zegoela, Batix-
ta honek astoa bizkarrean hartu eta gainera bota eta ohatzea xehetua, ixkanbila
ederra sortu zen!». Bertze egun bateko pasadizoa ere gogoan du Iturriak: «Plazako
arratseko musika akautu eta neska laguntzera joan ginen Peruarango Eladio
Altzugarai eta biok Arrupekobordara. Bueltarakoan galdu eta bidea ez harra-
patzen inondik ere.Noizbait goiko zentralaren kanalea harrapatu genuen,kanalez
kanal joan, tuberian beheiti pasatu eta ailegatu ginen herrira».
Orain bezala, lehen ere zezenak ateratzen ziren plazan eta baziren estu ibiltzen zire-
nak, Iturriak aipatu digunez: «Berako fabrikako ingeniero jefea, Angel Garin, beste-
tan gonbidatu zuen Herriko Etxeak. Zezenak plazan lasterka eta Txomineko on-
do horretan, Don Diego Olaetxea medikuak erran zion Garin honeri, ‘goazen ba-
rrenera, ez gaitzatela xexen hauek harrapatu’ eta honek, ‘ez bazara mugitzen
hauek ez dute kasurik egiten’. Etortzen da zezena, sartzen dio adarra galtzaren
beheko ondotikan eta uzten du gizona kaltzontzilo zuri luze batzuk ageri!».
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BERA

TTIPI-TTAPA
Funveranjoandenur-

tetikhonatkontratatzera-
ko orduan dagoen «dis-
kriminazio ideologikoa
eta sindikala» salatu
zuen LABek ekainaren
20ko prentsaurrekoan.
Funveran 2010ean

eginzengrebamugaga-
bea nola bukatu zen go-
goratuzuenLABekoKol-
do Saenzek, «55 egun
grebamugagabeanegon
ondotik eta borroka go-
gor baten ondotik, zu-
zendaritzak 4 errelebo

kontratu egitea eta hu-
rrengo 4 urteetako kon-
tratazioguztiakkaleratu-
takoen poltsatik egitea
eskaini zuen eta gehien-
goa ados egonik, ados-
tasun batera iritsi zen».
Bainageroztikerreali-

tatea «hagitz bertzela-
koa»omenda.Enpresa-
ren egoera hobetzen
joan zen eta laister kon-
tratazioakegitenhasizen.
LABek hasieratik salatu
zuen «enpresak kriterio
ideologikoak erabiltzen
zituelakontratazioakegi-

ARGAZKIA: TOKI ONA INSTITUTUA

Toki Ona institutukoak Jubilotekakoekin elkarlanean
Gazteen eta adinekoen arteko ezagutza bultzatu eta beraien arteko harremanak
hobetzeko, proiektu bat landudute TokiOna Institutuko3.DBHko ikasleek Jubilo-
tekako kideekin. Apirilean hasi ziren lanean, ikasleak binaka jarri eta jubilotekako
batekin elkartuz. Hasierako aurkezpenen ondotik, elkarrizketak egin zizkieten adi-
nekoei eta gero, bere biografia, historia eta sentimenduak idatzi zituzten. Ekaina-
ren 15eko azken saioarekin bukatu zuten ekimena. Toki Onako ikasleek jubilo-
tekako partaideei beraien biografia-elkarrizketa paperean oparitu zieten. Eta Toki
Ona Institutua aipatu dugula, ekainaren 14an Lorenzo Silva idazlearen bisita izan
zuten. 65 ikasleren aitzinean bere literatur munduko esperientziak azaldu zituen.

ARGAZKIA: MUSIKA ESKOLA

Piano ikasleak elkartrukeko kontzertuan
Joan den ekainaren 15ean, piano ikasleen elkatrukeko kontzertua izan zen Hon-
darribiko Carlos V Paradorrean eta Hondarribia eta Astigarragako ikasleekin ba-
tera, Isidoro Fagoaga Musika Eskolako ikasleek ere euren saioa eskaini zuten.

LANA � LANGILEEN SALAKETAK

Kontratatzerakoan
Funverako
‘diskriminazioa’
salatu du LABek terakoan eta langile ba-

tzuekiko diskriminazioa
bazela.Zoritxarrez,den-
borak arrazoia eman di-
gu, eta argi eta garbi da-
go enpresak langile ba-
tzuk baztertu eta betatu
egin nahi dituela lante-
gian sartzerakoan».
Iaz, lehenengo aldiz

enpresak langile batzuk
kontratatuzituenkalera-
tutakoenpoltsanezzeu-
denak,etabitartean,pol-
tsakobatzukoraindikdei-
tu gabeak zituen, «mu-
ga gaindituz eta hitzar-
menean onartutakoa
baztertuz». Egoera «la-
rri» honen aitzinean Ko-

miteak lan ikuskaritzan
salaketaparatuzueneta
honek arrazoia eman.
Halere,zuzendaritzak

ezomenduatzeraegite-
kointentzioriketaLABen
arabera,«orainguttigau-
zaberdinagertatudaeta
berriroereegoerasalatu
beharreangaude».Aipa-
tu,ekainaren22anlangi-
lebatek«sufritzenduen

diskriminazioarenaurka»
epaiketazuelaenpresak.
LABek dio «egoera

honen kontra borroka-
tzen bakarrik gaudela,
gainontzekoKomitekoki-
deen babes eta lagun-
tzarik ez daukagulako.
Bertze ordezkariei eska-
tudiete«ardurazjokade-
zatelaetagaiaribeharbe-
zala heldu diezaiotela».

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
LABen

prentsaurrekoa.

ARGAZKIA: RICARDO BAROJA ESKOLA

Sarituak Ricardo Baroja eskolan
Kirol Baloreen Sariak 2012 kanpainaren barrenean,
Nafarroako Gobernuak antolatutako ekitaldien sari-
ak banatu ziren ekainaren 14an. Guztira 28 sari ba-
natu ziren, kirolean adiskidetasuna, tolerantzia eta
balore positiboak bultzatzeagatik. Euskarazko ipuin
lehiaketan,RicardoBarojaikastetxekoOnintzaZapiain
Abuinek jaso zuen Lehen Hezkuntzako hirugarren
zikloko lehen saria, Azkenean bizikletaz ipuinagatik
(argazkia). Bertze sari bat ere joan da Ricardo Baro-
jara,NafarroakoGobernuakantolatutakoeuskarazko
eskola-lehiaketen barne. Bertso idatzien lehiaketan,
Lehen Hezkuntzako bigarren zikloan ari den Lorena
Perezek ere saria jaso baitu.
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BERA

Hilerriko hobi
komuna
irekitzeko
eskatu dio
Aranzadiri

TTIPI-TTAPA
EspainiakoGerraketa

Frankismoak Beran era-
gindakokalteaketabikti-
mak aintzat hartuta,me-
moria historikoari zor,
errepresioajasanzutenei
omenaldia eskainiko die
aurtenUdalak.Aralar,Bil-
dueta EAJrenaldekobo-
toekin eta UPNren abs-
tentzioarekin hartu zuen
erabakiaekainaren12ko
batzarrean.1948kourta-
rrilaren8anUdalekoOso-
ko Bilkurak Franco Es-
painiakodiktadoreaherri-
ko seme kuttun eta
adopziozko izendatu
zuenerabakiabaliorikga-
beereutziduUdalak,eta
ondorioz, izendapenho-
ri kenduko du, aldi bere-
an,Francoketabereerre-
gimenakordezkatzendu-
tena gaitzetsiz.
Udalak nabarmendu

du 1936ko abuztuaren
2anBerabonbardatuzu-
tela Francoren aldekoek
eta gerran hildako herri-
tarrezgain,seiberatarfu-
silatuetabertzelaudesa-
gertuzituztelaFrancoren
indarrek: Francisco Aro-
zamenaIrazoki,LucioAl-
dai Longarai, Faustino
MartinezUrteaga,Cesa-
reo Seminario Iraizoz,
Juan EtxenikeMatxiare-

na eta Ecequiel Gomez
Rodrigo izanziren fusila-
tuak eta Santiago Ana-
don Cambero, Ramon
BalzaLoperena,Enrique
BerasainSorondoetaJo-
se Larraburu Maritxalar
desagertuak.
DonostiakoOndarre-

tako kartzelatik preso
ekarri eta Berako harro-
bian fusilatu ondotik Be-
rako hilerrian 130 lagun
lurperatu zituztela uste
da eta horregatik, hilerri-
kohobikomunazabaldu
dezatela eskatuko diote
Aranzadi Zientzia Elkar-
teari.Herriangelditzendi-
ren ikur frankistak bere-
halakentzekokonpromi-
soa ere hartu duUdalak.

Dantza ikastaroa
KulturBatzordeakhip-

hop, funky, jazz eta lirico
dantza ikastaroa antola-
tu du aste honetarako,
ekainaren25etik29ra,12
eta 16 urte arteko nes-
ka-mutileizuzendua.Kul-
tur Etxean eskainiko da,
11:30etik13:00etara.Ize-
naematekoepea dagoe-
neko bukatua dago.

Uxanerako 158.000
euroko laguntza
Nafarroako Gober-

nuak 158.495 euroko la-
guntza eman dio Enple-
gurako Nafarroako As-
paceFundazioari Uxane
okupazioazentruarenku-
deaketarako, minusba-
liotasunen bat eta bere-
ziki garun perlesia duten
pertsonei zuzendua.

UDALA � MEMORIA HISTORIKOA

Frankismoaren
errepresioa sufritu
zutenei omenaldia
eskainiko die
aurten Udalak

ARGAZKIA: KARLOS GARAIKOETXEA

Neska-mutikoen Jaunartzea
Bertze talde honek ere maiatzaren 20an egin zuen Lehen Jaunartzea. Eta Bes-
taberri Egunean, berriz atera ziren karrikara aurten Jaunartzea egin dutenak.
Neska-mutikoen gurasoek eskerrak eman nahi dizkiete herritarrei egun horre-
tan herria apaintzeko egiten duten lanagatik.

ARGAZKIAK: GOIKO

Altzate bestak
Giro ederrean joan dira aurtengo Altzateko bestak.

UTZITAKO ARGAZKIA

Cultura Viva saria jaso du Madrilen Ignacio Larra margolariak
Cultura Viva erakundeak 21. aldiz antolatutako sarien banaketa egin zen ekain
hasieranMadrilgoCarlos III.aUnibertsitatean.Arteplastikoenarlokosaria Ignacio
Larramargolariarentzat izan zen, epaimahaiak ahobatez onartu baitzuen «saritua-
ren meritu profesional aparta, bere obraren indarra eta bere sentsibilitate artisti-
koa». Ignacio LarramargolariaMarga Irazoki emaztearekin eta senide eta lagune-
kin joan zen Madrilera. Espainiako errege etxeko margolaria den Ricardo Sanzek
proposatu omen zuen Larra saridun izatea eta bera izan zen saria eman ziona.
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LESAKA

KULTURA � ESKOL-TTIKIKO APARKALEKUAN

Musikaren bidez
bidaiatzeko aukera
emanen du bandak
ekainaren 29ko
kontzertuan
Hegazkin itxura
izanen duen
agertokian
herrialde
ezberdinetako
musika joko
dute

Aitor AROTZENA
MusikaBandakema-

naldi berezia eskainiko
du ekainaren 29an, or-
t z i r a l a r r a t seko
20:00etan Eskolttikiko
aparkalekuan.Kontzer-
tua bidai bat bezala an-
tolatuduteetaaurkezle
batzuen bitartez bertze
herrialdetakokantak jo-
ko dituzte. Antzeztoki-
ak hegazkin itxura har-
tuko du eta ‘azafatek’
musikariekberaiendoi-
nuen bidez irudikatzen
dituzten herrialdetako
janari tipikoak proba-
tzera emanen dituzte.
Gainera, lekuhorietako
bakoitzekodantzakedo
ikuskizunak ere taula-
ratuko dira.

Komertzioen
zozketa
Lesakako Zerbitzu-

en Elkarteak, Udalaren
eta Nafarroako Gober-

nuaren laguntzarekin
egiten ari den kanpai-
naren baitan, 1.500 eu-
ro banatuko ditu ekai-
nean bere establezi-
menduetan erosketak
egiten dituzten bezero-
en artean.
Zehazki, 50 euroko

30 erosketa bale, ko-
mertzio bakoitzeko ba-
na zozketatuko ditu
ekainaren 29an eta sa-
ri banaketa ekainaren
30ean eginen da,larun-
batarratsaldeko13:30-
eanplazan.Egunhorre-
tan saria jasotzera joa-
ten ez denak, saria gal-
duko du. Baleak gas-
tatzeko azken eguna,
berriz, uztailaren5a iza-
nen da.

Piki sariak Irainera
Nafarroako Gober-

nukoHezkuntzaDepar-
tamentuak bosgarren
urtez antolatutako Piki
lehiaketako sarietan
partehartze onena izan
duen ikastetxearieman-
dako saria eskuratu du
Irain eskola publikoak.
Gainera, Jontxu Urru-
solo Elgorriaga hiruga-
rren izan zen LHko le-
henzikloaneta Irati Iriar-
te Altzugarai bigarren
LHko bigarren zikloan.

ARGAZKIA: JAVIER ARRIOLA

399 lagunek egin zuten Lesakako XI Mendi Itzulia
399 mendizalek parte hartu zuten ekainaren 17an Lesakako XI Mendi Itzulian.
Horietatik 230mendizalek ibilbide luzeena aukeratu zuten, 33 kilometrokoa eta
gainerako 169k laburragoa, 25 kilometrokoa. Argazkian, Errengan ageri dira
batzuk. Beti Gaztek, mendi itzulia antolatzea posible egiteko lagundu duten
pertsona eta establezimendu guziak eskertu nahi ditu lerro hauen bidez.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Txoko-Txiki lehiaketako sariak eman ditu Tantirumairuk
Tantirumairu ikastolak antolatutako XXIX. Txoko-Txiki ipuin eta ilustrazio lehia-
ketako sari banaketa egin zen ekainaren 8an. Ikastolako bertso eskolakoek
emanaldia eskaini zuten, antzerki eta bapateko saio batekin. Sariei dagokie-
nez, ipuin lehiaketan, mailaz maila Oihana Arruti Terreros, Mattin Borda Albi-
llos, Ainara Etxeberria Terreros, Uxue Urroz Oiarzabal, Uxue Mesa Garmendia
eta Julen Otxoteko Arlegi izan ziren irabazle. Ilustrazio lehiaketan, Unax Ordo-
ki Etxepeteleku eta Jon Apeztegia Lizarralde (1. maila); Aimar Igarzabal Jaun-
saras; Maricielo Asto Huaman, Nahia Sanchez Arakues, Nerea Ordoki Etxepe-
teleku eta Leire Igoa Apezetxea izan ziren saridunak.
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HEDABIDEAK � URKO ARISTIREN SAIOA

ETB1eko ‘Bizirik!’
saio berrian
agertuko da
Etxalar
Herriko hainbat
xoko eta
pertsona
azalduko dira

Irune eta Itsaso
Uztailaren8kogaue-

an,Bizirik!programaren
laugarren saioa izanen
daetabertanEtxalareta
Gipuzkoako Bidegoian
herriak agertuko dira.
Etxalarri dagokionez,
herriko zenbait kontu
eta pertsonaia interes-
garri agertuko dira: Iñi-
go Lasaga korrikalaria,
Roger Bergman eliz
ebangelikoko apeza,
Xanti Elizagoien, Jose
Mari Argarate, Auzolan
taldea eta Pello Apeze-
txeaetameza laguntzai-
leak. Herriko kontuak
erakutsiko dituzte. Ha-
laere,hoberenaprogra-
ma ikustea izanen da.

Zugarramurdiko
antzerki taldearen
emanaldia
Larunbat honetan,

ekainak 30, 21:30ean
Euskara Batzordearen
eskutik, Zugarramurdi-
koantzerki taldeakAke-
larre obra eskainiko du
plaza inguruan. Ondo-
tik, Larraburuan kantu

afaria izanen da. Apun-
tatzeko txartelak salgai
daude Herriko Osta-
tuan eta Elutsan.

Kultur Etxearen
udako ordutegia
Ekainaren 25etik ai-

tzineraKulturEtxeagoi-
zetan irekiko da 10:00-
etatik 13:40era.

‘Urte Berri On,
Amona!’ filma
Joan den ekainaren

22an, Urte Berri On,
Amona! filma eskain-
tzekoazen frontoian.Ez
duguatzendubehar, film
honen zati batzuk he-
rrian grabatutakoak
direla.

Herri Baratzeko
besta
Ekainaren21eko ilu-

nabarrean, txalaparta
doinuekin, edari fresko
eta pintxoez, doan go-
zatzeko aukera antola-
tu zen. Bertako hazien
onurak,desberdintasu-
nak eta gisakoak era-
kustekoak ziren. Hau
dena elkarrengandik
ikasteko eta antzinako
ezagutzak berreskura-
tzeko prestatua izan
zen.

ETXALAR

ARGAZKIA: IRUNE ETA ITSASO

Haurren Eguna
Hagitz eguraldi ederrarekin eta giro onean, ekainaren 17an Haurren Eguna os-
patu zen. Goizen ikasturtean zehar egindako lanak egon ziren ikusgai frontoian.
Meza ondotik frontoian ipuin batzuk irakurri eta ikasle bakoitzari ipuin bana
oparitu zitzaion. Gero, bazkal aitzinetik, trikitilariek alaitu zuten giroa. 64 haur
eta 28 guraso bildu ziren bazkaltzera. 15:30eko Tatxin eta Tatxan ikuskizuna
ere hagitz arrakastatsua izan zen, baita ondotik egin zituzten jokoak ere, 19:00
arte luzatu baitzen eguna. Guraso Elkarteak egunaren balorazio positiboa egin
du eta kontent agertu dira irakasle eta ikasleak ere.

ARGAZKIAK: ETB
Argazkietan, alde batetik, Iñigo Lasaga korrikalaria ageri da Usategietan bere zakurrekin.
Bertzetik, Periko Berroeta eta Urko Aristi auzolanaz solasean, Santa Krutz ermitaren ingu-
ruko bide batean eta azkenik, Xanti Elizagoienekin kontrabandoaz solasean.
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ARANTZA

UDAKO AISIALDIA � IGANTZIKO IGERILEKUAK

Igantziarren tarifa bera ordainduko
dute herritarrek Igantziko igerilekuetan
Udalak
akordioa sinatu
du Igantziko
Udalarekin

Nerea ALTZURI
Udalak Igantziko

Udalarekin egin duen
akordioa dela eta, aur-
ten Arantzako herrita-
rrek igantziarrekordain-
tzen duten tarifa bera
ordainduko dute Igan-
tziko igerilekuetan.
Udaosorakoabonoa

honako hau izanen da
aranztar eta igantzia-
rrentzat:4-10urtebitar-
tekoek 17 euro ordain-
dubeharkodute (gaine-
rakoherrietakoek28eu-
ro);11-18urtekoherrita-
rrek28eurokotarifa iza-
nendute (kanpokoek42
euro) eta 18 urtetik goi-
tiko herritarrek 40 euro
ordaindu beharko dute
(kanpotarrek 63 euro).
I z ena He r r i ko

Etxean eman beharko
da, baita ordaindu ere.
Udaletik adierazi dute-
nez, jendea ez bada
apuntatzenhurrengour-
tean ez da deskonturik
eginen.

Auzolanerako
deia
Eskolakogelakauzo-

lanean pintatzeko deia
egin du Udaleko Auzo-
lanetako Batzordeak.
Udakohilabeteakapro-
betxatukodirapintatze-
ko, eta aitzinerago ze-
haztuko dira egunak.
Interesatuek Herriko
Etxeanemanbehardu-
te izena.

13 neska-mutiko
udalekuetan
Eskolako denboral-

diapasatuta,orainopo-
rretan daude gazte-
txoak. Horrela, irailera
bitarte,bihilabetepasa-
txokoatsedenaldianiza-
nen dira. Mugimendua
nabarituko da ingurue-
tan, gaztetxoakdauden
bazterrak nabarmenak
baitira. Aurten ere, ber-

tzeurtebatez,Bortzirie-
takoEuskaraMankomu-
nitateaetaDindaiaFun-
dazioaren eskutik uda-
leku irekiak izanen dira
uztaileko hilabetean.
Aisialdirako tartea,

euskaramingaineandu-
tela, uztailaren 2an ha-
siko dute eta hamahiru
neska-mutikokgoizeta-
koentretenimenduaiza-
nen dute. Ttikixeagoak
edo kozkorxeagoak

izan,denentzako izanen
dazeregin. ItxaroEtxa-
gue arduradun gisa eta
Ana IsabelTelletxeabe-
girale bezala, biak he-
rrikoak, gaztetxoen tal-
dearekin ariko dira.

AEK-ko
barnetegiak
Udako bi hilabetee-

tan euskara ikastera
etortzen diren lagun
kuadrila ere izaten da
herrian.Aurtenere,Ater-
pean,AEK-kantolaturi-
ko barnetegiak izanen
dira, gure herria hagitz
baliagarriabaitahizkun-
tza ikastekoetabaieus-
kara praktikatzeko ere.
Herriko karrika, ostatu
eta bertze txokoetan,
mugimendua nabaritu-
ko da beti bezala.

Beheko pisuetako
bestak
Oraindik garaiz ba-

gabiltzaere,aitzineratu-
ko dugu beheko pisue-
tako edo Ballekasko
bestakuztailaren21ean
izanendirela.Egitaraua-
ren inguruko xehetasu-
nak hurrengo aldizka-
rian emanen ditugu.

ARGAZKIA: MARTIN LEGARRA

Gipuzkoako kostaldea ezagutuz
Gipuzkoako kostaldean barna ibili dira aurten eliza garbitzeko eskurtsioan, Za-
rautz, Getaria eta Zumaia aldean. Autobusa betea joan ziren ekainaren 13an, er-
dia aranztarrak eta bertze erdia igantziarrak eta hagitz gustura ibili omen ziren.
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IGANTZI

EUSKARA � ALFABETATZEA

Euskaltegian ibili
diren gurasoei
matrikularen zati
bat ordainduko
diete
Guraso
Elkarteak eta
eskolak
ordainduko
dute

Kultura Ba-
tzordeak kultur
emanaldi batera
gonbidatuko
ditu irakasle,
ikasle eta
boluntarioak

Joxean ORTEGA
Aurten lehenbiziko

aldiz, Euskaltegia eta
Solaslaguna programa
landudira herrian eta bi
ekimen horietan parte
hartu duten ikasle, ira-
kaslenahizboluntarioei
eurengogoaetaeuska-
raren alde egin duten

ahalegina eskertzeko
asmoz,baiUdalekoKul-
turaBatzordeak eta bai
eskolak ere ondokoa
erabaki dute:
Alde batetik, esko-

lak eta Guraso Elkar-
teakeuskaltegianparte
hartuduten ikasleengu-
rasoeimatrikularenzati
bat ordainduko diete,
euskaraz ikasten duten
seme-alabengurasoer-
daldunekegindutenes-
fortzuasaritzeko,etaal-
diberean,egoeraberdi-
nean dauden eskolako
bertzegurasoeihurren-
gourteanbidehorretan
aritzera animatzeko.
Kultura Batzordeak,

berealdetik,euskaltegi-
koetaSolaslagunapro-
gramako irakasle, ikas-
leetaboluntarioak, uda
honetan euskaraz egi-
nendirenkulturemanal-
dietako batera gonbi-
datuko ditu: Bortzirie-
tan, Gipuzkoan edota

Nafarroan eginen dire-
netara. Honela, hauek
guztiekeuskarabultza-
tzeko eta ikasteko har-
tu duten konpromisoa
azpimarratu eta saritu
nahi ditu Kultura Ba-
tzordeak, eta bide ba-
tez, heldu den urtean
horrelako programekin
segitzera animatu nahi
ditu.

ARGAZKIAK: IGANTZIKO ESKOLA

Berrizaundik Sunbillara bizikletaz
Joan den ekainaren 8an eskolako Lehen Hezkuntzako ikasle eta irakasleak es-
kolatik Sunbillara bizikletaz joan ziren. Foru Poliziak Berrizaunera doan bidea
bi norabideetanmoztu zuen bitartean, 40 ikasle eta irakaslemalda beheiti abia-
tu ziren trenbideraino. Handik Sunbillara joan ziren, han gosaldu eta buelta Be-
rrizaunera. Gurasoak han zituzten zain eta furgoneta, kamioneta eta remolkee-
tan bizikletak herrira ekarri zituzten. Bitartean, Haur Hezkuntzako ikasleek es-
kolan zirkuitu bat egin zuten bizikletaz, semaforoa eta isuna eta guzti. Hagitz
ekintza polita izan zen eta eskolakoek errepikatzeko asmoa dutela erran dute.

Aitzineko alean, igerilekuko aurtengo denbo-
raldiko prezioak jakinarazi ziren. Baina eguneko
sarrerak aipatzerakoan, akats bat egon zen. Be-
heko taula honetan ageri dira egun osokoen pre-
zio zuzenak. Barkatu eragozpenak.

Zuzenketa

EGUN BAT Egun osoa 17:00etatikaitz.
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



28 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 569 zk.

2012.06.28

SUNBILLA

Goizez
haurrendako
eta arratsaldez
helduendako
eskainiko dira

Maider PETRIRENA
Bertzeurtebatez,ha-

si da igerilekuko udako
denboraldia eta iraila-
ren 15era bitarte ire-
kiak egonen dira. Aur-
ten ere hiru sorosle di-
tugu: RicardoMartinez
Martin, Ion Morras Al-
borsetaLeirePastorOr-
doki.
Igeriketa ikastaroak

ere izanen dira haur eta
helduendako. Goizez
haurrendako izanen di-
ra, 10:30etik 11:30era,
etaarratsaldezhelduen-
dako , 20 :00e ta t i k
21:00etara. Interesa

duena igerilekura ager
daiteke edo bertzela,
606 828160 telefonora
dei dezake. Ekainaren
30era arteko epea iza-
nen da.
Igerilekuko ordute-

gia, berriz, 12:00etatik
20:00etara da eta pre-
zioak beheko taulan
ageri direnak.

Ane Petrirena
bikain atletismoan
300 metroko Espai-

niakoAtletismoTxapel-
keta irabazi du aurten
ereAnePetrirena15ur-
teko gazteak, eta ho-
rrez gain, kadete mai-
lan iaz egin zuen Nafa-
rroakoerrekorraereho-
betu du. Txapelketan
egindako bere lanaren
inguruanxehetasunge-
hiago kiroletako orrie-
tan irakurgai. Zorionak!

AISIALDIA � UDAKO ESKAINTZA

Aste honetan
akituko da igeriketa
ikastaroetan izena
emateko epea

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Malerreka Kantuz
Ekainaren 8an Malerreka Kantuz ekimena Sunbillan egitea tokatu zen. Udaletxean
elkartu eta handik hasita herrian barna kantuz hainbat lagun Ulibeltzak Elkarterai-
no joan ziren. Han pintxo batzuk eskaini ziren jateko. Hagitz giro ona izan zen.

PREZIOAK Egun osoa hilabetekoa 3 hilabete
6 urte arte dohanik dohainik dohainik
6-12 urte 3,5 euro 16,5 euro 23,0 euro
12-18 urte 4,0 euro 23,5 euro 29,5 euro
18 urte. goiti 5,0 euro 29,0 euro 42,0 euro

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA
Ekainaren 15ean zabaldu zituzten igerilekuko ateak eta ordukoa da argazkia.

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Bestaberri Eguna
Bestaberri Eguna ospatu zen ekainaren 10ean. Mezaren ondotik, prozesioa egin
zen eguraldiak lagundu zuelako eta bandera dantza ere egin zuen Florentino Gel-
benzu zinegotziak. Zorte ederra izan zen, prozesioa akitu eta euria hasi baitzuen.

ARGAZKIAK: ANA URROZ

Museoa eskolako neska-mutikoen lanekin
Ekainaren 12an eskolako ikasleek frontoiko gela batean museo ttikiaren erakuske-
ta egin zuten beraiek egindako lan guztiak erakutsiz.
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HEZKUNTZA � MURRIZKETEN KONTRA PROTESTAK

300 sinadura bildu
dira murrizketen
kontra eta 345
instantzia bidali
zaizkio kontseilariari
Eztabaida
haundia eragin
du gaiak
herrian

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuak hezkuntza publi-
koan iragarridituenmu-
rrizketakdirelaeta,hain-
batprotestaegindituzte
guraso, ikasle eta ira-
kasleek.
Ikasturtea akitu du-

te neska-mutikoek bai-
na hori baino lehen, az-
ken bortz aste hauetan
murrizketen kontrako
hainbat ekintza egin di-
ra: egunero eskolako
atean elkarretaratzeak,
asanbladak, itxialdiak,
pankartak eta zapiak
egin, 300 sinadura bil-
du, Iribas hezkuntza
kontseilariari 345 ins-
tantzia inguruegin,ekai-
naren2komanifestazio-
an parte hartu... Joan
den astean, murrizke-
ten kontrako bertzela-
ko ekimenak egitea ere
aurreikusiazegoen,bai-
nasortutakosaltsaktar-
teko,bertanbeheragel-
ditu ziren. Aipatzekoa
da eztabaida dezente
eragin duela gaiak.

Errekaren zapia
Herrikobestetanpa-

ratzeko zapi gorriak
prestatu ditu Erreka Ki-
rol Elkarteak, elkartea-
ren ikurra bordatuare-
kin.Bortzeurotanpara-
tudituzte salgai TitiOs-
tatuan eta kiroldegian.

Merkatarien
web orria
Internetekoatari be-

rriaestreinatuduDonez-
tebarrakMerkatarienEl-
karteak: www.donezte
barrak.com.Elkartearen
inguruko berriak, pro-
mozioak, jarduerak, el-
karteko bazkideen ze-
rrenda... biltzen ditu
webguneak,baitazerbi-
tzuengidaetaDonezte-
barrak-eko kideen pla-
noa ere. Euskaraz eta
gaztelaniaz kontsulta
daiteke informazioa.

Zuzenketa
Aitzinekoalean,bes-

tetako programarekin
bateraOskarMindegia-
riegindakoelkarrizketa
argitaratu zen. Kirol eta
kulturzinegotziadelaai-
patu zen, baina Oskar
bakarrikkirol zinegotzia
da eta JuanaMuñoz da
kulturakoa.

Institutuko ikaslea
saritua
KirolBaloreenSariak

2012kanpainarenbarne,
Kirolean balore positi-

boakbultzatzeagatikNa-
farroakoGobernuaksa-
ria eman dio Mendaur
Institutuko ikaslea den
MaitaneOteizagaztelua-

rrari.DBHkolehenziklo-
ko euskarazko ipuin le-
hiaketakolehensariaizan
daberetako,Segurtasun
kaskoa ipuinagatik.

DONEZTEBE

ARGAZKIAK: ERREKA

Giro ederrean joan da Errekaren Eguna
Erreka Elkarteak seigarren urtez bere egun handia ospatu zuen ekainaren 9an eta
beti bezala, partehartze handia izan zen. Larunbatekoplater nagusia eskubaloiko
lauko finala izan zen eta izarren taldea atera zen garaile. Harmailak bete-beteak
zeudela, 15 minutuko bi partida jokatu ziren lauko finala hasteko. Lehenbizikoan,
Errekako beteranoak eta 88ko kinta izan ziren aurrez-aurre eta gazteak nagusitu
ziren. Errekako gaur egungo taldearen eta izarren taldearen arteko lehia, berriz,
azken hauek irabazi zuten. Hirugarren posturako lehia, Errekako seniorrek iraba-
zi zieten beteranoei eta final handian, izarren taldea nagusitu zitzaion 88ko kintari.
Partiden artean, Errekakodantzariak aritu ziren eta ondotik, hainbat sariren zozke-
ta egin zen. Horrez gain, goizean, Errekako ttikienen eskubaloi taldeak aritu ziren
eta eguerdian bere erakustaldia eskaini zuen Oskar Mindegiak eta Noelia Ariztiak
gidatzen duten judo eskolak. Arratsean, afaria izan zen Santa Luzia plazan eta
gauaaunitz luzatu zen,DJLuismirendoinuen laguntzarekin.Bezperan, IñigoMan-
gado eta Josu Juanenak Marokoko Atlasera egindako bidaiaren ikusentzunekoa
ikusgai izan zen zineman eta mus txapelketan 35 bikotek parte hartu zuten. Fina-
lean, Liborio Ariztiak eta Fermin Jorajuriak irabazi zieten Mateo eta Txirriri. Zarbo
Ibarrolak antolatu zuen 1 Formula simulatzaileak ere arrakasta izan zuen.
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HERRIKO BESTAK � EGUNAK HURBILTZEN

Publikoak erabakiko du bestetako
kartel lehiaketako irabazlea
Aurkeztutako
lanekin
erakusketa
eginen da

Arkaitz MINDEGIA
Udansartugarenho-

netan,gaineandauzka-
gu herriko bestak. De-
na loturik dago, baina
aurtengo bestek badu-
te berrikuntza aipagarri
bat. Lehenbiziko aldiz,
kartel lehiaketa antola-
tu baitu Udalak. Joan
denekainaren22anaki-
tzekoa zen kartelak en-
tregatzeko epea. Aur-
keztutako lanakerakus-
ketabateanparatukodi-
ra gero, eta publikoak
erabakiko du zein den
irabazlea.
Bestetakoegitaraua-

ren berri hurrengo al-
dizkarianemanendugu.

Sanjuan bezpera
Bertzelekuetanbeza-

la, gurean ere badago
sanjuan suak piztu eta
saltokaaritzekoohitura.
Etaaurtenere,SanJuan
bezperan, izpiritu txa-
rrak uxatzeko biltzeko-
akziren.Horretarakoai-
tzineko egunetan kar-
toia, papera, eskolako
koadernoa,belarra...De-
nak bilduak zituzten.
Aurtitzen, adibidez, az-
ken urteetan bezala,
Sanjuanbezperakoafa-
ria antolatua zuten, Jo-
xeanjel akordeoilariekin
dantzarakoaukeraema-
nez.

Sendotza
Larunbat honetan,

ekainak 30, Zubietako
eta Iturengo gazte kua-
drillabateksendotzaegi-

nen du San Martin eli-
zan. 20:00etan izanen

daelizkizunaetaherriko
apezaz gain, gotzaina

ereetorrikodagaztetxoei
sendotza ematera.

ITUREN

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Eskolan ikasturtea akitu dute
Herriko eskolako haurrek akitu dute ikasturtea, ederki akitu gainera, besta ede-
rra ospatu baitzuten ekainaren 20an. Goizean jolasean ibili ziren algara eta sal-
to artean, eta eguerdian, plazan, karparen azpian bazkaria egin zuten. Ederki
pasatuz irailera arte aio erran zioten eskolari. Bertzalde, ikasturte bukaera ze-
la aprobetxatuz, azkeneko astean, Haur Hezkuntzako haurrek erakusketa eder
bat egin eta aurkeztu zuten. Beraiek erabakitako proiektuaren inguruan sakon-
tzen aritu dira ikasturtean, zehazki, astronauta eta espazioaz aritu dira, Bego-
ña tutorearen gidaritzapean. Erakusketan urte guztian sakondu dutena ikusi
ahal izan zen: Apolo 11ren maketa bat, Miroren inguruan egindako mural bat,
astronauten kasko batzuk... Lan txukun eta polita egin dute gure gaztetxoek,
baina ezin ahantzi gurasoen laguntza haundia izan dutela.

ARGAZKIA: AINARA MINDEGIA

Parkea Aurtitzen
Aurtizko haurrek dagoeneko badute parkea. Aitzineko batean erran bezala, auzo-
lanean eta guraso batzuen lanarekin egin da eta txukun eta ederra gelditu da.

SAHARAZTAN

Bi lagunendako
otorduen
zozketan
saritutako
zenbakiak
TTIPI-TTAPA
Saharar herriaren alde-
koBaztan-Bidasoko el-
kartasun taldeak,Saha-
raztanek,urteroeginohi
duen zozketa egin berri
du. Saharako haurrak
udapasa ekartzeak du-
en gastuetan laguntze-
ko egiten dute zozketa.
Zenbakisaritubakoitzak
bi pertsonentzako otor-
dua izanen du jatetxe
hauetako bakoitzean.

Zenbaki saridunak
Almandoz:Beola4701,
Arantza: Aterpe 1692,
Burlada 2485, Pabloe-
nea1896,Arizkun: Bix-
ta-Eder 4153, Ordoki
5266,Uxoa1459;Bein-
tza: Ostatua 3627, Be-
ra: Errekalde 0678, Zu-
biondo5456,Donama-
ria: Donamariako Ben-
ta 3070, Herriko Osta-
tua 1241, Doneztebe:
Ameztia 1979, Belarra
2347, Elbete: Posadan
3869, Elgorriaga: Hila-
rion0552,Elizondo:Es-
kisaroi 2761, Galarza
5232, Itzalargikoborda
2197, Kortarixar 3749,
Erratzu:Kastonea1548,
Etxalar: Elutsa 4300,
Herriko Ostatua 4975,
Gartzain : Fransene
2725, Igantzi: Allinea
4699, La Villa 4564, Itu-
ren: Altxunea 3612,
Herriko Ostatua 3055,
Lekaroz : Larraldea
4250,Etxebertzekobor-
da 3814, Lesaka: Kattu
0701, Koxkonta 0491,
Oiz:Posada2538,Oro-
noz-Mugairi: Pierrese-
nea 2903, Urgain 0151,
Sunbilla:Ariztigainkan-
pina 4618, Itturburu
1175, Zubieta: Herriko
Ostatua 1437.

Bi hilabeteko epea da-
gosariaeskuratzekoeta
joan baino lehen deitu
egin behar da eta txar-
tela erakutsi otordua
egin baino lehen.
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OSPAKIZUNAK � BESTABERRI EGUNA

Parazelaietakobordako gaztak
irabazi du Bestaberriko lehiaketa
Guztira
bederatzi gazta
aurkeztu dira
lehiaketara

Fermin ETXEKOLONEA
Ederki atera ziren

Bestaberri Egunerako
prestatutako ekitaldiak.
Aldebatetik, joandenur-
tean zenbait herritarrek
berreskuratu zuten pro-
zesioaeginzen,etabes-
tetik, Udalak antolatuta,
gaztalehiaketa.Erantzun
onaizanzuen,bederatzi
gaztaaurkeztubaitziren:
Olasenekoborda, Idiar-
tekoborda, Elameneko-
borda, Serokoborda,
Azkuntzolotakoborda,
Parazelaietakoborda,
Seroinea, Elizgain eta
Martuzenea.Denenmai-
la ona izan zen, baina
azkenean,Parazelaieta-
kobordara joan zen le-
henbiziko saria eta bi-
garrenaAzkuntzolotako-
bordara.Etasariberezia
eman zitzaien Olase-
nekobordakoeigaztabe-
rezia egiteagatik.
Arratsaldeko beren-

duan gazta guztiak jan
ziren, eta haurrendako
txokolatadaereizanzen.
Horrez gain, Agerraldek
bere musika doinuekin
bazterrak alaitu zituen.

Bi langile errotarako
Langabeakkontrata-

tzekodirulaguntzarekin,
bi langilekontratatuditu
Udalak errotan lanean
aritzeko:KattalinPauleta
MariaJesusPetrikorena.
Astetartezaritzendabat
eta asteburuetan bes-
tea.Maiatzaren23anha-
si ziren eta urri honda-
rrera arte ariko dira.

DIRULAGUNTZA
Nafarroako Gober-

nuak10.000euroonartu
ditu errotako ekomu-
seoaren funtzionamen-

du gastuetarako eta
10.375euroinbertsioeta-
rako. Zehazki bi inber-
tsioetara bideratuko da:
bildumaren inbentarioa

etaerregistroliburuakegi-
teko 8.000 euro, eta
errotaren kontserbazio
baldintzen ikerketa egi-
teko 2.375 euro.

ZUBIETA

ARGAZKIAK: KARMELE BENDOIRO

Giro ederra Uritzako festan
Uritzako festarenaitzakian, 60 lagunbilduzirenekainaren16anetagiroonasortu
zen.Bazkaria daantolatzendena, bainaaurrekoetanbezala, azkeneanegunoso-
ko festa bilakatu zen, gosaria, bazkaria eta berendu-afaria barne. Joxemari, Ain-
hoa eta Olaia musikariek saltsa polita paratu zuten eta jendea kontent eta erre-
pikatzeko gogoz gelditu zen. Aipatu, gisa berean, Juliana Mutuberriari loresorta
oparitu zitzaiola, bazkariko zaharrenari, hain zuzen. Aurtengoa zazpigarren fes-
ta izan da baina jendea gogoz gelditu dela ikusita, ea urte askoz segitzen duen.

ARGAZKIAK: IZASKUN ZUBIALDE
Bestaberri Eguneko prozesioa goiko argazkian, eta berendua behekoan.

TOPAGUNEA

‘Euskaraz,
zergatik ez?’
saioak antolatu
dituzte Topagu-
neak eta hain-
bat elkartek
TTIPI-TTAPA
Euskalhiztunaunitzek,
euskara mingainean
izandaere,lehenhitza
gaztelaniazegitendu-
te. Gisako egoerei
bueltaemateko,Topa-
gunea Euskara Elkar-
teenFederazioakZer-
gatik ez? tailerra jarri
zuen martxan 2010-
ean. Orain, zabalkun-
deaneraginkorragoak
izateko, federazioak
Gipuzkoa eta Bizkai-
ko12euskaraelkarte-
rekin elkarlanean es-
kainikodutailerra.Eus-
kal hiztunak hausnar-
tzen jartzea dute xe-
de. Izan ere, lantzen
direngaienarteanpar-
te hartzaileek egoera
bakoitzaren aurrean
hizkuntzajarrerekizan
dezaketen eraginaz
gogoeta egiten dute.
Euskararekiko jarrera
baikorraksustatunahi
dituzte eta hizkuntza
aniztasuna, legezko
markoa, hizkuntza
kontaktuan eta galtze
prozesuak, euskara
datuetan, norberaren
ibilbidea, erabiltzeko
zailtasunenidentifika-
zioa eta etorkizunera-
koproposamenaklan-
tzendira.Euskaraeza-
gututa ere, erabilera
gune,harremanetaar-
loak irabazteko dituz-
teneuskalhiztuneida-
go zuzendua, hau da,
euskaldunen gehien-
goari. Informazio ge-
hiagorakoedotailerra
antolatzeko elkartee-
kin harremanetan jarri
edo 946 215805 eta
sonia@topagunea.org.
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URROZ

OSPAKIZUNAK � LEHEN ALDIZ EGIN DA

Arrakasta ikusita hurrengo urtean
Artisau Egunari eusteko prest
Giro ona sortu
da eta 120
lagunetik gora
bildu dira
bazkarian

Joseba URROTZ
Giro polita izan zen

ekainaren 16an lehen-
biziko aldiz ospatu zen
Artisau Egunean. Egu-
raldi dotoreaz, goizez,
hamabortz bat artisau-
ren lanaetaekoizpenak
ikusietadastatzekoau-
kera izan zen. Eguerdi
alderakoplazaeta fron-
toi zaharra bete antze-
ra zirela, Gorramendi
gaztandegikoekbertan
sua eginda, gazta bildu
zuten;biherritarrekaiz-
turrez ardi banari ilea
moztu zioten eta Male-
rreka Kantuz-eko tal-
deakereberesaioaegin
zuen, Mikel Gartzia ze-
na gogoan. Eta nola ez,
Bittoriano Arzuagari
omenaldia ere egin
zitzaion, bertan zaude-
nen esker ona hartuz,
erranbaitaitekehanzau-
den aunitz beregatik
agertu zirela. Seguras-
ki, horregatik izanen zi-
renbazkarian120 lagun
baino gehiago. Bertso-
lariekeresaiopolitaegin
zuten, jendeagozaraziz
hainbat ateraldi irriga-
rrirekin. Gero, dantza
eta soinua ez ziren gel-
ditu ia argitu arte. Erran
bezala, giro ona ez bai-
tzen faltatu, alde egite-
ko ez zen prisa haundi-
rik izan.
Azkenean, jendea

kontentgeldituzen,bai-
ta antolatzaileak ere,
hurrengo urtean erron-
kari eusteko prest.

Mikel Gartzia iruinda-
rraPerunhil zenmen-
dikoistripubatean,Au-
sangatemendikatean.
Eskalatzera joanazen
AnaMariLopezemaz-
tearekin, eta ekaina-
ren 11ko goizaldean
elur jauzi batek harra-
patu zituen kanpin
dendan lo zirela. Gar-
tziarekin mendiko la-
guntzailea ere hil zen.
Lopezek, ordea, bizi-
rik ateratzea lortu zu-
en,etaerreskatezerbi-
tzuak ohartarazi zitu-
en. Mikel Gartzia Lo-
pez de Sabando Ma-
lerrekakoeuskaratek-
nikaria zen azken 12
urteetan;Donezteben
egiten zuen lan eta 40
urtezituen.Tartean,bi
urteko eszedentzian
izan zen, Nafarroako
Parlamentuanitzultzai-
le lanetan aritzeko.
Ezbeharraknahigabea
eta samina sortu du
batezereMalerrekain-
guruan, aski ezaguna
baitzen ikastetxe eta
euskaltzaleen artean.

HERIOTZA
Mikel GARTZIA

Malerrekako
euskara
teknikaria Perun
hil da mendiko
istripuan

ARGAZKIAK: ARANTXA ITURRALDE ETA ONDIKOL
Goiko argazkian, Bittoriano anaia-arreba eta ilobekin ageri da eta beheitikoan, herritarrak
ardiari ilea mozten.
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ELGORRIAGA

AISIALDIA � SANJUAN BEZPERA

Iaz bezala, aurten ere sanjuan sua
elkarrekin egitea erabaki da
Plazan luntxa
egin eta su
gainean
saltoka ibiltzea
izan da asmoa

Mattin LARRALDE
Bertze herri aunitze-

tan bezala, aurten ere
sanjuansuetansaltoka
aritzeko aukera planta-
tudaherrian.Oraindela
urte batzuk, bakoitzak
bere aldetik egiten zi-
tuen San Juan bezpe-
ran suak, baina orain
delaurtebatguraso tal-
deak suen aitzinetik
luntx ttikibategiteapro-
posatu zuen, bakoitzak
etxetik nahi zuena era-
manez eta denak pla-
zan elkartuz. Ideia ho-
rrek hagitz harrera ona
izan zuen lehenbiziko
urtean, eta hortaz, aur-

ten ildoberetiksegitzea
erabaki zen.
Joan den larunbate-

an, ekainak 23, denak
plazanbiltzekodeiaegi-
na zen eta gero, karri-

ka moztuz, sua egite-
koa zen jendea saltoka
aritzeko.
Lerro hauen bidez,

gurasotaldehorizorion-
du nahi dugu, herriko

ekintza aunitzetan par-
te hartzen duelako eta
ideia on aunitz ematen
dituelako. Hagitz langi-
leak dira eta segi deza-
tela horrela!

ARGAZKIA: MATTIN LARRALDE
Joan den urtean lehenbiziko aldiz plazan elkartu zen jendea San Juan bezperan, luntxa
egin eta gero, su gainean saltoka ibiltzeko.

KIROLA

Koparen final
erdia jokatu
du Doneztebe
Futbol Taldeak
TTIPI-TTAPA
NafarroakoErregiona-
lekokoparenfinalerdia
jokatzekoa zuen Do-
neztebe Futbol Talde-
akSanIgnaciorenkon-
tra joanden larunbate-
an Iruñean.
Finalzortzirenetan,Lei-
tzako Aurrera kanpo-
ratu zuen Doneztebek
eta final laurdenetako
partidanDoneztebek2
eta 0 irabazi zion CD
Urroztarra talde histo-
rikoari, Lander Minde-
gia eta Irail Zestau
gazteengolenbitartez.
Ligan ez da sobera fin
ibili Doneztebeko fut-
bol talde nagusia, bai-
nakopanbereegiazko
neurria eman du. La-
runbatekonorgehiago-
ka gainditu izan balu,
ekainaren30ean,larun-
bat honetan jokatuko
luke finala.
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ARKUPEAK

OSPAKIZUNAK � DONEZTEBEN EGINEN DA

Bazkidearen
Egunaren barne,
urrian eginen dira
Arkupeak-eko
omenaldiak
Bi ospakizunak
batera egitea
erabaki du
Zuzendaritzak

Fernando ETXEBERRIA
Arkupeak Jubilatuen

Elkarteanezdaudegeldi-
rik egoteko. Maiatzean
ia bi astez Benidormen
izan ziren 43bazkide eta
irailaren27tikurriaren9ra
Benidormerabertzeate-
raldi bat egitekotan dira.
Horrez gain, ekainaren
20an Bilbora joatekoak
ziren eta uztailaren 9tik
17ra Puente Viesgora
joanen dira.
Uztailaren 16tik 20ra,

berriz,AragoikoPirinioe-
tara joatekoasmoadute,
eta han hainbat mendi
ibilaldi egiteaaurreikusia
dute.Uztailaren26anAra-
larko santutegira joanen
diraAtautxienEgunaos-
patzera.Aurten,gainera,
berrikuntzabatekinanto-
latu dute irteera. Lehen-
bizi, Leitzako Peru-Harri
museoa eta Mendukilo-
ko kobazuloa ikustera
joanen baitira.
Abuztuaren31nAran-

tzazura joanen dira eta
irailaren10tik 16ra, Paris
alderajoatekoasmoadu-
te Arkupeak-eko lagu-
nek.Uztailaren9tik11ra,
948 450878ra deituz
eman beharko da izena.
Irailaren14anLezobi-

sitatuko dute, eta erran
bezala,Benidormerebai.
Irteerahauenguztienbe-

rriArkupeak-ekargitara-
tu duen laugarren bole-
tin informatiboan ageri
da.Horiezgain, informa-
zioosagarriaereagerida:
hala nola, idazkari berria
JoseLuisLegarraizenda-
tu dutela, Elgorriagako
bainuetxearekin eginda-
koakordioanoladenedo
2012ko lehen lauhileko-
anegindakojarduerenla-
burpena ere bai. Mendi-
ko irteerekin aitzinera
segitzendutelaereageri
daboletinean,etadirula-
guntzenberrierebai.Gaur
egun Arkupeak-ek
14.962,68 euro hartu di-
tu, 5.350,83eurokudea-
ketarakokontratatuada-
goen pertsonarendako
eta 9.611,85 euro elkar-
tearen funtzionamendu-
rako.Oraingozezdakite
Nafarroako Gobernuak
zenbat emanen duen
ekintzak eta bidaiak egi-
teko, ezta zuk aukeratu,
zukerabakikanpainakse-
gituko duen ala ez.
Bazkidearen Eguna

eta omenaldiak batera
egiteaz ere ari dira bole-
tinean. Zuzendaritzaren
nahia bi bestak batu eta
urrian ospatzea da. Eta
omenaldiakongi presta-
tzeko, aurten 85urte be-
te dituztenei edo ez-
konduta 50-60 urte egin
dituztenei dei egin diete
idazkaritzan utz dezaten
eurenbizitzarenlaburpe-
na eta argazki bat ekai-
naren 30a baino lehen.
Abuztuan kaleratuko

dute hurrengo boletina.

ARGAZKIA ETA TESTUA: FERNANDO ETXEBERRIA

Informatika ikastaroa Elizondon
Maiatzaren 28an hasita, hiru astez informatika ikastaroa egin dute 15 lagunek Eli-
zondon, Nerea Telletxearekin. Lehendik Donezteben egin izan da ikastaroa eta
baliteke, irailetik aitzinera bertze herrietan ere antolatzea, eskaera baldin badago.

ARGAZKIA ETA TESTUA: FERNANDO ETXEBERRIA

Jubilazioak, pentsioak eta euren etorkizuna hizpide
Jubilazio eta pentsioen gaur egungo egoera eta euren etorkizunaz hitz egin zuten
maiatzaren 29an Leitzako zineman. 68 lagun elkartu ziren eta Julian Sainz eta Pa-
koren 40minutuko azalpenenondotik, bildutakoek ere parte hartu zuten.Ondotik,
hizlariak prest agertu ziren banakabakoitzaren zalantzak argitzeko eta halaxe egin
zuten. Nafarroako jubilatu elkarteen artean garrantzitsuenetarikotzat hartua den
Arkupeak-eko bazkideak etorri izana ere eskertu zuten.

ARGAZKIA ETA TESTUA: FERNANDO ETXEBERRIA

Larunera eta Sarako lezeetara bisita
Maiatzaren 30ean, Arkupeak-eko 250 bat lagun Larunera joan ziren azken zatia
trenezeginez.Ondotik,Sarako lezeakezagutzekoaukera izanzutenetaeguerdian,
Zugarramurdinbazkalduzuten.Jose Angelenmusikadoinuakere lagun izanzituz-
ten,Zugarramurdikohiruabeslariren lanaeregogotik txalotua izanzen,etaFernan-
dori zorionak kantatu zizkioten. Baina zoritxarreko ezbeharrak tristetu zuen egu-
na, dantzaldiko lehendantzarenondotik,ManuelDagerreBerakoordezkariabiho-
tzekoak jota hil egin baitzen. Ekainaren 1ean egin zen bere aldeko meza eta Be-
rako eliza bete egin zen. Ez gara Manueli gorazarre egiten hasiko, baina ezagu-
tzen zutenek badakite nolakoa zen. Bi hitzek deskriba dezakete bere bizitza:
besteenganako erabateko entrega desinteresatua eta bere izpiritu baikor, alai eta
atsegina. Ohorea izan da bera ezagutu eta bere laguntzarekin kontatu izana.
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LEGASA

HEZKUNTZA � LANDA EREMUKO ESKOLAK AZTERGAI

Landa eremuko eskolen ereduaz
tesina egiten aritu dira eskolan
Deustuko
Unibertsitateko
ikasle bat gure
eskolan ibili da

Landa eremuko
bi eskola
aukeratu ditu
eta tartean
Legasakoa

TTIPI-TTAPA
Deustuko Uniber-

tsitatean Hezkuntza
Premia Berezien Mas-
terra egiten ari den
ikasle bat gure esko-
lan bere ikerketak egi-
tenarituda.EnaraCha-
morro Armendariz ize-
na du eta Asteraingoa
da.
Joan den urtean,

Garesko Haur Eskolan

ibili zen lanean eta aur-
ten langabeziandagoe-
la eta, ikasten hasi da
berriz. Kurtso amaie-
rako proiektua egiteko
landa eremuko esko-

len eredu inklusiboa-
ren inguruko tesinaegi-
tea erabaki du. Horre-
tarako, bi eskola auke-
ratu ditu, biak Nafa-
rroakoak eta biak lan-

da eremukoak. Bata
Legasakoa da eta ber-
tzea Abartzutzakoa.
Lerro hauen bidez,

gure zorterikonenaopa
diogu!

UTZITAKO ARGAZKIA

Eskolako neska-mutikoak.

GAZTE OIHUA

Ibilbidea
bukatutzat
eman du Segik
TTIPI-TTAPA
Ekainaren15eaneman
zuen Segi gazte anto-
lakundeak bere agor-
penaren berri eta hori
eskualdekogazteei ja-
kinarazi nahi izan die
Gazte Oihuaekimenak.
Duela33urtesortuzen
erakundea eta geroz-
tikborrokaeta izenez-
berdinakizanditu,beti
independentziaetaso-
zialismoaren aldarria-
rekin.Segirenhitzetan,
«Jarrai,Gazteriak,Hai-
ka eta Segik, eta ingu-
ruko milaka gazteok
emandako pausu oro
izan da baliagarri, bo-
rrokarenlekukoaeskuz
aldatzea bermatu du-
gulako, independen-
tziaetasozialismoaren
aldeko konpromisoa
gaur arte ekarriz». Se-
gikadieraziduberejar-
dunabukatudela, bai-
na gazteriari antolatu
eta borrokan segi-
tzeko deia egin dio.
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Igeriketa,
informatika eta
eskulanetan
ariko dira

TTIPI-TTAPA
Aurten ere gazte-

txoentzako ikastaroak
paratuditumartxanGu-
rasoElkarteak.Emanda-
koaukerenartean, igeri-
keta, informatikaetaes-
kulanak izan dira hauta-
tuak. Aldiz, ingelesak ez
du erantzun haundirik
izanetaezdaeskainiko.
Igeriketarako31ume

apuntatu dira eta uztai-
leaneguneroautobusez

Hernaniko igerilekura
joanendira.Eskulanetan
14umeapuntatudiraeta
informatikan 8. Bi kasu
hauetan, astean bi saio
eginen dituzte. Uztaila-
ren2anhasikodira ikas-
taroak eta hilabete hon-
darrean bukatu.

Karmen bezpera
Joandenurteanizan-

dako arrakasta ikusita,
aurten berriz Karmen
bezperakoegunaospa-
tukoda.Uztailaren15ean
eginen da eta dagoene-
koegunaprestatzekobi-
lerak hasiak dira. Egita-
rauzehatzahurrengoal-
dizkarianemanendugu.

GOIZUETA

GIZARTEA � GURASO ELKARTEAREN ESKUTIK

Uztailaren 2an
hasiko dira neska-
mutikoentzako
udako ikastaroak

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE

Giro ederra UEMA Egunean
UEMA Egunarekin bat, Udalerri Euskaldunen Mankomunitatearen batzarrak
harrera egin zien ekainaren 9an bost herri gehiagori: Ondarroa, Mañaria, Geta-
ria, Igantzi eta Oñati. Horrez gain, UEMAk hitzarmena berritu zuen Hizkuntza
Eskubideen Behatokiarekin, eta Soziolinguistika Klusterreko bazkide egin zen.
Berria egunkaria ere bidelagun izanen du hurrengo urteetan, Berrialagun ere
egin baita. Gainerakoan, festa giroan joan zen UEMA Eguna, eta adin guztieta-
koeuskaltzaleekzerekingozatu izanzuten:haurrentzakopuzgarriekin, jokoekin
eta tailerrekin; herri bazkariarekin, dantzaldiarekin, gaztetxeko kontzertuekin…

ARGAZKIAK: ANGEL SALABERRIA/ ELENA GARCIA

Txapelak pilotari gaztetxoentzat
Pilotari gaztetxoek txapelketetan parte hartuz eta tartean txapelak eskuratuz segitzen dute. Hilabete hasieran,
adibidez, Irurtzungo txapelketako finalak jokatu zituzten. Alebinetan, Antton Apezetxeak txapela eskuratu zu-
en, Mikel Elzaurdia beratarra lagun zuela. Infantiletan, Iker Salaberriak beste txapel bat irabazi zuen, Jon Alber-
di azpeitiarrarekin. Biharamunean, beste final bat jokatu zuen Antton Apezetxeak Zizurko Arribillagarekin Do-
nezteben, baina aldi honetan ez zuen txapelik lortu. Bestalde, ekainaren 16an, Nafarroako Kirol Jolasen pilota
txapelketako finala izandu zen. Ioritz Elizegi eta Iker Mirandak 3. mailako alebinetan irabazi egin zuten.

ARGAZKIA: MARIA APEZETXEA

Bost neska-mutikoren Jaunartzea
Berandu xamar bada ere, ez dugu aipatu gabe utziko neska-mutiko hauek egin
dutela aurten Jaunartzea. Azahara, Jokin, Unax, Joanes eta Mikel dira.
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ARANO

Uztailaren 9ra
arte merkeago
eros daitezke
txartelak

Ainhoa ANSA
Santioetako larunba-

tean, uztailaren 28an,
eguerdian eginen den
arkume jatera joan na-
hi duenak salgai ditu
txartelak.Uztailaren9ra
arte 28 eurotan daude
salgai Aranon bertan
Kontseju tabernan,Goi-
zuetako Amaia kafete-
gian,Ereñozun Irrintzin,
Hernanin Deportibon,
Urnietako Kantoin eta
Herreran. Hortik aurre-
raetauztailaren19raar-
te,35eurokobaliokodu
txartelak.Umeentzatere
menubat izangodaau-
keran eta horretarako
ere txartelakegongodi-
ra salgai 6 eurotan.
Aipatu, karpa eta

txozna jarriko direla eta
bertso zaharrak eta be-
rriakmusikarekinere ja-
rriko direla, Julio Soto,
AndoniEgaña,AginRe-
zola etaMaialen Lujan-
biobertandirela.Gauez
musika izanen da.

Gizarte
Zerbitzuetako karta
Gizarte Zerbitzueta-

koTeknikariekinUdalak
egindako zenbait bile-
renondorioz,Nafarroa-
ko Gobernuaren eta
bestelako erakundeen

bidez, herritarrek balia-
tu ditzaketen zenbait
prestaziori buruzko hi-
tzaldia antolatu da
uztailaren 4an, asteaz-
kena, herriko osasun
zentroan. Herriko jen-
dea laguntza horietaz
informatzea da helbu-

rua, eta gizarte zerbi-
tzuen berri gertuagotik
ematea. Herritar guz-
tientzat dago irekia.

Erremontean Arano
goratu zuenetako
bat zendu da
Aranon jaioa, Pedro

Egurretxea,Bengoetxea
II.a moduan egin zen
ezagun erremontean,
bigarren abizena erabi-
liz. 1943an egin zuen
debutaDonostiakoUru-
meaFrontoianhogeiur-
tezituela.Donostianbi-
zi izan da azken urtee-
tan eta ekainaren 7an
hil zen 89 urte zituela.
Erremontearen eta pi-
lotarenhistorianherrian
izan ditugu pertsonaia
ezagunak,etaBengoe-
txea II.a ere gure histo-
riarenpartedaezinbes-
tean. Mila esker.

Sanjuanetako
sardina jatea
Ohiturari eutsiz, joan

den larunbatean egite-
koa zen sanjuanetako
sardina jatea. 40renbat
lagun zeuden apunta-
tuak Kontseju atarian
sardina nahiko jateko.

OSPAKIZUNAK � SANTIO FESTAK

Uztailaren 28ko arkume jateko
txartelak salgai daude dagoeneko

LEITZALDEA

Birziklapenaren
sentsibilizazio
kanpaina
Arano, Areso,
Goizueta eta
Leitzan
TTIPI-TTAPA
Birziklapenaren ga-
rrantziaz herritarrak
sentsibilizateko kan-
painaeginenduMen-
dialdea Mankomuni-
tateak Arano, Areso,
GoizuetaetaLeitzan.
Hala, uztaileko hila-
betean lang i leak
etxez-etxe ibiliko di-
rahondakinenbereiz-
ketari buruzko azal-
penak emanez eta
galdera batzuk egi-
nez.Goiz-arratsaldez
ibiliko dira, 09:30etik
13:30era eta 15:00-
etatik 18:00etara.
Mankomunitatetik
adierazidutenez, jen-
dearen harrera ona
espero dute.UTZITAKO ARGAZKIA

Uztailaren 28ko arkume jatea iragartzen duen kartela.
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LEITZA

15:00etatik
08:00etarako
zerbitzua kendu
egin nahi du

JM BARRIOLA
NafarroakoGobernu-

ak larrialdietako zerbi-
tzuetan aldaketak egin
nahi ditu. Orain arte,
15:00etatikbiharamune-
ko 08:00etara Osasun
Etxean egon behar zu-
ten mediku eta erizain
batek.Eginnahidituzten
aldaketen ondorioz, ez
dute Osasun Etxean
egon beharko. Honek
kezka haundia sortu du
mediku,Udalaetaherri-
tarren artean. Izan ere,
etaadibidebatemateal-
dera,bihotzekoedoedo-
zein istripu baten aurre-
an, hau da, larrialdietan,
denboraosogarrantziz-
koaizatenda.Honenau-
rrean, ekainaren 22an
herritarrak plazan elkar-
tzekoakziren,egoerasa-
latzekoetagauregungo
zerbitzu bera manten-
tzeko eskatzeko, zerbi-
tzupublikoduinaetaka-
litatekoa izan dadin.

Sexu Askatasunaren
Eguna
AurtenereSexuAska-

tasunarenAldekoTalde-
kokideekostegunhone-
tarako,ekainak28,egita-
raua prestatu dute.
20:00etan zineman eta
dohainik Ogiyik karri
etzun semia antzezlana
ikusgaiizanenda.Kome-
dia honetan umorearen
bidez,amaetasemeba-
ten arteko harremana

kontatzen da. Ondoren,
21:30ean,Torreanafaria
izanenda12eurorentru-
ke.Udalak,berealdetik,
SexuAskatasunarenAl-
deko Taldetik aurkeztu-
tako mozioa aho batez
onartu zuen batzarrean.
Animatu eta parte har-
tzeko deia egin dute tal-
dekoek, «jendarte jus-
tuagobatenaldeko lana
guztion artean eginez».

Gorriztaranen pestak
Uztailaren 1ean Go-

rriztaran auzoko pestak
ospatuko dira.
• 10:00: meza.
• Ondoren: desafioa ha-
rri tiraka,Gorriztarango
kuadrilla zaldien aurka.
• Segidan, proba bere-
ziakjokomoduan,nahi
duenak parte hartzeko.
• Sariak: urdaiazpikoa,
gazta eta ardoa.
• Umeentzako jokoak.
• 14:00: bazkaria. Baz-
kaltzeko txartelak Ba-
sakabin egun berean
(29eurotanhelduaketa
15 eurotan haurrak).
•17:00:MusTxapelketa.
• 18:00: dantzaldia ilun-
tzera arte.
• Dantza lehiaketa.
• 19:30: Txintxurrin txa-
pelketa.
• 20:30: zozketa.
• Ondoren: txokolatea.
•Trikitilariakegunosoan.

Hitzaldia Martxelo
Otamendirekin
Berria egunkariaren

Zure ziztadabehardugu
kanpainadela eta, aste-
azkenean,hilak27,Mar-
txelo Otamendik hitzal-
d ia ematekoa du
19:30ean, Aurreran.

GIZARTEA � MURRIZKETAK OSASUN ZERBITZUAN

Larrialdietako
zerbitzua aldatu
nahi du Nafarroako
Gobernuak

ARGAZKIA: PLAZAOLA

Turismoko kontseilariak Plazaolako natur bidea bisitatu du
Juan Luis Sanchez de Muniain Kultura, Turismo eta Harreman Instituzionaletako
kontseilariak, Carlos Erce turismoko zuzendari orokorrak eta hainbat teknikarik Pla-
zaolako geltokia bisitatu zuten ekainaren 8an. Orain dela hiru urte kanpotik dena
konpondu zuten eta orain barrenetik txukuntzeko asmoa dago, turismo bulegoak
eta aterpetxea egiteko. Ondoren, natur bide osoa pasatu zuten eta Uitziko tunel lu-
zea osorik ikusi. Udaleko eta Plazaolako ordezkariek bidea eta geltokiak garatzen
jarraitzeko garrantzia eta asmoak erakutsi zizkieten. Iruñeraino trenbidea izan zen
natur bidea berreskuratzeaz ere aritu ziren ondoren Lekunberrin egin zen bileran.

ARGAZKIA: JM BARRIOLA

Txondorrak ikusmin haundia piztu du
Ekainaren8anpiztuzutentxondorraIxkibarren,Leitzalarrekobihotzean.Horretara-
ko taldebat bildu zenetaproiektuaaurrera eramandute,GoizuetakoAndoni Etxe-
nike eta taldearen laguntza eta aholkuekin. Egurra prestatu, plaza egin eta osatu
egin dute. Gero, piztu eta zainketa lanetan hamar bat lagun aritu dira, ikasi bitar-
tean, hau lehena izan baitute. Hamabost eguneko lanaren ondoren, ikatza atera
eta esperientziarekinpozikdaude. Jendeugari ibili da egunhorietan, urtemordos-
ka baitziren ez zela horrelakorik egiten herrian, nahiz eta garai batean oso ohiko
lanbidea izan. Leitzalarrean azkenak 1950. urte aldera izan omen ziren.

ARGAZKIA: FERNANDO OIARTZUN

Sagardo Eguna arrakastatsua
Ekainaren9aneginzen IV.SagardoEguna.800 lagun inguruhurbilduziren20ekoiz-
lek jarri zuten sagardoa dastatzeko. 1.200 pintxo ere eskaini ziren edariekin bate-
ra. Gipuzkoako sagardotegiak biltzen dituen bi elkartetakoak izan ziren, baita Na-
farroako bat ere. Giro ederrean joan zen iluntzea, trikitilari eta bertsolariek alaituta.
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ARESO

OSPAKIZUNAK � OSTIRALEAN ETA LARUNBATEAN

Sanjuanei
lekukoa hartuz,
Sanpedro jaiak
asteburu honetan
Larunbateko
afarirako
txartelak
Sastinean eros
daitezke

Juana Mari SAIZAR
Uda iritsi zaigu eta

honekin batera umeak
eskola garaia bukatu
dute. Urteroko legez,
San Juan bezpera izan
duguhorrenadierazga-
rri eta ederki ospatuak
geratu dira. Ekainaren
23a egun berezia da
Euskal Herri osoan eta
Aresonere izanzuenbe-
re partea. Arratsaldean
umeen jokoak, tailerrak
etameriendaegitekoak
zirenplazan,etagauez
herri afaria denentzat.
Urtero Guraso Elkar-
teak antolatzen duen
festanaurtengoanUda-
lak ere bat egin du eta
horrela, haurren edaria
Guraso Elkarteak eta
helduena Udalak ezarri
du. Afaria norberak be-
reaeramatenduetxetik

prestatua, eta guztiek
berenparteaegindahel-
buru nagusia giro ede-
rrean gau polit bat pa-
satzea izaten da, baita
lortu ere. Iluntzean, sua
egitekoa zen.
San Juan bezpera

ondoren, San Pedro
jaiak izangodiraastebu-
ruhonetanherrian.Osti-
ral arratsaldean hasiko
dira San Pedro egune-
komeza eginez eta he-
rrikoeskearekin.Gaue-
an,LagunArtekoekafa-
riaegingodutePakeTo-
ki elkartean.
Larunbata izangoda

egun handia, goizean
goizetik ederki gosaldu
ondoren, baserrietako
eskean ariko baitira
gazteak. Egun guztia
han pasa ondoren, pla-
zanmusika jarrikodute
herritar guztientzat eta
eguna amaitzeko herri
afaria izango da Pake
Toki elkartean. Afalon-
doren ere musika izan-
go da. Esan, afarirako
txartelakSastineandau-
dela salgai.

ARGAZKIAK: ANA GOÑI

Pilotari gaztetxoak finalean
Sortzen Ikasbatuazek antolatutako Pilota Txapelketan parte hartu dute Naza-
bal ikastetxekoek eta bi finaletara ere ailegatu dira. Ekainaren 17an jokatu zi-
ren finalak Iraizotzen. Ttikien mailako finalean, Aitor Arraras eta Hegoi Barai-
bar aritu ziren eta umeetan, Aimar Otermin eta Hegoi Baraibar. Bi kategorietan
txapeldunorde gelditu ziren. Baina gustura gelditu dira txapelketa osoan egin
duten lanagatik, sortutako giro onagatik eta lagun berriak egin dituztelako.

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Fruta eta barazki festa
Ikasturte honetan, Haur Hezkuntzako ikasleak barazkiak eta frutak lantzen aritu
dira eskolan, Nafarroako Gobernuaren programa bat tarteko. Ikasturte bukaeran,
fruta eta barazki sorta eder hau bildu zuten: batetik, ikasturtean erabili diren fruta
eta barazkiak, eta horrez gain, fruta berriak: kokoak, karanbolak, mangoa, pitaha-
ya, azukre-kanabera, txirimoia, papaia, ranbutana... Ikusgai jarri zituzten eskolan,
ikustekoa baitzen eta bi egunen ondoren, banatu eta guztien artean jan zituzten.
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BAZTAN

AZPIEGITURA � SAIHESBIDEA EZTABAIDAN

Udalak ez du
Irurita-Elizondo
saihesbidearen
inaugurazioan
parte hartu
Zubia eskatzen
zutenei eta
herritarren
ordezkari bati
Foru Polizia
oldartu izana
salatu du Udal
Gobernuak

TTIPI-TTAPA
Ekainaren 15ean

inaugura tu zuten
ArraiozetaElbete lotzen
dituensaihesbidea.Eki-
taldigorabeheratsuaizan
zen.Batetik,Nafarroako
Gobernuan sortu den
egoeradelaeta,kontsei-
laria eta zuzendaria eto-
rri beharrean, Sustapen
etaEtxebizitzaDeparta-
mentukoEraikuntzaZer-
bitzukozuzendaria,Este-
laMoso,izanzenGober-
nukoordezkaria.«Erres-
petu falta nabarmena
izanarren»,UdalGober-
nuakekitaldirajoateaera-
baki zuen, baina ekital-
diahasibainolehenjakin
zuten herritar talde bati
ukatu ziotela ekitaldia
egin behar zen tokira
pasatzea. Herritar talde
honenasmoaekitaldian

partehartzeazenetaEli-
zondokozubialehenbai-
lehen egiteko eskatzea.
Udal ordezkariek Foru
Poliziaren arduradune-
kin hitz egin zuten herri-
tarren partehartzea eta
adierazpen askatasuna
bermatu zezaten eska-
tzeko,bainaUdalGober-
nuakoharbidezjakinara-
ziduenez,«momentuho-
rretanForuPoliziakjarre-
ra oldarkorrean herrita-
rren parte-hartzea gala-
razietaherritarrenordez-
kari bat erasotu zuen».
Honenondorioz,Udalak
egoera salatzea eta
ekitaldian ez parte har-
tzea erabaki zuen. «He-
rritarrenordezkari beza-
la, ezin dugu onartu he-
rritarrenpartehartzeaeta
adierazpen askatasuna
galarazten duten ekital-
dienparte izatea.Guztiz
salagarria da Baztanen
egindako ekitaldi bate-
an,poliziabertakoordez-
kariak erasotu eta herri-
tarrenpartehartzeauka-
tzeko erabiltzea», azal-
du du Udal Gobernuak.
Hala ere, hurbilduta-

koguztiei inaugurazioko
ekitaldianezpartehartze-
koarrazoiakemanzizkie-
ten eta eskerrak eman
zizkieten saihesbideko
lanetanaritudirenguztiei
(NafarroakoGobernuko
Herri Lan Departamen-
duari,Teknikariei,Batzor-
dean parte hartu duten
herrietako alkateei, eta
enpresako langileei).

Oharreangaineratudue-
nez,«Udalarenboronda-
tea elkarlanean aritzea
izandaorainarteetaiza-
nendaetorkizuneanere
saihesbidehonekdituen
gabeziaguztiakkonpon-
du arte».

EZAUGARRIAK
13.730.687 euro in-

bertitu ditu Gobernuak
5,8 kilometroko saihes-
bidehauegitekoetaegu-
nero3.300ibilgailupasa-
ko direla aurreikusi du.
Bortzbiribilguneditueta
80kilometroordukoada
gehieneko abiadura.

ELIZONDARREK: ZUBIA
Saihesbidea inaugu-

ratu baino egun batzuk
lehenagotik,100herritar
elkartu ziren Udalak eta
El izondoko Herr iko
EtxeakElizondokoBaz-
tan-Berriauzoandeituta-
kobatzar informatibora.
Saihesbidea izan zuten
hizpide, baina joan den

iraileanhartutakoeraba-
kiaazalduetaherritarren
iradokizunak ere bildu
nahi izan zituzten. Alde
batetik, 2009an batzar
bidez,Baztan-Berri,Erla-
tegi, Braulio Iriarte eta
MaurizioetaFelixgunee-
takotrafikoerregulazioa
lantzekokomisioaosatu
zelaoroitarazizuten.Udal
teknikariekin plano ba-
tean islatu zen eginda-
ko lana eta saihesbidea
irekitzerakoanaplikatzea
hobetsi zen. Hala, ekai-
naren 11ko batzarrean
erabakizenez,«ezdage-
hiago itxaron behar tra-
fikoerregulazioarekinai-
tzinera segitzeko».
Elizondokosaihesbi-

deaz ere aritu ziren. He-
rrikoEtxeakazkenbatza-
rreanaipatutakoeiburuz
prentsara bidali duen
oharreanazalduduenez,
«saihesbidearenarazoa-
risoluziointegralaemate-
ko, hasiera batean Eli-
zondorako sarbide gisa

zubi bat aurreikusi ba-
zenere,saihesbideazu-
bia ireki gabe inaugura-
tu dute». Gisa berean,
adierazi du, 2011ko irai-
laren 23ko batzarrean,
«herriak zubia egiten ez
den bitartean, Baztan-
Berrikosarbideaezireki-
tzekoebatzizuela,batez
eresegurtasunagatiketa
presio neurri bezala».
Hortaz, inaugurazioegu-
neanNafarroakoGober-
nuko ordezkarien aitzi-
neraagertzekodeiaegin
zuten,«Elizondorensar-
bide-eza agerian jartze-
ko, zubia lehenbailehen
egitekoeskatzekoetaeli-
zondarrenkezkaGober-
nukoei zabaltzeko».
HerrikoEtxeakjakina-

razi duenez, bertze ba-
tzar bat deitukodu«irai-
laren 23an sarbide ho-
nen inguruan hartutako
erabakiaberresteko,edo
bertze aukerak aztertu
eta behin betiko eraba-
kia hartzeko».

ARGAZKIAK: UTZITAKO ETA ONDIKOL
Goiko argazkian, «oraindik lanak akitu gabe inaugurazioa egitea» salatu zuten herritarrak
ageri dira eta beheitikoan, saihesbide berria.
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BAZTAN

HERRIKO BESTAK � UZTAILAREN 6TIK 9RA

Ortziral arratsaldeko
txupinazoarekin
hasiko dira
Azpilkuetan lau
eguneko bestak
Bestetako
igandean
mariatxiak
izanen dira

TTIPI-TTAPA
Sanferminekin bate-

ra, Azpilkuetak hartuko
du besten lekukoa eta
aurten ere lau eguneko
bestak prestatu dituzte,
uztailaren 6tik 9ra.

ORTZILERIA, UZTAILAK 6
BEZPERA
• 19:00etan txupinazoa.
•19:30eanfrontenistxa-
pelketakofinalnagusia.
•Ondotik,saribanaketa.
• 21:00etan ezkil jotzea.
• 21:30ean Baztan Zo-
pak.
• Ondotik, dantzaldia
JOXEANJELekalaituta.

LAUNBETA, UZTAILAK 7
SAN FERMIN EGUNE ETA
HAURREN EGUNE
•11:00etanMezaNagu-
sia San Andres elizan.
•12:00etan luntxaelkar-
tean.
• 16:30ean mus txapel-
keta elkartean.
• 17:30eanhaurrendako
puzgarri eta sorpresak.
•18:00etantxokolatada.
• Ondotik, dantzaldia
FRANTZISKOrekin.
• 22:00etan patata tor-
tilla txapelketa eta herri
afaria.
• Gauez, dantzaldia JA-
LISKO BAND taldeare-
kin.
•Goizalderagosariaegi-
nen da.

IGANDEA, UZTAILAK 8
GAZTE EGUNE
• 12:00etan plater tiro-
keta.
• 14:00etan gazteen
bazkaria.
• 16:30ean partxis txa-
pelketa.
• 20:30ean dantzaldia
LOS TENAMPAS ma-
riatxiekin.

ASTELEHENA, UZTAILAK 9
ZIKIRO EGUNE
• 08:00etan su piztea.
• 09:00etan gosaria he-
rriko elkartean.
• 14:00etan zikiro jatea
Bankako kantariekin.
•Arratsaldean,dantzal-
diaFRANTZISKOkalai-
tuta.
• 22:00etan afaria.
• Ondotik, dantzaldia
FRANTZISKOrekin.
• Goiz aldera GAIXOA
NI.

Ezker Abertzalearen
oharra UPNren
jarreraz
Herrietako alkateek

eskatuta,murrizketeibu-
ruzsolasteko BatzarNa-
gusiarenezohikobilkura
eginzenekainaren12an
etabilerahartaraUPNko
zinegotzi taldea agertu
ez izana«onartezinade-

la»salatuduEzkerAber-
tzaleak. UPN-PSNren
gobernua «animaleko
mozketak egiten ari de-
la» kritikatu du ohar bi-
dez eta gaineratu du,
«horrenondorioakNafa-
rroako herritar eta langi-
le guztiak jasatenari ga-
rela». Mozketa «ikusga-
rrienak» hezkuntza eta
osasungintzanizatenari
diraetahorrekin, «neke-
tan eraikitako ongizate
estatu eskasa desegin
nahi dute», adierazi du
EzkerAbertzaleak.Aldiz,
Iruñekoagintaritzakobu-
legoetatikUPNetaPSN-
ko buruek «Nafarroako

Kutxa desegin biztar-
tean kutxatik sekulako
dietakjasodituztela»kri-
tikatu du eta «Yolanda
Barcinak lan gehiago
egin eta guttiagokobra-
tu behar dela erran, eta
bere soldata %33 igan
duela».
Horrekinbateraazal-

du du, «Abiadura Han-
dikoTrenaegitekoehun-
kamilioigastatzenaridi-
renbiztartean,Oronozko
etengabekoarretagunea
kendu nahi dutela edo
Lekarozkour-hartzeaeta
Amaiurko ur-depositua
egiteko dirurik ez dela
erran dutela». Ezker

Abertzalearen irudiko,
Batzar Nagusiak herri-
tarrei eraginen dieten
mozketeiburuzeztabai-
datzekodeitutakoezohi-
ko bilkurarat UPNkoak
ezagertzeaikaragarrizko
itsuskeria da, jarrera ka-
kati eta koldarra bertze-
rik ez da». Gisa berean,
Begoña Sanzberro ez
agertuizana«bereziki lo-
tsagarritzat» jodu,«par-
lamentari izanikberaeta
gainera, hainbat zesan-
tiaetagisakokobratzen,
Udalariburuzdirenaketa
ez direnak erranez han-
paturik eta harro ibili bi-
denabar».

ARGAZKIAK: IZASKUN DANBORIENA
Azpilkuetako emakumeek sasoi ederra dutela ikus daiteke goitiko argazkian, sokatiran ari
baitira. Beheitikoak zikiro jatekoak eta gazte egunekoak dira.



42 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 569 zk.

2012.06.28

BAZTAN

UDALA � HONDAKINEN KUDEAKETA

168 konpost-ontzi
banatu dituzte
hondakinen
mankomunitateak
eta udal batzordeak
Udalak
eskaerak egiten
segitzera
animatu ditu
herritarrak

TTIPI-TTAPA
Eguneroetxeansor-

tzen dugun zaborraren
%40 organikoa da, su-
kalde soberakina, eta
zabor edukiontzietara
joaten da neurri haundi
batean bederen. Bada,
horri irtenbidea eman
nahianetazabororgani-
koamurrizteko,konpost
makinakbanatudituzte
eskualdekohondakinen
mankomunitateak eta
Zaborren Udal Batzor-
deak.Eskaeraeginazu-
ten 168 baztandarrek
joan den astean hartu
zuten ontzia eta kon-
posta modu egokian
egiteko konpromisoa.
Eka ina ren 18an

Baztangoizakoek egin

zuten hitzordua Ariz-
kungoelkarteanetabil-
dutako30 lagunekkon-
posta egitearen nondik
norakoakadituzituzten.
Bortzirietako Hiri Hon-
dakinenMankomunita-
teko teknikariak, zabo-
rrenudalzinegotziaketa
udal langile bat aritu zi-
renkonpostagailuakba-
natzen eta azalpenak
ematen. Ekainaren
21ean, berriz, Iruritako
GizarteaBilguneanegin
zen hurrengo hitzordua
eta ekainaren 23an Eli-
zondokoArizkunenean.
Udalakeskaerakegi-

ten segitzeko deia egin
die herritarrei, «ondoko
urtean ere beharbada
izanendelakozontzige-
hiago ekartzeko auke-
ra».

Dirulaguntza
Hiru langile dituen

BaztangoBurnezurgin-
deg ia enp resak
21.302,24 euroko diru-

laguntzahartukoduNa-
farroakoGobernuaren-

gandik. 73.456 euroko
inbertsio bat egiteko

onartudiosubentzioho-
ri Gobernuak.

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Dantzari Eguna Iruritan
Ikasturtean ikasitakoa jendaurrean erakutsi zuten iruritarrek ekainaren 16an
egin zuten Dantzari Egunean. Saio polita eskaini zuten.

ARGAZKIA ETA TESTUA: MAITE OTEIZA

Baztango Musika Eskolakoak Nafarroako Txirularien I. Topaketan
Erearoaren 9an, Nafarroako Txirularien I. Topaketa egin zen Iruñean. Nafarroako
hamabi Musika Eskoletako txirula ikasleak bildu eta ordu eta erdiko kontzertu es-
kaini zuten. Baztango taldea hamahiru musikarik osatu zuten, eta F. Chuecaren
La Gran Vía jo zuten, arras maila altuarekin. Egunari akabaila emateko, partaide
guztiek elkarrekin H. Manciniren La pantera rosa jo zuten. Bildutako ikusleenda-
ko, maila haundiko kontzertua izan zen, bai musika aldetik eta bai antolakuntza
aldetik ere. Lehenbiziko pausu bat izan da, gure eskualdeko musika eskoletako
ikasleek zer egiten duten erakusteko aukera izan dezaten bertze lekuetan.
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BAZTAN

KIROLA � MEDITERRANEO ETA KANTAURI LOTUZ

Transpyr 2012
Elizondora
ailegatuko da
uztailaren 6an
Juan Miguel
Eraso eta
Agustin Ariztiak
parte hartuko
dute

TTIPI-TTAPA
Mediterraneo eta

Kantauri itsasoak lotzen
dituen Transpyr 2012
mendiko txirrindularitza
probagogorrauztailaren
6anailegatukodaElizon-
dora. Pirinioak gurutza-
tzen ditu BTT proba ho-
nek, Kataluniako Rose-
sen hasi eta Donostiara
bitartean eta nazioarte-
koaldizkarientzutetsue-
nen arabera, munduko
probarikgogorrenetakoa
da.Hamabortzherrialde-
tako 220 abenturazalek
parte hartuko dute aur-
tengo edizioan eta Baz-
tango bi ordezkari iza-
nen ditu: Juan Miguel
ErasoetaAgustinAriztia.
Uztailaren6anailega-

tuko da Baztanera eta
kazetari eta agintariek

ElizondokoMerkatuPla-
zanharreraeginendiete
txirrindulariei.Biharamu-
nean,tokiberetikeginen
da Elizondo eta Donos-
tia artekoazkenekoeta-
parenirteera,08:00etan.

Egoitza berreskuratu
du Ezker Abertzaleak
EzkerAbertzaleakja-

kinarazi duenez, duela
hamarurteGuardiaZibi-
lakhetsizionegoitzabe-
rreskuratudu.Oraindela
astebatzukirekiahal izan
duElizondoko beheitiko
karrikako egoitza eta
adierazi duenez, eraiki-
na «arrunt hondatu» da
eta horrek «salaketa
gogorra» merezi du.

Tailerra haurrendako
JabierZigapinturaeta

grabatu tailerra antolatu
du Udalak 5 eta 9 urte
artekohaurrendako.As-
tehonetanhasidaikasta-
roaetauztailaren6anaki-
tuko da. Tarte horretan,
10:30etik12:30erabildu-
ko dira Arizkunenean.

ARGAZKIAK: ONDIKOL

Artea karrikan
Artea karrikara ateratzeko ekimenak erantzun ezin hobea izan zuen. Margola-
riek beraienobrak erakutsi zituzten, eta neska-mutikoekgozatu egin zutenmar-
gotzen, ekialdeko dantzen erakustaldia ere gustura hartu zuen jendeak.

ARGAZKIAK: MAITE OTEIZA

Ikastaroei besta giroan eman diote akabera Erratzun
Erratzuko Kultur Elkarteak ikasturte honetan antolatutako tailer eta ikastaroei
akabera emateko, ekainaren 9an hainbat ekitaldi egin zituzten. Arratsaldeko
7etatik aitzinera, plazan dantza herrikoiak izan ziren, eta ondotik, sortutakomu-
sika bandak kalejira egin zuen ostatuetan barna. Tragoa hartu bitartean, kanta
zaharrak abestu zituzten eta eguna akitzeko Kastonean herri afaria egin zuten.
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Zorra traba izan
arren beharrei
irtenbidea
ematen saiatu
dela adierazi du

TTIPI-TTAPA
Udal berria osatu ze-

laurtebetepasatudene-
an,UdalGobernuaosa-
tzendutenek urte hone-
tanegindakoarenbalora-
zioa egin zuten ekaina-
ren 21eko prentsaurre-
koan. Udaletxean sartu
zirenean kasik 9 milioi
eurokozorra izatea«tra-
bahandia» izandelago-
goratuondotik, «egoera
zail honetan baztanda-
rren beharrei eta zerbi-
tzuei irtenbideaematen»
saiatudirelaaipatuzuten.
Zor handia zela eta,

«Udalakezduprestamo-
rik eskatzen ahal inber-
tsioak egiteko, baina
Udalaren kudeaketaren
ondorioz, aurten zorra
600.000 euro inguruan
ttipitu da». Gisa berean
Nafarroako Gobernua-

ren «egoera ezegonko-
rrak eta abian dituen
etengabekomurrizketek,
arazoa gehitu bertzerik
ez»omendioteegitenle-
hendik ere egoera zai-
lean zegoen Udalari.
Egoerahonetan,oina-

rriak finkatzea izan da
Gobernu Taldearen as-
moa, «bai Udalaren ku-
deaketaren oinarriak al-
datzeko,etabaiorainar-
tiobulkatuizandengara-
penereduagortuaalda-
tzeko ere». Kudeaketa
hobetzekolehenurratsa
gastu arruntak berran-
tzolatzea eta horri esker
baliabide ekonomikoak
sortzea izandela azaldu
zuten,«udalekozerbitzu
sozialak indartuetasus-
tatubaitituguudal langi-
le berriak kontratatuz».
Aholkularitza juridikoa
eta hirigintza aholkula-
ritza ere aldatu dira eta
euskararen normaliza-
zioan urratsak emanez,
«lehenbizikoz, institu-
zioek eta baztandarrek
idazkarietaarkitektoeus-
kaldunak dituzte».

Gai korapilatsuetan,
Udala «momentu guz-
tietanbeharrazegoento-
kian»egondelaerranzu-
ten: Almandoz etaOha-
rrizko harrobien aferan
edo Arraioz-Elbeteko
saihesbidearen lanetan.
Azken honetan, «hutsu-
ne anitz zuzendu badira
ere, saihesbidea arron-
tean akitu gabe inaugu-
ratuda», iritzizioten.Gai-
neratu zutenez, Udalak
bereeskudagoenguztia
eginen du «Gobernuak
Elizondoko zubia egite-
kohartuzuenkonpromi-
soabetearaztekoetaLe-
karozko oinezkoen bi-
dea ahal bezain agudo
egiteko». Demokrazia
partehartzailea bulkatu
asmoz, batzorde irekiak
etaLurraldeOkupazioa-
ren Estrategia eta Ere-
dua garatzeko prozesu
partehartzaileakereoroi-
tarazi zituzten.

Kirol instalazioen ku-
deaketarako Giltxaurdi
SLenpresapublikoasor-
tu dutela aipatzearekin
batera, IruritakoSagues
etxebizitzendakoedohil-
tegirako ere kudeaketa
berria proposatuko de-
la jakinarazi zuten Udal
GobernuTaldekokideek.

Su-etenaren diskoa
JonikoBerhobateria-

rekinetaahotsean,Urko
BaraibarbaxuanetaIker
Plaza gitarrarekin eta
ahotsean.Hirulekaroztar
hauekosatzendutenSu-
etenataldeakDemocra-
zya diskoa kaleratu du.
2011ko udan osatu zu-
ten taldea eta azaroan
ekin zioten maketa gra-
batzeariSaran, IñigoIra-
tzokiberatarrarekin.Ge-
roztik, inguruko ostatu
eta gaztetxeetan kon-
tzertu batzuk eskaini di-
tuzte eta duela bi aste

maketaargitaratuzuten,
beraienlehendabizikola-
na. Inguruko ostatuetan
paratu dute salgai.
Kantak dohainik en-

tzundaitezkeMyspacen
(www.myspace.com/sue
tena). Zortzi kantuzosa-
tu dute maketa eta zu-
zenean grabatuak dira.
Punketahardcoreukitu-
ko metal gordina esti-
loankokatuduteberaien
musika.Taldekideenas-
moa ahalik eta kontzer-
tu gehien ematea da,
«ondotik bertze maketa
bat grabatzeko, baldin-
tza hobeagoetan».

BAZTAN

UDALA � URTEKO BALORAZIOA

Gobernu Taldearen
urtebeteko
balorazioa egin du
Udalak

ARGAZKIAK: ZALDUA

Jaunartzeak Zozaian eta Almandozen
Ekainaren 3ean Zozaiako Iraitz eta Olaz Iturralde Arretxeak beraien lehenbiziko
Jaunartzea egin zuten eta argazkian Ramon Apezetxea apezarekin ageri dira.
Eskuineko argazkian ageri dena, berriz, Almandozko Uxoa Agerre Etxebertz da.
Honek ekainaren 10ean egin zuen Jaunartzea, herriko besten barne.

ARGAZKIA: ONDIKOL
Udal Gobernu Taldeko ordezkariek ekainaren 21ean eskaini zuten prentsaurrekoa.

Diskoaren azala.
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SARA

KULTURA � AURTEN BERRIKUNTZEKIN

Usopop jaialdia
zahar etxe
zaharreko parkean
eginen da
uztailaren 7an
Lau talde igoko
dira eszenatoki
gainera eta
sartzea urririk
izanen da

Joana GUERENDIAIN
Uztailaren7an, larun-

bat gauarekin, Usopop
festibalaren itzuleradu-
gu. Usaian, Lizarrietan
egin izan da, baina aldi
honetan plazara etorri-
kodira,zaharetxezaha-

rraren parkera, hain zu-
zen.
Arratsaldean,18:30-

etik goiti hasiko dira
kontzertuak eta talde
gonbidatuakondokoak
izanen dira: Botibol
Baionako folk taldea,
Belako mungiar talde
gaztea,GariHertzainak
taldeko kantari ohia eta
Elorn dj-a. Lehentxea-
go Pantxika Solorzano
eta Xanok Elektronik
Plist haurrentzakodan-
tzaldiaaurkeztukodute.

San Josepe
eskolako besta
larunbatean
Larunbat honetan,

ekainak 30, San Jose-
pe eskolaren besta os-
patuko da kiroldegian.
Arratsaldean pasatuko
da, haurren ikusgarria-
rekin hasiko da eta on-
dotik, afaria izanen da
denei idekia.

Merkatua
Udaguzizbezala, or-

tzegun goizero merka-
tua izanen da frontoian.
Merka tu honeta ra
eskualdekomerkatariak
heldu dira jatekoa sal-
tzera, baina baita esku-
lanak(bitxiak,arropak…)
saltzera ere. Goizetan
eginen da, 09:00etatik
goiti,uztailaren5eanha-
sikoda irailaren6raarte.

Larrun Kanta
Uztailaren 3an, as-

teartez, Larrun Kanta
taldeak kontzertu bat
emanenduelizan21:30-
ean. Sartzea hamar eu-
rotan izanendaetaurri-
rik 14 urte baino guttia-
gokoentzat. Kontzer-
tuak gutti gorabehera
orenbatetaerdi iraunen
du.LarrunkantaAzkain-
goabesbatzamistoada.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Botibol, Belako, Gari eta Elorn dj-a izanen dira aurtengo Usopop jaialdiko gonbidatuak.

1. ITZULIA 2. ITZULIA
ZENTSOA 1.895 1.895
PARTEHARTZEA 1.029 1.021
BALIODUNAK 1.003 937
HAUTAGAIAK Botoak % Botoak %
Michele Alliot-Marie (UMP) 330 %32,90 482 %51,44
Sylviane Alaux (PS) 213 %21,24 455 %48,56
Peio Etxeberri-Aintzart (EH Bai) 280 %27,92
Jean Telletxea (EAJ) 50 %4,99
F. Jalleau-Longueville (F. Nazionala) 37 %3,69
Philippe Etxeberri (Amalur) 33 %3,29
Marie Contraires (Zentroa) 21 %2,09
Y. Debarvieux (Ezkerreko Frontea) 11 %1,10
J. F. Zunzarren (Eskuina) 7 %0,70
Michel Lamarque (Independentea) 7 %0,70
Sylvie Laplace (NPA) 6 %0,60
Christophe Lepretre (EAI) 4 %0,40
Michele Noulibos (Lutte Ouvriere) 4 %0,40
Sophie Hautenauve (Piratak) 0 %0,00

Joan den ekainaren 10ean eta 17an Frantzia-
ko legebiltzarrerakohauteskundeak izanzireneta
herritarrek bozkatzera joan behar zuten berriz,
oraingoaneskualdekodiputatuahautatzeko.Ho-
na hemen Sarako emaitzak: lehen itzulian 1.029
pertsonek bozkatu zuten eta Michèlle Alliot-Ma-
rie (UMP) ailegatu zen lehenik bozen %32,9re-
kin, ondotik Peio Etcheverry-Ainchart (EHBAI)
%27,92 eta hirugarrenik, Sylviane Alaux (PS)
%21,24rekin. Bertze kandidatuek emaitza apa-
lak egin zituzten. Bigarren itzulian, 1.021 pertso-
na joan ziren bozkatzera, eta berriz ereMAM izan
genuen aitzinean bozen%51,44 rekin eta Alaux-
ek %48,56 eskuratu zuen. Sara Pirineo Atlanti-
koko 6. barrutian sartzen da eta hor diputatua
Sylviane Alaux hautatua izan da.
Ondoko taulan, hauteskundeetako bi itzulie-

tan Saran izandako emaitzak ageri dira, parte-
hartzea, boto kopurua eta portzentajeak.

Hauteskundeak
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SENPERE

HAUTESKUNDEAK � FRANTZIAKO LEGEBILTZARRA

Michèle Alliot Marie
eskuindarrak
hauteskundeak
galdu ditu Lapurdin
eta Senperen
Hauteskundeen
arabera gero eta
ezkertiarragoa
da Senpere

Franck DOLOSOR
Ainitzekdiote lurrika-

ra gertatu zela aurtengo
hauteskunde legegilee-
tan,aspaldikopartezes-
kuinakbozak galdubai-
tzituenFrantzian,Iparral-
deanetaSenperen.On-
dokobortzurteetandipu-
tatusozialistaizanenbai-
tugu:SylvianeAlaux.Hi-
rugarrenaldiadaMichè-
leAlliotMarierekin(UMP)
lehiatzenzelaetaaurten-
gouhinarrosakministro
ohia erorrarazi du.
Nicole Péry diputa-

tuarenidazkaria,Ziburu-
kohautetsiaetaAkitania-
ko lurralde kontseilaria
izandaorainarteSylvia-
neAlaux.Senperezehar-
kalezakeenabiadahaun-

diko treinbide berriaren
alde dago errotik. Kan-
paina denboran ez du
batere hori gorde, baina
kaltetuen sufrimendua
entzutenbaitugaihortaz
herri galdeketa egitea
proposatuko duela hitz
emandu.Hainbertzekri-
tikatzen den proiektua-
renaldebaldinbadaere,
azkenean indartsuagoa
izan daMAMbaino, az-
ken 26 urteetan Lapurdi
kostaldeko diputatua
izandena.Gainerat,kar-
gu hortan ez zelarik go-
bernuanzegoen,defen-
tsa, barne, justizia eta
kanpogaietarakominis-
troetamaiz lehenminis-
tro izatekotanizanbaita.
Zortzigarren aldia zen
aurkeztenzuelaberebu-
rua baina gutik pentsa-
tzen zuten galtzen ahal
zuela. Herritar ainitz ne-
katudira,batzuekezdio-
tebarkatuFrantziakose-
gurtasun indarrak Tuni-

siarat igortzeaproposa-
tu izana iaz eta bertze
batzuek ez dute ahantzi
JonAntzamilitanteade-
sagertuzelaMAMgober-
nuan zelarik, barne eta
justizia ministerioan.
IparEuskalHerriosoa

bezala, Senpere ere ge-
ro eta ezkertiarragoa da
hauteskundeenarabera.
Seigarren barrutiko 25
herrietanAlauxek27.648
bozbilduzituen(%51,62)
eta MAMek 25.908
(%48,38), eta aldea are
haundiagoa da gurean
1.250boz(%52.99)lehe-
narentzat eta 1.109 boz
(%47.01) bigarrenaren-
tzat. Azken urteetan so-
ziologiaaldatudelaage-
ridahauteskundez-hau-
teskunde.Eskuin-zentro-
koherria izatetikpittaka-

pittakaezkerrakgeroeta
indar gehiago hartu du
nagusitu arte.
2002an, MAMek bo-

zen %62 zituen Senpe-
ren,2007anbortzpundu
galdu zituen eta aurten
%47. Ezkerreko hauta-
gaiak kontrako bidea
egin du, 2002ko lehen
itzulian 367 boz baitzi-
tuen(%17,39)etaaurten-
gobigarrenitzulian1.250
herritarren konfidantza
izan du, kasik %53.

Izarrak Senperen
Izarrak Baxe Nafa-

rroako laukoteakEroke-
riazbereazkendiskaaur-
keztukodubestenkarie-
ratat uztailaren lehene-
an, herritarren egunean.
Banka-Aldudekobozez-
tiakOlympiaPariskoare-

toan entzun ziren mar-
txoan. Udaberrian hiru-
garrendiskagrabatuzu-
ten eta orain horren aur-
kezpena egiten ari dira
herriz-herri,goxoankan-
tatzekoasmoarekinbeti.

Celtas Cortos
Amotzen
Estiloainitzekomusi-

kak entzunendira Amo-
tzeko bestetan, Celtas
Cortos,ArtxeroaketaPil
Pil taldeek alaituko bai-
tuteauzoauztailaren6tik
15erat. Zunba ikastaroa
etaerakustaldiakeskaini-
kodituzte lehenaldikoz,
etausaiakoekitaldienar-
teanmusxapelketa, las-
terketaeta zikiroakdau-
de. Uztailaren 14an arti-
sauetalaborantzaferiak
izanen dira.

ARGAZKIAK: FRANCK DOLOSOR
Sylviane Alaux diputatu sozialista berria Joel Maitia ordezkoarekin, eta MAM Vincent Bru
ordezkoarekin, Max Brisson UMPko arduradunarekin eta Daniel Poulou ordezko ohiarekin.

1. ITZULIA 2. ITZULIA
ZENTSOA 4.392 4.391
PARTEHARTZEA 2.563 2.511
BALIODUNAK 2.515 2.359
HAUTAGAIAK Botoak % Botoak %
Sylviane Alaux (PS) 726 %28,87 1.250 %52,99
Michele Alliot-Marie (UMP) 783 %31,13 1.109 %47,01
Peio Etxeberri-Aintzart (EH Bai) 450 %17,89
F. Jalleau-Longueville (F. Nazionala) 195 %7,75
Marie Contraires (Zentroa) 86 %3,42
Philippe Etxeberri (Amalur) 68 %2,70
Y. Debarvieux (Ezkerreko Frontea) 67 %2,66
Jean Telletxea (EAJ) 42 %1,67
Michele Noulibos (Lutte Ouvriere) 28 %1,11
J.F. Zunzarren (Independentea) 26 %1,03
Michel Lamarque (Independentea) 25 %0,99
Christophe Lepretre (EAI) 14 %0,56
Sylbie Laplace (NPA) 5 %0,20
Sophie Hautenauve (Piratak) 0 %0,00
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Mikel Iturbide Cubero, Gaztelukoa,
ekainaren 9an.
Ione Saint Martin, Sarakoa, ekaina-
ren 2an.
Lluvia Brianzeau Salanueva , Zubieta-
koa, ekainaren 4an.
Elaia Mindegia Aranburu , Lesakakoa,
ekainaren 8an.
Nahia Iparragirre Barberena , Etxalar-
koa, ekainaren 1ean.
Ander Sarasola Zelaieta , Igantzikoa,
ekainaren 8an.
Egoi Otxandorena Petrirena , Oronoz-
Mugairikoa, ekainaren 19an.
Ainara Maskotena Laborde , Urdazubi-
koa, ekainaren 1ean.

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

HERIOTZAK
Maria Teresa Perugorria Arretxea,
Berakoa, ekainaren 6an, 78 urte.
Consolacion Etxenike Arburua, Le-
karozkoa, ekainaren 7an, 87 urte.
Filin Apeztegia Iribarren, Berakoa,
ekainaren 15ean, 86 urte.
Benito Muru Etxegoien, Iruritakoa,
ekainaren 15ean, 91 urte.
Ignazio Iparrea Irigoien, Arizkungoa,
ekainaren 15ean, 79 urte.
Mikaela Zabaleta Goldarazena, Lei-
tzakoa, ekainaren 18an, 94 urte.
Jose Antonio Erasun Erasun, Bein-
tza-Labaiengoa, ekainaren 19an, 78
urte.

EZKONTZAK
XabierLeizaMartikorenaetaAintza-
ne Iturria Iparragirre, Etxalarkoa eta
Arantzakoa, ekainaren 9an Arantzan.
AitziberZabalaGoizuetaeta IbaiEga-
ña Ramirez, Goizuetakoa eta Donos-
tiakoa, ekainaren 9an Goizuetan.
Gilles Loudmer eta Lise-Marie Ce-
llier, ekainaren 9an Saran.
David Perugorria eta Coralie Bra-
ssat, ekainaren 16an Saran.

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

MIKEL
Zure solasaldi berritsuak

ditugu oroimenean
eguneroko gosal garaian,

txoria bezain libre
zinen mendian,
euskara zenuen

maite mintzairan.
Beti izango zara gurekin.

MALERREKA MANKOMUNITATEKO
ZURE LANKIDE-LAGUNAK

Donezteben, 2012ko ekainaren 15ean

SORTZEAK

.
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Kadete mailan
Nafarroako
errekorra
hobetu du

TTIPI-TTAPA
Kadete mailako Es-

painiako atletismo txa-
pelketak jokatu ziren
ekaineko lehenastebu-
ruan Zaragozan eta
joan den urtean beza-
la, 300 metroko laster-
ketan urrezko domina
lortu du Ane Petrirena
15 urteko sunbildarrak.
Iaz ere Espainiako

txapeldun izan zenmo-
dalitate berean. Gaine-

ra,1989tik indarreanze-
goenmarkahaustea lor-
tuzuen,40segundoeta
82zentesimakodenbo-
rarekin. Aurten, kadete
mailako bere bigarren
eta azken urtean orain-
dik marka hobea egin
du, 40 segundo eta 19
zentesimatan egin bai-
tzituen 300 metroak.
Beraz,aurtenereNa-

farroako marka gaindi-
tuta lortuzuenEspainia-
kotxapelketa irabazieta
urrezko domina golko-
ratzea(40:19).Valentzia-
ko Andrea Verduk eta
Gaztela-MantxakoHer-
minia Parrak osatu zu-
ten podiuma.

ATLETISMOA � ESPAINIAKO TXAPELKETA

Ane Petrirenak 300 metroko Espainiako
txapelketa irabazi du aurten ere

UTZITAKO ARGAZKIAK

Ezkerrean Ane Petrirena helmugaratzen eta eskuinean podiumaren gainean.

Aurtiztarra ira-
bazlearengandik
minutu eskasera
gelditu da eta
leitzarra 15
segundora

TTIPI-TTAPA
EuskoLabelBanaka-

ko Aizkora Txapelketa-
ko aurtengo irabazleak
erabakidira.Finalakekai-
naren10eanjokatuziren
Azpeitian eta eskualde-

tik bi ordezkari izan zi-
ren: 23urtez azpikoetan
AnderErasunaurtiztarra
eta gazteen mailan edo
19 urtez beheitikoetan
EnekoSaralegi leitzarra.
Lan txukuna egin zuten
batek zein bertzeak, eta
azkenean,azpitxapeldun
geldituzirenbakoitzabe-
re kategorian.
23 urtez azpikoetan,

Mikel Larrañaga (Azpei-
tia, Gipuzkoa) eta Jon
Rodriguez II.a (Segovia,
Espainia) izanzituenaur-
kari Ander Erasunek.

Azpeitiarra proba guz-
tietanaitzinetikizanzuen
aurtiztarrak eta txapela
etxeangeldituzen.Larra-
ñagak 22 minutu eta 45
segundokodenboraegin
zuenetaErasunek27:58-
koa. Rodriguez II.a hiru-
garren sailkatu zen,
30:38ko denborarekin.
Gazteen mailan, Eneko

Otaño(Beizama,Gipuz-
koa) eta Iker Vicente
(Otsagabia, Nafarroa)
izan zirenEnekoSarale-
giren aurkariak. Gipuz-
koarranagusituzenpro-
ba guztietan, baina ez
Saralegiri hainbertzeko
tarteaaterata.Azkenean,
10minutueta44segun-
doz egin zituen lanak

Otañoketa11:01eanlei-
tzarrak. Otsagabikoak
12:08ko denbora behar
izan zuen bukatzeko.
Urrezko Mailan, Flo-

renNazabal(Etxarri-Ara-
natz,Nafarroa) nagusitu
zen,AitzolAtutxa(Dima,
Bizkaia)bigarrenizanzen
eta Unai Otaño (Ibarra,
Gipuzkoa) hirugarren.

AIZKORA � EUSKO LABEL BANAKAKO TXAPELKETA

Erasun 23 urtez
azpikoetan eta
Saralegi 19 urtez
beherakoetan
azpitxapeldun

ARGAZKIA: GERARDO BENGOA
Goiko argazkietan Ander Erasun ageri da eta behekoetan Eneko Saralegi.
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Aimar Etxebe-
rria 500 metroko
lasterketan txa-
peldun izan da

TTIPI-TTAPA
Joandenurtekoaes-

perientzia urtea bezala
hartu ondoren, aurten-
goan negu eta udabe-
rrian burubelarri aritu
dira Berako Manttale
Ttikiko adin guztietako
lasterkariak

NafarroakoKirol Jokoe-
tan. Larunbatero joka-
tudituzteprobaetamai-
ladesberdinetakohain-
bat ekitaldi eta maia-
tzetik lehia guztietan
puntan ibili direnek fina-
letanpartehartzekosa-
ria jaso dute.
Lehenik , Andoni

Lazkanotegi infantil
mailako 1.000metroko
finalean izanzen;Nafa-
rroako onenen artean
sartu zen eta finalean
azkenpostuarekinkon-

formatu behar izan ba-
zuenere,03:04minutu-
ko denborarekin gara-
pen ikusgarria izandue-
la erakutsi zuen.
Eta ekainaren 2an,

berriz, Burlatako egoi-
tzetan benjamin maila-
ko (2004-2003 urteen
artean jaiotakoak) fina-
lak jokatu ziren. Man-
ttale Ttikiko hiru laster-
kari 500 metroko fina-
lean aritu ziren eta ga-

raile, aurten jokatu di-
tuen proba guztietan
egin duen bezala, Ai-
mar Etxeberria berata-
rra izanzen,01:37minu-
tuko marka ikusgarria
eginez. Unai Garro eta
EnekoGarciaere finale-
ko lehianarituzirenmai-
la ederra emanez.
50 metroko finalean

Haitz Telletxea meritu
haundizsailkatuzeneta
lesio bat eduki arren,

ederki lehiatu zen.
Eta pilota jaurtike-

tan,Unai,AimaretaHai-
tzez gain, Gorka Ara-
cues ere finalean izan
zen. Ohorezko postue-
tatik hurbil izan ziren
laurak, Manttale Ttiki-
ren parte hartze bikai-
na bororbilduz. Beraz,
eta guzti hau tarteko,
Manttaleko harrobia
emaitzak ematen hasi
dela erran daiteke.

ATLETISMOA � MANTTALE LASTEKETA TALDEA

Manttale Ttikiko
korrikalariak
bikain moldatu dira
Nafarroako Kirol
Jokoetan

UTZITAKO ARGAZKIA

Prestatzaile eta laguntzaileekin larunbatero elkartzen dira neska-mutikoak.

Hainbat
erakustaldi ere
eginen dira

TTIPI-TTAPA
Urtero bezala, Herri

Kiroletako hainbat txa-
pelketa jokatuko dira
Iruñekosanferminetan.
Nafarroa mailako txa-
pelak erabakitzeko le-
hiak izanendira. Saioak
12:00etan hasiko dira.

UZTAILAK 8
•Nafarroako Bikoteka-
koAizkoraTxapelketa.
Bertzeakbertze,Larre-
txea atta-semeek eta
Jon Rekondo eta An-

der Erasunek parte
hartuko dute.
• Nafarroako I. mailako
Arpana txapelketa.

UZTAILAK 9
• Nafarroako Harri-Ja-
sotze Txapelketa. Le-
rro hauek idaztera-
koanpartehartzeaziur-
tatua zutenakJosetxo
Urrutia (Leitza) eta Xa-
bier Ariztegi Santxin
(Etxalar) ziren.
• Proba konbinatuen
erakustaldia (kimuen
mailan).
• Haurrentzako herri
probak.

UZTAILAK 10
• XIV. San FerminMoto-

zerra Txapelketa. Es-
kualdekoenartean,Oie-
regikoEstebanArrutiari-
ko da.
•Kañamaresanaienera-
kustaldia(zerratokia,ai-
tzurrarekinegurramoz-
ten).

UZTAILAK 11
•Nafarroakokadetemai-
lakoArpanaTxapelke-
ta. Tartean izanen dira
Eneko Irigoien eta
EkaitzMaritorenabaz-
tandarrak.
• Nafarroako Txinga
Txapelketak, bai gizo-
nezkoenaetabaiema-
kumezkoena ere.
• Harrijasotze erakustal-
dia Mikel Saralegirekin

(baieztatu gabea).

UZTAILAK 12
• Nafarroako Ingude Al-
txatze Txapelketa. Le-
rro hauek idazterakoan
Josetxo Urrutia leitza-
rrakpartehartzeabaiez-
tatua zuen.
• Harrijasotze erakustal-
dia IñakiPerurenarekin.
• Aizkora erakustaldia
JuanJoseLopezetaDo-
nato Larretxearekin.

UZTAILAK 13
• Nafarroako Lasto Al-
txatzeTxapelketa.Kar-
los Sein, Eneko Telle-
txeaetaArkaitzRetegi
igantziarrek parte har-
tuko dute.

•Motozerraerakustaldia
(erabaki gabea).

UZTAILAK 14
•III.MailakoAizkoraTxa-
pelketako kanporake-
ta. Tartean izanen dira
EnekoSaralegi (Leitza-
Iruñea), Julen Olano
(Leitza), Joxean Etxe-
berria (Ziga),Migel An-
gelEtxeberria (Beintza-
Labaien), Martin Te-
lletxea(Ezkurra)etaKe-
nari Erasun (Aurtitz).
• Nafarroako Gurdi Al-
txatzeTxapelketa.Le-
rro hauek idazterako-
an,JosetxoUrrutiazen
partehartzea baiezta-
tuazueneskualdekoa.
• Lasto botatze saioa.

HERRI KIROLAK � UZTAILAREN 8TIK 14RA

Nafarroa mailako hainbat txapelketa
erabakiko dira Iruñeko sanferminetan
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Erakusketak
ZUGARRAMURDI
Michel Courougnon-en
margo erakusketa
Ekainaren 2tik uztai-
laren 1eraMichel
Courugnon-en Visions
margo erakusketa
ikusgai Sorginen Mu-
seoko ganbaran.

ELIZONDO
Juan Carlos
Olaetxearen margo
erakusketa
Uztailaren 13tik 31ra
Juan Carlos Olaetxea-
ren margo erakusketa
ikusgai izanen da
Arizkunenean.

ELIZONDO
Baztandarren Biltzarra
kartel lehiaketa
Uztailaren 6tik 19ra
Baztandarren Biltzarra-
ko kartel lehiaketara
aurkeztutako lanekin
erakusketa izanen da
Arizkunenean,
18:00etatik 20:00etara,
Baztandarren Biltzarra
Elkarteak antolatua.

Kontzertuak
LESAKA
Musika bandarekin
bidaiatuz
Ekainaren 29an ema-

naldi berezia eskainiko
du musika bandak
20:00etan Eskolttikiko
aparkalekuan.

SARA
Larrun Kanta taldea
elizan
Uztailaren 3an Zahar
Larrun Kanta taldeak
kontzertua emanen du
elizan 21:30ean. Sar-
tzea 10 euro. 14 urte
baino guttiagokoek
urririk.

Usopop in the park
festibala
Uztailaren 7an Zahar

Etxe zaharraren parke-
an Botibol, Belako, Ga-
ri eta Elorn taldeak ari-
ko dira 18:30etik goiti.
Lehenxeago Pantxika
Solorzano eta Xanok
Elektronik Plist hau-
rrentzako dantzaldia
aurkeztuko dute.

SENPERE
Izarrak taldearen
kontzertua
Uztailaren 1ean Iza-
rrak Baxe Nafarroako
laukoteak kontzertua
eskainiko du 20:00etan
plazan.

Ikastaroak
ELIZONDO
Haurrentzako pintura
eta grabatu tailerra
Ekainaren 25etik
uztailaren 6ra Javier
Ciga haurrentzako
pintura eta grabatu
tailerra, astelehenetik
ortziralera.

Thailandiako masaje
ikastaroa
Uztailaren 4tik 16ra
eginen da Thailandiako
masaje ikastaroa. Fres-
no eta Eguzkilore el-
karteek antolatua.

Uztailaren 9an eta
16an aromaterapia eta
haurrendako masajea.
Uztailaren 10ean bi-
koteendako masajea.

Antzerkiak
ETXALAR
Zugarramurdiko
Akelarrea
Ekainaren 30ean Zu-
garramurdiko antzerki
taldeak Akelarre obra
eskainiko du plazan
21:30ean, Etxalarko
Euskara Batzordeak
antolatuta. Ondotik,
Larraburuan kantu afa-
ria. Txartelak salgai
Herriko Ostatuan eta
Elutsan.

Ospakizunak
LEITZA
Sexu Askatasunaren
Eguna
Ekainaren 28an anto-
latu du Sexu Askatasu-
nerako Taldeak. Ogiyik
karri etzun semia an-
tzezlana 20:00etan zi-
neman eta 21:30ean
afaria Torrean.

SARA
San Josepe eskolako
besta
Ekainaren 30ean os-
patuko da kiroldegian.
Arratsaldean haurren
ikusgarria eta afaria.

Bestak
DONEZTEBE
San Pedro bestak
Ekainaren 28tik uztai-
aren 1era San Juan
bestak. Xehetasunak
568. alean

ERRATZU
San Pedro bestak
Ekainaren 28tik uztai-
laren era San Pedro
bestak. Xehetasunak
568. alean.

LESAKA
San Fermin bestak
Uztailaren 6tik 10era

SARA | 2012.07.07
Usopop festibala Lizarietatik
plazara jautsi da

Botibol, Belako, Gari eta Elorn
taldeakarikodira18:30etikgoi-
ti ZaharEtxezaharrarenparke-
an. Elektronik Plist haurrenda-
ko dantzaldia ere izanen da.

Jaialdiak

ETXALAR | 2012.06.30
Zugarramurdiko antzerki
taldearen Akelarrea plazan

Zugarramurdiko antzerki talde-
akAkelarreantzezlanaaurkeztu-
koduEtxalarkoplazan21:30etik
aitzinera. Ondotik, Larraburuan
kantu afaria eginen da.

Antzerkiak

BAZTAN | 2012.07
Udako zine programazioa
herriz herri astelehenetan

2012ko Arte eta Kultura egita-
rauaren barnean antolatutako
Udako zine programazioa
Anizko frontoian abiatuko da
Chihiroren bidaia filmarekin.

Zinema

ekainak 28 - uztailak 11

PROPOSAMENA

LESAKA-AZPILKUETA
Iruñera joan gabe ere,
sanferminen txanda

Hiriburura joan beha-
rrik gabe, Azpilkuetan
eta Lesakan sanfermi-
netan murgiltzeko ai-
tzakia ederra dugu gu-
rean. Egitarau zabalak
prestatu dituzten ba-
tean nahiz bertzean.
Lesakan San Fermin
eguneko Zubigainekoa
edo peñen eguneko
jautsiera ikusgarriak di-
ra. Azpilkuetan, ber-
tzeak bertze, mariatxia
izanen dute igandeko
Gazte Egunean.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Seme-alabak direla,
ez du nahi adina

denbora izatenberetzat
Amaiak, baina «egia da
koxkortzenaridirenhei-
nean, gero eta denbo-
ragehiago izatenarinai-
zela niretzat, eta bertze
gurasoekin ere tarte
ederrak pasatzen ditut
aunitzetan, parkean,
plazan…». Afizio nagu-
siakyogaegitea, irakur-
tzea eta mendian ibil-
tzea ditu eta asteburu-
rako planik onenerako,
«furgonetahartu eta fa-
miliarekinhorbarna joa-
nennintzateke itsasoal-
dera, ez hagitz urrutira;
goizeangoiz, yogasaio
bategin,gerobainubat,
bazkaldu eta kuluxka;
arratsaldean paseoa,
afaldueta izozkibat jan».
Oporretarako Medite-
rraneoko kosta gusta-
tzen zaio, batez ere Gi-
rona aldekoa: «Egural-
di on xamarreko egun
batzuk behar izaten di-
tut, beroa, eguzkia...».
Korsikara egindako bi-
daia gelditu zaio gogo-
an,«hangopaisaiak izu-
garri politak dira, kos-
ta, mendialdea... dena
gustatu zitzaidan». Be-
re ametsetako bat New
York,«etxe-orratzen hi-
ria» ezagutzea da.

«Korsikako
paisaiak izugarri
politak dira, dena
gustatu zitzaidan»

Nire aukera

Amaia Lasheras
Lesakako itzultzailea

San Fermin bestak.
Xehetasunak 12. orrial-
dean.

AZPLKUETA
San Fermin bestak
Uztailaren 6tik 9ra
San Fermin bestak.
Xehetasunak 41. orrial-
dean.

LEITZA
Gorriztarango pestak
Uztailaren 1ean
Gorriztaran auzoko
pestak ospatuko dira.
Xehetasunak 38. orrial-
dean.

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.

Zinema
BAZTAN
Udako zinema
Uztailaren 2an Anizko
frontoian Chihiroren bi-
daia filma euskaraz
22:00etan.
Uztailaren 9an Elizon-
doko Merkatuko Pla-
zan Ilargi berria, gain-
behera saga filma eus-
karaz 22:00etan.
Uztailaren 16an Leka-
rozko frontoian Hiru
mosketariak filma ikus-
gai 22:00etan.
Baztango Kultur Ba-
tzordeak antolatutako
Udako zinea progra-
mazioa, 2012ko Arte
eta Kultura egitaraua-
ren barnean.

Era askotako lanak biltzen ditu Patziku Perure-
narenazken liburuhonek: egunerobizitzeaketa

liburu irakurtzeak eragindako kritika eta gogoetak;
gure prentsaz, kulturaz, literaturaz, politikaz, dan-
tzaz,bertsolaritzaz,kirolaz, triperotzaz,sexuaz,utzi-
keriaz, hipokresiaz, ijitokeriaz eta bai ijitotasunaz
ere… Hainbat aldizkaritan argitara emandako arti-
kulu galduak. Esaldi aforistikoen bidez zabalduta-
ko iradokizunak eta sumak edo egileak horren go-
goko dituen Goizueta eta Leitza bitarteko hiztun
xaharren ahotik jasotako zilar hotsa artxiboetako
urre-printza galduekin nahastuz moldatutako arti-
kuluak, Patzikuren ohiko estilotsuan, euskararen
berarenbizitasunetaedertasunbilaburutuak. Idaz-
leak aipatu duenez, liburuarekin «ikasi eta goxatu
eginendute euskal filologoek, itzultzaileek, hiztegi-
gileek, esatariek, euskaltzainek, irakasleek, hizla-
riek, euskara ikasten ari direnek… hizkuntza sa-
murtzeko eta goxatzeko formula asko daudelako».

Baztango ondare arkitektonikoak interes histo-
riko, artistiko, zientifiko eta etnologiko haundia

dauka: etxeak, hirigintza, etxe singularrak, base-
rriak, errotak, jauregiak, ondare industriala, aztar-
nategiak... Dorrea Elkarteak hemengo arkitektura
etaetxegintza tradizionalaren informazioa jaso, iker-
tu, hausnartu eta irakatsi nahi du, ondare arkitek-
tonikoarekin lotura daukaten jarduerak bultzatuz,
baita ondare historikoarekin eta kultura orokorra-
rekin ere, zonaldeko entitate publiko eta pribatue-
kin batera: erakusketak, kontzertuak eta ekitaldi
kultural orokorrak. Iruritako Jauregian dauka elkar-
teak egoitza fisikoa, baina Interneten ere blog txu-
kuna sareratua du, berriekin (Baztango baserrien
lanabesak…), agendarekin argazkiekin, esteka in-
teresgarriekinetanola, ezkontakturakopostaelek-
troniko helbidearekin (dorreaelkartea@gmail.com).

Patxi Merceroren testuek Leihotikan taldearen
izaerari sakontasuna eta pisua ematen segi-

tzendiote, jorratutakogaien inguruko ikuspuntu in-
timoago bat eskaintzen baitute. Bere aldetik, Gor-
kak intentzio honekin bat egiten du. Titiren oinari
erritmikoaren azkartasun eta baretasuna eta Aito-
renezinegonarekinbatera,guztiekmakinariaengra-
natzendute,Leihotikan izenezezagutzendena.Da-
goeneko 20 urte daramazkite elkarrekin eta ezin
hobeki ezagutzenduteelkar. Leihotikanmusikaes-
tilo bat baino gehiago da, bizitzeko jarrera da, ja-
rreraeskuzabala,bakoitzarenalderdirikonenasus-
tatzen saiatzen dena, beti ere punk-rockaren ikus-
puntu inkonformistatik. Hona hemen orain arteko
lanik landuena, zuzenekoetan defendatzeko egi-
nak izan diren abestiez osatua. Azkenik, Bosch
abestiarekin egindako bideoa azpimarratu behar
da, baita Aitorren diseinu grafikoa ere.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Alberdania, 2012

Saski bete intxaur
ezalditan bilduak

Liburua

PATZIKU PERURENA

Gor Diskak, 2012

Harold

Musika

LEIHOTIKAN

Baztango ondarearen
lagunen bloga

Internet

DORREA.BLOGSPOT.COM
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ta. �948 637796 /bortzi
riak@ikanet.net.

ZERBITZUAK
denetarik

LANA
eskariak

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

Zonaldeko (Etxalar) mu-
til batek informatika
ikastaroakemanen lituz-
ke, taldeka edo etxez-
etxe. Deitu konpromiso-
rik gabe. �661 155056/
info@monoko.net.

Magisteritzaetapedago-
gia ikasketakdituennes-
kagaztebatekudankla-
se partikularrak ema-
nenlituzke.�630741027.

Informatikan ingeniaria
den mutil gazte bat lan
bila dabil. Hizkuntzetan
abila: euskara eta gazte-
lania ama-hizkuntza, in-
gelesa erdi mailakoa eta
frantsesaetaalemanaoi-
narrizko maila. �677
241571.

Neskagazteeuskaldu-
na euskara eta frantse-
seko klaseak emateko

takoeraikinean. Berogai-
lua eta igogailuarekin. 3
logela, egongela, sukal-
dea, bainugela. Dena
kanporabegira.Prezioa:
120.000euronegoziaga-
rriak. �669 877943.

DONEZTEBE.Pisuasal-
gai, egoera onean. Be-
rogailuarekin eta traste-
lekuarekin. 85.000 euro-
tan, abudo erosteko.
�607 978656.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

ELIZONDO.Akullegi ka-
rrikan 2 logelako pisua
errentan emateko.�646
774117.
LESAKA.Apartamentua
errentan emateko iraile-
t i k eka i ne ra . � 948
637862 / 678 855056.

IRUÑEA. UPNAtik hur-
bil pisuaerrentanemate-
ko. Lau lagun sartzen di-
ra (3 logela). Moblezta-

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

GARAJEAK-LOKALAK
salgai

ARRAIOZ. 45 m2ko ba-
jerasalgai.�629317086.
ETXALAR. Harategia
traspasatzenda.Edogai-
nontzean,hango tresne-
riak salgai (kamara, bitri-
na, pisua...). Gutti erabi-
liak eta egoera onean.
� 661 345637 / 687
863527.

GARAJEAK-LOKALAK
errentan emateko

LESAKA. Haizegua os-
tatua errentan emateko,
abuztuan lanean haste-
ko prest. �677 594893.

LESAKA. Kattu ostatu-
jatetxea urriaren hasie-
ratik aitzinera errentan
eman nahi da, oraingo
maizterra jubilatuko bai-

tua, berokuntza zentra-
la, bizitzera sartzeko
prest. �669 260192.

LEGASA.Pisuaerrentan
emateko, berritua eta
mob lez ta tua . � 677
089046.

ETXEBIZITZAK
konpartitzeko

IRUÑEA. 2 neska behar
dirapisuaosatzekoArro-
sadian. 200 euro (bero-
gailuabarne).Animazai-
tez! �620 747213.

LURRAK-ORUBEAK
salgai

BERA. Bi bizitzako etxe
bat egiteko lur eremua
salgai, herriaren ondo-
ondoan. Urbanizatua.
�677 592133.

LURRAK-ORUBEAK
errentan hartu

BAZTANEN EDO MA-

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.

ELIZONDO. Maurizio
Berekoetxean (eliza gi-
belean)pisuasalgai.2 lo-
gelaetabainugela,egon-
gela, sukaldeaetabalkoi
ederra.Aparkatzekopla-
za eta trastelekua. Igo-
gailua aparkalekutik sa-
bairaino. �628 544929.

ETXALAR.Promotorea-
rengandik zuzenean es-
treinatu gabeko etxebi-
zitzak salgai. Bi solairu-
takoetxebizitak, garajea
etakanporaematenduen
lorategiarekin.Preziobe-
rriak. �629 443405.

IGANTZI. 70m2ko pisu
berria salgai, 2 logela,
egongela-sukaldea,bai-
nugela,kalefakzioa, tras-
telekua eta marra gara-
jean. Ikuspegiederraketa
oso lasaia. 162.000 eu-
ro.Errentarakoereauke-
ra 400 eurotan. �670
218613.

IRUÑEA. Ospitale eta
unibertsitate inguruanpi-
suasalgai. Zaharberritu-

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): 41,00 € (+1,00)

Zerri gizena
1,380 € kiloa. (+0,014)

Zerramak:
0,590€ Kg/bizirik. (+0,014)

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 4,13 (=)
1.koa 3,83 (=)
2.koa 3,62 (=)
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,19 (=)
1.koa 3,91 (=)
2.koa 3,84 (=)

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
(ekainaren 8tik 15era bitarteko prezioak)
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prest dago, baita bertze
klase partikularrak ere.
�661 772065.

Emakume euskaldun
bat edozein lanetan ari-
ko litzateke:ostalaritzan,
jendehelduekin (emaku-
mezkoekin ala gizonez-
koekin), etxeak garbi-
tzen... �664 545925.

Berakomutil bat sukal-
de laguntzaile edozerbi-
tzari lanetan ariko litza-
teke, esperientzia haun-
diarekin. �657 409499.

Neskagazteeuskaldu-
nak haurrak zainduko li-
tuzke, ordutegi zabala.
�661 772065.

Emakume euskaldun
batetxeakgarbitzenedo
adinekoak zaintzen ari-
ko litzateke Lesakan.
�948 637182.

Edozein herritako jaie-
tan tabernan lan eginen
nukeen neska bat naiz,
10 urte baino gehiagoko
esperientziarekin. �620
747213.

LANA
eskaintzak

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

BERA. Jatetxe batean
bazkalorduan esperien-
tzia duten sukaldaria eta
zerbitzaria behar dira.
�948 631658.

ANIMALIAK
oparitu

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

IGANTZI. Zakurkumeak
oparitzeko, setter/spa-
niel arrazakoak (tamaina
ttikikoak),2hilabete (arra
etaemea). �678024636.

tuasalgai. Pagoaetaha-
ritza.Etxeraeramatenda.
�676 242520.

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

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.

Bigarreneskukotrikiti-
xa bere kaxarekin, gutti
erabilia, salgai. �688
641354 (deitu 18:00eta-
tik aitzinera).

Belar bola idorrak sal-
gai. �660 393436.

ANIMALIAK
salgai

Bi ahari salgai, 15 hila-
betekoak.�618962794.

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

6 urteko poney salgai.
�948 453037.

MOTORRAK
salgai

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

Piaggio NRG2 scoote-
rra salgai, 50cc-koa.
Egoera arras onean eta
prezio negoziagarrian.
�948 452119.

DENETARIK
salerosketak

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

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

ORONOZ. Egurra xehe-

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

MARKEL TORRES
ALEMANek ekaina-
ren 25ean 5 urte
bete ditu. Muxu
bat Oronoz eta
Lesakako familia
eta bereziki ama-
txo, aitatxo eta
Unairen partetik.

Uztailaren 3an
Labaiengo MARIA

TELLETXEA ITU-
RRALDEk 12 urte
beteko ditu. Fa-
milia guztiaren
partetik zorionak
eta egun polita
igaro dezazula.

Arantzako OINATZ

MARIEZKURRENA

MAIZek ekainaren
23an lehendabizi-
ko urtea bete du.
Zorionak Oronoz-
ko atautxi, amatxi
eta osaba-izeba
guztien partetik.

Lesakako ENAITZ

BEREAUk 2 urte
bete ditu ekaina-
ren 25ean.
Zorionak eta
aunitz urtez
familia osoaren
eta berexiki
Unaxen partetik.

ANTTON IPARRA-
GIRRE ITURZAETAk
urteak beteko
ditu uztailaren
2an. Aunitz urtez
etxeko guztien
partetik! Presta-
tiko diguzu me-
rendu goxoa, ez?

MARKEL ZELAIETA BERASATEGI

beratarrak eta bere attatto
XEXELUk urteak bete dituzte
ekainaren 25 eta 16an. Zorionak
eta muxu haundi bat familia
guztiaren partetik.

Lesakako XUBAN ALMANDOZ

SUSPERREGIk urtea bete du
ekainaren 18an. Zorionak ttikitto
familiaren partetik eta berexiki
Lorea, Ainara eta Julenen partetik.

Leitzako MIKEL eta BENAT PORTU

BARINAGAREMENTERIAk 4 urte
beteko dituzte ekainaren 29an.
Aunitz urtez Lesakako familiaren
partetik eta bereziki, Orti, Lexuri,
Nahia, Elorri eta Aiert lehengu-
suen partetik muxu haundi bana.

Leitzako NAROA eta UXUE

MARIEZKURRENA ALDUNTZINek
urteak beteko dituzte uztailaren 4
eta 13an. Zorionak eta muxu
haundi bat familiakoen partetik,
eta batez ere Saioa, Iera eta Irati
lehengusuen partetik!

Sunbillako NEREA PETRIRENA

GOROSTERRAZUk urteak beteko ditu
uztailaren 4an. Aunitz urtez eta
eguna ongi ongi pasa zure familia
guztiaren partetik baina berexiki
Iraide eta Garaine iloben partetik
eta zure semetxo Ibairen partetik.
Berendu goxo-goxoa prestatu.
Muxuak.
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