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Herriko bestak
Beintza-Labaien, Bera, Ziga,
Gaztelu, Leitza eta Sunbilla

SUNBILLA � 32
8 lagunek idiaren aurka
neurtuko dituzte indarrak

BAZTAN � 46
Xorroxinen alde
Behikaka.com igandean

DONEZTEBE � 33
Josetxo Ezkurra
erremonte profesionalean

LEITZA � 44
Korto lehiaketa antolatu
dute Atekabeltzen

Bigarren
munduko Ironmanik
gogorrenean � 28

ARRAIOZ | Baztan-Errekako XXXIII. Laxoa Txapelketa

Laxoa txapelketaren finala eta
afari-gaupasa abuztuaren 4an � 48

ZOZKETAK � 55

Txartela egiteko
deitu 948 63 54 58ra

BERTIZARANA � 40

Jakien planta irekitzeko
proiektuari aldeko txostena
Martikok Narbarten egin nahi duen janarien
plantari aldeko ingurumen txostena eman diote.

URDAZUBI � 50

Burdinaren egunaren
5. edizioa agorrilaren 11n
Pilotaren Unibertsoari buruzko ekitaldiak agorrila-
ren 4 eta 25ean, eta buruilaren 16an izanen dira.

ARGAZKIA: ONDIKOL

Frantzia eta Espainiako kartzeletan preso dituzten senideen testigantzak
Milaka kilometro egitera kondenatuak daude bisitatzera joaten diren aldiro ERREPORTAJEA � 3-5

Goizeko 11:30ean hirugarren eta laugarren postuak
erabakitzeko partida jokatuko da eta 17:30ean finala.

Gero, ilunabar eta gau partean, besta giroak hartuko dio
txanda kirolari. Laxoaren aldeko afaria 21:30ean

izanen da frontoian eta ondotik gaupasa.
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G. PIKABEA
Etxerat euskal preso

politikoensenideenelkar-
tearen arabera, 13 dira
Frantzia eta Espainiako
espetxeetandaudenes-
kualdeko preso politiko-
ak, 6 estatu espainia-
rreaneta7estatufrantzia-
rrean. Senideek kilome-
trosailaeginbehardituz-
te bisitatzera joateko eta
etxekoedolagunekseni-
deapreso izatea nola bi-
zi duten jakin gogoz, lau
seniderekin egon gara.

Trini MIRANDA
Jone Lozanoren ama

(ARESO)
«Normalizazioa ezi-
nezkoa da maite de-
na ikusteko 700 km
egin behar direnean»

«Goizeko 8etan jaso
nuendeihuraezdutseku-
laahaztuko.Munduagai-
nera etorri zitzaidan, de-
na beltz jarri zen. Baina
berehala,horrelakoegoe-
ramingotsetanesperien-
tziadutenen laguntza ja-
sogenuen,geroztikgure
bizitza markatu duen bi-
deankokatuetaorienta-
tzeko». Trini Mirandaren
hitzak dira, eta Jone ala-
barenatxiloketarenberri
izan zuen uneaz ari da.
Familia ttikia bada ere,
Joneren hurbileko lagu-
nei esker, familia haundi
bateansentitudelaaitor-
tudigu,etahoriezduela
inoizahaztuko.«Hasiera-
tik ingurukoen babesa
izugarria izan da, eta es-

petxeratuzutenetik16hi-
labetera orduko elkarta-
suna sentitzen dugu».

Jonepresodagoene-
tik «sentimendu kontra-
jarriak» omen ditu: «ba-
tetik, indartsuetaanimo-
so egoten saiatzen naiz,
berakhorrelaegoteana-
hiduelakoetahorrelabe-
hargaituelako.Bainabes-
tetik, eguneko 24 ordu-
tanamorruaetahaserrea
sentitzenditut,etabehe-
raldiakizatenditut.Gogo-
rrena,behartuta,Jonefal-
ta izatea egiten zait».

Aldi bakoitzean, 900
batkilometroegitendituz-
te Jone ikusteko, eta
«hainurrutiegoteakegoe-
ra are krudelagoa» egi-
tenduTrinirentzat: «atxi-
loketa unetik senideei
ezartzen diguten zigor
gehigarria ulertezina eta
krudela da». Kudeaketa

pribatua duen Lyongo
kartzelan du alaba, eta
euskal preso politikoak
dauden lehen aldia da.
Gutxieneko eskubideak
lortzekoborrokaeginbe-
har izandutelaazaldudi-
gu: «isolamendu eta go-
segrebetatikpasatudira,
eta orain egoera lasaia
da».Asterogutxienezbi-
sita bat egiten diote, eta
batzuetanbi. «Guremai-
tasun eta babes guztia
eramatensaiatzengara»,
dio. Halere, bere irudiz,
«lagunaskorenbisitaga-
rrantzitsuada,bakoitzak
Euskal Herriaren zati bat
biziaraztendiogulakoeta
gure artean sentiarazte-
ko modua delako».

Espetxean dagoene-
tik «alaba zuhurrago eta
helduago» ikusten du:
«egunean22orduziegan
egotearenondorioz,nor-

bera hobeki ezagutzen
da». 25 urterekin «mutu-
rrekoegoeragogorrakbi-
zitzen» ari dela uste du,
eta«behartutakoabiadu-
ran heldutzen ari dela».

Egoera politiko be-
rriazhauxeiritzidio:«Eus-
kal Herriaren eskubidea
onartugabesegitzendu-
te,bainaitxaropenezbe-
giratzen diot egungo
egoerari, eta batez ere,
ideia eta ekimen berriak
dituztenhainbestegazte
ikusteakanimatzennau».
Espainiaretafrantziares-
tatuenjarreraz,ordea,ze-
ra dio: «noraezean dau-
denetainiziatibarikgabe-
kopolitikariakdaudees-
tatuenburu,ezdietegoe-
rakeskatzenduenausar-
diaetaborondaterikikus-
tenetagurepresioakbe-
hartukodituzerbaitegite-
ra». Bere hitzetan, «uste

baino gehiago kostako
zaigu,bainapresoenetor-
kizuna etxean, herrian,
beraien inguruarekin eta
EuskalHerriangizartejus-
tu eta solidario bat izan
dadinlaneanikustendut».

«Lehenminututikjaso
dugun babesa eskertu»
nahidio jendeari, «ezga-
relakoinoizbakarriksen-
titu, eta preso eta erre-
fuxiatuak ekartzeko eki-
menakbabestekoerees-
katukonieke.Gizarteho-
nen normalizazioa ezi-
nezkoada,600familiatik
goraetahaueninguruak
maitedutenaikustekoba-
taz beste 700 kilometro
eginbehardituztenean».
Alabari, berriz, hauxe:
«animoakeman,bereto-
kia zain duela eta maite
dugula. Gure babes eta
indarguztiadituhoriaha-
liketaazkarrenlortzeko».

GIZARTEA � PRESOEN SENIDEAK KONTU KONTARI

Eskualdeko 13 preso daude frantziar
eta espainiar estatuetako espetxeetan
Bertzalde, hilabete honetan Beñat Atorrasagasti lesakarra atxilotu dute Eskozian

Iñaki Erro elizondarra 1987an atxilotu zu-
ten eta kartzelan urte gehien daramatzan
eskualdeko presoa da, 25 urte. Berriki
arte, Naia Lacroix senpertarra zen atxilo-
tutako eskualdeko azkena, otsailean

atzemana. Baina azken asteotan bertze
atxiloketa bat izan da: Beñat Atorrasa-
gasti lesakarra uztailaren 13an atxilotu
zuten Eskozian, Madril eta Parisen euroa-
ginduz. Berak, ordea, uztailaren 16an

Eskoziako epaile baten aitzinean deklara-
tu eta estatu espainiar eta frantziarrera
estraditatzea baztertu zuen. Abuztuaren
2an berriz deklaratu beharko du Edinbur-
gon eta bitartean atxilotuta edukiko dute.

ESKUALDEKO PRESO POLITIKOAK, FRANTZIA (F) ETA ESPAINIAR (E) ESTATUETAKO ESPETXEETAN

PRESOA HERRIA NOIZTIKPRESO ESPETXEA ESPETXERAKOBIDAIA
Iñaki ERRO* Elizondo 1987 Almeria (E) 1.940 km joan-etorrian, 19 ordu
Joxemiel GAZTELU Elizondo 1997ko uztaila Algeciras (E) 2.200 km joan-etorrian, 12 ordu
Joseba ARANIBAR Bera 2007ko uztaila Fleury (F) 1.822 km joan-etorrian, 20 ordu
Mikel KARRERA Arantza 2010eko ekaina Osny (F) 1.892 km joan-etorrian, 20 ordu
Mikel SAN SEBASTIAN Lesaka 2008ko otsaila Pontevedra 1.492 km joan-etorrian, 15 ordu
Iñaki FAGOAGA Lesaka 1993ko urria Alacant 1.346 km joan-etorrian, 13 ordu
Igor PORTU Lesaka 2008ko urtarrila Cordoba (E) 1.676 km joan-etorrian, 18 ordu
Andoni SARASOLA Lesaka 2009ko abuztua La Sante (F) 1.822 km joan-etorrian, 20 ordu
Mattin SARASOLA Lesaka 2008ko urtarrila Jaen (E) 1.608 km joan-etorrian, 16 ordu
Jone LOZANO Areso 2011ko martxoa Lyon-Corbas(F) 1.804 km joan-etorrian, 19 ordu
Iñigo ELIZEGI Goizueta 2004ko apirila Saint Maur (F) 1.320 km joan-etorrian, 16 ordu
Naia LACROIX Senpere 2012ko otsaila Châlons-en. (F) 1.890 km joan-etorrian
Frederic HARANBURU Senpere 1990eko apirila Lannemeza (F) 400 km joan-etorrian, 2 ordu
*Iñaki Errok zigorra 2010eko maiatzaren 16an bete bazuen ere, 197/2006 Doktrina ezarri eta 2017ra arte luzatu
diote zigorra. Gaixotasun larri eta sendaezinak dituzten presoen artean dago, kardiopatia baten ondorioz.
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Haritz GAZTELU
Joxemiel Gazteluren iloba

(ELIZONDO)
«Bisitaren ondotik,
hurrengora arte
erratea da
gogorrena»

«Atxilotu zutenetik 15
urte pasatudira eta gau-
zaaunitzgertatudira tar-
tean, atxilotzerakoan in-
komunikaturikpasatuta-
kobortzegunak,epaike-
ta eta sententzia, jasan-
dako trasladoak –bortz
kartzelatik pasatu da eta
geroetaurrutiagodago–,
gose grebak... Horiek
guztiekkezkasortzendu-
te eta momentu txarrak
pasatzen dira». Haritz
Gaztelu da solasean ari
dena, osaba preso ego-
tea nola daramangalde-
tuz hori erran digu. Gai-
neratu digunez, «batez
ere hasierako bortz egu-
nezzereginenziotenbel-
durrez egon ginen. Bere
aitarenhiletaeguneanhe-
menegonetaberriroera-
manzutenuneabereziki
gogorra izan zen».

Inguruan babesa so-
matudu, baina «deneta-
rikbadagoela»aitortudi-
gu: «badaude interesa-
tzendirenak,ikusterajoa-
ten direnak edo bertze
modu batez laguntzen
dutenak. Bere bizitokian
babesaunitzezerezaba-
lagoajasoduetazerbait
eman duenari eskerrak
eman behar zaizkio».

Bisitetazeremintzatu
zaigu. 1.100 bat kilome-
troeginbehardituzteosa-
baikustekoetahorretara-
ko,«esfortzuhaundiaegin
behar dela» dio. Baina
garbi dubisitadela «pre-
soari bizia ematen dio-
na».Hilabeterofamiliare-
kinbisabisbat izatendu,
etabikotekidearekinber-
tzebat:«hauetanberekin
kontaktua izan dezake-
zu eta ordu eta erdi irau-
tendute».Aldiz, lagunar-
teko bisitak kristal baten
bitartezdiraeta40minu-
tukoak.Algeciraserajoa-
teko,berriz, senideakbi-
sitatzera astero Euskal
Herritikateratzendenau-

tobusa erabiltzen dute.
Funtzionarioekin duten
harremanaz ere galdetu
diogu: «normaleanezda
arazorik izaten,nahizeta
betibadenbatenbat izo-
rratu nahian. Orain, zoz-
keta bidez izaten diren
katxeoak eta hatz mar-
kak utzi behar ditugu».

Osaba nola dagoen
ere jakin nahi izan dugu:
«berakezdugaihonetaz
aunitzik aipatzen galde-
tzenezbadiozu.Bere na-
hia kanpokaldera itxura
ona ematea eta umore-
tsu egotea dira». Baina
Haritz «seguru» dago
«une txar aunitz izanen
dituela.Gaizki daudene-
an kideek elkar lagundu
eta animatzen dute be-
heitiezetortzeko».Gaine-
ratudigunez,EuskalHe-
rrian sortu den egoera

politiko berriarekin «zer-
baiteginendenarenitxa-
ropenezdaudepresoak,
bainajakindaaunitzkos-
takodelaetaoraindikere
edozeinmugimenduegi-
tekoaunitzborrokatube-
har dela». Etxekoek ere
egoera berri honekin
«itxaropen gehixeago»
dutelaerrandigu: «baina
argi dugu estatuari pau-
suakemateaaunitz kos-
tatzen zaiola eta gu ez

bagara mugitzen be-
raiekarraserosodaudela
daudenbezala.Estatuek
psikologikokietaerrepre-
sioa erabiliz irabazi nahi
digute,bainaezdugugu-
re bidean etsi behar».

Senide izanda, bere
kezka nagusiena «pre-
soarenegoerarenberriez
izatea»omenda.Etago-
gorrena?: «bisitaren on-
dotik, hurrengora arte
erratea, bera ikusteko
ehunka kilometro egin,
etaarrasmotzadabisita».

Herritarrei «presoak
Euskal Herrian ikusi eta
egoera berri honetan ai-
tzinera pausuak eman
daitezen, gure kezka eta
haserreaerakustekokale-
raaterabehardela»adie-
razinahiizandieetaespe-
txean daudenei «animo-
rik haundienak» bidali.

Gaizka SARASOLA
Mattin eta Andoniren anaia

(LESAKA)
«Egun bakoitza
borroka bat da,
gainditu beharreko
erronka zaila»

«Anaiak erraten zuen
bezala, zoritxarrez edo
zorionez,pertsonazerta-
raohitzenahaldenohar-
tzea tristea da. Bizitzak,
berez, kolpe latzakema-
tendituetahorietaramol-
datu behar izaten dugu,
eta guk ere, gure seni-
deek pairatzen dituzten
baldintzetaraegokitube-
harduguetengabe».Ha-
laxeadierazidiguGaizka
Sarasolak. Bi anaia ditu
preso, MattinJaeneneta
Andoni La Santen.

Aitortudigunez,«atxi-
loketabera izatendago-
gorrena,bainahorrenon-
dotik, altxatu eta ibiltzen
hastea egokitzenda, eta
ibilbide luzehorretanga-
raixamurragoakedogo-
gorragoak daude, garai-
ko kartzela politikaren
edotaespetxearen jarre-
raren araberakoak hein
haundibatean».Gainera-
tu digu, «miaketak zirela
eta, urte eta erdi pasatu
ditugula aurrez aurreko
bisitarikgabe.Batzuetan
bisitara joan eta espe-
txean anaia kartzelaz al-
datudutela erranetabe-
raikusigabebueltatube-
har izandugu».Halakoe-
tan,babesagarrantzitsua
izaten da: «presoek pre-
miazkoaduteetxekoeta
lagunenbabesa,baitase-
nideokere.Guklaguntza
etamaitasunhaundiaso-
matzen dugu inguruan».

Bisitetankilometrosai-
la egin arren,Gaizkaren-
tzat, «etxetik hurbil ego-
teak ez luke presoaren
bizi baldintza arinduko.
Preso egotea da gogo-
rra».Halere,sakabanake-
takarriskuaeragitendue-
ladio,«etadirugaleraizu-
garria.Horibadakitepre-
soek, eta horrek berez
latzadenpresoizatearen
zamari gainkarga itzela
gehitzen dio». Hilabete-
an behin etxeko norbait

UTZITAKO ARGAZKIA

Trini, Joneren ama, eskuinean, Iruñeko Alde Zaharrean egindako kontzentrazio batean.

ARGAZKIA: TOTU ITURZAETA
Haritz Gazteluren osabak, Joxemielek, 15 urte daramatza preso.

DATUA

20
ORDU

joaten zaizkie senide
aunitzei espetxean preso

dutena bisitatzeko
joan-etorrian.
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anaia batekin zein ber-
tzearekinegotensaiatzen
diraetagainerakoan,as-
tebururo joaten da nor-
bait Jaenera, eta Parise-
ra hilabetean hiru aldiz.

Anaiak nola dauden
ere galdetu diogu: «Ma-
ttinek inkomunikazioga-
raianjasandakotratutxar
eta torturek utzitako on-
dorioei aurre egin behar
izan zien, eta horrelako-
rik jasanduenakbakarrik
jakin dezake zein gogo-
rraden.Bainaorain,osa-
sunez, animoz eta buruz
sendoetaindartsusoma-
tzendut.Andoniereosa-
suntsuetaindartsu».Pre-
soen egoera da seni-
deenkezkariknagusiena,
Gaizkaren irudiko: «kar-
tzelagogorradelabadaki-
gulako, preso egoteak
jendearenganzeineragin
izandezakeenjakitunga-
relako; eta beraiena las-
terketa luze eta gogorra
delako. Egun bakoitza
borroka bat da, gainditu
beharrekoerronkazaila».

Anaiakatxilotuzituzte-
netikegoerazertanalda-
tudenereerrandigu:«ha-
sieranetxeagaineraeror-
tzenzaizu,geroeltzetuek
etxea hankaz goiti uzten
dute, eta senideen lehen
kezkaetanahiaatxilotua
ikusietaindarrakematea
da;etapresohartudute-
nak ere etxekoak ahal
duenneurrian lasaitueta
animatunahiditu.Ondo-
tik,etxeatxukuntzenhas-
tea tokatzen da, etxetik
indarberrituz lehenik eta
kanpokoanimoak jasoz,
presoetasenideakegoe-
ra berrira egokitzen has-
teko.Horretangabiltza».

Une politiko berriare-
kin,senideentzategoera
etabizibaldintzakezdire-
laaldatudio.Bainaaipa-
tudigu,«bertzeanimoeta
itxaropenakzabaldudire-
la jendartean eta horrek
guregan ere bere eragi-
naduela.Halere,funtsez-
koa da preso zein seni-
deentzat itxaropenari lei-
ho bat ireki arren, burua
hotz eta argi edukitzea,
konponbideak luze joko
baitu».Sakabanaketare-

kin bukatu eta gaixoak
eta zigorra betetakoak
kaleratzeaerepremiazko-
tzatjodu.«Bainagukpre-
soaketxeannahiditugu».

Joana HARANBURU
Fredericen alaba

(SENPERE)
«Etxekook ezin
badugu, joateko
norbait atzematea
da orain zailena»

«Aita bere 23. urtea
egiten ari da preso. Eta
23urtez,zoritxarrez,me-
mentu txarrak izan ditu-
gu. Mementu zail horiek
oraindikgogorragoakbi-
lakatzen dira oztopo ba-
tzuen aitzinean». Joana
Haranburukhorixeaitor-
tu digu, Frederic Haran-
buruTxistorbereaitaatxi-
lotuzutenetik22urtebai-

nogehiagobaitira.9urte
zituen aita kartzelan sar-
tu zutenean: «kasik lau
pareten artean bakarrik
ezagutu dut», dio. Eta
«mementu zailak gogo-
rragoegitendituztenoz-
topoen adibideak» ere
eman dizkigu: «eritasu-
nenkasuanberririkeziza-
tea. Espetxeko ate aitzi-
nean ginelarik jakin izan
dugu erietxera eraman
izandutela,etabisita,dei
edo gutunetan bakarrik
jakitendituguberriak.Mi-
laka adibide badira».

Etxetik 250 bat kilo-
metrora du aita, «nahiko
hurbil», dio, baina bere
hitzetan, «hainbertze ur-
tez hainbertze kilometro
eginetagero,50kilome-
trora dagoen kartzelara
eramanenbalute ere so-
bera izanen litzateke».

23urteotangauzakal-
datu egin zaizkie. Estatu
frantseseanespetxeerre-
gimen ezberdinak dau-
deetaepaitugabekopre-
soakMaisond’Arrêtdei-
turiko espetxeetan sar-
tzen dituzte. Erregimen
honetan,normalean,pa-
tioraegunerobialdizate-
ratzeko eskubidea dute
etagainontzekodenbora
zieganitxitaematendute.
Behin epaituak eta kon-
denatuak,Centredede-
tention edoCentraleba-
teraeramatendituzteeta
hauetan, baldintzak leu-
nagoakizanohidira.Txis-
tor, gaur egun, Centrale
bateandagoeta«bisiten
aldetikainitzaldatzende-
la» jakinarazi digu Joa-
nak:«orainbisitakastebu-
ruro izaten ditugu, hiru
ordu goizean eta hiru or-

duarratsaldean».Azaldu
digunez,«amak,ahizpak
edonikjoanezinbadugu,
joateko norbait atzema-
tea da orain zailena. 23
urtez jende ainitzek bisi-
ta maiztasuna murriztu
duteetaezgirabertze la-
gunei joatekoasmoadu-
ten galdetzera ausar-
tzen». Inguruaren babe-
sa somatu ote duen gal-
detuta, positiboki eran-
tzutea gustatuko litzaio-
keela erran digu, «baina
maleruski ez da horrela.
Jendeak, orokorrean,
berriak galdetuko ditu,
baina bertzerik ez».

Aita zermoduzdago-
en galdegin diogunean
«zahartzen»aridelaeran-
tzundigu umoretsu, bai-
na «orokorrean azkar»
ikusten du: «ez dut ongi
dela erantzunen, nahiz
etaongi izan.Etxean iza-
nen dugunean/ditugu-
nean egonen da ongi».
Joanarentzat, gogorre-
na,«aitakbizitzaosorako
kondenaizateada.Fran-
tzian horrelako kondena
bat duzularik, badakizu
horzirelabainaezdakizu
noiz arte. Jende ainitzek
hainbat urte eta gero
Frantziak bere presoak
aske uzten dituela uste
du, eta ez da horrela, eta
bereziki preso politikoe-
kin. Niretzat gogorrena
eperik ez izatea da. Urte
batoraindik?Bortzurte?
Hamar?», galdetu du.
«Oraindik ez dakigu ea
egunen batez aita etxe-
an ezagutuko dugun».

Euskal Herrian sortu
denegoerapolitikoberri
honetan,«itxaropenaizan
behar dugula» iritzi dio,
bainabereustez,«ezdu-
guahantzibeharinoizbai-
no gehiago lan egin be-
har dugula, ez dugula
deusitxaronbeharetsai-
engandik». Bere irudiko,
«frantses eta espainiar
estatuekezduteurratsik
eginnahibakekonponbi-
derantz».Horregatik«lor-
tu duguna edo lortuko
dugun guztia gure lane-
tik aterako da. Ez dugu
inoiz esperantza galdu
eta ez dugu galduko».

ARGAZKIA: A. AROTZENA
Gaizka Sarasola, Lesakako presoei eskainitako Maite zaituztegu dioen kartelaren aitzinean.

UTZITAKO ARGAZKIA

Joana Haranburu senpertarrak 9 urte zituenean sartu zuten bere aita kartzelan. Orain 31 ditu.
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2012ko harpidetza sariak

Hego Euskal Herria . . . . . . . . . . . .38€ Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56€ Baztan, Urdazubi eta Malerreka . . . . . . . . . . . . . . . .32€
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Bertze edozeinek hilabete bat gehiago ema-
nen luke bajarekin, baina nik lan egin behar
dut. Kaskoa jartzen zuen artean Juan Car-

los I.ak errana. Eta nire soldata %7 murriztu dut.
Hori duk adibidea ematea! Eta gainerako langileak
kexu,BEZa%21era igodela, langabeziasariaoso-
rik lehen 6 hilabetetan bakarrik kobratuko duela,
hark sendagaiak ordainarazten dizkiotela… Enfin!

Errege kurrela

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 2002.08.01 / TTIPI-TTAPA 331. zbk

Baztan-Bidasoko «hondartzaren» inguruan ibilbideak
Leurtzako Urtegiak Natur eta Aisiarako eremuari indar berria eman nahi izan
zioten duela hamar uda. Horretarako hainbat egitasmo azaldu zituzten, tarte-
an urtegi inguruan prestatutako ibilbideak. Urtegien koordinatzailea zen Mikel
Albisuren erranetan, «leku eder honetaz gustura gozatu ahal izateko esfortzu
bat egin behar dugu, azken finean, leku hau dena disfrutatzeko da, baina lasai
eta gustura». Argazkian, Mikel Albisu ageri zen, Mari Jose Larraioz Urrozko al-
katearekin eta uda hartan zaindari lana egin zuten Xabier Matxiñena urroz-
tarrarekin eta Beintza-Labaiengo Yolanda Urrotzekin batera.

Entzun edo aipatu duzue hitz hau azken bo-
ladan? Bai badakit, seguraski egunean 30
bat aldiz, txantxetan ari nintzen. Halere, ze-

ra galdetu diot nire buruari: izanen ote da ia 7.000
miloi biztanle dituenmundukoxokorenbateanhitz
hau entzun ez duenik?Bai noski, seguraski aunitz!
Hara adibide bat... Orain dela urte bat pasatxo,
BrasilgoAmazonian,oraindikzenbatuetakontuan
hartu gabe zegoen tribu bat
ikusi omen zuten airetik, oi-
nez ailegatu ezin den lekuren
batean. Egin zuten argazkian
bortz lagun ikusten omen zi-
ren, itxura on eta osasuntsua
zutela, papaia, manioka eta
bertzebarazkiazbetetakoza-
reekin. Eraginen ote die
haien zareei Arrisku Sariak, errezesioak, espeku-
lazioak eta krisiak? Entzun ote dituzte inoiz hitz
horiek? Ez dut uste! Hala ere, haiek ere ez dira sal-
bu, Peruko egurgileak hurbiltzen ari omen zaizkie,
bazterrak suntsitzen eta gure zekenkeria gainera
botatzen. Gizajoak!

Krisia

Nire txanda
Joseba URROTZ

«Haiek ere ez
dira salbu,
Peruko
egurgileak
hurbiltzen ari
omen zaizkie»

Iñaki PERURENA
Urrezko Oilartxoa

Iruñeko Napardi elkar-
te gastronomikoak
ematenduenGallicode
Orosariaeskuratuzuen
sanferminetan, leitza-
rrak kirol eta kultur ar-
loan egindako lana es-
kertuz.

Xanta SOUZA
Euskal Herriko marka berria

Nafarroako txinga era-
matetxapelketanagusi-
tasunez irabazi zuen
Iruñean. 45 plaza egin
zituen, lehendik Esther
Iriarte narbartearrak
zeukan Euskal Herriko
errekorra hobetuz.

Josetxo EZKURRA II
Doneztebeko erremontelaria

Uztailaren14andebuta
egin zuen profesionale-
tanEzkurrarenilobakga-
raipenargibatekin.Laba-
karekin batera, 35-16
irabazi zien Otaegi eta
AizpuruIII.ari.Nagusiizan
zen Ezkurra II.a
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Bidasoa muga da bere bidearen puska kox-
kor batean.Bainaharengaineanbaditu, han
eta hemen, bi bazterrak josten dituzten ha-

riak.HorraSanMigel zubia, konparaziora: aldeba-
tean, Lesakako lurrak (Alkaiaga), eta bertzean,Be-
rakoak.
Historia luzea du (noiz eta nork egin ote zuten?).
Santu izena eman zioten (nork eta zergatik ote?),
baina seguru naiz bekatu bat baino gehiago egi-
na izanen dela bertan.
Dudarik ez dena, istorio mordoxkaren testigu izan
da. Bakarren bat pauso txar bat eginda handik pu-
tzura erori da, garraio ekarki zuen ardoaren karga
gaizki kalkulaturik. Bertze zenbaitek euren burua
bota dute, etsia emanda bizitzen segitu nahi ez
zutelako, edo larrugorritan salto eginez, diber-
tsiozko erokeria egin nahirik.
Zubikobalkoia toki ona izandauretara zernahi bo-
tatzekoharrika,baitakatakume jaioberriakere!Eta
batere txarra ez arrantzale kaxkarrak ginenontzat,
handik ikusten ziren amuarrainekin amets egiteko
gehienbat.
Zubiaren erdialdean
noizbait ere izan zuen
argi bonbilla bat, bai-
na beti puskatua ego-
ten zen, gaueko la-
neanaritzenzirenekez
baitzuten nahi inork
erretratua egitea.
Nolanahi ere, kanpo-
ko jendearentzat,odol
aunitz isuri zen batai-
la bat hantxe gertatu
zelakodaberezikieza-
guna.1813an izanzen,
zubia gurutzatu nahi
zuten frantsesen ar-
madaren eta fusilekin
haien esperoan zeu-
den ingelesen artean.
Horiekguziakgoiti-be-
heiti, bertzela ere niri
izugarri gustatzen
zait zubi zaharra, bere paretetako arrailduretatik
ateratzen zaizkion basasagar, basapiku eta gaine-
rakoekin; bere zuloetan apopilo bizi diren txori eta
sugandilekin.Bainadenborakezdubarkatzen, eta
orain harriak erortzen ari zaizkio, guri hortz-hagi-
nak erortzen zaizkigun bezala.
Horregatik, aurten lagun kuadrilla bat juntatu eta
konpontze lanean hasi da gogotik. Norbaitek ka-
su egitea merezi duela uste dute, gerora ere zutik
luzaro irauteko. Auzolanean edo ‘pajinan’ ari dira,
euren borondatez. Horratx, bertze istorio eder bat,
zubiaren historiaren liburuan sartuko dena.

San Migel zubia

«Horiek guziak goiti-
beheiti, bertzela ere
niri izugarri gustatzen
zait zubi zaharra,
bere paretetako
arrailduretatik
ateratzen zaizkion
basasagar, basapiku
eta gainerakoekin;
bere zuloetan
apopilo bizi diren
txori eta
sugandilekin. Baina
denborak ez du
barkatzen, eta orain
harriak erortzen ari
zaizkio…»

Mikel TABERNA IRAZOKI, Kapi

40.000 dira espainiar estatuan urteko lehen seihi-
lekoan argi bila erbesteratu direnak. Zenbat ote
daudehauetatik, lehenetorkinekgorputzaldi txa-

rra sortzen zieteneak? Esaerak bizitzak buelta asko
ematen dituela dio eta kasu honetan ezin ukatu. Urte
gutxian goitik behera ikustetik behetik gora begiratze-
ra igaro gara. Inork zalantzik bazuen ez zuela ur basoa
dastatuko, asko itotze bidean dira ezinbestean.
Baina erbesteratu gabe ere, etxean geratuta atzerrira
irten gabe, geroz eta gehiago dira etorkin sentitzen di-
renak. Madrilen ia astero hartzen dituzten erabakiek
horretarako ematen die bide. Badirudi Espainiako Go-
bernuko ministro eta euren laguntzaile guztiak sega
enpresa erraldoi batek babesten dituela ekonomikoki.
Euskal Herriko segalariek jai lukete Ogasun edo Eko-
nomia saileko goi ordezkariekin. Hauek bai errotik, sa-
kon-sakonetik eta izpi bat bera ere utzi gabe mozten
dutela dena. Pisatzeko orduan gainera ez dute ape-
nas arazorik. Epaile gehientsuenak lagundauzkate eta
aurkariak geroz eta gutxiago izaki, nork egin kontra?
Funtzioarioakbelar txarrenetakotzatdauzkateetaazken
hilabeteetanbelarrondokobatzukemanondotik,moz-
teakezduetenik.Eguberrietarakogutuna idaztenhasi
aurretik, oposaketak inoiz gainditudituztenorokbada-
kite ikatza izango dutela, 962 euro baino gutxiago ira-
bazi ezean amaitu da Gabonetako paga. Ordu gehia-
go lan egin behar, soldata gutxiago irabazi eta geroz
etabegigehiagoeurekegitendutenakontrolatzen.Bai-
na ez dira estatutaren langileak belar txar bakarrak, ez
da gutxiagorik ere. Pentsiodunek ezin egona sortzen
dute eta baita langabetuek ere. Oraingoz pentsioak
ukituko ez diren arren, aspaldi daude hoztuta sektore
honetakoak. 2012ko uda parte hau gainera mingarri
ari zaie suertatzen. Sendagai asko ordaintzera behar-
tuak daude irauteko, argia%7ko igo da eta BEZa%3.
Kasu askotan%13koadapotolotzea. Lanik gabedau-
denek, lehen 6 hilabeteak oparoagoak izango dituzte
hurrengoak baino. Urte erdia igaro ondotik ez baitute
hasieran bezainbeste kobratuko. Lana aurkitzea nahi-
koa sufrimendu ez eta, hortxe zauriarentzat ozpin iku-
tu bat. Aldaketa hauekin guztiekin ezin ukatu zezen
ekonomikoa geroz eta adarkada bortitzagoak ematen
ari dela eta ez dirudi joerak etenik duenik. Tristeena,
dena den, ez da adarkadak bakarrik hartzea, entzie-
rroan egon beharko luketen ustezko artistak hesiaren
beste aldean irri gozoa eginez daudela jakitea baizik.
Gozatu egiten dute besteren argia iluntzen ikusteare-
kin eta horretan tematuak daude aspaldian.
Europari eskatutako kreditu historikoa kosta ala kos-
ta ordaindu beharrean dira eta horretarako edozein
erabaki da posible. Ez harritu egun hauetako batean
etxeko txikienei gozokiak patrikatik kentzeko dekretua
ateratzen badute edo lege bat sortu, herrian pasea-
tzeagatik kuota bat ordaintzera behartuak izango ga-
rena.

Ezinaren nomadak

Joseba URKIOLA

Kolaborazioak
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Beste behin,
murrizketak
euskal
hedabideentzat

Eider Carton (Elhuyar)
Mikel Irizar (Tokikom),
Joanmari Larrarte (Berria
Taldea) eta Xabier Letona
(Argia), Herri Ekimeneko
Euskal Hedabideen ize-
nean

EuskoJaurlaritzarenHiz-
kuntza Politikarako Sail-
buruordetzak %11 mu-
rriztu du herri ekimene-
ko euskal hedabideen-
tzakodiru-laguntzenpar-
tida. Batean Jaurlaritza,
besteetan Aldundiak,
besteetan udalek, apur-
ka-apurkabainaetenga-
bearizaizkiguiristenmu-
rrizketak, diskurtso pu-
blikoan izaera estrategi-
koaaitortzenbazaiguere.
Estrategikoa,bai,oinarriz-
ko funtzioa betetzen du-
gulako euskararen nor-
malizazio eta garapene-
an. 450.000 lagunenga-
na iristen garelako. 600
lanpostubainogehiago-
ren ardura dugulako. 27
milioi euro inguruko jar-
duera ekonomikoa era-
giten dugulako.
Garai latzakdiraguztion-
tzat, ondotxodakiguho-
ri. Inoiz baino ahalegin
handiagoakegitenariga-
raeuskalhedabideokga-
rai berri horietara egoki-
tzeko: diru iturri berriak
bilatzeko, gure enpresa
egituraksendotuz,etadi-
tugun baliabideak opti-
mizatzeko, elkarlanera-
ko formula berriak gara-
tuz. Ez gara kikildu kri-
siarenaurrean,etasobe-
ran ez ditugun indarrak
inbertitzen ari gara gau-

zak hobeto egiteko. Lan
horrenondorioz,herrieki-
meneko euskal hedabi-
deekmartxoan aurkeztu
genuensektorearendiag-
nostikoa eta erronka ko-
munakbiltzendituendo-
kumentua.
Herri ekimeneko euska-
razko hedabideok haus-
narketamahaibateratua
sortzekoeskaeraegiteaz
gain, eskaera zehatzak
erejarridituguerakunde-
en mahai gainean: diru-
laguntza politika aldatu
etahitzarmenereduaezar
dezatela, sektorean in-
bertsioak eta garapena
sustaditzatela etapubli-
zitateinstituzionalarenba-
naketan hizkuntz irizpi-
deekpisuhandiagoaizan
dezatela.
Horren berri eman diegu
erakundeei (EuskoJaur-
laritzako Hizkuntza Poli-
tikarakosailburuordetza,
Bizkaiko eta Gipuzkoa-
ko Foru Aldundia…), eta
sektoreak egindako bi-
deatxalotuetaelkarlane-
rako prest agertu dira.
Baina praktika bestela-
koada:orainezagutudu-
gun murrizketak ez digu
garapenbidehorietansa-
kontzen laguntzen eta,
are txarrago, gutako ba-
tzuen biziraupena bera
kolokan jartzen du. Toki-
ko hedabideen kasuan,
murrizketak%40tikgora-
koak izatera iritsi dira.
Esan bezala, badakigu
garaizailakdirelaguztion-
tzat.Bainabenetanestra-
tegikotzat jotzen diren
beste sektoreetanbeza-
laxe,honetanereerakun-
deek dirua inbertitu be-
har dute. Euskal hedabi-
deokgaraiberrietaraego-
kituetasektoreaberregi-
turatazekoeginbeharre-
koinbertsiohandiakezin
dira urtez urteko diru-la-

guntzenmenpeegon(ez
dugu jakiten zenbat eta
noiz jasokodugun).Etor-
kizunabermatukoduten
inbertsioakeginahal iza-
teko,laguntzakhitzarmen
bidezjasotzeaezinbeste-
koada.Horregatik,elkar-
lanerako deia luzatu na-
hi dieguberriz ereEusko
Jaurlaritzari, eta gainon-
tzekoerakundeei.Denon
ahotandabilenkrisi eko-
nomikoaezindaaitzakia
izan ezinean dabilen he-
rri ekimenekoeuskal he-
dabideen sektorea hil-
tzen uzteko.
Herri ekimeneko euskal
hedabideoklaneansegi-
tukodugu,egoeraberrie-
taraegokituetakalitatez-
ko euskarazko informa-
zioaeskaintzeko.Erakun-
deei dei egin nahi diegu
gure sektorearen aldeko
apustu sendoa egin de-
zatenbehingoz.Badaki-
gu denbora latzak da-
tozkigula,bainahorrega-
tik, uste dugu inoiz bai-
nobeharrezkoadelaora-
in arte egin eta konparti-
tu ez dugungogoeta es-
trategikoaegitea,guztion
artean erabaki dezagun
nolako sektorea behar
dugun, behin hau egin-
da beharrezko baliabi-
deekin horni dezagun.

Enrique Maya
eta Yolanda
Barcinari

Xanti BEGIRISTAIN (Iruñea)

Ikusi ondoren zer-nolako
ikuskizun tamalgarria so-
rrarazi zenutenVillavesa-
ren entzierroan, bihozmi-
na, lotsaetaamorruasen-
titu ditut denengatik, eta
baita zuengatik ere.
Ikuskizun negargarria so-
rrarazi zenutela diot, ze-
reneta,zuekezbaldinba-
zenieten agindua eman
polizia guztiei han egote-
ko, nork deituta agertuko
ziren, ba, Estafeta kalea-
ren erdian modu hartan
jantzitaetaarmatuta? En-
tzierroko lasterkari bake-
tsu batzuen aurrean bai-
nogehiago, ematenzuen
aurre egin behar zietela
unibertsoko terroristarik
terroristenei. Eta ez niri
esangerolasterkariakizan
zirelaprobokatzaileaketa
zirikatzaileak, denok iku-
si ditugulako irudiak!
Hauek al dira zuek, Enri-
que Maya eta Yolanda
Barcina, Iruñeko eta Na-
farroako herritar arruntei
buruzduzuen iritzia, kon-
fidantza eta begirunea?

Osogogokoaduzueesa-
tea sanferminak mundu-
ko jairik hoberenak direla
(arruntadierazpendohai-
nekoa,baterekonparatu,
baloratu, puntuatu… eta
gogoan hartu gabemun-
duko inongo herri eta hi-
ritako jaiak; honela nero-
nek ere esan nezake No-
bel saririk garrantzitsue-
namerezidudala),etage-
ro, hau al da bertako jen-
deariematendiozuentra-
tua, gerrako etsaiak bali-
rabezala,sanferminakpix-
ka bat luzatu nahi izatea-
gatik, inor molestatu ga-
be? Eta berriz ere au-
rreratuko natzaizue, me-
sedez, ez atera zirkula-
zioaren aitzakia! Nork si-
nistu behar dizue halako
argudio eskasa, sanfer-
min guztietan eta askoz
lehenago ere, herritarrak
oztopatzendituztenhain-
bestesalbuespeneginon-
doren? Nonegondapro-
portzionaltasuna? Edo
agian izan da mendeku
ziztrinbat,besterikgabe?
Maya eta Barcina, gero
eta argiago erakusten ari
zaretezuenmailapolitiko,
demokratiko eta pertso-
nal urri, bakan eta eska-
sa. Ez zaituztegu mere-
zi! Ez zaituztegu behar!
Eman,behingoz,bakea!

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Gorka SANJURKO (Lesakako bertso eskola) ) • Doinua: Aita izena

Liburu, arkatz eta motxilak
irailarte aparkatu
eskola azkar ahantzi dugu
eta rutinaz aldatu
uda partean egin nahi dugu
bizi hontaz disfrutatu
horretarako herriko bestak
egin ziren inguratu
bizitzaz eta udaz gozatu
etzaitezte arduratu.

Uztaila eta uda erdia
jada utzirik atzean
festa mordua espero dira
oraindik aurrerantzean
horregatikan behintzat ezdago
inortxoere trantzean
baina nahiz dena ahazten dugun
parrandan motibatzean
ai zenbat negar egin nituen
sanferminak bukatzean.

Udarako plana
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Uztailak 28 larunbata
17:00 VIII. Txirrindularitza Proba. Berako Saria. Kadeteak. Luzera: 60 km. 19:00 Tonbola
besta Altzateko plazan. Antolatzailea: Berako Larun-Haizpe merkatari, ostalari eta zerbitzu
enpresen elkartea.

Uztailak 29 igandea BIZIKLETA EGUNA
10:30 Adin guztientzako bizikleta martxa. Kiroldegia-Matzada-Illekueta-Altzate-Legia-He-
rriko Etxea Plaza-Bidasoa karrika-Agerra-Bidasoa-Eztegara-kiroldegia. 11:00 Martxaren
ondotik haur eta gazteentzako jolasak bizikletarekin kiroldegi aitzinean. 12:00 tailerra.
12:45 opari zozketa partaideen artean. 19:30 Herri kirol jaialdia Kiroldegi aitzinean. 1. za-
tia: Proba konbinatua: koxkor biltzea, zaku lasterketa, korrika eta arpana. 2. zatia: txinga
(40 kg), ingudea eta lasto jaurtitzea. Antolatzaileak: Nafarrroako Herri Kirol Federazioa eta
Berako Herri Kirol Taldea.

Uztailak 30 astelehena
20:00BidasoaldekoXV.NazioartekoGazteen Folklore Jaialdia RicardoBaroja Eskolako fron-
toian. Talde parte-hartzaileak: Tarca (Parana; Brasil), Kornicka (Eslovakia) eta Eraiki (Beho-
bia; Irun). Antolatzailea: Eraiki Dantza Taldea. Laguntzaile: Berako Udala

EGITARAUA
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Abuztuak 2 ortzeguna BEZPERA
12:00 San Esteban besten hasiera adierazteko Herriko etxetik altxaferoa botako da eta ez-
kil-jotzea izanen da. Aldi berean, ttikiendako goxokiak eskainiko dira. Ondotik Erraldoiak
eta buruhandiak karrikaz karrika ibiliko dira, Incansables Txarangak eta Ezpelur gaiteroek
lagunduta.17:00Ezpelur GaiteroekSan Jose zahar etxean joko dute.18:00Kukaña Illekue-
tan, Incansables Txarangak alaiturik. 19:00 Gaztexteban igoera. Aurreskuak, bertsoak eta
txalaparta. 20:00 Gure Txokoa Dantza Taldearen jaialdia Eztegara pilotalekuan. 23:00
Dantzaldia Patxi Perez eta konpainia Altzateko plazan. Ondotik Platano dantza. Egun osoan,
Incansables txaranga ariko da karrikaz karrika.

Abuztuak 3 ortzirala SAN ESTEBAN EGUNA
09:30 Herriko txistulariek argisoinua joko dute; Ezpelur gaiteroek herrian barna joko dute.
10:30 Udalbatza, txistulariak, makil dantzariak eta Berako bandera aitzinean dutela, Herri-
ko Etxetik San Esteban elizara abiatuko dira, Esteban Donearen ohoretan eta Berako abes-
batzak lagundurik emanen den Meza Nagusia aditzera. Meza ondotik, Gure Txokoa Dantza
Taldeko kideek Berako Makil dantzak eta Bordon dantza dantzatuko dute txistularien la-
guntzaz. Gero, Amets Arzallus eta Sustrai Colina bertsolariek kantatuko dute. 17:00 In-
cansables Txarangak San Jose zahar etxean joko du. 18:00 Gure Txokoa Dantza Taldeak
Berako Aurreskua dantzatuko du Herriko Etxeko plazan txistularien laguntzaz. Gero, Be-
rakoBandarenkontzertuaHerrikoEtxekoplazan.19:30Ai Ene! taldearekin dantzaldia Altza-
teko plazan. 21:00 Dantza herrikoiak Altzateko karrikan (fandangoa, arin-arina, Larrain
dantza,…) gaiteroen laguntzarekin. 00:00 Su artifizialak Matzada futbol zelaitik. Pirotec-
nia Zaragozana-ren eskutik.00:00 Ai Ene! taldearekin dantzaldia Altzateko plazan.Atsede-
naldian makil dantza. Egun osoan Incansables Txaranga ariko da.



Lehen aldiz lehiaketara aurkeztu eta Santestebanetako programaren azal lehiaketa irabazi
du Mikel Telletxea Gago, 27 urteko beratarrak. «Bertze urtetan beti berandu enteratu
naiz baina aurtego fundamentu pixkot egin dut eta lehenengoz aurkeztu naiz, hori
bai, nahiz eta hasieran gehiago egiteko asmoa izan, azkenean bakar bat egiteko
denbora eman dit». Bilbon lau urtez Arte Ederrak ikasi eta gero, orain karrera Austrian
bukatzeko asmoa duTelletxeak.Aurten, herri bozketa bidez erabaki da lehiaketa eta irabaz-
learen ustez, «herri ttikia denez lagun eta ezagunen botoek garrantzia izan dutela
imaginatzen ahal dut, baina ni kontent nago bederen batzuk nitaz oroitu direlako,
eta seguru batzuei ere egitan gustatu izanen zaiela nire proposamena».
Herrikoa izanik, gustokoak ditu Santestebanak, «baina egia erran ez dut ekitaldietan
sobera parte hartzen eta ez naiz behin ere dantzaria izan». Ez da peñakidea ere, «Age-
rra alde horretan ez dugu inoiz izan blusa bat egiteko fundaunturik», dio.
Txupinazo egunean ez bada, gaueko besta gustatzen zaio Mikeli eta «azkeneko urtetan
gaztetxetik antolatzen diren ekitaldiak, gehien bat musikarekin zerikusia dutenak».
Berbenak, aldiz, «pixko bat zaharkituak» iduritzen zaizkio, «eta apenas ez dutela jen-
derik biltzen arratsetan». Egitarauan zerbait berria proposatzerakoan,
«egia erran ez dut sobera eskatzen kontzertu on batzuk edo
martxa pixkat daukaten DJak».
Programako azalak lehengo eta oraingo bestak biltzen ditu
collagebatean,goiko irudianageridenez.«Irudituzitzaidan
–dio egileak–polita izaten ahal zela lehengo eta orain-
go jendeanahasteaetaazpimarratzeaSanestebanek
badutela tradizio luze bat eta aspalditik ospatzen
direla.Bertzalde,pentsatunuenzeresanpixkatsortzen
ahal zuela: hau nor ote den, eta hura…». Lehengo
argazkiak ikusita«ematenduorainbezainongipasatzen
zutela, hori dudarik gabe, eta gainera ez zuten ‘rege-
tonik’ jasanbehar,orduankasoezbazirenoraingoakbainan
hobeak», erran digu Telletxeak.
300 euroko saria eskuratu du bere sorkuntzaren
truke. Udan lan bat lortzea zaila izanen zela ikusi-
ta lehiaketa batzutara aurkeztea erabaki zuen eta
«bederen honetan suertea izan dut eta diru
hau hagitz ongi etorriko zait», aipatu digu.
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Mikel TELLETXEA GAGO | Portadako azalaren egilea

«Lehengo eta oraingo jendea
nahasiz Sanestebanek tradizio
luzea dutela erakutsi nahi nuen»
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Saxofoi tenorea eskuetan, ez du inoiz hutsik egiten Joxelu Loiartek musika bandak San Es-
teban egunean eskaintzen duen bestetako kontzertuan. Hori baino lehen, urtetan, Zizkuitz
txarangarekin ere ibili zen herriz herri. «Hainbat eta hainbat ordu ematen genituen elka-
rrekin eta azkenean familia bat bihurtu ginen.Oraindik orain San Estebanetan biltzen
gara afaritto bat egitera eta gure tresnak hartuta txaranga inprobisatzen dugu.Nere-
tzako egun polita izaten da, badakidalako ongi pasatuko dugula», erran digu Berako
musikariak. Hainbat herritan ibili ziren txarangarekin, baina Loiartek Goizuetako bestak di-
tu gogoan, «taldekide guztiei aunitz markatu zigun Goizuetak, lehenbiziko urte hori-
etan jende pila bat ibiltzen zen atzetik eta izugarrizko harrera egiten ziguten. Hango
jendearekin harreman polita izan genuen, oraindik mantentzen dena».
Musikaria den neurrian, «musikarekin zerikusia duten ekitaldietara» joatea gustatzen
zaio Loiarteri bestetan, baina onartu du adinarekin besta bizitzekomodua ere
aldatzen dela: «Garai batean erabat murgiltzen ginen bestan, baina
orain ez da gauza bera, bazterretik gehiago begiratzen dugu».
Garaiak aldatzen dira eta orain haurrekin barrakatan ibiltzea edo GureTxo-
koako dantza festibala ikustea ere gustatzen zaio, «haurrei ilu-
sio handia egiten die dantzatzea, baita gurasoei ikustea
ere». Ikastolako gurasoa denez,barran txanda egitea ere suer-
tatuko zaio eta aurten gainera, irailaren 29rako prestatzen ari
direnBortzirietakoHaurren Egunerako laguntza lortzeko kami-
setakeresaldukodituzte,Bestakbizi,euskaraz lehenbizigoibu-
ruarekin. Alde horretatik, Beran lehen baino euskara gehiago
aditzen dela uste du Loiartek, «gu poteatzen hasi ginenean
erdara hagitzez gehiago aditzen zen euskara baino
eta alde horretatik, badirudi kontzientzia gehiago
badela. Euskara gehiago aditu beharko litzate-
keela? Noski baietz, hori argi dago! Bada jende
aunitz euskaraz jakin eta egiten ez duena».
Loiartek aitzindu digunez, «egun horretan, 12:00etatik
19:00etarahainbatekitaldiantolatudira,haurbakoitzak
3 euro ordaindu beharko du eta gurasoak doan, fami-
lia handia bada, 6 euro. Puzgarri dexente izanen dira
kiroldegi barnean nahiz kanpoan, herri kirolak, Irrien
Lagunakeko zirko eskola, hip-hop, ostatu ttiki bat…».

Joxelu LOIARTE | Berako musikaria

«Garai batean erabat murgiltzen
ginen bestan, orain bazterretik
gehiago begiratzen dugu»



16 | ttipi-ttapa | 571 zbk.

2012.07.26



| 17ttipi-ttapa | 571 zbk.

2012.07.26

Abuztuak 4 larunbata
09:00 Musika Eskolako trikitilariak Dornakun ibiliko dira, eta Ezpelur gaiteroak Zalain au-
zoan. 10:30 Plater tiroa, ehiza ibilaldia modalitatean. Beratarrentzat. Antolatzailea: Berako
Ehiza etaArrantza Elkartea.11:30 igerilekuan haur eta gazteentzat XXV. IgeriketaTxapelke-
ta, Gure Txokoak antolatua. 13:00 Kukaña Illekuetan. 14:00 Gaztetxe Bazkaria Kaxerna
Gaztetxean (SarrerakKatakuetaErrekalden10eurotan).16:00TxikiteoherrikoiaErrekaldetik
hasita. 18:00 Pilotari profesionalen arteko partidak Eztegara pilotalekuan. Aspeko punta-
puntako pilotariak. Sarrera: 25 euro. Salgai Puri-enean eta Zalain jatetxean. 18:00 Labia-
ga Ikastolako haurren dantza ikuskizuna Ricardo Baroja eskolako pilotalekuan. Ondotik,
haurrentzako ikuskizuna: Irrien lagunak kantan eta dantzan. 20:00 Elkartasun kalejira Mu-
kixuzubitikAltzatekoplazara.Antolatzailea:BerakoHerrira!.21:00DantzaherrikoiakEzpelur
Gaiteroekin Altzateko karrikan. 00:00 Kontzertua Deskode eta Matxura taldeekin Altzateko
plazan. Atsedenaldian enzerrioa. Egun osoan Incansables txaranga ariko da.

Abuztuak 5 igandea
09:00 Musika Eskolako trikitilariak Suspelan ariko dira, eta Ezpelur gaiteroak Kaule au-
zoan. 12:30 Erraldoiak eta buruhandiak Ezpelur gaiteroen laguntzarekin ibiliko dira Age-
rran. 13:00 Kukaña, Illekuetan. 14:00 Kantu bazkaria Altzateko pilotalekuan. Antolatzailea:
Labiaga Ikastola. Sarrera: Helduak: 15 euro. Haurrak: 10 euro. Salgai uztailaren 29ra arte
Auzoa, Kataku, Xuga eta Botxo Ostatuetan, Puri-enea, Labezar eta Agerrako Telletxea den-
dan. 17:00 Haurrentzako jokoak Kiroldegi aitzinean. 17:30 Kuxkuxtu taldeak San Jose za-
har etxean joko du. 18:00 Kukaña, Illekuetan. 18:00 haurrentzako eskalada Herriko Etxeko
plazan. 19:30 Tecalitlan mariatxiak Herriko Etxeko Plazan. 21:00 dantza herrikoiak Ezpelur
gaiteroekin Altzaten. Ondotik zezensuzkoa aterako da. 00:00 dantzaldiak.
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Abuztuak 6 astelehena
09:00 Musika Eskolako trikitilariak eta Ezpelur gaiteroak Garaitarreta eta Suspel-ttiki au-
zoetan ibiliko dira. 10:30 Herriko pilotarien pilota partidak. Benjaminak, alebinak, infanti-
lak eta helduak, Gure Txokoa elkarteak antolatua. 12:00 Erraldoi eta Buruhandiak Altza-
tetik Herriko Etxera, Incansables txarangak lagunduta. Agurra Erraldoi eta buruhaundiei
Herriko Etxeko Plazan. 14:30 Herri Bazkaria eskolako frontoian (Sarrerak salgai Errekalde
eta Xuga Ostatuetan uztailaren 31 arte. Prezioa: 15 euro. Platera, edalontzia etamahai tres-
neria eskuratzeko: 3 euro. Material hori itzultzean berreskuratuko da dirua.) 17:00 Ezpelur
gaiteroek San Jose zahar etxean joko dute. 18:00 Kukaña, Illekuetan. 18:30 Katiuska jau-
rtiketa kukañan. 19:00 Bera kantari. Xuga-Errekalde-Lixoia-Auzoa. 21:00 Dantza herri-
koiak Ezpelur Gaiteroekin Altzateko karrikan. Ondotik zezensuzkoa aterako da Altzateko
karrikan. 23:00 Dantzaldia Laiotz taldearekin Altzateko plazan. 00:00 Gaztexteban Jau-
tsiera (Gizajoa Ni). Egun osoan Incansableas txaranga.
• Bestabusa zerbitzua abuztuaren 3 eta 4an.
• Abuztuaren 5ean, X-PYR proba ailegatuko da Larunera. 20 taldek parte hartuko dute
parapenteen lasterketa honetan eta Pirinioak zeharkatzen saiatuko dira, Hondarribitik Port
de la Selvara; 438 km. Lasterketak nahitaezko pasabide puntu batzuk (balizak) izanen di-
tu eta horietako lehena Larunen dago. Egun horretan hasten dira lasterketa Hondarribitik
(irteera: 10:00) eta 5 orduren buruan aurreikusia dago Larunera ailegatzea. Argibide gehia-
go: www.x-pyr.com)
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Abuztuak 10 ortzirala BEZPERA
Sunbillako bordei buruzko erakustaldia Ariztigain kanpinean, J.I. Muruak eskainia. 18:30
Herri kirol desafioa: Herriko gizon probako 8 lagun Errenteriako Patxi Ilarretaren idiaren
aurka. 20:00 Suziria Herriko Etxetik, erraldoi, buruhandi, gaitero eta txarangak alaiturik.
21:30 Baztan zopak Ulibeltzak elkartean, txarangaren animazioarekin. Txartelak Ulibeltzak
elkartean salgai izanen dira uztailaren 28an, 19:30etik 20:30era bazkideentzat. Uztailaren
29tik abuztuaren 7ra ostatuetan salduko dira gainerakoentzat. Prezioa: 20 euro. Gauez
dantzaldia GAUBELA taldearekin.

Abuztuak 11 larunbata TIBURTZIO DEUNAREN EGUNA
09:30 argi soinuak gaiteruekin.11:00MezaNagusiaTiburtzio Deunaren ohorez.12:15Sun-
billako dantzarien emanaldia eta ondoren luntxa plazan.19:00 Pilota partidak.Arratsaldez
eta gauez dantzaldia DANTZADI taldearen eskutik. 22:30 Su artifizialak Astondoa pirotek-
niaren eskutik. Ondotik tortilla pintxo dastaketa eta 200 litroko sagardo kupela.

Abuztuak 12 igandea HAURREN EGUNA
09:30 argi soinuak. 10:00 Zetreria plazan. 18:30 XI. Ramon Latasa Saria. Arratsaldez eta
gauez dantzaldia JOXE ANGEL akordeoilariaren eskutik.

Abuztuak 13 astelehena
09:30 argi soinuak. 10:00 Herri Krosa. Goiz eta arratsaldez Tren Txutxua herrian barna.
14:30 Kuadrillen bazkaria Ulibeltzak elkartean. Txartelak uztailaren 27tik abuztuaren 5a
bitartesalgai Fondaeta Itturburuostatuetan.Bazkalondorenura-uraetaaparbesta txarangak
alaiturik. Arratsaldez eta gauez dantzaldia AGERRALDE akordeoilariaren eskutik.

Abuztuak 14 asteartea
09:30 argi soinuak. 10:00 Mus txapelketa. 11:30 Trikitixa jaialdia. 16:00 Plater tiroketa.
16:00-20:00 puzgarriak 22:00 herri afaria. Uztailaren 29tik abuztuaren 8ra salgai izanen
dira txartelak ostatuetan. Prezioa: 29 euro.Arratsaldez eta gauez dantzaldia ANGEL MARI
akordeoilariaren eskutik.

EGITARAUA
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Herri kirol ikuskizun politak prestatzen dituzte Sunbillan eta aurtengo bestak ez dira sal-
buespena izanen, bi hitzordu interesgarri plantatu baitutuzte. Abuztuaren 10ean, ortziral
arratsaldeko18:30eanherrikogizonprobako8 lagunekErrenteriakoPatxi Ilarretaren idiaren
aurka neurtuko dituzte indarrak. 700 kiloko harriarekin arituko dira lanean, 15 minutuko
saioan zeinek plaza gehiago egin.Antton Espelosinek aipatu digunez,«Idi honek lehenago
bi desafio jokatuak ditu bi talderen aurka eta bietan garaipena eskuratu zuen.Horre-
txengatik Sunbillako taldeak erronka latza du, baina denak gogo eta ilusio handi-
arekin daude. Mutilak jo ta su ari dira prestatzen, lasterka,mendira joanez eta orain
astean bitan hasi behar dute entrenatzen harriarekin».
Abuztuaren 12an, igandean 18:30ean berriz, Ramon Latasa aizkolari handia zena gogo-
ratuko dute hamekagarren aldiz. Aurtengoan bi mailatan arituko dira, eta egungo aizko-
laririk onenak izanen dira bertan. Guztira, hamabi aizkolari neurtuko dira, sei maila nagu-
sian eta beste sei gazteetan.Aurtengo maila nagusian hiru bikote hauek neurtuko dira: Flo-
ren Nazabal-Angel Arrospide, Donato Larretxea-Unai Otaño eta Juan Jose Lopez-Aitzol
Atutxa. Bikote bakoitzak lau proba ezberdin egin beharko ditu.
Gazte mailan aurtengoa seigarren edizioa izanen da. Maila honetan hiru bikote hauek
lehiatukodira:UgaitzMugerza-OihanLarretxea,JosebaOtaegi-ArkaitzOlanoetaJonRekon-
do-Ander Erasun. Gazte hauek hiru proba ezberdin egin beharko dituzte.
Bai maila nagusian baita gazte mailanere oso bikote orekatuak daude eta «hor garaipena
lortzeko izerdi dezente bota beharko dute aizkolariek», aipatu diguAntton Espelosinek.

HERRI KIROLA | Bi hitzordu handi Sunbillako bestetan

Gizakia eta idiaren arteko lehia
eta Ramon Latasa Saria ikusgai
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Abuztuak 4 larunbata ERREPARTO EGUNA
14:00 Eskalarien bazkaria Aurreran. 14:00 Torreko XVIII. Urteurren bazkaria. 16:00 Auzoz
auzo PLAZAOLA aldizkariaren banaketa; trikitilari, txistulari, akordeoilari eta gaiteroen la-
guntzaz. 19:30 Leitzako batukadarekin kalejira. 00:00 Dj Atekabeltz gaztetxen.

Abuztuak 5 igandea UMEEN EGUNA
08:00 Diana txistulariekin. 10:00 korporazio txikiak udal ordezkariekin gosalduko dute.
11:00 Umeen txupinazoa Leitzako udaletxetik. Ondotik Aurrerako Pilota Eskolako gazteak
arituko dira plazan.11:30-14:00 puzgarriak eta jokoak.16:30-18:30 puzgarriak.18:30Au-
rrerako dantzari txikien ikuskizuna eta umeen ingurutxo irekia plazan. 20:00 Buruhandiak
eta gurpildun zezenak aterako dira. 20:00-00:00 GABENARA taldearekin dantzaldia.

Abuztuak 10 ostirala PESTA BEZPERA
12:00Kuadrilenartekoherri kirolakplazan.14:00BazkariakarrapenKUXKUXTUtxarangarekin.
18:00 Txupinazoa eta Plazaola aldizkariko azalaren egileari saria. Ondotik Incansables
txaranga, txistulariak, erraldoiak, gaiteroak, buruhandiak…Ondotik LaChingalera Aurrera
atarian. 22:00 Suzko zezena. 23:00 TRIKIDANTZ taldea plazan. 01:00 INCANSABLES
txarangaren erronda. 02:00 DJ PATT gaztetxean.

Abuztuak 11 larunbata PESTA EGUNA
08:00Diana txistulariekin.09:00Entzierroaetabehiakplazan.10:30Mezaondotikhamaike-
tako irekia karrapen. 12:00 Aurrerako Ezpatadantzariak. Ondotik afizionatuen arteko pilota
partidak. 13:00 Aurreratik Incansables txaranga aterako da. 18:00 zezenak plazan. 19:00
Herri kirolak. Ondotik goxokiak banatuko dira.19:00 Elektrotxaranga.19:30 Incansables
txaranga eta buruhandiak. 21:00 Leitzako ingurutxoa nahi duen guztientzat. 22:00 Suzko
zezena. 00:00 TXIMELETA taldea plazan. 00:00 kontzertuak Atekabeltz Gaztetxean. 01:00
Incansables txaranga.

EGITARAUA

ARGAZKIAK: JUAN LUIS ARTOLAK UTZIAK
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Abuztuak 12 igandea
08:00 Diana txistulariekin. 09:00 Entzierroa eta behiak plazan. 11:00 Paella lehiaketa eta
paella herrikoia karrapen.Oxabi txarangarekin kalejira.12:00 Umeentzako antzerkia,Ame-
tsen fabrika. 13:00 Aurreratik Incansables txaranga aterako da. 18:00 Zezenak plazan.
19:00 Aurrerako dantzarien emanaldia plazan. Ondotik goxokiak banatuko dira. 20:30 In-
cansables txaranga aterako daAurreratik.22:00 suzko zezena.23:00Garraxi taldea plazan.
01:00 Incansables txaranga. 01:00 DJ gaztetxen. 03:00 Leitzako Ingurutxoa plazan.

Abuztuak 13 astelehena
08:00 Diana txistulariekin. 09:00 Entzierroa eta behiak plazan. 10:00 Plater tiroketa baz-
tarlan. 11:00 Indar proba zaldia eta herritarren artean plazan. Ondotik txakolin dastaketa.
13:00Aurreratik Incansables txaranga aterako da.18:00 Bertsolariak (gai jartzailea Leitza-
ko bertso eskola) Ondotik goxokiak banatuko dira. 19:30 Incansables eta buruhandiak.
19:30 pilota partidak frontonean. Lau terdiaren barrenean: Saralegi-Olaetxea. Ondotik,
Aimar Olaizola-Albisu;Oinatz Bengoetxea-Begino. 20:00 Break dance saioa plazan. 21:30
Suzko zezena.22:00 herri aparie.00:00Afalostean Incansables txaranga aterako da erron-
daegitera.00:30Atekabeltzgaztetxeankontzertuak (herriko taldeak).02:00 zezenakplazan.

Abuztuak 14 asteartea
08:00 Diana txistulariekin. 09:00 Entzierroa eta behiak plazan. 12:00 Nesken pilota par-
tidak plazan. Ondotik aparra. 13:00 Aurreratik Incansables txaranga aterako da. 18:00
Zezenak plazan.Ondotik goxokiak banatuko dira.19:30Musika plaza zaharren.19:30 Erral-
doiak. 22:00 suzko zezena. 00:00 kontzertuak. Ondotik DJ gaztetxen.

Abuztuak 15 asteazkena EZKONDU ETA BIKOTEEN EGUNA
08:00 Diana txistulariekin. 09:00 Entzierroa eta behiak plazan. 12:00 Herri kirolak plazan.
13:00 Aurreratik Incansables txaranga aterako da. 14:30 Aurrerako bazkideen bazkaria.
18:00 Bikote eta ezkonduen entzierroa eta zezenak plazan.19:00 Ezkondu eta bikoteen in-
gurutxoa plazan. Gero Incansables txaranga aterako da Aurreratik. 22:00 suzko zezena.
23:00 Imuntzo eta Beloki. Ondoren Pobredemie Incansables txarangarekin.

ARGAZKIAK: JUAN LUIS ARTOLAK UTZIAK
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Prentsatik bildutakoak 11 galdera labur

Nola aurkeztuko zeniguke zure
burua?
Pertsonaalaia, trankilaetabeti la-
guntzeko prest dagoena, baina
azken finean, hori bertzeek erran
beharko dute.

Donamaria eta Gaztelu bat dire-
la erraten dutenei, zer erantzu-
nen zenieke?
Ez dutela deus ikustekorik.

Gaztelu herri gisa izendatzea
nahiko zenuke?
Berez herri bat da.

ZerduGaztelukDo-
namariak ez due-
na?
Herri desberdi-
nak izan arren,
b ie tan bada
jende jatorra,
tokipolitada
eta ez dago
desberdin-
tasun
haun-
dirik.

Eta alderantziz?
Berdintsu.

Gaztelukobestetatikgehiengus-
tatzen zaizuna?
Herri bazkaria.

Eguna edo gaba nahiago?
Segun eta ze bestarako den. Ez
dakit adineangoiti goazelakoedo
zergatik den, baina egunari pro-
betxu gehiago ateratzen diogu.

Zinegotzi lanetan zer moduz?
Poliki-poliki hasi gara eta gauzak
egiten ari gara. Lehenbizi ikasi,
aitzinetik zer egin den ikusi eta
oraindik badugu ahal du-
guna egiteko denbora eta
aukera.
Besta on bat egiteko to-

kirik gustukoena?
Hemen inguruan badira besta
ederrak egiteko tokiak, baina
sanferminekaunitz tiratzendute.
Txupinazo egunean, udale-
txeko plazan... Ahal dudane-
tan joaten naiz.
Bizitzeko toki bat?
Malerreka, dudarik gabe.
Eskualdeko gazteak nola
ikusten dituzu?
Beti badira zerbait egiteko
proposamenak. Badira ba-
tzuk nahiko burutazio auni-
tzekin eta gauzak egiteko
prest daudenak.

«Duela hiru hasi nin-
tzen Iruñeko sanfermi-
netan garbitzaile.
Murrizketak direla eta,
gure brigadan pertso-
na bat guttiago dago.
Oro har, aunitz nabari-
tu da, aunitzez ere
jende guttiago kontra-
tatu dute. Aitzineko
urtean baino material
eta langile guttiago
dago, eta, beraz, nor-
mala da hiria zikinago
egotea. Sei orduz lan
egiten dugu egunero-
egunero».

Karlos GOIKOETXEA
Iruritako gaztea
BERRIA, 2012.07.13

«Nik ile motza eraman
dut beti, eta nik uste
bertze taldeetako
aunitz ez zirela jabetu
ere egiten neska nin-
tzenik. Beraz, ez nuen
sufritu mutil arteko
neska izateagatik, iza-
tekotan ere, hizkun-
tzarena egin zitzaidan
zailena [Hendaiako
futbol taldean], edo
partidetan aldagela
bat lortzea. Gogoan
dut beti arbitroaren
aldagelatxoa eskatzen
genuela niretzat».

Ane BERGARA
Realeko futbolari beratarra
BERRIA, 2012.07.13 � Erik SAGARDIA � Gazteluko gaztea
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BERA

Bi dirulaguntza
aprobetxatuz
hartu ditu

TTIPI-TTAPA
Udalak kontratatu di-

tuen zortzi langileak la-
neanaridiradagoeneko.
Bi dirulaguntza deialdi
aprobetxatuz kontratatu
ditu, horietako bi oina-
rrizko errenta kobratzen
dutentzako laguntzare-
kin eta gainerakoak Na-
farroako Enplegu Zerbi-
tzuak emandakoarekin.
Azken horien artean, lau
langile lau hilabetez ari-
ko dira karriketako lanak
egiten. Dirulaguntza be-
rean,bertzebi langilehar-
tudituUdalakherrikoeta
Ibardingo turismo bule-
goetarako. Aste San-
tuan eta udan ariko dira
lanean, hiru hilabetez.

Oinarrizko errentako
dirulaguntzatikkontrata-
tudirenbertzebi langile-
ak orain eskolan egiten
aridirenmargoketakegin
ondotik, mendiko lanak
eginendituzte.Langilee-
tatik zazpi herritarrak di-
ra eta batMalerrekakoa.

Energia kontsumoa
OsasunZentroko au-

ditoriajasoduberrikiUda-
lak. Energia aurrezteko
etaeraginkortasunener-
getikoaetaenergiaberriz-
tagarriakkudeatzekoegin
daazterketaetaparetak,
sabaia, zoruak, leihoak,
zirrikituaketafakturakbe-
giratu dituzte.

Egindako ikerketaren
arabera,urtean5.343eu-
ro gastatzen dira eta
17,82tonaCO2isuri.Ga-
sa bereziki neguan eta
argia urte osoan gasta-

tzendelakontuanhartuz,
argiaren kontsumoa
%61ekoadaetagasare-
na%39koa. Paretak on-
gi isolatuak daudela iku-
sidaetagaltzendenener-
giaren %47 leihoetatik
joaten omen da eta zo-
rutik %27.

Egoeraren aitzinean,
leihoak aldatzea propo-
satudaetahorieginbitar-
tean zirrikituetan juntak
hartzea.Gisaberean,ar-
giteriaren kontratazioan
eskaintzak begiratu eta
potentzia guttitu nahi di-
ra eta fluoreszentearen
balastroak aldatzea ere
proposatuda,baitagela
batzuetanzenbait lanpa-
rakentzeaere.Urberoa-
ren gastuari ere irtenbi-
deaemannahizaio,gas-
tu energetikoa sortu
arren, ur beroa ez baita
behar bezala ailegatzen.

Erabileraridagokione-
an,entxufegorriakbehar
bezala erabiltzea plan-
teatu da eta hutsik dau-
den geletan argiak itzal-
tzeko kontzientzia sor-

tzea, edo bakarrik itzal-
tzekosistemakparatzea.

Merkatarien tonbola
Lehenbizikoaldizton-

bola antolatu du Larun
Haizpe elkarteak. Uztai-
laren 27ra arte, 60 esta-
blezimendubainogehia-
gotantonbolanpartehar-
tzekoboletoakbanatuko
zaizkiebezeroei.Etazoz-
keta larunbatean, hilak

28, eginen da Altzateko
plazan, 19:00etatik aitzi-
nerabestagiroan,taloak,
pintxoak, sagardoa eta
musika ere izanen baiti-
ra. 70 sari bainogehiago
banatuko dira, baina sa-
riak jasotzeko nahitaez-
koa izanen da tonbolan
egotea, zozketa egin eta
sarituaagertzenezbada,
berrizeginenbaitazozke-
ta.LarunHaizpekoekbe-

ratareta ingurukoherrie-
takoakgonbidatudituzte.

Ikastolako kamisetak
Bestak bizi, euskaraz

lehenbizi! lelopean, Ikas-
tolakogurasoekbesteta-
rako kamisetak egin di-
tuzte, haur eta helduen-
tzat.10eurotanerosdai-
tezke, Agara prentsa-
dendanetaLesakakoTe-
lletxea estankoan.

UDALA � DIRULAGUNTZAREKIN

Udalak zortzi langile
kontratatu ditu
herriko lanetarako

ARGAZKIA: ERNESTO GAINZA

Denboraldiko azken izokina Asier Osesena
48izokinharrapatutabukatudaaurtengodenboraldia
eta horietan azkenaAsierOsesGainza 14 urteko he-
rritarrak arrantzatu du, 1,9 kilo eta 58 zentimetrokoa.

UTZITAKO ARGAZKIA

Llama bat Larunen
Pottokak,behorrak,zaldiak,ardiak...Horietatikaunitz
ibilikodiraLarunaldean,bainabatereohikoaezdena
llamabat ikusteada.Bada,argazkianageridenllama
hori Larun aldean ibili da duela gutti arte. Lehendik
ere inguruan zebilen arren, uztailaren 7an harrapatu
zuen Foru Poliziak dardo anestesiko batekin.

ARGAZKIAK: JOSEMARI TELLETXEA

Gure Txokoako futbolari sarituak
Denboraldiabukatuta,GureTxokoako futbolariek erregulartasunetagolegile one-
naren sariak jaso dituzte aurten ere. Erregulartasun saria jaso dutenak hauek dira:
Imanol Moreno erregionalean, Feñan Iturria eta Joseba Martinez jubeniletan eta
Mikel Esnaola kadeteetan. Golegile nagusiaren saria Andoni Riopedrek lortu du
erregionalean, Ruben Pedrosak jubeniletan eta Jokin Pinatxok kadeteetan.
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LESAKA

KIROLA � MUNDUKO IRONMANIK GOGORRENEAN

Bixente Igartzabal
bigarren izan zen
Altriman proban
Aitor AROTZENA

SanFerminegunaez
zen besta izan lesakar
guzientzat. Beti Gazte-
koBixenteIgartzabaleta
AlejoSarobekMunduko
Ironmanik gogorrena
izendatua den Altrima-
nen parte hartu zuten
Frantziako Les Angles-
en.Sarobekezzuenbu-
katzea lortu, baina Igar-
tzabalekmarkaikaraga-
rria egin zuen, bigarren
postuan sailkatzea lortu
baitzuen.

Altriman lasterketa-
renlaugarrenedizioaizan
zen uztailaren 7koa eta
kirolariek 3.800 metro
egin behar zituzten ige-
rian, 198 kilometro bizi-
kletan (8mendi gain pa-
satuzeta5.060metroko
desnibelpositiboarekin)
etabukatzeko,maratoia
(42.195 metro) lasterka.

Bixente Igartzabalek
eta2009eta2010eanere
irabazle izan zenThierry
Chatron frantziarrak le-
hiaestua izanzutenpro-
ba osoan eta elkarrekin
ailegatu ziren maratoia-
ren azken 200 metrota-
ra, baina hor azken era-
soa jo zuen frantziarrak
etaezinizanzionlesaka-
rrakeutsi. 13ordu, 6mi-
nutuetasegundobatbe-
har izan zituen Chatro-
nekprobaburutzekoeta
35 segundo gehiago
Igartzabalek.Antolatzai-
leek aipatu zutenez,
orain arteko lehiarik es-
tuena eskaini zuten eta
marka handia lortu zu-
ten.Horren,erakusgarri,
hirugarren izanzenLau-
rent Marquez frantzia-
rrak irabazleak baino 34
minutu eta 51 segundo
gehiago behar izan
zituen.

Beñat Atorrasagasti
Eskozian atxilotua

Eskoziako Poliziak,
GuardiaZibilarekinelkar-
lanean, Beñat Atorra-
sagastiatxilotuzuenuz-
tailaren 13an Edinbur-
gon (Eskozia). Espainia-
ko Auzitegi Nazionalak
1996-2001 artean ETA-
rentzatgarraiolanakegi-
tea leporatzen dio eta
2001ean iheseginzuen.
Epaileari ez estradita-
tzeaeskatuetaabuztua-
ren 2an berriz deklaratu
beharko du.

Truke azoka
hilabetean behin

Joan den abenduan
egindako truke azoka-
ren bidetik eta bertze
kontsumoeredubatbul-
tzatunahian,hilabetebe-
ko azken larunbatetan,
10:00etatik 14:00etara,
truke azoka eginen du
Gazte Asanbladak pla-
zan. Larunbat honetan,
uztailak28,eginendale-
henbizikoaetahurrengo
hitzordua abuztuaren
25ean izanen da. Zer-
baitutzinahiduenakpla-
zara agertu beharko du
behar ez dituen gauza
horiek uztera.

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA

Guttiago falta da 2013ko Sanferminetarako!
Joxe Iturriak eta presoen senideek botatako txupinazoarekin abiatu ziren he-
rriko bestak. Tomas Rekondo eta Jose Mari Altzugarai Larrane musikariak ere
omendu zituen Udalak. Ttikien danborradaren zuzendaritzan, Pepitto Altzuga-
raik erreleboa eman zion Joxe Agustin Mitxelenari, 19 urteren ondotik. Bezpe-
ran, dantza saio ikusgarria eskaini zuen Tantirumairuk. Ezpatadantzariek Zubi-
gainekoa eta egun handiko bertze dantzak asteburuko jendetzaren artean egin
behar izan zituzten. Peñen Eguneko danborradan eta jautsieran, Hautoritura,
Añarrak eta Eroxkak peña berriak ere estreinatu ziren. Gainerakoan, ttikienek
kartoizko zezenekin egindako entzierroak, Patxi Perezekin egindako euskal
dantzen saioa eta hondar eguneko herri bazkaria izan ziren aipagarrienak.

UTZITAKO ARGAZKIA

Bi lehenbizikoak helmugan.
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ETXALAR

GIZARTEA � EHIZA

Uso postuen
enkantea
irailaren 1ean
eginen da
Garestienetatik
(3.125 euro)
merkeenetara
(875 euro), 21
postu aterako
dira enkantera
hainbat
preziotan
postuaren
arabera

TTIPI-TTAPA
Enkantea, usadioa

denbezala,ahozkopos-
turaren bidez eginen da
irailaren 1ean, goizeko
12etan Herriko Etxeko
batzar-aretoan. Subas-
tanematendentantoba-
koitza 10 eurokoa iza-
nen da eta adjudikazioa
behin betikoa den egu-
netik hasi eta usoaren
ehiza-sasoiaakabatuar-
te aprobetxatu ahal iza-
nen du ehiza postuaren
onuradunak.

Postu bakoitzaren
prezioak eta gainerako
baldintzaguztiakjendea-
ren esku daude udal
idazkaritzan.

Beheko Olako
presa zenatik
ateratako harrien
aprobetxamendua

2008ko uholdeak
hainbat hondamen egin
zituen. Herriko ondasu-
netan Mattinen presa,
Olazaharreko presa eta
BehekoOlakopresaera-
manzituenurak.Aurten,

BehekoOlakopresaze-
naren harri batzuk, pre-
sarenaldebatekoak,bil-
du ditu Udalak errekatik
eta harri horien aprobe-
txamendua da orain le-
hiaketara aterako dena.

116 HARRI LANDU
GUTIENEZ 16.150
EUROREN TRUKE

Irailaren 6an irekiko
diralehiaketanpartehar-
tu dutenen plikak. Pro-
posamenakgutun itxian
aurkeztuko dira eta lizi-
tazioarenhasierakopre-
zioa16.150eurokoada,
BEZ gabe.

BALDINTZA BEREZIAK
Hirubaldintzajarridiz-

kie Udalak interesatuei:
a)Harriakerabiltzekoiza-
tea,ezespekulatzeko.b)
Erabilpena Etxalarren
eginen den obra batean
izatea. c) Lizitazioaren
onuradunak ez izatea
zorrikudalarekin.Eskain-
tzak baloratzerakoan,
hobekuntzagisabalora-
tukodirainteresatuakhe-
rrian lanak egitea (pare-
tak, teilatuak…).

Lehiaketara ez balitz
inoraurkeztukoedodau-
den proposamenak ez
baliraonargarriak,baldin-
tzak aldatu edo osatzea
komeni den baloratuko
luke Udalak.

Kantu eguna
Igande honetan, uz-

tailak 29, kantu eguna
ospatukoda.12:00etan
plazatik hasita, herrian
barna,kantuanaritzeko
aukera izanen da eta
14:30eanbazkaria fron-
toian. Sarrerak Herriko
Ostatuan eta Elutsan
egonen dira salgai, edo
baita telefono honetara
deituz ere: 677 031920
(Edurne). Bazkalon-
doan, kantu giroak se-
gitukoduela espero da,
Amaia Zubiria kantaria
egun honetarako gon-
bidatua baita.

Herriko gazteak
pilotan

Badira aste batzuk
herrikogazteaklagunar-
teanpilotatxapelketaan-
tolatu eta partidak joka-
tzenaridirela.Hamarbi-
kote dira eta astero bi-
kote bakoitzak partida
bat jokatzen du. Horre-
la, besten aitzineko as-
tean finalerdiak jokatu-
kodira eta bestetan iza-
nen da finala.

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

Mendi irteeren akabera
Uztailaren 22an Zanpingorri mendi taldeak Baztandarren Biltzarrera egin zuen sa-
soiko azken irteera. Karrozak ikusi ondotik,mendianbazkaria egitekoa zuten. Par-
te hartzaileak kontent agertu dira sasoiko balorazioarekin.
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IGANTZI

GIZARTEA � HIRI HONDAKINEN KUDEAKETA

Herrian eta
Berrizaunen
konpostalekuak
irekitzeko lurrak
nahi ditu Udalak
Lur eremurik
ez dutenek
konposta
egiteko da

Joxean ORTEGA/TTIPI-TTAPA
Zabororganikoanola

birziklatzen ahal den
eztabaidatzen ari dira
BortzirietakoHiriHonda-
kinen Mankomunitate-
an. HelburuaIruñeraera-
manbehardenzaborra-
ren bolumena ttikitzea
da, honela gastuakmu-
rriztuko direlakoan eta
etxerabidaltzendiguten
zerga ere jeitsiko dela-
koan. Gainera, Europa-
tik heldu den arautegi
berria bete beharrekoa
da, eta horrek zaborren
birziklapen maila haun-
ditzeaeskatzendu.Arau
hauek eskatzen duten
birziklapen mailara aile-
gatzen ez bada, zigor
ekonomikoakezarrikodi-
ra eta hauek zuzenean
gureetxeetaraailegatzen
den fakturannabarituko
dira,etadirugehiagoor-
daindu beharko dugu.

Herrittikietankonpos-
taegitearenaldeeginda
etadagoenekogurehe-
rrian badira konposton-
tziak.Gureetxeanbara-
tzeaedota lorategiabal-
dinbadugu,konposton-
tziaerabilikodugu,azken
honek lurraren gainean
egonbehar duelako. Pi-
suetan edo lurrik ez du-
tenetxeetanbizi direne-
kin sortzen da arazoa.
Nolaegindezaketekon-

posta?Haumoldatzeko
konpostalekuak sortu
behar dira. Konpostale-
kuak lur-eremu itxiakdi-
ra,30-50m²koak,etahe-
rrikojendeaketxean,ba-
ratzean,belagaietan,ba-
soan, mendian... sortu-
takozabororganikoabo-
takolukehorrat:adarrak,
hostoak, sukaldatu ga-
bekohondarorganikoak,
landareak... Bertan sor-
tutako konposta herriko
jendeak aprobetxatuko
luke, ongarri ezin hobea
baita bai baratzean era-
biltzeko eta bai etxeko
landareeibotatzekoere.
Gainera,ongarriadebal-
dekoa izanen litzateke,
herrian edukiko genuke
eta ekologikoa...

Udalahorretarakoto-
ki bila dabil, bat herritik
hurbil eta bertzea Berri-
zaunauzoan.Bainakon-
tua ez du batere garbi:
herritik hurbil nahiz Be-
rrizaunen ez dagoelako
lur komunalik. Hortaz,
herritarrei laguntzaeska-
tu die, norbaitek lur-ere-
muhauekzeinizatenahal
diren zehazteko propo-
samenik baldin badu,
HerrikoEtxetikpasada-
dila edo dei dezala. Edo
norbaitekbaldintzakbe-
tetzen dituen lur-sailik
baldin badu, eta erran-
dako lana egiteko lurra
herriari utzi nahi baio,
Udalarekin harremane-
tan jar daiteke. Hori bai,
konpostalekuaneginbe-
harreko lanak eta man-
tenimenduaUdalarenes-
ku geldituko lirateke.

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA

Gazteak nagusi BTT jautsieran
Xabi Telletxea zenaren omenez Biltoki elkarteak bigarren aldiz antolatutako BTT
jautsieraprobaeginzenuztailaren14an,EuskadikoOpenerakopuntuagarria.Gaz-
tetasuna nagusi izan zela erraten ahal da, hiru denborarik onenak 23 urtez behei-
tiko kategoriako txirrindulariek egin baitzituzten. 59 txirrindulari lehiatu ziren. Iaz
bezala, Iraitz Etxebarria bizkaitarra nagusitu zen. Bi txandatan denborarik onena
egin zuen. Martxel Oronoz izan zen bigarren eta Eric Portillo hirugarren. Elite mai-
lan, Jose Antonio Diez Arriola izan zen onena, FernandoOlañeta bigarren eta Go-
tzon Luzar hirugarren. Junior kategorian, David Lampre Oliveirak egin zuen den-
borarik onena, LanderUrtxegi izan zen bigarren eta Aitor Cortesek osatu zuen po-
diuma. Kadeteetan, Daniel Olarra izan zen onena eta sailkapen orokorrean ere
onenen artean sartu zen. Guillermo Brun izan zen bigarren eta Xabier Urdan-
pilleta hirugarren. Master-30 kategorian, Mikel Iñorbek lortu zuen garaipena, Ivan
Blanco eta Iñaki Esarteren aitzinetik. Master-40 mailan, Jose Manuel Prado na-
gusitu zitzaion Xabin Beobideri. Bi emakumezkok ere parte hartu zuten. Laia Bar-
berok egin zuen denborarik onena, Miren Benitoren aitzinetik.

ARGAZKIAK: KOLDO ALDUNTZIN

Lasto altxatze txapelketak
Bertze behin, lasto altxatzen fin moldatzen direla erakutsi dute herritarrek. Karlos
Seinek Nafarroako Lasto Altxatze Txapelketa irabazi zuen Iruñeko sanferminetan
22 jasoaldi eginez. Bigarren Arkaitz Retegi izan zen 15 altxaldirekin eta hirugarren
EnekoTelletxea 14rekin. EuskalHerriko Txapelketan, berriz, hagitzmarkaonaegi-
teko bidean joan zen Karlos, baina sokak ihes egin eta 19 jasoalditan gelditu zen.
Arkaitz Retegik 14 altxaldi egin zituen eta Eneko Telletxeak 12.
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ARANTZA

GIZARTEA � BI HERRITAR LANEAN HASI DIRA

Dirulaguntzei esker bi langile kontratatu
ditu Udalak herriko lanetarako
Simonenborda-
ko Juan Mari
Telletxea eta
Plunenbordako
Teodoro
Iparragirre dira

Nerea ALTZURI
Herrikolanetanaritze-

ko bi langile kontratatu
ditu Udalak, bi dirula-
guntza deialdi aprobe-
txatuz.Aldebatetik,Na-
farroakoEnplegu Zerbi-
tzura langabetuak kon-
tratatzeko dirulaguntza
eskaria egin zuen Uda-
lak eta pertsona baten-
tzat lortu da laguntza.
Eskaintza publikoa egin
ondotik, egoera horre-
tandagoenherritarbaka-
rraBordalarreakoSimo-
nenbordako Juan Mari
Telletxeada.Ekainerdial-
derahasi zen laneaneta
urria bukatu arte ariko
da, dirulaguntzak ema-
ten duen denbora tar-
tean.

Bertzalde, Bortzirie-
takoGizarteMankomu-
nitatearenlaguntzarekin
Udalakbertzelangilebat
ere kontratatu du: Plu-

nenbordako Teodoro
Iparragirre.Hauere joan
den hilabetean hasi zen
lanean eta abendura ar-
te ariko da.

Baratzea egiteko
lur eskaria

Ttiki-ttikitatik gure
umeei etxeanegitendi-
tugun produktuek zer
nolakogarrantziaduten
erakutsi behar diegu
etxetik. Lur zati bat iza-
nez gero, barazki eta

fruta aunitz etxean egin
ditzakegu baratze bat
antolatuz.Azkenfinean,
zer jaten dugun jakitea
bezain osasungarria
den zerbait ba ote da?
Ba, eskolan nonbait,
ikasleekin baratzea an-
tolatzeko asmoabadu-
te. Udalari horretarako
lurzatibateskatuondo-
tik,Udalak frontoiondo-
ko edo errepide ondo-
ko lur eremua, bietako
bat emateko erabakia

hartu du. Gisa berean,
Udalak eskolari adiera-
zidioerrepideondokoa
eguzkitsua dela; aldiz,
frontoiondokoauspela.

Argiteriaren
auditoretza

Udalak argiteria pu-
blikoaren auditoretza
egiteko diru-laguntza
eskatu zuen bere ga-
raianetaTesicnorS.L.U.
enpresari lan hori eslei-
tzea erabaki zen. Behin

azterketa ikusita, lanho-
ri onartu eta faktura or-
daintzea erabaki du.

Ehiza kotoa
Ehiza barrutia bai-

menduondotik,Usuael-
karteakordenazioplana
abian jarri du. Hori dela
eta, ekainaren29kople-
noan,Udalakehizaapro-
betxamendua esleitze-
ko baldintzak onartzea
eta Usua tokiko ehiz-
tarienelkartearibehinbe-
tikoesleipenazuzenean
ematea erabaki zuen.

Udako ekitaldiak
Ekitaldizbetetakouda

dugu gainean. Amabir-
jinbestakailegatzekoere
gero eta guttiago geldi-
tzenda:abuztuaren14ko
eguerdian botako den
txupinazoarekin hasiko
dira eta 18ra arte izanen
da non gozatua. Horrez
gain, abuztuaren 25ean
ArantzaRockjaialdiaegi-
nenda.Arratsaldez,hau-
rrentzako tailerrak iza-
nen dira eta 23:00etatik
aitzinerakontzertuakpla-
zan Goienetxe Anaiak,
Mendeku Itsua, Esne
BeltzaetaDJBulltaldee-
kin.

ARGAZKIA: ITXARO ETXAGUE

Udalekuen azken egunak
Argazkian ageri diren neska-mutikoen udalekuak azken txanpan sartu dira. Hila-
bete osoan aski goiz atseginak pasatzeko aukera izan dute Itxaro eta Ana Isabe-
lenardurapean, etaorain, ortziral hau, uztailak27, izanendutehondarrekoeguna.
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SUNBILLA

Besten barne,
abuztuaren
10ean izanen
da desafioa

Maider PETRIRENA
Aste pare baten bu-

ruan, hementxe izanen
ditugu Santiburtzioak.
Egunezegun,egitaraua-
renberri izatekoaldizka-
ri honetako gehigarrian
irakurtzeko aukera iza-
nenduzue.Hemen,be-
rriz, bestak heldu diren
honetan ohar batzuk
emanen ditugu.

Alde batetik, Baztan
Zopetakoafarirakobaz-
kideentzako txartelak
UlibeltzakElkarteanego-
nen dira salgai hilaren
28an, 19:30etik 20:30-
era. Gainontzekoentzat
uztailaren 29tik aitzine-
ra salduko dira ostatue-
tan,etahondarrekoegu-
naabuztuaren7aizanen
da.Erran,afarikomenua
hau izanen dela: zopak,
zuri ta beltxak, gisatua,
postrea, txanpaina, ka-
fea,kopa,puroaetaeda-
riak. 20 euro balio du.

Herriko afarirako
txartelak ere uztailaren

29tik aitzinera paratuko
dirasalgaiostatuetaneta
abuztuaren 8ra arteko
epeaizanendaerosteko.
29eurorentruke,hauiza-
nen damenua: urdaiaz-
pikoa,foie,kroketak,bil-
dotserreapatatekin,pro-
fiterolak, izozkiaeta txo-
kolatesaltsa,edariak,ka-
fea, txanpainaeta kopa.

Peñen bazkarirako
txartelakuztailaren27tik
abuztuaren 5era saldu-
ko dira ostatuetan. Adin
guztietakojendeaapun-

tadaiteke,etaeaanima-
tzen den jendea.

Bertzetik, uztailaren
27an Itturburu ostatuan
bilera bat eginen da
txoznariburuzsolasteko.
Ahaldutenguztiei joate-
ko deia egin zaie.

BERRIKUNTZAK
Bertzeurteetakoegi-

tarauari begiratuta, aur-
ten ere badira berrikun-
tzak.Bezperan,J. I.Mu-
ruakbordeiburuzkoera-
kustaldia eskainiko du

Ariztigainkanpinean.On-
dotik,herrikiroldesafioa
izanen da. Aurtengoan,
gizon probako zortzi la-
gunek Errenteriako Pa-
txi Ilarretarenidiarenaur-
kaneurtukodituzteinda-
rrak.700kilokoharriare-
kin, 15minutuko saioan
zeinek plaza gehiago
egin izanendadesafioa.
Zetreria ere izanen da
plazan.

Gainerakoan, besta
ederrak heldu zaizkigu
eta animatu!

BESTAK � ABUZTUAREN 10ETIK 14RA

Zortzi lagunek idiaren aurka neurtuko
dituzte indarrak 700 kiloko harriarekin

HONDAKINAK

Lau urtez 624
konpostontzi
banatu dira
Baztan-
Bidasoaldean
TTIPI-TTAPA
336 konpostontzi
Bortz i r ie tan, 182
Baztaneneta106Ma-
lerrekan. Bortzirieta-
ko Hiri Hondakinen
Mankomunitateak,
BaztangoUdalak eta
MalerrekakoManko-
munitateakazken lau
urte hauetan egin di-
tuzten kanpainetan,
guztira 624 konpos-
tontzibanatudira.Ho-
rietan hondarrekoak,
azken asteetan egin
dira. Konpostontziak
banatzeaz gain, ize-
na emana zuten fa-
miliaguztiekinbilerak
ere egin dituzte kon-
postanolaegitenden
azaltzeko, zer bota-
tzen ahal den eta zer
ez, zein arazo izaten
ahal dituzten eta no-
lakonpondu.Ekaine-
an,adibidez,164kon-
postontzi inguru ba-
natu ziren Baztanen,
eta 88 Malerrekan.
Uztail hasieran, be-
rriz, 43 konpostontzi
banatu ziren Bortzi-
rietan. Oraindik ere
norbait interesatua
baldin badago, iza-
nen du aukera. Ze-
rrendaberriabetetzen
aridiraeta izenaema-
teko Baztango uda-
letxera edo Bortzi-
riak edoMalerrekako
Mankomunitatera
deitu behar da.
Bertzetik, trastezaha-
rren bilketa egiteko
telefono berria dela
oroitarazi dute Bor-
tzirietako Mankomu-
nitatetik. Orain 672
045734radeitubehar
da.

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA
Ezkerreko argazkia peñen egunekoa da eta eskuinekoa Baztan Zopetako afaria.



HERRIZ HERRI | 33
ttipi-ttapa | 571 zk.

2012.07.26

KIROLA � ORIAMENDI 2010 ENPRESAREN ESKUTIK

Josetxo Ezkurrak
erremonte profesionalerako
saltoa eman du
Zazpi
erremontista
profesional
daude herrian

TTIPI-TTAPA
Bertze erremontista

profesional bat Donez-
tebek lehendikduenze-
rrenda luzerako: Jose-
txo, Ezkurra II.a. Bere-
kin guztira zazpi dira
profesionaletan dabil-
tzan herritarrak: Jose
Jabier Etxeberria III.a,
Koteto Ezkurra, Iñaki
Martinez Lizaso, Patxi
Olazar, Julen San Mi-
gel, Xanti Uterga eta
orain Josetxo Ezkurra.
20urtekogazteakuztai-
laren 14an debutatu
zuen Hernaniko Gala-
rreta pilotalekuan, La-
baka,OtaegietaAizpu-
ru III.a erremontista be-
rriekin batera. Gainera,
garaipenarekin eta na-
gusitasuna erakutsiz
eginzuendebuta.Oria-
mendi 2010 enpresako
jokalari berriak dira, eta
gisahonetara,erremon-
tean hasi zenetik auni-
tzetanburuan ibili omen
duen ametsa egi bihur-
tuzaioEzkurrari.Aurre-
laria da bera.

Erremonteanhasiai-
tzinetik,eskubaloian ibi-
li zenJosetxo,bainabe-
hinerremonteanhasita,
enpresari eskainitako
elkarrizketanerrandue-
nez, «profesionaleta-
rako saltoa espero
nuen, baina beharbada
ez hain abudo». Garbi
du zein den bere erre-
montistarik kuttunena,
bereosabaKoteto«du-

darik gabe», gainera.
Erremontetik aparte,
unibertsitatean irakas-
kuntzako ikasketakegi-
ten segitzen du. Hiru-
garrenkurtsoaegitenari
da.

EGA titulua
ateratzeko
ikastaroa

Doneztebeko IKA
euskaltegiak abuztuan
EGA titulua ateratzeko
ikastaroa antolatu du.
Ikastaroaklasepresen-
tzialetara joanda edo
on-lineordenagailuaren
bidez egiten ahal iza-
nenda.Lauasteko irau-
pena izanen du, abuz-
tuaren 6tik 31ra. Intere-
satuek 948 451555 te-
lefonora dei dezakete,
uztailaren 31 baino le-
hen.

Udal Plan Orokorra
jendaurrean

Udalak hasierako
onespena eman dio
UdalPlanOrokorrarieta
NafarroakoAldizkariOfi-
zialean uztailaren 13an
argitaratu zen. Orduan
hasita jendaurreanego-
nen da hiru hilabetez.

Ludoteka
Tokiko Kontziliazio

Itunaren barne, aurten
ere ludoteka zerbitzua
eskainiko da udako hi-
labeteetan. Uztailaren
1etik abuztuaren 31ra
egonen da zaba l ik
09:00etatik13:00etara.

Erakusketa
Uztailaren 16az ge-

roztik,MargaritaAizpu-

ru artistaren lanak ikus-
gai daude Alhondigan.
Abuztuaren 15era arte
egonen dira, 17:00eta-
tik 20:00etara.

DONEZTEBE

ARGAZKIA: ORIAMENDI 2010
Ezkurra II.ak uztailaren 14an debutatu zuen profesionaletan.

ARGAZKIAK: ERREKA

28 neska-mutiko Udako Kirol Eskolan
28 haur eta gazte ari dira parte hartzen Errekak antolatu duen Udako Kirol Esko-
laren XII. edizioan. Gehienak Doneztebekoak badira ere, Donamaria, Sunbilla eta
Legasatik ere etorri dira. Bi taldetan banatuta ari dira AinaraMarizkurrenamonito-
re dutela: 6-9 urte bitartekoak talde batean eta 10-13 urtekoak bertzean. Lehen-
bizikoan hogei haur daude eta bigarrenean zortzi.

ARGAZKIAK: ALICIA DEL CASTILLO

Murrizketen kontra
ELA eta LAB sindikatuek deituta murrizketen kontrako kontzentrazioa egin zen
uztailaren 17an Enplegu Bulegoaren parean.
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GIZARTEA � HERRIKO LANGILEAK ETA HERRITARRAK ELKARLANEAN

Itxuraberritua gelditu da
herri sarrerako iturria
Harri berria
paratu eta
barreneko aldea
moldatu zaizkio

Mattin LARRALDE
Herrira sartu aitzine-

tikdagoen iturria itxura-
berritua gelditu da. Ur-
te batzuetan, ez da ha-
gitz txukun egon, kai-

nua soilk baitzeukan.
Baina herriko langileen
bidez, eta herritar ba-
tzuen ideiari esker, ber-
tze itxurahartuduorain
iturri honek.Harri berria
paratu zaio eta barre-
neko aldea moldatuz
ederki gelditu da.

Karpa bestetan
Aurten lehenbiziko

aldiz, herriak estalpea

izanendubestetan,kar-
pa bat egin baita. Due-
lazenbaitaleaipatuzen
TTIPI-TTAPAn, Udalak
kenduetaparatzenahal
den estalpe bat egite-
ko proiektua zuela es-
ku artean. Proiektu ho-
nekjoandenurtekobes-
tetakoeuritearenondo-
rioz hartu zuen indarra.
Aurten ez dugu euria-
ren beldurrik izanen.

Bertzealdetik, aldiz-
kari hau ateratzen de-
nean, bestetan egonen
gara, baina norbaitek
gogoa baldin badu,

gonbidatuakegonendi-
raherriaeta jendeaeza-
gutzera.Animazaitezte,
giro ederra izanen da
eta!

ELGORRIAGA

ARGAZKIA: MATTIN LARRALDE
Honela gelditu da herri sarrerako iturria.

AZPIEGITURAK � ARAZTEGIA

Depuradora berria egiteko lehenbiziko
urratsak eman dira
Azken urteetan
zikinkeria
zuzenean
errekara isuri
da

Joseba URROTZ
Aspaldiko urteetan,

araztegia edo depura-
dora hondatua dago.
Herriko ur zikinak gar-
bitu behar lituzkeenak
15 bat urte behinik be-
hin izanen ditu zikinke-
riaguztiazuzeneanerre-
kara isur-tzen.Orainde-
la urte batzuk, NILSA
Nafarroako Gobernua-
ren enpresa aukerak
aztertzen hasia zela
ematen zuen, haien ar-
tean, Donamariako
araztegira eramateare-
na,nahizetaaspaldiho-
netanezzendeusenbe-

rririk. Orain, ordea, ba-
dirudi zerbait mugitzen
hasi dela, eta depura-
dora berri bat eginen
dela.

Lanhorrenproiektua
egiteko neurketak egi-
tenaritudiraberriki.Ha-

la ere, proiektuaren xe-
hetasunak jakiterako
denbora joanen da
seguraski, eta zer erra-
nik ez obra egiterako.
Dena den, bada zer-
bait pausuak ematen
hasi izana.

Konponketak
urtegietan

Itxura denez, Iber-
drolak eusten dio Leur-
tzako eremuan dauden
urtegien mantenimen-
duari,hainbathobekun-
tza egiten ari baita az-

ken urteetan. Orain de-
la aste batzuk hormi-
goia tratatzen duen en-
presabataritudabipa-
retak garbitzen. Langi-
leek erran digutenez,
irail aldera berriz etorri-
ko omen dira, hormi-
goizko hesiak dituen
hainbat artesi eta zulo
estaltzera.

Ez da harritzekoa
presa hondatzen hasi
izana, 100 urte bete-
tzearbaitago.Aipatuen-
presako langilearenara-
bera, hormigoia berta-
ko materialekin egina
izanen omen zen, eta
honezkerodezentehon-
datzenhasia izanenda.
Edozeinmoduz,hilabe-
tero presa mugitu den
ala ez ikustera etortzen
direnek bere lekuan
segitzen duela aipatu
digute.Oraingoz, lasai
egon gaitezke.

URROZ

ARGAZKIA: JOSEBA URROTZ
Gaur egungo depuradora.
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ZUBIETA

UDAKO FESTAK � ABUZTUAREN 14TIK 18RA

Herriko zaharrei
omenaldia eginen
zaie fiestetako
azken egunean
80 urte
dituztenak eta
hortik goitikoak
omenduko dira

Fermin ETXEKOLONEA
Aurten 80 urte bete

dituzten eta 80 urtetik
goitidituztenherritarrek
protagonismo berezia
hartuko dute fiestetako
hondarreko egunean.
Herriak omenaldia egi-
tea erabaki du eta ha-
la, abuztuaren 18an,
herri bazkarira gonbi-
datukodituUdalak;he-
rriak ordainduko die
bazkaria. Egun horre-
tan, beraien omenez
meza ere izanen da.

Ea bada animatzen
diren fiestetako azken

egunean omenaldian
parte hartzera.

Dantzariak eta
joaldunak
Errenterian

Lehenereaipatu izan
dugu igandetan euskal
dantzak ikasteko talde
bat elkartzen dela. Bai-
na ikasi ez ezik, gehiago
ere egiten dute. Duela
gutxiErrenteriara irteera
egin dute dantza ema-
naldia egiteko. Ikusten
denez, ikasitakoari ete-
kina ateratzen diote eta
ea fiestetan ere saioren
bat eskaintzen duten.

Bestalde, joaldunak
ere ateraldiak egiten ari
dira eta berriki, Erren-
teriaaldean ibilidira joa-
reak astintzen.

Igor Babaze
Quebrantahuesosen

Ekainaren 23an jo-
katuzenQuebrantahue-
sos proba ezaguna Sa-
biñanigon(Huesca),205
kilometroko txirrindula-
ritza proba. Igor Baba-
zek sasoiko dagoela
erakutsizuenberriz, las-

terketa akitu baitzuen.
Zorionak Igor eta segi
horrela!

Beste zubietar bat
Jaiotzen berri ema-

tea beti da pozgarria
herriarendako eta aldi
honetan ere beste he-
rritarbatbadugulaesan
behar dugu: Ane San-

testebanAmoros, Josu
eta Ainararen alaba.

Lerro hauen bidez,
zorionak bai gurasoei
eta bai atautxi-amatxi
eta birramatxi-birra-
tautxiri ere, eta herrita-
rrakditugunaldetik,be-
reziki Joxepa eta Jexu-
xi, eta Periko eta Ima-
txori.

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE

Ludotekako denboraldiari behar bezalako despedida eman zaio
Antzerki bat eginez agurtu zuten uztailaren 6an ludotekako denboraldia. Txa-
sen zuzendaritzapean, argazkiko neska gaztetxo hauek oso antzerki polita es-
kaini zuten. Jone Indakotxea, LuaiaFagoaga,SaioaMariezkurrena,MalenEtxe-
kolonea, Nahiara Anso, Ane Etxeberria, Nahia Etxeberria, Garazi Santesteban
eta Naroa Santesteban izan ziren protagonistak eta antzezlanaren ondotik, be-
rendua egin zuten. Lerro hauen bidez, Txas zaindariari eskerrak eman nahi
dizkiogu egindako lanagatik.
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GIZARTEA � ATERPEA ENKANTEAN HARTU DUTE

Kattalin aterpeko
ostatua abuztu
hondarrerako ireki
nahi dute
Mattarik
hartu du
aterpea
enkantean

TTIPI-TTAPA
Dakizuen bezala,

ekainaren 16an akitu
zen Kattalin aterpea
hartzeko eskaintzak
aurkezteko epea.

Interesatuaskokdei-
tu zuten baldintzak ja-
kiteko,bainaazkenean,
proposamenformalba-
karraaurkeztuzen,Ma-
ttari BKZko arduradu-

narena, hain zuzen ere.
Ilusio eta gogo haun-
diarekinsartudaproiek-
tu berri honetan eta be-
re intentzioaabuztubu-
kaerako, bestak direla
aprobetxatuz, ostatua
martxan jartzea da.

Baldintza nagusia
aterpea mobleztatzea
izanen da. Sukaldea,
ostatuko barra, oheak,
mahaiak, aulkiak… be-
re esku geldituko dira.
Honen truke, alokairua
debalde izanen du
oraindik erabaki ez den
hainbat urteren truke.
Halere,mantenimendu

gastuak hartzaileak or-
daindu beharko ditu.

Kattalinaterpeak450
metrokoadro ingurudi-

tu eta 45 pertsona har-
tzeko prestatua dago.
Bortz logela eta bortz
komun, igogailua, sa-

baian bi trasteleku,
sukaldea, barra eta
egongela jartzeko tokia
du.

LEGASA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Bestak antolatzeko komisio anitza sortu da
Urtero bezala, bestak antolatzeko tenorea ailegatu da. Aurten gazte komisioan
kopurua dezente murriztu dela eta atzetik gazte gutti heldu direla ikusita, bestak
antolatzeko komisioa sortu da. Aipatu, gazte horiek 30 urte inguru edo gehiago
daramatzatela bestak antolatzen. Halere, azken urteetan, kontzejuaren laguntza
ere izan dute. Komisioan adin guztietako herritarrak daude sartuta. Baldintza ba-
karra lan egiteko ilusioa izatea da. Lehenbiziko bilera uztailaren 16an egin zuten
eta hurrengoa astelehen honetan egitekoa zen. Egitaraua zehazten hasi ziren eta
lanak banatzen. Erran, komisioan sartzeko aukera herritar guztiei irekita dagoe-
la eta ideia berriak ongietorriak izanen direla. Beraz, lerro hauen bidez, komisio-
an parte hartzeko gonbidapena herritar guztiei luzatu nahi zaie.

TURISMOA � 2012KO UDAKO ESKAINTZA

Zaldietan ibilaldiak eskainiko
ditu Plazaola Partzuergoak
Udako
eskaintza
aurkeztu du
Plazaolak

TTIPI-TTAPA
Plazaola Partzuergo

Turistikoak2012kouda,
oihanaren bihotzean
ekintza eta bisita gida-
tuenprogramaaurkeztu
du eta berrikuntza na-
gusienartean,zaldiekti-
ratutako gurdietan ibi-
laldiakeskainikodituzte.

Bisitagidatuei dago-
kienez, Plazaolako Na-
tur Bidea eta Lekunbe-

rriko alde zaharra, Kan-
tina Plazaola-bizikletan
alokairua,BeigorriAben-
turaparkea,Mendukilo-
ko koba, Bikain gaztan-
degia, Saralegiren Arro
baserria, Ezkurdi erle-
zaintza museoa, Mirua
natur jarduerakedoLac-
turale interpretazio zen-
truaikustekoaukera iza-
nen dute Plazaolako bi-
sitariek.

Dena den, aurtengo
berrikuntzanagusiaPla-
zaolakoNaturBideazal-
digurdianbisitatzekoau-
kera izanen da. 30 mi-
nutuko ibilaldia propo-
satu du Partzuergoak,

Plazaolako natur bide
eta Lekunberriko alde
zaharraeraezberdinba-
tean ibiltzeko. Helduek
10euroordaindubehar-
koduteetahaurrek5eu-
ro. Gehienez 4 lagun jo-
an daitezke bidaia ba-
koitzen eta gutxienez, 2
lagun.Ostegunetik igan-
dera eskainiko da zer-
bitzua irailaren 15a bi-
tartean, 10:00etan,
10:45ean, 11:30ean,
12:15eaneta13:00etan.
Orduaeskatzekoaurre-
tik deitu behar da 948
507204 telefonora edo
oit@plazaola.org helbi-
dera idatzi.

Beste aldetik. Natur
Bidetik ibiltzeko bizikle-
taalokairua, itzuleraga-
rraioarekin eskaintzen
duPlazaolakokantinak.
Bizikleten alokairua da-
gokionez, 2 ordurako
bizikleta hartzea 5 euro
gostako da, egun erdi-
rako8euroetaegunoso-
rako 12 euro. Itzulerako
garraioahartunahidue-
nak aldiz aurretik deitu
beharkodu948604644
edo 699 383287ra eta
gutxienez3pertsonabil-
dubeharkodira. Leitza-
tikbueltatzeko8euroor-
daindu beharko da eta
Andoainetik 12 euro.

GIZARTEA

Bera bilatzeko
laguntza
eskatu dute
Uztailaren 1ean desa-
gertuzenEustakioMu-
tuberriaJorajuria79ur-
teko sunbildarra bila-
tzekojendearenlagun-
tzaeskatuduNafarroa-
koLarrialdiZerbitzuak.
Geroztik bila dabiltza
bainalerrohauekidaz-
terakoan oraindik ez
zuten aurkitua. Edo-
zein informazio dela
ere,112radeitzekoes-
katu dute.

Desagertua
Eustakio MUTUBERRIA
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BEINTZA-LABAIEN

HERRIKO BESTAK � ABUZTUAREN 3TIK 6RA

Bestetako lau egunetatik hirutan
aizkora apustuak izanen dira
Ortziral
ilunabarrean
botako da
txupinazoa

TTIPI-TTAPA
Abuztuko lehenengo

asteburua hartuko dute
aurtenerebestek,etalau
egunezezdaongipasa-
tzeko aukerarik faltako.

ABUZTUAK 3, ORTZIRALA
BEINTZA
• 20:00etan altxafe-
roak, bestei hasiera
emateko.
• Ondotik karrikarron-
da.
• 21:00etan Baztanzo-
pak Iturrondo elkar-
tean eta Labaiengo
ostatuan.
• Gauez dantzaldia JA-
LISKO BAND taldea-
rekin.

ABUZTUAK 4, LARUNBATA
LABAIEN
• Goizean karrikarron-
da.
• 11:00etan plater-tiro-
keta.
• 11:30etik 13:30era
puzgarriak.
• 17:00etatik 19:00eta-
ra puzgarriak.
•Ondorenaizkoraapus-
tua: aldebatetik,Naza-
bal eta Erasun, Larre-
txeaaita-semeenkon-
tra.Bestetik,Atutxaeta
Azurmendi, Otaño eta
Otaegiren kontra.
• 22:30ean suak.
•Arratsaldez eta gauez
dantzaldia JALISKO
BAND taldearekin.

ABUZTUAK 5, IGANDEA
BEINTZA
• Goizean karrikarron-
da.

• 12:00etan Meza Na-
gusia.
• 17:00etan Patxin eta
Potxin pailazoak.
• 18:00etan aizkora
apustua: hirugarren
mailako kanporaketa.
• 21:00etan tortilla eta
postre lehiaketa.
• 22:30ean suak.
•Arratsaldez eta gauez
dantzaldia JOXE AN-
JELakordeoilariarekin.

ABUZTUAK 6, ASTELEHENA
LABAIEN
• Eguerdian aizkora
apustuaherriko laubi-
koteren artean.
• 14:00etan kantu za-
harrekingirotutakohe-
rri bazkaria. Bankako
kantariaketorrikodira.
•Arratsaldez eta gauez
dantzaldiaFRANTZIS-
KOakordeoilariarekin.
• 00:00etanGAIXOANI
bestei bukaera ema-
nez.

ARGAZKIAK: AMAIA MINDEGIA ETA ARANTXA ITURRALDE
Aizkora apustuak eta herri bazkaria izaten dira bestetako ekitaldirik jendetsuenetakoak,
baina ez bakarrak.
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GAZTELU

SANTO DOMINGO BESTAK � ABUZTUAREN 3TIK 6RA OSPATUKO DIRA

Ortziral ilunabarreko txupinazoarekin
hasiko dira lau eguneko bestak
Igande
eguerdian
aizkora apustua
jokatuko da

TTIPI-TTAPA
Gero eta guttiago

gelditzen da Santo Do-
mingobestetarako.Aur-
ten lau egunez ospatu-
ko dira eta adin guztie-
tako jendearendakoeki-
taldiak izanen dira.

ABUZTUAK 3, ORTZIRALA
•20:00etansuziriakbes-
tei hasiera emateko.
•Ondotiktxistulariakhe-
rria alaitzen ibiliko di-
ra.
• 21:00etan Baztan Zo-
pak Herriko Ostatuan.

ABUZTUAK 4, LARUNBATA
• 10:00etan kalejira.
•11:30eanMezaNagu-
sia.

•Ondotik saldaHerriko
Ostatuan.
• Arratsaldean jokoak
eta puzgarriak.
•17:00etanmustxapel-
keta.
• 22:00etan gazte afa-
ria.
• Arratsaldez eta gauez
dantzaldiaAIERRIKtal-
dearekin.

ABUZTUAK 5, IGANDEA
• 10:00etan kalejira.
• 13:00etan aizkora
apustua.
• 16:00etanpartxis txa-
pelketa.
•18:00etantrikitixaera-
kustaldia.
• 19:30etik 22:00etara
dantzaldiaAGERRAL-
DErekin.

ABUZTUAK 6,
ASTELEHENA
•09:00etangosariapla-
zan.
•14:00etanherribazka-

ria.
•Arratsaldezdantzaldia

AGERRALDErekin.
• 22:00etan afaria.

• Ondotik, GAIXOA NI
bestak akitzeko.

ARGAZKIAK: ANTONIO LOPEZ
Goiko eta beheko argazkietan haurrak ageri dira eta erdikoa herri bazkarikoa da.
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BERTIZARANA

NARBARTE � MARTIKOK AURREZ PRESTATUTAKO JAKIEN PLANTA IREKI NAHI DU

Jakien planta irekitzeko egitasmoak
aldeko ingurumen txostena jaso du
Proiektuaren
barne,
gasolindegia ere
aurreikusia da

TTIPI-TTAPA
Aurrez prestatutako

janarien eta zerbitzuen
eraikina, biltegiak, gaso-
lindegia, aparkalekuak
eta ekipamenduen ere-
muaeginnahidituMarti-
ko enpresak Narbarten.
Etahorretarakoudalhiri-
gintza planean egin be-
harreko aldaketek alde-
koIngurumenondorioen
adierazpena hartu dute,
Nafarroako Gobernuko
Ingurumenaren eta Ura-
ren zuzendari nagusiak
emana.

Egitasmoa N-121A
errepidearekinmugaegi-
nez eraiki nahi du Marti-
kok, bi eremutan antola-
tuta. Industria eremua
106. lurzatian eginen li-
tzateke,errepidearenhe-
goaldean, eta 34.728
m2ko azalerarekin. He-
men janarien eta zerbi-
tzuen eraikina, biltegia,
gasolindegiaetaaparka-
lekuakeginenliratekeeta
bideareniparraldean,be-
rriz, ekipamenduen ere-
mua eta sistema oroko-
rrak. Berdegune bat ere
proposatudaproiektuan,
18metroko zabalerakoa
errepidearen parean eta
25metroko zabalerakoa
Bidasoa ibaiaren parean
eta eraikinetatik bereiz-
tekozuhaitzhesibat lan-
datzea ere bai.

Aldeko ingurumen
txostena badu proiek-
tuak,bainahorrekinbate-
ra,neurribatzukhartube-
harko dira: ibaiaren ber-
degunearenetaeraikinen
artean, oinezkoendako

ibilbide bat diseinatuko
da, baita integrazio neu-
rriak ere, hala nola, lan-
daresiak eta bertze hesi
batzukere,ibilgailuekedo
materialek ondoko ber-
deguneaokupaezdeza-
ten.Nekazaritza pasabi-
deak sarrera murriztua
izan beharko du.

Euri urei dagokienez,
Bidasoa ibaiarenbaldin-
tzetan ahalik eta aldake-
ta ttikiena izateko solu-
ziorenbaterebeharkoda
eta lur mugimendu gu-
ttienegitenetalurrenaha-
liketakonpentsaziohan-
diena lortzen saiatu be-
harko da. Gisa berean,
Bidasoaibaiarennaturgu-
nea eta Bertizko Natur
Parkea hurbil daudenez,
behardirenneurriakhar-
tuko dira argi kutsadura
saihesteko.

AITZINEKO AGINTALDIAN
HASITAKO EGITASMOA

Martikok duela urte
batzuk aurkeztu zuen
proiektua.Udalplanoro-
korren aldaketek lurzoru
urbanizaezinaukitzendu-
tenean, udal planoroko-
rretako aldaketek Ingu-
rumen ebaluazio estra-

tegikoa eta Ingurumen
ondorioen adierazpena
behar dituzte.

Aitzineko Udalak,
2006ko urtarrilean one-
tsi zuenudalplanarenal-
daketaetaNafarroakoAl-
dizkari Ofizialean egon
zen epean, 14 alegazio
aurkeztuziren,partikula-
rrenak eta Oieregiko
Kontzejuarenak.

Ingurumenaren Inte-
grazioko Zerbitzuak al-
daketakIngurumenEba-
luazio Estragikoa behar
zuelaebatzizuen2006ko
ekainean eta hala, Ingu-
rumenondorioenazterla-
na egiteko eskatu zuen.
2008kootsaileanjasozen
aipatuazterlana.Kokagu-
nea interes naturaleko
ibai-ibar batean hauta-
tzea justifikatu behar ze-
la erran zen berriz, eta
paisaiarengainekoukipe-
nakbaloratubeharzirela.

2010ekourrian,doku-
mentazio osagarri gisa
Errekerimendueierantzu-
teko eranskina eta Baz-
tan ibaiakNarbarten du-
enuholdearriskuarengai-
nekoazterlanajasoziren.
Udalak 2011ko mar-
txoan argitaratu zituen

iragarkiakNafarroakoAl-
dizkariOfizialean,Inguru-
menondorioenazterlana-
rekin. Alegazio gehiago
aurkeztu ziren, partiku-
larrenak eta Oieregiko
Kontzejuarenak.

Alegaziohorietanage-
ridenez,ustedute«indus-
triaeremuberribatenpro-
posamenak berarekin
dakarrelalurraldeokupa-
zioaren ereduan aldake-
ta garrantzisu bat egitea
eta hori ez datorrela bat
planeamenduan defen-
datutako ereduarekin».
Diotenez,paisaiarengai-
neko ukipenek «kalte la-

rria» eginen dute ibarre-
an, eta «bereziki, eremu
zehatzhorretan,Bertizko
NaturParkekosarrereta-
ko bat baita, eta baliabi-
de garrantzitsua inguru-
menaren eta sozioeko-
nomiaren aldetik». Etxe-
en industria eremuareki-
kohurbiltasunarenondo-
rioz, «herritarrek bizi ka-
litateagaldukodutelaau-
rreikusten dute». Horrez
gain, alegazioetan azal-
du denez, «Ingurumen
ondorioen azterlanak ez
ditu behar beste balora-
tu okupazio industria-
larenetalurraldearenera-
bileraaldaketarenondo-
rioz izan daitezken pai-
saiarenukipenak».Urhor-
nidurarenaferarekinkez-
katutadaudelaerealega-
tudute,baita2006koha-
sierakoonespenetikgaur
arte«aldaketaaunitz»izan
direla ere, etxe berriak
egindirelakoeta«eskual-
deanekimensoziekono-
mikoakgaratudirelako».

Alegazioak aurkeztu
dituztenak eskualdeko
garapenindustrialarenal-
deageridira,bainaindus-
triaeremuaLegasakoin-
dustrialdean kokatzea-
ren aldekoak dira».

ARTXIBOKO IRUDIA

Martiko enpresak 2006an aurkeztutako proiektua.
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ARANO

Landaketak
egiteko
garbiketak
aurreikusi
zituen aurreko
Udalak uda
honetarako

Ainhoa ANSA
Aurreko Udal Tal-

deak lotuta utzi zuen
bezala, udan garbike-
tak programatuta zeu-
den moduan ari dira
egiten.

Azken urteetan egin
diren landaketek au-
rrera egingo badute,
garbiketak aurreikusi
ziren 2012ko udan egi-
teko, ondoko parajee-
tan:
• Etzabalen pagoa, ur-
kia, otsalizarra eta li-
zarra. Guztira 4,40
hektarea daude gar-
bitzeko.
• Txurdaingiko Bordan
alertzea, bertako ha-

ritza, astigarra, gere-
ziondoa, lizarra etaur-
kia. 11 hektarea dira.
• Arranbide-Erbizinen
douglas izeia. Guztira
10,30hektareadiraeta
2011n sartutako se-
kuoia 2,82 hektarea.
• Kaxetan alertzea,
cryptomeria, bertako
haritza, astigarra, ge-
reziondoa, lizarra, ur-
kia eta akazia. 7.73
hektarea denetara.
• Tintapolon gaztaina
eta akazia, 12.60hek-
tarea.

Ekaina erdialdean
hasi eta uztaila bukatu
arte izango litzatekega-
rairik onenagarbiketak
egiteko eta dirudienez,
epehorrenbarruanegi-
tekomoduan izangodi-
ra langileak.

Horretazgain, Suro-
ko bide bazter gehiena
makinazgarbitudaaur-
ten eta gainerako auzo
bide eta estartak ere
garbitzen ari da udale-
txeko langilea.

UDALA � MENDIA

Herriko hainbat
parajetan
garbiketak egiten
ari dira hil honetan

ARGAZKIA: AINHOA ANSA

Gizarte zerbitzuak
Informazioa emateko azalpen bilera bat egitera etorri ziren Aranora ekainaren
27an Mankomunitateko Gizarte Zerbitzuetako hiru teknikari; Junkal Otxotore-
na, Maite Urroz eta Maite Perurena. Herritarren eskura dauden baliabideen
berri emateko asmoarekin antolatu zen hitzordua eta dozena bat lagun gertu-
ratu ziren teknikarien azalpenak entzutera. Zerbitzu honetatik bidera daitez-
keen laguntza mota nagusienak azaldu zituzten eta laguntzaren bat tramita-
tzeko beharrean aurkitzen denak Leitzako Bulegora deituta jasoko du beha-
rrezko informazioa.

ARGAZKIA: AINHOA ANSA
Bazterrak ederki garbitzen ari dira azken asteetan.
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Tabernaz
arduratzeko inor
ez dagoela eta
ixtea erabaki du
Marikarmenek

TTIPI-TTAPA
1980an zabaldu zi-

tuen Marikarmen Azpi-
rozek lehenengo aldiz
Goiz Argiko ateak. Jo-
las-aretobezalaeginzu-
en lehen ur tea eta
1981ean jolas-aretoa
kendu eta taberna ireki
zuen.Geroztik,Marikar-
menekegunero-egune-
ro ireki izanduKaleNa-
gusiandagoentaberna.

32 urteren ondotik,
ordea, ixtekotenoreaai-
legatuzaio.Marikarme-
nek ezin du tabernare-
kin jarraitueta tabernaz
arduratzeko inor ez da-
goela ikusita, hilabete
honetan itxiko ditu ate-

ak. Etxekoandreak be-
rak kontatu digunez,
igande honetan, uztai-
lak 29, izanen du azken
eguna.Despedidagisa,
igandean, luntxaeskai-
niko du eguerdian eta
herritar guztiei irekita
egonen dela jakinarazi
digu.

Festetako bloga
Amabirjin festen in-

guruko xehetasun guz-
tiak argitzen dituen blo-
gasortudute,etaberaz,
norbaitek zerbait jakin
nahiko balu, hortxe du
eskura www.goizutako
fiestak.com ataria. Egi-
taraua, argazkiak, Goi-
zueta-Hernani-Goizue-
ta autobus zerbitzuaren
ordutegia, non jan eta
nonloegindaitekeeneta
kontakturako telefono
eta helbideak
ageri dira, bes-
teak beste.

GOIZUETA

GIZARTEA � OSTALARITZA

32 urteren ondotik Goiz Argi tabernak
igande honetan ateak itxiko ditu

ARGAZKIAK: IGOR ELIZEGI

Udako ikastaroen azken egunak
GurasoElkarteakneska-mutikoentzakoantolatutako ikastaroakazken txanpansar-
tu dira. Hilabete osoan eskulanetan, igeriketan eta informatikan aritu dira eta aski
momentu ederrak pasatzeko aukera izan dute.

Baialtzinikin…
AurtengoKizki Eguna irailaren 16an eginen de-
la?Kizkiarekin500 laguneksagarrabilduezetz.
Desafio horixe bota zion joan den urteko Kizki
EguneanGoizuetakHernanirieta irailaren16ra-
koantolatuden festaeguneanmarkahobetzen
saiatuko dira hernaniarrak. Lortuko ote dute?

?

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE

Giro polita Karmen bezperan
Arratsalde eta gau giro ederrean joan da aurten bigarrenez egin den Karmen bez-
perako ospakizuna. Plazan afaldu ondotik su gainean saltoka ibili zen jendea.
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LEITZA

Gaztelarrak
Goizuetatik
sartu ziren
orain 500 urte

JM BARRIOLA
Uztailaren 10ean,

duela500urte,Goizue-
tatik Gaztelaren aldeko
soldaduak sartu ziren.
Ondoren, uztailaren
21ean Ziordiatik, eta
horrela,Nafarroaren in-
basioaetakonkistagau-
zatu zituzten gaztela-
rrekurteetakogerra eta
jazarpenen ondoren.
Hau horrela, Iberoko
dorrean oroitarria eza-
rr i zuten uztai laren
10ean Nafarroa Bizirik
plataformaren eskutik.
Nafarroako estatuaren
gaztelu eta dorreetan
zutarriak jartzen ari di-
ra urte honetan eta Ibe-
ron ere horrela egin du-
te.LeitzakoetaGoizue-
tako hautetsiak eta he-
rritar batzuk bildu ziren
eta zutarria ezarri zuten
Iberoko dorrearen his-
toria aipatuz. Aurresku
bat dantzatu zuten he-
rriko bi dantzarik.

Aurrerantzean eki-
mengehiago izanendi-
ra 500. urteurrenaren
oroimenaberreskuratuz
eta zabalduz. Horien
barruan,EuskalHerriko
Historialarien III.Biltza-
rraren mintegi bat Lei-
tzan eginen da irailean.

Segalarien
txapelketa

Erreka auzoko Ur-
totxikiko belatsoan jo-
katu zen Euskal Herri-
kosegalarien txapelke-
ta. Jesus Mari Orma-
etxeaUrkigipuzkoarrak

irabazi zuen, ordu ba-
tean 2.996 kilo belar
ebakita, bigarren Mikel
Alkorta sailkatu zen, hi-
rugarren Juan Jose Li-
zaso eta Jon Kanflan-
kaMikone leitzarra lau-
garrena gelditu zen.
Jende asko bertaratu
zen saioa ikustera.

Sagastibeltza
Eibarren futbolean

Aimar Sagastibeltza
futbol jokalariaEibarrek
fitxatudu.OrainarteTe-
ruelen jokatuduetahe-
mendik aurrera etxetik
hurbilago aritzeko au-
kera du, Eibarko tal-
dean jokatukobaituhu-
rrengo denboraldian.

Jeiki abesbatza
zaharberritzen

Urte askoren ondo-
ren, Jeiki abesbatzaza-
har berritzen ari da. Ne-

kane Piñuela izanen da
irailetik aurrerantzean
zuzendaria. Iraileanikas-
turte berriari indarrean
hasteko asmotan dira.
Honetaz gain, abesba-
tzan parte hartu nahi
duenak aukera izanen
du,abuztuaren25abai-
no lehen izena emanez.
Izena Karrape irratian
edo 606 393842 telefo-
noradeituzemandaite-
ke,baitaMaimuretaAs-
tiz liburu-dendetan ere.

Konpostadora
gehiago

Lehengoaleanaipa-
tubezala,uztailaren6tik

aurrera Mendialdea
Mankomunitateko lan-
gileak herriko eta ba-
serrietakobiztanleakbi-
sitatzen ari dira etxez-
etxe. Ekimen honekin
zaborren birziklape-
nean jendea sentsibili-
zatu nahi da, modu zu-
zen batean bereizteak
nolako garrantzia duen
erakusteko.

Bestealdetik, hama-
botskonpostadoraeka-
rri berri ditu Mankomu-
nitatean banatzeko,
hauetatikseiLeitzan.Ai-
patu, lehengo urteko
kanpainan 107 banatu
zituztela eta horietatik

44 Leitzan. Honekin
etxeko konposta bul-
tzatunahi da. Formazio
kanpaina eginen dute
NafarroakoHondakinen
Partzuergoko teknika-
riek konposta nola egin
erakusteko.

Pestetako
behientzako hesiak
aldatuko dira

Lehengo urtean Na-
farroako herri batzue-
tan zezenketetan istri-
pu larriak gertatu ziren.
Horren ondorioz, Nafa-
rrokoGobernuakzezen-
ke te ta rako hes ien
arauakaskogogortudi-
tu dekretu baten bidez.
Herriko hesiak aldatze-
ra behartuta dago.

Dekretu berrira ego-
kitzeko Udala plazako
hesiak aldatzen ari da.
Adibidez, Torre aurreko
pasabideakentzerabe-
hartua dago eta entzie-
rroa antolatzeko zailta-
sunak daude. Aurten,
motzagoa izanen da,
orain arteko bide osoa
mantentzea oso zaila
izaten ari delako.

Atekabeltzen korto
lehiaketa

Atekabeltzeko Gaz-
tetxean III. labur lehia-
keta antolatu dute. Gai
librearekin,ostegunho-
netan, uztailak 26, aur-
keztu behar dute parte
hartu nahi dutenek.

GIZARTEA � NAFARROAKO KONKISTAREN 500. URTEURRENA

Konkistaren 500. urteurrena gogoan
oroitarria jarri dute Iberoko dorrean

ARGAZKIAK: JUAN MARI BARRIOLA
Nafarroako konkistaren 500. urteurrena gogoratu zuten uztailaren 10ean Iberoko dorrean.
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ARESO

UDALA � AUZOLANERAKO GONBITEA

Matxain erreka
auzolanean
garbitzeko deia
egin du Udalak
Gainerakoan,
festak gainean
direla, herri
bazterrak
txukuntzen ari
dira langileak

Juana Mari SAIZAR
Udan murgi lduta

gaudelarik festa usai-
na antzematen da. Al-
de batetik, festetako
programari azken uki-
tuak ematen ari da
Udala eta beste alde-
tik, berriz, herriko lan-
g i leak her r i guz t ia
apaintzen eta txukun-
tzen dabiltza.

Umeak, beren alde-
tik, goizetan ludoteka
saioetara hurbiltzendi-

ra eta arratsaldez In-
gurutxo entsaioetara.

Bestalde, erreka
garbitzeko auzolane-
rakodeia egin dieUda-
lak herritar guztiei.
Oraingoan, Matxain
errekarenordua izanen
da, duela urte batzuk
Astomela garbitzeko
saioa egin baitzen.

‘Gazta zati bat’
Dokumentala

Udalak antolatuta,
joan zen uztai laren
20an, JonMaiabertso-
lariak zuzendu duen
Gazta zati bat doku-
mentala eskaintzekoa
zen udaletxeko solairu
berrian. Nazioen Mun-
dua ekimenak ekoitzi-
tako dokumentala da.

Bartzelonatik txapela
Pilota Federazioak deituta,
AnartzOlanoBartzelonanizan
zen ekainaren 30ean, Nafa-
rrenetxeakantolatutakoSan
Fermin torneoan. Arratsalde
batean10partidajokatuziren
frontoi irekian, 33 graduko
tenperaturarekin. Han ohitu-
ra den bezala, 25era jokatu
zirenhandienpartidaketatxi-
kienak 22ra. Anartzek Iban
Cabrero lagun zuela irabazi
eginzuen.Esperientziapolita
eta beste txapel bat etxera.

ARGAZKIAK: IGONE GOIKOETXEA
Goiko argazkia ludotekakoa da eta behekoa, berriz, Ingurutxoaren entsaiokoa.
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BAZTAN

UDAKO BESTAK � ABUZTUAREN 9TIK 12RA

San Lorentzo
mezperako
txupinazoarekin
hasiko dira bestak
Zigan
Haur, gazte eta
helduek non
gozatua izanen
dute

TTIPI-TTAPA
Abuztukobigarrenas-

teburuan hartuko du Zi-
gakherrikobesten leku-
koa. Abuztuaren 9tik
12ra, hainbatekitaldi iza-
nendirasanlorentzobes-
tetan.

ABUZTUAK 9, ORTZEGUNA
• 20:00etan suziria eta
ezkil-jotzea.
•Ondotik, herriko trikiti-
lariekin kalejira.
• 21:30ean Baztan Zo-
pak.Txartelakmaiordo-
moek dituzte salgai.
•00:30eangaupasaSA-
LABERRIrekin.
• 06:30ean talo jatea.

ABUZTUAK 10, ORTZIRALA
SAN LORENTZO EGUNE
• 09:00etan dianak.

•11:00etanMezaNagu-
sia.
• 12:00etan luntxa.
• 18:30ean haurren he-
rri-kirolak.
•19:30eankantaldiaBor-
daxar laukotearekin.
• 21:00etan dantzaldia
AGERRALDErekin.
•21:30eanMutildantza,
joaldun eta txalaparta.
• 22:30ean afaria fron-
toian.
• 00:30ean dantzaldia
AGERRALDErekin.

ABUZTUAK 11, LARUNBATA
HAUR ETA GAZTEEN EGUNE
• 09:00etan dianak.
•10:00etangazteengo-
saria ostatuzarrean.
•11:00etanmustxapel-
keta.
• 12:00etan gazteak
etxez-etxe.
• 13:00etan haurren
bazkaria.
• 16:00etan haur jo-
koak, puzgarriak...
• 20:00etan dantzaldia
AIERRIK taldearekin.

• 22:30ean herri afaria.
• 00:30ean dantzaldia
AIERRIK taldearekin.
•06:00etangosariaetxe-
ra gateko presarik ez
duenarendako.

ABUZTUAK 12, IGANDEA
ZIKIRO EGUNE
• 09:00etan dianak.
• 14:00etan zikiro jatea,
BIXENTEk alaituta.
Txartelak maiordo-
moek dituzte salgai.
• 20:00etan dantzaldia
SALABERRIrekin.
• 00:00etanGAIXOANI.
• 00:30ean kazerolada.
• 01:00etan gaupasa.

ARGAZKIAK: ARANTXA GAMIO
Mezperako ezkil-jotzea, plazako giroa eta gazteen giroa ikus daitezke argazkietan.

Behikaka.com igandean!
Igande honetan, uztailak 29, eginen da Xorroxin
irratiaren aldeko Behikaka.com zozketa berezia.
Elizondon, Xorroxin irratiaren egoitza parean da-
goen belagian eginen da. Belagia 2.000 laukitxo-
tan banatuko dute eta laukitxo hauek salgai jarri
dituzte boleto batzun bidez, 5 eurotan. Eskualde-
ko ostatu eta komertzioetan eros daitezke, baina
Internetez edo telefonoz eskaera egin eta etxera
bidaltzeko aukera ere izanen da eskualdetik kan-
pokoendako.Boletohauenzozketa igandeanegi-
nen da eta badaezpada ere, saridunak atera artio
gordetzeko aholkatu dute, izan ere, ordezko zen-
bakiak ere aterako baitira. Hasierako zenbaki sa-
ridunen jabeek hilabete bateko epea izanen dute
sariaeskuratzeko,abuztuaren29aartio.Epehorre-
tan ez bada saridunik ateratzen, ordezko zenba-
kia indarrean sartukoda eta 15 eguneko epea iza-
nen du saria eskuratzeko. Sariak banatzeko ardu-
radunak 3 behi izanen dira: Erdiz, Lore eta Neke.
Hiru sari eder banatuko dira eta aurten ere behi
bakoitzak 20minutu izanenditu kaka egiteko.Be-
hiaren kakak erabakiko du zeintzuk diren irabaz-
leak. Behi bakoitzak kaka egiten duen laukitxoa-
ren jabea izanen baita sari bakoitzaren irabazlea.
Baina zozketatik haratago, besta ttiki baten mo-
duan planteatu dute eguna: zuzeneko irratsaioa,
bertsolariak, jokaldi hoberenen aipamenak… iza-
nen baitira, eta tragoxkaren bat hartzeko ostatua
ere bai. Behien kakaz gain, ostatuan tragoxkaren
bat hartzearen truke zenbaki batzuk banatuko di-
ra, eta horien bidez, sari gehiago banatuko dira.
Beraz, erosi boletoak eta igandean Elizondora.
18:00etan egina da hitzordua.



HERRIZ HERRI | 47
ttipi-ttapa | 571 zk.

2012.07.26

BAZTAN

AZPIEGITURAK � AROZTEGIKO PROIEKTUA

Aroztegian
aurreikusitako
etxeak kentzeari
hasierako onespena
eman dio Udalak
Azken hitza
Nafarroako
Gobernuak
izanen du

TTIPI-TTAPA
Aroztegiko proiek-

tuan egiturazko aldake-
ta egiteko proposame-
nari hasierako ones-
pena eman dio Udalak.
Aldaketa horren arabe-
ra, Aroztegikoproiektua
berrantolatua geldituko
litzateke: promotoreak
eginnahidituen252etxe-
bizitzak ez lirateke egi-
nen; bai, ordea, aurrei-
kusitakohotela etagolf-
zelaia, bere horretan
mantendukoliratekeela-
ko. Proposamena hila-
bete hasierako udalba-
tzarrean onartu zuen
Udalak, Bilduren (5 bo-
to), Ezkerraren (2 boto)
eta NaBai 2011ren (bo-
to 1) aldeko8botorekin.
BilkuranzeudenUPNko
lau zinegotziek, berriz,
kontra bozkatu zuten.

Bildu eta Ezkerra ez
dira 252 etxebizitza egi-
tearen aldekoak, baina
enpresak proiektua egi-
tasmoturistikogisaazal-
du izanduenez,golf-ze-
laia etahotelarekin aitzi-
nera egiteko aukera es-
kaini diote.

ARRAZOIAK
Bilduk eta Ezkerrak

proiektuan aldaketa ho-
ri egitearen arrazoiak
azalduzituztenosokobil-
kuran eta horien berri

eman digu Garbiñe Eli-
zegi alkateak. Lau dira.
Batetik, gaur egungo
egoera sozioekonomi-
koaaipatudigu:«proiek-
tua planteatu zeneko
egoera sozioekonomi-
koaetagauregungoaez
dira berdinak eta gaur
egungo egoera ikusita,
etxebizitzen plantea-
menduabideraezinada».
Gisa berean, «urbaniza-
zioak Baztanen desore-
kasortuko lukeela»,dio,
«bertze herri bat izanen
litzateke eta Lekaroz jan
eginenluke». Ingurume-
nean eginen lukeen in-
paktuadaaldaketaplan-
teatzearen bertze arra-
zoietakobat.Bildureneta
Ezkerraren irudiko, pro-
motorearen planak in-
gurumeaninpaktuhaun-
dia eginen luke: «POT-
ean planteatzen den lu-
rraldeantolaketaeredua-
rekin ez du deus ikuste-
korik». Akitzeko, arrazoi
legalak aipatu ditu Gar-
biñe Elizegi alkateak:
«sustatzaileekezdituzte
administrazioaren
epeakbete».Hala, epez
kanpoibilita,Udalakkal-
te-ordainik jasan gabe
proiektuanaldaketaegi-
teko eskubidea badue-
la argitu du Elizegik.

Orain, Udalaren as-
moa enpresa sustatzai-
learekinbiltzeada.Etxe-
bizitzak egitea baztertu
eta golf-zelaia eta hote-
la egiteko aukera onar-
tzen badu, prozedura-
rekin aitzinera segituko
da. «Onartzen ez badu

eta enpresak kalte-or-
dainak lortzen baditu,
ikusiko dugu zer egiten
dugun.Udalarenasmoa
aldaketa kalte-ordainik
ordaindu beharrik gabe
egitea da, horretarako
aukera badela ikusita».

Edonola ere, Udalak
hasierako onespena

emandio aldaketari, eta
NafarroakoAldizkariOfi-
zialean argitaratzen den
egunetik hasita, enpre-
sak edo herritarrek hila-
betekoepeaizanendute
alegazioak aurkezteko.
Alegazio horiek osoko
bilkuranonartu beharko
diraetaGobernurabida-

liko da gero txostena.
Behin betiko onarpena
Gobernuak emanen du.

Bertan Eguna
Bertan merkataritza,

ostalaritza eta zerbitzu
elkarteakantolatuta,Ber-
tan Eguna eginen da
abuztuaren 4an.

ARGAZKIA: MAITANE MARITORENA

Nafarroako konkista berrikusi dute UEUko ikastaroen barne
UEUko ikastaroenbarneNafarroako konkista berrikusten ikastaroa eskaini zenEli-
zondon uztailaren 17an. Jaso ikastolan ikastaro honetarako izena eman zuten 15
lagun inguru etorri ziren, baita baztandar batzuk ere. Roldan Jimenoren solasal-
diarekin hasi zen ikastaroa. Konkistaren gertakariak eta birkonkistaren saialdia
izan zituen mintzagai. Bigarren zatian konkistaren ondorioak izan zituen aipagai.
Arratsaldean, Amaiurren izan zuen segida ikastaroak. Juantxo Agirre Mauleon
AranzadikokideakAmaiurkoindusketengainekoazalpenakemanzituen,etaondo-
tik, Gaztelurat joan ziren, azken zazpi urteotan Aranzadik egindako lana ikustera.

ARGAZKIA: TRANSPORTES BIDASOA TXIRRINDULARI TALDEA

Agustin eta Juan Migelek Transpyr proba akitu dute
Zortzi eguneko esfortzuaren ondotik, eta 820 kilometro eginez, Agustin Ariztia eta
Juan Migel Eraso baztandarrek Transpyr proba gogorra akitzea lortu dute. Kata-
luniako Rosesen hasi eta Donostian akitu zen BTT proba, Pirinioak gurutzatuz.
Munduko probarik gogorrenetakotzat joa da; aurten, 223 txirrindulari abiatu ziren
eta horietatik 183k lortu dute etapa guztiak osatzea. Zorionak bi baztandarrei!
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AISIALDIA � KIROLA ETA BESTA

Laxoaren aldeko afaria eta
gaupasa eginen dira
Arraiozen abuztuaren 4an
TTIPI-TTAPA

Baztan-ErrekakoLa-
xoatxapelketarenXXXIII.
ediziokofinalaetahiruga-
rren posturako lehia jo-
katuko dira Arraiozen
abuztuaren 4an. Pilota
modalitate honen besta
handiareneguneanber-
tze moduko besta ere
antolatuda,gaupasaegi-
nen baita laxoaren alde.

11:30ean, hirugarren
eta laugarren postuak
erabakitzeko partida jo-
katuko da eta 17:30ean
finala. Behin finala akitu
etasariakbanatuta,arra-
tsaldeanetaafariabitar-
te trikitixarensoinua iza-
nen da. 21:30ean afaria
eginen da frontoian.

Txartelak 30 eurotan
salgai paratukodiraDo-
neztebekoTitiOstatuan,
Arraiozko Zubiondo os-
tatuan, IruritakoOlari ja-
tetxean, Elizondoko In-
tza ostatuan eta Oizen.

Afalondoan,00:30etik
04:30era Obaneuke tal-
deaarikodaeta04:30etik
aitzinera Tirri&Tery DJ.

Ezkerraren buletina
Agintaldiko lehen ur-

tearenbalantzeaetaBil-
durekinbateraGobernu
Taldean egindako lana-
ren balorazioa egin du
Ezkerrak bere buletine-

an. Udalak duen zorra
«murrizteko konpromi-
soa» hartu zuen Ezke-
rrak hauteskunde-kan-
painan eta hori erdietsi
delaazpimarratudu.«Ur-
tebakarbatean600.000
eurotan murriztu dugu
Udalaren zorra, –diote–
eta hori kontribuzioak
igan gabe». Udal-inber-
tsioeidagokionez,lauur-
tekoplangintzakoobrak
«egitearen alde» dago
Ezkerra, eta horien arte-
an «Irurita-Lekaroz eta
Amaiurko ur horniketa
eta bideak zolatzea» ai-
patuditubereziki.2011ko
uholdeek udal-ekono-
miari ekarri zieten zama
ereekarridugogora,Na-
farroako Gobernuak
Baztan hondamen-ere-
muezizendatuizanasa-
latu bidenabar.

Lanpostuak sortzea
ekarriko duten egitas-
moekinduenkonpromi-
soaz ere ari da. Zehazki,
Magnesitasen Zilbetiko
harrobia, Almandozko
harrobiahanditzea,BKZ-
ren proiektua, biomasa
ustiaketarena edota en-
presapublikoaksortzea-
rena aipatu ditu. «Garai
honetan zalantzarik ga-
beproiektu hauen alde»
egin behar dela aldarri-
katuduetaUPNrenjarre-

ra salatu, «Zilbetiko ha-
rrobiari baietza emanez
etaAlmandozkoariezetz.
Guk baztandarren inte-
resak defendatzen ditu-
gu eta ez partikularre-
nak» gaineratuz.

Lur urbanizagarrien
aipamena ere egin du.
Orainurbanizagarriakdi-
ren lurrakgero ere urba-
nizagarri izateadefenda-
tu du, publikoak izanen
diren lur-industrial be-
rriakkalifikatzearenalde-
koa dela erantsiz.

Aroztegikoaferarida-
gokionez,«konpartitzen
ezdugunherentzia»de-
la dio eta Ezkerraren ja-
rrerazehaztudu:«Arozte-
giaren kontrakoak izan-
da ere, argi dugu jarrera
honengatikbaztandarrek
ez dutela xentimorik ere
gastatu behar!»

Zuzendaritza
berriak

Uztailaren1azgeroz-
tik, zuzendaritza talde
berriak dituzte Lekaroz-
koinstitutuanetaElizon-
doko Lanbide Eskolan.
Normalean, kargua lau
urtetarako izaten bada
ere,aldihonetan,izenda-
penaez-ohikoprozedu-
rarenbitartezegindenez,
oraingoz urtebeterako
ardura hartu dute.

Azken urte hauetan,
Agustin Olabe izan da
Lekarozkoinstitutukozu-
zendaria,JennyTelletxea
eta Pilartxo Altzugarai
ikasketa buruak, Ana
Gonzalez zuzendarior-
deaetaJuantxoSaezde
Cabezonidazkaria.Izen-
dapen berriekin, orain,
Iñaki Beltran da zuzen-
dari berria, Gotzone
SanzberroetaLolesItur-
zaeta ikasketa buruak,
zuzendariordea Iker
Frias eta idazkari berria
Pello Urtasun.

Elizondoko Lanbide
Eskolan, orain arte, Jo-
xeanSubizar izandazu-
zendaria, ikasketaburua
Mikel Iriarte eta idaz-
kariaMaite Ariztegi. Zu-
zendaritza taldea alda-
tuta,berriz,MaiteArizte-
gi da zuzendari berria,
Martin Subizar ikasketa
burua eta Eneritz Mi-
txelena idazkaria.

Turismo eskaintza
UdahonetanereBaz-

tanek besozabalik har-
tuko ditu turistak Turis-
mo Bulegoan eta Jorge

Oteiza Etnografia Mu-
seo/ Ciga Bilduman, or-
dutegi eta zerbitzu be-
rriak eskainiz. Maite Itu-
rre turismoetamerkata-
ritza zinegotziak eman
ditu xehetasunak.

TurismoBulegoaJor-
ge Oteiza museoan da-
go eta egunero zabalik
egonendairailaren15era
arte:astelehenetiklarun-
batera (10:00-14:00 eta
17:00-20:00)etaigande-
tan (11:00-14:00 eta
17:00-20:00). Baztango
Natura2000Sareari bu-
ruzkoerakusketa ere le-
ku eta ordutegi berean
ikusgai izanen da.

Bisita gidatuak ere
eginen dira: batetik, Eli-
zondokoherrigunea,be-
re historia etabere jaun-
etxeakezagutzekopara-
da izanenda,astelehen,
astearte,ortzegun,ortzi-
ral eta larunbatetan
(12:00) eta asteazkene-
tan (18:00). Bertzetik,
monumentumegalitiko-
ak bisitatu ahal izanen
diralarunbatetan(10:30).
Honetan erreserba egin
behar da (948 581517).

ARGAZKIA: ANA ZIAURRIZ

Jaunartzea Berroetan
Berroetan ere Jaunartzea izan da berriki. Jon Arre-
txea Ziaurriz izan da aurtengo protagonista, argaz-
kian Ramon Apezetxea apezarekin ageri dena.
Uztailaren 1ean egin zuen.

UDALAK HEDABIDEENTZAKO EMANDAKO DIRULAGUNTZAK

2010 2011 2012

TTIPI-TTAPA 4.808,02 € 4.400 € (-%8,49) 5.500 € (+%25)

XORROXIN 6.215,24 € 6.000 € (-%3,46) 7.500 € (+%25)

XALOA 6.215,24 € 6.000 € (-%3,46) 7.500 € (+%25)

%25 gehiago eskualdeko hedabideendako
«Eskualdeko hedabideek euskararen normalizazioan eta sustapenean egi-
tendutenlanaikusita», joandenurteanbainodirulaguntzahaundiagoaematea
onartuduUdalakXorroxin irratia,XaloatelebistaetaTTIPI-TTAPAaldizkariari.
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TURISMOA � BIDE BERDEA

Bide Berdearen
Baztango zatia
aurkeztu dute
TTIPI-TTAPA

Bertizko Partzuergo
Turistikoak Bertizarana
eta Baztango bide ber-
dearenzatiaaurkeztuzu-
enuztailaren4anArizku-
nenean. Garbiñe Elizegi
alkatea eta Maite Iturre
zinegotziaz gain, Izas-
kunAbendaño(LKS)eta
Izaskun Goñi Partzuer-
gokokudeatzaileakpar-
tehartuzutenaurkezpe-
nean.PartzuergoakNa-
farroako Gobernuaren
etaEuroparen finantzia-
zioarekin osatu du inge-
nieritzako proiektua,
PSIS-a aitzinera erama-
teko. PSIS-a edo lurren
erabilgarritasuna obra
egiteko dirulaguntza
eskatzeko baldintza bat
da eta Partzuergoa ho-
netan ari da joan den
udatik, Izaskun Goñiren
hitzetan,«tramiteakkon-
plexuak baitira, baita fi-
nantzazioa ere garai
hauetan».

Trenbidea zegoene-
tikhonenibilbideaarras
aldatuadagoenarreneta
tarteaneraikinaunitzba-
daude ere, ibilbidearen
erdia baino gehiago ja-
torrizko trenbidetik joa-
tea lortu da. Aste haue-
tan herrietako ordezka-
riekin baieztatuko da
proiektua Nafarroako
Gobernuari igorri baino
lehenago.

Artearen ibilbidea
Udan artearen ingu-

ruan dagoen eskaintza
bilduz,Artearenibilbidea
proposatzenduenesku-
orria kaleratu duUdalak
aurten ere. Xehetasun
gehiago:www.baztan.es
web orrian.

BAZTAN

ARGAZKIA: BERTIZKO PARTZUERGOA
Proiektuaren aurkezpena uztailaren 4an egin zuten Arizkunenea Kultur Etxean.
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Bertzalde,
Pilotaren
Unibertsoa
abuztuan eta
irailean eginen
da

TTIPI-TTAPA
Azken urteetan ohi-

ko bihurtu diren udako
hitzorduek ez dute hu-
tsik eginen aurten ere.
Alde batetik, abuztua-
ren11nBurdinarenEgu-
na eginen da eta ber-
tzetik, abuztukobiegu-
netan eta irailean Pilo-
taren Unibertsoa anto-
latu dute.

BURDINAREN EGUNA
10:00etatikaitzinera

artisauenmerkatua za-
baldukodamonasterio-
ko plazan. Aldi berean,
haurrentzako jokoaketa
gaztelu puzgarriak ere
izanen dira. 12:00etan
ailegatuko da burdina
idi-gurdietan. Burdina-
ren iritsieraren antzez-
penarenondotik,13:00-
etan monasterioan hi-
tzaldia izanen da Mi-
guel de la Cuadra Sal-

cedo ren esku t i k .
14:00etan zikiro jatea
eginendaeta17:00etan
mariatxi talde baten
emanaldia izanen da.

PILOTAREN UNIBERTSOA
PilotarenUnibertsoa

aurtenabuztukobiegu-
netan eta iraileko ber-
tze batean eginen da.

Abuz tua ren 4an
emanenzaiohasierapi-
lotaren inguruko ekital-
diei. 19:00etan, pilota-
ren lehenbiziko jardu-
naldiaeginenda.20:30-
eanpatata tortilla lehia-
keta eginen da, eta ez
damusikarikere faltako.

Abuztuaren 25ean
segituko du bestak.
11:30ean Urdazubi eta
Zugarramurdiko dan-
tzari ttikiekberaiensaioa
eskainiko dute. 12:30-
ean herri kirol saioa es-
kainikodaeta14:00etan
bazkaria eginenda. To-
losako txuletak izanen
dira menuko protago-
nistak. 16:00etan mu-
s ika izanen da eta
17:30ean pilota partida
frontoian.

PilotarenUnibertsoa-
renhirugarrensaioa irai-
laren 16an izanen da,

Xaretaren Egunarekin
batera. Egun horretan,
10:00etan artisau azo-
kazabaldukoda,etaor-
du horretatik 18:00 ar-

temusika izanendahe-
rrian barna. 11:00etan
AinhoaetaUrdazubiar-
tekobideberriaren inau-
gurazioa eginen da eta

14:00etan zikiro jatea.
17:00etan jokatukoden
pilota partidak emanen
dioPilotarenUnibertsoa
ekimenari akabera.

URDAZUBI

UDAKO ESKAINTZA � TURISMOA

Egun osoko besta izanen da
abuztuaren 11ko Burdinaren Egunean

UTZITAKO ARGAZKIAK

Gurdi gainean ekarriko dute burdina abuztuaren 11n. Goiko argazkia aitzineko edizio
batekoa da, burdinaren kalitatea neurtzen ari direnekoa. Beheitiko argazkia, berriz,
Pilotaren Unibertsoa ekimenaren barne egindako otordu batekoa da.

ZUGARRAMURDI

Udalak
aurrekontua
onartu du
TTIPI-TTAPA
596.400eurokoaurre-
kontuaonartuduUda-
lak2012rako.Apirilean
eman zion hasierako
onespena eta jendau-
rrekoepeanezzenale-
gaziorik aurkeztu.
Orain,behinbetikoada.
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SENPERE

AZPIEGITURAK � KEZKA HERRITARREN ARTEAN

Herrian barna pasako litzatekeen AHT
linea berria zalantzan egon daiteke
Mila eta 500
milioi euroko
gastua luke
5 minuta
irabazteko
Baiona eta
Hendaia artean

Franck DOLOSOR
Senpere zeharka le-

zakeenAbiadaHaundi-
ko Treinbide berriak
bazterrak inarrostendi-
tu aspalditik. Aste bat
ez da pasatzen proiek-
tu hortaz mintzatu ga-
beedo informazioberri
bat agertu gabe. Berri-
ki,Frantziakoaurrekon-
tuenministroakerrandu
murrizketakeginendire-
la seguraski eta balite-
keela pentsatuak ziren
burdinbideberri batzuk
baztertu behar izatea.
Ez du zehaztu Lapur-
din, eta beraz, gure he-
rrian barna pasako li-
tzatekeen lineazmintzo
ote zen, baina bere so-
lasek erreakzio andana
sortu dute berehala.
AlainRoussetAkitania-
ko presidente sozialis-
ta eta AHTren aldekoa
denakoroitarazidu ipar
eta hego Europa lotu
behar direla eta «beha-
rrezkoa dela konexioa
izatea Espainiarekin».
Gure aldetik, Joset La-
hetJuzanCADEinguru-
men elkarteko kideare-
kin mintzatu gara.

•TTIPI-TTAPA: Ingura-
menaren zaintzeaz
axolabaituzu,zerdio-
zu ministroaren hitz
horietaz?
Joset Lahet Juzan:
Kontseilu bat emanen

niokegobernuari: afera
hortaz kanpo ere ongi
begiratzen ahal dutela
zer eginen duten gure
diruarekin! Dirua eskas
dazorrapagatzeko,eta
nolako zorrak! Oraingo
burdinbidea berritu be-
har da aspalditik Baio-
na eta Hendaia artean.
Lan bera eginen du li-
neaberririk eraiki gabe.
Kontuetaz arduratzen
den ganbara ohartu da
dirua eskas dela. Poli-
tikariak zertan ari ziren
orduan,espantukerian?
Lineaberrianxahutuna-
hi den dirua aski dute
ematea oraingo bidea
eta horren bazterrak
berritzen eta hobetzen.
Bada zer egin!

• TT: Ministroaren hi-
tzak eta egoera eko-
nomiko zaila arrasta
kolpea ote dira?
•JLJ:Horiezindaerran
ofiziala izan arte. Orain
ikerketakegitendituzte

bainaburdinbideberria
egiteko deliberoa har-
tuadaaspalditik.Orain
ez bada egiten arriskua
da lurrakblokatuak iza-
tea 10, 20 edo 30 urte-
ren buruan berriz has-
tenahalkobaitira treinbi-
deberriaegiten.Labora-
riek segitzen ahal luke-
te belar, arto eta iduzki-
loreak egiten, baina ez
gara gehiago arras gu-
re lurren jabehoriekgu-
ziakblokatzenbaitituzte
geroari begira.

• TT: Joset, proiektua
agertu zenetik kontra
zara. Zergatik sartu

zaraCADEelkartean?
• JLJ: Hasieratik kon-
tra nintzen, baina ez
nintzen menturatzen
erratea.Zokoguziakxe-
hatuko ditu: 7 kilome-
tro Senperen, 200 hek-
tara hunkiak izanen di-
ra. CADEk lan zaila egi-
ten du beharrezkoa ez
denproiektuhunenkon-
tra informazioa bana-
tuz. Lapurdin bi bideen
artean bat hautatu be-
har dute. Michèle Alliot
Mariek nahi zuen Sen-
perealderatpusatuDo-
nibaneLohizunetikahal
bezainurrun izateko.Nik
usteParisen jadanikde-
liberatu dutela.

•TT:Zergatikustedu-
zu hori?
• JLJ: Lapurdi hegoal-
deanetaGipuzkoan tu-
nel frango izanen da.
Istripurik gertatzen ba-
da han, hemen behar-
kodabi kilometroko lu-
zera eta40metrako za-
baleraduen lekuapres-
tatuFrantziatikheldudi-
ren treinak atxikitzeko.
Senpereko eremuak ez
dira zelai-zelaiak, aski
barna behar lukete zi-
loa egin eta lur ainitz
mugitu. Izigarriko lur
metakaterabeharkodi-
tuzte. Nik uste bertze
bideahautatukodutela,
kostaldetik hurbilago
dena. Bertzenaz, dela-
ko aparkalekua Lande-
tan egin beharko da.

•TT:OrainarteAHTren
kontra zen diputatu
eskuindarra genuen.
Orain proiektu horren
alde den diputatu so-
zialistak irabazi ditu
hauteskundeak Sen-
peren ere?
• JLJ: Senperen hiru
bozka bulego ditugu,
auzoen arabera, eta hi-
ruetan emaitza arras
desberdinak agertu di-
ra. Boz xuri ainitz ere
izandaaldi huntan:152
(%3,46).Boz frangoere
izan da ez ezker, ez eta
eskuin alde. Ez dakit
bertzerik, bakarrik da-
kit neronek zer eman
dudan! (irriz).

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Abiada Haundiko Treinbidea pasako litzatekeen eremuan bi arte obra ezarri dituzte berriki
Zaluaga aldean lan haundi horiek nolako kalteak sortuko lituzketen erakusteko. Senperen
izan dezakegun tunela eta trein lasterra lehertzen dituzte beren oinekin. Eskuinean, Joset
Lahet Juzan senpertarra ageri da CADE elkarteao bertze kideen ondoan.

AHT
«Orain ikerketak
egiten dituzte, baina
burdinbide berria
egiteko deliberoa
aspalditik hartua da»

Joset Lahet Luzan
CADE ingurumen elkartekoa
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SARA

KIROLA � ABUZTUAREN 25EAN JOKATUKO DA

Euskal Herriko errugbi txapelketaren
bigarren edizioa ere Saran eginen da
Zazpi
herrialdeetako
ekipa ariko dira
lehian

Joana GUERENDIAIN
AurtenereSarakhar-

tuko du Euskal Herriko
errugbi txapelketaren le-
kukoa,bigarrenedizioa
ere gure herrian eginen
baitaabuztuaren25ean.
Joan den urtean beza-
la, zazpi herrialdeetatik
etorritako ekipak elkar-
renkontraarikodiraAni-
mainiako errugbi zela-
ian. Ondotik, afari bat
antolatua izanen da
frontoian.

Eskubaloiaren
erromeria

Larunbathonetan,hi-
lak28, iluntzearekin,es-
kubaloi taldeak bere
erromeriaeginendupla-
zan. Afaria denei irekia
izanen da eta paella ja-
teko aukera izanen da.

Kermeza
Igandean, uztailak

29, kermeza iraganen
da.Goizean,10:00etan

hasiko da meza nagu-
siarekin, eta11:00etan,
pilota partida bat iza-
nen da. 11:30etik goiti,
kiroldegian janari po-
xikak salduko dituzte
etxera eramateko edo
bertan jan nahi dute-
nentzat 12:30etik goiti
bazkariazerbitzatua iza-
nen da. Menua 17 eu-
rotan izanen da hel-
duentzat eta 8 eurotan
haurrentzat.

Arratsaldean,16:30-
ean, joko garbi pilota
partida eginen da.

Kantaldiak
Abuztuaren 2an Do-

nibaneLohitzunekoArin
Luzien abesbatzak
kontzertubateskainiko
du elizan, 21:15ean.

Aste bat berantago,
9an, ostegunez, Saibe-
rrik kontzertu bat ema-
nenduelizan,21:30ean.

Abuztuaren 12an,
euskal kantak entzuten
ahalko dira plazan.
19:00etatik goiti hasiko
daetaostatubateta ta-
loak ere salgai izanen
dira. Sartzea 10 urtetik

beheitiko haurrentzat
urririk izanendaetahel-
duentzat 8 eurotan.

Pilotaren besta
Abuztuaren 4an pi-

lotarenbestaeginenda.
Egunean zehar pilota
partidak izanendira:es-
ku huska, joko garbia
eta palan. Bazkaltzeko
etaafaltzekoaukeraere
izanen da: atuna edo
sardina piperradarekin
(10/12eurotan)etahau-
rrentzako menua 5 eu-
rotan izanen da.

Selauru hustea
Abuztuaren 10ean

selauru huste bat anto-
latua izanen da plazan,
14:00etatik goiti irekia.
Ostatu bat ere izanen
daeta taloaketaogitar-
tekoakereerostenahal-
kodira.Euriaegitenba-
du, berriz, kiroldegian
eginen da.

Dantzaren
erromeria

Abuztuaren11nZaz-
piak bat Taldeak bere
erromeriaeginendupla-
zan.18:00etatikgoitiha-
siko da, dantza ikusga-
rriarekin. Ondotik, ape-
ritifa izanen da eta bu-
katzekodenei irekia iza-
nen den afaria.

Kontrabandisten
lasterketa

Heldu den abuztu-
tuaren19ankontraban-
disten49. lasterketaegi-
nendaSaran.Lehenal-
dikoz, aurten, goizean
eginen da, abiatzea
09:30ean izanen baita.
Usaianbezala,egunho-
rretan merkatua izanen
da egun osoan plazan.

ARGAZKIA: XAN HARRIAGUE
Joan den urteko Euskal Herriko Errugbi Txapelketan Sara eta Baztango taldeak jokoan.
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Ane Santesteban Amoros, Zubieta-
koa, uztailaren 6an.
Aiala Ziluaga Iturria, Arantzakoa, uz-
tailaren 5ean.
Oihan Bañares Ziganda, Doneztebe-
koa, uztailaren 4an.
UsoaArruabarrenaDestribats, Sun-
billakoa, uztailaren 11n.
Haizea Brunet, Sarakoa, ekainaren
29an.

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

HERIOTZAK
Francisco Jabier Mateo, Elizondon,
ekainaren 28an, 90 urte.
JoxeAlduntzinArrizurieta, Leitzakoa,
uztailaren 3an, 75 urte.
Karlos Nabaskues Ezker, Leitzakoa,
uztailaren 8an, 66 urte.
Felix Lopez Zubillaga, Elizondokoa,
uztailaren 9an, 89 urte.
LazaroSagardiaErnieta,Donamaria-
koa, uztailaren 11n, 82 urte.
Rosa Gallano Churrut, Berakoa, uz-
tailaren 12an, 85 urte.
Jose Maria Irurieta Etxeberria, Le-
sakakoa, uztailaren 13an, 89 urte.
Rafael De La Cruz Gonzalez, Bera-
koa, uztailaren 15ean, 80 urte.
Marie Zubieta, Sarakoa, ekainaren
26an, 76 urte.

EZKONTZAK
Iñaki Mikelarena Iraizoz etaMaribel
Taberna Bergara, Sunbilla eta Aran-
tzakoa, uztailaren 14an Arantzan.
XabierAriztegi Etxenike etaAnaBe-
len Agerrebere Otxandorena, Zuga-
rramurdietaArraiozkoaekainaren23an
Arraiozen.
Ion Aizpuru Mallea eta Nuria Colo-
mer Ruiz, Berakoak uztailaren 14an,
Lesakan.
Vernay Eric Pierre eta Gabriel Ohia-
na Melanie, uztailaren 7an Saran.

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

Jesus AGERRE
Goi denboraldi honetan,

Bertizko Partzuergoaren Batzar
Orokorrak Jesus Agerre,

Zugarramurdiko alkate zena,
gogoratu nahi du,

eskertuz eskualde honetan
turismoaren alde egin zuen lan bikaina.

SORTZEAK

Rafa ZENOZ
TXIFA

Elizondon, 2011ko uztailaren 30ean
I. URTEURRENA

Oroitzapenak eta sentimenduak
ez dira atzendiko

nahiz eta urteak pastu.
Betiko gure bihotzetan!

Aupa TXIFA!

ZURE LAGUNEK

Luis
JIMENEZ ELIZALDE

Amaiurren, 2012ko ekainaren 22an, 76 urte

Zure gustoko lanean ari zinelarik,
ardiekin artzain,

gan zinen gure artetik
eta orai zeruko izar eta iduzki izpien artetik

izanen zara gure artean artzain.

ZURE FAMILIA
Egun gogor hauetan gure ondoan izan zareten
eta gure saminarekin bat egin duzuen guziei,

milesker.

.
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Larunbatean III.
mailako aizkora
txapelketako
finala Elizondon

TTIPI-TTAPA | DONEZTEBE
Aurtenere,HerriKiro-

letakohainbattxapelke-
ta jokatu dira Iruñeko
sanferminetan. Horieta-
ko aunitz,Nafarroamai-
lako txapelak erabaki-
tzeko izan dira.

NafarroakoBinaka-
ko Aizkora Txapelke-
tan, joandenurteanhiru-
garren sailkatu ondotik,
aurten txapelaren jabe
egin dira Donato etaOi-
han Larretxea atta-se-
meak (Arantza-Bera).
Jon Rekondo eta Ander
Erasun,berriz,txapeldu-
norde (LeitzaetaAurtitz)
izan dira. Garaipen ho-

nekin,Donatokseigarren
aldiz jantzidutxapelaki-
dedesberdinekin;Oiha-
nek,aldiz, lehenbizikoal-
diz jantzi du txapela.

XIV.SanFerminMo-
tozerra Txapelketan
aurtenereOieregikoEs-
tebanArruti izan da txa-
peldun.

Nafarroako kadete
mailako Arpana Txa-
pelketan,BaztangoBa-
saburukoEnekoIrigoien
eta Ekaitz Maritorena
azpitxapeldun izan dira.

NafarroakoEmaku-
mezkoen Txinga Txa-
pelketa aurten ere Xan-
ta Souza lesakarrak ira-
bazi du eta Euskal He-
rriko errekor berria eza-
rridu,gainera.EstitxuAl-
mandoz lesakarra izan
da bigarren etaOronoz-
Mugairiko Amaia Eliza-
goien hirugarren.

Nafarroako Gizo-
nezkoenIngudeAltxa-
tzeTxapelketan,Leitza-
ra joandatxapela,Jose-
txo Urrutiak irabaziz.

NafarroakoEmaku-
mezkoenIngudeAltxa-
tzeTxapelketakogarai-
pena Iturenera joan da,
Maika Ariztegirengana,
hain zuzen.

Nafarroako Lasto
Altxatze Txapelketa
igantziarren arteko lehia
izan da eta altxaldi ge-
hienemandizkionaKar-
los Sein izan da. Biga-
rren Arkaitz Retegi gel-
ditu da eta hirugarrena
Eneko Telletxea.

NafarroakoGurdiAl-
txatzeTxapelketanpar-
te hartu duten guztiak

leitzarrak izan dira. Ho-
rienarteanJosetxoUrru-
tiak irabazi du. Bigarren
Xabier Arraras izan da,
hirugarren sortzez erru-
maniarra eta Leitzan bi-
zi den Stephan Chievu.
Lazaro Bujanek ez du
zortehaundirik izan,gur-
diak iheseginetaezbai-
ta plaza batera ailegatu.

III. MAILAKO AIZKORA
TXAPELKETA

Uztailaren14an,hiru-
garren mailako aizkora
txapelketakokanporake-
tajokatuzenIruñean.Ha-
mar aizkolari aritu ziren
lehian,Elizondonjokatu-
kodenfinalerakotxarte-
len bila. Eskualdekoen
artean, Eneko Saralegi

(Leitza-Iruñea), Julen
Olano (Leitza), Joxean
Etxeberria (Ziga), Migel
Angel Etxeberria (Bein-
tza-Labaien), Martin Te-
lletxea (Ezkurra) eta Ke-
nari Erasun (Aurtitz) aiz-
kolariak aritu ziren.

EnekoSaralegikegin
zuen denborarik onena
eta txapela janzteko fa-
borito nagusia dela era-
kutsizuen.AritzGoñiizan
zenbigarren,AngelEra-
sohirugarren,MartinTe-
lletxea laugarrenetaJo-
xean Etxeberria bosga-
rren. Hauek izanen dira
Elizondoko Laxoa Pla-
zan larunbat honetan,
uztailak 28, 19:00etan
hasiko den finalean ari-
ko diren aizkolariak.

HERRI KIROLAK � NAFARROAKO TXAPELKETAK

Binakako aizkora
txapelketa irabazi
dute Larretxea
aita-semeek

ARGAZKIA: KOLDO ALDUNTZIN
Oihan eta Donato Larretxea atta-semeak txapela soinean.

Tartean izan
dira Edurne
Argain eta Iera
Agirre

TTIPI-TTAPA
Ondoko urteetako

erronka Iruñeko sanfer-
minetan emakumez-

koen paleta goma txa-
pelketa jokatzea izanen
da, baina oraindik ho-
rrelakorik ez dagoenez,
aurten emakumezkoen
erakustaldiaantolatudu-
te lehen aldiz Iruñeko
Labrit pilotalekuan. Iru-
ñeko Oberenako Maite
Ruiz de Larramendi eta
Irantzu Leunda pilotari-

en ekimenez, emaku-
mezkoen bortz paleta
goma partida jokatu zi-
ren sanferminetan, eta
tartean izan ziren Edur-
ne Argain iruritarra eta
IeraAgirre leitzarra.Mai-

ka Elgezabal eta Amaia
Segre izan zituztenkon-
trario.

Pilotarienmailaereai-
patzekoa da. Nafarroa,
Gipuzkoa eta Iparralde-
ko palistarik onenetari-

koek parte hartu baitzu-
ten, selekzioekin mun-
dialetanibilitakoak,hain
zuzen. Erakustaldi ho-
rieksanferminetakotxa-
pelketan bihurtzea iza-
nen da orain helburua.

PILOTA � AURTEN LEHENBIZIKO ALDIZ

Paleta goma
erakustaldia eskaini
dute emakumeek
sanferminetan

ARGAZKIA: MAITE OTEIZA
Eskuinean, gorriz, Edurne Argain iruritarra eta Iera Agirre leitzarra.
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Alduden barna
sartuko da
eskualdera
zortzi etapako
martxa

TTIPI-TTAPA
ESAIT Euskal Selek-

zioaren Aldeko Iritzi Tal-
deak mendi martxa an-
tolatu du aurten ere, la-
runbathonetan,uztailak
28, Bidaxunen hasi eta
abuztuaren 4an Donos-
tianbukatukodena.Zor-
tzi etapa izanen ditu,
egun bakoitzean etapa
bategiteko.Eguneanba-
tazbertze7-8ordukoibil-
bidea eginen dute,
08:00etan hasi eta gutti
goitibeheiti 17:00aldera

arte, eta bakoitzean 20-
30 kilometro ibiliz. Bi-
daxune etaDonostia lo-
tuko dituen martxa hau
eskualdeanbarnaerepa-
sakoda, AldudetikBaz-
tanera sartuko da eta

Baztandik Bortzirietara-
ko bidea hartuko du Gi-
puzkoara joateko.

Egunero, ibilbidea
ezagutzen duen gidari-
ren bat joanen da aitzi-
nean eta gibelean, eta

gisa berean, antolakun-
tzak eguneroko gosaria
eta txangoan behar den
ogia eta fruta paratuko
ditu. Gainerakoak nor-
berarenardurapeangel-
dituko dira.

ETAPAK
• 1. etapa, uztailak 28:
Bidaxune-Aiherra.
• 2. etapa, uztailak 29:
Aiherra-Irisarri.
• 3. etapa, uztailak 30:
Irisarri-Donibane-Gara-
zi.
• 4. etapa, uztailak 31:
Donibane-Garazi-Aldu-
de.
• 5. etapa, abuztuak 1:
Aldude-Arraioz.
• 6. etapa, abuztuak 2:
Arraioz-Igantzi.
• 7. etapa, abuztuak 3:
Igantzi-Astigarraga.
• 8. etapa, abuztuak 4:
Astigarraga-Donostia.

Martxaren inguruko
xehetasun gehiago
nah i i zanez ge ro ,
www.esait.org webgu-
nean irakurgai.

MENDIA � EUSKAL SELEKZIOAREN ALDE

Baztandik Bortzirietara pasako da
ESAITen aldeko mendi martxa

Tantoak
kontuan
hartuta izan da
nagusi

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Herriar-

tekoPilota Txapelketa-
ren finala jokatu zuten
uztailaren 8an Iruñeko
Labrit pilotalekuan Iru-
ñaetaDoneztebekotal-
deek. Kostata lortu zu-
en Doneztebeko talde-

ak txapela, izan ere, lau
partidetatik bina iraba-
zi zituzten Iruñeak eta
Doneztebek, eta azke-
nean,desenpateaegin-
dako tantoen arabera
erabaki zen. Hala, joan
den urtean bezala, aur-
ten ere Doneztebera
ekarri dute txapela.

Alebinen mailan,
Doneztebeko Aimar
Otxoteko eta Enaitz
Telletxeak 14-18 galdu
zuten IruñekoOskozeta
Mataren kontra.

Infantilmailan, Joa-
nes Bakaikoa eta Ru-
ben Medina Donezte-
bekopilotariekerraz ira-
bazi zieten IruñekoOki-
ñena eta Iruritari, 18-
1eko markagailuarekin
nagusitubaitziren.Gai-
nera,aipatzekoada, in-
fantil mailako jokalari

hoberena Bakaikoa
izendatu zutela.

Jubeniletan, biga-
rren puntua lortu zuen
Doneztebek.UgaitzEli-
zalde eta Adur Lasak
22-17 irabazi zietenEs-
pinal eta Cordoni.

Seniorretan, ordea,
ez zuten irabazterik lor-

tu Doneztebek. Gaizka
BendoiroetaJonGorri-
tik6-22galduzuten Iru-
ñekoDiaz etaOkiñena-
ren kontra.

Bina partida irabazi-
taegindakotantoekera-
baki zuten txapela, 60
Doneztebek eta 58 Iru-
ñeak.

PILOTA � JOAN DEN URTEAN BEZALA

Doneztebek irabazi
du Nafarroako
Herriarteko Pilota
Txapelketa

ARGAZKIA: NOTICIAS
Nafarroako Herriarteko Pilota Txapelketako finalistak, tartean Doneztebekoak txapelarekin.

ARTXOBOKO ARGAZKIA

Joan den urtean ere eskualdetik pasatu zen euskal selekzioaren aldeko mendi martxa.
Argazkian Aresotik pasatzean.
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Erakusketak
ELIZONDO
Juan Carlos
Olaetxearen margo
erakusketa
Uztailaren 13tik 31ra
Juan Carlos Olaetxea-
ren margo erakusketa
ikusgai izanen da
Arizkunenean.

Tomas Sobrinorekin
paisaia entzuten
Uztailaren 23tik iraila-
ren 2ra Tomas Sobri-
noren Paisaia entzun
margo erakusketa
ikusgai Arizkuneneako
1. solairuan.

E. Llamosasen margo
erakusketa
Abuztuaren 3tik 25era
E. Llamosas-en margo
erakusketa ikusgai
Arizkunenean.

SENPERE
Xabi Oteroren ‘Oihan
hegalean’ Larraldean
Uztailaren 6tik 29ra
Xabi Oteroren Oihan
hegalean 40 urteko
argazki eta diseinu era-
kusketa ikusgai izanen
da Larraldean, ortziral,
larunbat eta igandetan,
16:00etatik 20:00etara.

J.M Galarraga eta
Auxtin Zamoraren
lanak Larraldean

Abuztuaren 1etik 11ra
J.M. Galarragaren mar-
go eta Auxtin Zamora-
ren Encresde Chine
erakusketa antolatu du
Larraldean Hatsa El-
karteak, egun guziz,
16:00etatik 20:00etara.

ZUGARRAMURDI
Agurtzane Anduetzaren
‘Nabarra’ Museoan
Uztailaren 20tik
abuztuaren 20ra
Agurtzane Anduetzaren
Nabarra erakusketa eta
haurrendako modela-
tze tailerrak izanen dira
Sorginen Museoan.

URDAZUBI
Monasterioko
kalostrapean
Abenduaren 31 arte
ikusgai izanen da mo-
nasterioko kalostrape-
an Euskal Herriko mar-
gogintzaren 50 urteak
erakusketa. Udan,
egunero zabalik
11:00etatik 20:00etara.

Kontzertuak
AMAIUR
Mikel Markez Otsondo
gelan
Abuztuaren 9an kon-
tzertua eskainiko du

Mikel Markezek
21:00etatik aitzinera
Otsondo gelan. Amai-
urko Gaztelu elkarteak
eta Aranzadi Zientzia
Elkarteak antolatua.

Solasaldiak
AMAIUR
Jose Mari Esparzaren
herri baterako mapak
Abuztuaren 7an Herri
baterako mapak sola-
saldia eskainiko du
Jose Mari Esparzak
19:30ean Otsondo ge-
lan. Amaiurko Gaztelu
elkarteak eta Aranzadi

Zientzia Elkarteak an-
tolatua.

Emanaldiak
ELIZONDO
Dantzari ttikien
emanaldia
Abuztuaren 4an
Dantzari ttikien ema-
naldia antolatu du
Baztango dantzariak
taldeak. 11:00etatik
hasita Elizondoko
hainbat txokotan eta
12:00etan emanaldia
plazan.

Ospakizunak
URDAZUBI
Burdinaren Eguna
Abuztuaren 11n ospa-
tuko da Burdinaren
Eguna. Goizean esku-
langileak eta antzespe-
na, hitzaldia, zikiro ja-
tea eta arratsaldean
mariatxiak.

Ikastaroak
ELIZONDO
Baztango paisaiak
helduendako ikastaroa
Abuztuaren 1etik 14ra
helduei zuzendutako
Baztango paisaiak
margo ikastaroa.

Bestak
ARANO
Santiago bestak
Uztailaren 25etik 29ra
Santiago bestak.

ELIZONDO
Santiago bestak
Uztailaren 24tik 29ra
Santiago bestak.

ELGORRIAGA
Santiago bestak
Uztailaren 25etik 29ra
Santiago bestak.

BEINTZA-LABAIEN
Herriko bestak
Abuztuaren 3tik 6ra
herriko bestak. Xeheta-
sun gehiago 38. orrial-
dean.

AMAIUR | 2012.08.09
Mikel Markezen emanaldia
Otsondo gelan

Mikel Markez abeslariak kon-
tzertua eskainiko du Otsondo
gelan, 21:00etatik aitzinera.
AmaiurkoGazteluElkarteaketa
Aranzadik antolatuta.

Kontzertuak

URDAZUBI | 2012.08.11
Burdinaren Eguna eta bertze
hainbat ekitaldi abuztuan

Abuztuaren 11n ospatuko dute
BurdinarenEgunaetaantzezpe-
naz edo zikiro jateaz gain, ar-
gazkian ageri den Miguel de la
Quadraksolasaldiaeskainikodu.

Ospakizunak

ARRAIOZ | 2012-08.04
Laxoaren aldeko gaupasa
final handiaren egunean

Finalhandiaetahirugarrenpos-
turakolehiazgain,afariaArraioz-
ko frontoian, Obaneuke erro-
meri taldearekin dantzaldia eta
Tirri&Tery DJ izanen dira.

Gaupasak

uztailak 26 - abuztuak 14

PROPOSAMENA

BERA
Sanesteban bestak,
ekitaldiz gainezka

Egun handiko goiz eta
arratsaldeko dantzez
gain, aurten ere izanen
da zer egin, zer aditu
eta zer ikusi Berako
Sanesteban bestetan.
Abuztuaren 2ko altxa-
feroarekin abiatu eta
6ko herri bazkariarekin
borobilduko dira. Hori
bai, aurten ez da beti-
zurik izanen plazan,
bai, ordea, bertze eki-
taldi ugari. Bestabusa
zerbitzua ere izanen da
abuztuaren 3 eta 4an.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58



AGENDA | 59
ttipi-ttapa | 571 zk.

2012.07.26

Euskadi Irratiko esa-
tari aritzen da sun-

bildarra Iruñeanetabe-
re afiziorik handiena,
«dendaz denda ibiltzea
da, izugarri gustatzen
zait etabehinsartuzge-
ro, zerbait erosten dut
ia beti». Horretaz gain,
«gorputza mugitzeko
eta burua oxigenatze-
ko aerobik egiteko be-
harra» izaten du astean
bizpahirualdiz.Astebu-
rua ailegatzen denean,
«adineangoiti goazi eta
galdutako loaerrekupe-
ratu»behar izatendu le-
henik.Gero, «lagunekin
atera, familiarekinegon,
bizitza sozial pixka bat
egin eta lehen astebu-
ruero zena, orain hilean
behin edo juergaegitea
gustatzenzait».Oporre-
tan lehenikastebathar-
tzen du, «egin beharre-
ko gauzak egiteko» eta
gero,abuztuan,hiruas-
te segidan dituenez,
«fundamentuzko bi-
daia» egiteko aprobe-
txatzendu.Joandenur-
teanKroaziara joanzen,
Portugalen ere izan da.
Halakoetan, «asteerdia
troteroagoa, tokiakeza-
gutzen» ematen du eta
bertze erdia, «lasai-
tasuna,hondartza…ni-
reaireraerlajatzennaiz».

«Dendaz denda
ibiltzea izugarri
gustatzen zait,
lasaitzen nau»

Nire aukera

Iratxe EIZAGIRRE
Sunbillako irrati esataria

BERA
San Esteban bestak
Abuztuaren 2tik 6ra
San Esteban. Xeheta-
sunak 13. orrian.

GAZTELU
Santo Domingo bestak
Abuztuaren 3tik 7ra
Santo Domingo bes-
tak. Xehetasunak 39.
orrian.

LEITZA
San Tiburtzio pestak
Abuztuaren 10tik 14ra
San Tiburtzio pestak.
Xehetasunak 25.
orrian.

SUNBILLA
San Tiburtzio bestak
Abuztuaren 10tik 14ra
San Tiburtzio bestak.
Xehetasunak 22.
orrian.

ZIGA
San Lorentzo bestak
Abuztuaren 9tik 12ra
San Lorentzo bestak.
Xehetasunak 46. orrian.

Zinema
BAZTAN
Udako zinema
Abuztuaren 3an
Amaiurko plazan
Gartxot filma ikusgai
22:00etan. Baztango
Kultur Batzordeak an-
tolatutako Udako zinea
programazioa, 2012ko
Arte eta Kultura egita-
rauaren barnean.

Mendi ateraldiak
SUNBILLA
Ulibeltzak mendi taldea
Balaitusera
Uztailaren 28-29an
Balaitusera mendi ate-
raldia antolatu du Uli-
beltzak mendi taldeak.
Irteera 17:00etan pla-
zan.
Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

www.ttipi.net
(agenda)

Gurasoen autoa atea ixteko denborarik hartu
gabe, aiton-amonen baserrira abiatu zen Ma-

ttin. Korrika eta arnasestuka sartu zen sukaldean.
–Aitona, amona, bi albiste eman behar dizkizuet.
Lehenengoa, duela zazpiminutu uda hasi dela. Eta
bigarrena, askoz ere garrantzitsuagoa da: bazkal-
tzen ari nintzela, nire lehebiziko hortza erori zait».
Joxean Urbieta (Zarautz, 1961) da egilea. Musika-
ria ofizioz, Donostiako Xirula Mirula musika esko-
lako irakaslea da. Joxean Urbietak, halere, baditu
bertzelako bokaziorik, eta duela urte batzuk paila-
zo lanetan ibili zen Kakax, Kokox eta Kirriki hiru-
koa osatuz. Hauxe da argitaratzea eman duen le-
henengo literatur lana: Tori zaharra, ekarri berria. 6
urtetik goitiko irakurleei zuzendutako liburu honen
marrazkiak Igor Ramosek egin ditu.

Berriki, Transpyr probaren berri eman genuen.
Kataluniatik Euskal Herrira, Rosesetik Donos-

tiara Pirinioak mendi bizikletan zeharkatu zituzten
200 abenturazale baino gehiagok. Orain, alderan-
tzizko bidea eginen dute parapentean, Euskal He-
rritik Kataluniara, 20 abenturazale taldek. Probak,
gehienez ere, 14 egun iraunen du, Hondarribitik
Port de laSelvara; 438 kilometro. Lasterketak nahi-
taezkopasabidepuntubatzuk (balizak) izanenditu.
Abuztuaren 5ean hasiko da probaHondarribitik (ir-
teera 10:00etan) eta 4-5 orduren buruan aurreiku-
sia dago Larunera ailegatzea (han dago paratua
lasterketako lehenbizikobaliza). Beransanesteban
bestetan murgilduak egonen dira eta egitarauan
sartu dute proba hau ere. Parte-hartzaileek laster-
keta parapentez edo, ezin bada, oinez egin behar-
ko dute soilik.

En Tol Sarmiento (ETS) taldearen izenak bi era
ditu errateko: ETS siglak erabiliz edo izenaren

luzera guztia, En Tol Sarmiento. Norberak aukera
dezalabidea,bainahonekbeti eramanengaituAra-
bako Errioxara. En Tol Sarmiento taldea 2005ean
sortuko da Ekora herrian. Hasieran hirukoa (bate-
ria, baxua eta gitarra) izanen da 2007ra bitartean
eta punk eta rock musika eginen du. Gero ska doi-
nuak nagusituko dira eta horretarako haize tresne-
ria fitxatuko du (tronboia eta tronpeta). 2008an ar-
gitaratuko da ETS taldearen sei abestiko maketa-
diskoa,Vendimia seleccionada. Lehendisko hone-
kin batera zuzenekoak ere iritsiko dira. Taldearen
bigarren diskoaren izenburuaHacia la luna da. Dis-
koa hainbat galderekin hasiko da, ea non dagoen
itxaropena eta non askatasuna. Erantzuna ilargian
aurkitukoomendugu,eurekegindakoedabepizga-
rria edan ondotik zoriona eta festa ere ekarriko di-
gula.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2012

Tori zaharra,
ekarri berria

Liburua

JOXEAN URBIETA

Baga Biga Musika
Ideiak, 2012

Hacia la luna

Musika

ETS

EN TOL SARMIENTO

Pirinioak parapentean
zeharkatzeko proba

Internet

WWW.X-PYR.COM
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etxeakgarbitzenedober-
tze edozein lanetan ariko
litzatekeuztailaetaabuz-
tuan. �669 102860.

Esperientzia haundiko
Arantzako igeltsero bat
eraikuntzarekin zerikusia
duten lanakegitekoprest
dago: erreformak, bainu-
gelak, sukaldeak,etxebi-
zitzak... �686 348355.

Emakume euskalduna
prest da lanean aritzeko
Doneztebe inguruan,
etxeetanordukaedohau-
r rak za intzen. � 699
798207.

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

Neska bat ile-apainde-
gian laneanaritzekoprest.
�626 075373.

Neskagazteeuskaldu-
na euskara eta frantse-
seko klaseak emateko
prestda,baitabertzekla-
separtikularrakere.�661
772065.

LANA
eskaintzak

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

Asteburuetan umeak
zaintzen laguntzeko
neska bat behar da Az-
peitian (Gipuzkoa), gida-
baimena duena. Luzera
begira, astean zehar lan
egiteko izanen litzateke,
interna moduan. �615
749645.

gela, sukaldea eta tras-
telekua. 36m2ko terraza
bikaina, oso eguzkitsua,
dena hegoaldera. �656
770373.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

IRUÑEA.SanFerminka-
lean,Zaragozaetorbidea-
rekin eskina eginez, pi-
sua errentan emateko. 3
logela, egongela, sukal-
dea, bi bainugela, tras-
telekua, igogailua, bero-
gailuaetaargitsua.�680
638994.

IRUÑEA. Ikasleentzako
pisu egokia errentan
emateko, bi unibertsita-
teen artean. 3 logela,
egongela, sukaldea eta
komuna.Argitsuaetaza-
ratagutxirekin.Prezio in-
t e resga r r i a . � 650
803955.

LESAKA. Logelakerren-
tanemateko irailetikekai-
nera, sukaldeaerabiltze-

� 616 289492 /
nabaz@hotmail.es.

LESAKA. Eltzeta karri-
kan,garajeanaparkatze-
koplaza irekia (marra)sal-
gai. �610 243843.

GARAJEAK-LOKALAK
errentan emateko

LESAKA. Albistur karri-
kan lur azpiko garajea
errentan emateko.�618
962937.

LANA
eskariak

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

Neska gazte euskaldu-
na haurrak zaintzen,

ko aukerarekin. �948
637862/678 855056.

DONEZTEBE. 96m2ko
pisua errentan emateko.
3 logela,2komun,sukal-
dea eta egongela han-
dia. Dena kanpo aldera.
�699 798207.

ITUREN. Etxebizitza
errentan emateko iraile-
t i k uz ta i l e r a . � 661
006327.

ETXEBIZITZAK
konpartitzeko

BERA. Neska edo biko-
tebatbehardapisuakon-
partitzeko.Prezioonean.
�661 013168.

GARAJEAK-LOKALAK
salgai

LESAKA. Morrollenean
eraiki berrian bi garaje
salgai. Bat itxia eta ber-
tzea irekia.Eskaintzaona,
biak baten prezioan.

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.

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

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

DONEZTEBE. Ogiberri
gainean pisua salgai. 2
logela,2bainugela,egon-

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 € (=)

Zerri gizena
1,380 € kiloa. (=)

Zerramak:
0,570€ Kg/bizirik. (-0,020)

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 29tik uztailaren 6ra bitarteko prezioak)
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ZERBITZUAK
denetarik

ANIMALIAK
oparitu

Zakurkumeak oparitze-
ko,amaarratoiarrazakoa
(tamainaz ttikia) eta oso
politak. �629 417078.

ANIMALIAK
salgai

Sabuesoarrazakozakur-
kume emea salgai. 2 hi-
labetekoa. 50 eurotan.
�686 635304.

Villanoarrazakozakur-
kumeaksalgai. 2hilabe-
te. Desparasitatuak eta
txertatuak emanen dira.
Basurde ehizarako, be-

DENETARIK
salerosketak

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xehe-
tua. �659 867287 / 699
461394.
ORONOZ. Egurra xehe-
tuasalgai. Pagoaetaha-
ritza.Etxeraeramatenda.
�676 242520.

Sofa chaise longuemo-
torrarekinestrenatuga-
bea , sa lga i . � 680
347407.

Ia berria den karroa sal-
gai, beti garajean egon-
dakoa.800eurotan.�630
603130.

tizuak biltzeko, etxea
zaintzeko onak. �667
702267.

Biaharisalgai,pintarriak.
15 hilabetekoak. �618
962794.

8zerrikumepintoaksal-
gai. Uztailaren 9ak jaio-
takoak. �695 716894.

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

MOTORRAK
salgai

NissanAlmera Tino 1.8
monobolumenasalgai. 5
atekoa. Gasolina. 2005-
ekoa. 65.000 km. Ongi
zaindua. 7.000 euro.
�628572273.

CitroenBerlingosalgai.
Egoera onean. 220.000
kilometro.�661767027.

Dadly scooterra salgai,
50cc-koa,4urte.Egoera
arras onean. Ia erabili ga-
be,950km.�638407187.

Pareta egiteko harria
salgai. 1.500 kiloko za-
kuetan pilatuak. �627
735113.

DENETARIK
galdu-aurkituak

Argazki-kamara galdu
daekainaren30eanSun-
billan,Marina eta Ibarra-
renezkontzan,ustez,eli-
za i ngu ruan . � 699
635765.

USATEGIAK ENKANTEAK

Beintza-Labaiengo Udalak ahozko posturen bidezko enkante publikoan atera
du ondoko usategien aprobetxamendua, lau urterako:
Bat zenbakiko usategia: Aieleta izenekoa. Hasierako prezioa: 12.000 euro.
Bi zenbakiko usategia: Ameztia izenekoa. Hasierako prezioa: 9.000 euro.
Hiru zenbakiko usategia: Lotzabian izenekoa. Hasierako prezioa: 10.000 euro.
Lau zenbakiko usategia: Uztakorta izenekoa. Hasierako prezioa: 10.500 euro.
Enkantea Udaletxean eginen da 2012ko abuztuaren 11n, goizeko 11:00etan.
Esleipen hauek zuzentzen dituen baldintza-agiria, Udalak onetsia, jendearen
eskura dago Udal Idazkaritzan. Bulegoen ordutegia: astelehena eta ostirala,
8etatik 11etara; telefonoa: 948-450864; ePosta: udala@labaien.org

Beintza-Labaienen, 2012ko uztailaren 9an
ALKATEA, Patxi Otxandorena Juanotena

BEINTZA-LABAIEN

TOKI GOBERNU BATZORDEAREN AKORDIOA
–HIRIGINTZA–

Udaleko Tokiko Gobernu Batzordearen akordioa, 2012ko
ekainaren28koa: SK2-koUE10-eko (10. poligonoko1. lur-
zatia) Borondatezko Birzatiketa proiektua eta Hirigintza
Hitzarmenaren espedientea hasiera batez onestea.

Espediente hau jendeaurrean izanen da 20 egunez, dago-
kion iragarkia NAOn argitara ematen denetik.

Bera, 2012.07.05
ALKATEA, Mª Sol M. Taberna Iratzoki
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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

Errotxapeako
MADDI VILLANUE -
VA NAVARROk 3
urte beteko ditu
abuztuaren
3an. Aunitz ur-
tez saltsera, Al-
kaiagako fami-
liaren partetik.

Sunbillako JULEN

LAZKANO ALZURIk
4 urte bete ditu
uztailaren 16an.
Zorionak Leitza
eta Sunbillako
familia eta bere-
ziki Oihane arre-
baren partetik.

MALEN ETXEKOLO-
NEA DIEZ zubieta-
rrak urteak bete
ditu uztailaren
15ean. Zorionak
atta, ama, Beñat
eta Mikeleren, eta
Irun eta Zubietako
familien partetik.

IKER LOIARTE

OTXANDORENA zu-
bietarrak urteak
bete ditu uztaila-
ren 21ean. Aunitz
urtez Zubietakoen
partetik. Bina mu-
xu Naroa, Garazi,
Uxue eta Ekaitzek.

Gartzaingo
AITETXI BAXILIOri
aunitz urtez,
uztailaren 11n
urteak bete
dituelako. Urko
eta familiaren
partetik muxu
haundi bat.

Doneztebeko MIKEL eta NEREA

ARREGI ETXARTEk uztailaren 20an
eta abuztuaren 19an 4 eta 7 urte
beteko dituzte. Zorionak familia
guztiaren partetik eta muxu
haundi bat.

Etxalarko gitarrista ezagunak
uztailaren 25ean urteak beteko
ditu. Zorionak XANTI zure musika
taldekoen partetik eta segi urte
aunitzez afizio honekin.

Zubietako ARITZ eta URKI ARAGON

GARROTEk uztailaren 10ean eta
abuztuaren 20an urteak betetzen
dituzten. Muxu handi bat familia-
ren partetik, bereziki Oihanaren
partetik. Zorionak futbolariak!

AUZA IPARRAGIRRE

ITURZAETAk urteak
beteko ditu uztai-
laren 31n. Aunitz
urtez etxeko
printzesari! Pres-
tatu merendu
goxo-goxoa e!
Muxu potoloa!

Zugarramurdiko
PETTAN BELDA XU-
RIOk 8 urte beteko
ditu agorrilaren
11n. Ongi ospatu-
ko duzulakoan,
aunitz urtez! Per
molts anys Pe-
ttanet! Etxekoak.

GABRIEL AGIRRE ZELAIETA eta XANTI

AGIRRE GONZALEZ beratarrek
urteak beteko dituzte laster.
Etxeko ttikiak 5 urte beteko ditu
uztailaren 30ean eta attattok
abuztuaren 6an. Zorionak eta
besarkada bero-bero bat amatto,
bi amatxi eta atatxiren partetik.
Ongi pasatu zuen egunak.

Uztailaren 22an IRUNE URROZek
7 urte bete zituen eta bere ahizpa
MAIALENek bere eguna izan zuen.
Zorionak guraso, senide, amatxi
eta osaba-izeben partetik!

Lesakako BEÑAT ARIZTEGI

ALZUGARAIk urtea beteko du
abuztuaren 10ean. Zorionak
Iturengo eta Lesakako familien
partetik. Berendu goxoa prestatu!

Lesakako UNAI ARANGUREN

MUTUBERRIAk dagoeneko 3 urte
beteko ditu abuztuaren 1ean.
Familia guztiaren partetik mila
muxu, baina batez ere Naia bere
lehengusina jaio berriaren
partetik. Prestatu berendu goxoa
guztiontzat!

Arantzako EIDER

TABERNA MUTUBE-
RRIAk uztailaren
30ean 9 urte be-
teko ditu. Aunitz
urtez eta muxu
bat familiaren
partetik, berexiki
Naroaren partetik.
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