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Herriko bestak
Berroeta / Almandoz � 30

ETXALAR � 13
Txistulari Eguna ospatuko
da maiatzaren 18an

BAZTAN � 28
Musika Eskolaren 25.
urteurreneko kontzertua

DONEZTEBE � 18
Gazte Eguna antolatu du
Burrunbak larunbaterako

LEITZA � 26
XXXVI. Kultur Aroan
murgildua dago herria

Mikel IRIZAR
Elkarlana da toki

komunikabideek aurrera
segitzeko giltza � 3

ZOZKETAK � 44

Txartela egiteko
deitu 948 63 54 58
telefonora

Hilabete batez
Belateko gainetik
Apirilaren 29an mendia erori
zenetik berriz ireki arte hilabe-
tea joanen dela diote teknika-
riek. 7.000 ibilgailu baino gehia-
go ibiltzen dira egunero, horie-
tatik 2.100 inguru kamioiak.

Imanol ESNAOLA | Gaindegiako koordinatzailea

«Enplegua edo babes sozialaren alde egiten dugun bezala
bat egin beharko genuke gure geografia osoa biziberritzearen alde»

Jendea herrietan atxikitzeko
estrategiak behar dira � ERREPORTAJEA 4-5

Gaindegiak (Euskal Herriko ekonomia eta gizarte
garapenerako behategia) berriki ezagutzera
eman duen ikerketa baten arabera, Euskal
Herriko 49 udalerri desagertzear egon daitezke.

Epe ertainean desagertzeko arriskuan daudenen
artean dago Ezkurra, eta epe luzeagoan Urroz
eta Arano. Egoerari gain hartzeko, «badago zer
egin eta zertan hobetu» dio Imanol Esnaolak.

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

KIROLAK � 11

ERATSUN � 21

Malerrekako
Eguna aurten
Eratsunen
ospatuko da,
maiatzaren 25ean

Iaz Zubietan izandako
arrakasta errepikatze-
ko asmoz, egun osoko
egitaraua prest dute.
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Ez dira garai hoberenak euskarazko tokiko
hedabideentzat, baina larre motzean ibiltzen
ohituta daude. Sakabanatuta eta bakarkako
lanean segi ordez, elkarlanean topatu dute

egoera aldatzeko giltza. Horretarako sortu
zen duela urtebete inguru Tokikom,
Euskarazko Toki Komunikabideen Elkartea.
Hogei ziren hasieran eta hogeita hamar

hedabide biltzen ditu dagoeneko, Ttipi-Ttapa
barne. Gizartean beren lekua aldarrikatzen
dute; oztopoen gainetik, euskaraz eta hurbi-
leko informazioa eskainiz segi nahi dutelako.

Mikel IRIZAR | Tokikomeko lehendakaria

«Tokiko hedabideak elkarlanean arituta,
egoera iraultzeko gai izango gara»
E. IRAOLA
Zer da Tokikom?
Euskal Herriko toki ko-
munikabideak batera-
tzeko helburua duen
proiektua da. Zerbitzu
komunakelkarrekinku-
deatzea da asmoetako
bat eta sektoreari eta
erakundeei begirako
lankidetza bateratu bat
egitea. Tokikomek du-
enbeste funtziogarran-
tzitsua, tokiko hedabi-
deek emango ditugun
etorkizunekourratsetan
eragile indartsu eta ak-
tiboa izatea da. Osagai
guztiak integratzea da
helburua, bakarka bi-
deaegiteakbaino indar
gehiago baitu elka-
rrekinegindakobideak.
Zein da tokiko heda-
bideen egoera?
Tokikomunikabideekhi-
ru finantziazio iturri izan
ditugu historikoki: har-
pidedunak, merkatua
eta instituzioetatik lor-
tutako diru laguntzak.
Gaur egun hirurak dau-
de krisian. Merkatua
apaldu egin da, irakur-
leekerenahikoa landu-
te eta Nafarroan diru-
laguntzen murrizketa
erabatekoa izan da.
Egoeraren aurrean or-
dea,erreakzionatuegin
dugu. Lankidetzarako
bidea zabaldu digu kri-
siaketahorixedaegoe-
ra gainditzeko modurik
eraginkorrena. Arrisku-
az ahaztu gabe, auke-
ra haundi baten aurre-
angaudelapentsatube-
har dugu. Elkarlanaren

indarraz gain, kontuan
izanbehar dabeste he-
dabide asko iristen ez
diren tokietara iristen
garela. Gainera, tokiko
informazioa eta euska-
raz sortzeak, guk za-
baltzen dugun mezuari
balioerantsiaematendio.
Teknologiaberriekze-
in paper dute?
Garapen teknologikoak
aukerak ematen dizki-
gu ttikiak izan eta ba-
liabidezahulgaudenko-
munikabideoi.Teknolo-
giak ahalbidetu du, be-
hetik gora garatutako
proiektuak egon ahal
izatea. 90.hamarkadan
toki komunikazioa eus-
kara hutsean garatzea
lortu zenean, euskarak

urrezkodomina bat ira-
bazi zuen. Neurri handi
batean teknologiak
ematen zizkigun auke-
ra guztiak erabiltzeko
modua bilatu zelako
izanzen.Oraingoerron-
kanere funtsezkoa izan-
go da. Herritarren par-
te hartzea bultzatzeko
bitartekonagusiak izan-
go dira; irakurlea, ira-
kurle pasiboa izan be-
harrean, berri emailea
izateko tresnak. Irakur-
leek emandako infor-
mazio hori hedabideek
beraien jardunean inte-
gratzea izango da hu-
rrengopausoa.Askosi-
nisten dut teknologian,
helburu sozialetarako
erabiltzen direnean.

Nola iritsihartzaileen-
gana?
Kontsumitzekoohiturak
aldatzenaridiraetaguk
ere eraldatu egin behar
dugu. Etorkizunera be-
gira, gazteek informa-
zioazeineuskarri etabi-
deetatik hartzen duten
ikusi behar dugu. Bai-
naezinduguahaztugu-
re irakurle asko ez dire-
lagaztegazteak.Bakoi-
tzaren premiak asetze-
ko modua aurkitu be-
har dugu, bi ereduen-
tzat ari garelako lanean
eta biak beharrezkoak
ditugulako. Horixe da
Tokiko hedabideen
ezaugarrietakobat, ira-
kurle esparru zabal ba-
tera iristeko gaitasuna.
Zein da etorkizuneko
erronka nagusia?
Hartzaileenganahurbil-
tzeko eman beharreko
pauso horiekin asma-
tzea. Teknologiakema-
ten dituen aukerak ba-
liatu behar ditugu eta
integrazioa bilatu. He-
dabideek gizarteanbe-
tetzendugunpaperaze-
in den erakustea beha-
rrezkoa da eta hartzai-
leen babesa garrantzi-
tsua dela ikustaraztea.
Nik animoeta esperan-
tza puntu bat zabaldu
nahiko nuke. Euskarak
ematen digu indarra el-
karlanean aritu eta au-
rrera egiteko, euska-
razko tokiko hedabide
bakoitzarekineuskarak
irabazten baitu. Elkar-
lanean,egoera iraultze-
ko gai izango gara.

ARGAZKIA: GOIENA

Mikel Irizar Tokikomeko lehendakaria.

EGOERA
«Merkatua apaldu
egin da, irakurleek ere
nahikoa lan dute eta
Nafarroako kasuan,
laguntzen murrizketa
erabatekoa izan da.
Egoeraren aurrean
ordea, erreakzionatu
egin dugu. Lankide-
tzarako bidea zabaldu
digu krisiak eta horixe
da egoera gainditzeko
modurik eraginkorre-
na. Arriskuaz ahaztu
gabe, aukera handi
baten aurrean gaudela
pentsatu behar dugu».
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G. PIKABEA
Milabiztanletikbehe-

ragoko EHko 49 udale-
rridesagertzekoarrisku-
andaudelaohartarazidu
Gaindegiak, Euskal He-
rrikoekonomiaetagizar-
te garapenerako beha-

tegiak (www.infobas-
que.com).1999tikhonat
populazioak izan duen
beherakada, bizitza
proiektua aitzinera era-
matekoadineandauden
biztanleriaren ihesaldia
–batezereemakumeak–,

zahartze-indizealtuaeta
amatasunindizebaxuak
dira, Gaindegiaren az-
ken txostenaren arabe-
ra,galtzearegondaitez-
keenudalerrienezauga-
rriak. Eta tartean badira
eskualdekozenbaitherri.

Gaur egungo martxarekin eta duten
biztanleria ttikia eta zahartua izanik,
hurrengo urteetan Euskal Herriko 49
udalerri desagertzear egon daitez-
keela ondorioztatu du Gaindegiak.

Horietako 21 herrik luze gabe desa-
gertzeko arriskua izanen lukete, eta
tartean dago Ezkurra. Epe luzea-
goan, kopuru horri bertze 18 batuko
litzaieke, hala nola, Urroz eta Arano.

GIZARTEA� GAINDEGIAREN IKERKETA

Herri ttikien biziraupena
ziurtatzeko neurriak
hartu behar direla
adierazi du Gaindegiak
1999tik honat populazioak izan duen joera ikertu du
eta hainbat zonalde arrisku larrian daudela ikusi du

«Orohar,herri ttikige-
hienak, demagun 200
biztanletik beherakoak,
egoerakritikoandaude».
Halaxe dio Imanol Es-
naolaGaindegiakokoor-
dinatzaileak. Gaineratu
digunez, «Malerrekan,
erraterako, egoera kriti-
koan dauden udalerrien
kontzentrazio haundia
dago.Hurrengourteetan
zerrenda horretan herri
gehiago sartuko ote di-
ren galdetu beharko ge-
niokegeureburuari.Hau
da, zer egin behar den
ingurukoherriekbideho-
ri ez hartzeko eta bide
horretan daudenek ibil-
bideberri bat hartzeko».

EZKURRA GORRIZ
Eskualdearierrepara-

tuz, Ezkurra epe ertai-
neandesagertzekoarris-
kuandagoelaondorioz-
tatuduikerketak:«ezau-
garri demografiko bel-
durgarriakditu,biztanle-
riaren %33a galdu du
1999tikhonat,840koza-
hartze indizeadu (65ur-
tetik gorako herritarren
proportzioa0-14urtebi-
tartekobiztanleko),ama-
tasun indize ttikia (8,4)

etabiztanleenirautemai-
la negatiboa, batez ere
emakumeen artean. Oi-
narri horrekin ezin dio
zahartzeko prozesuari
gain hartu», dio Esnao-
lak. Arano eta Urrozek
«bide horretan sartzeko
arrisku haundia dutela»
erran digu: «baina herri
horietanerebadagozer-
bait egiteko gogoa, be-
raz, ezin da heriotza ira-
garri, arriskua baizik».

Bertzetik, Arantza,
Areso, Beintza-Laba-
ien,Eratsun,Goizueta,
Saldias eta Zubietak
«ezaugarri demografiko
kritikoak adierazten di-
tuztelako kezkatzekoak
direla» azaldu digu Ima-
nol Esnaolak, baina be-
re hitzetan, «arazoa ez
da demografikoa baka-
rrik, herri hauek biztan-
leriari eusteko moduko
estrategiak behar dituz-
te.Estrategiafaltadaara-
zoa, arazoak ez baitira
berez konpontzen».

Izanere,Esnaolakai-
patu digunez, gure he-
rriek gabeziak dituzte:
«lan gutti edo arlo gu-
ttitan, garraio azpiegi-
tura eskasak, oinarrizko
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zerbitzuak urruti... Hori
guztia batera etortzen
denean edo lurraldean
ez badira modu oreka-
tuan garatzen honela-
koakgertatzendira. Lan
bila dabilenak lana da-
goen lekura jotzen du.
Administrazioakherri tti-
ki hauetako biztanleriak
bere lurrari lotuta jarrai
dezanbehardenahalegi-
na egiten ez badu, kon-
trakoaeragitendu.Admi-
nistrazioarenlurraldedi-
seinuak eragiten du zo-
nalde batzuek egungo
bizimoduari eusteko
erakargarriak izatea eta
bertzebatzukez».Gain-
degiakoak oroitarazi du
«Iruñea eta kostaldeko
hiriakhurbil izanda,erra-
zagertatudelabizilekua
aldatzea.Orainerrepide
berriekin beharbada ez
da halakorik gertatuko,
baina hamarkada luzez
ekialdeko nafarrek eus-
kal hiriburuen inguruko
herrietara jodute.Ezdu-
gu ahantzi behar mendi

nekazaritzak Europako
nekazaritza politiketan
jasan duen bazterketa.
Nekazal eremuak birri-
tan baztertuak izandira,
ekonomikoki eta zerbi-
tzuenplaneamenduan».

ONDORIO NAGUSIA
Lan honekin Euskal

Herrian hainbat zonalde
arrisku larrian daudela
jakinarazi du Gaindegi-
ak, «egungo martxare-
kin eta duten biztanleria
ttikia eta zahartua izanik
hurrengo urteetan 49
udalerri desagertu dai-
tezkeela».Ondorionagu-
sia,ordea,haratagodoa:
«gure lurraldean euskal

identitateari,mendiarieta
laborantzari lotutakoere-
muzabalakdaude,admi-
nistrazio zenbaitek baz-
terturikdituztenak.Baz-
terketahorrenondorioz,
desagertzeko bidean
daude». Gisa berean,
EuskalHerrianguregeo-
grafiaekonomikoetaso-
ziala aztertzeko ohitura
galdudeladioEsnaolak:
«aberastasun haundia
sortzenduguetaguregi-
zarteak garapen maila
haundia du hiri gutti ba-
tzuetankontzentratuta».
Bereirudiko,«bizidugun
lurralde zatiketak ez di-
guguregeografiaekono-
mikoetasozialaulertzen

uzten,batezereadminis-
trazio zentralisten men-
pe dauden eskualdeok
biziduzuenbazterketa».

Egoerailunabadaere,
«itxaropentsu» egoteko
deia egin du: «badago
zereginetazertanhobe-
tu. Hor daude udalak,
hainbat herritar prestu,
Mankomunitateak, Ce-
derna-Garalur...Oinarria
badaaitzinerailusiozegi-
teko.Hortikaitzinera, jar-
duera ekonomikoak di-
bertsifikazioarenbidetik
berpiztu, kohesio sozia-
la bermatu, zerbitzuak
eskuragarri jarri... Labo-
rantzagarrantzitsua iza-
nenda,bainaezdaaski.

Bizitzaren esparru guz-
tiakgaratubehardiraero-
soetagusturabizitzeko».
Elkarlanaerenabarmen-
du du: «enplegua edo
babessozialarenaldebat
egitendugunbezalabat
eginbeharkogenukegu-
regeografiaosoabizibe-
rritzearen alde Euskal
Herrian. Horretarako iri-
tzi-joeraindartsubatera-
ginbeharda, izenabize-
nak, aurpegiak jarri be-
harzaizkioproblematika
honi,batezere, ilusioeta
proposamenei.Herriba-
tzuk desagertuko dira,
baina lana txukun egi-
nez,bertzeaunitzekirau-
nen dute».

LURRALDE DISEINUA
«Administrazioaren
lurralde diseinuak
eragiten du zonalde
batzuek egungo bizi-
moduari eusteko era-
kargarriak izatea eta
bertze batzuk ez»

ELKARLANA
«Enplegua edo babes
sozialaren alde bat
egiten dugun bezala
bat egin behar genuke
gure geografia osoa
biziberritzearen alde»

GURE HERRIAK
«Ezkurrak ezaugarri
demografiko beldur-
garriak ditu. Oinarri
horrekin ezin dio
zahartze prozesuari
gain hartu. Arano eta
Urrozek bide horretan
sartzeko arrisku
handia dute»

Imanol ESNAOLA
Gaindegiako koordinatzailea

UDALERRIA
Biztanleria

Zahartze
indizea

Bizitza proiektua garatzeko
biztanleriaren iraute tasa Amatasun

indizea
Orotara

Hazkundea
1999/2012

Hazkundea
2006/2012

Orotara
2006/2012

Emakumeak
2006/2012

ARANO 121 -15,4 -14,2 227,27 -13,2 -16,1 19,0

ARANTZA 645 -5,0 -1,8 177,78 1,1 3,9 27,8

ARESO 276 -10,1 -5,8 172,22 -10,8 -15,9 26,4

BAZTAN 8.035 3,8 2,7 142,58 3,8 6,6 26,1

BEINTZA-LAB. 242 -18,2 -6,2 387,50 -0,9 10,0 10,6

BERA 3.798 8,2 1,9 106,40 -1,0 0,4 25,2

BERTIZARANA 628 -12,7 -7,1 134,94 -5,5 -3,0 28,5

DONAMARIA 436 15,0 5,3 73,86 1,8 4,5 33,7

DONEZTEBE 1.694 23,8 13,4 84,39 14,8 10,4 25,5

ELGORRIAGA 205 -23,5 -9,3 121,88 -9,7 -9,6 12,2

ERATSUN 160 -10,6 -7,0 716,67 -7,2 3,8 14,8

ETXALAR 818 3,4 2,4 125,00 9,7 4,5 26,8

EZKURRA 164 -33,1 -15,0 840,00 -7,6 -15,6 9,5

GOIZUETA 758 -16,3 -6,3 248,65 -6,0 -5,9 16,2

IGANTZI 634 6,9 4,4 143,43 9,6 8,5 21,8

ITUREN 518 11,4 7,7 109,88 8,2 4,2 26,6

LEITZA 2.916 -2,9 0,7 144,78 -2,1 -3,3 19,7

LESAKA 2.807 2,6 2,6 127,10 1,3 2,8 26,1

OIZ 155 4,0 3,3 180,00 1,4 -3,8 19,2

SALDIAS 118 -22,9 -1,7 1.000,0 2,0 -4,5 9,5

SARA* 2.434 14,4 7,2 126,34 7,8 7,0 29,6

SENPERE* 5.550 28,9 8,7 74,92 10,8 14,9 27,3

SUNBILLA 665 -1,8 0,5 191,55 2,4 -3,6 23,1

URDAZUBI 378 -6,0 5,3 237,5 10,7 5,7 15,7

URROZ 180 -15,5 -1,1 252,94 -4,1 -3,1 15,2

ZUBIETA 295 -6,1 -0,7 147,83 -2,3 8,0 30,8

ZUGARRAMURDI 243 2,5 9,0 126,34 13,1 12,2 12,7

Desagertzeko arriskuan epe ertainean.
Desagertzeko arriskuan epe luzean.
Metabolismo demografiko arriskutsudunak.

*Zahartze indizeak 65 urte eta nagusiagoa den biztanle kopurua aditzera ematen du 0 eta 14 urte bitarteko ehun biztanleko.
*Amatasun indizeak 0 eta 4 urte arteko haur kopurua adierazten du ama izateko adinean (15-49 urte) dagoen ehun emakumezko.
*Bizitza-proiektua garatzeko adinean dagoen biztanleria gisa erreferentziazko urtean (2006) 20 eta 49 urte bitarteko biztanleak
aintzat hartu dira.
*Sara eta Senpereko azken datuak 2009ra bitartekoak dira eta konparaketak 1999-2009 eta 2006-2009 urteetakoak dira.
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Jakintsu batek dioena zuzendu ezazu eta
oraindik jakintsuagoaeginenduzu; ergelbatek
dioena zuzendu eta kontrario bat irabaziko

duzu. Sare sozialetan bilin-bolo dabiltzan milaka
esaldi filosofikoetakobat. IraultzaileguttiagoFace-
book-eneta langehiagokarrikan.Halatsudiobertze
batek. Pentsamendurako plaza zabala den neu-
rrian ekintzarako tokia kentzen ote du sareak?

Feixbuk eta Tuiterrez haratago

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 2003.05.22 / TTIPI-TTAPA 350 zbk.

Mari Jose Brust, Iruritako marmelada-egilearekin
«Marmelada saltzea zaila da, hemen presaka eta gaizki gosaltzen dugu». Ha-
laxe aipatu zigun duela hamar urte Mari Jose Brust iruritarrak. Halere, berak
marmelada berezi aunitz egiten zituen: fruta gorriena, muxikarena, marrubia
mentarekin, abrikota laranja likorearekin, udarea giltxaurra eta ronarekin,
muxika nahasiak, gerezia… «Mentazko txiklea ahoan nuela marrubia jan nuen
eta hara! zein gusto goxoa! Frexkura ematen zidan eta marmelada sortu nu-
en» aipatu zigun. Etxerako eta lagunendako beti egina zuen Mari Josek, baina
lanbidetzat zortzi urte lehenago hartu zuen.

Urtero bezala, guretzako denboraren tunela
den Belateko tunelen itxierak hamabortz
urte gibelera eramaten gaitu. Kasik urtero

bezala, udahelduetaportutikpasatubeharra. Go-
gaikarria izan arren, ez da hau geure bizitzetan
ezarri den denboraren tunel bakarra. Markagailua
zeroan jarri digute eta gure eskubide sozial eta ur-
te pare batean eskubi-
de sozial eta ekonomi-
ko aunitz hogeita ha-
mar urte gibelera joan
zaizkigu.
«Nahiago dut hilabete
batez negar egitea bizi-
tza osoan baino» esan
berri du haurdun geratu
ondoren abortatzea au-
keratu duen Alikanteko neska batek. Fetua ez zen
bideragarria, malformazio oso larriak baitzituen.
Gallardon ministroa prestatzen ari den lege be-
rriarekin, hori ez da posible izanen osasun siste-
ma publikoan. Frankismoan bezala, dirua duena
Londresera ingeleraperfekzionatzera,etaezduena...

Denboraren tunela

Nire txanda
Luis GARDE

«Markagailua
zeroan jarri digute
eta gure eskubide
sozial eta
ekonomiko aunitz
30 urte gibelera
joan zaizkigu»

Roberto LANZ LOPEZ
Lehenbiziko izokina

36 urteko arrantzale
orkoiendarrak atera
zuen Bidasotik ‘Lehen-
biziko’ izokina maia-
tzaren 1ean. 4,260 kilo
eta74cm.koemebasa-
tia 1.700 eurotan saldu
zuen.

Ion ZEBERIO
Denboraldiko lehen garaipena

Nafarroako itzulian se-
nior mailako sailkapen
nagusia irabaziondotik,
Transbidasoako txirrin-
dulari elizondarrakden-
boraldiko lehen garai-
pena lortu zuen Bur-
gosenmaiatzaren5ean.

Miguel Mari IPARRAGIRRE
Akordeoi irakasle omendua

BaztangoMusikaEsko-
laren 25. urteurrenaren
karietara, Elizondoko
soinulariek kontzertua
eskaini zuten maiatza-
ren5eanetaomenaldia
egin zioten denbora
horretan irakasledenari.

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak diruz lagundua
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500 km luze eta 9 metro altuerako harresia,
ugaltzen doazen 250 kolonia oldarkor, egu-
neroko erahilketa eta atxiloketak, etxe-bota-

tzeak, lege-sistemabaztertzaileak,bonbeketahu-
millazioek, Israelen apartheid politika ezaugarri-
tzen dute. Poliki baina etengabe, arabiarrak tan-
taka odolustu nahi ditu, desiotako lurraldea haie-
taz garbitu. Hegoafrikan 1992 arte, txuriek beltze-
kin egiten zuten bezala, gaur. Guzi honi, Gaza eta
Cisjordaniatik kanpo errefuxatuak direnen drama
gehitu behar zaio. Eskubide zibilik gabe, garaitu-
ak, etsituak… “irabazlearen” irrifar krudela dute
ordainetan.
Adel Abou Salem, Líbanon jaio zen 1970 urtean,
SaidahiriarenondokoEinEl-Hilweherrefuxatuere-
muan. Bere gurasoak, Mohamed eta Amine, Pa-
lestina iparraldean jaio ziren, Nazaret ondoko Sa-
fourieh herrian, 1948tik Israel proiektuak sarraski-
tuaetaokupatua.Kuban ikasi zuen InjeniaritzaMe-
kanikoa, herrialde honek aberri lagunei eskeitzen
dizkien beka unibertsitarioei esker. Adelek, Liba-
nondutenbizimodua-
ren berri emanen eta
Siriako desplazatuen
lekukotasunakhelara-
ziko dizkigu.
James Petras Bosto-
nen jaio zen 1937an.
Inperialismoaren eta
latinoamerikar ga-
tazken inguruko iker-
ketengatik ezaguna
den soziologo estatu-
batuarra da. Salvador
Allenderengobernuko laguntzaile izanzen. Irakas-
le izan da Binghamton (New York), Pensilvania eta
Saint Mary's Universityn, Canada.
Bertzeak bertze José Saramago eta Noam
Chomskyrekin batera, “Palestina Existe” liburua
argitaratu zuen 2002an.
EstatuBatuen interes inperialistaketaproiektusio-
nista nola uztartzen diren irakatsiko digu.
Gure galderei gustora erantzun eta mundua pixka
bat gehiago ulertzen lagunduko digute.
Maiatzaren 18an, solasaldiaz gainera, janari eta
dantza palestinarrak dastatzeko izanen dira, de-
nen sakeletarako zikiroa eta Fermin Balentziaren
historia musikatua, mural margotzea eta akitzeko
Palestinian Unit (Gaza) Hip-Hop taldea, La Jode-
dera (EH-Kuba),Kasu(Iruñea)etaTirry&Tery (Baztan)
kontzertuan izanen ditugu. Garrantzitsuena dena
den, egun hontara hurbiltzeak pausu bat gehio
emanaraziko digula da, Israeli Nazioarteko Lege-
diak eta Giza Eskubideak errespetarazteko bide-
an. Etorkizuna gaurtik hasten da pausoz-pauso,
elkartasuna da bidea, Elizondon ikusiko gara!

EH Palestina Eguna

Xabi TORRES

Astean behin, auzoko taberna batean sartu eta
bost laguneko taldetxoa egoten da bertan. Ez
dute hutsik egiten, eta ez dago zalantzarik: ber-

balagunak dira. Belarria jarri nuen lehen aldian ohar-
tu nintzen.
Freskagarri bat eskatu, eta ondoan esertzen naiz ba-
tzuetan. Asteburuari buruz hitz egiten dute, gizarte
arazoei buruz, Athletic-i buruz… hitz egitea baita eu-
ren helburu nagusia, euskaraz hitz egitea. Estimatze-
koa da egiten duten esfortzua, gozagarria daukaten
ilusioa, eta azpimarratzekoa denen konpromisoa.
Boskote hori, ordea, ez da kasu isolatu bat. Urte ha-
sierarekin batera, datu bilketa egin dugu Euskaltzale-
en Topagunean, eta hara! 5.500 mintzalagun daude
Euskal Herri osoan. 5.500 herritar, euskaldunon ko-
munitateko kide aktibo izateko prest. Nork esango zi-
enDonostiakoBagera euskaltzaleen elkarteko kideei,
duela 20 urte martxan jarri zuten egitasmo xume ho-
ri hainbesteraino hedatuko zenik?
Euskaraz aritzeko ohitura dutenak, ohiturarik ez du-
tenekinelkartzenditumintzapraktikaprogramak.Eus-
kaldunen elkarteen mugimenduak, euskaltegiek eta
zenbait udalek apustu sendoa egin zuten duela hain-
bat urte, eta ordutik etengabe ari diramintzalagun tal-
deak bikoizten. Iruñerrian, esaterako, 550 mintzakide
batzen dira; eta Gasteizen, beste 640. Erraz esaten
ditugu zenbakiak, baina irudikatuz gero, harrigarria
irudituko zaio bati baino gehiagori. Ni behintzat harri-
tuta gelditu nintzen Topagunean lanean hasi eta di-
mentsioa ezagutu nuenean.
Mintzalagunekeuskararahurbiltzekoegitendutenaha-
legina goraipatzen dugu askotan, baina zer egin de-
zakegu freskagarria hartuta inguruan esertzen garen
euskaldunok? Erronka handi bat daukagu. Euskaldu-
non elkarteek, bertako bazkideek zein euskaldun
guztiok, talde txikietan sortzen ari den dinamika hori
zabaltzeko eginkizuna daukagula uste dugu Topagu-
nean. Mintzalagunen eginahala gizarteratu behar du-
gu. Kalera atera ginen, ziren, baina orain administra-
ziora, dendetara, bulegoetara zein merkatura atera
behar dugu. Astero ordubetez egiten duten ahalegi-
na egunerokora zabaldu behar dugu, hizkuntza ohi-
turetan eragin, eta euskararentzako eta euskaldunon-
tzako gune berriak irabazi behar ditugu. Algortako ta-
bernan zein Bergarako parkean biltzen diren bosko-
te horien lana islatu dezagun.
Ezin dugu ardura guztia euskaltegien esku utzi, hau-
ek lana ederto eginda ere. Herritarra komunitatean
parte hartzeko gogoz dago, eta euskaldun guztion
funtzioa da kide berriei ateak zabaltzea. Mintzalagu-
nen taldeek ez dute zentzurik, talde horietatik kanpo
euskararen erabilera bultzatzen ez badugu. Irabazi di-
tzagun gune berriak, eta lagundu diezaiegun gurekin
batera aritu nahi duten horiei, euskaldunon komuni-
tateak kide berriak izan ditzan.

Bost mila eta bostehun

Arrate ILLARO ETXEBERRIA (Euskaltzaleen Topagunea)

Kolaborazioak

«Poliki baina
etengabe, arabiarak
tantaka odolustu
nahi ditu, desiotako
lurraldea haietaz
garbitu. Hegoafrikan
1992 arte, txuriek
beltzekin egiten
zuten bezala, gaur»
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Mutildantzak
plazetan

Aitziber ZAPIAIN (Plazara
Dantzara Herri Ekimena)

Baztango kultura,
ohiturak, bestak, dan-
tzak... maite ditugula-
koz. Ondare hori indar-
tu,hedatu,sozializatu...
nahi dugulakoz. Gau-
zak nahasten ari direla
ikusita,zenbait informa-
zio eman eta aferak ar-
gitu nahi ditugulakoz
idatzidugueskutitzhau.

Ez da gaur egungo
afera bazterrak nahas-
tearena, lehenago ere
izan dira, folklorea tar-
teko, bazterrak nahas-
teko joera frankoBazta-
nen; agote jendeak
dantzatunahi izandue-
nean (XIX. mendea ar-
tio), gazte zenbaitek
dantza lotua aldarrika-
tu zutenean (XX. men-
deko 50eko hamarka-
danbereziki), txistulari-
ak garai zaharretako
(beraz ez orduko mo-
dako) ordezkaritzat jo-
ak izan zireneanetaha-
rrika edota ziztuka ere

igorri izan zituztenean
(60eko hamarkada) …

Baztanen, Euskal
Herriosoanbarrenager-
tatzenaridenmodube-
rean, hondar 20 urte
hauetan emakumeen
partehartzeanabarme-
na izan da Mutil Dan-
tzetan. Kalapita eta za-
laparta guti batzuk sal-
bu,Baztangoherri iade-
netakobestetanplazan
dantzatu izan dute, bai
etazikiro jatebazkalon-
dorenetan, Baztanda-
rren Biltzarra egunean,
herriekimenezberdinek
antolatutako jaialdietan,
etab. Herri hauetako
batzuetan gainera, kul-
turelkarteen lanareneta
bertako herritarren ba-
besari esker berresku-
ratu egin da Mutil Dan-
tzak ikasi eta dantza-
tzeko ohitura.

Berriki berriz, Baz-
tango Mutildantzarien
Taldeadelakoasortuda.
Kezkagarria da Mutil
Dantzak indartzeko as-
moz sortu eta, aldiz,
baztandarren %50ari
dantzatzekoeskubidea
ukatzen zaiola ikustea.
Nola litekemoduhorre-
taradeusere indartzea?

Gainera, gu guztiona
denplazakodantzahe-
rrikoia ikuskizun bihur-
tunahidute,gutibatzuk
dantzan, bertze denak
begira. Denon aberas-
tasunarenpribatizazioa
atzerapauso bat da.

Baztangoherrietako
emakume eta gizonek
hondar urte hauetan
puxke-biltze eta inau-
teak, zikiro jate eta he-
rri bazkariak, kintobes-
tak … elkarrekin natu-
raltasunosozospatzen
badituzte,aitzinekobe-
launaldietakoherritarrei
esker izan da, pixkana-
ka-pixkanakagaizkibe-
giratu, txutxumutxueta
zenbaitetan aditutako
iraineiereaitzinegindie-
telakoz. Gaur guri da-
gokiguBaztanhobeba-
ten alde eta gure kultu-
rarenaldeekarpenaegi-
tea, eman dezagun be-
razbertzeaitzinerapau-
su bat; museo batean
baileude, ikusteko Mu-
tilDantzakproposatzen
dizkigutenei,denontza-
ko, irekiak eta bizi bizi-
rik dauden Mutil Dan-
tzak nahiago ditugula
ihardetsi. DANTZARA,
PLAZARA!

Apaltasuna

Xanti BEGIRISTAIN
MADOTZ (Itzulpena)

Aitarekinnindoanoi-
nez bihurgune batean
gelditu zenean, eta isil-
tasun motz baten on-
doren, zera galdetu zi-
dan:
– Txorien txorrotxioez
gain, entzuten al duk
besterik?

Belarriak zorroztu nitu-
en eta segundo batzuk
igarota,hauxeerantzun
nion:
– Gurditxo baten hotsa
entzuten ari naiz…

– Hori duk-eta! –esan
zuen aitak –gurditxo
hutsa duk.

Orduan aitari zera gal-
detu nion:
–Noladakizugurditxoa
hutsikdagoela,orain-
dik ez baldin badugu
ikusten?

Orduan aitak honako
hauxe esan zuen:
– Oso erraza duk jaki-
tea noiz dagoen gur-
ditxo bat hutsik: za-
ratarengatik. Zenbat
etahutsagoegongur-
ditxoa, orduan eta

handiagoadukegiten
duen soinua.

Gizon heldua egin nin-
tzenetagauregun,per-
tsonabatsumatzendu-
danean,gehiegihitzegi-
tenduena,denenhizke-
taldia eten egiten due-
na,ezegokiadena,dau-
kanaz harro agertzen
dena,osoahaltsuasen-
titzen dena eta jendea-
ri goitik begiratzen dio-
na, orduan aitaren aho-
tsa entzuten ari naizela
iruditzenzait, zeradioe-
na:Gurditxoazenbateta
hutsago egon, orduan
eta handiagoa duk egi-
ten duen zarata.
Apaltasuna zerean da-
tza, gure bertuteak isi-
lik eduki etabertuteho-
riek besteei aurkitzen
uztean.
Eta gogora ezazue ba-
daudela pertsonak ha-
in behartsuak direnak,
non dirua besterik ez
baitute.
Inor ez dago hutsago,
bereburuazsoilikbete-
rik dagoena baino.
Izan gaitezen euri lasai
eta barea, zain sakone-
taraino iristendena, isil-
tasunean, elikatuz.

Irakurleak mintzo

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

m e-Posta: info@ttipi.net
e Posta:Koskontako bidea, 07-1, 31770 LESAKA

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

«[Sendabelarren}
jakintza hori zuretzat
gordetzea oker bat
iruditzen zait. Inori
kontatu ez, eta hiltzen
bazara, hura galdu
egiten da. Onak diren
gauzak erakutsi eta
hedatu egin behar
dira, jendeak ikas
ditzan. Nire pentsaera
hori da, eta nire ama-
rena ere hori zen,
dakizuna erakustea,
eta galdetzen duenari
kontatzea».

Josune MAKIBAR
Sendabelar erabiltzailea
BERRIA 2013.04.27

«Etxeak leitzarren
esku egon behar du,
Leitzako herriak nahi
duena egiteko. Dena
den, auzi honetan
azken erabakia
Nafarroako
Gobernuak du.
Borondate kontua da.
Orain du aukera kon-
tratu hori hausteko
eta herriaren boronda-
tea asetzeko.
Gobernuari bilera
eskatu diogu, gure
asmoak azaltzeko».

Iñaki ZABALETA
Maxurrenea Herrintzat
NAF. HITZA 2013.05.03

11 galdera labur

Herrikohelduena…zersentitzen
da?
Satisfakzio haundia urteekin za-
hartu naizela.
Zure bizitzako pozik haundiena?
Nere umeak Ameriketatik buelta-
tu eta ongi zeudela ikusi nuene-
an.
Eta tristurik haundiena?
Matte duzun jendia hiltzen dene-
an.
Zer iruditzen zaizu gaur egungo
krisia?
Gauza tristia ez baitakigu noiz ar-
te iraungo duen.
Gaztelu, Madril, Donamaria eta
aspalditik Narbarten bizi zara…
Nongoa zara?
Momentu hontan Narbartekua.
Hiria ala herria, zer nahiago bizi-
tzeko?
Egia errateko herria, hiria ez dut
matte.
Zerfaltazaizu ikustekomun-

du hontan?

Nere amatxik erraten zuen ailetu-
ko zela egun bat, apezak sotanik
gabe ibiliko zirela, ailetuko zela
egun bat etxe guztietan telebista
izanenzela, ailetukozelaegunbat
emakumeak gizonen pare juanen
zirela ostatura eta ailegatuko ze-
la egun bat gizonak andreetatik
eskapoarbolangainera juanenzi-
rela. Hoixe dut falta ikusteko..
Zenbaturteartegustatuko litzai-
zuke bizitzea?
Nahiko urte bizittu naiz, konten
nago nere biziarekin.
Ama, amatxi eta aspalditik bira-
matxi. Zenbat birbiloba dituzu?
Kontua galdu dut, baino uste dut
hamalau direla.

Itsasurikzureteilatuan?
Teilatu zahar guztietan
izatenda itsasurenbat.
Bada zerurik?
Ez dut ikusi… bai-
na sinistu nahi dut
baietz.

� Karmen LARRABURU GAZTANBIDE � Narbarteko xaharrena
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EUSKARA BORTZIRIETAN � DATOZEN URTEOTARAKO LAN ILDOAK ZEHAZTEKO

Euskarari buruzko gogoeta prozesu
arrakastatsua burutu da Bortzirietan

BORTZIRIAK

Bi lan saio egin
dituzte,
partehartze
handiarekin eta
ekainaren 7an
aurkeztuko da
emaitza

TTIPI-TTAPA
Joan den apirilaren

20anetamaiatzaren4an
Bortzirietaneuskarakdi-
tuenerronkei buruzgo-
goeta egin zuten hain-
bat herritarrek. Gogoe-
ta saioak hagitz jende-
tsuak izan ziren: lehen-
bizikoan euskararen
egoera izanzutenazter-
gai, eta80 lagunetikgo-
ra elkartu ziren. Biga-
rrengoan, berriz, etor-
kizunean lehentasunez
landu beharreko lan il-
doak eta egitasmoak
izan zituzten hizpide 70

lagunetik gora.
Guztira, 100 lagun

baino gehiagok parte
hartudutegogoetapro-
zesu honetan, eta eu-
ren ekarpen eta iritzie-
kin osatuko dute Bor-
tzirietaneuskararenplan
estrategikoa. Euskara

mankomunitateakguz-
tiei eskerrik beroenak
eman nahi dizkie.

Gogoeta saioen di-
namizazioaz Elhuyar
Aholkularitza arduratu
da, eta lan saioak bizi-
ak eta emankorrak izan
dira. Parte hartzaileek

hagitz ongi baloratu di-
tuzte erabilitako meto-
dologia eta saioen di-
namika.

Saioetan ateratako
emaitzekin txostena
idatziko du Elhuyarrek.
Txosten horri ekarpe-
naketazuzenketakegi-

teko modua izanen da,
etahorretarakokontras-
te taldebatosatukoda.
Euskararen gogoeta
prozesuaren emaitza
edo plan estrategikoa
ekainaren7anaurkeztu-
ko da, ortzirala, 19:00-
etan, Beran (tokia ze-
haztu gabe dago). Da-
tozen urteotan euska-
raren normalizazioan
egin beharreko lana gi-
datzeko funtsezko tres-
na izanen dute aurre-
rantzean euskaraman-
komunitateak eta eus-
kalgintzak.

UTZITAKO ARGAZKIA

Lehendabiko lan saioan euskarak Bortzirietan duen egoera aztertu zuten eta bigarren lan
saioan etorkizunean lehentasunez landu beharreko lan ildoak izan zituzten hizpide.

EMAITZEN BERRI

Beran, ekainaren 7an
aurkeztuko da gogoeta

prozesuaren
emaitza, arratsaldeko
7etan. Tokia ez da
oraindik zehaztu
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BERA

Maiatzaren 31n
bukatuko da
epea

TTIPI-TTAPA
Bestetako kartel le-

hiaketaren deialdia za-
balduduKulturBatzor-
deak. Lanak maiatza-
ren 31ko 13:30ak bai-
no lehen aurkeztu be-
harkodiraudalbulegoe-
tan, gisa hauetako le-
hiaketetan ohikoa den
sistema erabiliz eta ira-
bazleak 400euroko sa-
ria eskuratuko du. Kar-
telak, 70x50 cm.ko for-
matu bertikala izan be-
harkodu,Berakobesta
giroa islatukoduetaBe-
rako Bestak 2013 tes-
tua agertu beharko du
nahitaez,bertzelakotes-
turik gabe. Kartel ira-
bazleaherri bozketaren
bidez aukeratuko da.
Bozketa sistema behar
denmomentuan jakina-
raziko da.

BERAKO OIHUA
Bestetako progra-

marekinbaterabanatu-
kodenBerakoOihuaal-
dizkarirako lanak aur-
kezteko epea ere ireki
da ekainaren 14a bitar-
te.KulturEtxeraeraman
beharko dira edo pos-
ta elektronikoz bidali
(kultura@berakoudala.net
edokultura.bera@gmail.
com helbideak)

Berriaren 10.
urteurreneko
antzezlana

Berriak10urtebete-
kodituekainaren21ean.
Hamarnakakontatzeko-
akgara lelopean30kul-
tur ekitaldi antolatu di-
tuzte datozen hiru hila-
beteetan eta gure es-
kualdearidagokionaBe-
ran eginen da maiatza-
ren18an, larunbatarra-
tsaldeko 8:00etatik ai-
tzinera Kultur Etxean.
Metrokoadrokasormen
laborategiak urteurre-
nerako prestatu duen
Zertarako hegoak an-
tzezlana emanen du.
SarrerakErrekalden,La-
biagan, Ricardo Baroja
etaTokiOnanetaLesa-
kako Arranon eros dai-
tezke edo egunean be-
rean Kultur Etxean.

Labiagako ingeles
udalekuak

Urterobezala,Labia-
ga Ikastolak ingeleseko
udalekua antolatu du,
ingelesarenerabileraeta
hizkuntz honekiko bizi-
penabultzatuzHH(5ur-
te), LHetaDBHko ikas-
leei zuzendua. Izen
ematekoepeamaiatza-
ren 17a bitarte zabalik
dago. Uztailaren 1etik
12ra, uztailaren 15etik
26raedouztailaren1etik
26raeskainikodirauda-
lekuak,egunero9:30etik
13:30era.

Mendi Itzulia
Aitzinekoaleanaipa-

tu bezala, maiatzaren
19an eginen da Agerra
Mendi Taldeak antola-
tutakoXI.Mendi Itzulia,
32 km. luze eta 1.750
metrokodesnibelarekin.

UDALA � 400 EUROKO SARIA IRABAZLEARENTZAT

Bestetako kartel
lehiaketara lanak
aurkez daitezke

UTZITAKO ARGAZKIA

Bertsoz eta kantuz omendu dute Patxi Vila Mendiko sagardotegian
Patxi Vila Errandonea txirrindulari profesional ohiak omenaldia jaso zuen api-
rilaren 26an IbardingoMendiko jatetxean egindako kantu-zahar eta bertso afa-
rian. Sustrai Colina eta Aitor Mendiluze bertsolariak, Frantzisko Santxotena
akordeoilaria eta Alberto Zunzarren, Aitor Ibarra eta Patxi Mariezkurrena kan-
tariak aritu ziren gainerako afaltiarrekin batera kantuan, Vilaren omenez. ETBko
Hitzetik hortzera saioan ere erreportaje berezia eskaini zuten.

Ba al zenekien…
17urtezBerakoodol-emaileendelegatua izan
den Mariatxo Ugartemendiak bere kargua
utziko duela eta ordezko bat behar dela. In-
teresatuek 948 630207 telefonora deitu.

UTZITAKO ARGAZKIA

Plazara ekimena maiatzaren 18an
Euskal Herriko eta eskualdeko bertze hainbat herritan bezala, Plazara Ekime-
na eginen da larunbatean, maiatzak 18, herrian ere. Hori iragarriz, hainbat he-
rritar bildu ziren. »Bakoitzak bere esparrutik, dituen aukeren arabera eta ego-
kien baloratzen duen ekarpena eginez, bultzada eta ekimen guztiak aberas-
garriak» direla adierazi zuten eta gonbidapen zabala egin zuten Bortzirietako
pertsona, eragile, talde, ordezkari eta instituzioekin batera lan egiteko. «Plazak
bete nahi ditugu maiatzaren 18an, modu irekian, argian, koloretsuan, irmoan
etamasiboan. Aldaketaren nahia eta beharra irudikatu nahi dugu. Onerako den
aldaketa, giza eskubideak, konponbidea eta bakearen alde» zioten idatzian.

?
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LESAKA

GIZARTEA � MAIATZAREN 18AN IZANEN DA

Besarkada haziera
elkarteak lehen
solasaldia
antolatu du
Haurrak
errespetuz
hezteko
moduak
bultzatu nahi
ditu

Aitor AROTZENA
Haurrak errespetuz

hezteko moduak bul-
tzatzeko Besarkada
BortzirietakoHazierael-
karteasortudaetahain-
bat ekimen egiteko as-
moa du.

Lehenbizikohitzaldia
maiatzaren18an, larun-
bateaneginenduteKos-
kontako Bideko udal
a re toan, 10 :30et ik
12:30era. Nola jokatu
kaskarraldietan haurra-
ri begirunea erakutsiz.
Zigorrik gabe hezteko
alternatibakgaia landu-
ko du Pilar Seminario
Haur-psikologo, irakas-
le eta Urtanta eskolako
zuzendariak.

Izenaemateko, tele-
fonohonetaradeituedo
SMS bat bidali behar
da: 646373936; edo
mezu elektronikoa bi-
dali helbide honetara:
noplusmas@hotmail.com

Pertsonabakoitzeko
10euroordaindubehar-
ko da eta bikotea joa-
ten bada, 5 euro biko-

tekide bakoitzeko. Se-
me-alabak ere erama-
ten ahal dira.

Balkoi loredunen
lehiaketa

Jantzi zure balkoia
goiburupeanBalkoiLo-
redunen lehen lehiake-
taantolatuduZerbitzu-
en Elkarteak. Maiatze-
an eta ekainean eginen
da eta epaimahaiak bi-
sitak eginen ditu aldiro.
Balkoiaren eta aitzinal-
dearen zainketa eta
mantentzeegoera,apa-
induren originaltasuna,
lorekonposizioaetaan-
tolamendua, loreenba-
rietate,kalitateeta iraun-
kortasuna eta espezie-
en eta elementu osa-
garrieneraberritzeaba-
loratuko dituzte.

Akordeolari
taldearen 30.
urteurreneko
kontzertua

Maiatzaren 25ean
eskainiko du herriko
akordeolari taldeak be-
re 30. urteurrena dela
eta antolatu duen kon-
tzertua. Larunbat arra-
tsaldeko 6:00ak aldera
kalejiranaterakodiraeta
gero kontzertua eskai-
niko dute Herriko Etxe-
ko arkupetan.
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UTZITAKO ARGAZKIA

Yoga ariketak Andra Mari Zahar Etxeko bizilagunentzat
Andra Mari Zahar Etxeko bizilagunek yoga saioa izaten dute hamabortzero, El-
karrizan taldearen bitartez Dasya zentruko Begoña Altzugarai Lekuonak bere
borondatez eskainia. Ordubetez, ariketa fisikoa eta erlajazioa lantzen dute, mu-
sikaren laguntzarekin. Asteartetan egiten dute saioa, 16:30etik 17:30era eta on-
dotik, pasiatzera ateratzen dira Elkarrizan taldeko boluntarioen laguntzarekin.

UTZITAKO ARGAZKIA

Liburuaren Aste arrakastatsua Irain eskolan
Irain Eskolan Liburuaren Astea ospatu zuten. Hasiera emateko apirilaren 20an
Eskolako irakasleak Lizarrara joan ziren Landa Eremuko eskolen Topaketan
Iraintxo liburutegi- mediatekaren inguruan hitzaldia ematera. Aste osoan, egu-
nero 9:00etatik 9:30 arte irakurketa saioak egin zituzten. Errekreoetan, berriz,
lehiaketak: txisteak, asmakizunak, zooeroa, ahokorapiloak, kolmoak.... izan zi-
tuzten. Apirilaren 23ko Liburuaren Egunean Maite Gaztelumendi ilustratzaile-
ak ipuin bat nola marrazten den hitzaldia eman zuen, bere lanak eta teknikak
erakutsiz eta arratsaldean Ilustrazio tailerra eskaini zuen plastika gelan. Ondo-
ko egunetan, 28. Ipuin, komiki eta bertso lehiaketaren sariak banatu ziren eta
filmak eskaini zituzten. Gurasoek, aitatxi-amatxiek, irakasleek... irakurritako lau
ipuin entzuteko aukera izan zuten Irakurketa Txokoetan. Astea bukatzeko, as-
te osoan egindako lehiaketen sari banaketa izan zen.
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OSPAKIZUNAK � EUSKAL HERRI OSOKOAK ESPERO DITUZTE

Txistulari Eguna ospatuko da
maiatzaren 18an herrian

ETXALAR

ARGAZKIA: ARANTXA DANBORIENA

Lurriztiederrako bestak
Urtero bezala maiatzeko lehenengo igandean ospatu ziren Lurriztiederrako bestak. Ohiturari segituz, Age-
rrebereko bordan bildu ziren eta xuri-beltzak eta zirian erretako bildotsa jan zituzten. Bazkalondoan euskal
kantu zaharrak kantatuz giro ederra izan zuten bertaratutako 50 auzotarrek.

Altxatako batzar
orokorra
Maiatzaren25eanarra-
tsaldeko 18:00etan
Kultur Etxean izanen
da Altxataren urteko
batzar orokorra. He-
rritar guztiakgonbida-
tuak daude parte har-
tzera..

Presoen aldeko
ekimena
Maiatzaren18anelkar-
retaratzebateginenda
eguerdialderaEtxalar-
koplazan. “Plazakbe-
te nahi dira kartzelak
hustutzeko” lelopean
izanen da. Giza esku-
bideak. Irtenbidea.Pa-
kea. Euskal presoak
Euskal herrira.

Larraburuko
batzar orokorra
Apirilaren 28an Larra-
burua Jubilatuen El-
karteak urteko batzar
orokorraegin zuen. 25
bazkide izan ziren eta
hauek izan ziren min-
tzatutakogaiak:2012-
ko kontuak eta elkar-
tearen egoera ekono-
mikoa, 2012an buru-
tutako ekintzak, aur-
ten eginen diren eki-
taldiak eta bazkideen
zerrendan izandakoal-
daketak. Hamaiketa-
ko ederrarekin akaba-
tu zen batzarra.

� FLASH

80 txistulari
baino gehiagok
parte hartuko
dute

Irune eta Itsaso
Maiatzaren 18an

Txistulari Eguna ospa-
tuko da. Egun hau ur-
teroherri desberdinba-
tean ospatzen da eta
aurten Etxalarren iza-

nenda.Dagoeneko tal-
dekaeta indibidualki 80
bat txistularikemandu-
te izena. Tutera, Caste-
jon, Leitza, Goizueta,
Andoain, Baiona, Liza-
rra, Orkoien, Bera eta
bertze hainbat herrita-
tik hurbilduko dira txis-
tulariak.10akalderaha-
rrera eginen zaie berta-
ratudirentxistulariei,eta
plazan piezaren bat jo
ondotik Elutsan gosa-

ria izanen da. Ondotik,
herriari itzulia emanen
zaio kalejira desberdi-
nak joz, eta eguerdian
LaBasquejatetxeaniza-
nen da bazkaria.

Gasna Feria
Ekainaren2anospa-

tuko da Gasna Feria
eguna. Altxataren ize-
nean gonbidapena lu-
zatzen zaie gasnagile
guztieri egun horretan

beraien gasnak aur-
kezteko. Hurrengo ale-
an emanen da egitarau
osoaren berri.
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ARANTZA

GIZARTEA � OSPAKIZUNAK

Eskolako
mendeurren
bestako egitaraua
zehaztua dago
Bazkarirako
txartelak
ostatuetan
salgai daude

Nerea ALTZURI
Urrutizegoelabaziru-

dienere,hilabetebatbai-
noguttiagogelditzenda
eskolakoehungarrenur-
teurrenekobestaailega-
tzeko. Ekainaren 8rako
prestaketalanakaitzine-
ratzen ari dira eta egita-
raua ia lotua dago.

Goizean, 10:30ean,
eskolatik altxaferoa bo-
tako da. Ondotik, Aitor
Elexpuru zuzendariaren
ongietorrihitzakadituta-
koan, logoberriarenaur-
kezpenaetaekitaldi ins-
tituzionala izanen dira.
Segidan,haurrekbertso
batzukbotakodituzteeta
eskolako gimnasioan
ikusgaiegonendenera-
kusketako ateak zabal-
duko dira. Aipatu beha-
rradagoerakusketahau
egitekomaterialabiltzen
aridirelaetagisaberean,

egunhorretan12:00etan
itxiko bada ere, bertze
egunbatzuetanberrizere
ikusgai paratuko dela.

Egunarekin segituz,
11:00etan trikitilariekin
kalejira izanen da eta
12:00etan plazan dan-
tzarien emanaldiak iza-
nen dira. Bukaeran, he-
rriko dantzak dantzatu-
ko dira eta ahalik eta la-
gungehienekparte har-
tzeko eskatu da.

Bertsolarien txanda
ere izanen da, tartean,
Sebastian Lizaso bera.

14:00etan bazkaria
frontoianeginenda.Baz-
karirako txartelak salgai
daude ostatuetan: hel-
duek 32 euro; 8-14 urte
artekoek 15 euro; eta 3-
7 urte artekoek 10 euro
ordaindu beharko dute.

Bazkalondoan, ber-
tsolariakarikodira.Esko-
lariburuzkoproiekziobat
eman ondotik, herriko
akordeiolari, trikitilarieta
kantariek beuren saioa
eginendute.Oraindikez
dago zehaztua puzga-
rriak izanen ote diren.

20:00etan batukada
izanen da eta afaltzeko,
bokadilo jateaeginenda
frontoian.Egunariakabe-
raemateko, lekuberean,
dantzaldiaAgerralderen
eskutik izanenda.Txoz-
na ere paratuko dute.

Goizuetara irteera
Bi urtetik behin egi-

ten den bezala, Goizue-
taraoinezjoatekoateral-
dia maiatzaren 25ean
eginenda,EkaitzaElkar-
teakantolatuta.Joanna-
hi duenak ostatuetan
emanbehar du izenahi-
laren 16a baino lehen.

Bataioak eta
komunioak
Maiatzaren 25ean, lau

haurren bataioa izanen
da: Aner, Ioritz, Irati eta
Intza.Etaekainaren2an,
sei neska-mutikok Le-
hen Jaunartzea eginen
dute: Mikel Fernandez

Arozena, Leire Bereau
Etxeberria,NoraRamos
Peña, Enaut San Juan
Taberna, Aiora Iturria
OtxandorenaetaLuisMi-
gel Burgete Veintinillak.

GIZARTEA � M18 PLAZARA EKIMENA

Larunbat honetan presoen
eskubideen alde elkarretaratzea
eta bertso afaria eginen dira
Larunbatean, hilak 18, herrietako plazak eus-

kal presoen eskubideen alde betetzera deitu ditu
Herrira mugimenduak eta Arantzan ere ekimen
horrekinbateginda.18:30eanelkarretaratzeaegi-
nendaeta19:00etanmosaikoarenosaketaetaar-
gazkia.Ondotik,trikipoteoaizanendaeta 21:00etan
bertso afaria Ekaitza Elkartean, Amets Arzallus,
FrediPaiaetaXabierSilveirarekin.TxartelakPabloe-
nean eros daitezke, maiatzaren 16a baino lehen.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Bertako produktuak saldu eta erosi ahal izateko aukeraren bila
Gauza jakina da herritar aunitzek lehenmailako barazki eta produktuak (esnekiak,
zerrikiak, eztia, sagardoa, mermelada...) ekoizten dituztela etxean. Bada, produk-
tu horiek bertze herritarrei eskaintzeko bidea ireki nahi du orain Arantzako Gizar-
te Batzordeak. Gisa honetara, ekoizleak bere produktuei etekina aterako dio eta
erosleak lehenmailakoproduktuakzuzeneaneskuratuahal izanenditu.Hauguztia
nola egin pentsatzen aritu da Gizarte Batzordea azken urtean eta orain, horien
berri emateko bilera eginen da maiatzaren 31n, 19:00etan, Baskulan.
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IGANTZI

OSPAKIZUNAK � AZOKA ARRAKASTATSUA IZAN ZEN

Giro ederrean joan
dira aurten ere
Udaberriko bestak
Herriko gida
eta etxeen
errotulazioa
egiteko
erabiliko da
azokan
lortutako dirua

TTIPI-TTAPA
Euskara batzordeak

apiril bukaerako aste-
bururako eta maiatza-
ren 1erako antolatuak
zituenUdaberrikoBes-
tak burutu dira. Egural-
di txarraren ondorioz,
Berrizaunera egitekoa
zen ibilaldi gidatua hu-
rrengobaterakoutzibe-
har izan dute.

Gainerakoan, pro-
gramazio guztia bete
ahal izan zen. Azpima-
rratzekoa aurten bortz-
garrenaldizantolatudu-
ten azoka. Azoka herri-
tarrek ematen dituzten
puskekinetaproduktue-
kin egiten da, eta ate-
ratzen den dirua herri-
rako proiektu baterako
izaten da. Arrakasta
handia izan du aurten
ere azokak. Salmenta

handiak izan ziren eta
antolatzaileak hagitz
kontent daude emai-
tzarekin. Horregatik,
puskak eman eta erosi,
antolatzen lagundu eta
trikitixa jotzen eta opil
egiten aritu ziren herri-
tarreieskerrakemanna-
hi dizkiete.

HERRIKO GIDA ETA
ETXEEN ERROTULAZIOA

Merkatuanbilduden
diruarekin, euskara ba-
tzordeak bi lan egin na-
hi ditu. Batetik, herriko
gida argitaratu nahi du,
2003an egin zuenaren
antzekoa. Gida horrek
herrikoetxeguztienhel-
bideak eta telefonoak
bilduko ditu, eta etxe
guztietarabanatukoda.
Bertze aldetik, herriko
etxe guztiei beren ize-
narekin errotulubat pa-
ratu nahi die, izen ho-
riek galdu ez daitezen
eta gehiago erabil dai-
tezen lortzeko asmoa-
rekin.Horretarakoetxe-
en jabeekinharremane-
tan jartzekoa da.

Batzordeadagoene-
ko hasia da bi lan ho-
rietan, eta urtea buka-

tu baino lehen burutu
nahi ditu.

Igantzi kantari
Maiatzaren1eanos-

patu zen lehen aldiz
Igantzi Kantari ekime-
na. Azken bi hilabeteo-

tan hainbat herritar
abesbatzarekin batera
aritu dira euskal kantu-
akentsaiatzen,etaegun
horretankarriketanbar-
na kantatzen aritu ziren
30 bat lagun, trikitilari
taldearen laguntzarekin.

UTZITAKO ARGAZKIA

Gauza bitxiak plazaratu ziren azoka egunean.

ARGAZKIA: JOXEAN ORTEGA

Eskolakoak baratzea lantzen
Eskolako ikasleek bertan duten baratzean tenore
honetako lanei ekin diete: aitzurtu, laiatu, ongarri-
tu, jorratu eta lore eta letxuga ederrak landatu di-
tuzte. Ikasle guztiek parte hartu dute, eta laister sa-
ri ederrak jasoko dituzte...

UDALA

Auzolanaren
arautegia onartu
da ahobatez
Joxean ORTEGA
Aitzinako ohitura be-
rreskuratu egin du
Udalak:auzo-lanazu-
zentzen duen araute-
gia aho batez onartua
izan da eta hemendik
aitzinera martxan pa-
ratzeko eman behar
direnurratsakematen
hasikoda:bilerakdei-
tu, lanen zerrenda
egin, auzoetakoardu-
radunak izendatu…
Murrizketei aurre egi-
teko era solidario bat
izanenda: guztiones-
kuetan izanendaherri-
akbehardituenhobe-
kuntzak burutzea, eta
gutti ez direnez, de-
nonpartehartzea inoiz
baino garrantzitsua-
goa izanen da. Arau-
tegia Udaletxean na-
hi duenak irakurtzen
eta eskatzen ahal du.
Bertzaldetik, Udalak
aldi baterako bi langi-
lekontratatuditu:6hi-
labetez egunero 6 or-
duz albinteari lagun-
tzen ariko dira.
Kultur Batzordea San
Migel besten antola-
kuntzanhasiadelaeta
laster bilera deituko
dutelaerrandigute.Ea
jendeaanimatzenden!
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BORTZIRIAK

GIZARTEA � MAIATZAREN 20TIK 31RA

Udalekuetan izen
emateko epea irekiko
du Mankomunitateak
TTIPI-TTAPA

Azken urteotan ohi
denez, Bortzirietako
EuskaraMankomunita-
teakudaleku irekiakan-
tolatuditu,DindaiaFun-
dazioarekin batera.

Arantza, Bera, Etxa-
lar eta Igantzin udale-
kuakuztailaren1eanha-
siko dira, eta 26ra arte
arituko dira. Lesakako
kasuan,sanferminakdi-
rela-eta, udalekuak
uztailaren 15ean hasi-
ko dira, eta abuztuaren
9an bukatuko. Herri
guztien kasuan, udale-
kuak astelehenetik or-
tziralera izanendira,goi-
zeko 10 :00e ta t i k
13:00ak arte.

Izen ematea maia-
tzaren 20an, astelehe-
na, hasiko da, eta za-
balik egonen da maia-
tzaren 31ra arte, ortzi-
rala. Bi bide izanen di-
ra izen emateko: bata,
mankomunitatearen
web orriaren bitartez
(www.bortziriak.org),eta
bertzea telefonoz dei-
t u t a ( 948634125 ,
9:00etatik 13:00ak ar-
te). Taldeasortzekobe-
harrezkoa da herri ba-
koitzean gutxienez 8
neska-mutikok izen
ematea.

Aurten izenemateko
irizpideak aldatu egin
dira. Udalekuetan le-
hentasuna izanen dute

Bortzirietan erroldatu-
ak eta bertako ikas-
tetxeetan (D eta B ere-
duetan) matrikulatuak
dauden neska-mutiko-
ek.Baldintzahoriekbe-
tetzen ez dituzten nes-
ka-mutikoek ere izen
ematen ahalko dute,
baina itxaron zerrende-
tan geldituko dira, eta
epea bukatu eta gero,
taldeakantolatzendire-
nean, jakinaraziko zaie

onartuak izandirenedo
ez.Matrikularidagokio-
nez,umebatapuntatuz
gero, 85 euro balio du;
bianai-arrebabaldinba-
dira,150euro;hiruanai-
arreba izanik, 180 euro.
Dena den, plaza konfir-
matu eta gero eginen
da ordainketa.

BI ESKAINTZA
Udaleku irekietan

adinaren arabera bi es-

kaintza egiten dira. Ba-
tetik,3-7urtebitarteko-
ek udalekuetako ohiko
ekintzak izanendituzte.
Bertzetik, 8-12 urte bi-
tartekoentzat adin tar-
tehorri egokitutakosor-
men tailerrak izanendi-
ra, hau da, musika eta
dantza tailerrak,uraeta
naturarekin lotutakotai-
lerrak, sukaldaritza,bir-
tziklajea, txangoak, pi-
ratak, esku lanak...

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Azken urteotan 150 haurrek eman dute izena udalekuetan. Argazkian, Arantzakoak iaz.



Mendi eta
bizikleta
martxa eginen
da larunbatean

Maider PETRIRENA
Azkenurteetanmartxo-
aren azken asteburuan
egitenzenAsteburuKul-
turala. Aurtengoanezin
izan da horrela egin eta
maiatzaren 17, 18 eta
19an eginen da.
ORTZIRALA, MAIATZAK 17
•16.30:Haur jokoaketa
ondoren txokolatada.
• 22.00: Mus txapelke-
ta Bustitz ostatuan or-
tzilero bezala.
LARUNBATA, MAIATZAK 18
•09.30: Inskripzioa fon-

daatarianMendietaBi-
zikleta martxetarako.
• 10.00: Mendi ibilal-
dia:Plaza-Arretxeko-
borda-Zumaleku (he-
mengosaria)-Txurinbor-
da-Plaza. Bizikleta ibi-
laldia:Plaza-Auloa-Bu-
latxiki-Zumaleku (he-
men gosaria)-Arretxe-
koborda-Plaza.
•14.00:BazkariaArizti-
gain Kanpinean (apun-
tatu nahi duenakberta-
ra deitu beharko du).
Atsaldepartean,karao-
kea eta jokoak kanpi-
nean bertan.
• 16.00: Gorriti eta be-
re animaliak. Ondoren
berendua.
• 18.30: Antzerki ema-
naldia. Ilunabarreanpo-

teo herrikoia.
IGANDEA, MAIATZAK 19
• 10.00-14.00: V Arti-
sau feria eta Herriko
Gazten Lehiaketa.
• 12.00: Dantzariak
• 16.30-19.30 Artisau
feria.
•19.00:GaztaLehiake-
taren sari banaketa eta
Saskiaren zozketa.
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SUNBILLA

OSPAKIZUNAK� ARTISAU FERIA IGANDEAN

Asteburu Kulturala
eginen da hilaren
17tik 19ra

ARGAZKIA: JAIONE OTXANDORENA

Ameriketan ibilitako artzainek besta egin zuten maiatzaren 1ean
Maiatzaren 1ean Sunbillako Amerikanoek beraien besta ospatu zuten. 1987 ur-
tez geroztik ospatzen dute egun hau. Urtetik urtera jendea guttitzen ari da nor-
mala den bezala. Hildakoen aldekomeza eman zuen Don Basiliok. Ondotik Uli-
beltzak elkartera hurbildu ziren beraien lur azpiko ogiarekin aperitiboa hartze-
ra. Ameriketan ohitura zuten edaria hartu zuten, Highball-a. Ondoren Ariztiga-
in kanpinean bazkaldu zuten eta berenduarekin akitu zuten eguna.

UTZITAKO ARGAZKIA

Herrera anaiak mendi bizikletan
Eneko eta Koldo Herrera anaiek Rural Kutxak ur-
tero antolatzen duen BTT martxetan parte hartzen
dute. Martxoaren 3an hasi zuten denboraldia Izku-
en. Apirilaren 21ean Izurdiagan izan ziren eta Ene-
kok 4. postua lortu zuen eta Koldok irabazi egin
zuenberekategorian.Maiatzaren5eanTafallan izan
ziren. Eneko 6. gelditu zen eta Koldo berriz ere txa-
peldun suertatu zen bere 10 urterekin. Zorionak
Herrera anaiei eta segi horrela!

TESTUA ETA ARGAZKIA: ALIZIA OLAIZOLA

Kilotik goitiko amuarrain dotorea
arrantza denboraldia hasteko
Maiatzaren 1ean hasi da amuarrain arrantza-
rendenboraldia eta arrantzale dexente ibili da
Bidasoa bazter hauetan lehendabiziko egu-
netik.Hemengoeta ingurukoarrantzaleezga-
in, baita Errioxa aldetik ere etortzen dira. Ar-
gazkian ageri denez, Paul Irazoki eta bere se-
meaPablokongihasizutendenboraldia,maia-
tzaren 1ean 1,190 kiloko amuarrai eder hori
arrantzatu baitzuten Bidasoan.
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OSPAKIZUNAK � MAIATZAREN 18AN

Gazte Eguna
antolatu du
Burrunbak
larunbaterako

Dama, Hesian,
Kaotiko,
Revolutionary
Brothers eta
DJ Uriz ariko
dira gauean

TTIPI-TTAPA
Doneztebeko Gazte

Burrunbak Gazte Egu-
naantolatudumaiatza-
ren 18an.

Hainbatekitaldipres-
tatu dituzte larunbate-
ko egitarau zabalean.
• 10:30tik 13:00era
haurrentzakojokuakiza-
nen dira.
• 13:00etan kuadrilen
arteko paella lehiaketa.
• 14:00etan bazkaria.
• 16:30ean Herri kiro-
lak.
•19:00etan trikipoteoa.
• 21:00etan hitzaldiak
Bearzana pilota plazan
• 22:00etan kontzertu-
ak Bearzanan: Dama,
Hesian, Kaotiko, Revo-
lutionary Brothers eta
DJ Uriz.

Agorreta Musika
Eskola

AgorretaMusikaEs-
kolak 2013-2014 ikas-
turterako izen emateko
epea zabalduko du. 6
urteko umeentzat mu-
sika eta mugimendua
eta 7 urtetik goitikoen-
tzako lau zikloetaz ga-
in, eskaintza bereziak
izanen dira 12 urtetik
goitikoentzatetaheldu-
entzat, instrumentua
ikasteko solfeorik gabe
edo Haur Abesbatzan
partehartzeko, 2. eta3.
zikloetan ikasi gabe.
Akordeoia, gitarra, gi-
tarraelektrikoa,pande-
reta,perkusioa,pianoa,
trikitixaeta txistua ikas-
ten ahal da. Izen ema-
tekoepeei dagokienez,
ikasle zaharrek maia-
tzaren20tik 24raegiten
ahal dute eta ikasle be-
rriek maiatzaren 27tik
ekainaren 7ra. Irailaren
9tik 13ra ere epe bere-
zia irekiko da eta fami-
lia ugariagatik deskon-
tuak izanen dira.

DONEZTEBE

ELKARTEAK

Ekainaren 8an ospatuko da Erreka elkartearen Eguna
TTIPI-TTAPA
Erreka elkartearen Egunak data fin-
katu du: ekainaren 8an eginen da,
nahiz eta ekitaldiak ekainaren 7an,
ortziralarekin hasiko diren. Hurren-
go alean emanen dugu programa-
ren berri.
Errekako eskubaloiko talde senio-
rrak denboraldi polita egin du aur-
tengoan ere, baina ez du lauko fi-
naleansartzekomodurik izan.Azke-
nean,Huartesuertatuda txapeldun.
Infantil mutilak, ordea, Ligako
azpitxapeldunaksuertatudiraAnai-
tasunaren gibeletik. Apirileko hon-
dar asteburuan lau talde onenek Fi-
nal Four jokatu zuten Iruñan. Erre-

kak Burlada eta Loyolaren kontra
irabazi etaAnaitasunarenaurkagal-
duondoren,Nafarroakobigarren tal-
derik onena izan da Jesus eta Pilar
Olallak entrenatutakoa.Orain, kopa
jokatzen ari dira eta finala Donezte-
ben jokatuko da maiatzaren 18an.
Oraindik ez dago zehaztua zein tal-
de izanendiren finalean (esperoErre-
ka bertan egotea!), baina Federa-
zioak ia konfirmatu du Doneztebe
izanen dela finalaren sedea.

200.000 BISITA
Erreka Kirol Elkarteko Blog-ak
200.000 bisitak gainditu ditu sortu
zenetik.

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

Maiatzaren 1eko manifestazioa egin zuen LAB sindikatuak
250 lagunek bat egin zuten maiatzaren 1ean LAB sindikatuak Borrokatu, ma-
txinatu eta irauli Euskal Herria izenburupean deitutako manifestazioarekin. Ba-
tzuk,Elizondotikegindakobizikletamartxanailegatutakoakziren.Karrikazkarri-
kako bilbidea Merkatuko Plazan akitu zuten eta bertan mitina egin zen. Maia-
tzaren 30eko greba orokorrarekin bat egiteko deialdia ere egin zuten.



HERRIZ HERRI | 19
ttipi-ttapa | 590 zk.

2013.05.16

GIZARTEA � KRISTINA ETA IGORREN ESKUTIK

Iratxo Kobazuloa
ostatu berria
ireki dute
Ekainaren
7rako
kontzertu
berezia iragarri
dute, gorputz
tibetar, ahotsa
eta gong-ekin

Izaskun GOÑI TELLETXEA
Kristina eta Igorrek,

ostatu berria ireki dute
Donamarian, IratxoKo-
bazuloa.Bertan aukera
ezberdinak daude, bo-
katak, hanburgesak,
plater konbinatuak, ra-
zioak,pizzak (bertan ja-
teko zein eramateko).

eta enkargatuz gero,
menu bereziak jateko
aukera.Ostatuanbeste
aukera bat, txikien txo-
koa dago, non haurrak
ongi pasatzeko aukera
duen ipuin eta jostailu
ezberdinekin.Etagazte-
entzat billarra dago di-
bertimendurako. Kan-

poan ere terrazatxo bat
dauka. Astelehen eta
asteartetan itxita dago
ostatua.Erreserbetara-
ko633231640telefono-
ra deitu behar da.

Ekintza bat antolatu
dute Kristina eta Igor-
rek ostatuan ekainaren
7rako.19:30eanhasiko

dakontzertua.Kontzer-
tu honek, gorputz tibe-
tanoak, ahotsa eta
gong-ak izanenditueta
gutxi gora behera ordu
bat iraungo du. 10 eu-
robaliodusarrerakbai-
na horrekin batera, tra-
go bat hartzeko aukera
izanen da.

DONAMARIA

ARGAZKIAK: IZASKUN GOÑI TELLETXEA

Asteburu Kulturala arrakastatsua izan da
Maiatzaren 2an hssi zen asteburu kulturala oso arrakastatsua izan da. Jende
asko elkartu zen ekintza ezberdinetara, pizza tailerrera, xaboi tailerrera, masa-
jeetara, birziklapen tailerrera, talo egitera… hurbildutako guztiek primeran pa-
satzeko aukera izugarria izan zuten, ekintza batean zein bestean. Larunbate-
an ere giro ederra izan zen herriko ostatuan musikaren laguntzaz. Eskerrak
emanbeharditugubertan laneanaritudirenguztiei etaparte hartudutenguztiei.

ARGAZKIA: IZASKUN GOÑI TELLETXEA
Billarrean jokatzeko aukera ematen du ostatu berriak.
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Ortziralean
20:00etan
Herriko Etxeko
ganbaran

Arkaitz MINDEGIA
Herrikobestenanto-

lakuntzan buru belarri
dabiltza udala eta he-
rritarrak.Hurrengobile-
ra maiatzaren 17an ilu-
nabarreko8etan izanen
da herriko etxeko gan-
baran. Herritar guziak
gonbidatuakdaudehe-
rriko besten inguruan
beraien ideiak bota eta
besteenak entzutera.

Mintzaldiak
Pulunpa eskolako

gurasoelkarteahainbat
ekitaldi antolatzen ari

da. Maiatzaren 23an,
Gurasoak izatekodesa-
fioamintzaldia antolatu
dute. Camira koopera-
tibako Nuria Valentin
psikologoakguraso iza-
teak dakarren arazoak,
aktibitateak,psikologia,
afektibitatea aztertuko
ditu16:30etik18:30era.
Pulunpako gurasoez
aparte,herriko jendegu-
ziari ireki eta zabaldua
dago.

Mendaurrera
ateraldia

Ikasturtea bukatze-
ko gutti falta den hone-
tan, Pulunpa eskolako
irakasleeta ikasleekate-
raldi berexia dute au-
rrean.Eguraldiak lagun-
tzen badu, maiatzaren
17an Mendaurrera egi-

nenduteateraldia.Goiz
goizetik joanen dira
egun pasa, Haur Hez-
kuntzakoak enbalseta-
rainokotxean joanendi-
ra eta besteak Aurtiztik
hasi eta enbalseraino
oinez. Indarrakgeratzen
badira, Mendaurreko
kaxkora igoko dira.

Udal langileak
Berriki udalak bi he-

rritarkontratatudituhe-
rriko lanakegiteko ,Peio
MikeoetaJokinAlman-
doz, hain zuzen ere.
Azterketa egin ondotik
dagoeneko udalaren-
tzat ari dira lanean, he-
rriko lanak eginez, bi-
deakgarbituz…Lauhi-
labeteetaerdizarikodi-
ra langile hauek udala-
rentzat lanean.

Ander Erasun
Urrezko Aizkoran

Ander Erasun eder-
k i dabi l bakarkako
UrrezkoAizkoran.Maia-
tzaren1anLazkaonari-
tuzenDonatoLarretxea,
Ugaitz Mugertza ll eta
Jesus Mari Mugikare-
kin batera eta final laur-
denetarako txartela lor-
tuzuen,Mugertzarengi-
beletiksailkatubaitzen.

GIZARTEA � UDALA ETA HERRITARRAK BURU-BELARRI DABILTZA

Bestak antolatzeko hurrengo
bilera maiatzaren 17an izanen da

ZUBIETA

ITUREN

Fermin ETXEKOLONEA
Herriko langilea har-

tzeko deialdia egin on-
dotik bost lagun aur-
keztu ziren eta horien
arteanEgoitzEsartehar-
tu du Herriko Etxeak.

Gaztegunea
Txitxillo elkarteko

Gazteguneko ikasturte
bukaerako bilera egin
zen.Maiatzean langilea-
rekin irekiko da eta hor-
tikaurrera gurasoek iza-
nen dituzte giltzak.

Uritzako fiesta
Iturri inguruko fiesta

ekaineaneginenda.Jo-
an den igandean egite-
koa zuten bilera, baina
seguruenik ekainaren
1ean ospatuko da.

Herritar berria
Azkenherritarra,Os-

kia ElizaldeDominguez
apirilaren28an jaiozen.
Zorionak Eva Elizalde
etaErnestoDominguez
gurasoei, baita Patrixi
amatxi ere.

GIZARTEA � BOST LAGUN AURKEZTU ZIREN

Egoitz Esarte izanen
da herriko langilea

UTZITAKO ARGAZKIA

Kontzertuak eta zinea Herriko Ostatuan
Soñadores Natos taldeak emandako kontzertuko
argazkian ederki ageri denez, giro bikaina sortzen
ari da Herriko Ostatuetako kontzertuetan. Maia-
tzaren 17an, rock bertsioak izanen dira Kon dos
bemoles taldearekin. Hilaren 24an, El rapero case-
ro rap&antzerkia. Hilaren 31n Bertsolari dokumen-
talaeskainikoda,AsierAltunazuzendariarekin. Iku-
si eta eztabaida sortuko dugu. Denak, 22:00etan.

ELGORRIAGA
Urteko batzarra
egin du
Zorroilo
elkarteak

Mattin LARRALDE
Zorroi lo elkarteko
bazkideen bilera oro-
korra egin zen maia-
tzaren5ean.Bertanur-
tekokontuakemanzi-
ren, bazkideen sarre-
rak eta irteerak eta
bertze zenbait gai.
Jende aunitz inguratu
zenetabertanaritu zi-
ren solasean eta iritzi
asko onartuak izan zi-
ren. Beti ona da ho-
rrelakobilerataraaha-
lik eta jende gehiena
joatea,bakoitzaren iri-
tziak ideiaberribatsor-
tzen ahal duelakoz.

Gizarte
Zerbitzuetatik
langilea
Malerrekako Gizarte
Zerbitzutik langile bat
jarri duteherriendako.
Lehengo urtean izan-
du zen pertsona bera
izanen da eta zorio-
nez, herritarra gaine-
ra! Joseba izango du-
gu aurten ere gurekin.
Zorionak berari, lana
izatea gaur egun zo-
riontzekoa da eta.

Zilarrezko Ezteiak
Bertze aldetik zorio-
nak emannahi dizkio-
guIñakiErasunetaBe-
goOlazareri,maiatza-
ren 7an egin baitzi-
tuzten euren Zila-
rrezkoEzteiak. «25ur-
te elkarrekin bizitzen
daramatzueetahorrek
esannahiduelkaroso
ongi eramaten jakin
duzuela. Beno bikote
muxu pottolo pilo bat
maite zaituztegun
guztion partetik».
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ERATSUN

OSPAKIZUNAK � MANKOMUNITATEAK ANTOLATUA

Malerrekako
Eguna bigarrenez
ospatuko da
maiatzaren 25ean
Mendi ibilaldia
eginen da
Iturendik
abiatuta
Eratsuneraino

TTIPI-TTAPA
MalerrekakoManko-

munitateandaudenha-
mahiru udalerrietako
herritarrak Eratsunen
bilduko dira aurten, bi-
garren aldiz eginen den
Malerrekako Egunaren
baitan. Joan den urte-
an Zubietan izandako
arrakasta errepikatze-
ko asmoz, egun osoko
bestaantolatudutema-
iatzaren 25erako.

Goizean, 10:00etan,
harreraekitaldiaeginen

da eta herrietako or-
dezkariek egunari ha-
sieraemanendiote.On-
dotikaurreskuadantza-
tuko dute eta gosaria
eskainiko zaie herrieta-
koordezkariei.10:30etik
12:00etara musikariak
herrian barna ibiliko di-
ra: trikitilariak,Donezte-
bekoabesbatzaetamu-
sika eskolako kideak...
Horrez gain, dantzariek
herrikoplazansaioaes-
kainiko dute.

A ld i be rean ,
11:00etatik14:00etara,
artisauak plazan ego-
nen dira eta pilotaren
ingurukoerakusketaere
ikusgai izanen da. Opi-
la dastatu nahi duenak
horretarakoaukera iza-
nen du eta buruhaun-

diekin harat eta honat
ibiltzekomoduaere iza-
nen dute neska-muti-
koek. 12:30eanaizkora
apustua jokatukodaeta
14:00etan paella jatea
eginen da.

Arratsaldean,berriz,
16:00etatik 17:00etara
muxikoak izanen dira
etaordubereanhasieta
18:00 arte ume eta
gazteendako tailerrak
eta jokoak izanen dira.
Malerrekako Mus Txa-
pelketaren finalaereor-
duan joka tuko da .
18:00etan bertsopilota

izanen da, esku-pilota
eta paxakan oinarritua
eta 19:00etan txokola-
tada eskainiko da.

19:30ean zozketa
egin eta mus txapelke-
takosariakbanatukodi-
ra eta hurrengo urteko
MalerrekakoEgunaan-
tolatzeko lekukoa ere
orduan pasatuko dute
Eratsungoordezkariek.
20:30ean musika iza-
nen da plazan, 21:00-
etan joaldunak aterako
dira eta 21:20ean afa-
r i a eska in i ko da .
00:00etatik aitzinera

musika izanen da pla-
zan.

BERRIKUNTZAK
Herri afarirako txar-

telakMalerrekakoMan-
komunitatean eskura
da i t ezke , edo 948
451746ra deituta. Ho-
rrez gain, mendi ibilal-
dia eginen da Iturendik
Eratsunera, 09:00etan
Iturengo plazatik abia-
tuta. Berrikuntza gisa,
egun guztian autobus
zerbitzua antolatu dute
Malerrekakoherriguzti-
ak Eratsunekin lotuz.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Eratsunek Zubietaren eskutik hartu zuen iaz Malerrekako Egunaren erreleboa.



Erregimen arrunta (goizez)
Bigarren Hezkuntzako (DBH) edo
Batxilergoko ikasketak bukatu on-
dotik goizez eta bi kurtsotan Erdi
edo Goi Mailako Zikloa egin nahi
duten ikasleentzat ohiko bidea da.

Eskaintza Partziala (arratsaldez)
Bide honek Zikloetako moduluak
era independiente batez ziurtatze-
ko aukera ematen du. Ordutegia
ikaslegoarenbeharretaraegokitzen
da, hartara, lana eta bestelako be-
harrak ikasketarekin tartekatu ahal
izanenditu ikasleakhiruurtekoepe-
an dagokion titulazioa eskuratuz.

Eleaniztasuna
Eleaniztasuna frantsesezedo inge-
lesez: zenbait zikloko modulu egin
daitezke.

HEZIBI Programa
Txandakako Lanbide Heziketa
Modalitate berri bat da ikas-ekinezko
heziketan oinarritua. Alemaniako mo-
deloarenantzera, ikastetxeetakopres-
takuntza lantegietako prestakuntzare-
kin konbinatzen ditu. Hartara, ikasleak
ezagutza teoriko eta praktiko guztiak
bereganatzen ditu ikastetxearen eta
lantegiaren artean, lan-kontratu bate-
kin eta sektoreko lan hitzarmenaren
araberako soldata kobratuz.

Ikasle-trukeak eta praktikak
Europako enpresetan
LeonardodaVinci (ErdiMailakoentzat)
eta Erasmus (Goi Mailakoentzat) pro-
gramen bitartez, ikasleek Europar Ba-
tasuneko enpresetan praktikak egite-
ko aukera dute martxotik ekainera bi-
tarte. Batez beste, urtean 15 beka iza-

Zure etorkizuna, gure erronka

Elektronika mikroprogramablea

Elektrizitatea

Telekomunikabide elektronika

Eraikuntza eta topografia Mekanika

Zurgintza eta altzarigintza

Etorkizunerako inbertsiorik hoberena, prestakuntza ona izatea da. BIDASOA Goi Mailako Lanbide Heziketa Institu-
tuak hori eskaintzen dio bide hau hautatzen duen ikasleari. Profesional kualifikatuak, eta esperientzia egiaztatua; eki-
pamendurik hoberenak eta teknologiarik aurreratuenak. Lan munduan sartzeko aukerarik gabe inor gera ez dadin, ikas-
ketak amaituta ikasleen jarraipena egiten du Institutuak.

HASIERAKO PRESTAKUNTZA

Eskaintza berritua eta osoa, Hezkuntzako Lege Organikora egokitua (LOE), Er-
di eta Goi Mailako Prestakuntza-zikloak eskaintzen dituena industriaren sektore-
ko lanbide-arloan: FabrikazioMekanikoa,Elektrizitatea-Elektronika, Zurgintza eta
Altzarigintza, Eraikuntza eta Obra Zibila. Hizkuntza ereduak: A (gaztelania), D
(euskara), B (mistoa) eta zenbait kasutan eleanitza (moduluak ingelesez eta fran-
tsesez). Hiru modalitate daude:



GOI MAILA
FABRIKAZIO MEKANIKOKO PRODUKZIOAREN PRO-

GRAMAZIOA

FABRIKAZIO MEKANIKOKO DISEINUA

DISEINUA ETA ALTZARI-HORNIKUNTZA

OBRA ZIBILEKO PROIEKTUAK

TELEKOMUNIKAZIO ETA INFORMATIKA-SISTEMAK

SISTEMA ELEKTROTEKNIKOAK
ETA AUTOMATIZATUAK

MANTENTZE-LAN ELEKTRONIKOA

ERDI MAILA
MEKANIZAZIOA

INSTALAZIOA ETA ALTZARI-HORNIKUNTZA

INSTALAZIO ELEKTRIKO ETA AUTOMATIKOAK

TELEKOMUNIKAZIO INSTALAZIOAK

2013 / 2014 IKASTURTEA

Ziklo-eskaintza osoa, egunez
Hizkuntza eskaintza A, D eta eleanitza *

* Gaztelania, euskara, ingelesa, frantsesa

ten dira eta, hala, Bidasoa Institutuko ikasleek aukera dute
nazioartean barneratzeko, atzerriko hizkuntzan duten mai-
la hobetzeko eta Europako industria ezagutzeko.

IKASTETXEAK ESKAINTZEN DITUEN
BESTE ZERBITZU BATZUK

Lan-Poltsa
Espezializazioa edozein dela ere, euren ikasketak bukatzen
dituzten ikasleentzako enplegu-aukera eta segimendu per-
tsonalizatua egiten du ikastetxeak helburu horrekin prestatua
duen lan-poltsaren bitartez. Lan-Poltsa honi esker, enprese-
tatik datozen lan-eskaerak kudeatzen ditugu eta gure ikasle-
ek lan-merkatuan sartzeko aukera dute edo, kasuaren arabe-
ra, euren lan egoera hobetzeko aukera dute.

Lan-munduan sartzea, norbere enpresa sortzea
eta autoenplegua
Ekintzailetzaren eta autopenpleguaren kultura sustatzeko es-
fortzu berezia egiten du Institutuak. Hezkuntza Sailburuorde-
tzaren Urratsbat programari esker, Bidasoa Institutuak ikas-
ketak bukatu dituzten ikasleei enpresapropioak sortzen lagun-
tzen die. 2001ean ekimena abiatu zenetik hamabost enpresa
baino gehiago eratu dituzte ikastetxeko ikasleek.

Prestakuntza ikastaroak dohainik
langile eta langabeentzat

Enpresen prestakuntza-beharren
diagnostikoa

INSKRIPZIO EPEA
Maiatzaren 27tik

ekainaren 7ra
biak barne

MATRIKULA EPEA
Uztailaren 8tik 12ra

biak barne

www.fpbidasoa.org

ATE IREKIEN ASTE
A

ERDI MAILA: Maiatzak 20, astelehena, 18:
30ean

GOI MAILA: Maiatzak 21, asteartea, 18:3
0ean

ARRETA PERTSO
NALIZATUA:

Hitzordua aldez
aurretik eskatut

a

Kokapena:
Elizatxo, 10

Irungo erdigunetik 300 metrora,
Elizatxo etorbidea eta Aduana

kalearen bidegurutzean.

GPS:
N 43º 20.198´
W 1º 47.897´
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Hainbat
lanetan aritu
ziren arbasoak
gogoan izan
zituzten

Fernando ETXEBERRIA
Familiako loturak

berritu eta bizilegearen
ondorioz falta diren se-
nideakgogoratzekohel-
buruarekin famili ezber-
dinetako kideak urtean
behin elkartzeko ohitu-
raugaritzenaridaEzku-
rran. Horixe egin zuten
Etxeberria familiako16
kidek, bazkari eder ba-
ten inguruan bildu ba-
itziren, beraien arbaso-
ak gogoratuz: Juanitok
Ziordia, Urto etaAtallo-
ko erabakimenean lan
egin zuen; Josekomer-

tziantea izan zen eta
arropa saltzen ibili zen
Goizueta, Basaburua,
UltzamaetaOrexa ingu-
ruan; Ignaciokmagiste-
ritza ikasi zuen, baina
Atarrabiko psikiatriko-
an aritu zen erizain eta

Alejandrokkaminero la-
nak egin zituen Male-
rrekaosoan.Horretara-
ko erabiltzen zuen bur-
dinezko bizikleta gor-
dea daukate oraindik.
Arreba bakarra, Fidela,
etxekoandrea izan zen.

GIZARTEA � FAMILIA OSPAKIZUNAK

Etxeberria familiako hamasei
lagun bildu ziren bazkaltzera

EZKURRA

Arantxa ITURRALDE
Ittur-ondo elkarteko

bazkideek bere eguna
ospatu zuten maiatza-
ren 4an. Eguraldiakpo-
liki lagundu zuen eta
egun ederra izan zuten
hainbat ekitaldiez go-
zatu ahal izateko.

Eguerdi aldean, tal-
detxo bat elkartu zen
kantu zaharrak abeste-
kokarrikanbarrena,Ma-
lerreka Kantuz ekime-

naren baitan. Gustora
eta giro ederrean aritu
ziren betiko kantuetan.

Ondoren,bazkal au-
rretik, ohitura eta tradi-
zioa den bezala, herri-
tarrenartekoaizkora le-
hia jokatuzen: JoseLu-
is Telletxea eta Xabier
Mindegia,JesusetaMi-
guel Anjel Etxeberria
anaiak, eta hirugarren
bikoteaJazintoEtxeko-
laneaetaPelloTelletxea.

Bazkaltzeko, bazki-
deekmenuberezia izan
zuten, besteak beste,

bakailua eta txuleta.
Arratsaldean mus txa-
pelketa jokatu zen. Pa-

txiOtxandorenaetaJo-
se Albistur suertatu zi-
ren irabazle.

OSPAKIZUNAK � MAIATZAREN 4AN

Giro ederra izan
zen Ittur-Ondoko
Bazkide Egunean

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Lehen Jaunartzea
Maitanek eta Mikeleneko Mikel eta Aingeruk lehen
jaunartzeaegin zutenmaiatzaren5ean.CeciliaBal-
da katekistarekin ageri dira argazkian. Meza ondo-
tik bazkari ederra izan zuten.

ARGAZKIAK: ARANTXA ITURRALDE
Ohiko aizkora saioaz gain, Malerreka kantuz ere izan zen aurtengoan.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

San Migelen bisita
Apirilaren 29anetorri zenSanMIgelen irudia eta ohi-
turari eutsiz,SanRafaelen irudiaketagurutzeakegin
zioten harrera elizatarian. Izan zen, Osasuna futbol
taldearen salbazioaren alde eskatu zionik ere.

BEINTZA-LABAIEN

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Etxeberriatarrak, familiako bazkarian.



HERRIZ HERRI | 25
ttipi-ttapa | 590 zk.

2013.05.16

GOIZUETA

TTIPI-TTAPA

Joan den urtean he-
rri krosa berreskuratu
zuenUmoreOnaElkar-
teak eta aurten ere egi-
nen da, bigarren urtez
segidan, maiatzaren
26an.

I gande go i zeko
10:30eanhasikodiratxi-
kienak, 10 urte arteko
neska-mutikoaketa800
metroko ibilbidea egi-
nendute.10:45eanale-
bin, infantil eta kadete
mailako korrikalariak
aterako dira (11-15 ur-
te artekoak) eta 1.800
metroko ibilbidea egi-
nen dute eta 11:00etan
emanen zaio irteera 16
urtetikgorakoen laister-
ketari.Hirukilometroko
luzera du zirkuituak eta
hiru itzuli egin beharko
dira, bederatzi kilome-
tro osatuz.

Laisterketaren ingu-
ruko informazio gehia-
go eta izena emateko
www.kirolprobak.com
webgunean egin daite-
ke. Izen-emateaoroko-
rrean 10 euro gostako
da,bainaherritarrentzat
8 euro eta egunean be-
rean 15 euro.

Kanpotik datozen
partaideentzat, antola-
kuntzakdutxaketamo-
txilak uzteko gunea
prestatuko ditu. Gisa
berean, parte hartzen

dutenentzatopariak iza-
nen dira eta zozketak
ere eginen dira.

SARIAK
Gizonezko eta ema-

kumezkoetan, sailka-
pen orokorrean lehe-
nengo hiru postuetan
gelditzen direnek sari-
ak izanen dituzte: lehe-
naktxapela,bildotsaeta
botil bat ardo; bigarre-
nak bi txuleta eta botil
bat ardo eta hirugarre-
nak baserriko oilaskoa
eta botila ardo. Horiez
gain,helmugaratzendi-
ren lehenengo gizo-
nezkoetaemakumezko
goizuetarrek bakoitzak
trofeoa,bildotsaetabo-
til ardoahartukodituzte.

Gogoan izan, Inter-
netezaurretikemandai-
tekeela izenawww.kirol
probak.com webgune-
an edo bestela, egun
berean.

Astebururako
ekintzak

Aurreko alean aipa-
tu bezala, larunbat ho-
netan erreka garbitze-
ko deialdia egina dute.
Egun berean, hainbat
kinto bazkari eginen da
eta biharamonean ko-
munioen txanda dator.
Asteburumugi-
tua izanen da
oraingoa ere.

KIROLA � HELDUEK 9 KILOMETRO EGINEN DITUZTE

Umore Onaren
herri krosa
hilaren 26an
eginen da

ARGAZKIA: IGOR ELIZEGI

Goizueta ezagutzen laugarren mendi buelta
UmoreOna elkarteak antolatzen duenGoizueta ezagutzen laugarrenmendi bu-
elta egin zuten apirilaren 28an. Nahiz eta asteburu guztian eguraldi kaxkarra
izan, zortea lagun izan zuten eta igande goizean eguraldia portatu egin zen. 36
lagun bildu ziren mendi buelta egitera. Plazatik abiatu eta Labeko borda, Pe-
tanxelaia, Etxolla, Txakurtxoko borda eta Kaleko bordan barrena, berriz ere
herrira bueltatu ziren. Herri Krosa dela eta, maiatzean atseden hartuko dute.

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE

Giro ederra izan da aurten ere Txinoko festetan
Hamargarren urtez giro ederra izan zen maiatzeko lehen asteburuko Txinoko
festetan.Ostiralean,AralarMusikaEskolakoenkontzertua, bertsolariaketamus
txapelketa izan ziren. Larunbatean, dantzari txikien saioaren ondotik, txupina-
zoa bota zuen Koro Eskudero auzotarrak. Segidan, trikitixa doinuak hedatu zi-
ren eta horien ondoan, lehen aldiz, gaztetxeak hala eskatuta Rosa Olaizolak
sortutako dragoi koloretsua ibili zen. Txinoko auzotarren eta herritarren arteko
herri kirol desafioa, hamar lagunez osatutako bi taldeek hamar proba egin on-
dotik ez zen irabazle garbirik suertatu eta berdinketarekin bukatu zen. Herri
bazkarian 150 bat lagun bildu ziren, arratsaldean ere musika izan zen eta gaue-
an kontzertuak gazteen tabernan NoNguayaz eta Patxuko Nice taldeekin.

Ba al zenekien…
Oriamendi 2010 enpresak osatzen duen ran-
king-ean B multzoan apirileko erremontela-
ririk onena izan zela Aritz Zubiri. Jokatutako
sei partidetatik bost irabazi zituen.

?
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LEITZA

Maiatzaren
26ko
Eskulangitza
Azokaren 35.
edizioarekin
borobilduko da
hilabeteko
egitarau zabala

JM BARRIOLA
Alke Leitzako kultur

Taldeaketaherrikoera-
gileekelkarlaneanmaia-
tza-ekaineankulturaroa
antolatu dute. Bertan
musikak, hitzaldiak, ar-
tisautzak eta festak to-
kia izanendute.Urtero-
ko moduan herr iko
komertzio eta lantegi-
ak, eta baita Kaxkabel-
tzakomertziantenElkar-
teak, Udalak, Aurrerak,
guroso elkarteek, Ate-
kabeltz Elkarteak, To-
rrea,PerritzaetaGazta-
ñaga tabernek posible
eginenduteXXXVI.Kul-
tur Aroa aurrera egitea.
Maiatzaren 10an hau-
rrekin sormen tailerra
eta antzerkia egin zen
Erleta eskolan. Maia-
tzaren 11n eguerdian
Gorritiko gazteluan el-
kartu zen jendea, esku-
aldeko oroimena ber-
reskuratuz. Maiatzaren
15an 20:00etan liburu-
tegian Aizkora apustu-
ak eta txapelketen his-
toriahitzaldiaeskainiko
da. Maiatzaren 16an,
Banka etikoa eta alter-
natiboahitzaldia izanen
da, Fiare bankaren Mi-
kelOrtigosareneskutik.

Maiatzaren 17an,

19:00etan zinean Ara-
lar Musika Eskolakoen
emanaldia eta 23:00-
etan Peritzan “Carlos
Colina y los otros” kon-
tzertua.

Maiatzaren18an, la-
runbat goizeko 9etan
mendi ibilaldia:Okabio-
Areso-Leitza, Mendibil
mendi taldearen esku-
tik. 20:00etanHirutxulo
folk taldearen kontzer-
tua Gaztañagan. Hau-
ek igandeeguerdianere
joko dute leku bere-
an.12:00etanorganoeta
biolinkontzertuaelizan,
Igande arratsaldean
19:00etan Pottola an-
tzerki lana zinean.

Maiatzaren 20an,
19:30eanEmakumeba-
serritarren begiradak
erakusketaren aur-
kezpena eta dastaketa
izanendiraUdalekoare-
toan (Josune Gorriti,
EHNE).

Maiatzaren 21ean,
20:00etan Elikadurasu-
birotasunahitzaldiaAu-
rreran 20:00etan Aina-
ra Urrizaren eskutik.

Maiatzaren 22an,
20:00etanAurreran au-
zolanaz ariko da Jaso-
ne Mitxeltorena.

Maiatzaren 23an,
20:00etan Independen-
tzia Nafarrorik gabe?
mahai ingurua Floren
Aoiz, Txente Rekondo
eta Anjel Rekalderekin.

Maiatzaren 24an,
17:00etan zinean Lei-
tzako haurren dantza
sa ioa . Ondo ren ,
23:00etan, La Jodede-
ra taldearenkontzertua-
Torren.

Maiatzaren 25ean,

egunguztianAtekabeltz
Egunaospatukoda,eta
gaueankontzertuak iza-
nen dira. Jeiki abesba-
tzak20:00etankarrape-
an kontzertua emanen
du, Munduko folklorea
gaiarekin.

Maiatzaren26aneta
11etatik aurrera XXXV.
Eskulangintza Azoka
ospatukoda.Ondoren,
ekainean, Kultur Aroko
ekintzagehiagoere iza-
nen dira eta hurrengo-
an emango dugu hor-
ren berri. Erakusketak
izanendiraAurreraneta
Udaletxean.

Plazako XXI. pilota
txapelketa

Eskuz binakako pi-
lota txapelketa antola-
tu da XXI. aldiz herriko
plazan. Pilota goxoare-
kin jokatuko dira par-
tiduaketa15urtetikgo-
rakoak parte hartu de-
zakete.Ligaxkabategi-
nen da eta ondoren 1.
eta 2. mailako finalerdi
eta finalak jokatuko di-
ra. Aurrerako pilota es-
kolakoekantolatzendu-
te plazan jokatzen den
txapelketa eta arrakas-
tatsua suertatzen da.

Jubilatuen Eguna
ospatu zuten

Bazkari ederbatekin
ospatu zuten jubilatu-
tek beren eguna.Maia-
tzaren lehen igandean
ospatu ohi dute jubila-
tu elkartekoek beren
egun hau. Jenaro Sa-
gastibeltza da 140 kide
biltzen dituen elkartea-
renpresidentea.Eguer-
diko meza ondoren
bazkaldu zuten eta 85
urtetik gorako zazpi la-
gun eta Urrezko Ezte-
iak egin dituen bikote
bat omendu zituzten.

OSPAKIZUNAK � ALKE ETA ERAGILEEN ESKUTIK

XXXVI. Kultur
Aroan murgildua
dago herria

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Eskulangintza azokak 35. edizioa beteko du maiatzaren 26an.

ARGAZKIA: JM BARRIOLA

Aieneko garbilekuan panela jarri da
Lehen, lau garbileku izan ziren gure herrian. Horietatik Aienea etxe ondoan, pla-
zako goi partean dagoena, ailegatu zaigu garai hauetara. Ursain garbilekukoa-
rena zati bat dago, Iturrizarrea izenarekin ezaguna dena. Iturriberrian, Aieneko
garbilekua izenarekin ezaguna dena, Udalak panel bat jarri du. Bertan, garbi-
keta lanak, nola egiten zituzten, teknikak, sabea, lixue, eta garbileku zaharrak
non ziren azaltzen da.
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Juana Mari SAIZAR

Sortu berri den an-
tzerki taldea, berriro
martxan jarrida,hasidi-
rabiltzenetaoraingoan
herriko festetarakobes-
te gidoia prestatzen ari
dira. Aurrekoa izugarri
gustatu omen zen eta
herritarrek animatu di-
tuzte segitzera. Honen
harira, esan behar da
aurreko iñauteriak eta
antzerkiaren kopia sal-
gai jarriko dela nahi du-
ten guztientzat. Horre-
tarakoapuntatzeko or-
riaSastinean jarrikoda.

Mikel Olazabal
Promozio mailako

txapelketan,Mikel Ola-
zabal herriko pelotari
gaztea final laurdeneta-
rasailkatzea lortuzuen,
Jon Apezetxearen aur-
ka 22-16 nagusitu on-
doren.26urtekopilota-
riakkontratuaberritudu
Asperekin,abenduraar-
te. Hilabete honetan
bertan bukatzen zitza-
ion kontratua Eibarko
enpresarekin. 2007ko
abuztuan debutatu zu-
en Olazabalek eta 6
denboraldi egin ditu

empresa honetan. Ea
suerteko jarraitzen du-
en eta emaitzak onek
kontratuaren luzapena
ekartzen dioten.

Frontenis
txapelketa

Herrikofestetanfron-
tenis txapelketa jarri na-
hi da aurtengoan. Ho-
rretarako ligaxkaaurre-
tik eginnahi da, eta fes-
tetan finala. Jendeaani-
matu eta apuntatzeko
orria Sastinean jarriko
da.Bikoteakmixtoa izan
behar du.

KULTURA � GIDOIA PRESTATZEN HASIAK DIRA

Festetan emanaldia eskaini
nahi du antzerki taldeak

ARESO

ARGAZKIA: IGONE GOIKOETXEA

Maiatzeko Loreak
Maitzako loreak ohitura betetzen segitzen da eli-
zako ospakizunetan. Neskato gazteek (aurten jan-
tzi berriekin) amabirginari loreak eskeintzen dizkie
te herriaren izenean, maiatzeko igande guztietan.

ARGAZKIA: IGONE GOIKOETXEA

Mikel aingeruaren bisita
Mikelaingeruarenbisita izangenuenapirilaren28an.
Beti bezala, meza ospatu zuen eta herriari bedein-
kazioa eman zion. Mezetara joan ez zirenek plazan
bera agurtzeko aukera izan zuten. Orain bisita buel-
tatzea gelditzen da, iraileko lehen igandean herriko
gurutzea joango zaio bisitan, beste hainbesterekin.

UTZITAKO ARGAZKIA

Pake Tokiko Mus txapelketa
Pake toki elkarteko mus txapelke-
taren finala apirilaren 27an jokatu
zen. Migel Mari Begiristain eta Mi-
gel Zabaleta suertatu ziren txapel-
dun eta Aingeru Etxaide eta Txomin
Zubilagaazpitxapeldun.Arratsalde-
an finalekopartidak jokatuondoren,
afari ederrarekin eta trofeoaren ba-
naketarekin bukatu zen eguna.
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OSPAKIZUNAK � MAIATZAREN 5EAN EGIN ZEN

Musika Eskolaren
25. urteurrenean
akordeoiak hartu
zuen Elizondo
Miguel Mari
Iparragirre
irakaslea
omendu zuten
kontzertuaren
ondotik

TTIPI-TTAPA
BaztangoMusikaEs-

kolaren 25. urteurrene-
ko ospakizunen barne-
an akordeoi taldeak
kontzertua eskaini zu-
en maiatzaren 5ean,
igande eguerdian Ma-
riano Izetaren plazan.
Aitzinetik kalejiran ibili
ziren,eguraldiederra la-
gunzutela.Mende laur-
den honetan eta zazpi
urte lehenagotik ere
akordeoi irakasle izan
denMiguelMari Iparra-
girre omendu zuten.

Izan ere, Baztango
MusikaEskolasortuze-
nerako ematen ziren
txistu eta akordeoi kla-
seak Elizondon. Mi-
guel Mari Iparragirre

duela 57 urte jaio zen
Arantzan eta hasieran
ahosoinua jotzenbazu-
en ere, 13 urterekin ha-
si zen akordeoia ikas-
tenMartin IbarrolaAran-
tzako organujolearekin
eta gero Gipuzkoalde-
an,JoseMari Irazoki ira-
kasle lesakarrarekineta
PepeAndoainakordeo-
lari famatuarekin.Herriz
herri hainbat ospakizu-
netan jo zuen, Elizon-
don akademia ireki zu-
en arte. Urteetan hain-
bat ikasle izan ditu, 25
bat urtero eta horiek
omenaldia eskaini zio-
ten igandeko kontzer-
tuaren ondotik, ordu
batzuk lehenago ateri-
tako erretratoa opari
emanez. «Musika tres-
na konpletoa da akor-
deoia, ia harat eta ho-
nat gainean eramaten
ahal den orkestra bat
eta horrek popularida-
dea ematen dio beste-
tan», aipatu zuen Ipar-
ragirrek.

Miguel Iparragirrek

zuzendutako akordeo-
lari orkestrak hainbat
kantu eskaini zituen,
AmaiaZaldainekbakar-
ka ere emanaldi bikai-
naeskaini zuenetakon-
tzertua akitzeko, Musi-
ka Eskolako ikasle eta
ikasle ohiek Peio eta
PantxorenAdiosmaitia
jo zuten.

BAZTAN

Ba al zenekien…
Felix Menaren omenez Itxusi argazki elkar-
teak lehen aldiz antolatutako argazki digita-
len rallyan hamasei argazkilarik parte hartu
zutela Oronoz Mugairin. Aste honetan era-
bakiko du epaimahaiak gai bakoitzeko ira-
bazleaketaaitzinerago, oraindik zehaztuga-
beko egunean, eginen da sari banaketa.

ARGAZKIAK: ONDIKOL
Baztango akordeolariek oroigarria eman zioten Miguel Iparragirre irakasleari.

?
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BAZTAN

OSPAKIZUNAK � MAIATZAREN 18AN

Dena prest dago
Euskal Herria
Palestina egun
haundirako
TTIPI-TTAPA

Iragarri bezala, pa-
lestinarrei elkartasuna
adieraztekoEuskalHe-
rria Palestina Eguna la-
runbateanospatukoda,
maiatzaren 18an. Egun
osokobestaantolatudu
EuskalHerria-Palestina
Sareak. 10:00etan dia-
nak hasiko dira eta or-
duhorretanmuralamar-
gotuetaerakusketaza-
baldukodute.11:00etan
James Petras eta Adel
Abou Salemek Inperia-
lismoa, Sionismoa eta
Apartheida Palestinan
solasaldiaeskainikodu-
te. Ordu berean hau-
rrendako jokoakere iza-
nen dira: kometa eta
txalaparta tailerrak...Jo-

aldunekin kalejira ere
eginenda fanfarreak la-
gundurik eta Check
Point israeldarra eta ja-
teko arabiarra ere iza-
nen dira.

Eguerdian,elkarreta-
ratze bateratua eginen
da. Alde batetik, Preso
palestinarrak etxera le-
loa izanen du eta ber-
tzetik,Herriramugimen-
duarendeialdiarekinbat
eginez, Giza eskubide-
ak, irtenbidea, bakea
Euskal Presoak Euskal
Herrira lemarekin bat
eginen dute. 12:30ean
EuskalHerria-Palestina
ekitaldia izanen da eta
13:00etan dantza pa-
lestinarrak ikustekoau-
kera izanen da.

14:00etan zikiro ja-
tea eginen da eta aldi
bereankantaldia izanen
da Fermin Balenziare-
kin. 18:00etan ginkana
izanendaeta22:00etan
kontzertuak, La Jode-
dera taldearekin, ber-
tzeak bertze.

ARGAZKIAK: PELLO SAN MILLAN

Benedicto Aita Santuarekin batera hasi eta akitu du Kalapitek
ibilbidea
Ratzinger Aita Santu izendatutakoan hasi zuen ibilbidea Kalapite musika tal-
deak, eta biek bateratsu akitu dute ibilbidea. Apirilaren 20anElizondon eta 26an
Erratzuko Zubipunta ostatuan eman zituen agurreko kontzertuak Erratzuko tal-
deak, diska berria aurkeztearekin batera. Argazkiak Erratzun emandako kon-
tzertukoak dira, eta giro ederra sortu zen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Auzolana eta bazkaria Anizko Mendiarten
Anizko Mendiarte Kultur elkartean auzolana egin
zenmaiatzaren 4an. Auzolanaren ondotik lehen al-
diz elkarteko kideen bazkaria izan zen eta 25 bat
lagun bildu ziren. Bazkalondoan, Dorita Barrene-
txe eta Roxario Iturralderi hainbertze urtez sukal-
dari lanetan aritu direnei esker onez, lore xorta ba-
na eman zitzaien. Argazkian Kani eta Iñaki juntaki-
deak ageri dira Dorita eta Roxariorekin.

ERREPIDEAK

Saihesbidetik Elizondorako sarbidea irekitzea agindu dute
TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gobernuko Sustapen
DepartamentuakN-121-Aerrepide-
ko saihesbidetik Elizondorako sar-
bideamaiatzaren20an irekitzeaagin-
du du. Hori dela eta, 19a bitarteko

epea eman diete Baztan eta Elizon-
doko agintariei sarbideko harriak
kentzeko.Elizondokobatzarrakber-
tzelako sarbideak aztertzea ere es-
katu zuen, baina proposamen hori
ez dute kontuan hartu Iruñean.
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BAZTAN

BESTAK � MAIATZAREN 17TIK 20RA

Berroetan aurten ere
Patagoniakoen arteko
lehia izanen da
Mendekoste
egunez herri
kirol desafioak
izanen dira
TTIPI-TTAPA

Berroetako Mende-
koste bestak ospatuko
dituzte asteburuan eta
aurten ere ekitaldi aski
bereziekin hornitu dute
egitaraua:

ORTZILERIA, MAIATZAK 17
BEZPERA
• 20:00: suziriak bestei
hasiera emateko.

• 20:30: txopo goratzea
eta herriko trikitilariak.

• 21:00: Mutildantzak.
• 21:30: Baztan-Zopak

(Txartelak Maialen/An-
doni).

• 00:00: dantzaldia TRI-
KIDANTZ taldearekin.
(Gantorri autobus zer-
bitzua gau osoan.

LAUNBETA, MAIATZAK 18
HAURREN EGUNE
•11:30:LeurtzaAbentu-
ra:puzgarriak,karts-ak.

•16:00:LeurtzaAbentu-
ra:puzgarriak,karts-ak.

• 19:30: Patagoniakoen
arteko lehia: Mikel Go-
ñi eta bere taldea vs.
ManuMaritxalaretabe-
re taldea.

• 20:30: Batukada ema-
naldia.

•21:30: herri afaria (txar-
telaksalgaiAlaitz/Asier).

• 00:00: dantzaldia
SANTXOTENArekin.
Gero, talde sorpresa.

IGENDIA, MAIATZAK 19
MENDEKOSTE EGUNE
• 12:00: Meza Nagusia
Gaztelutaldearekin.Do-
neztebeko erraldoiak
herriko trikitilariekin.

• 13:00: hameketakoa
plazan.

• 13:30: pilota partidak.
• 18:00: Baztango dan-

tzari ttikiak.
•18:30:HerriKirolak.Ba-
saburua-Beteluetaon-
dotik, arpanadesafioa:
Andoni-Enekovs.Giller-
mo-Ekaitz.

• 20:30: SANTXOTENA-
rekin dantzaldia.

• 22:00: xinger jatea eta
euskal kantu zaharrak
SANTXOTENArekin.

ASTELEHENA, MAIATZAK 20
ZIKIRO EGUNE

•11:00:XL.bizikletaitzu-
lia.

• 11:45: Baztandarren
Biltzarrak antolatutako
argazki erakusketa.

• 12:15:mus txapelketa.
• 14:30: zikiro jatea SA-
LABERRIrekin.

• 18:30: asto karrera.
• 19:30: herritarren arte-
ko futbol partida.

• 21:00: xinger jatia SA-
LABERRIrekin.

• 22:00: Gaixoa ni.

UTZITAKO ARGAZKIA

Aurten ere umorez ospatuko dituzte Berroetako Mendekoste bestak.

BESTAK � MAIATZAREN 29TIK EKAINAREN 2RA

Almandozko bestak
ekitaldiz gainezka
datoz
Tortilla lehiaketa
izanen da
TTIPI-TTAPA

Almandozko Besta-
berri bestak ere ekital-
diz gainezka datoz
maiatz hondarrean eta
ekain hasieran:

ASTEAZKENA, MAIATZAK 29
BEZPERA
• 12:00: Txupinazoa.
• 21:00: Baztanzopak,
Joxe Angelen konpai-
niarekin.

OSTEGUNE, MAIATZAK 30
BESTABERRI EGUNE
• 08:00: Aurora.
• 12:00: Meza Nagusia.

• 13:00: luntx.
• 16:30: pilota partidak.
• 19:00: puzgarriak.
• 20:30: patata tortilla le-
hiaketa.

OSTIRALA, MAIATZAK 31
HAURREN EGUNE
•11:00:Haurrendakojo-
kuek.
• 13:00: hamaiketakoa
plazan.
• 16:00: puzgarriak.
• 17:00:mus txapelketa.
• 18:00: Txokolatada.
• 21:00: herriko afarie.
•00:30:GABEZINtaldea.
• 02:00-03:00: 3x2 eda-
ri guztietan.
• 06:00: Zinger jatea au-
sartenendako.

LARUNBATA, EKAINAK 1
• 11:00: museko finalak.
•13:00:Mustxapelketa-
ko sarien banaketa.
• 14:00: zikiro jatea.
• 18:30: asto karrera.

• 17:00: Mariatxiak:
DISTRITO FEDERAL.
• 19:30: Mutildantzak.
• 00:00: DJ ZORTAS.
• 03:00-03:30: Txupito-
akdoankontsumizioko.

IGANDEA, EKAINAK 2
• 12:00: Meza nagusia.
• 16:30: herri kirolak.
• 18:30: zozketa.
• 19:00: Puzgarriak.
• 21:30: Gaixoa Ni.

UTZITAKO ARGAZKIAK

1965ean Baztandarren
Biltzarrako karroza lehiaketa
irabazi zuen Almandozek.
Lanean ageri da Ramon
Apezetxea apeza eta karrozan
Libusko Maria eta Uzpereko
bordako Enrique amatxi-atatxi-
ak eta Beheitikoetxeko Andres
eta Begoña Sanzberro.
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BAZTAN

GIZARTEA � EUSKARA ZERBITZUAREN ESKUTIK

Udako
jostaldietan izena
emateko epea
zabalik dago
Irurita, Erratzu
eta Elizondon
eskainiko dira

TTIPI-TTAPA
Euskaraetaaisialdia

uztartuz,aurtenereuda-
ko jostaldiak antolatu
ditu Baztango Udaleko
Euskara Zerbitzuak 3
eta 12 urte bitarteko
hauretagaztetxoenda-
ko . Uz ta i l ean e ta
abuztuan hiru txanda
eska in i ko d i r a ,
10:00etatik13:00etara.

Uztailaren1etik12ra
Iruritan izanen da uda-
ko jostaldia, uztailaren
15etik26raErratzuneta
uztailaren29tikabuztua-
ren 9ra Elizondon. As-
te bakarra ere egin dai-

teke, baina lehentasu-
na bi aste egiten dute-
nek etaBaztanen errol-
datutakoek izanen du-
te.

Jokoak, eskulanak,
tailerra,ateraldiak,kiro-
la... Tarte horietan de-
netarik egiteko aukera
izanen dute neska-mu-
tikoek, eta hori guztia
euskaraz.Bidehorreta-
tik baitoaz ekimen ho-
nen helburuak: euska-
raz jolastea, Baztango
haurren arteko harre-
manak euskaraz bul-
tzatzea, Baztango kul-
tura eta natura euska-
raz lantzea,haurrenga-
rapen pertsonala lan-
tzea eta ingurugiroare-
kiko jarrera positiboak
sustatzea.

IZEN-EMATEA
Maiatzaren24anaki-

tuko da izena emateko
epea. InteresatuekDin-
daiaFundazioradeide-
zakete, 696 277599ra,
10:00etatik 13:30era.
Baztanen erroldatuta-

koek txandako 65 euro
ordaindubeharkodute,
55 euro familia ugaria
bada edo txandan
anaia-arreba bat baino
gehiagobadira.Asteba-
karra aukeratzekotan,
35euroordaindubehar-

ko dira. Baztanen ez
erroldatutakoek120eu-
roordaindubeharkodu-
te txandako eta 65 eu-
ro aste bakarra auke-
ratzekotan. Ordainketa
egin baino lehen izena
ematekodeitubeharda.

UTZITAKO ARGAZKIA

Elizondoko Zahar Etxeko txapelketak jokatu dira
60 partaide bildu dituzte Elizondoko zahar-etxean urtero ospatzen diren mus,
seises eta partxis txapelketek, eta hauek izan dira saridunak: mus txapelketan,
Santiago Larre eta Juan Jose Elizetxe txapeldun (argazkian), 2. Paquita Otxan-
dorena eta Martin Ansorena; 3. Ignacio Elizetxe eta Ixidro Juanikotena; 4. Fe-
lix Leiza eta Francisco Jorajuria; Seises txapelketan 1. Sor Carmen Oyarzabal;
2. Inocencia Arriada; 3. Francisca Danborena; 4. Antonia Echenique. Partxis
txapelketan: 1. Cristina Aldaco; 2. Juan Jose Durruty; 3. Ramoni Aristieta eta
4. Jesus Mª Escudero. Zorionak eta helduden urtera arte!



Zuzenbidean
heldu den
urterako
bururatu
beharko
lirateke

Franck DOLOSOR
Urguri auzoanbarna

egiten ari den karrika
nagusiarensaihesbidea
heldu den urtean ideki
beharzenosoki Ibarrun
eta Olha artean baina
berriki Pirineo Atlanti-
koetako departamen-
duak jakinarazi du la-
nekberantahartukodu-
tela. Lanak heldu den
urteanbururatzekopar-
tez, ondokoan izanen
da, beraz 2015an. Diru
murrizketak direla eta
erabakihauhartuomen
dute Kontseilu Nagusi-
an.Berriki saihesbidea-
renzati bat idekida Iba-
rrun eta Urguri erdia ar-
tean eta jadanik herri-

tar andana hortik pasa-
tzen da bereziki Amo-
tzeetaSaraalderat joa-
teko maiz bete betea
den herriko karrika na-
gusia saihesteko. Sai-
hesbide osoa egiteko
bidea luzatu beharko
dute eta bigarren zubia
altxatu Urdazuri ibaia-
ren gainean. Lanek be-
ranta hartu omen dute
departamendu osoan.

Aintzirako lanak
bukatuak

Udazkena eta uda-
berria artean, lan goto-
rrak egin dira aintziran
ur zikinak biltzeko . La-
nakbeharbezala iragan
dira egutegia errespe-
tatuz. Horri esker nahi
bezala ospatu dira be-
rriki triatloiaetaHerriU-
rrats. Heldu den udaz-
kenean aintzira sartze-
ko aparkalekua buka-
tuko dute asfaltoa egi-
nez. Berziklatzeko bil-
tegi berriak ezarri ditu
herriko etxeak.
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SENPERE

GIZARTEA � LANEK BERANTA HARTU DUTE

Herriko
saihesbidearen
idekitzea 2015rat
gibelatu du
Kontseilu Nagusiak

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

Xixtera herri sartzean
Iñaki Viquendi herriko artista gazteak asmatu eta altxatu duen 4 metrako xix-
tera ezarri dute berriki Ibarrun aldean, Senpere sartzean den itzulbidean. Obra
hunekin erakusten da Senpererat sartzean pilotaren lurraldean sartzen dela.
Gogoratu, munduan barna ezaguna den kirola gure herrian asmatu zela eta
Senperek pilotari haundiak eman dituela aspalditik.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Ongi etorria Naia Lacroix-ri
14 hilabetez preso egon ondoren, Naia Lacroix libro gelditu zen aintzineko egun
hauetan eta apirilaren 30ean ongi etorri ekitaldia ospatu zuten bere lagunek eta
familiak Ibarrungo plazan. Gazte senpertarra bere etxean atxilotu zuten iazko
otsailean udako etxe baten kontra egin omen zuen eraso saiakera batengatik.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Ibarrun eta Urguri arteko zatia ideki da jadanik.
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ZUGARRAMURDI

OSPAKIZUNAK � BAZKARI HERRIKOIA AZKETAN EGINEN DA

Xareta Eguna ekainaren 1ean
ospatuko da herrian
Urdazubitik
Zugarramurdira
ibilaldia eginen
da pottoka
bidetik

Margari eta Koro
Jose Miguel Baran-

diaran ikertzaile ospe-
tsuak Xareta deitu zion
Sara, Ainhoa, Urdazubi
etaZugarramurdikosa-
tzen duten eremuari.

Hori dela eta, gan
den urteaz geroztik Xa-
retaEgunaospatzenda.
Gan den urtean Urda-
zubin antolatu zen, eta
aurten Zugarramurdin
eginen da, ekainaren
1ean.

Hauek dire egunean
izanen diren ekitaldiak:
8:30ean: ibilaldiaUrda-
zubitik Zugarramurdira
po t toka b ide t i k .
12:00etan: dantzari tti-
kiak plazan, eta aperi-
tifa musikaz girotua.
12:30ean: pilota parti-
da. 14:30ean: Bazkari
herrikoia “Azketa”n.
Bazkal ondotik: kantu
etadantzak JoxeAngel
akordiolariarekin.

Ospakizunetako
erretratoak

Eskulturaetamarraz-
kiakegitendituenAgur-
tzane Anduetzak es-
kaintza berezi bat ireki
du udaberri honetara-
ko: Lehen Jaunartzeak
direla eta bertze gisako
momento berezietan
opari egiteko erretratu
artistikoak eskaintzen
ditu. Interesatuta izanez
gero, hauek dira bere
telefonoak: 685730433
eta 667 792 457

Basurdeak
Basurdeak ia-ia he-

rribarnerainosartuzaiz-
kigu apiril hondarrean.
Goiz aldera hiru basur-
de ikusi zituztenhelipu-
erto inguruan. Bihara-
munean arrastoak be-
giratu, eta apantziaz
Odiako zokotik ailega-
tu eta bidez bide eto-
rriak zirela ikusi zuten.
Martinea inguruan ibili
ondotik, berriz bidebe-
retikpartituomenziren.
Senperen etsitura ba-

tean basurdeak omen
dituzte, eta susmoa da
handik eskapo etorriak
ote ziren.

UTZITAKO ARGAZKIA

Murrizketen kontrako ikasturteko azken elkarretaratzea
Urdazubi-Zugarramurdi eta Baztango herrietako eskolek murrizketen kontra
ikasturte osoan egin dituzten elkarretaratzeen azkena maiatzaren 2an egin zu-
ten Zugarramurdiko plazan.

BERTIZARANA
Erregerenak
dimisioa eman
eta Joxe Etxart
da alkate berria
TTIPI-TTAPA
BiurtepasatudiraBer-
tizaranan udal talde
berria lanean hasi ze-
netik. Geroztik, nor-
malean izaten diren
hasieragogorrakgain-
dituta, gai aunitz jo-
rratu dituzte, bakoi-
tzarengorabehera lo-
gikoekin.
AntonioErregerenaal-
kateak hurrengoari
txandaemandioarra-
zoi pertsonalak direla
eta. Bertizko Turismo
Partzuergoan lehen-
dakari ordea eta es-
kualdekogarapenba-
tzordeko presidente
ere bada Erregerena,
baina bi kargu horiek
ere utziko ditu.
Maiatzaren 8ko udal
batzarrean eman zu-
en erabakiaren berri
eta hemendik aitzine-
ra, Bilduko zerrendan
hirugarren zen Joxe
Etxart izanen da alka-
teberriaeta IdoiaHer-
nandorena lan talde-
an arituko den zine-
gotzia, lana garbi eta
txukunegitensegitze-
ko asmoz eta gogoz.

UTZITAKO ARGAZKIA

Basurdeak bide bazterrean.
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SARA

KULTURA � JAKINTZA ELKARTEAREN ESKUTIK

Larrungo guduen
aurkezpena eginen
da berriz ere
Joana GUERENDIAIN

Joan den zenbakian
aipatu bezala, Jakintza
elkarteak erakusketa
antolatuduLarrunpun-
tan, Urdazuriko gudu-
en bigarren mendebu-
ruaren karietara. Era-
kusketahonekbereate-
ak berriz idekiko ditu
ma ia t za ren 23 e ta
30ean, ostegunez, goi-
zeko10:30etikarratsal-
deko 3etara. Lekuak
erreserbatzeko Larru-
neradeitu:0559542026.

Korrika
Korrikaren18.edizio-

rako diru frango bildu
da Saran. Herriko ofi-
ziale,merkatarietaden-
dariengandik 2565 eu-
ro bildu dira, oroitarazi
behar da hauek beren
borondatezematendu-
tela dirua. Elkarteek al-

diz, kilometroakeroste-
ko aukera dute, eta hor
erepartehartzeona izan
da,1090eurobildubai-
tira.Oroitarazibeharda
diruhori zuzeneanAEK-
ra joaten dela, materia-
la erosteko, erakasleak
ordaintzeko.Horretara-
ko AEK elkarteak nahi
ditu eskertu laguntza
ekarri duten guztiak.

Belar gaineko esku
baloi txapelketa

Heldudenekainaren
1ean Animaineko zela-
ian, Basurdeek eta
urtxintxek antolaturik,
belar gaineko esku ba-
loi txapelketaeginenda.
6ko ekipa mistoak (be-
deren 2 neska) osatu
behar dira, izena emai-
teko bada maiatzaren
25a arte. Izena emaite-
an 10 eurokoparte har-

tze bat galdetua da eta
gero iluntzeko janarima-
haia idekia izanen zai-
zue. Iluntzeko janarima-
haia deneri idekia iza-
nenda(txapelketanpar-
te hartu ez dutenei ere)
etasartzean10europa-
gatu beharko da. Izena
emaiteko Herriko e-
txekoedantegira joaten
ahal da edo ondoko
zenbakietara deituz:
06.79.88.97.07 edo
06.73.91.54.59

ARGAZKIA: JEAN POUYET

Pleka trinketeko pala txapelketako finalak jokatu dituzte
Apirilaren 27an jokatu ziren Pleka trinketeko pala txapelketako finalak. 3. mai-
lan, Usaralde-Gimenok 50-45 irabazi zieten Dupérou-Jolimon-i. 2. B mailan,
Zugasti-Zugastik 50-28 irabazi zieten Mihura-Sarrosquiri eta 2. A mailan, ordu
terdiko partida gogorraren ondotik, Fagoaga-Larretxeak 50-48 irabazi zieten
Dotzarague-Etxegarairi.Aña eta Iñaki antolatzaileekin ageri dira argazkian.

Imanol
CASCALLANA GUTIERREZ

Beran, 2013ko apirilaren 30ean hil zen,
36 urte zituela

Sobera abudo joan bazinen ere,
beti gogoan eta bihotzean

izanen zaitugu
ZURE FAMILIA

TURISMORAKO HELBURU GISARA

Larun indartzeko hitzarmena sinatu dute
TTIPI-TTAPA
«Mugaz gaindiko turismo iraunkor baten sinbo-
loa eta Euskal Herria eta Nafarroako tontor mi-
tikoa den Larrungo gunea sustatzera» konpro-
metitu zirenapirilaren26anLarungokaxkoanha-
inbat agintari, tartean Sarako eta Berako auza-
pezak, Georges Labazee, Pirinio-Atlantikoetako
Kontseilu Orokorreko lehendakaria, Jean-Clau-
de Coste, Goratasuneko Estazioen Establimen-
duko lehendakaria etaMichel Hiriart, Euskal He-
rri Hegoaldeko Herri Elkargoko lehendakaria.
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HERIOTZAK
JoseAntonio IribarrenPerurena,Goi-
zuetakoa, apirilaren 23an, 56 urte.
Jesus Maria Etxenike Larralde, Be-
rakoa, apirilaren 23an, 44 urte.
Maria Dolores Etxegarai Bastarrika,
Elizondokoa, apirilaren 26an, 60 urte.
Francisca Subizar Etxepare, Lega-
sakoa, apirilaren 28an, 84 urte.
Mikaela Goienetxe Violet, Berakoa,
apirilaren 29an, 95 urte.
DanielArburuaTomasena, Leitzakoa,
apirilaren 30ean, 74 urte.
Imanol Cascallana Gutierrez, Bera-
koa, apirilaren 30ean, 36 urte.
JoseErasunMariezkurrena,Beintza-
Labaiengoa, maiatzaren 4an, 83 urte.
Maria Josefa Agerrebere Alkasena,
Zigakoa, maiatzaren 4an, 94 urte.
Manuel Agesta Jorajuria, Sunbilla-
koa, maiatzaren 5ean, 83 urte.
BenitoTaintaGarcia,Lesakakoa,maia-
tzaren 5ean, 92 urte.
IgnacioLizartzaPerurena, Leitzakoa,
maiatzaren 6an, 58 urte.
Pierre Goyetche, Sarakoa, apirilaren
23an, 66 urte.

Ainhoa del Pozo Riopedre, Berakoa,
apirilaren 22an
UrkiBertizGrajirena,Sunbillakoa,api-
rilaren 25ean.
Narcisa Maria Espanescu, Lesaka-
koa, apirilaren 25ean.
Oskia Elizalde Dominguez, Zubieta-
koa, apirilaren 28an.
Ibai Haitz Berrouet, Sarakoa, apirila-
ren 29an.

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

EZKONTZAK
Iorite Ekain DeMadariaga etaOiha-
na Iturria, Sarakoak, maiatzaren 4an.

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

SORTZEAK

.

Jesus Maria
ETXENIKE LARRALDE

Piki
Beran, 2013ko apirilaren 23an

Izar berri bat biztu duzu zeru gainean,
haren argia izanen dugu oroimenean.

GOIAN BEGO

ALAIAK TALDEA (BERA)

Severiano
MITXELENA JORAJURIA

Sunbilla, 2011ko maiatzaren 18an
II. URTEURRENA

Zu joan zinen momentutik,
gure bihotzek ez dute bakerik;

ez dago denboran atzera joaterik,
ezta ere zuri gehiago ikusteko aukerarik;

Denbora pasatuta ere,
gure artean zaude bizirik,
ez baitago zeruan guretako

zu bezalako izarrik.

EMAZTEA, ALABA, SENIDEAK ETA FAMILIA
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Ion Zeberio
elizondarrak
senior mailako
sailkapena
irabazi zuen

TTIPI-TTAPA
Transbidasoa-Euro-

master taldeko txirrin-
dulariak Nafarroako
Itzulian aritu ziren apiri-
laren 19tik 21era. Tute-
ra, Monteagudo eta

Irurtzunen izanziren lau
etapak etamaila izuga-
rria izan zen parte har-
tzaileenartean.Azkene-
anOrquin taldekoHéc-
torGuerramadrildarrak
lortu zuen garaipena.

Lehen egunean so-
ilik 69 parte hartzailek
lortu zuten laisterketa
akitzeaetaondoriozsa-
ilkapen nagusiaren le-
hiatik kanpo txirrindu-
lari ugari gelditu ziren.
Taldea lehiakorarituzen.

baina ez zuen aitzineko
postuetan ibiltzeko au-
kerarik izan. Ion Zebe-
rioelizondarrak19.pos-
tua eskuratu zuen sail-

kapennagusian, senior
mailan sailkapennagu-
sia eta hiru etapetan le-
hen postua lortuz. Ai-
patzekoadaZeberiobe-

rak taldearendenboral-
diko lehenbiziko garai-
pena ere lortu zuela hi-
laren 5ean Burgosen
egindako lasterketan.

TXIRRINDULARITZA � BETERANOAK

Nafarroako Itzulian
aritu da Transbidasoa-
Euromaster taldea

UTZITAKO ARGAZKIA

Aurten ere gogoz lanean ari dira Transbidasoa-Euromaster taldeko txirrindulariak.

Igantzitik
abiatu eta
Piedadeko
gainean izanen
du helmuga
130
kilometroko
lasterketak

TTIPI-TTAPA
EuskadikoTxirrindu-

laritza Federazioak an-
tolatzen dituen laster-
ketenbaitansartukoda
aurten ere Bidasoalde-
ko Saria. 2011. urtean
antolatu zuen lehen al-
diz Igantziko Biltokiko
txirrindularitzaatalaketa
aurtenereBiltoki izanen
da antolatzaile.

Maiatzaren 25ean
eginen den aurtengo
edizioak duela bi urte-
koaren ibilbideberetsua

izanen du, baina kilo-
metraje handiagoa iza-
nen du, 130 kilometro.
Izanere, 2011ko laster-
keta 105 kilometrokoa
zen, Lehendakari txa-
pelketakoSub-23kate-
goriako lasterketa ba-
terako aski, baina aur-

tenelitekategoriako txi-
rrindulariak ere aterako
dira, beraz Euskaldun
txapelketarakobaliaga-
rria izanendaetahorre-
tarako 130 kilometroko
ibilbidea prestatu dute:
Igantzitik abiatuta, Be-
rrizaun, Bera, Lesaka,

Piedadekogaina, Igan-
tzi, Berrizaun, Sunbilla,
Mugairi, Berrizaun, Be-
ra, Lesaka, Piedadeko
gaina, Igantz i , Be-
rrizaun, Sunbilla, Be-
rrizaun, Lesaka, Na-
bazko gaina, Lesaka,
Berrizaun eta Igantzitik

pasatu ondotik, Pieda-
dekogainean izanendu
helmuga. Orain bi urte,
gaur egun profesiona-
letan ari den Yelco Go-
mezpanamarrak iraba-
zi zuen Piedaden.

NAFARROAKO
TXAPELKETA

Bidasoaldeko Sari
honek,Nafarroakoerre-
pideko txapelketa ere
erabakikodu.Beraz,eli-
te eta sub-23 katego-
rietako lehenbiziko na-
farrak, 2013ko Nafa-
rroako errepideko txa-
peldun ere izanen dira.

Bidasoaldeko II. Sa-
ria maiatzaren 25ean
abiatuko da, larunbat
arratsaldeko 3:30ean
eta Nafarroako Itzulia-
renaitzinekoasteande-
nez,maila handikopar-
te hartze zabala espe-
ro da.

TXIRRINDULARITZA � BIDASOALDEKO II. SARIA ANTOLATU DU IGANTZIKO BILTOKIK MAIATZAREN 25EAN

Nafarroako elite eta sub-23 txapelketa
eskualdeko errepidetan erabakiko da

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Txirrindulariak Nabazera igotzen
2011ko Bidasoaldeko Sarian.
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Maiatzaren 24ra
arte Internetez
eman daiteke
izena

TTIPI-TTAPA
Almandozekhartuko

du Baztango XX. Men-
di Itzuliaren lekukoa.
Maiatzaren26anegindu
hitzordua Baztango
Mendigoizaleak elkar-
teak eta egun horretan
biltzen diren mendiza-
leek 38 kilometro eta
2.250metrokodesnibe-
la duen ibilaldia egiteko
aukera izanen dute.
Almandozen (353 me-

tro) hasikoda itzulia eta
handik Belaterako (820
metro) bidea hartuko

dute mendizaleek. Ge-
ro Lantz aldera (629
metro) joanen dira eta

ondotik, Angos lepoan
ibilbideko hirugarren
kontrol puntua aurkitu-

ko dute, 1.160 metro-
tan. Handik berriz Al-
mandoz herrira joanen
dira.

IZEN-EMATEA
Mendi itzuliarenegu-

nabaino lehen, Interne-
tez eman daiteke izena
www.mendizmendi.com
web orrian. Maiatzaren
24ra arte egin daiteke,
zortzi euro ordainduta.
Horrezgain, info@baztan
gomendigoizaleak.org
helbidera idatzita edo
680 456867 telefonora
deituta ere apunta dai-
teke.

Ibilbidea07:00etatik
07:30era abiatuko da.

MENDIA � MAIATZAREN 26AN EGINEN DA

Almandozen hasi eta akituko da
Baztango XX. Mendi Itzulia

ARGAZKIA: BAZTANGO MENDIGOIZALEAK

Aurtengo Baztango Mendi Itzuliaren ibilbidea.

TTIPI-TTAPA
147 korrikalarik au-

rre egin zioten eguraldi
hotzari apirilaren 27an
burutuzenLeitzakoHe-
rri Krosaren 35. edizo-
an.ArraizakoRaulAma-
triain izan zen irabazlea
gizonezkoetan, hamar
kilometroko ibilbidea31
minutueta23segundu-
tan egin ondotik. Ema-
kumezkoetan, ItziarGo-
ñi irundarra nagusitu
zen, 5 kilometroak 19
minutueta36segundu-
tan eginez.

Bi irabazleek bakar-
rik egin zuten ibilbiderik
gehiena. Amatriainekin
batera, Zizur Nagusiko
Javier Nagorek (31:38)

eta Elizondoko Alberto
Barberenak(32:26)osa-
tu zuten gizonezko se-
niorren podiuma. Ema-

kumezkoetan, ItziarGo-
ñiren atzetik Zizur Na-
gusiko Marta Muñoz
(20:04) eta Lekunberri-

ko Ola tz Gonza lez
(20:57)sailkatuziren. Ira-
bazleek 200 euroko sa-
ria eskuratu zuten, bi-

garrenek 140 euro, hi-
rugarrenek 80 euro eta
laugarrenek50euro.An-
drez Perezen marka
(29:49)urrungeldituzen
eta inork ez zuen esku-
ratuerrekorrahobetzea-
gatik Aurrerak jarritako
150 euroak.

Leitzakokorrikalariei
dagokienez, Fernando
Irazoki gizonezkoetan
etaIzaskunBereauema-
kumezkoetan izanziren
bizkorrenak. Ohiturari
eutsiz, seiko taldeak
osatzen zituzten leitza-
rrekbildotsaeramanzu-
ten. Aurrerak ezarritako
baldintzak lautaldekbe-
tezituzteneta lauekera-
man zuten bildotsa.

ATLETISMOA � APIRILAREN 27AN BURUTU ZEN AURRERAK ANTOLATUTAKO LASTERKETAREN 35. EDIZIOA

147 korrikalarik aurre egin zioten
hotzari Leitzako herri krosean

ARGAZKIA: PABLO FEO
Alberto Barberena, Raul Amatriain eta Javier Nagore podiumean.
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Erakusketak
OIZ
Iciar Mikelperizenaren
lanak Martiornian
Iciar Mikelperizenaren
lanak ikusgai Martiornia
landa-etxean.

LEITZA
‘Emakume
baserritarren
begiradak’
Maiatzaren 20etik
aurrera izen hori duen
erakusketa udaletxean.

Kontzertuak
BERA
Musika Eskolako
entzunaldiak
Maiatzaren 20an
trikixa-akordeoi
entzunaldia (18:00).
Maiatzaren 21ean
haizezko instrumentu-
en entzunaldia (17:30).
Maiatzaren 22an txistu
entzunaldia (18:30).
Maiatzaren 23an gita-
rra entzunaldia (17:30).
Maiatzaren 28an pia-
no entzunaldia (17:30).
Maiatzaren 29an per-
kusioak (18:00).

Bera Kantari
Maiatzaren 25ean Be-
ra kantari, Illekuetako
zubian, 19:00etan.

Institutuetako ikasleen
kontzertua
Maiatzaren 22an Toki
Ona, Mendillorri eta Zi-
zurko institutuetako
ikasleen kontzertua Ez-
tegara frontoian,
17:00etan.

LEITZA
Musika Eskolako
ikasleen emanaldia
Maiatzaren 17an zine-
man, 19:00etan.

ZUBIETA
Rock bertsioak
Maiatzaren 17an Kon

dos bemoles taldearen
kontzertua Herriko
Ostatuan, 22:00etan.

Solasaldiak
LESAKA
Gurasoentzat hitzaldia
Maiatzaren 18an Nola
jokatu kaskarraldietan
haurrei begirunea era-
kutsiz. Zigorrik gabe
hezteko alternatibak
solasaldia Lesakako
Udalaren erabilera ani-
tzeko aretoan, 10:30-
etik 12:30era. Besarka-
da, Bortzirietako hazie-
ra elkarteak antolatuta.
Izen-ematea: 646

373936 telefonoan edo
noplusmas@hotmail.
com helbidean.

ELIZONDO
EHPalestina Egunean
Maiatzaren 18an Inpe-
rialismoa, Sionismoa
eta Apartheida Palesti-
nan hitzaldia James
Petras eta Adel Abou
Salemekin, 11:00etan.

LEITZA
Entrenamendu
mentalaren saioak
Maiatzaren 23an eta
24an Amazabal institu-
tuan, 09:30ean. Eta

maiatzaren 24an
20:00etan kiroldegian.

‘Banka etikoa eta
alternatiboa’ hizpide
Maiatzaren 16anMikel
Ortigosarekin hitzaldia,
20:00etan Aurreran.

Auzolana hizpide
Maiatzaren 22an au-
zolanari buruz hitzaldia
Jasone Mitxeltorenare-
kin, Aurreran (20:00).

Elikadura
subiranotasunaz
Maiatzaren 21ean eli-
kadura subiranotasu-
naz Ainara Urrizarekin,
20:00etan Aurreran.

Mahai ingurua
Maiatzaren 23an In-
dependentzia, Nafarro-
rik gabe?mahai ingu-
rua 20:00etan Aurreran.

Antzerkiak
BERA
‘La felicidad de estar
enfermo’
Maiatzaren 25ean
Ezezagunok Antzerki
Elkartearekin antzerkia
Kultur Etxean (20:00).

Mugaz gain jaialdia
Maiatzaren 16an eta
17an DBHkoen saioa
etamaiatzaren 23an
eta 24an Lehen
Hezkuntzakoak.

Berria egunkariaren 10.
urteurrenaren harira
Maiatzaren 18an Zer-
tarako hegoak antzez-
lana Kultur Etxean,
20:00etan.

LEITZA
‘Pottoka’ antzezlana
Maiatzaren 19an
Pottoka antzezlana
19:00etan zineman.

ZUBIETA
Rap-a eta antzerkia
Maiatzaren 24an El ra-
pero casero Herriko
Ostatuan, 22:00etan.

BERROETA | 2013.05.18
Aurten ere Patagoniatik
Mendekoste bestetara

ETB2ko El conquistador del fin
del mundo saioko lehiakideak
berrizereBerroetanbildukodira.
Mikel Goñi etaManuMaritxala-
rren taldeak lehian ariko dira.

Bestak

ETXALAR | 2013.05.18
Euskal Herriko hainbat tokitako
txistularien topaketa

Txistulari EgunaeginendaEtxa-
larren larunbatean, eta Euskal
Herriko hainbat tokitako txistu-
lariak bilduko dira. 10:00etatik
aitzinera hasiko dira ekitaldiak.

Ospakizunak

LEITZA | 2013.05.20
‘Emakume baserritarren
begiradak’ erakusketa ikusgai

Maiatzaren 15etik ekainaren 8ra
eginendenKulturAroarenbarne,
maiatzaren20tikaurreraemaku-
mebaserritarreieskainitakoargaz-
kierakusketaikusgaiudaletxean.

Zinema

maiatzak 16 - 30

PROPOSAMENA

ERATSUN
Malerrekako Egunaren
bigarren edizioa

Eratsunek hartuko du
Malerrekako Egunaren
lekukoa, hilaren 25ean.
Hainbat ekitaldi izanen
dira: harrera ekitaldia,
musikariak, dantzariak,
artisauak, pilotaren in-
guruko erakusketa,
opil-jatea, buruhandiak,
aizkora apustua, paella
jatea, muxikoak, ume
eta gazteendko tailerrak
eta jokoak, mus txapel-
ketaren finala, bertsopi-
lota, zozketa, joaldunak,
afaria eta musika.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Filmak
ZUBIETA
‘Bertsolari’ filma
Maiatzaren 31n
Bertsolari filma Herriko
Ostatuan, 22:00etan.

Ospakizunak
ERATSUN
Malerreka Eguna
Maiatzaren 25ean
II. Malerrekako Eguna.

ELIZONDO
Euskal Herria Palestina
Eguna
Maiatzaren 18an pa-
lestinarrei elkartasuna
adierazteko eguna.

DONEZTEBE
Gazte Burrunba Eguna
Maiatzaren 18an.

LEITZA
Atekabeltz Eguna
Maiatzaren 25ean
egun osoko besta.

Eskulangintza azoka
Maiatzaren 26an
XXXV. Eskulangintza
Azoka 11:00etan.

ETXALAR
Txistulari Eguna
Maiatzaren 18an
Euskal Herriko txistula-
rien topaketa.

SUNBILLA
Asteburu kulturala
Maiatzaren 17tik 19ra
hainbat ekitaldi.

Artisau feria
Maiatzaren 19an arti-
sau azoka.

AZKAINE
Futbol txapelketa,
bazkaria eta musika
Maiatzaren 18an
Azkaineko Herrirak eta
Gazte Dinamika berriko
kideek antolatuta: goi-
zean futbol txapelketa,
gero bazkaria, gauez
kontzertuak Noxbleed

Interneteko atari hornitua paratu du martxan Ar-
kupeakJubilatuenElkarteak:www.arkupeak.com.
Bazkideek zein edozein erabiltzailek momentu oro
informazioa eskura izan dezaten egin dute webgu-
nea, eta hainbat ataletan banatu dute: aurkezpe-
na (elkartea nork osatzen duten azalduz), harre-
manetan jartzeko bideak, herrietako ordezkarien
izenaketa telefonoak, helburuak, estatutuak (berri-
tuak eta 2012ko abenduaren 19an onartuak), bo-
letinak (etxeetara bidalitakoak eta martxan daude-
nak), jarduerak (bertzeak bertze, ateraldi, hitzaldi
eta mendi irteeren berri emanez), argazki galeria
(egindakobidaien eta ikusitako lekuen argazkiekin)
etamemoria. Zuzendaritza Batzordetik iragarri du-
tenez, kexak, iradokizunak edo galderak egiteko
sail bat ere sortu nahi dute, bazkideek sare sozia-
letan ere parte har dezaten.

Lau urteko geldialdi behartuaren ondotik, Kala-
pite taldea berriz ere elkartu da bere ibilbidea-

ri bukaera duin bat emateko asmoz eta diska be-
rria aurkeztu digu, agur moduan: Agur eta ohore
kamarada.Honezgain, apirileanbereazkenbi kon-
tzertuak ere eman ditu Elizondoko Gaztetxean eta
ErratzukoZubiPuntaOstatuan.Bigarrenetaazken
diska hau, lehenaren ildotik, punk eta ska arteko
zazpi kantuz osatua dago. Kanta guztiak 2006 eta
2008 urteen artekoak dira, hau da, geldialdiaren
aitzinekoak baina 2012ko udan zehar grabatuak
izan dira Xabi Ospitalen eskutik eta Iñigo Kampo-
sekmasterizatuditu.Azkenkontzertuaemanarren,
diska oraindik ere eskualdeko hainbat ostatutan
eskura daiteke 5 euroren truke. Diskaren salmen-
tatik ateratako irabaziak errepresioak Baztanen
utzi dituen ondorio ekonomioei aurre egiteko era-
biliko dira.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

2013

Agur eta ohore
kamarada

Musika

KALAPITE

Arkupeak elkartearen
webgunea

Internet

WWW.ARKUPEAK.COM

Bortz pertsonaia nagusi dituMartutene eleberriak.
Julia, Martin, Pilar eta Abaitua dira lau kantoieta-

kopuntuak;erdikoa,Lynn.Julia itzultzaileada,Martin,
idazleaetaPilaretaAbaituamedikuak.Berriroosatzeko
(edo desegiteko) prozesuan dauden bi bikote. Horre-
tan, neska amerikar bat agertzen da haien bizitzan;
soziologoa da. Lynnek ez du nahi, baina aspalditik
lokartuak zeuden harreman haien zimenduak astin-
duko dituzten erreakzioak abiaraziko ditu haiengan:
alaitasuna, desira eta bizi berri bati ekiteko poza eta
ilusioa. Erreferentzia gisa, Max Frischen eleberri bat
hartu du, non asteburu bat eta azken maitasun-isto-
rio bat kontatzeko bere bizitzaren errepasoa egiten
duen egileak. Saizarbitoriak ere atzera begiratzen du,
bere paisaiak gogoratuz, aro baten amaiera, zorione-
koa, indarkeriaren azkenarekin batera etorri delako,
baina gauza gehiegi utzi dituena atzean... Saizarbito-
riaren eleberririk onena dela erran izan da, eta lan ho-
nengatik jasoko du 2012ko 111 Akademiaren Saria.

Erein, 2012

Martutene

Liburua

RAMON SAIZARBITORIA

eta Magerekin.

ITUREN
Trinitate Eguna
Maiatzaren 26an Trini-
tate Eguna ospatuko
da Mendaurren.

ESKUALDEA
Plazara ekimena
Maiatzaren 18an eus-
kal presoen alde Plaza-
ra ekimena herriz herri.

Bestak
BERROETA
Mendekoste bestak
Maiatzaren 17tik 20ra.

ALMANDOZ
Bestaberri bestak
Maiatzaren 29tik
ekainaren 2ra.

Mendi ateraldiak
BERA
XI. Berako Mendi Itzulia
Maiatzaren 19an XI.
Berako Mendi Itzulia.

ALMANDOZ
Baztango XX. Itzulia
Maiatzaren 26an
Baztango XX. Mendi
Itzulia.

BAZTAN
Arkupeak-en ateraldia
Maiatzaren 23an
Saioara irteera, 09:00-
etan Ultzamako Bente-
tatik abiatuta.

ARANTZA
Goizuetara ateraldia
Maiatzaren 25ean
Arantzatik Goizuetara
mendi irteera.

ZUGARRAMURDI
Mendaurrera irteera
Maiatzaren 26an
Sunbilla-Mendaur-
Ituren mendi ibilaldia.

LEITZA
Okabiotik Leitzara
Maiatzaren 18an Oka-
bio-Areso-Leitza ibilal-
dia, 09:00etan abiatuta.
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bajera errentan emate-
ko. �608 978210.

LEITZA. Elgoien 19an,
bajera errentan emate-
ko.Denda jartzekopres-
ta tua . 60 m2. � 948
510167.

LANA
eskariak

ARIZKUN.Arkitekturako
ikasle bat naiz, eta aste-
buruetan Lehen Hezkun-
tza, DBH eta Batxilergo
mailako klase partikula-
rrakematekoprestnago.
�680 187344.

Industria eta nekaza-
ritzaarloetakoezagutzak
dituen mutil gaztea lan
bilaari da.�639046703.

Neskagazteaeskaintzen
da haurrak zaindu edo
zerbitzari lanetanaritze-
ko, Elizondo eta inguru-
ko he r r i e t an .� 619
807760.

ESKUALDEAN. Gizo-
nezkoa iturgin, elektrizi-
tate... lantxoak egiteko
prestdago.Ardi ileamoz-
teko e re ba i . � 651
881863.

Neskagazteeuskaldu-
na lan egiteko prest da-
go. �948 637182.

LANA
eskaintzak

BERA.Ostatubateansu-
kaldari laguntzailea be-
har da. �948 630259.

URDAZUBI. Ostatu ba-
teansukaldari laguntzai-
lea behar da. � 948
599021.

logela, sukaldea, egon-
gela, bainugela, traste-
lekua eta terraza oso
eguzkitsuaditu.Prezioa:
20 milioi pezeta, nego-
ziagarriak dira.�671
953370.

DONEZTEBE. Pisua
salgai Parroki kalean. 3
l oge l a , 2 komun ,
egongela eta sukaldea.
Balkoi handia. Dena
mobleztatuaeta igogai-
luarekin. Deitu �665
709848.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

SUNBILLA.Pisuaerren-
tan emateko edo salgai.

lekuan pisua errentan
emateko. Mobleztatua.
�677 592133.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

ESKUALDEA. Emaku-
mezko batek etxebizitza
edopisubaterrentanhar-
tunahiko lukeBortziriak,
BaztanedoMalerreka in-
guruan. �647 233690.

LESAKA-BIDASOA.Pi-
su edo etxe ttiki bat lur
pixka batekin errentan
hartuko nuke. Hilabete-
an 350-400 euro ordain-
tzekoprest. Interesatuek
mesedez deitu arratsal-
deko16:00etatikaitzine-
ra. �636 777478.

Baserri txiki / bordabat
erosi edo errentan har-
tukonuke.�628090498.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko

DONEZTEBE.200m2ko

Bi logela, sukaldea eta
egongela tximiniarekin.
Dena hornitua, kalefak-
zio zentrala, balkoia, te-
rraza, igogailua, garaje-
ko marra eta bi trastele-
ku etxeko goiko solai-
ruan. Kalitateko eraikin
berria eta aukera asko-
koa.Prezioonean.�628
473539.

ALMUÑECAR. Abuztu-
ko bigarren eta iraileko
lehenengo hamabostal-
dietarako apartamentua
errentan emateko. Hon-
dartza ondoan, igerile-
kuak, bista ederrak, kli-
matizatua eta ongi eki-
patua. �658 943702.

BERA. Eztegara pasea-

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI.
Etxebizitza salgai, mo-
bleztatuadago.Berogai-
lua, igogailua eta traste-
lekuarekin. 16 milioi pe-
zeta/100.000euro.�948
585036.

IRUN.Etxebizitzasalgai,
Erromesplazan.Bi loge-
la ditu. Eskaintza bikai-
na! �617 461649.

DONEZTEBE.Bi logela-
ko etxebizitza berritua
salgai. 15 m2ko trastele-
kua rek i n . P rez i oa :
105.000 euro. �630
160353.

ERATSUN. Hiru borda
salgai, lur eremuarekin.
�943 217817.

NARBARTE. Pisua eta
65 m2ko bajera salgai. 3

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€

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan 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.

URDAZUBI
- Etxe berri bat salgai,
mobleztatua. 2000 m2ko
lursailarekin.

DONEZTEBE
- Aukera: 102 m2ko pisua
salgai. Egoera oso onean
dago. 3 logela, jangela,
egongela, 2 komun, sukal-
de mobleztatua eta 17 m2ko
trastelekua.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 53 € (=)

Zerri gizena
1,370 € kiloa. (-0,007)

Zerramak:
0,800€ Kg/bizirik. (-0,055)

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 4,28
1.koa 4,02
2.koa 3,87
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,34
1.koa 4,06
2.koa 3,92

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretzemestizoak:
urruxak 135,00
idixkoak 210,00

Aretze nabarrak:
urruxak 155,00
idixkoak 165,00
Zaldikoak:€/k
Sortuberriak: 3,00/3,10
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 5,90/6,00
8-10 kilokoak: 4,60/5,30

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(Apirilaren 26tik maiatzaren 3ra bitarteko prezioak)
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MOTORRAK
salgai

NissanAlmera Tino 1.8
monobolumena salgai.
5atekoa.Gasolina.2005
urtekoa. 67.000 km. ITV
biurterakopasatuberria.
�628 572273.

RenaultMegane1.6ga-
solina salgai. 1997 urte-
koa. ITV eta zirkulazio
tasa ordainduak ditu.
Egoeraoneandago.Pre-
zioa: 700 euro. �648
289710.

Seat Leon Sport 130 cv
salgai, 2005ekoa, egoe-
ra bikainean. �699 375
558.

MOTORRAK
tailerrak

ANIMALIAK
salerosketak

Spaniel Breton arrazako
zakurkumeak salgai. 2
emeeta ar bat, bi hilabe-
tekoak. �677 592133.

Ahuntz enano gazteak
salgai. Prezio onean.
�618 778328.

DENETARIK
zerbitzuak

Diana Iniesta psikolo-
goaren kontsulta Erra-
tzun, etxez-etxe edo In-
ternetbidez. Interesatuek
deitu 948 453478 telefo-
nora edo idatzi diana
iniesta@hotmail.comhel-
bidera.

BAZTAN,MALERREKA
eta BORTZIRIAK. Egur
loteak egin, materialeta-
rakoarbolakbotaetaate-
ratzen dira, prezio oso
onean. �600 789034.

DENETARIK
salerosketak

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xehe-
tua.�659 867287/ �699
461394.

Epson SX125 markako
inpresora salgai. Inpre-
sora,eskanereta fotoko-
piadora funtzioak bete-
tzen ditu. Erabili gabea.
Prezioa 50 euro. �627
395245.

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

Rational markako labea
salgai. 6 bandejakoa.
Egoeraosoonean.�617
461649.

EZKURRA. Alkaziazko
piketeak salgai. �600
699266.

Lau ahotseko trikitixa
erosiko nuke. Si bemo-
len dagoena . � 948
637327.

LauahotsekoZeroSette
Antiko markako sol-do
trikitixa erosiko nuke.
�948 637327.

New Holland markako
enpakadora salgai .
�660 251884.

DENETARIK
galdu/aurkituak

BERA. Trenbidean, ha-
rrobiaren ondoan, giltza
multzoa aurkitu da, ga-
rajeko giltza bat barne.
�650 162372.

Ostatu-jatetxetako lokalen errentamendua
Doneztebeko Udalak, 2013ko martxoaren 20an egin osoko bil-
kuran, erabaki zuen deialdi publikoa egitea Udalak Santa Lucía
karrikako 5.eko beheitian dituen lokalak ostatu-jatetxetako erren-
tan emateko, bertzeak bertze baldintza hauei loturik:
–Errentamenduaren iraupena: urte 1, bertze 3 urtez luzagarri.
–Hilabeteko errenta: 620,00 euro gehi BEZ. Horixe izanen da
hasierako prezioa.

–Lehiaketan, ustiapen proiektua eta diru eskaintza baloratuko
dira.

–Eskaintzak aurkezteko epea: Eskaintzak Doneztebeko Uda-
leko Idazkaritzan aurkeztu behar dira, iragarki hau Nafarroako
AldizkariOfizialean argitaratu (2013.05.03) ondokohamabortz
egunbaliodunean,horretarakoonetsidenbaldintza-agirianadie-
razten den gisan.

–Behin-behineko fidantza: 1.000,00 euro.
Administrazio baldintza partikularren agiria interesdunen esku-
ra dago Udal Idazkaritzan.

Donezteben, 2013ko apirilaren 17an
Alkatea, Miguel San Miguel Azpiroz

DONEZTEBEKO UDALA

Herriko Ostatuaren alokairua
Udalak, erabaki du lehiaketa publikoarenbidezDonamariakoHe-
rriko Ostatua errentan ematea. Lehiaketa, bertzeak bertze, bal-
dintza hauek arautuko du:
–Alokairuaren iraupena: 2 urte, luzatzeko aukerarekin.
–Hilabeteko errenta: 300 euro/hilabetea gehi BEZa.
–Lehiaketan, bideragarritasunplana, eskarmentua,hobekuntzak
eta diru eskaintza baloratuko dira.

–Behin-behineko fidantza: 300,00 euro.
–Eskaintzak aurkezteko epea: 2013ko maiatzaren 24a arte,
14:00etan. EskaintzakDonamariakoUdaleko Idazkaritzan aur-
keztuko dira, horretarako onetsitako administrazio baldintzen
agirian adierazten den gisara.

Administrazio baldintza partikularren agiria interesdunen esku-
ra dago Udal Idazkaritzan. Informazio gehiago, korreo bat bida-
liz helbide honetara udala@donamaria.es eta 948-450046 telefo-
nora deituz (astelehena eta ortzirala 12-15etara, eta asteazkene-
tan 8-15etara).

Donamarian, 2013ko maiatzaren 3an
Alkatea, Mikel Arregi Mindegia

DONAMARIAKO UDALA
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urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,37€ko 13 edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

ANE TELLETXEA
IRAOLAk maia-
tzaren 4an 7
urte bete ditu.
Muxu haundi bat
familiaren eta
bereziki Markel
eta Aimar
anaien partetik.

EKAITZ SEIN ARIZTEGI eta ENERITZ
ETXEPARE SEIN lehengusuek 2 urte
eta urte bat bete dituzte maia-
tzaren 10 eta 14an. Aunitz urtez
eta muxu potolo bana familia
guztiaren partetik!

Zorionak ETXAHUN! Maiatzaren
2an 3 urte bete ditu eta muxu
aunitz Bekoerrotako familiaren
partetik.

Urdazubiko ASUNZION OLAGARAI k
92 urte beteko ditu maiatzaren
19an. Zorionak aunitz amatxi! Eta
muxu haundi bat Pablo eta familia
guztiaren partetik.

Etxalarko IRATI MENDIBURU

GALARREGI gure nixkak maiatzaren
28an 3 urte beteko ditu! Zorionak
eta muxu haundi bat familia
guztiaren partetik.

Zorionak ETXAHUN osaba
Josetxoren partetik! Muxu aunitz.

Sunbillako PAUL IRAZOKIk
maiatzaren 19an urteak beteko
ditu. Zorionak aitatxo! Eta muxu
erraldoi bat Alizia eta berexiki zure
semetxo Pabloren partetik.

MATTIN urrozta-
rrak 5 urte bete-
ko ditu maiatza-
ren 18an.
Zorionak Ardora
jatetxeko lagu-
nen partetik.

Arraiozko NAROA GAMIO
LAURNAGARAI k maiatzaren 15ean
6 urte beteko ditu. Aunitz urtez eta
muxu haundi bat familiaren parte-
tik eta berexiki Olaiaren partetik.

Bi nexka polit hauek Berako
NAROA TELLETXEA eta GARAZI
IRIARTE dira. 7 eta 2 urte beteko
dituzte maiatzaren 17an eta 19an.
Zorionak familiaren partetik.
Muxu potolo bana!!

Goizuetako IZARO SALDIAS
MAKAZAGA k maiatzaren 14an
urtea bete du. Zorionak printzesa
zure familia guztiaren partetik. Eta
muxu potolo bat Lorearen partetik.

Aunitz urtez! Le-
gasako HEGOI AN-
DRESENA GRAJIRE-
NAk 5 urte bete
ditu maiatzaren
9an. Muxu bat
etxekoen partetik
eta besarkada
Naroaren partetik.

IBAIk maiatza-
ren 28an urtea
beteko du.
Aunitz urtez
gure morrox-
koari eta mila
muxu pottolo!

Lesakako XUBAN
GOÑI ALMANDOZ-
ek 2 urte bete
ditu maiatzaren
10ean. Muxu bat
atta, ama eta
Lesaka eta
Sunbillako fa-
miliaren partetik.

Lesakako EKIÑE SALGADO SOLO
eta JANIRE OTXANDORENA
MITXELENAk 7 urte beteko dituz-
te maiatzaren 14an eta 20an.
Zorionak denon partetik bikote.
Aupa dantzariak!

Oronozko MAIALEN BARAIBAR
GORTARIk 9 urte beteko ditu maia-
tzaren 27an. Muxu erraldoia gure
nexka politari, atta, ama eta bere-
ziki Aitor bihurriaren partetik.
Zorionak printzesa!

IORITZ GOIENETXE MARITXALAR rek
maiatzaren 19an 8 urte beteko
ditu. Zorionak etxekoen partetik
eta bereziki Oier eta Izaroaren
partetik. Gora Euskaltel-Euskadi!
Aupa Gorka Izagirre!



PUBLIZITATEA | 43
ttipi-ttapa | 590 zk.

2013.05.16

KONTZEPTUA BILKETA
TASA

TRATAMENDU
TASA

€/urteko €/urteko

Zentsatutako etxebizitza guztiak, bertan
norbait era iraunkorrean bizi ala ez

77,50 €

46,32 €
Zaborrontzira 200 metrotik 500 metrora
dauden baserriak

66,00 €

Zaborrontzira 500 metrotik gora dauden
baserriak

54,30 €

1. Merkataritza eta zerbitzuak.
Elikagaienetaetxetresnasektorekoakezdi-
renak: Mertzeriak, drogeriak, burdindegiak,
okindegiak, ileapaindegiak, lan bulegoak

77,50 €

2012ko
tasa berak

2011ko
abenduaren

28ko
NAFARROAKO

ALDIZKARI
OFIZIALean
argitaratuak

254. zk

2. Merkataritza. Elikagai dendak (harate-
giak, arraindegiak, janari dendak),
etxetresna dendak eta farmaziak

152,30 €

3. Merkataritza. Autozerbitzuak 232,20 €

1. Ostatua. Noizbehinka irekitzen diren
ostatu eta biltegiak eta jarraian irekita ego-
ten diren bertze batzuk ere, 30 m2ko
edo gutxiagoko azalera dutenak

154,80 €

2. Ostatua. 30m 2 baino azalera handiago-
ko ostatuak eta janari denda
daukaten ostatuak

309,90 €

3. Ostatua. Pub eta diskotekak 387,00 €

1. Jatetxea. Modu iraunkorrean irekiak
dauden Elkarte gastronomikoak, eta 5ma-
hai edo gutxiago dituzten jatetxeak

387,00 €

2. Jatetxea. Bortz mahai baino
gehiago dituzten jatetxeak

696,90 €

KONTZEPTUA BILKETA
TASA

TRATAMENDU
TASA

€/urteko €/urteko

Landetxeak. 155,30 €

2012ko
tasa berak

2011ko
abenduaren

28ko
NAFARROAKO

ALDIZKARI
OFIZIALean
argitaratuak

254. zk

Zaborrontzira 200 metrotik 500 metro-
ra dauden landetxeak

132,10 €

Zaborrontzira500metrotikgoradauden
landetxeak

108,70 €

1. Hostala. 10 logela edo gutxiagokoak 541,70 €

2. Hostala. 10 logela baino gehiagoak 774,00 €

Merkataritzako saltokiak, opariak
bakarrik saltzeko

386,50 €

Merkataritzako saltokiak,
janaridenda edota ostatudunak

774,00 €

Merkataritzako saltokiak,
jatetxedunak

1.161,10 €

Lantegiak, lau langile bitarte 77,50 €

Lantegiak, 5-10 langile bitarte 154,80 €

Lantegiak, 11-30 langile bitarte 387,00 €

Lantegiak, 31-60 langile bitarte 774,00 €

Lantegiak, 60-150 langile bitarte 1.161,10 €

Lantegiak, 150-300 langile bitarte 2.200,10 €

Lantegiak, 300 langile baino gehiago 3.242,90 €

Norberaren erabilerarako edukiontzia 752,20 €

ORDAINTZEKO ERA
Ordainketak banketxeetan helbideratuta ez dituztenak:
Abisuan agertzen den edozein kontutan eginen da ordainketa nahi den banketxetik, abisu hirukoiztua aurkeztuz.
Ordainketak banketxeetan helbideratuta dituztenak:
Kontutik zuzenean kobratuko zaie.

ORDAINTZEKO EPEA
• 2013ko maiatzaren 31n bukatuko da.
• Ordaintzen ez bada, epea 2013ko ekainaren 30era arte luzatuko da. Luzapen horri dagokion interesa aplikatu ahal izanen da.
• Aipatutako epea pasatu ondoren, premiamenduzko exekuzio bidez %20ko errekarguarekin kobratuko da.

Bortzirietan, 2013ko apirilaren 1a

Presidentea,
Miguel Maria Irigoien Sanzberro

Bortzirietako
Hiri Hondakinen
Mankomunitatea

Jakinarazten da

2013ko lehen urterdiko zabor bilketa eta tratamendu zerbitzuetako tasak kobratuko direla,
ondoren seinalatzen den bezalaxe:

2013ko TASAK
ERABILTZAILEEN eta TASEN MAILAK




