
UHOLDEAK BAZTANEN | Erratzu-Elizondo 1913

2013ko maiatzaren 30a | XXXIII. urtea | 591. zenbakia www.ttipi.net

Herrietako Egunak
Bertizarana / Xareta � 23-33

ETXALAR � 13
Gasna Feria Eguna
ospatuko da igandean

BAZTAN � 31
Hautetsien soldataren
berri eman du Udalak

DONEZTEBE � 18
Errekaren Eguna antolatu
dute ekainaren 8rako

LEITZA � 26
Hiru izei bota dituzte
Izaieta natur inguruan

Aritz JUANENEA
Profesionaletan debuta
egin berri du Saldiasko
erremontelariak � 36

ZOZKETAK � 44

Txartela egiteko
deitu 948 63 54 58
telefonora

Juanita LARRALDE | Arantzako eskolako irakaslea

«Eskolaren mendeurreneko bestan
denok zerbait berezia sentituko dugu»
Ekitaldiz betetako eguna prestatu dute ekainaren
8rako. «Aranztar guztien besta izanen da eta jen-
dea animatzea nahi dugu» dio Juanitak.
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Hiru manifestazio
antolatu dituzte
M-30erako: nagusia
12:30ean Donezteben
eta arratsaldeko 6etan
Elizondon eta
Lesakan bana.

ekainaren 29an
aurkeztuko dute
Erratzun argazki
zaharrez osatu-
tako liburua eta
erakusketa

Duela 100 urte gertatutako
tragedia ekarriko dute gogora
ortziral arratsaldetik igandera
(ikus xehetasunak 5. or).
Hondamenik handienak
Erratzun eragin zituen baina
baita Elizondon ere. Garaiko
kroniken arabera, hiru
pertsona hil ziren Elizondon.
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Elizondon

Zaindari ikusezina ele-
berriko inguruak bisita-
tuz bi ibilbide eskainiko
dituzte aukeran. � 30
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Arantzako eskolak ehun urte beteko ditu aur-
ten, eta mendeurrena behar bezala ospatze-
ko, ekitaldiz betetako eguna prestatu dute
ekainaren 8rako. Sorpresak ere izanen dira.

Juanita Larralde aranztarrak ongi ezagutzen
du eskolaren martxa. 37 urte daramazki
Arantzan irakasle, aitzinetik ikasle izan zen
eta orduko «oroitzapen onak» dituela aitortu

digu. Eskolaren ibilbidea ezagutu eta ekaina-
ren 8ko bestaren berri jasotzeko berekin
solastu gara. Herritar eta eskolan ibilitako
guztiei parte hartzeko gonbitea luzatu die.

Juanita LARRALDE | Arantzako eskolako irakaslea

«Eskolaren mendeurreneko bestan
denok zerbait berezia sentituko dugu»
G. PIKABEA | ARANTZA
NolasortuzenArantza-
ko eskola?
Oraingo eskola egiteko
ideia Jadraque izeneko
gizon batena izan zen.
Nafarroako Gobernuko
diputatua zen garai har-
tanetaeskolaegitekodi-
rualortuzuen.Eskolaegi-
ten hasi ziren, baina tar-
tean, diputatu izateari
utzizion,etaeskolabuka-
tugabediruaagortuzen.
Gerorabukatuzenesko-
la, orain dela ehun urte.
Orduan eskolan ibilitako
batek kontatu didanez,
bigelaziren,neskenaeta
mutilena, eta 111 ume
zeuden.Goiz-arratsaldez
aritzen ziren, baina baz-
kaltzera etxera joaten
omen ziren. Larunbate-
tan ere eskola izaten zu-
tenetaarratsaldetannes-
kei laboreak erakusten
zizkieten. Herrikoak eta
baserrikoaknahikoberei-
ziak zeuden, herritarrak
goiz-arratsaldez egune-
rojoatenbaitzireneskola-
ra, eta baserrikoak ahal
zutenean.Gainera,base-
rritar aunitzek eskolak
munduagaldubeharzue-
la pentsatzen omen zu-
tenetaumeakezzituzten
eskolarabidaltzen.Dena
erdaraz ematen zuten,
baina ikasi deus ere ez.
Nolakoa zen zu ikasle
zinenean eskola?
Hirugelazeuden,etajan-
tokia ere bai. 6 urterekin
hasten zen eskolan eta
6-10urtekoneska-muti-
lak elkarrekin egoten zi-
ren.10-14urtekoakbana-

tuegitenzituzten,neskak
batetiketamutilakbertze-
tik. Irakasleakgazteleraz
aritzenziren, eta14urte-
rekincertificadodeesco-
laridademanetahemen-
goa horrekin bukatzen
zen.Gainerakoan,base-
rritar eta herritarren arte-
ko aldea ez zen hain na-
baria, jantokiarekingoiz-
arratsaldebaserrikoakere
etortzen hasi zirelako.
Bere garaian Arantzan
ikastola ere izan zen...
Francoren diktadurako
azkenurteetan,ikuspegi
desberdineko apezak
etorri ziren: On Esteban,
On Francisco, On Mar-
tin... Eskolan dena erda-
raz, irakasle ezezagune-
kin eta Haur Hezkuntza-
rik gabe zela ikusita, On
Franciscomugitzenhasi

zen. Ordurako ikastolen
mugimendua hasia zen
eta Nafarroako Gober-
nuarekin solastuta, eus-
karasustatzekolaguntza
ttikibat lortuzuen.Horre-
kin eta gurasoek ordain-
duzutenarekin sortu zen
ikastola, 1976an. Hau-
rrak3urterekinhasiziren
ikastolara eta orduan
hasi nintzen irakasle.Ur-
te horietan, egoeraalda-
tuegin zen, irakasleeus-
kaldunak bidaltzen hasi
ziren eta ikastolak zere-
ginikezzuelaeta,1986an
ikastolaetaeskolaelkar-
tu egin ziren.
Zenbat urte dituzu ira-
kasle lanean?
37 urte daramatzat eta
urteotanizandenaldake-
tabistakoada:helburuak
etahizkuntzaaldatudira,

zikloakbanatudira,Bera-
ra joateko adina aldatu
da... 1973-1974 ikastur-
tean 7. eta 8.mailak egi-
teraBerarajoatenhasizi-
ren,bainabidetxarra,hiz-
kuntza arrotza eta hau-
rrakezzutelaerrenditzen
ikusizen,12urterekingoiz
esnatu behar izaten bai-
tzuten.Horrekporrotasu-
posatuzueneta lanago-
goreginez,1987an7.eta
8.mailakberrizArantzan
egitealortuzen.Geroztik,
Arantzan14urtearte egi-
tenda.Aldaketagehiago
ereizandira.Lehendena
tutoreakeginbeharzuen
eta orain espezialistak
sartudira, teknologiabe-
rriak ere bai, eta ratioak
ere aldatu dira. Ni baka-
rrik 36 ikaslerekin egon-
dua naiz, eta orain hiru
adineko 15 ikaslerekin,
banatu egiten dira. Zu-
zendariarenlanaerealda-
tu da, lehen aunitzetan
etxean ari behar izaten
zuen eta orain, liberatua
dago.Horrez gain, lehen
ez genuen logopedarik,
ez orientatzailerik, ez
laguntzailerik... Irakas-
kuntzaaldatueginda,eta
helburuak ere bai.
Gaur egun, zein da es-
kolaren egoera?
Egoeraonada.60ikasle
eta 11 irakasle gara. Es-
pazioa da falta zaiguna,
baina dirudienez, eskola
haunditzekoobrakbide-
ratuakdaude.Halere, le-
geberriarekinbeldurtuak
gaude, ni irakasle hasi
nintzen garaiko eredura
bideratua baitago.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Juanita Larralde aranztarrak 37 urte daramatza Arantzan irakasle.

GONBIDAPENA
«Herritarrak ilusio
haundiarekin ari gara
ekainaren 8ko besta
prestatzen. Aranztar
guztien besta izanen
da eta jendea
animatzea nahi dugu.
Irakasle ohiak, ikasle
ohiak, gazteak,
haurrak, helduak eta
zaharrak... Denak
ongietorriak izanen
dira eta denak parte
hartzera animatu nahi
ditugu. Egun horretan,
denok zerbait berezia
sentituko dugu, gure
bizipenak hor
agertuko direlako.
Egun osoko besta
izanen da eta sorpre-
sak ere izanen dira».
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Eneritz IRAOLA
“Mendi, elizak eta

etxiak bota zituen gol-
pian, len bistan zauden
terreno asko tapatu zi-
ranurpian…”azalduzi-
tuen Txirrita bertso-
lariak uholdeek utzita-
ko ondorioak. Honda-
menaren argazki hau
errepikatzen zen esku-
aldean. Dena den, si-
nesgai tza di rud ien
arren orduko datuen
arabera Elizondon hiru
hildako besterik ez zi-
ren izan.Horregatik,do-
az eskutik hondamena
etaospakizuna1913ko
ekainaren 2az hitz egi-
tean. Denagalduarren,
kontatzeko aukera izan
zuelakogehiengoak.Ur-
te aunitz pasa badira
ere, gaur egunBaztan-
go etxeetan kontatzen
segitzendirengertaerak.

UHARREN INDARRA
Egunsentisargorieta

hezea izan zen. Auza
ingurua lainotuta ageri
zen lehenengo ordue-
tan, baina segidankax-
koa beltzatu eta minu-

tu batean izugarrizko
erauntsia bota zuen.
Goizeko zortzi eta erdi-
ak ziren amesgaiztoa
hasi zenean. Batzuen
arabera, Auza eta Go-
rramendi mendietan
eroritako urak lur jauzi-
ak sortu zituen. Handik
Erratzurainourezeta lo-

hiez osatutako anima-
leko olatua iritsi zen.
Bertze batzuen arabe-
ra, Erratzuko errekatik
zubiraino,enboretazu-
haitz aunitz ailegatu zi-
ren zuloak estaliz. Or-
dukoErratzukozubiahi-
ru begikoa zen eta ez
zen sobera altua. Ho-

rrek nolabait estutzen
zuenerrekarenbideaeta
hainbertze zaborrekin
tapoi gisako bat suer-
tatu omen zen. Halako
batean, zubiak ez zuen
jasanetaharripilaerral-
doi bihurturik, urak era-
man zuen. Herriko ka-
rriketan berehala hasi

DATUA

12
METROKO
zabalera eta

5 metroko altuera
hartu zuen uholdeak

1913ko ekainaren 2an, Auza men-
dian bildutako ur erauntsia uholde
bihurtu zen. Urak eraman zuen aitzi-
netik harrapatzen zuen guztia, hain-
bat herri urpean utziz. Erratzu izan
zen kaltetuena, hildakorik egon ez

zen arren.Mendea pasata, denborak
ez ditu ezabatu uharren aztarnak.
Bizirik segitzen dute oraindik, pare-
tetan urak utzitako arrastoetan,
baina batez ere, ahoz aho egun ilun
hartaz kontatu diren istorioetan.

HISTORIA� 1913KO UHOLDEAK

Ehun urte bete dira
Baztan urpean utzi
zuen uholde handia
gertatu zenetik
Mendeurrena gogoratzeko ekitaldiak antolatu dituzte
maiatzaren 31 eta ekainaren 1 eta 2an Erratzun

Karrikak harritzarrez gainezka, desagertutako
zubi eta etxeak... 1913ko uholdeetan FelixMenak
ateratako zuri beltzeko argazkietan errepikatzen
diren irudiak dira. Argazki hauek eta garai harta-
ko prentsan argitaratutako berriak eta lekukotzak
bildutaUholdeak Baztanen Erratzu Elizondo 1913
liburua osatu dute eta baita erakusketa ere. Erra-
tzuko herria, ErratzukoSanPedro eliza eta Elizon-
dokoMenaArgazkilariak elkarlanean aritu dira eta
maiatzaren 29an eginen dute jendaurreko aur-
kezpena. Liburua salgai jarriko dute 20 euroren
truke erakusketan eta Mena argazki-dendan. Itzi-
arMenak azaldu digunez, beraien artxiboko irudi-
ak liburu batean biltzen dituzten estreineko aldia
da eta «argazki hauetan biltzen den historia zatia
jendearen eskura jarri nahi» dutelako hartu dute
erabakia. Eta emaitza ikusita, etorkizunean «ber-
tze libururen bat argitaratzeko asmoa» ere badu-

«Argazki hauetan biltzen den historia zatia
jendearen eskura jarri nahi dugu orain»

� 1913KO UHOLDEEN INGURUKO LIBURUA OSATU DUTE

Erakusketan eta Elizondoko Mena argazki-dendan jarriko
dute salgai liburua 20 eurotan.
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zen ura goratzen eta
erreka gainezka etor-
tzen. Gertatutakoa ba-
ta hala bestea izan, hil-
dakorik ez zen izan, ka-
rabineroek tirokaabisa-
tzekoastia izanzutenez
jende gehienak Adua-
narenedoetxeetakosa-
baietan babesteko au-
kera izan zuelako. Hor-
rek ez zuen ordea, une
larriak bizitzea saihes-
tu.

USTEKABEAK
Herrikoostatua,erre-

kabazterreandagoena,
bat-batean uholdeak
hartu zuen. Bertan bizi
zirenak, sabaira igota
zeudenbizilagunenan-
tzera, baina urak go-
rantz egiten zuela iku-
sita, zapi batzuekin
ingurukoakagurtzenha-
si ziren. “Hurrengo bi-
zitzara arte, adio” esa-
ten zieten, ez zutelako
uste bizirik irtengo zire-
nik. Patua alde izan eta
ezzituenurak irentsior-
dea. Ez zuten zorte be-
ra izan Erratzuko 12
etxek, elizaren aldare

nagusiaketasakristiak,
denak desagertu bai-
tziren. Izpegiko errepi-
dea desagertu zen eta
zubiak ere urak irentsi
zituenez,herria inkomu-
nikatuta geratu zen.

Kalteakberehalage-
ratu ziren agerian. Zu-

ARGAZKIAK: © FOTO MENA ELIZONDO
Etxeak suntsituta, abereak itota, zubiak deseginda... uraren
indarra izugarria izan zen, hondamena atzean utziz.

Mendeurrenak ospakizun handien sinonimo izan
ohi dira eta Erratzun hitzez hitz beteko dute. Her-
riko eragile desberdinek Erratzuko uholdeen 100.
urteurreneko lantaldea osatu dute eta abendua
ezkeroztik ari dira burubelarri lanean.Hamaikabi-
leren fruitua dira liburua, erakusketa eta asteburu
osoko egitaraua. Mendeurrenari «merezi duen
garrantzia» emannahi izandiotela aipatu dute tal-
deekideek, izanere«Erratzukoetxeguztietanent-
zun izan da uholdeen inguruko istorioren bat, her-
rian arrasto sakonautzi zuengertakaria da». Infor-
mazioaunitzbildudutedenbora tartehonetan,eta
horrenzatihandibatBegiradaatzeraBegira,Baztan-
go uholdea izeneko erakusketan, Erratzuko ape-
zetxean egonen da ikusgai. Horretaz gain, adin
guztietako herritar eta kanpotarrei zuzendutako

ekitaldiak prestatu dituzte «memoria dantzan jar-
ri eta besta eginaz, ongi pasatzeko egitaraua» an-
tolatu nahi izan dute.

«Erratzuko etxe guztietan entzun izan da
uholdeen inguruko istorioren bat, herrian
arrasto sakona utzi zuen gertakaria da»

� ERRATZUKO UHOLDEEN 100. URTEURRENEKO LANTALDEA

� MENDEURRENEKO EKITALDIAK ERRATZUN

MAIATZAK 31, ortzirala

18:00 Begirada atzera Begira, Baztango uhol-
dea erakusketaren irekiera apezetxean.

21:00 Patxi Saizen kontzertua elizan.

EKAINAK 1, larunbata
08:30MendimartxaAuzara.Orain dela 100ur-
te kazetariek egindako ibilbidea egiteko. Pla-
zatik abiatuta.

11:00 Haurrendako jolasak eta Txirla beltza-
renpiratakkarrikaantzerkia,Begira konpainia-
ren eskutik. Pilotalekutik hasita.

16:00Pilota finalak (Erratzukoemaztekien fron-
tenisa eta gizonezkoen pala)

Iluntzean, Prozesioa Gorostapolotik Erratzu-
ra, La Dolorosa Amabirjinarekin.

20:00 Elizondoko abesbatzaren kontzertua
elizan.

*Erakusketa zabalik:
11:00-14:00 eta 18:00-20:00

EKAINAK 2, igandea
08:30 Ezkil jotzea uholdea hasi zen unea go-
goratzeko.

11:30Mezaeta herriaren bedeinkapenaplazan.

13:30 Baigorriko dantzarien saioa Uraren ga-
in emanaldia.

Bazkal aurretik Musika-poteoa. Fanfarronak
eta bertsolariak alaiturik.

14:30 Herri bazkaria frontoian.

Arratsaldean Dantzaldia.

*Erakusketa zabalik:
11:00-14:00 eta 18:00-20:00

Erratzuko uholdeen 100. urteurreneko lantaldea.

bi, eraikin eta karrike-
tan ikusten zen honda-
menaz gain, landak ha-
rriz bete ziren, azienda
gehiena itozenetauhol-
deakeramanzituenbe-
lai osoak. Egoera ma-
kurragoa bihurtu zuen
horrek, nekazaritza ba-
itzen herriko diru iturri
ia bakarra.

HUTSETIK HASTERA
Uholdeen inguruko

berria zabaldu zenean,
laguntza toki guztietatik
iritsi zen. Aberatsek jarri
zutendirua, jendexehe-
ak berriz beren eskula-
na.Denboraluzeabehar
izanzuten,uraksuntsitu-
takoa berreraikitzeko.
Baina are denbora ge-
hiago behar izan zuten,
berenburuetatikikaraal-
dendu ahal izateko.

Oroimenetik ezaba-
tzea berriz, ia inork ez
zuela lortu erran liteke.
Hala erakutsi dute ehun
urtean belaunaldiz be-
launaldikontatudirenis-
torioek. Gertakari bera
ehunka begiz ikusia,
ehunka belarriz aditua.
Ehun urte ondotik, ekai-
naren 2ko uholdea atzo
gertatu izan balitz beza-
la gogoratzeko aukera
ematen digutenak.
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Bizikletannoaneanohartzennaiz zeinabiadu-
ranpasatzenzaizkigunondotikkamioiaketa
kamioia gidatzen dudanean ohartzen naiz

zer traba egiten duen bizikletak. Kamioi gidari txi-
rrindulazale batek errandakoa. Ez al da hori arlo
gehienetangertatzenzaiguna,ezdakigulabertzea-
ren lekuan jartzen? Kasu honetan, halere, ez dut
ezagutzen kamioi gidaria hil duen bizikletarik.

Bertzearen lekuan jarri

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 2001.05.31 / TTIPI-TTAPA 350 zbk.

Bertizaranako Eguna antolatu zen lehen aldiz duela 12 urte
«Oraingo belaunaldiko gazteak arras ongi konpontzen gara eta hori probextu
nahi dugu». Hala aipatu zigun Joxean Subizarrek duela hamabi urte, lehenbi-
ziko aldiz Bertizaranako Eguna antolatzen hasi zirenean. Inguruko bailaren itza-
letik ateratzeko asmoa ere bazuten: «Beti erran ohi da Baztan-Bidasoa edo
Baztan, Malerreka eta Bortziriak. Aunitzek uste dute Bertizarana bera Baztan
dela. Bertizaranatik salto egiten dute. Bertzeak bertze horretarako antolatzen
da besta, hiru kontzejuz osatutako bailara garela errateko: Oieregi, Narbarte
eta Legasa» aipatu zigun antolatzaileak.

1913koekainaren2anuholdehaundia izan zen
Baztanen. Hodei bat lehertu eta alimaleko ur
jasa ekarri omen zuen, erreka hazi eta bere

bidean harrapatutako guzia bereganatuz.
Gure xaharrek kontatutakoa ez genuen bizi izan.
Bertze historia eta mixeria aunitz bezalaxe. Guk
ez genuen halako uholderik pairatu, ez genuen
mixeriarik,goseterikpa-
sa izan.
Dena den, orain, data
lazgarri haren mendeu-
rrena betetzen den ho-
netan,mixeriaetagose-
teakate jokaditugu.Or-
dukohodei leherketaren
ordez,higiezinenhodeia
lehertu da, eta berare-
kin batera, inguruko bertze hainbat hodei ere le-
hertzen ari dira, mixeria uholdea eraginez.
1913ko gertaera hori gogoratzeko plaka bat dago
ElizondokoJaimeUrrutiakarrikan.Beharbadaora-
in ere bertze plaka bat jarri beharko dugu:”honai-
no ailegatu ziren gure mixeriak”.

Mixeria uholdeak

Nire txanda
Fernando ANBUSTEGI

«Orain, data
lazgarri haren
mendeurrena
betetzen den
honetan, mixeria
eta goseteak ate
joka ditugu»

Modesta HUARTE
100 urte betetako beratarra

1913ko maiatzaren
17an jaio zen Agerrako
Huar te e txean e ta
mende bat berandua-
go familiarekin batera
ospatu du 100. urtebe-
tetzea, Zalaingo Kami-
guan. Zorionak!

Aritz JUANENEA
Saldiasko erremontelaria

Ttikitatik esku pilotan
aritu ondotik duela ur-
tebete hartu zuen erre-
montea aurrelariak,
Urrutia herritarraren
aholkua segituz. Ma-
iatzaren 25ean debuta
eginduprofesionaletan.

Patxi BALDA
Ehun aldiz odol-emaile

50aldiz bainogehiago-
tan odola eman dute-
nak omendu zituzten
maiatzaren17anBeran.
Berara ezkondutako
Patxi Baldak ehunaldiz
emanduetadominaeta
oroigarria jaso zuen.

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak diruz lagundua
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Martxoaren 13an agertu ziren Berrian Edurne
Elizondok idatzitako pare bat lan. Esako ur-
tegiaren arriskua zuten gaia. Aitzinetik eta

gibeletik, Esakoari bezala Itoizko urtegiari eman
dizkio Edurnek bere onenetarikoak. Orduko hartan,
ordea, Eskas aritu dira izenburuko analisi-zutabe-
an, niri izua pizten zidaten pasarteak, lekukotasu-
nak zeuden. Hainbat parlamentariren jarrera arina
aipatu zuen. Zehazki, PPNko Eloy Villanuevaren
txantxak, UPNko Marivi Castilloren arduragabeke-
riak eta PSNko Maite Esporrinek lanak fidagarritzat
jotzea. Guztiak Parlamentuko aktetan agertuko di-
rela espero dut.
Esako lurrak, magalak, mugitu badira ere, Itoizen
lurrikarak egon diren bezala, dena ongi dela esaten
zutenek eurenarekin
segitzen zuten eta du-
te, ziur aski. «Ez dela
deus gertatuko» bota
lasai eta segi… «Ba-
tzordeko presidentea,
egunkaria irakurtzen.
Hainbat parlamentari,
sakelekoari so. Atera
eta sartu ari dira ber-
tze zenbait». «Gu bizi
garen tokianbizikoba-
zinate…» salatu omen
zuenZangozanbiziden
Iker Aramendiak.
Baina ez dira han bizi.
Hori bakarrik ez. Hobe sekulan ez gertatzea baina,
gertatuko balitz? Mehatxua egia bilakatuko balitz,
zein izanen zen politiko horien ardura? Zein Ebro-
ko Konfederaziotik eta Nafarroako Gobernutik An-
tonio Casas geologoaren beldur zientifikoei irri egin
dietenen erantzukizuna? Noiz eta aurten, hain zu-
zen ere, Iruñerri eta Erreniega inguru horretan urak
lurrikarak sortzeko gaitasuna duela aski garbi era-
kutsi duenean; han-hemenka, lurjausi ugariak ikusi
ditugun urtean. A zer ikuskizunaMirandaArgara ze-
raman errepidearena… eta Belatekoa? Zenbatga-
rrena? Hara, nire oroimen lausotuarekin ez sobera
fidatu baina, esango nuke –hemerotekara jo– lanak
egin zireneanBarcina zela IngurumenDepartamen-
tuko arduraduna eta, kasualitatez, orduan zuen se-
narra-edo tunelen teknikoa zela… Harira.
Agintari eta politikoen ardura kriminala dago? Bar-
kaezina? Aktena horregatik esaten dut. Horietan,
Edurnek salatutako giroa ez da agertuko, bai ego-
nen direla idatzirik, uste dut, batzuen alderdikeria
interesatuaren testigantzak, hitzak, argudio eska-
sak… Bizitza osoan ardura izanen dute? Gizadia-
ren kontrako krimenak ez dute barka eperik. Eta no-
la epaitu, horrela ez bada, gizadiaren kontrako on-
dorio latzak sortzen dituena?

Iruñerri eta Erreniega
inguru horretan
Juainas PAUL ARZAK

Somos ceros a la izquierda, somos ceros para la
derecha’. Horixe abesten du Madrilgo Habeas
Corpus taldeak. Zeroak gara eskuinarentzat. Ho-

ri argi ez zuenari, azken urteotan gertatzen ari denak ar-
giago utzi beharko lioke. Langabeziako ilarak luzatzen,
industria, ekonomia egonkor baten egiazko motorra,
pixkanaka itzaltzen –eta Nafarroan, kasualitatea, ingu-
rune euskaldunenetan–, eta Estatua, guztion ongizatea
zaindu behar duen erakundea omen dena, orain arte
emandituenpapurrak kentzen, gehiegi gastatzen omen
du-eta baliabide guttien dituzten herritarrengan. Hori
dena egin du eskuinak. Baina ez eskuina sigla zehatz
batzuk bezala bakarrik ulertuta, horren gainetik baita-
go; eskuina sistema bera da, ‘demokrazia’ deitzen dio-
ten hau. Siglak matiz edo ñabardurak bertzerik ez dira.
Izan ere, homosexualen ezkontzak onartu edo ez, abor-
tua legeztatu edo ez, eta halako ñabardurak alde bate-
ra utzita, sistema hau printzipio batean oinarritzen da:
aberats izateko (ustezko)es-
kubidean. Eta, eskubidea
izan arren, oraingoz behin-
tzat ezdagoguztiokaberats
eginen gaituen formularik.
Eta zer du ba txarra aberats
izateak? Dirua eta jabetzak
pilatu, enpresa eta enporio
handiak sortu. Soilik listoe-
nak, bizkorrenak dira horre-
tarako kapaz. Eta ez kexatu,
jende umilak ere egin baite-
zakemerezizgero.KomaIru-
ñeko taldeak ederki azaldu
zigun: ‘Declara a quien le
escuche que sus posesio-
nes las empezó a ganar recogiendo cartones’. Rocke-
feller bezala. ‘Emprendedor’. Onenak gehiago du, me-
rezi duelako. Edo hala omen. Izan ere, nola elkartzen da
hori demokrazia batean bizi garen diskurtsoarekin? Po-
litikan zer berdintasun existitu liteke herri baten, esku-
alde baten edo nazio oso baten baliabide ekonomiko-
akkontrolatzendituenpertsonabatekedobatzuekabe-
rastasuna bertze norabait eramatearekin mehatxatzen
badute, herriak hautatutako ordezkari batzuek horren
banaketan esku sartzeko asmoa dutelako? Zer berdin-
tasunegon litekeguttibatzuekgehienakpobreziarakon-
denatzeko ahalmena dutenean? Ekonomiari kontrola
paratu nahi izatea, ekonomiaren gestio publikoa ezar-
tzea historian jada egin dela erraten digute, eta zehazki
1989an porrot egin zuela. “Historia bukatu da”, aldarri-
katu zuen Francis Fukuyama pentsalari neoliberal esta-
tubatuarrak.KomunistakzirenEstatuetanere ‘demokra-
zia’ ezarri zen. Aberats izateko eskubidea lortu zuten
haiek ere, guk bezala, eta begira zein ongi joan zaigun
guztioi. Baina Habeas Corpusek abisatu zuen: ‘Hostia
que nos dieron, hostia que devolveremos!’.

Aberasteko eskubidea

Mikel RODRIGUEZ LANDA

Kolaborazioak

Mehatxua egia
bilakatuko balitz,
zein izanen zen
politiko horien
ardura? Zein Ebroko
Konfederaziotik eta
Nafarroako
Gobernutik Antonio
Casas geologoaren
beldur zientifikoei irri
egin dietenen
erantzukizuna?»

«Homosexualen
ezkontzak onartu
edo ez, abortua
legeztatu edo ez, eta
halako ñabardurak
alde batera utzita,
sistema hau
printzipio batean
oinarritzen da:
aberats izateko
(ustezko)
eskubidean»
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Txistulari
Eguneko
antolatzaileek
esker onez

Anabel ARBURUA (Etxalar-
ko txistularien izenean)

Baliodezatelaondo-
rengo lerrohauek, Etxa-
larren ospatu berri du-
gunTxistulariEgunaren
antolaketan lagundudi-
guzueneieskerrakema-
teko.
EtxalarkoUdala,usa-

zaleak,PuyetaLeire (ar-

tistak!!),Errege,Gotzon,
Elutsa eta La Basque
ostatuak,Riki... Eta ba-

tez ere MILA ESKER
Euskal Herriko hainbat
txokotatik egun eder

hau ospatzera hurbildu
zineten txistulariguztiei.
Plazerra izan da.

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

«Ni naiz gauero nire
buruarekin lotara
sartu eta bakean lo
hartu behar duena.
Zoritxarrez bizitzak
makilkadak ematean
ikasten duzu gehien.
Haur bat ezezkoarekin
hezten da, ez baiez-
koarekin. Horregatik,
positiboa positiboa
izan da niretzat, eta
ordaindu dudana txi-
rrindularitzarako onu-
ragarria izatea nahiko
nuke».

Patxi VILA
Berako txirrindulari ohia
ARGIA 2013.05.19

«Orain aldagelan sar-
tzean beteranoena
naiz. Baina tira, kan-
txak jartzen zaitu zure
tokian eta nortasun
agiria aldagelan geldi-
tzen da. Izan zaitezke
beteranoago, gaztea-
go, baina ondo joka-
tzen duenak ondo
dagoelako jokatzen
du, eta gaizki jokatzen
duenak, gaizki dagoe-
lako. Adinari ez diot
buelta handirik ema-
ten».

Abel BARRIOLA
Leitzako pilotaria
BERRIA 2013.05.23

11 galdera labur

Nor dugu Maider Atxa?
Almandozko 26 urteko neska.
Zein zaletasun dituzu?
Musika, lagunekin egotea, esku-
lanak…
PerukoAlcomayoherri ttikiraura
eraman diezu. Nolako esperien-
tzia izan da?
Esperienzia ikaragarria izan da,
errepikatzekomodukoa,eta%100
gomendagarria. Jende, toki eta
ohitura diferenteak ikusi eta eza-
gutu ditut.
Zerk eman dizu atentzio haun-
diena Perun?
Jendearen lasaitasunak eta zein

pozikbi-
zi diren

badutenarekin,nahizetaberrikun-
tzekin pozik gelditzen diren.
Nolakoak dira peruarrak?
Arras hurbilekoak, badutena gu-
rekin konpartitu dute haien etxe-
etan egon garen bitartean.
Ikasketak bukatuta. Orain zein
asmo dituzu?
Asmoa lana aurkitzea da, lortzea
bertze gauza bat izanen da!
Almandozko bestetatik zer da
gehien gustatzen zaizuna?
Laguneta familiaartekootorduak.
ZerduAlmandozekBaztangober-
tze herriek ez dutena?
Herri bakoitzak badu bere xarma
bertakoendako.
Zer duBaztanek soberan eta zer
faltan?
Faltan, lanpostuak; Sobran, he-
zetasuna! Baina hori Baztanen
parte da!
Besta egiteko toki bat?
Elizondo.
Amets bat?
Momentu honetan, ikasi-
takoarekin zerikusia duen
lan bat aurkitzea. Etorki-
zunean, nire bigarren herri
bihurtu den Peruko herri-
ra bueltatzea.

� Maider ATXA � Almandozko gaztea
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BERTSOLARITZA � MAIATZAREN 11N

Nafarroako Bertso
Eskolen Eguna
ospatu zuten
Donezteben

GIZARTEA

14 urte arteko
Eskolarteko
Bertsolari
txapelketan
Leitzako taldea
izan zen garaile

TTIPI-TTAPA
BertsoEskoletanda-

biltzan 14 urte arteko
Nafarroa osoko gaz-
tetxoekmaiatzaren11n
ospatu zutenNafarroa-
koBertsoEskolenEgu-
na. Doneztebeko zine-
maaretoak80gaztebil-
duzituen,besteakbes-
te, Lesaka, Arantza,
Igantzi, Doneztebe,
Sunbilla,Baztan,Leitza,
Altsasu, Iruñea, Bara-
ñain, Berriozar, An-

tsoain eta Atarrabiatik
etorritakoak. Bertsoa-
ren inguruan elkar eza-
gutzeko eta ikasturtea-
ri amaieraemateko fes-
ta izan zen larunbate-
koa.
Goizean lehenik, 14

urte artekoen Eskolar-
teko Bertsolari Txapel-
keta jokatu zen. 15 tal-
detan bilduta, guztiek
parte-hartzeko aukera
izan zuten. Azkenean,
Joanes Ilarregik, Xabat
Ilarregik eta Oiher Al-
tzelaikosatutakoLeitza-
ko taldeak lortuzuen le-
hen postua eta beraz,
datorrenekainaren22an
Orion jokatukodenEus-
kalHerrikoEskolarteko
Bertsolari Txapelketan
Nafarroako ordezkari
izango dira.

BERTSOPAPER
LEHIAKETA
Nafarroako Bertso-

paper Lehiaketako sari
banaketa ekitaldia egin
zenondotik.BertsoEs-
koletako kideek parte
hartu dute eta ondoko-
ak izandirasarituak:LH

3-4.mailan Lesakako
Orti ArotzenaPortu, LH
5-6.mailanBerakoEkhi-
ñe Zapiain Arlegi, DBH
1-2.mailan Leitzako
Joanes Ilarregi Marzol
eta Batxilergoan Bara-
ñaingo Mikel Lasarte.
Arratsaldean,gazte-

ek prestatutako gai eta
ariketekinXabierSilvei-
ra eta Julen Zelaieta
bertsolariekin bertso-
saioa egin zen.
Ikasleenpartaidetza

handia izan zuen saio
honekinamaituzen fes-
ta eguna.

ARGAZKIAK: NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEA
Bertso Eskolen Egunean parte hartu zuten ikasleak goitian eta 14 urte arteko txapelketa
irabazi zuen Leitzako taldea (Joanes eta Xabat Ilarregi anaiak eta Oiher Altzelai) beheitian.
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BERA

Beralandetan
izanen dira
solasaldiak
19:30ean

TTIPI-TTAPA
Aurten 200 urte be-

teko dira San Migel zu-
biko gudaz eta horren
inguruanhainbatekital-
di antolatzen ari dira.
Zubia bera auzolanean
egokitu da eta ekaine-
koortziral guzietanSan
Migel zubiaren inguru-
ko solasaldiak eginen
dira,19:30eanBeralan-
detan.
Lehenbizikoa ekai-

naren7an izanendaeta
Ger r en ondo r i oak
biztanleri zibilaren arte-
an historian zehar hi-
tzaldiaeskainikoduFer-
nandoMendiola, Nafa-
rroakoUnibertsitatePu-
blikokoHistoriaetaEko-
nomia Erakundeen Ar-
loko irakasleak.
Eka inaren 14an,

Efectos de la guerra en
Navarra a lo largo del
siglo XIX solasaldia es-
kainiko du Eduardo
Martínez Lakabe histo-
ria katedradunakNafa-
rroakoUnibertsitatePu-
blikoan.
Ekainaren21ean,As-

katzaile faltsuak, bene-
takoborreroak: emaku-
meen bortxaketa siste-
matikoak eta biztanleri
zibilaren sarraskia Do-
nostian1813urteanso-

lasaldia emanenduLo-
la Valverde Lamsfus,
Euskal Herriko Uniber-
tsitatekoHistoriaGarai-
kideak katedradunak.
Eka inaren 28an,

azkenik, Efectos de las
guerras sobre la pobla-
ción de Bera y de Bor-
tziriak a lo largo de la
historia. 1813: el episo-
dio más dramático so-
lasaldia eskainiko du
FernandoMikelarenak,
ZaragozakoUnibertsita-
teko irakasle titularrak.

Emaitza taldearen
antzezlana
igandean
Emaitzaantzerki tal-

dearen Esperando a la
inglesaantzezlana ikus-
gai izanendaekainaren
2an, igandearratsalde-
ko6:30eanKulturEtxe-
an. Sarrera 3 euro or-
daindu beharko da.

Igerilekua
ekainaren 7an
zabalduko da
Ekainaren 7an, or-

tziralarekin irekiko da
udal igerilekua. Astele-
hene t i k i gande ra
11:00etatik 20:00etara
egonen da zabalik.
Maiatzaren 30etik

ekainaren6raartekirol-
degianegindaitezkebo-
nuak eta ekainaren 7tik
aitzinera igerilekuanber-
tan. Bonua egitera joan
aitzinetik kuota Caixa-
bank-en sartu beharko

da eta egiaztagiria era-
man. Ikastaroetako
izen-ematea: lehor eta
uretako jarduetarako
izenaemateakiroldegi-
an egin behar da ekai-
naren 10etik 21a arte.

GIZARTEA � 200. URTEURRENA DELA ETA

San Migel zubiari
buruzko hitzaldiak
eskainiko dira
ekaineko
ortziraletan

UTZITAKO ARGAZKIA

100 urte bete ditu Modesta Huartek
1913ko maiatzaren 17an sortu zen Modesta Huarte Iñarga Agerrako Huarte
etxean. Mende bat beranduago etxe hori desagertua dago, baina 100 urte be-
te ditu Modestak eta ederki ospatu zuen Zalaingo Kamigua etxean, Paquito
seme bakarrarekin, Mari Carmen Otamendi errainarekin, Francisco Javier bi-
lobarekin, Elisa honen emaztearekin eta Leire eta Amaia birbilobekin. Berako
Udalaren izenean, Marisol Taberna alkateak eta Isidora Agirre zinegotziak lo-
re-xorta eta oroigarriak eman zizkioten. Biharamonean Ibardingo sagardotegi-
an elkartu ziren, familia handiarekin. Modesta, hamar senideren artean gaztee-
na zen. Hiru neska eta 7 mutiko izan ziren eta bi mutilek Argentinara joan be-
har izan zuten. 25 urterekin Patricio Iriarterekin ezkondu zen Modesta eta Fun-
vera pareko kantinan bizitu eta aritu zen lanean. Mende honetan hainbat lane-
tan aritua da Modesta, ostatuan, labrantzan, surtidorean, kontrabandoan, jos-
tun… Bere bizipenak laburbiltzeko aipatu digunez, «orduan lan egiteko bizi-
tzen ginen, ez orain bezala, orain bizitzeko lan egiten da».

UTZITAKO ARGAZKIA

Odol emaileentzat dominak
50 aldiz odola eman duten herriko eta inguruko odol-emaileei dominak eman
zizkieten maiatzaren 17an Kultur Etxean. Aipamen berezia merezi dute 80 al-
diz odola emanduenVictorinoCabo irundarrak eta dagoeneko ehun aldiz eman
duen Patxi Baldak. Mariatxo Huartemendia Berako ordezkariak eta Adonako
Juan Maria Mas presidenteak eta Javier Boneta presidente ordeak eskerrak
eman zizkieten denei, nahiz eta batzuk ezin izan zuten ekitaldira azaldu.

Ba al zenekien…
Javier Prieto moto gidari beratarra hiruga-
rren izan zela Los Arcosko zirkuituan Nafa-
rroakomotoziklismoko Irekiko lehenproban,
Zona Norte txapelketan

?
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LESAKA

HEZKUNTZA � EKAINAREN 3TIK 14RA

Musika Eskolan
izen emateko epea
laister irekiko da
Helduek ere
matrikulatzeko
aukera daukate

Aitor AROTZENA
Udal Musika Esko-

lak 2013-14 ikasturte-
rako matrikula epea
ekainaren 3tik 14ra za-
balduko du. Herriko
Etxean egin behar da
948 637005 telefonora
deituz.
5urtetikgoitikohau-

rrak matrikulatu dai-
tezke. Helduek erema-
trikulatzekoaukeradau-
kate (13 urtetik goitiko-
ak adin mugarik gabe).
Zerbait gehiago be-

har izan ezkero telefo-
no honetara dei daite-
ke (618264659). Musi-

ka Eskolan akordeoia,
trikitixa, pianoa, klari-
netea, zeharkako txiru-
la,gitarra,saxofoia,per-
kusioa, txistua, tronpe-
ta eta tronboia ikasdai-
tezke.

Erretiratuen
txapelketak
San Fermin elkarte-

ko mus, seiko eta na-
haste txapelketakekai-
naren 3, 4 eta 5ean jo-
katuko dira, 18:00etan
hasita. Toka, igel-joko
eta pirla txapelketak,
berriz, ekainaren 6an,
18:00etan. Parte hartu
nahi dutenek ostatuko
arduradunari eman be-
har diote izena eta txa-
pelketak bukatzerako-
an luntxa eskainiko da.
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UTZITAKO ARGAZKIAK

Hiru lesakar Aian nagusitu den Emakume Probako taldean
Maiatzaren 12an ospatu zen Aian (Gipuzkoa) Asentzio Feria famatua. Baserrie-
tako produktu eta aziendak ikusgai izan ziren egun osoan. Bezperan, Emaku-
me Proba egin zen lehen aldiz eta Ibarra, Orio eta Astigarragako emakumeen
taldeak aritu ziren, zortziko taldetan, 500 kiloko harriari tiraka, lehenbiziko Bi-
zi Iturri sarian. Horien artean Ibarrako taldea nagusitu zen, hiru lesakar bertan
zirela: Estitxu Almandoz, Ainhoa Altzugarai eta Rakel Deskarga. Ibarrako tal-
deak 30 plaza egin zituen eta metro bakarrarengatik nagusitu zitzaion Orioko
taldeari. Astigarragako taldeak 27 plaza pasatuak egin zituen. Hiru lesakarren-
tzat lehenbiziko Emakume proba izan zen, nahiz eta entrenatzen inauteriak pa-
satuta hasi ziren, Ibarrako taldeak sokatirako txapelketak bukatuta. Ainhoa Al-
tzugarai eta Rakel Deskarga Ibarrako taldearekin aritu ziren sokatiran eta Eus-
kadiko txapeldun suertatu ziren gainera.

ARGAZKIA: IRANTZU PASTOR

75 lagun bildu ziren 18M Plazara ekimenean
Eguraldiak ez zuen batere lagundu, baina halere 75 lagun elkartu ziren maia-
tzaren 18an Herrira Mugimenduak deitutako 18M Plazara ekimenean, "Giza es-
kubideak. Irtenbidea. Bakea. Euskal presoak Euskal Herrira" goiburupean.

ARGAZKIA: JUANJO GUERRERO

Mailaz igo dira Beti Gazteko jubenilak
Gipuzkoako lehen mailatik ohorezko mailara igo-
tzeko fasekoazkenpartida7-0 irabazita, lehenpos-
tua eta mailaz igotzea lortu zuten Beti Gazteko ju-
benilek. Larunbat honetan, txapeldun izateko fina-
la jokatu behar zuten Elgoibarren kontra.



XXI. Gasna
lehiaketa eta
eskulangileen
azoka izanen
dira ekitaldi
nagusiak

Irune eta Itsaso
Ekainaren2anospa-

tuko da Gasna Feria
eguna. Goizeko 10eta-
tik 2etara gasna eta es-
kulangileen azokaego-
nen da ikusgai. 12:30-
ean herriko trikitilariek
emanaldiaeskainikodu-
te. 14:00etan Baztan-
Malerreka-Bortzirieta-
koXXI.gasna lehiaketa-
ren sari banaketa egi-
nendaetaondotik fron-
toian bazkaria izanen
da. Bazkarirako txarte-
lak Elutsan egon dira
salgai maiatzaren 28a
arte. 18:00etan herriko
dantzariekdantzasaioa
eginendute. Egunoso-
aneskolazaharretanes-
kulanenerakusketa eta
Iriondoan labrantzako
tresnazaharrenerakus-
keta izanen dira ikus-
gai.

Herriko okindegiko
batzar orokorra
Ekainaren 4an arra-

tsaldeko 7etan eginen
da Batzar orokorra He-
rriko Etxeko bilera are-
toan. Aztertuko diren
gaiak honakoak izanen
dira: joan den urteko
kontuak ikusi eta onar-
tzea, lehengo urtean
itxitakoekitaldikoema-
itzenerabilerarakopro-
posamena, sozietatea-
ren partaidetza eskual-
daketen onespena, es-
kariak eta galderak eta
batzordearen akta ira-
kurri eta onartzea.

Txiste kontalaria
Larraburuan
Ekainaren 9an La-

rraburuan umore egu-
na ospatuko da txiste
bazkariarekin eta akor-
deoiak lagunduta.Txis-
te kontalaria Guillermo
Segurola izanen da eta
akordeoilariak berriz,
Igoa eta Madariaga.
Ekainaren4aarteapun-
tatzeko aukera izanen
da 948635081 telefo-
nora deituz (Xoraxuriko
Borda).Bazkide zein ez

bazkideentzatgonbida-
pena luzatua dago.

Txistulari Eguna
euripean
Maiatzaren 18an

Txistulari Eguna ospa-
tu zen. Eguraldiak la-
gundu ez bazuen ere
antolatzaileekbalorazio
positiboaegindute.Egi-
tarau guztia bete zuten
eta giro ederrean pasa
zuten eguna.

Herriko lanak
egiteko
kontratatuak
Langabeziandauden

pertsonen artetik, eta
bakoitzak dituen ezau-
garriak aztertu ondotik,
bi lagun kontratatu di-
tu aurten Udalak herri-
ko lanak egiteko: Ro-
berto Irigoien eta Ma-
ttinZelaieta.Bakoitza4
hilabete eta erdiz ariko
da lanean.

Igerilekuko
monitoreak
Eka ina ren 22 t i k

abuztuaren 25era ego-
nendazabalikudal ige-
rilekua eta Oihan Ipa-
rragirre eta Julen Aran-
buru ariko dira zainda-
ri lanetan. Noizbait bie-
takobakarrenbatekor-
dezkoren bat beharko
balu,RodrigoMartinari-
kodaordezkapenaegi-
ten.
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OSPAKIZUNAK � ALTXATAK ANTOLATUA

Gasna Feria
Eguna ospatuko
da ekainaren 2an

ETXALAR

ARGAZKIA: AINTZANE OLLOKIEGI

Landagain eskola LOMCE eta murrizketen aurka
Maiatzaren 9an Landagain eskolak "LOMCE eta murrizketarik ez" aldarrikatze-
ko zenbait ekintza egin zituen plazan. Zuzendaritza taldeak gurasoei power-
pointaren bidez “Zer da LOMCEa? zein eragin du zuen seme-alabarengan?”
solasaldia eskaini zuen.

ARGAZKIA: IRATI LUJUA

Elkarretaratzea presoekin elkartasunean
Maiatzaren 18an elkarretaratzea izan zen “Plazak bete kartzelak husteko” le-
lopean. 100 lagun inguru bildu ziren eta deialdi nazionala 12ak aldera bazen ere
zertxobait atzeratu zen txistularien ekitaldiarekin batera ez izateko. Ondotik txis-
tulariek alaituta pintxo jatea izan zen.
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ARANTZA

GIZARTEA � HEZIKETA

Pelle-ttiki Haur Eskolan
aurrematrikula egiteko epea
zabalik da
Maiatzaren 31
arte eman
daiteke izena

Nerea ALTZURI
PelleTtiki hauresko-

la haunditzen ari da. Bi
haurrekinhasi zen ikas-
taldia eta orain bede-
ratzi ttiki daude. Baina
aurreikuspenakeginbe-
har dira eta maiatzaren
16an, haur eskolaren
helduden ikasturtearen
inguruko xehetasunak
eman zituen Koldobike
hezitzaileak.2013-2014
ikasturteko aurrematri-

kula epea maiatzaren
31n buka tuko da .
9:00etatik13:00etaradu
orain ordutegia eta ho-
ri luzatzearen inguruko
aukeraz solastu ziren.

Eskolaren
mendeurrena
Ekainaren8anospa-

tuko da esko la ren

ehungarrenurteurrene-
ko besta. Bazkariko
txartelenprezioakalda-
tu dira: Helduen txarte-
la 20 eurotan izanen da
(arratseko pintxo bat
barne). 14 urte arteko-
en bazkariko txartela
berriz, 10 eurotan. He-
rrikoostatuetan
salgai daude.

ARGAZKIA: AITZIBER ALMANDOZ

45 lagun bildu zituen Herriraren ekimenak
Eguraldiak lagundu ez zuen arren, 45 lagun bildu
zituen plazan maiatzaren 18an Herrirak deitutako
18M Plazara Ekimenak. Elkarretaratzeaz gain, ber-
tso afaria ere egin zen presoen eskubideen alde eta
aplikatzen zaizkien salbuespen neurrien kontra.

HERRIKO ETXEA

Maiatzeko udal informazioa banatu da etxez etxe
N. ALTZURI
Berriki etxez-etxe hilabete honeta-
ko udal informazioa banatu da.
Joandenotsailaren14an ImanolAr-
tola zinegotzi eta alkateordeak di-
misioa aurkeztu ondotik, alkateak
KoldobikeGorostizaaukeratudual-
kateorde lanetarako.
Bertzalde, martxotik urrira bitarte
Markel Jorajuria herriko lanetan ari
da, Anjel udal langileari laguntzen.
Langabetu bat kontratatzeagatik
Nafarroako Gobernuak dirulagun-

tzaemanendu.Doneztebekoenple-
gubulegotik lauaranztarbidali zituz-
ten eta udalak Markel aukeratu du.
Herriko bestetan jartzen den eske-
natokiazahartuaetaarriskutsuaze-
goenez, kioskoa berritu da.
Berriz ere, herrian ongi aparkatze-
ko deia egin da. Batez ere, Goiko
karrikan agerian gelditzen da hori.
Azkenik, urteko auzolanei dagokie-
nez,eginezduteneiekainaren30ar-
te zeregin horretarako epea dagoe-
la oroitarazi du udalak.

Ba al zenekien…
Jendarte Batzordearen ekimenez, bertako
produktuak saldu eta erosi ahal izateko egi-
tasmoa abian jarri nahi dela eta ortziral ho-
netanarratsaldeko7etanBaskulangaiari bu-
ruz mintzatzeko bilera dela

?
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IGANTZI

GIZARTEA � HERRIKO ETXEA

Euskararen
erabilera plana
onartu du Udalak
Erabilera
indartu eta
bultzatzeko

TTIPI-TTAPA
2012an Igantzi UE-

MAnsartuzen,etauda-
lean euskararen egoe-
razertandenaztertuon-
dotik, berriki euskara-
renerabileraplanaonar-
tu du. Planaren helbu-
ru nagusia izanen da
udaleaneuskararenera-
bilera indartzeaetabul-
tzatzea.Horretarakoad-
ministrazioko barrene-

ko eta kanpoko harre-
mana euskaldundu be-
har dira, bai herritarre-
kin, bai bertzelako ad-
ministrazioekin.
Euskararenerabilera

normalizatzeko ezin-
bertzekoadaherritarren
jarrera aktiboa. Horre-
gatik, herriko etxera jo-
an behar dutenean,
Igantziko Udalak herri-
tar guztiak animatu na-
hi ditu egin behar dire-
nak euskaraz egitera.
Beraz, herriko etxean,
idatziz edo ahoz dela,
lasaiederreaneuskaraz!

UTZITAKO ARGAZKIA

Herrira ekimenak 40 lagun bildu zituen
Euskal presoen eskubideen aldeko elkarretaratzea
deitu zuen Herrirak maiatzaren 18an eta 40 lagun
bildu ziren herriko plazan, euriari aurre eginez.

UTZITAKO ARGAZKIA

Ehun lagun baino gehiagok parte hartu zuten bi lan saioetan.

EUSKARA MANKOMUNITATEA � EUSKARARI BURUZKO GOGOETA PROZESUA

Emaitzak aurkezteko
tenorea ailegatu da
TTIPI-TTAPA
Otsailean hasi eta

maiatzera arte, Bortzi-
rietako Euskara Man-
komunitatea gogoeta
prozesuan aritu da,
2014-2017tarteaneus-
kara normalizatzeko
erronkak eta lan ildoak
finkatzekohelburuare-
kin. Horretarako hain-
bat elkarrizketa sakon
eta bi lan saio egin di-
tu; guztira 100 lagun
baino gehiagok parte
hartu dute prozesuan.
Azkenbizpahiruas-

teotanprozesuan jaso-
tako ideiak antolatzen
arituondotik,emaitzak
aurkezteagelditzenda.
AurkezpenaBeranegi-
nen da, Toki Ona insti-
tutuan, datorren ekai-
naren 7an, ortzirala,
arratsaldeko7:00etan.
Aurkezpenak ordu bat
iraunen du.
Aurkezpena irekia

izanen da, edozeinek
parte hartzeko modu-
koa.Deibereziaegiten
zaie gogoeta prozesu-
an (elkarrizketetan na-

hiz lan saioetan) parte
hartudutenguztiei,bai-
ta euskara batzordee-
tako kideei ere.

Begiraleentzako
ikastaroa
Bertze aldetik, be-

giraleentzako ikastaro-
ak eskainiko dira ekai-
naren 15, 22 eta 29an
Berako Beralandetan,
DindaiaetaAnfasenes-
kutik. Izenemateaekai-
naren3tik13raeginbe-
har da Mankomunita-
tean (25 euro).

BORTZIRIAK



16 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 591 zk.

2013.05.30

GIZARTEA

GIZARTEA � MENDIALDEKO MANKOMUNITATEEN PROTESTA

Babestutako Gizarte Lana burutzeko
dirulaguntza deialdiak herri txikiak
kaltetzen dituela uste dute
Elkarretaratzea
egin dute
hilaren 27an
Iruñean

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuari 2013an Toki Era-
kundeetarako eta hain
zuzen,BabestutakoGi-
zarteLanproiektuakga-
ratzeko oinarriak ezar-
tzen dituen dirulagun-
tzen deialdiaren Foru
Agindua aldatzeko es-
katudioteUltzama,Ma-
lerreka, Altsasu, Irur-
tzun, Etxarri Aranatz,
Leitza, Bortziriak eta
BaztangoOinarrizkoGi-
zarte Zerbitzuen Man-
komunitateek, Nafa-
rroako mendialdeko
herri ttikiak guztiz kal-
tetuakaterakodirelako.
Horretarako, helegitea
aurkeztu diote dirula-
guntza arautzen duen
Foru Aginduari.
GizarteMankomuni-

tateetako ordezkariek
diotenez, «orain arteko
proiektuetanezbezala,
esleipen irizpideak al-
datuegindituzteetazo-
naldebakoitzekobehar

zehatzei erantzuteko
aukera izan beharrean,
biztanlegokopuruari le-
hentasuna eman zaio
eta ondorioz herri ttiki-
ak kaltetan aterako di-
ra». Azaldutako kexak
berezikiazpimarratuna-
hi du Mankomunitate
bakoitzari jartzen zaion
muga, mila biztanleko
gehienez 3 hilabeteko
kontratazioaegitekoau-
kera besterik ez baitu
onartzen dekretuak.
Horrekerrannahidu,hi-
riburu eta herri haun-

diek askoz aukera ge-
hiago dutela kontrata-
zioak egiteko eta aldiz,
herri txikien aukera
guztizbaldintzatuagel-
ditzen dela.
Ir izpide aldaketa

hauekoraindikgehiago
larriagotzen dituzte
azkeneko hiru urtetan
jasandako murrizketen
ondorioaketababestu-
tako gizarte lanaren
egoeraprekarioa.Guzti-
ra%70komurrizketa ja-
san du (2010ean 7.170
eurokodirulaguntza izan

zuten proiektuak, eta
2013an 2.194 eurokoa
besterikezda izan).Ho-
nek kolokan utzi du gi-
zarteratze beharrei
erantzuteko aukera.
Enplegu baliabidea

izateaz gain, bertan
akonpainamendusozia-
laren eta formakuntza-
ren garrantzia azpima-
rratu nahi dute Gizarte
Mankomunitateek eta
elkarretaratzeaegitekoa
zutenhilaren27anIruñe-
an,GizartePolitikaSai-
leko bulegoen parean.

UTZITAKO ARGAZKIA

Mendialdeko Mankomunitatetako ordezkariak, Iruñean hilaren 22an egindako agerraldian.

BORTZIRIAK

Zakurren txerto
kanpaina laister
abiatuko da
TTIPI-TTAPA
Zakurren identifikazio
eta errabiaren kontra-
ko txerto kanpaina
ekainaren 3an abiatu-
ko da Bortzirietan.
ArantzakoAientsaeta
Eguzkialdean izanen
da albaiteroa, Osile-
kobordan (15:30) eta
Anguleroan (16:30).
18:00etan, Igantziko
Irisarrikozakurrakhar-
tuko ditu Mendibilen.
Ekainaren 4an, Aran-
tzako Bordalarrean
izanen da (16:00) eta
Herriko Etxeko arku-
peetan (17:00-18:30).
Ekainaren5ean, Igan-
tzikoaparkalekuaniza-
nen da (16:00-18:00)
e t a Be r r i zaunen
(18:30- 19:00).
Ekainaren 6an, Lesa-
kan izanen da. Auzo-
berrin (15:30), Zalan
(16:30) eta Nabazen
(17:30-18:30).Ekaina-
ren 10 eta 11n, Lesa-
kako herrigunean iza-
nen da, suhiltzaileen
ondoko almazenean,
16:00etatik 18:30era.
Ekainaren 12an eta
13an Berako elektro-
bian (16:00-19:00)eta
ekainaren 14an Etxa-
larren (16:00-19:00).



Migeliko
Anzizarrek
irabazi zuen
gazta lehiaketa

Maider PETRIRENA
Eguraldiak ez zuen

batere lagunduAstebu-
ru Kulturalean, baina
frontoian egin ziren eki-
taldi guztiak.
Ortziralean haur jo-

koak izan ziren; proba
konbinatuak, aulkiaren
jokoa,zankoak,margo-
tze tailerra,baitaaurpe-
gia margotzeko aukera
ere. Ondoren txokola-
tada goxo goxoa izan
zen.Gaueanmusa izan
zenBustitzostatuan.14
bikotek parte hartu zu-
ten eta irabazleak Tere-
sita Agirre eta Jose Mi-
guel Galain izan ziren.
Larunbatean Mendi

eta Bizikleta ibilaldiak
egin ziren, baina euria-
ren eraginez, 9 lagunek
bakarrikpartehartu zu-
tenMendi ibilaldian eta
5 bertzerik ezBizikleta-
koan. Eguerdian Arizti-
ga in kanpinean 50
gaztek egin zuten be-
raien otordua baita jo-
kuak eta karaokea ere.
Bazkalondoan hau-

rrekGorritirenanimalie-
kin jolastuetaberendua
izan zuten. Herriko an-
tzerki taldeak Sonrisas
y Lágrimas pelikularen
antzezlana egin zuen.
Akitzeko igandean, 5.
artisau feria ikusgarria
izan zen. Herriko talo-
gileek, txistorra, txoko-
late eta gaztako taloak
saldu zituzten, iazkoa-

ren doblea. Mila boleto
ere saldu ziren atsalde-
ko 7etan zozketatu zen
sari eder batendako.
Eguerdian herriko haur
dantzariekberaien ikus-
kizuna eskaini zuten.
Eguerdiko 14etan feria
itxi etaUlibeltzakElkar-
tean egin zen bazkaria,
artisauekin eta lan egi-
ten ari zen jendearekin.
Arratsaldez ere feria
ikusteko modua izan
zen. Haurrek ere birzi-
klapen tailerra egiteko
aukera izan zuten esne
kajekin: karetak, cd-ak
eramateko boltsitoak,
boltsoak, karterak, lo-
reak…

GAZTA LEHIAKETAKO
SARI BANAKETA
Arratsaldeko 7etan

gazta lehiaketarenemai-
tzak jakitera eman zi-
ren. Txapelduna Mige-
liko Anzizar (60 euro)
izan zen, bigarrena Jo-
sefina Jorajuria (40 eu-
ro) eta hirugarrena Pri-
menekoborda baserri-
ko gazta (20 euro) . Or-
duhonetaneresariaren
zozketa izan zen. Irati
Zugarramurdi neskak
aterazuenzenbakiaeta
hau Klemente Iriarteri
tokatuzitzaion.Azkenik
10 gazten erdika guzti-
ak, hau da 20 puska
gazta zozketatu ziren,
sarirako erositako bo-
letoarenzenbakiarekin.
Ezin hobeki joan da

Asteburu Kulturala eta
zorionak eta eskerrak
emanbeharzaizkieber-
tan parte hartu duten
guztieibaita lagundudu-
ten guztiei ere.
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SUNBILLA

OSPAKIZUNAK� MAIATZAREN 17TIK 19RA EGIN ZEN

Euriari aurre egin
eta bikain atera
zen Asteburu
Kulturala

ARGAZKIA: JOSUNE AGIRRE

Malerrekako Egunerako herriko mus ordezkariak
Maiatzaren 11n, Malerrekako mus txapelketarako kanporaketa egin zen Sun-
billan. Bertan jokatu zuten lehendabiziko bi bikoteek maiatzaren 25eko Male-
rrekako Eguneko finalean jokatu zuten Eratsunen. Jose Martin Agirre eta Jon
Apezetxea izan ziren txapeldunak eta Mikel Arrieta eta Xabier Rojas berriz
azpitxapeldunak.

ARGAZKIA: INES ELIZONDO

Esther Apeztegiak 200
euroko erosketa balea
Donezteben
Maiatzaren 10ean Doneztebeko
Udaberriko feria ospatu zen.Bertan
Doneztebarrakelkartekokomertzio-
ak lehen urtez kanpora atera ziren
eta 200 euroko lau erosketa txarte-
la zozketatu zituzten bezeroen ar-
tean. Horietariko bat Sunbillako
Esther Apeztegiari tokatu zitzaion,
bere biloba Xabier Gorriaren esku-
tikateria.Argazkian,JoneetaXabier
Gorria bilobekin ageri da Esther.

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA ETA MARIA SARRATEA
Argazkietan ageri denez, parte hartze handia izan zen Asteburu Kulturalean.
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OSPAKIZUNAK � BEZPERAN ERE ZENBAIT EKITALDI

Errekaren Eguna
ekainaren 8an
ospatuko da
Niko Mindegia
eta Ibai Meoki
ariko dira
aurten ere
izarren taldean

TTIPI-TTAPA
ErrekarenEgunaos-

patuko da ekainaren
8an, Erreka elkarteak
udalaren laguntzaz an-
tolatuta. Bezperan ere
zenbait ekitaldi izanen
dira.

ORTZIRALA, EKAINAK 7
• 16:30: Erreka Pilota
EskolakoFinalak4ter-
diaren barrenean
•20:00:Proiekzioa Igor
AgestareneskutikLe-
ku Eder Zineman,
mendi eskaladari bu-
ruzkoa.
•22:00:SantaLuziaPla-
zan Mus Txapelketa.

LARUNBATA, EKAINAK 8
• 9:30etik aitzinera ki-
roldegian partidak.
• 9:30:Errekak alebin
mutilak eta neskak.
•10:30: Infantil neskak.
•11:30: Infantilmutilak:

Erreka - Anaitasuna
(kopa irabaziduenhe-
rriko taldea, liga iraba-
zi duenaren kontra)
• 12:30 Errekako Judo
Eskolakoerakustaldia.
• 15:30: Eskubaloia
Benjaminak.
• 16:30: Jubenilak vs
Beteranoak ( aurten-
go jubenilen taldea,
Txomin eta Iban Min-
degiak entrenatzen
dutena, Errekako jo-
kalari ohien kontra).
•17:30:Triangularhaun-
dia: Erreka A, Erreka
B eta Izarren Taldea.
Errekako talde senio-
rrabi taldetanbanatua
eta Izarren konbinatu
bat.Horienartean,no-
la ez, Niko Mindegia
(NaturhouseLogroño)
eta Ibai Meoki (Anai-
tasuna), Asobal mai-
lan ari diren bi donez-
tebarrak.Partiduenar-
teanErrekakoDantza-
rien erakustaldia.
•21:00HerriAfariaSan-
ta Luzia Plazan (txar-
telak Titi Ostatuan
ekainaren 5a arte).
• Gaupasa DJ Luismi-
rekin.

DONEZTEBE

UTZITAKO ARGAZKIA

LOMCE Hezkuntza kontraerreformaren aurkako elkarretaratzea
Doneztebeko eskolako lehen eta bigarren hezkuntzako hainbat irakasle eta gu-
rasobildu zirenmaiatzaren9angobernuakonartuduenLOMCEhezkuntza kon-
trarreformaren aurka protesta egiteko. Izan ere, lege honek eskola publikoaren
baloreak deusezten dituela uste dute. Bilkuran adierazi zutenez, «Erreforma
berzentralitzailea, antidemokratikoa, publikoaren kalterako irakaskuntza priba-
tua sustatzen duena, merkantilista, baztertzailea, curriculuma guztiz aldatzen
duena, laikotasunaren eta baloreen hezkuntzaren kontrakoa, desberdintasu-
nak sustatzen dituena, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna ahazten
duenaeta irakasleen lanagutxiestenduenada».HorregatikguztiagatikEzhaun-
di bat erran zioten LOMCEri, «eskola publikoa denona eta denontzat delako».

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Shanti eta Titi Ostatuek irabazi dute 6. pintxo lehiaketa
Maiatzaren 15ean banatu ziren Herriko Etxean seigarren pintxo lehiaketaren
sariak. Zortzi ostatuk parte hartu dute aurtengoan eta epaimahaiaren sari na-
gusiaShanti ostatuarentzat izanda. Publikoarenaberriz, Titi ostatuarentzat izan
da. Shanti ostatuak desmigatutako ahate delizien brika foierekin, saltsa gazi-
gezan eta sagar konpotarekin aurkeztu zuen eta udalak emandako oroigarriaz
gain, Iruñeko Alhambra jatetxean bi lagunendako bazkaria irabazi zuen. Titi
ostatuak, berriz, zigalak meloiarekin eta aguakate kremarekin aurkeztu zituen.
Bi ostatu hauetaz gain, Ameztia, Bixen, Ekaitza, El Café eta Maylin ostatuek
hartu dute parte. Bozketetan parte hartu zuten bezeroen artean Inurrieta ardo
lote bat zozketatu zen eta Irrintzi ostatuan bozkatu zuen Asier Mutuberria San-
testebanek eskuratu zuen.
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GIZARTEA � MALERREKAKO EGUNERA JOATEKO

Manolo Ganboa
eta Xabier Irisarrik
irabazi zuten mus
txapelketa
Endika eta
Iñigori irabazi
zioten finalean

Mattin LARRALDE
Malerreka Eguneko

mus txapelketan joka-
tzeko sailkapen parti-
dak jokatu ziren Herri-
ko Ostatuan maiatza-
ren 10ean. Lau bikote
aritu ziren lehian, eta fi-
nalera Endika eta Iñigo
alde batetik eta Mano-
lo eta Xabier, bertzetik,
ailegatu ziren.
Oso partida polita

ikusi zen eta azkenmo-
menturaartegauzakpa-
rekatuak izan ziren. Bi
bikoteek merezi zuten
irabazteabainabat iza-

ten da txapelduna.
Azkenean, Mano lo
Gamboa eta Xabier Iri-
sarri izan ziren txapel-
dun eta eurek osatuta-
koa izan da Elgorriaga
ordezkatuduenbikotea
Eratsunen. Hurrengo
alean jakinenduguEra-
tsunen irabazterik izan
duten edo ez.

Lehen jaunartzeak
Beste aldetik, mai-

tzaren 19an bost gaz-
tetxok lehen jaunartzea
egin zuten elizan. Aina-
ra, Andrea, Egoitz, Eki-
ñeetaYenidiredirabost
gaztetxoen izena.Egun
ederrapasatuzuteneu-
ren familiarekin. Zorio-
na guztiei!

ELGORRIAGA

ARGAZKIAK: MATTIN LARRALDE
Herriko mus txapelketako finalistak ageri dira goiko argazkian eta lehen jaunartzea egin
zuten neska-mutikoak behekoan.
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Arkaitz MINDEGIA
Javier Sein bikain

dabilBTTbizikletarekin.
Euskadiko irekian eta
Caja Rural kopan lider
doa, jokatudituenazken
bi lasterketak irabazion-
dotik. Berriki Nafarroa-
ko selekzioarekin kon-
bokatuta Espainiako
txapelketan parte har-
tu zuen eta karrera bi-
kaina egin ondotik lau-
garren postuan bukatu
zuen.Honela,Espainia-
ko rankinean laugarren
dago.

Udalekuak
Uztailaetaabuztuan

Iturenen ere udalekuak
edo ludoteka izanenda.
Egitasmo hau aurrera
eramanen dute Izaro
Ariztegiketa IxiarBazte-

rrikak.Bihilabetehaue-
tangisaguzietakoekin-
tzak burutuko dituzte,
ateraldiak, tallerrak,
dantzak, jolasak…
2 urtetik gorakoen-

tzat dago zuzenduaeta
ordutegia bileran ze-
haztukoda,gurasoekin
egon ondotik. Apunta-
tzeko 679 512 963 te-
lefonoradeitubeharda.

Aurtizko Ostatua
Denboradexenteda-

ramaAurtizkoostatuak
ateak itxita.Herrikobes-
tatan, azaroan, ireki zi-
tuen ateak azkenekoz
gazteen eskutik. Pare
batdeialdiegindiranor-
baitek alokatzeko, bai-
na ez da inor ere aur-
keztu. Duela gutti hasi

direnudal langileakhor-
txedabiltza txukuntzen,
kontraleihoak pinta-
tzen… lan hauek buru-
tuta udalak berriz ere
deialdia eginen du.

Trukerreka Azoka
Malerreka Trukerre-

kako kideak ekainaren
9ko azoka prestatzen
dabiltza. Aurreko hila-
betetakoa bezalakoa
izanenda,bainahilabe-
tetikhilabetera jendege-
hiago hurbiltzen ari da.

Ander Erasun
finalera
Ander Erasun aizko-

lariak Urrezko Aizkora-
ko sub-23 finalerako
txartela lortu du, Lei-
tzako finalaurrekoan
kanpoan utzi baitzuen
Ruben Saralegi. Ande-
rrek19minutueta44se-
gundo behar izan zitu-
en lana burutzeko eta
Saralegik24minutueta
11 segundo. Anderre-
kin batera Julen Kaña-
mares sailkatu zen.

KIROLA � BTTAREKIN LIDER DA EUSKADIKO IREKIAN ETA RURAL KUTXA KOPAN

Espainiako txapelketan
laugarren egin du Seinek

ZUBIETA

ITUREN

Fermin ETXEKOLONEA
Ekainaren 1ean, la-

runbatarekin eginen da
Uritzako fiesta, zortzi-
garrenurtez.Beti beza-
la, aterpe bat moldatu
da eta bazkaria eginen
da. Herriko soinulariek
ere giroa alaituko dute.
Biharamonean Besta-
berri izanendaetaazke-
neko urteetan bezala,
gazta lehiaketa eginen
da. Irabazleak bi otor-
du izanen ditu Herriko
Ostatuan eta bigarre-

nak bi botil ardo. Hau-
tetsiek herrian kontura
bazkariaegitenduteeta
gero udalak berendura
gonbidatzen ditu herri-
tarrak, lehiaketara aur-
keztutako gaztak apro-
betxatuz. Herriko soi-
nulariak ere ariko dira.
Berrikuntza bezala,

aurten Herriko txokorik
politena lehiaketa egi-
nen da. Ez da preziso
balkoia izan behar, ata-
ria, leihoa…Txitxillo el-
karteko kide batek, zi-

negotzibatek,Cederna
ko teknikariak eta adi-
tu batek osatuko dute
epaimahaia. Berenda-
tzeko denboran saria
emanenda.Hemenere
lehenbizikoakbiotordu
izanen ditu eta bigarre-
nak bi botil ardo.

Gazteen besta
Ekainaren 15ean

gazteek besta antolatu
dute, egun osoko egi-
tarauarekin. Inauterie-
tan valentziar batzuk

ezagutu zituzten eta
handik etortzekoak di-
ra, paella prestatu eta

beste ekintzetan parte
hartzera. Programaze-
hatzagoa hurrengoan.

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 1 ETA 2AN

Uritzako fiesta eta Bestaberri
ospatuko dira asteburuan

UTZITAKO ARGAZKIA

Lehen jaunartzea
Lehen jaunartzeaegin zutenmaiatzaren12anzazpi
neska-mutikok: MarionElizalde,LoraSantesteban,
Luaia Fagoaga, Iker Loiarte, Aimar Iribarren, Saioa
Mariezkurrena eta Ixone Elizalde.

UTZITAKO ARGAZKIA

Lehen jaunartzea
Maiatzaren 19an lehen jaunartzea egin zuten hiru
neska-mutikok, Xabier, Aimar eta Janirek.

UTZITAKO ARGAZKIA

Bikain dabil Javier Sein mendi bizikleta probetan.
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Mendaur eta
Erreka guraso
elkarteek
antolatua

Arkaitz MINDEGIA
Mendaur eta Erreka

guraso elkarteek anto-
latutako Doneztebe
Udaberritua ekimena
arrasarrakastatsua izan
da.Birbira taldearen la-
guntzaz, 200 ume bai-
no gehiagok parte har-
tu dute antolatutako
zazpi tailerretan. Tailer
hauetan loreak, kutxak,
26 txorimalo egin dira
eta eskola barrenean,
nola kanpoan ikusgai
daude.
Ekimen honetan bir-

ziklatutatekomaterialak
landu dira helburu des-

berdinekin: birziklape-
naren mundua ezagu-
taraztea,eskuzeginda-
ko materialen trebezia
lantzea, elkar-lana bul-
tzatzea, eskola apain-
tzea, eta, batez ere, on-
gi pasatzea.

Malerreka kantuz
eta literatur
solasaldiak
Malerreka kantuz

ekainaren 13en Saldia-
sen eginen da, 12:00-
etanplazanhasita.Ber-
tze aldetik, ekainaren
13an Literatur Solasal-
diakprogramarenbiga-
rren saioa eginen da
SunbillakoHerrikoEtxe-
ko ganbaran, 20:00e-
tan.Mikel Tabernarekin
Alkasoroko benta libu-
ruaz ariko dira.

GIZARTEA � BIRZIKLAPENA BULTZATUZ

Doneztebe
Udaberritua ekimena
arrakastatsua izan da

URROZ

MALERREKA

Joseba URROTZ
Hainbatatzerapenen

ondotik,eginadagogoi-
ko ur hornidura berri-
tzearen lana. Urte ba-
tzukpasatudiraproiek-
tua onartu zenetik; ha-
sieran,gobernuarenal-
detik dirulaguntza za-
lantzan egon zen baina
azkenean lortu zen eta
lanak esleitu ziren. Sa-
soi Eraikuntzak enpre-
sari egokitu zitzaion la-
nenegiteaetahauekere
ez dute lan erraxa izan,

eguraldi kaxkarra egin
baituazkenaldian,men-
dian lanean aritzeko.
Honez gero, martxan
dago instalazioa,aspal-
diko hodi zaharrak al-
datu eta hobekuntzak
eginez,bertzeurtemor-
doxkabaterako lasaita-
suna izanen da.

Marvin taldearen
bideoa
Aitzineko ale batean

aipatu bezala, argitara-
tu dute Iruñeako rock

taldegaztearenbideoa,
leurtzakourtegietangra-
batu zutena, bertze le-

ku batzuen artean. In-
terneten ikusi daiteke,
Youtubeatarian: “Esta-

re atento” izeneko kan-
tua da. Merezi du ikus-
tea!

LANAK � HAINBAT ATZERAPENEN ONDOTIK

Goiko ur hornidura
sarea berritu da

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Ekainaren 22an ospatuko da artisaun eguna
Iaz bezala, aurten bigarren aldiz Artisau Eguna izanen dugu Urrotzen, Ekaina-
ren 22an hain zuzen ere. Egitaraua ia zehaztua dago, baina izanen duzue ho-
rren berri ondoko alean; azoka, zozketak, erakusketak, bazkaria eta musika ez
dira faltako. Hartu tartea egun hortarako!

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Ahari onenak saritu dituzte Doneztebeko Udaberriko Ferian
14 buru aurkeztu ziren maiatzaren 10eko ahari lehiaketara, 9 artzainen esku-
tik. 5mutur beltzen artean, Donamariko Zabalteneko JoxeMari Indak aurkeztu-
takoarentzat izan zen 120 euroko lehen saria eta baserri bereko bertze baten-
tzat 50 euroko hirugarren saria. 70 euroko bigarren saria, berriz, Beintza-La-
baiengo Iñarreko Angel Elizondorentzat izan zen. Mutur gorrien atalean, 9 bu-
ru aurkeztu ziren. Lehenbiziko sariaOizkoTelletxenekobordakoLucioTelletxea-
rentzat izan zen. Bigarren saria Iturengo Zubialdeko Isidro Bazterrikak eskura-
tu zuen eta hirugarrena Donamariko Porotxeko Jose Miguel Lasagak.

UTZITAKO ARGAZKIA

Tailer hauetan 200 ume baino gehiagok hartu dute parte eta 26 txorimalo egin dituzte.
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ARKUPEAK � MAIATZEKO ATERALDIAK

Mendirik mendi eta
bidaiez bidai
segitzen dute
elkarteko jubilatuek

GIZARTEA

TTIPI-TTAPA
Maiatzean ere bere

hitzaldi, ikastaro, bidai
eta mendi ateraldiekin
segitu du Arkupeak el-
karteak.
Maiatzaren 2an 107

bazkide joanzirenLour-
desera eta aurreko ur-
teetan bezala, elizkizu-
netanpartehartuzuten,
baita Mikel Biain Do-
neztebeko apezak ba-
silikan emandako me-
zan ere. Bazkalondoan
errosarioa errezatu zu-
ten eta erien prozesio
hunkigarriaere ikusi zu-
ten.
Mendi taldea Irebe-

rrera igozen,Uitzikogai-
netikabiatuta.Ondotik,

ospakizunaere izanzu-
tenLekunberrikoLeku-
OnBerri jatetxean, Fer-
nando xerpak 71 urte-
betzeagatik cava kopa
banara gonbidatu bai-
tzituen guziak.
Maiatzaren 4an, be-

rriz, Goiz Mendi talde-
ak bere ohiturari eutsi
dio. Taldekide batek 70
urte betetzen dituene-
an mendi ateraldia eta
bazkaria izaten dute.
Oraingoan, Ana Huar-
tek egin zituen urteak
etamendira joanetage-
ro, Mendialde jatetxe-
an bazkaldu zuten.
Ikastaroei dagokie-

nez,sendabelarrenaha-
s i da os t i r a l e t an ,

16:00etatik18:00etara.
Ikastaroapraktikoa izan
dadin zenbait ateraldi
eginendituzte,belarrak
bildu, identifikatu eta
bakoitzaren ezaugarri
terapeutikoak ikasteko.
Maiatzaren 6, 7 eta

8an,NafarroakoPirinio-
ra joateko eta 9an San-
tander eta Asturias al-
dera atera ziren auto-
busak.
Maiatzaren23anbe-

rriz, 212 bazkide joan
zirenBordeleko feria fa-
matura. Egun bakarre-
an dena ikustea ezi-
nezkoa dela aipatzen
dute bertan izan dire-

nek eta horregatik, ba-
koitzak interesgarriena
iruditzen zaiona bixita-
tu zuen.

Maiatzaren20an,Be-
nidormera joanzenbes-
te talde bat, hamabi
egun pasatzera.

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
Arkupeak elkarteko mendizaleak Ireberren eta Mendialde
jatetxean egindako bazkariaren ondotik.

GIZARTEA � MAIATZAREN 30ERAKO ANTOLATU DUTE

Grebarekin bat
egiteko deitu dute
ELA, LAB eta EHNEk
TTIPI-TTAPA
Maiatzaren 30ean

grebaorokorrekodeial-
diarekinbategitekodeia
egin dute ELA, LAB eta
EHNE sindikatutik.
ELAren izenean Jo-

se Mari Arribillagak eta
LABen izenean Koldo
Saenzek eman zuten
deialdiaren berri eta
azpimarratu nahi izan
zuten«ezdelagreba la-
borala soziala baizik.
Krisi sozio-ekonomiko
larri batenaurreangau-

delakoetahorrekdenei
eragiten digu. Azkene-
ko Lan eta Negoziazio
kolektiboaren errefor-
mek negoziazio kolek-
tiboa blokeatu eta lan
baldintzenhaustura to-
tala suposatu dute».
Eskualdeko bi sindi-

katu nagusien ustez,
«krisia hasi zenetik go-
bernuezberdinek inpo-
satzen dizkiguten poli-
tikek emaitza bakarra
izan dute: krisian orain-
dik eta gehiago sakon-

tzea. Bizi dugun egoe-
ra ez da krisi ekonomi-
koarenondorioa,honen
aitzakipeanmartxan ja-
rri dituztenpolitikenon-
dorioa baizik. Politika
hauen helburua herri-
tarrakpobretzeaetaes-
kubideak kentzea da,
betikoek aberasten ja-

rraitzen dutela berma-
tzeko».
Greba egunean ,

12:30ean manifestazio
sindikaladeituduteAvia
gasolindegitik abiatuta
eta 18:00etan Lesakan
eta Elizondonmanifes-
tazio herritar sozialak
izanen dira.

Aitzinetik, maiatza-
ren 24an kotxe karaba-
na ibili zen eta burrun-
baeginzutenElizondon
UPNren egoitza pare-
an. Maiatzaren 27an,
berriz, kontzentrazioa
egin zuten Doneztebe-
koEnpleguBulegoaren
parean.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
ELA, LAB eta EHNEk Beralandetan egindako agerraldian.
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BERTIZARANA

OSPAKIZUNAK � HAINBAT EKITALDI LARUNBATEAN

Bertizaranako
Eguna ekainaren
1ean ospatuko da
Legasan
Julen Zelaieta
eta Iñaki
Aleman ariko
dira bertsotan
bazkarian

Martin BERTIZ
Legasa,Narbarteeta

Oieregik osatzen duten
Bertizaranabailarak,be-
re eguna ekainaren 1-
ean ospatuko du. Joan
den urtean Narbarten
ospatu ondotik, Lega-
saren txanda ailegatu
da. Hainbat ekitaldi an-

tolatu dira larunbatean
adin guztietakoherrita-
rrentzat. Hona hemen
egitaraua:
• 9:00 argi soinuak

Narbarte, Legasa eta
Oieregin.
• 10:00 gosaria. On-

doren mus txapelketa.
• Goiz osoan zehar

BKZ-kozuhaitzetaneta
puzgarrietan ibiltzeko
aukera (gurasoenardu-
rapean).
• 11:00Bertizarana-

ko I. Frontenis txapel-
ketako finala.
• 12:30 trikitilariekin

kalejira.
• 14:00 bazkaria Lega-
sako plazan, Julen Ze-
laieta eta Iñaki Aleman
bertsolariek alaitua.
•Bazkalondoren, tri-

kitilariekin kantu zaha-
rrak.
• Gauean afaldu na-

hi duenak bokata jate-
koaukera izangodu (al-

dez aurretik apuntatu
bazkariko txartelarekin
batera).
• Ar ra tsa lde eta

gauean dantzaldia Tri-
kidantz taldearekin.

Bikarioaren bisita
Duela gutti Narbar-

teko apaizak eman zu-
en berria, bi larunbate-

tik emanen zuela meza
aurrerantzean eta ho-
rren arrazoiak azaltze-
ko bikarioa maiatzaren
18an herrira etorri zen.
Ez omen dago apaizik
horrenbesteelizandako
eta aurrerantzean ho-
rrela izan beharko due-
la izan zenbere azalpe-
na.

UTZITAKO ARGAZKIA

Eguraldiak laguntzen badu, giro ederra izanen da aurten ere Bertizaranako Egunean.

BERTIZKO NATUR PARKEKO JAUREGIAN

Bi erakusketa ikusgai daude ekainaren 30a bitarte
TTIPI-TTAPA
Bertizko Natur Parkeko jauregian
bi erakusketa daude ikusgai. Pe-
droCigaerakusketagelan,Pedro
CigaetaDoroteaFernandezazken
jabepartikularrenargazki zaharrak
erakusketa dago ikusgai. Bida-
soa Erreka erakusketa gelan, be-
rriz, Nafarroako Gobernuko Lan-
da Garapen, Ingurumen eta Toki-
Administrazio Departamentuak,

Hezkuntza Departamentuarekin
batera Haur, Lehen eta Bigarren
Hezkuntzako ikasleei zuzenduta-
ko Zer da zuretzat basoa?margo
eta argazki lehiaketara aurkeztu-
tako lanak ikusdaitezke.Bierakus-
ketenordutegia, 10:30etik 13:30-
era eta 16:00etatik 19:00etara.
Helduek 3 euroko sarrera ordain-
du beharko dute (65 urtetik goiti-
koek eta pentsionistak doan).
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1999tik hona
bizilagunen
%33 galdu du
eta gehiengoak
65 urte baino
gehiago ditu

Fernando ETXEBERRIA
Duela hilabete ba-

tzukeskualdeko langa-
bezi datuen berri eman
zuenTTIPI-TTAPAketada-
tu kezkagarrien artean,
Ezkurraageri zen langa-
betu gutxien zuen he-
rria bezala (8). Azkene-
ko alean, berriz, orain-
dikdatukezkagarriago-
akageri zireneskualde-
ko egoera demografi-

koaren inguruan. Gain-
degiako datuen erabe-
ra, Ezkurra “alerta go-
rrian”dago,epeertaine-
an desagertzeko arris-
kuan. 1999tik hona bi-
zilagunen %33 galdu
du, populazioaren ge-
hiengoak 65 urte baino
gehiago ditu, 10 urtetik
beherako8haur beste-
rik ez dago eta amata-
sun indizea oso-oso
pobrea da. Artikuluan
ageri denez, «Ezkurrak
ezaugarri demografiko
beldurgarriakditu.Oina-
rri horrekin ezin dio za-
hartze prozesuari gain
hartu».
Zergatik gertatu da

deskalabru hau? Hain-

bat faktore aipatzen di-
ra: lana herritik kanpo,
oinarrizko zerbitzurik
eza, komunikabideen
garapen eskasa, neka-
zaritzagizartetik indus-
trialera pasatu izana…
“Ezkurra, herri berezia”
liburuanprozesudemo-
grafikoari buruzko da-
tuakbiltzendira.Lehen-
biziko datuak 1197. ur-
tekoak dira. Orduan ez
zeukan forurik, guttie-
neko bizilagun kopuru-

rikezzuelako.1350.ur-
tean 50 etxe zituen.
1796an 592 bizilagun
zituen. 1940an, Espai-
niakoGerrarenondotik,
572 bizilagun zituen.
Geroztik, behera joan
da kopurua eta gaur
egun164bizilagundau-
de erroldatuak. Ez da
egiazko kopurua, gai-
nera, batzuk ehizaren-
gatik herrian erroldatu-
ak baldin badaude ere,
kanpoan bizi baitira.

Herriak zazpi taber-
na ere izan zituen, gaur
egun bakarra gelditzen
da.Bospasei janariden-
dakdesagertu zireneta
100 ikasle ere izan zitu-
en eskolak 1999an itxi
zituen ateak, bost urte
bainogutxiagoko4ume
besterik ez zeudelako.
Etorkizunkezkagarriho-
ni aurre egiteko neurri
egokiak hartu beharko
lirateke,bainazein?Hor
dago koxka.

GIZARTEA � DEMOGRAFIA DATU ILUNAK

Desagertzeko
bidean dago
herria?

EZKURRA

TTIPI-TTAPA
Nork ez daki larun-

bat goizetan Euskadi
Irratianaritzendela lan-
dareetaz jolasean? La-
runbat honetan zortzi,
herrikosoziedadeaniza-
nen da (11:00etan), eta
radioan bezalaxe ariko
da jendeari esplikazio-
ak ematen txertoak no-
la egin, adarrak noiz
moztu, hazia noiz ere-
in, surfiniari zenbat ur
eman... Edozein galde-
modu egin nahi dionak
aprobetxa dezala ekai-

naren8an.Lehenik,be-
raarikoda jolasean,eta
akaberan, edozein gal-
demoduri erantzutera
saiatuko da.
Hitzaldiaberadebal-

de da, eta anima dadi-
la jendea. Hitzaldiaren
ondotik, bazkaria iza-
nen da. Bazkaldu nahi
duenak txartela 15 eu-
ro da, eta txartela har-
tunahiduenakdeitu te-
lefonohonetaraekaina-
ren 6a baino lehen:
646635524.Jakobaere
bazkaltzengelditukoda,

eta,norbaiteri kezkaren
bat gelditu bazaio lan-
dareengainean,modua
izanenduedozein gau-
za galdetzeko mahaia-
ren inguruan.

ILARGIA
Ilargiarekin ere bada

gorabehera f ranko
azken boladan, eta ho-
rretaz ere behar diren
esplikazio guziak ema-
nen ditu.
Lehengo zaharrek

betibegiratu izandudio-
te ilargiari, eta haiei ika-

siadiegupagoanoizbo-
ta edo ezpelak zer ilar-
giarekin duen su ona,
baina kalendarioak
etxeetansartuzgeroztik
nahasisamarrak ibiliga-
ra. Kalendario norma-
letan oker etortzen bai-
tirabeherapenaketago-
rapenak. Ez dira gauza

bera beherapena eta
ilargia ttikitzea. Eta ka-
lendario iaguzietan,be-
herapena esaten diote
ilargia ttikitzeari, oker;
zenbait egunetan, or-
dea, gertatzen da ilar-
gia ttikitzen ari dela eta
gorapena izateaaldibe-
rean.

SOLASALDIAK � EKAINAREN 8AN

Jakoba Errekondok hitzaldia
emanen du Iturriondon

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Jakoba Errekondo Iturriondon izango da hizlari.

BEINTZA-LABAIEN

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
164 bizilagun daude gaur egun Ezkurran erroldatuak.
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Isabel ELIZALDE, Cederna-Garalur elkarteko zuzendari-gerentea

“Eskualde bakoitzetik sortu behar dira
Cederna-Garalurren eginkizunak”

Isabel Elizalde Arretxea, Cederna-
Garalurreko zuzendari-gerenteak
azaldu digunez, Nafarroako Mendi-
aldekoeskualdebakoitzeangarapen
dinamika propio bat bultzatzeko
lanean ari dira.Eskualde bakoitzean
lan-mahaiakedolantaldeaksortunahi
dituzte.Elizaldek,bestalde,Adminis-
trazioen eta eragileen arteko elkar-
lanaren onurak aldarrikatu ditu.

Cederna-Garalurrek zein helburu
jarri dizkio bere buruari?
Helburunagusiaeskualdebakoitzakbere
garapen dinamika sortzea da. Benetan
garapena behetik gora egitea eta, ho-
rretarako, mahaiak edo lantaldeak osa-
tzea. Cederna-Garalurren eginkizunak
eskualde bakoitzetik sortu behar dira.
Poliki-polikiarigara.Hainbesteerakunde
eta eragileekin elkartu gara. Gure hu-
rrengo pausoa aipatutako mahai horiek
benetaneskualdekomotorrak izateada.
Bestalde,esanbehardabost lan arlo na-
gusimarkatuditugula:ondarea,turismo,
merkataritza eta zerbitzuak; lehen sek-
torea eta basoak; prestakuntza eta en-
plegua; teknologiberriak,komunikazioa
eta berdintasuna; garapen estrategiak
eta horien inguruan sortu eta antolatu-
tako estrategiak.

Eskualdeetakodiagnosiakegindi-
tuzue, ezta?
Eginaketaedozeinekerabilinahibaldin
baditu hor ditu eskura,www.cederna.es
orrian zintzilikatuak daude. Eskualdee-
tangurekiko izanzitezkeeneskaeraketa
jarrerak ere jaso ditugu. Eta garrantzi-
tsuena,eskualdebakoitzeanikustendiren
ahultasunak eta indarrak ezagutzeko,

eginbeharrak zehazteko eta lehenta-
sunak markatzeko balio izan dute diag-
nosiek. Ez dira dokumentu itxiak, ireki-
ak dira eta lan tresna bezala erabiltzeko
egin dira.

Orain arteko estrategiak aldatuko
dira?
Estrategiakaldatzenjoandenurteanhasi
ginen. Lan arloak zehaztu ditugu, hasi
gara batzordeak osatzeko eta martxan
jartzekoprozesuekin…Laster,gauregun
Antsoainendaudenlangileakeskualdera
hurbildukodira.Bestaldetik,erakundean
eragilepribatugehiagoegoteaetaparte
hartze handiago edukitzea nahi dugu.

Eta ondoren?
Etorkizuna. Nafarroako Mendialdeko
etorkizunari lotuta egonen da, bertako
erakundeeketaeragileekesanbeharko
dute.NireustezNafarroakoMendialdeak,
elkarrekin joaten bagara eta elkar la-
gunduz, indarra,baliabideaketabideak
bilatzeko aukeragehiago izanenditugu.
Hauda,niknirearazoakbakarrik ikusten
baditutetaezbestearenak,aurreanbide
zaila izanen dut irtenbideak bilatzeko.
Elkar ezagutzeak eta elkar ulertzeak la-
gundukogaitu gurebailaratanbizitzera,
lan egitera eta gozatzera.

IsabelElizalderenustez,«elkarrekin joatenbagaraetaelkar lagunduz,indarra,baliabideak
eta bideak bilatzeko aukera gehiago izanen ditugu».

GARAPEN AGENTEAK
Arantxa Arregi, 606 43 13 57 / bidasoa@cederna.es • Izaskun Abril, 606 40 86 13 / baztan@cederna.es • Elena Irigoien, 617 60 93 28 lekunberri@cederna.es

Cederna Garalur Alkaiaga Industrialdea,Alasta 2B • Ordutegia: 09:00 / 16:00 • 948 62 51 22 • bidasoa.admon@cederna.es

Nafarroako Mendialdeko garapena da gure apustua
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LEITZA

Sortzen zuten
arriskua
ekiditeko
asmoz

JM BARRIOLA
1991.urtean izenda-

tuzituztenLeitzako ize-
iak (abies alda), Nafa-
rroko monumentu na-
tural. 53diradeneraeta
zutoi tenteak 40metro-
tik gorako luzera dute.
DirudienezXIX.mende-
an mintegi bat zen toki
hau, eta Iratitik ekarri-
ko zituzten izei landa-
reak edo haziak gero
beste lureremubatzue-
tara aldatzeko; zerbai-
tengatik bertan gelditu
ziren eta orain ikusga-

rriak dira. Bisitari asko
joaten da bertara hau-
eketa inguruandauden
zuhaitz multzoak ikus-
tera. Horregatik, Nafa-
rroko monumentu na-
turalen arduradunak
ihartutazeudenhiru izei
botatzekoeskatuzuen,
sortzen zuten arriskua
ekiditeko asmoz.

Pelikula egiteko
asmoa
“Ochoapellidosvas-

cos” pelikula grabatze-
ko asmoa dute herriko
alde zaharrean. Emilio
MartinezLazarozuzen-
darimadrildarrakzuzen-
duko du eta bertan ar-
tista ezagunak hartuko
duteparte,besteakbes-

teClara lago,KarraEle-
jalde, CarmenMachi…
Borja Kobeagaren gi-
doiarekin.Komediabat
izanenomenda. Aurre-
ko asteetan ibili dira al-
dezaharrekokaleaketa
hainbat etxe begiratze-
ko, dekoratu bila. Ekai-
nean izanen da erroda-
jeaetagutxienezbi edo
hiru aste eginen dute
Leitzan.OndorenGeta-
ria eta Zarautzera ere
joatekoak dira.

Emakumeak
bustitzen dira
CRANA Fundazioak

LeitzaldekoGizarteZer-
bitzuen Mankomunita-
tearekin lankidetzan,
Emakumeak busti egi-
ten dira proiektua jarri
nahi dumartxan. Esku-
aldekoemakumezkoak
eta ibaia lotzen dituen
proiektu erakargarria
aurkeztu dute, emaku-
meak ibaiarekin edo
uraren kudeaketarekin
izan duen harremane-
an eta horren inguruan
sortu izan diren lanak,
esperientziak,bizipenak
ezagutzeko, elkarrekin
partekatzeko eta ikus-
tarazteko. Proiektua
gauzatzeko lau tailer
egingo dira, eta landu-
takoa2014.urtekoegu-

tegi batean plazaratu-
ko da urte bukaeran.
Lehenengo tailerre-

an genero harremanak
eta horrek uraren ku-
deaketarekin duen ha-
rremana landukoda,eta
aldibereanegutegiaren
eraketa prozesuarekin
hasiko dira.
Bigarrena idazkera-

ren ingurukoaizangoda,
etapartaideekegutegi-
an azalduko diren ida-
tziak landuko dituzte.
Hirugarren tailerre-

an, argazkiak eta hain-
bat testu landuko dira
eta zirriborro bat pres-
tatukoda,ondorenma-
ketatuko dena.
Laugarren tailerrean,

hirugarrenean landuta-
koa aurkeztuko da. Bai
testuak eta baita ar-
gazkiak ere partaideen
esku egongo dira.
Lehenengo tailerra

ekainaren 5ean, aste-
azkena, arratsaldeko
6etan eginen da, uda-
letxean. Ondorengoak
taldearen arabera ze-
haztuko dira, bai datak
etabaitaordutegiakere.

V. Sagardo Eguna
Bosgarren aldiz an-

tolatu dute Sagardo
Eguna. Ekainaren 7an
arratsaldeko 8etan sa-

gadoaren historia azal-
dukoduJakobaRekon-
dok Aurrerako goiko
aretoan.Ekainaren8an,
berriz, arratsaldeko
7etan,herrikoplaza,sa-
gadozaleezbeteko zai-
gu,20sagardotegikes-
kainiko duten aurtengo
uztaren emaitzak das-
tazeko. Urtetik urtera
gorantzdoanpestadu-
guhauetahonekinaur-
tengo XXXVI.Kultur
Aroa, bukatuko da.

EH Mendi Erronka
Ekainaren 1ean iza-

nen da Euskal Herriko
Mendi Erronka, Esaitek
antolatuta. Mendi las-
terketa gogorra eta au-
sartentzatpentsatuada,
64 kmko ibilbidea osa-
tu beharko baitute,
3.500 metroko desni-
belarekin. Dagoeneko
545 kirolarik baino ge-
hiago emandute izena.
Bezperan Alex Txikon
alpinistaren Himalaya-
koazkenbidaiarenaur-
kezpena izanen da zi-
nean 20:30ean, aurre-
tik dorsalak banatuko
dira. Lasterketa larun-
batean goizeko 5etan
has iko da. 200 la-
guntzaile ariko dira la-
nean dena ongi atera
dadin.

NATURA � IHARTUTA ZEUDEN

Izaieta
monumentu
naturalean hiru
izei bota dira

ARGAZKIA: E. ASTIBIA

Plazak bete kartzelak hustutzeko Lip-duba grabatu dute
Herrirak antolatuta, lipdub bat grabatu zen eta ondoren argazkia atera zuten
guztiek maiatzaren 18an, euskal preso eta iheslariak etxeratzeko aldarriarekin,
plazan. Jende asko azaldu zen parte hartzera eta grabaketaren ondoren pin-
txoak dastatu ahal izan ziren. Lainoa nahinora doa, baina gu herrira goaz.

ARGAZKIA: N. BIZKAI
Ihartutako hiru izeiak botatzen, Izaieta inguruan.
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GIZARTEA

TTIPI-TTAPA
Nekazaritzaekologi-

koa lantzeko hastapen
ikastaroa antolatu du
Cederna-GaralurrekLe-
kunberrin. Ekainaren 7,
8, 14 eta 15ean eskai-
niko da, ostiraletan
16:00etatik 20:00etara
e ta l a runba te tan
09:00etatik13:00etara.

Arlo teorikoa Lekunbe-
rriko udaletxean ema-
nen da eta arlo prakti-
koa udal lursail batean.
Nekazaritzaekologi-

koarenprintzipioak lan-
tzen hastea da helbu-
rua, bai arlo teorikoan,
baitaarlopraktikoakere,
ikasleak, ikastaroa bu-
katuta, baratze ekolo-

gikobat landuahal izan
dezan. Publiko osoari
etaberezikibaratzeeko-
logikoa lantzenhasina-
hiduten,edoberenohi-
ko baratzea baratze
ekologiko bihurtu nahi
duten guztiei bideratu-
ta. Besteak beste lurra

aztertzea, lurra presta-
tzea, haziak eta landa-
retxoak, hazi eta landa-
re ekologikoak lortzea,
laboreak elkartzea, la-
boreak txandakatzea,
zure baratzea diseina-
tzea, hesidurak, onga-
rritzeak, izurrienetagai-

tzen kontrola, ereitea
edo landatzeaeta labo-
reen jarraipena landu-
ko dituzte.
Izen emateko 696 539
810telefonoradeituedo
igastaminza@cederna.e
s helbide elektronikora
idatzi behar da.

GIZARTEA � AUZOLANEAN TXUKUNDU DA ZUBIA

San Migel zubiko
guduaren 200.
urteurrena girotzen
hasi dira Beran
Herriko
ikasleek
zubiaren
historiaren berri
izan dute

TTIPI-TTAPA
Elkar laguntzeko eta

lan moldeak aldatzeko
garaiak dira, arazoak
banatzeko, baina baita
pozakpartitzekoetael-
kartzeko garaiak ere.
Beran, San Migel Zu-
biaren Lagunak eta
Udalak, elkarlanean

zenbait lanegitenaridi-
ra. 2011ko irailean bil-
du zen San Migel zu-
biaren egoeraz kezka-
tutako taldetxobat. La-
nari ekinetaondareho-
nen zaharberritze eta
berreskuratze lanean
hasi zire burubelarri.
1813koguduaren leku-
koetaprotagonista izan
zenzubiaetaaurten200
urtebetekodiragertae-
ra hartaz.
Azken hilabeteetan

bertatik pasatu denak
ikusi izanendu lanenbi-
lakaera. Hasieran gutti

batzuk ziren, baina ge-
ro eta boluntario gehia-
go bildu dira, auzolan
taldea egin arte. Zubia-
renzaharberritzea,bor-
tziritar guziek goza de-
zaketen errealitatea da
dagoeneko.
2013an, bigarren

mendeurrenaren urte-

an, hainbat kultur eki-
taldi prestatzen ari di-
ra, zubian gertatutako-
az informatzeko eta bi-
zilagunengan izanzuen
eragina ezagutzeko.
Gaurgero,Berako ikas-
tetxetako ikasleek jaso
dute San Migel Zubia-
ren Lagunak elkarteko

kidebatenbisitaetazu-
biaren historiaren berri
izan dute.
Goitiko argazkian

ageri da zubia nola gel-
ditu den auzolanaren
ondotik eta hemendik
aitzinera eginen diren
ekitaldienberriereema-
nen dugu pixkanaka.

UTZITAKO ARGAZKIA

Auzolanean txukundu ondotik, itxura ederra hartu du San Migel zubiak.

CEDERNA-GARALUR � LEKUNBERRIN EKAINEAN

Nekazaritza
ekologikoa lantzeko
hastapen ikastaroa
emanen da

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Arlo teorikoa eta arlo praktikoa landuko dira ikastaroan.
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GOIZUETA

34 eta 25
kilometroko
ibilbideak
aukeran

TTIPI-TTAPA

Iskibi kanpinak an-
tolatzen duen BTT ze-
harkaldiaren laugarren
edizioa eginen da ekai-
naren 2an, igandean.
Izen ematea 09:00etan
hasiko da eta irteera
10:00etan izango da.
Partehartzeko, Internet
bidezemandaiteke ize-
nawww.kirolprobak.com
webgunean,12euroor-
dainduta eta bestela,
eguneanbertan, 16 eu-

roordainduta. Bi zirkui-
tu egongo dira auke-
ran: luzeenak 34 kilo-
metro izangoditueta la-
burrak,berriz,25km, Is-
kibitik abiatuetabertan
helmugaratuz. Kaskoa
erabi l tzea derr igo-
r rezkoa da. Par te-
hartzaileguztiakasegu-
ratuak egongo dira, bi
horniduraguneegongo
dira bidean eta bukae-
ran, luntxa,oparizozke-
ta, dutxak eta txirrin-
dak garbitzeko aukera
ere izango da. Proba
egunerako 12 euroko
menuaprestatudute Is-
kibi kanpinean, bertan
bazkaldunahidutenen-
tzat.

Kantu poteoa
Umore Ona
abesbatzarekin
Ostiral honetan,ma-

iatzak 31, Umore Ona
abesbatzak kantu-po-
teoa egingo du herriko
tabernetan. Hasiera,
19:30ean izanen da
Amaia kafetegitik.
Ekainaren 8an, be-

rriz, Donostiako Kursa-
lera doa abesbatza,
arraunlarien San Migel

Ligarenaurkezpenade-
laeta, ImanolKamiozu-
zendariakin,Hernaniko
Kantuz,Ereñozuko O-
zenki eta Trintxerpeko
Abesbatzarekinbatera,
ACTko Ereserkia abes-
teko, besteak beste.
Ekainaren22anHer-

nanira doa Umore Ona
abesbatza Egunsentia
edo Aurorak kantatze-
ra, bertako Kantuz eta
E reñozuko Ozenk i
abesbatzarekin batera.

Kamioia amildua
Maiatzaren 22an

istripu larriagertatuzen
Hernanirako bidean,
kanpin inguruan. Ka-
mioa errepidetik atera
eta 20 metroko eroria
izan zuen. Burgoseko
gidariak hanka eta ber-
tze zenbait hezur hau-
tsi zituenetaherrikosu-
hiltzaile boluntarioek
atera behar izan zuten
etaDonostikoospitale-
ra eraman.

KIROLA � LAUGARREN EDIZIOA

Iskibi BTT
zeharkaldia
laugarren aldiz
eginen da igandean

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

Goizueta ezagutzen laugarren mendi buelta
Urtero bezala, aurten ere, baserritarrak San Isidro ospatu zuten, Horretarako
Oxeguarda jatetxean bildu ziren afaltzera 25 bat lagun.

Ainhoa ANSA
Udaberri eta uda

usainak mendizale eta
bazterhauenmaitaleak
mugitzen ditu eta Ara-
non poliki poliki naba-
ritzen da bisitari hauen
emaria igo dela.
Pasa den apirilaren

25ean Errenteriko Te-
lleri ikastetxekoDBHko
bigarren mailako ikasle
batzukederkigozatuzu-
ten. Txautxikiko Enrike
Huizi irakasleak aipatu

digunez, «autobusak
Gutzikin utzi gintuen.
Handik, Bekerritik bar-
na herrira joan ginen.
Gero, Luxanbi eta So-
tsotik Surora joan, eta
handik JuanDonostira.
Aldapatxoa igoetaber-
tan hamaiketakoa egin
genuen patxada ede-
rrean. Mendiz mendi
Orauneraailegatu,Bur-
niñera joan, han ego-
naldi bat egin genuen
eta Burniñetik Arano

herrira joan ginen. Ber-
tan bazkaldu lasai aski
etaGutzikira joanginen
autobusa hartzera».

Herritarrakere ibilal-
di bat egitekotan dira.
Latxeko erreka bazte-
rretik atera eta Euntzin-

goharria izanendute jo-
muga egun hauetako-
ren batean, eguraldiak
laguntzen badu.

GIZARTEA � UDABERRI USAINAK MUGITUAK

Gero eta bisitari
gehiago hartzen
ditu herriak

ARGAZKIA: ENRIKE HUIZI
Errenteriko Telleri ikastetxeko ikasleak, Aranon izan ziren.

ARANO
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Juana Mari SAIZAR

Araitz, Areso, Bete-
lu, Larraun eta Lekun-
berrikoKirolMankomu-
nitateak eta Aresoko
Udalak antolatuta, he-
rritik Goizuetara bitar-
teko mendi ibilaldia
egingo da ekainaren
8an. Aresoko plazatik
goizeko 9:00etan abia-
tuta, Leitzaran, Urepel
etaMandoeginbarrena
Goizuetara ailegatuko
dira mendizaleak eta
bertan bazkaria izanen
dute esperoan. Guzira,
18 kilometro luze eta
500 metroko desnibela
duen ibilbidea osatuko
dute. Antolatzaileek
azpimarratu dutenez,
erritmo guzientzako
egokia da ibilbidea eta
mendianohiturahandi-
rik ezdutenekedohau-
rrek ere egiteko modu-
koa. Hori bai, 14 urtetik
beherakoak arduradun
batekin joan beharko

dute. Bueltarako auto-
busaere izangoda. Izen
ematea 13 euro kosta-
ko da herriko bizilagu-
nentzat, 15 euro beste-
entzat eta 5 euro hau-
rrentzat. Udaletxean
(948 510327 edo areso
koudala@ibercom.com)

Lehen jaunartzea
Herriko zazpi neska

mutikok egin zuten le-
hen jaunartzea maia-
tzaren 19an. Meza oso
polita izan zen, irakurri
eta bertsoak ere kanta-
tu zizkiguten gazte-
txoek eta ondoren ba-
koitzak familiarekin
bazkari eder bat eginez
amaitu zuen eguna.

KIROLA � ERRITMO GUZIENTZAKO EGOKIA

Areso eta
Goizueta arteko
mendi ibilaldia
antolatu dute
ekainaren 8rako

ARESO

ARGAZKIA: ANA GOÑI

Indonesiako bizimoduaren berri Agurtzane Belauntzaranekin
Eskolako haurrek bisita izan zuten pasa den astean, Berrobiko Agurtzane Be-
launtzaran etorri baitzen. Hau munduko txoko askotan ibilia da eta oraingo bi-
sitan Indonesian Bajao etniakoen bizimodua eta bere esperientzia kontatzera
etorri zen. Bertan bost hilabete eman ditu eta argazki erakustaldia eta bideoa
ere ikusi ahal izan zituzten haurrek. Lehen Hezkuntzan, gainera, kultura ezber-
dinak lantzen aritu dira eta oso gustora egon ziren guztiak Agurtzanerekin.

ARGAZKIA: UXUE GOIKOETXEA

Herrirak antolatutako Plazak bete ekimena egin zen hilaren 18an
Herrira-k antolatutako Plazak Bete ekimena egin zen maiatzaren 18an Euskal
Herriko herrietan. Areson ere izan zen eta eguerdian egin zen ekitaldia, eta egu-
raldi txarra zela eta plazan beharrean trinketean elkartu zen jendea.UTZITAKO ARGAZKIA

Jaunartzea egin dutenak.



TTIPI-TTAPA
Udalerri Euskaldu-

nen Mankomunitatean
sartzeaerabakidu.Ma-
iatzaren 3an egindako
uda lbatzan, B i ldu ,
Baztango Ezkerra eta
Nabai-ko ordezkarien
aldeko botoekin eta
UPNren kontrakekin
hartu zuten erabakia.
Hartutako erabakia ofi-
zialki UEMAk ekainean
egingo duen batzar na-
gusian onartu ondotik
gauzatuko bada ere, ia

erran daiteke Baztan
UEMAkopartaidedela.
Baztan UEMAn sar-

tuko den 71. udalerria
izangoda,moduhorre-
tan,UEMAren lurgunea
zabaltzeradator,etaho-
ri berri ona da euskara-
rentzat.
Lur-gune euskaldu-

nekobesteherriekinba-
tera, Baztango Udalak
euskararen a ldeko
apustu argia egin nahi
du. Herriko errealitate
soziolinguistikoarieran-

tzungo dion hizkuntz
politika aurrerakoia ga-
ratuz, Baztan herri eus-
kalduna izandadinber-
matuetaeuskararenar-
nas-gunea babesten
jarraitzeko. Bide horre-
tan, udalaren jarduna
euskaldundu nahi da,
honela herritarrei eus-
karazkozerbitzuaeska-
intzeko baliabideak es-
ku ra tuz . F i nean ,
hizkuntzari dagokione-
anereaitzindari izanna-
hi du Udalak.
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BISITA GIDATUAK � LEHENENGOA EKAINAREN 1EAN

Literaturan oinarrituta
Elizondoko txokoak
ezagutzeko aukera
‘Zaindari
ikusezina’
eleberriko
inguruak bisitatuz
TTIPI-TTAPA
Buruan irudikatuta-

kopaisaiakbertatikber-
tara ezagutzeko auke-
ra izanen dute Zainda-
ri ikusezinaeleberriaren
irakurleek. Ekainaren
1etikaitzinera,bisitagi-
datuak egiteko aukera
izanen dutelako Dolo-
res Redondo idazleak
deskribatzendituenpai-
saietanbarna. JuanMa-
ri Ondikol eta Beatriz
Ruiz Larrinaga elizon-
darren eskutik eginen
dute ibilbidea. Argazki-
laria bata, turismoan li-
zentziatua bestea, biak
izanendituztegidari fik-
ziotikerrealitaterakojau-
zia egiterakoan.

Diotenez, asko izan
dira Elizondora hurbil-
du eta eleberrian iraku-
rritako lekuen inguruan
galdezka aritu direnak.
Interes horri erantzuna
emateko asmotan jarri
dute abian ekimenaeta
bide batez, «krisi gara-
ian bailara biziberritze-
kobalio»dezaketelaus-
tedute.Aldehorretatik,
herriko hainbat merka-
tarien prestutasuna
azpimarratu dute. Bes-
teakbeste,Malkorrago-
zotegian bisita txartela
e rakus ten dutene i
Txantxigorri gozoa eta
txokolate beltza dasta-
tzeko aukera emanen
diete eta Txokoto eta
Antxitonean ere bisita-
riei eskaintza bereziren
bat eginen diete.
Ekainaren 1ean hasi

eta larunbatero (29an
izanezik) egonendabi-

sitagidatuakegitekoau-
kera.Uztailaetaabuztu-
an, aste tartean eskai-
nikodituztebisitak,bai-
na antolatzaileek adie-
razidutenez,eskariaren
arabera zehazten joa-
nen dira noiz izanen di-
ren.

BI IBILBIDE
Bisitariek bi ibilaldi-

renarteanaukeratude-
zakete.Biordueta laur-
deneko iraupena due-
nabata;hilerria,Baztan
errekaren ingurua, Vic-
torren baserria, zubia...
hurbiletik ezagutzeko

aukera emanen diena.
Ibilbide laburragoaegin
nahi dutenek berriz, or-
du bete inguruko bidea
eginaz, Jaime Urrutia
kalea, Txokoto, eliza,
komisaldegia... ezagu-
tuko dituzte. Turistek
ikusi eta ikastekoauke-
raere izanendutelaazal-
du dute antolatzaileek,
«eleberrian oinarrituta-
ko gidoi bat osatu du-
gu, baina horretaz ga-
in, Elizondoko historia
eta kontakizun mitolo-
gikoen inguruanereso-
lastukodugu,Mari,Ba-
sajauna...».

IZEN-EMATEA
Izen-emateavisitael-

guardianinvisible@hot-
mail.comhelbidera ida-
tzitaedo670336232te-
lefonora deituta egin li-
teke. Ibilbide luzeaegin
nahi dutenek 12 euro
ordaindu beharko di-
tuzteetaordubetekobi-
dea egin nahi dutenek
berriz 10 euro. Ikasle-
ek,adinekoaketa langa-
betuekberriz,7euroor-
daindubeharkodituzte.
Bisitakeuskaraz,gazte-
leraz, ingelesez edo
frantsesez egiteko au-
kera dago.

ARGAZKIA: ONDIKOL
Juan Mari Ondikol eta Beatriz Ruiz Larrinagak eginen dituzte gidari lanak.

BALLEKO ETXEA � MAIATZAREN 3AN ERABAKI ZUEN

UEMAn sartuko da
Baztango Udala

GIZARTEA

Ernesto Prat errugabetzat jo dute
TTIPI-TTAPA
Ernesto Prat Urzainki errugabetzat jo du Es-

painiako Auzitegi Nazionalak. Elizondarrari Eki-
neko kide izatea leporatu izan dio Fiskalak eta
horregatik izan zen atxilotua eta epaitua.
Urruñan bizitza publikoa egiten zuen Ernes-

tok baina 2012ko urtarrilaren 25ean Frantziako
poliziak Urruñan atxilotu eta Grande Marlaska
Espainiako Auzitegi Nazionaleko epailearen es-
kaeraonartuz,2012kootsaileanespainiaratuzu-
ten. Frantziako eta Espainiako estatuetako kar-
tzeletan hiru hilabete pasatu ondotik, 2012ko
apirilean espetxetik fidantza ordainduta atera
zen, epaiketa noiz eginen zain. Apirilaren 9an
egin zioten epaiketaEntzutegiNazionalean.Ge-
roztik epaiaren zain egon da eta maiatz hasie-
ran eman zuten errugabetzat. Baztanen hainbat
mobilizazio egin izan dira Ernesto Prati elkarta-
suna adierazteko. Tartean, apirilaren 7anElizon-
don manifestazioa egin zen eta 500 bat lagun
bildu ziren.
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BAZTAN

UDALA � DEDIKAZIOAN ALDAKETA

Hautetsien
soldataren berri
eman du Udalak
6.600 euroko
hazkundea
izanen du
aurten sail
honek

TTIPI-TTAPA
Ba l l eko E txeak

2013ko aurrekontuak
onartudituetaudalhau-
tetsien soldatetan aur-
ten izanen den aldake-
ta zuzenean jakinarazi
nahi izan du, «jendarte-
an dagoen sentsibilita-
te berezia kontuan har-
tuz eta gaizki ulertuak
eta erabileramaltzurrak
saihestekoargigarria iza-
nen delakoan».
Udal gobernuari da-

gokionezorainartioGar-
biñe Elizegi alkateak
%80liberazioazuen,Mi-
kelOrtegaalkateordeak
%100ekoa eta Jon Eli-
zetxezinegotziak%50e-
koa. Bertze zinegotzi
guztiek asistentziaren
araberakodietakkobra-
tzen dituzte, hilabetero
600 euro gehienez.
Jon Elizetxe zinego-

tziaren lana komunalen
kudeaketa, Batzar Na-

gusiko txostenen pre-
staketa eta nekazaritza,
ingurugiro etamendi la-
nak dira. Baztanen he-
dapenakontuanhartuz,
komunalen garrantzia
etanekazaritzarenpisua
egiten duen lana ez da-
tor bat orain artioko de-
dikazioarekin.Horrezga-
in, joandenurriaarteJon
Elizetxe langabeziaren
zati bat kobratzen egon
da, baino hau bukatu
egin zitzaionez, aurten
bere liberazioa %80rat
iganen da. Orain artio
750 euro jasotzen bazi-
tuenhilabetero14ordai-
netan, hemendik aitzi-
nerat 1.000 euroko 14
ordain jasoko ditu. Ho-
rrela soldata eta gizarte
segurantzako ekarpe-
nak kontuan hartuta,
udalak, udal hautetsien
sarienordainketan6.600
euroko hazkundea iza-
nen du.
Gainerakohautetsi li-

beratuen ordainek le-
hengo moduan segitu-
ko dute, Garbiñe Elize-
gi alkateak 1.300 euro-
ko 14 ordain eta Mikel
Ortegak 1.500 euroko
14 ordain.

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

Saihesbideko sarbidea irekitzearen alde agertu da Elizondo
N-121-B errepideko saihesbidean Elizondorako sarbidea irekitzeko edo ixtea
mantentzeko boza eman behar zuten maiatzaren 19an. 511 herritarrek parte
hartu zuten kontsultan eta horietatik 284k eman zuten irekitzearen aldeko bo-
za, 224k kontrakoa, 2 botu txuri izan ziren eta 1 baliorik gabekoa. Behin emai-
tzak ikusita, sarbideko harriak kendu, abiadura murrizteko koxkak paratu eta
karrika bat zolaberrituko dute. Kamionendako debekua izanen du eta ahalik
eta arreta gehien jartzea eskatuko dute Sustapen Departamentutik.

ARGAZKIA: PELLO SAN MILLAN

EHPalestina Eguna euripean baina giro ederrean joan zen
Eguraldiak ez zuen batere lagundu baina halere giro ederra izan zen Palestina-
rekin elkartasun egunean. Argazkian, Palestinako dantzak.



30.000 lagun
bildu dira
aurten aintzira
inguruan

Franck DOLOSOR
Elkartasunarenuhol-

dearen zain egon dira
IparEuskalHerriko ikas-
tolaketaaurtenerehel-
buruakbetedituzte gu-
re aintziraren inguruan
hogoitahamargarrenal-
dikoz ospatu den Herri
Urrats bestaren karie-
tarat. Aurten ere ehun-
ka laguntzailek dena
prestatuzutenongieto-
rri atseginena egiteko
EuskalHerri osotik eto-
rri diren euskaltzale gu-
zieri. Gehienen ustez
usaian baino jende gu-
tiagok parte hartu zuen
aurtengobestanbainan
halere hor zirenak bizi-
kigogotsuziren.30.000
herritar ingururenondo-
ankoloreguzietakohau-
tetsiek parte hartu zu-
ten Seaskaren ekitaldi
ofizialean, lehenaldikoz
Lapurdiko diputatu bat
zelarik hor Sylviane
Alaux sozialista.
Seaskak dituen zail-

tasunak eta arrangurak
jakinarazi eta,berri onik
ere izan zen Miarritzen
zabalduko duen lizeo
berria konparazione.
Miaritzekoherrikoetxe-
ak lurra eskaini du eta
Akitaniako gobernuak
7.700.000 euroko la-
guntza eman beharra

du. Martin Garitano Gi-
puzkoako aldun nagu-
siak ere parte hartu zu-
enekitaldianelkartasu-
na eta auzolana beha-
rrezkoak ikusten baiti-
tu. Gipuzkoako aldun-
diak200.000euroema-
nen dizkio Seaskari hi-
ru urtez segidan. Bere
aldetik, Cristina Uriarte
Eusko Jaurlaritza berri-
ko Kultura eta Hezkun-
tza sailburuak gogora-
tu zuen berriki 400.000
euroko laguntza eman
diola Ipar Euskal Herri-
ko Euskararen Erakun-
de Publikoari. Uriarte-
ren erranetan elkarla-
nak segituko du Seas-
kaetaGasteizkogober-
nuaren artean eta on-
dokoegunetanaztertu-
ko dute nola gauzatu-
ko den xuxen.

GERMAIN EZPONDA ETA
CHRISTINE BESSONART
ChristineBessonart

andereauzapezakGer-
main Ezponda Senpe-
reko auzapez ohia es-
kertuzuenberegaraian
ospatu baitzen lehen
Herri Urrats. Erdaraz,
Ezpondak azpimarratu
zuen orduan jende eta
bereziki hautetsi ainitz
gutiagobilduzela.1984-
ko martxoan hautatua
izan zen auzapez eta
apirileanberean ikasto-
lako lagunek Herri U-
rrats maiatzeko bigar-
ren igandean munta-
tzeko baimena galdetu
zioten.500 lagunentzat

pentsatua zen bestak
hamar aldiz jende ge-
hiago bildu zuen. Dena
den, Ezpondaren ustez
Herri Urratsek adibide
onaemandubetiezbai-

ta sekulanarazorikger-
tatu. Bestaren eta ikas-
tolen sortzaileen lan ja-
rraikia goraipatu zuen
gogoratuz aintziraren
sortzeak sufrimendua

ekarri zuelaSenpererat.
Herri Urratsi esker Or-
tzango errekak euskal
arimaberreskuratudue-
la ikusteaz pozik dago
Germain Ezponda.
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SENPERE

OSPAKIZUNAK � MAIATZAREN 12AN EGIN ZEN

Herri Urratseko
irabaziekin
Kanboko Xalbador
ikastegia berritu eta
haundituko dute

ARGAZKIAK: FRANCK DOLOSOR
Herri Urratseko irudi batzuk eta Germain Ezponda auzapez ohia solasean.
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ZUGARRAMURDI

OSPAKIZUNAK � URDAZUBITIK ZUGARRAMURDIRA IBILALDIA EGINEN DA POTTOKA BIDETIK

Xareta Egunaren bigarren edizioa
herrian ospatuko da larunbatean
Pottoka urdin
baten irudia
duten lepoko-
mokanes pullit
batzuk ere
prestatu dira

Margari eta Koro
Ekainaren 1ean os-

patukodenXaretaEgu-
neko xehetasun gehia-
go igorri dazkigute.
Azketan eginen den
bazkarirako (zikiroa)
txartelak lau herrietako
ostatuetan jarriak dira
salgai (25 eurotan),
bazkariaren ondotik
kantu-liburuxkabatba-
natuko da, Joxe Angel
akordiolariak lagundu-
rik, kantatzen aritzeko.
Pottoka urdin baten

irudiaduten lepoko-mo-
kanes pullit batzuk ere
prestatudira.Hauekere
ostatuetan salgai dire,
3 eurotan.
Goizeko 8:30ean

abiatuko den ibilaldia,
Zugarramurditik Urda-
zubirainokoan trankila
izanen dela ere erran
dakute, baina Urdazu-
bitik Zugarramurdirako

itzulian, behar bada bi-
dean sorginak eta ha-
lakoak agertzeko arrix-
kua omen da. Eguerdi-
anXaretakodantzari tti-
kiekemanaldiaeskaini-
ko dute plazan.
Gero jokatuko den

palapartidanaritukodi-
renak hauek dire: Alfre-
do-Pako, eta Manu-
Txiua eta segidan, mu-

sikaz girotutako aperi-
tifa izanendaplazan,zi-
kiroa baino lehen.

Tailandiako
telebista bixitan
Gure herriaren ize-

nak Asia aldera salto
eginen du laister: ma-
iatzaren9eta10eanTai-
landiako telebista pu-

blikoko kazetari batzuk
egon ziren gure artean,
grabaketa bat egiten.
Uztailan Tailandiarrek
bere telebistetan gure
herriaren berri izanen
dute.
Inkisizioari buruzko

programa bat presta-
tzen ari dira, eta Sevilla
eta Kordoban egon on-
dotik Zugarramurdira

etorri ziren. Gero Bar-
zelona eta Toledon se-
gitzeko intentzioneazu-
ten. Museoan idatzita
utzi zuten dedikatorian
«aunitz ikasizutela» zio-
ten, eta «Sorginen Mu-
seoa, nahiz eta fisikoki
txikia izan, haundia de-
la».

Piriniotako
pertsonai
mitologikoen
erakusketa
Maiatza hilabetean

“Pirene” erakusketa
egon da museoan. Pi-
rineoko lurraldetako
pertsonai mitologikoak
ziren ikusgai, bai gure
euskaldunak (Tártalo,
Herensuge, Prakagor-
ri…), baita Pirinioko
bertze tokietakoak ere:
Requesenseko zigan-
tea, Alojas, Gerión…

Erakusketa ibiltaria
dugu hau, Huescako
Boltaña herritik etorria
da, hemendik Astiga-
rragara eramanen du-
te, eta handikGironara.
Hilabetehuntan,de-

netaramila bat lagunek
ikusi dute.

ARGAZKIAK: MARGARI ETA KORO
Tailandiako telebistako kameralariak eta kazetariak, Sorginen Museoan.

info@ttipi.net
(0034) 948 63 54 58
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SARA

OSPAKIZUNAK � ELKARTASUN BESTA

Ekainaren 2an
ospatuko da
Kermeza
Egun guzian
ostatua izanen
da plazan,
pastizak salgai,
selauru hustea
eta xantzaren
errotan
jostatzen
ahalko da

Joana GUERENDIAIN
Ekainaren2anospa-

tuko da Kermeza Sa-
ran. Meza nagusia goi-
zeko10etanemana iza-
nen da, ondotik 11etan
pilota partida bat joka-
tuko da frontoinean.
11:30etik goiti Lur Be-
rri gelan, eramateko ja-
nariposikaksaldukodi-
ra. Bazkaria 12:30etik

goiti zerbitzatua izanen
da, helduentzat menua
17 eurotan da eta hau-
rrentzat 8 eurotan.
Egun guzian plazan,

ostatu bat izanen da,
pastizak erosten ahal-
ko dira, selauru huste
bat eginen da eta xan-
tzarenerrotan jostatzen
ahalko da. Arratsalde-
ko 4:30ean Joko Garbi
pilota partida bat joka-
tuko da.

Brasil gaualdia
Ekainaren8an, larun-

bata, Le Pullman ja-
tetxeak Brasil gaualdi
batantolatzendu.Arra-
tsaldeko6etatikgoitiha-
siko da Brasileko ape-
ritifa batekin, ondotik
afaria zerbitzatua iza-
nenda23eurotan : sar-
tze mahaia, idiki chu-

rrascoapatataketasal-
tsarekinetadeserta.On-
dotik ikusgarribatema-
na izanen da.
Sartzeko auto batek

joan jinak eginen ditu
gaueko 11etatik goize-
ko 2ak arte, urririk da.
Erreserbatzeko:
05.59.54.20.11

Zazpiak bat-en
ikasturte bukaera
Dantza taldeko hau-

rrek urte bukaerako
ikusgarria aurkeztuko
dute ekainaren 14an.
Ikusgarria iluntzean
emanaizanenda,7etan,
denboraren arabera
ikusgarria plazan edo

Lur Berri gelan eginen
da.

Kontzertua
Ekainaren 13 an, or-

t zegun gaua rek in ,
9:30eanMundo nuevo,
Andesetakomusika tal-
deakkontzertubatema-
nen du elizan.

ARGAZKIA: JOANES GARCIA

Usopop
Usopop en 4.edizioak arrakasta polita ezagutu du. Aurten festibala Agorrekan
instalatudabere lehenparteaaurkezteko, eta antolatzaileenpozerako200pert-
sona hurbildu ziren Unama eta Kid Rock entzuteko. Ondotik gaualdiak lur ber-
rin segitu zuen, hor ere jende multxo polita bazen, 250 inguru, gela betea zen.
Antolatzaileak biziki kontent dira, 5. Edizio batentzat ez da oino deus finkatu-
rik baina ideiak badira !
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HERIOTZAK
Adela Iturria Galarza, Elizondokoa,
maiatzaren 7an, 82 urte.
Jose Manuel Bidegain Elizalde, Le-
karozkoa, maiatzaren 7an.
Asuncion Iturria Telletxea, Elizondo-
koa, maiatzaren 8an, 56 urte.
Mirentxu Irigoien Irigarai, Arizkun-
goa, maiatzaren 9an, 77 urte.
JoseIgnacioTelletxeaLertxundi,Oro-
noz-Mugairikoa, maiatzaren 9an.
Javier Apeztegia Gortari, Zugarra-
murdikoa, maiatzaren 12an, 76 urte.
Maria Candelaria Erramuzpe Oses,
Erratzukoa, maiatzaren 12an, 89 urte.
Salutaria Jorajuria Larramendi, Nar-
bartekoa, maiatzaren 13an, 90 urte.
Joaquin Elizalde Auzoberria, Lesa-
kakoa, maiatzaren 17an, 87 urte.
Maria Asunción Olagarai Agerrebe-
re, Urdazubikoa, maiatzaren 17an, 91
urte.
Bernardino Urrutia Etxeberria, Iruri-
takoa, maiatzaren 20an, 75 urte.
SebastianAnzizar,Sarakoa,maiatza-
ren 13an, 89 urte.

Maialen Urtxegi Bidegain, Narbarte-
koa, maiatzaren 17an.
Miren Iraitz Zubieta Iribarren, Etxa-
larkoa, maiatzaren 11n.
Ekaitz Madariaga Alberdi, Arantza-
koa, maiatzaren 14an.
LorenaLauraPradère,Sarakoa,maia-
tzaren 5ean.
Naroa Elizalde Larretxea, Iturengoa,
maiatzaren 19an.

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

EZKONTZAK
JavierOtañoJaunarenaetaMariJo-
se Albistur Huizi, Urnieta eta Goizue-
takoa, maiatzaren 6an.
Jose Javier Ubiria Andueza eta Ol-
ga Maritza Garcia Correa, Lesaka-
koa eta Santo Domingo de los Colo-
rados (Ekuador), maiatzaren 11n Le-
sakan.
Xabier Aranguren Vicente etaMiren
Edurne Irigoien Ubiria, Igantzikoak,
maiatzaren 11n.
German Dimitri Contreras Fuentes
eta ItziarMartiarenaAldabe, Txileeta
Irungoa, Sunbillan, maiatzaren 18an.
PhilippeGoienetxe etaMarylineDu-
viau, Sarakoak, maiatzaren 18an.

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

SORTZEAK

.

Asun ITURRIA
Elizondon, 2013ko maiatzaren 8an hil zen,

56 urte zituela

Arima kantuz alaitzen dugu
eta momentu on horiek
zurekin pasa genituen.

EGUZKILOREKO KIDEAK

Sebastian ANZIZAR
Saran, 2013ko maiatzaren 13an hil zen,

89 urte zituela

Umorez eta alaitsu
egoten ginen elkarrekin

eta oroitzapen ahaztezin horiek
beti geldituko dira gurekin.

ARANBURU FAMILIA

Mikel
IRIGOIEN ARBURUA
2013ko maiatzaren 21ean hil zen,

50 urte zituela

Bapatean joan zara
baina gurekin zaitugu.

ETXALARKO LEHENGUSUAK
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Aitor AROTZENA | SALDIAS
Eskupilotanongimol-
datzen zinen, baina
erremontean egin du-
zuprofesionaletande-
buta…
Erremontean joan den
urteko martxoan hasi
nintzen. Esku pilotan, 6
urtetatik hasi eta 19 ur-
te arte aritua naiz, Txa-
rutan, Oberenan eta
Errekan, eta irabaziak
nituen hainbat txapel.
Bainaeznuenetorkizu-
nik ikustenetaMigelMa-
riUrrutiaherritarrak,Me-
xikora joan aurretik ai-
patu zidan erremontea
probatzeko eta holaxe
hasi nintzen. Bera izan
nuen maisu Euskalen
egin genituen lehenbi-
ziko hiru entrenamen-
duetan.
Urtebete egin duzu
erremontelari afizio-
natubezala,bainapal-
marespolitaosatudu-
zu…
Erremontean afiziona-
tutan egin dudan urte
honetan ere txapel ba-
tzuk irabaziak ditut, az-
kenekoa Euskal Herri-
koa, Iñigo Zubeldia he-
rritarrarekin batera eta
nerekin batera debuta-
tu duten Segurola eta
Larrañagakontrarioge-
nituela. Aurretik, iazko
GRAVNekoa, Noaingo
Hiru Kirolekoa eta Na-
farroakoaere irabazini-
tuen. Aldiz, azkeneko
GRAVNeko txapelketa
ez nuen irabazterik lor-
tu.

Zer duzu gustokoa-
goa, esku pilota edo
erremontea?
Niri beti gehiago gusta-
tu izan zait esku pilota
eta oraindik ere gusto-
koago dut. Baina oro-
korrean, pilota modali-
tate guziak gustoko di-
tut. Palan ere herriko
festetan txapeldun ate-
ra nintzen. Zesta-punta
probatzea falta zait.
Espero zenuen hain
abudo debutatzea?
Beti badira hobetzeko
gauzaasko,bainanahi-
koongihartunuenerre-
montearen teknika eta
espero nuen debuta-
tzea,bainaezhainabu-
do..
Zeinhelbururekinhas-
tenzaraprofesionale-
tan?
Pixkanaka partidak jo-

katzea eta konfidantza
hartzen joateada lehen-
biziko helburua. Parti-
dak jokatzearen pode-
riozerremonteraegitea
espero dut eta gero,
frontoiak erakutsiko du
norainoailegatzenahal
naizen.
Zein ezaugarri dituzu
erremontelari bezala
eta zertan hobetu be-
har duzu?
Ni aurrelari petoa naiz
eta aurreko koadroeta-
koxaltxahori gustatzen
zait, eskuz nahiz erre-
montean. Eskuz bolea-
zalea nintzen eta erre-
montearekin ere tantoa
bukatzeagustatzenzait,
nahizetaoraindikezdu-
dan erraztasun handi-
rik.Nerekindebutatudu-
ten horiek urteak dara-
mazkite erremontean

eta pilota nahi duten to-
kira bidaltzen dute. Niri
horixe faltazait, pentsa-
tzen dudan lekuan pilo-
ta jartzea.Teknikoki as-
ko hobetu beharra dut
etakonfidantzafaltazait.
Kantxangalduxamarra
nabila oraindik eta mu-
gitzen ikasi behar dut.
Esku pilotan zabaletik
txokora jokatzen da eta
erremontean txokotik
zabalera gehiago joka-
tzen da. Hanken postu-
ra aldatu behar dut eta
denborarekinhobetzea
espero dut. Tantoa bu-
katzen ikasibeharradut.
Defentsanaritzekomol-
datzen naiz, fisikoki on-
gi eta kolpez eta inda-
rrez ongi moldatzen
naiz, baina tantoa bu-
katzen ikasibeharradut.
Baduzu ereduren bat
erremontean?Zeinda
zuregogokoerremon-
telaria?
Gogokoa Migel Mari
Urrutia izatennuen, he-
rrikoa zelako eta Mexi-
kora joan zenean koa-
droko atzelaririk onena
zen, oso pilotaria zen,
dudarik gabe. Baina ni
aurrelariaritzennaizeta
Koteto Ezkurra onen
oneneanezagutuezba-
dutere,oraindikere ika-
ragarria da, erremonte-
lari petoa.Oraingo koa-
droan Urriza iruditzen
zait onena eta berekin
asko identifikatzennaiz,
berakbezala indarraba-
dut, gorpuzkeran ere
berdintsuak gara.

ARGAZKIA: MAIALEN ANDRES
Profesionaletan debuta egin berri duten Segurola, Larrañaga eta Aritz Juanenea.

Aritz Juanenea Saldiasko Danbolineako
semea da. 20 urte eginak ditu (1992ko urria-
renn 2an jaioa zen) eta joan den urtera arte
esku pilotan aritu zen jotasu. Baina Migel

Mari Urrutia herritarraren aholkua segituz
erremonteko saskia probatu zuen joan den
urteko martxoan. Urtebete beranduago,
maiatzaren 25ean debuta egin du profesio-

naletan Galarretan. Berekin batera, Iban
Larrañaga azkoitiarrak eta Aizarnazabalgo
Beñat Segurolak ere debuta egin dute
Oriamendi 2010 enpresaren eskutik.

Aritz JUANENEA | Saldiasko erremontelari profesional berria

«Eskuz nahiz erremontean aurreko
koadroetako xaltxa gustatzen zait»

ESKUTIK ERREMONTERA
«Esku pilotan zabale-
tik txokora jokatzen
da gehiago eta erre-
montean, berriz, txo-
kotik zabalera.
Hanken postura alda-
tu behar dut eta den-
borarekin hobetzea
espero dut».

«Niri beti gehiago
gustatu izan zait
esku pilota eta orain-
dik ere gustokoago
dut. Baina, orokorre-
an, pilota modalitate
guziak gustoko ditut.
Palan ere herriko fes-
tetan txapeldun atera
nintzen. Zesta punta
probatzea falta zait
orain».
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Iñigo Yanci
beratarra eta
Oronoz-
Mugairiko Iñaki
Esarte
Nafarroako
txapeldun

TTIPI-TTAPA
Aitzinekobi urteetan

bezala, aurten ere Iraitz
Etxebarria bizkaitarra
nagusitu da Xabi Tel-
letxea zenaren omenez
maiatzaren 18an egin-
dako IgantzikoBTT jau-
tsiera probaren hiruga-
rrenedizioan.Nafarroa-
ko txapelketa ere Eus-

kadiko Irekirako balia-
garria zen proba hone-
tan erabaki zen.
Eguraldiak erabat

baldintzatu zuen jau-
tsiera,euriz leheretahai-
ze handia baitzebilen.
Horregatik, txirrindula-
riek hotz handia pasatu
behar izanzuteneta ibil-
bidea erabiltzen zuten
neurrian, lohihandiaegin
zen.
Lehenbiziko jautsie-

ran64lagunekpartehar-
tu zuten, baina bigarre-
nean bakarrik 47k, ka-
tegoria ezberdinetan
ohorezko postuengatik
lehiatzekomoduanzeu-
denak.
Emakumezkoen ar-

tean Laia Barbero na-
gusitu zen (4:13.06); bi-
garrenurtekojuniormai-
lanBarakaldokoGuiller-
mo Cañas izan zen
bizkorrena (3:59.72) eta
elitekategorianHonda-
rribiko Martxel Oronoz
nagusitu zen.
Nafarroako tituluei

dagokienez, elite kate-
goriansailkapenoroko-
rreanhamekagarrenizan
zen Iñigo Yanci berata-
rra suertatu zen Nafa-
rroako txapeldun elite
mailan(3:55.54)etaOro-
noz-Mugairiko Iñaki
Esarte master 30 mai-
lan (4:24.36)

TXIRRINDULARITZA � MAIATZAREN 18AN EGIN ZEN

Iraitz Etxebarria
nagusitu da Xabi
Telletxearen
omenezko Igantziko
BTT jautsieran UTZITAKO ARGAZKIA

Igantziko BTT jautsierako txirrindularien podiuma.

TTIPI-TTAPA
Urdazubiko Kontra-

bandisten lasterketan,
maiatzaren 11n, guzira
84 korrikalari atera zi-
ren. Fernando Etxega-
rai beratarra erraz na-
gusitu zen, ordubete, 8
minutueta50segundu-
ko denborarekin. Biga-
rrenpostuanbertze be-
ratar bat sartu zen, An-
geltxoAranibar,4minu-

tu eta 21 segundora
(1:13:12) eta hirugarren
postuaFrançoisCham-
pagnerentzat izan zen
(1:14:01).
Emakumeen artean,

lehenpostuaNereaAmi-
libiak eskuratu zuen
(1:24:24);MaiderCalle-
ja izan zen bigarren
(1:25:18) eta Idoia Ma-
ritxalar lesakarra hiru-
garren (1:30:38).

ATLETISMOA � MAIATZAREN 11N

Fernando Etxegarai
nagusitu da Urdazubiko
Kontrabandisten
lasterketan

UTZITAKO ARGAZKIAK

Partehartzaileak eta gizonezko nahiz emakumezkoen podiumak.

Josetxo Ezkurra
Memorialaren
finalak
Ekainaren2an, igande
goizeko 9:30etik aitzi-
nera jokatuko dira Eli-
zondon XXIII Josetxo
EzkurraMemorialaren
finalak.Hamarkatego-
riatan banatuak 95 bi-
kote (190 pilotari) ari-
tu dira txapelketa ho-
netan.250partidabai-
no gehiago jokatu di-
ramartxo,apiriletama-
iatzean Irurita eta Eli-
zondoko pilotalekue-
tan. Lehenbiziko aldia
dafinalakElizondon jo-
katzen direla.

Errekako mutiko
infantilak kopan
txapeldun
Eskubaloian, kopako
finala Donezteben jo-
katu zuten Errekako
mutiko infantilek ma-
iatzaren 18an eta ga-
raipena lortu zuten
etxean Burladaren
kontra (34-27). Beraz,
liganazpitxapelduneta
kopan txapeldun izan
dira mutikoak.

� FLASH

SAILKAPEN OROKORRA
1 Iraitz Etxebarria (sub23) 3:16.27
2 Daniel Olarra (junior) 3:26.15
3 Eric Portillo (sub23) 3:36.34
4 Martxel Oronoz (elite) 3:40.58
5 Txomin de Vega (elite) 3:42.33
6 Andoni Cabodevilla (sub23) 3:44.50
7 Benjamín Torre (sub23) 3:45.59
8 Andrés Marco (elite) 3:38.44
9 Ivan Blanco (master30) 3:49.51
10 Victor Saenz (master30) 3:54.95
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Erakusketak
LEITZA
‘Emakume baserrita-
rren begiradak’
Maiatzaren 20etik
aurrera izen hori duen
erakusketa udaletxean.

BERTIZ
Ziga eta Fernandezen
argazki zaharrak
Ekainaren 30era arte
Pedro Ziga eta Dorotea
Fernandez azken jabe
partikularren argazki za-
harrak erakusketa,
Natur Parkean.

Zer da zuretzat basoa?
Ekainaren 30era arte
Zer da zuretzat basoa?
margo eta argazki le-
hiaketako lanak ikusgai
Natur Parkean.

Solasaldiak
BEINTZA-LABAIEN
Jakoba Errekondorekin
solasean
Ekainaren 8an Jakoba
Errekondoren hitzaldia
eginen da Iturrondo el-
kartean, 11:00etan.

BERA
San Miguel zubiaren
inguruko solasaldiak
Ekainaren 7an Gerren
ondorioak biztanleria zi-
bilaren artean historian

zehar Fernando Men-
diolarekin, 19:30ean
Beralandetan.
Ekainaren 14an Efec-
tos de las guerras en
Navarra a lo largo del
siglo XIX Eduardo Mar-
tinez Lakaberekin,
Beralandetan (19:30).

Ikastaroak
LEKUNBERRI
Nekazaritza ekologikoa
lantzeko ikastaroa
Ekainaren 7, 8, 14 eta
15ean Nekazaritza
ekologikoa lantzeko
hastapen ikastaroa. In-
formazioa eta izen-

ematea: 696 539810/
igastaminza@cederna.
es. Azken eguna maia-
tzaren 30a.

LEITZA
‘Emakumeak busti
egiten dira!’ tailerrak
Ekainaren 5ean ema-
kumeek ibaiaren edo
uraren kudeaketan izan
duten eskuartzeaz tai-
lerrak udaletxean.

BORTZIRIAK
Begiraleentzako
ikastaroa
Ekainaren 15, 22 eta
29an begiraleentzako

ikastaroa. Izen-ematea
ekainaren 3tik 13ra:
948 634125 edo euska
ra@bortziriak.org.

Antzerkiak
BERA
‘Esperando a la inglesa’
Ekainaren 2an
Esperando a la inglesa,
Kultur Etxean (18:30).

Filmak
ZUBIETA
‘Bertsolari’ filma
Maiatzaren 31n
Bertsolari filma Herriko
Ostatuan, 22:00etan.

LEITZA
Mendia, kirola eta
Abentura zinemaldia
Maiatzaren 28an eta
30ean Peritza Ostatu-
an, 20:00etan.

Kontzertuak
DONAMARIA
Mendi abesbatzaren
kontzertua
Maiatzaren 31n
Doneztebeko Mendi
Abesbatza Donamaria-
ko Dorretxean (20:30).

ORONOZ-MUGAIRI
Mendi abesbatzaren
kontzertua
Ekainaren 2an
Mendi Abesbatzaren
saioa elizan, 19:00etan.

SARA
Kontzertua elizan
Ekainaren 13anMun-
do Nuevoren kontzer-
tua elizan, 21:30ean.

BERA
Udako kontzertua
Ekainaren 5ean udako
kontzertua, 17:30ean
Kultur Etxean.

Ospakizunak
ERRATZU
Uholdeen
mendeurreneko besta
Maiatzaren 31n,
ekainaren 1 eta 2an
uholdeen urteurrenaren
harira, hainbat ekitaldi.

ARANTZA
Eskolaren
mendeurreneko besta
Ekainaren 8an Eskolak
100 urte bete dituela
eta, egun osoko besta.

LEITZA
V. Sagardo Eguna
Ekainaren 8an
V. Sagardo Eguna.

DONEZTEBE
Errekaren Eguna
Ekainaren 8an
Erreka Kirol Elkartearen
eguna ospatuko da.

BEINTZA-LABAIEN | 2013.06.08
Jakoba Errekondoren
hitzaldia Iturrondo elkartean

Landareen inguruan hainbertze
dakienJakobaErrekondo Bein-
tza-Labaiengo Iturrondo elkar-
tean izanen da ekainaren 8an.
11:00etanhitzaldiaeskainikodu.

Hitzaldiak

LEGASA | 2013.06.01
Bertizaranako Eguna ekainaren
1ean Legasan

Goizeanhasita,egunosoanhain-
batekitaldi eginendiraLegasan,
Bertizaranako Egunaren harira.
Tartean, musika, mus txapelke-
ta, kirola, otorduak...

Ospakizunak

LEITZA | 2013.06.05
‘Emakumeak busti egiten
dira!’ tailerrak

Eskualdeko emakumeek ibaia-
ren edo uraren kudeaketan izan
duten harramenaz eta horren in-
guruan sortu diren lan eta espe-
rientziez lau tailer udaletxean.

Tailerrak

maiatzak 30 - ekainak 13

PROPOSAMENA

ETXALAR
Gasna eta Artisau Feria
ekainaren 2an

Aurten XXI. aldiz, Gasna
eta Artisau Feria eginen
da Etxalarren. 10:30ean
artisau erakusketa ireki-
ko dute, 12:15ean herri-
ko trikitilariek emanaldia
eskainiko dute, 13:30-
ean gasna lehiaketako
sari banaketa eginen da
eta 14:00etan herri
bazkaria. Arratsaldean,
18:00etan, herriko dan-
tzariek euren saioa
eskainiko dute. Egitarau
ederra XXI. edizioa
borobiltzeko.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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ZUGARRAMURDI
Xareta Eguna
Ekainaren 1ean
Xareta Eguna ospatuko
da bigarren aldiz.

ETXALAR
Gasna Feria Eguna
Ekainaren 2an
Gasna Feria Eguna.

LEGASA
Bertizaranako Eguna
Ekainaren 1ean
Bertizaranako Eguna-
ren harira, egun osoko
besta Legasan.

SARA
Kermeza
Ekainaren 2an
Kermeza ospatuko da.

ETXALAR
Umore Ona eguna
Larraburuan
Ekainaren 9an
txiste kontalaria
Larraburua elkartean.

Mendi ateraldiak
LEITZA
EH Mendi Erronka
Ekainaren 1ean EH
Mendi Erronka, 60 kilo-
metro eta 3.000 me-
troko desnibelarekin.

BAZTAN
Atarrabiara mendi
irteera
Ekainaren 2an Atarra-
biara mendi ateraldia
Baztango Mendigoiza-
leak taldearekin.

ITSASU
Hiru kasko mendi
irteera
Ekainaren 22an Bida-
rraitik Itsasura, Iparla,
Irubelaskoa eta Artza-
mendi kaskoetan bar-
na. Informazio gehiago:
www.hirukasko.org.

ARESO
Areso-Goizueta mendi
ibilaldia
Ekainaren 8an Areso-
tik Goizuetara irteera.

Itxuraberritua gelditu da ALKE Altzadi Leitzako Kul-tur Elkartearen webgunea: www.leitzakultura.net.
1978.urteansortuzentaldeakorainurtebatzukestrei-
natu zuen Interneteko ataria, baina duela gutxi berri-
tuegindu.Hainbatatalekinhornitudute:batetikelkar-
tearen historia, nor diren, helburuak eta jarduera eta
lanak zein diren azaltzen dute, horrez gain, unean
unekoberriakerekontsultadaitezke–halanola,aste-
buruan eginen den Euskal Herria mendi erronka–,
Leitzakoekitaldienegutegiaerehortxedago–tartean,
egun hauetan ospatzen ari direnKultur Aroko ekital-
diak–, baita argazkien eta berrien artxiboa ere. Ku-
ttunak saila ere badu, eta buletina jaso nahi duenak
hor du erregistratzeko aukera. Hasierako helburue-
kin segitzendu, «herritarrak kulturazgozatu eta janz-
ten», baina webgunean dioenez, «XXI. mendean ga-
relarik, aurrerapausogehiagoemannahi izandiraeta
interneten ere aritzeko garaia dela erabaki dugu».

Deserriko kantak izenarekin estreinatu du Eñaut
Elorrieta Ken Zazpi taldeko kantariak bakarka-

ko ibilbidea irekitzen duen lehen diskoa. Olerki uga-
ri sortudituengai unibertsal etahistorikobatean (de-
serria) oinarrituta, Elorrietak bere konposizioak argi-
taratu ditu. Hitzetan oinarritu ditu kantak eta horre-
tarako, poesiak eta poetak arakatu ditu: Joseba
Sarrionandiaren hiru poema daude kanten artean:
Erbestearen definiziorako proposamenak, Geogra-
fiaetaBesamotzarenbesoa.Horiekinbatera,Gabriel
Arestiren Nire aitaren etxea, Jean Oliver Deserriko
kontradantza,MarioBenedettirenNondagonire he-
rria,HarkaitzCanorenAzkenbaltsa,etaLanderGarro-
ren Itzulera II dira bertzeen testuetatik sorturiko kan-
tak. Elorrietak berak bi kanta idatzi ditu: Itzulera I eta
Gaua.Musikarenaldetik,gitarrak,bateriaprograma-
tuak, teklatuak,pianoa,biola etabibolinaerabili ditu,
hainbatmusikariren laguntzaz:RubenCaballero,Ar-
kaitz Miner, Xabier Zeberio, Hasier Oleaga...

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2013

Deserriko kantak

Musika

EÑAUT ELORRIETA

ALKEren webgunea
berritua

Internet

LEITZAKULTURA.NET

Helduentzako kontakizun laburrez osatutako li-
burua da Mariasun Landaren azken lana: Inu-

rrienhiztegia. Inurriakdira liburuko ipuinguztienpro-
tagonista, eta haien arteko gorabeherak gizakien
arteko gorabeherenmetaforak dira, umorez eta iro-
niaz emanak. Ipuin guztiek hitz bat dute izenburu,
etaalfabetikokiordenatutadaude izenburuarenara-
bera. Gisa honetara, egileak berak liburuaren Inu-
rriatzea hitzatzean dioenez, «hiztegi ez den hizte-
gia» osatu du. Haur eta gazte literaturako 37 liburu
ditu argitaratuak Landak, eta helduen literaturako
bildumabatean liburubakarrazuenargitaratuaorain
arte eta hura gaztelaniaz. Inurrien Hiztegia, beraz,
jatorriz euskaraz helduen literaturako bilduma ba-
tean argitaratzen duen lehenbiziko liburua da. Lan-
dak errana da, «itxuraz irakurtzeko errazak diren
testuak aurkituko dituela irakurleak liburuan», bai-
na «ipuinak benetan ulertzeko gaitasun literarioa
beharko duela irakurle horrek».

Pamiela, 2013

Inurrien hiztegia

Liburua

MARIASUN LANDA

Musika,futbolaetaira-
kurtzea.Horiekdira

Joanes Garcia Basurko
saratarraren zaletasunik
haundienak. Ez, ordea,
bakarrak, herrian eta in-
guruan egiten diren eki-
menen antolaketan ere
ibiltzen baita. Kanboko
ikastolan lan egiten du,
etadenboralibrean«mu-
sikaentzutea,alabarekin
ibilalditxoakegitea, lagu-
nekin elkartzea eta zine-
mara joatea» gustatzen
zaio.Bidaiatzeaeregus-
tukoduetaerrandigunez,
«ene diru moltsak bai-
mendukobalu,aunitzge-
hiagoeginennuke».Bisi-
tatutako tokien artean,
Kaliforniaraegindakobi-
daiadubereziki gogoan,
baina«munduosoa»eza-
gutukoomenluke.Auke-
ratzekotan, Guatemala,
IslandiaalaVietnam.As-
teburuko planik ederre-
nahaudu:«goizeanmer-
katura,eguerdianbazka-
ri goxobat lagunekin eta
gaueankontzertuonbat».
Mutikodantzarigonadu-
nez ere galdetu diogu,
abarkak,galtzerdiak,txa-
pela eta eskoziar kilt-a
jantzita,ZpeizMukakital-
dekodantzari izanabaita.
Bertze proiektu batzue-
tan dabilela aitortu digu
baina «zonbaitzutan kil-
tak aireztatzen ditugu».

«Ene diru moltsak
baimenduko balu,
aunitz gehiago
bidaiatuko nuke»

Nire aukera

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

ESKUALDEA.Gizonez-
koa iturgin,elektrizitate...
lantxoak egiteko prest
dago. Ardi ilea mozteko
ere bai. �651 881863.

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

ESKUALDEA. Emaku-
mea interna bezala la-
neanariko litzateke.�682
321453.

MALERREKA-BAZTAN.
Larunbat gauetan eta
igandetan laneginennu-
ke otorduak ematen edo
barran. �686 998360.

BAZTAN. Arkitekturako
ikasle bat naiz, eta udan
Lehen Hezkuntza, DBH
eta Batxilergo mailako
klase partikularrak ema-
teko prest nago. �680
187344.

MOTORRAK
salgai

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

NissanAlmera Tino 1.8
monobolumena salgai.
5atekoa.Gasolina.2005

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.

ramaederrak.Antenara-
ko bidean. Prezio inte-
resgarria. �616 264219.

ETXALAR.Lurzatieraiki-
garria salgai, 2.000 m2.
Kotxeentzako sarbidea-
rekin. Ura eta argia. Exe-
kuzioproiektuaetaUda-
laren baimenarekin. Bis-
ta ezin hobeak. Udale-
txe t ik 250 met rora .
92.000 eurotan. �678
099422.

DONAMARIA. 1.200
m2ko lur eremua salgai.
Asteburuetarako apro-
posa, frutaarbolekin.Pre-
zio onean (ordaintzeko
erraztasunekin). �646
376331.

LANA
eskariak

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

Neskagazteaeskaintzen

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

GARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko

DONEZTEBE.200m2ko
bajera errentan emate-
ko. �608 978210.

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

LEKUNBERRI.Goiko lo-
re-denda traspasatuedo
errentan emateko, arre-
ta emateko zailtasunen-
gatik. �667 848832.

LURRAK/ORUBEAK
salgai

SALDIAS.1.500m2ko lur
eremu laua salgai. Aste-
buruetarako egokia, ai-
sialdirako.Kotxeentzako
sarbide egokia. Oso
eguzkitsua. Bista pano-

ETXEBIZITZAK
salgai

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

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

DONEZTEBE. Pisua
salgai Parrokia kalean.
3 logela, 2 komun,
egongela eta sukaldea.
Balkoihaundiarekin.De-
namobleztatuaeta igo-
ga i l ua rek i n . � 665
709848.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

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-
lekuan pisua errentan

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): 47 € (-6,00)

Zerri gizena
1,326 € kiloa. (-0,017)

Zerramak:
0,780€ Kg/bizirik. (-0,020)

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
(Maiatzaren 10etik 17ra bitarteko prezioak)
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urtekoa. 67.000 km. ITV
biurterakopasatuberria.
�628 572273.

Nissan Pick-up salgai.
Oso egoera onean .
160.000kilometro.Men-
dian ibili gabea, 2005-
ekoa. �667 848832.

ANIMALIAK
oparitzeko

Zakurrak oparitzeko, ar
bat eta eme bat, Border
Collie - ardizakurra arra-
zakoak. Oso politak eta
argiak. �652 729101.

Rottweiler arrazako za-
kurra oparitzeko. �670
542571.

Hirukatakumeoparitze-
ko. Hagitz mantsoak.
�626 644420.

ANIMALIAK
salerosketak

ETXALAR. Setter inge-
les zakurkumeak salgai.
Pedigr idunak. �620
036553.

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

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

BERA.BorderColliearra-
zako zakurkumeak sal-
gai. �948 631022/688
609905.

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.

DENETARIK
salerosketak

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

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

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
multzoaaurkituda,gara-

jeko giltza bat barne.
�650 162372.
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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

Arrotxapeako
IBAI VILLANUEVA

NAVARROk urte-
bete beteko du
ekainaren 8an.
Zorionak Alkai-
gako familiaren
partetik. Ea noiz
ospatzen dugun!

Zorionak osaba ANGELi, maiatza-
ren 8an urteak bete dituelako.
Tioooo... non geldituko gara bien
urtebetetzea ospatzeko?
Muxu haundi bat.

Urrozko MATTIN ZELAIETAk
maiatzaren 18an 5 urte bete ditu.
Zorionak eta muxu haundi bat
Urrozko eta Oizko familien
partetik. Prestatu berendu goxoa
eta segi beti bezain guapo!

AMAIA ELORZ RIPAk maiatzaren
21ean 2 urte bete ditu eta bere
aitatxo JUANKAR rek ekainaren 9an
bereak egingo ditu. Zorionak
bikote familia guztiaren partetik
eta aurten bai ospatuko dugula
merezi duzuen bezala. Muak!!

Leitzako UNAX ZABALETA GARTZIA

gure etxeko txirrindulariak 5 urte
bete ditu maiatzaren 24an.
Zorionak eta muxu haundi bat
familia guztiaren partetik eta
bereziki zure arreba Yueren
partetik. Segi beti bezain alai.
Muxu goxo-goxoa zuretzat ttiki!!

AMETS eta UNAI GEREÑO GARCIAk
maiatzaren 29an 2 urte beteko
dituzte. Aunitz urtez atatxi eta
amatxiren partetik. Ongi ongi
pasa zuen eguna. Musuak.

Iruritako OIHAN ARRAZTOA VICENTE,
gure morroxko ttikiak, 2 urte bete
ditu maiatzaren 21ean. Muxu
haundi bat aitatxo, amatxo eta
bereziki Leitza eta Iruritako
familiaren partetik!

Erratzuko MARIAN ETXEBERRIA

BIKONDOk maiatzaren 11n eta
NAROA BIKONDO JAURENAk maia-
tzaren 29an urteak beteko dituzte-
lakoz, zorionak familiaren partetik
eta berexiki Enaitzen partetik.
Muxuak.

Sunbillako izeba KONSUELO IRIARTE
IBARRAk ekainaren 2an urteak
beteko ditu. Aunitz urtez familia
guztiaren partetik eta berexiki
Garaine eta Iraide iloben partetik.
Igandea tokatzen denez, ea
bazkari goxo batera gonbidatzen
gaituzun. Muxuak.

Lesakako MARTXEL LARRALDE

MONTERROSAk urteak beteko ditu
ekainaren 4an. Zorionak MARTXEL

zure hamaikagarren urtebete-
tzean. Muxu handi bat Lesakako
familiaren partetik, bereziki Naroa,
Oihan eta Kemenen partetik.

Donamariako NAHIA eta EKAIN

TELLETXEA ODRIOZOLAk ekainaren
21ean 5 urte beteko dituzte.
Zorionak gure futbolariei eta muxu
potolo aunitz Lesakako izeba eta
osabaren partetik.

Lesakako AINITZE eta AMAIUR

MARTINEZ OLAZABAL Beheko
Errotako gure bitxilore kuttunek
ekainaren 16an 5 urte beteko
dituzte. Zuen alaitasunak zorion-
tsu egiten gaituelako, aunitz urtez!
Attatto eta amatto.

Gazteluko MIKEL ITURBIDE
CUBEROk urte bat beteko du ekai-
naren 9an. Zorionak eta muxu
haundi bat familia guztiaren parte-
tik!!

Lesakako ELAIA MINDEGIAk eta
Beintza-Labaiengo JOSE ANTONIOk
ekainaren 8 eta 6an urteak beteko
dituzte. Zorionak Labaiengo fami-
liaren partetik, muxu aunitz bioi
eta batez ere gure panpoxari!!

Gazteluko MIKEL ITURBIDE CUBERO

gure morroxko ttikiak urte bat
beteko du ekainaren 9an.
Zorionak eta muxu potolo-potolo
bat zure aitatxo eta amatxoren
partetik.
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