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Ate joka dugu ekainaren 8ko hitzordu haun-
dia. Egun horretan, Euskal Herritar guztien
erabakitzeko eskubidea aldarrikatzeko Iruñea
eta Durango batuko dituen 123 kilometroko

giza-katea eginen da, Gure Esku Dago herri
mugimenduak deituta. Eskuz esku bide osoa
osatu nahi dute, herritarren partehartzearekin.
Eskualdeko ehunka herritarrek atxikimendua

adierazi diote ekimenari eta giza-katean parte
hartuko dute, egokitu zaien kilometroetan, Itza
eta Arakilen. 12:00-12:30 artean osatuko da
katea eta eskualdetik autobusak aterako dira.

Jon SILVEIRA | Gure Esku Dago-ko kidea

«Bakoitza bere pentsaerarekin, batzen
gaituen ekimen batean elkartuko gara»
G. PIKABEA | LESAKA
Zer egin du orain arte
GureEskuDago-kes-
kualdean?
Lesakan,adibidez,urta-
rrilean hasi ginen lane-
an,eskualdean lehenbi-
ziko herria seguraski,
etageroherri bakoitzak
bere erritmoa izan du.
Herri gehienetan, eki-
mendesberdinakanto-
latzeko talde iraunko-
rrak daude lanean, eta
talde iraunkorrez gain,
laguntzaile aunitz dau-
de ekimen horiek aitzi-
nera ateratzeko. Orain
arte, metroak saltzeko
ekimen desberdinak
egin ditugu. Lehenda-
bizi aurkezpenak herri
guztietan eta gero herri
bakoitzeko taldeak be-
ren dinamika propioak
sortu ditu. Lip-dub-ak,
mosaikoak,bideoak,ar-
gazkiak,GureEskuDa-
goegunak...Denakhel-
buru berdinarekin egin
dira, jendea giza-kate-
an parte hartzera ani-
matzeko. Gustura gau-
de orain arte egindako
lanarekin.
Geroetahurbilagoda-
go ekainaren 8a. Zein
izanda lorpenikhaun-
diena?
Giza-kateanherritarau-
nitzekpartehartukodu-
gula izan da lorpenik
haundiena,bakoitzaren
pentsamoldedesberdi-
nekin,bainabatzengai-
tuen ekimen batean el-
kartuko gara: erabaki-
tzeko eskubidearen al-
de. Dinamika herritar
guztiei zabaltzen saia-

tzenarigaraetaustedu-
gulortzenarigarela.Egin
diren ekimenetan mila-
kapartehartzaileetaatxi-
kimendu jaso ditugu.
Nolako eragile eta al-
derdiekemandiotedi-
namikari babesa?
Babesa edozein eragi-
lek eman dezake, bai-
naguknorbanakoakbi-
latzen ditugu, erabaki-
tzeko eskubidearen al-
de dagoen edonor. Eta
horrela, era aunitzeta-
ko jendeabiltzenari ga-
ra. Talde politikoetako
militanteakereegondai-
tezke Gure Esku Dago
ekimenean lanean,bai-
na ez talde horiek or-
dezkatzeko,beraienbu-
rua ordezkatuz baizik.

Eskualdeari begira,
Baztan-Bidasoaldea-
ri108.kilometroaego-
kitu zaio, Areso eta
Leitza 110. kilometro-
an izanen dira, Ipar
Euskal Herriko herri-
ak 111. eta 112. kilo-
metroetan eta Arano
eta Goizueta 102. ki-
lometroan. Zenbat la-
gunbehardirakilome-
tro horiek osatzeko?
Kilometro bakoitzean
guttienez 400 pertsona
behar dira, eta Baztan-
Bidasoaldean,adibidez,
108. kilometroan, jada-
nik lortu ditugu. Gure
helburua 600 pertsona
lortzeada.Durangoeta
Iruñeabatukodituengi-
za-katerako 50.000 la-

gun inguru b i l t zea
aurreikusi zen eta aisa
bilduko da jendea. Da-
tuek hori erraten digu-
te behintzat. Baina ez
gara 50.000 lagunekin
konformatzen, ahalik
eta jende kopuru haun-
diena lortu behar dugu.
Metroak azken egune-
ra arte eros daitezke.
Ekainaren 8ko giza-
katearenondotikzer?
Gerora begira lantalde
bat dago martxan da-
goeneko. Ekainaren
21ean 0 Batzarra egi-
nen da, eta bertan ba-
tzareratzailerakozimen-
tuak jarriko dira.
Erabakitzeko eskubi-
dea nolako proiektu-
ak gauzatzeko?
Proiektu guztiek auke-
ra izan dezaten...
Kataluniarenprozesua
eta Euskal Herrikoa
konparatzen ahal di-
ra?
Bi herrialdeek ibilbide
desberdinak izan di-
tuzte,etaberaz,konpa-
raezinakdira.Bainaera-
bakitzeko eskubidea
berdina da munduko
herrialde guztietan, he-
rrien eskubidea baita.
Zerbait gaineratuko
zenuke?
Ekainaren 8an erabaki-
tzeko eskubidearen al-
deko giza-katean parte
hartzera animatu nahi-
ko nuke jendea. Auto-
busak Beratik, Lesaka-
tik,DoneztebetiketaEli-
zondotik aterako dira
eta dohainik izanen di-
ra. Beraz, bertan ikusi-
ko gara!

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Jon Silveira lesakarra Gure Esku Dago dinamikaren eskualdeko arduradunetako bat da.

GIZA-KATEA
Baztan, Bertizarana,
Bortziriak, Malerreka
Urdazubi eta Zugarra-
murdiko herritarrei
Itza herrian egotea
egokitu zaie giza-
katea osatzeko, 108.
kilometroan. Leitza
eta Aresokoak ere
Itza herrian izanen
dira, 110. kilometroan;
Ipar Euskal Herriko
herritarrak 111. eta
112. kilometroetan
egonen dira, hauek
ere Itza herrian. Goi-
zuetarrak eta aranoa-
rrak 102. kilometroan
egonen dira, Arakilen.
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EDUKIEN KONTROLA
Gobernuzentralakfin-

katuko ditu enbor-ikas-
gaiak eta gutxienez es-
kola ordutegiaren %60
bainogehiagoeskainibe-
harkozaieMadrilenados-
tutako edukiei. Horren
ondorioz, ikastetxeen
«autonomia gutxituko
da» diote eskualdeko
ikastetxeetakoordezka-
riek.
Edukietan aldaketa

handia ekarriko du, Na-
farroa ez baita erre-
ferente nagusia izanen.
Desagertu egin dira Na-
farroakokulturadierazpi-
deei lotutakoedukiaketa
Espainiakogertaerahis-
toriko eta pertsonaiak
ugaritu.Orainartean,hur-
bileko adibideak aintzat
hartzen ziren eta aurre-
rantzeanbadirudi ezde-
la hala izanen.
Atzerriko bigarren

hizkuntzabateskaintze-
ko aukera aipatzen du
hezkuntza erreformak,
baina horretarako hezi-
keta artistikoa, hau da
musika edota plastikari
eskaintzen zaizkion or-
duak erabiliko lirateke.

AZTERKETAK
Ikasketaamaierakoti-

tuluak lortzeko, azterke-
ta egin beharko dute
DBHko4.mailakoeta 2.
Batxilergoko ikasleek.
Ikastetxeek orain artean
zuten ahalmena galdu-
ko dute, azterketak es-
kolaz kanpoko erakun-
debatekantolatuetazu-
zendukodituelako.Hau-
ek ez dira izanen ikasle-
ek gainditu beharreko
langa bakarrak, lehen
hezkuntzako3.eta6.mai-
lanerekanpoebaluazio-
enbitartezebaluatukodi-
tuzte ikasleak.

EBALUAZIOEN
ONDORIOAK
Ikasketa prozesuan

horrek eragina izanen
duela uste dute irakas-
leek «gaitasunak landu
ordez, gure eguneroko
jardueretangarrantzige-
hiagoemanenzaioazter-
ketakgainditzeari, azken
finean emaitza ikusga-
rriak lortzeari». Presioa
ikasleengan eta baita
ikastetxeenganere, ikas-
leen emaitzak zerrenda
publikoetan kaleratuko
dituztelako.Horrek ikas-
tetxeen rankinga sor le-
zakeela ohartarazi dute.
Ondorioz,«ikastetxeba-
tek hagitz proiektu sen-
doeta interesgarriaedu-
kidezakebainabatezere

GIZARTEA � HEZKUNTZA ERREFORMA BERRIA

Mila galdera airean
eta hezkuntza
erreforma atean
«Nola edo hala, legea indarrean paratu
nahia» salatu dute eskualdeko ikastetxeek

Zugarramurdiko ikasleak LOMCEren aurka egindako protestan.

Eneritz IRAOLA
Zurrumurruak ugari

eta azalpen argirik ez.
Datorrenaren esperoan
dira eskualdeko ikaste-
txe eta institutuak. Hez-
kuntzaren Kalitatea Ho-
betzekoLegeOrganikoa
du izen ofiziala, gehien-
goak aldaketarekin ho-

bekuntzahandirikespe-
ro ez duen arren. Horre-
gatik izanen da agian
ezagunagoa LOMCE
edo Wert legea bezala.
Izena edo abizena dena
delakoaizandaezdage-
hiegirik aldatzen egoe-
ra: hezkuntza erreforma
indarrean dago.

Giro nahasi honetan,
Jose Iribas, Nafarroako
hezkuntza kontseilariak
aurkeztu ditu behin be-
hineko dekretuak eta
hezkuntza erreforma
«nafar erara» aplikatuko
zelaaurreratuzuenarren,
zirrikitu handirik ez du
utzi legeak.

Aurkako erreakzioak karriketan,
beharrezko kontsentsurik ez
parlamentuan, baina indarrean da
LOMCE legea. Datorren ikasturtean
paratuko dute martxan Lehen Hez-

kuntzako 1., 3. eta 5. mailetan eta
Lanbide Heziketan. Eskualdeko
ikastetxe eta instutuen iritzia bildu
du TTIPI-TTAPAk eta «informazio
gabezia» salatu dute guztiek.

IKASKETA EREDUA

«Atzera pausoa da,
adostasunik ez
duena eta kalitatezko
hezkuntza ereduaren
aurka doana».

ZAZPIGARRENA

7
ERREFORMA

egin dituzte hezkuntza
arloan Frankismoa
amaitu zenetik.



ERREPORTAJEA | 5
ttipi-ttapa | 615 zk.

2014.05.29

Bortzirietako ikast. publikoak+Toki Ona

«Alderdi politiko bakoitzak bere
legea egin nahi du. Itun handi
bat behar da hezkuntza politiko-
en menpe ez gelditzeko».

Malerrekako Herrietako Eskolak

«Oztopoak jarriko zaizkie
zailtasunak dituztenei. Gizarte
konpetitibo bat eraikiko da
konpetentea landu ordez».

Baztan ikastola

«Hezkuntza zentralizatu nahi
dute, gure lurralde eta
kulturarekiko duen hurbiltasuna
gutxietsiz».

Lekaroz-Elizondo Institutua

«Gaitasunak landu ordez, emai-
tza ikusgarriak lortzea du xede.
Lehiakortasuna bultzatzen du
eta ez benetako ikas prozesua».

Lesakako Tantirumairu ikastola

«Ziurgabetasun handia dago.
Bertako hezkuntza eredu
propioa diseinatu eta garatzea
izanen litzateke egokiena».

� ESKUALDEKO IKASTETXE ETA INSTITUTUEKIN SOLASEAN

«Lanbro moduko bat dago gaia-
ren inguruan, ez dago ezer uki-
garria. Legea aplikatu nahi dute
presaka eta gaizki egin arren».

Urdaz., Zugarram. eta Baztango eskolak

«Urteetan lortutako aurrerapen
guztiak, 30 urtez gibeleratuko
dira. Ikasle eta ikastetxeen
bazterketa, mailakatzea... dakar»

Berako Labiaga ikastola

«Ikuspuntu enpresarial eta
konpetitiboa asko indartuko da
sormena eta iritzi kritikoa bul-
tzatzen duten arloak murriztuz».

Doneztebeko Mendaur Institutua

LOMCEren ondorio nagusiak:

• Kanpo ebaluazioak ugaritu.

• Ikasle eta ikastetxeen arteko lehia-
kortasuna bultzatu.

• Ikasle “on” eta “txarren” arteko
banaketa.

• Lanbide heziketan hasteko adina
aurreratu: 15 urtera.

• Euskara espezialitateko ikasgaia
bihurtu.

Edukietan aldaketak:

• Edukien gaineko kontrol handia-
goa Madrilek.

• Erreferente nagusia Espainia
izatea Nafarroa beharrean.

• Atzerriko bigarren hizkuntza bat
eskaintzeko aukera. Orduak arlo
artistikoari gutxituz.

• Formakuntza akademikoa soilik
landu, gaitasun guztiak landu
beharrean.

matematika eta hizkun-
tzakneurtzendituenkan-
po azterketa horren
emaitzak onak ez badi-
ra, agian sailkapen ho-
rretan beheko aldean
agertukoda,horrekekar
liezaiokeenprestigioga-
lerarekin». Emaitza ho-
riekgaineraeraginzuze-
na izandezakete,matri-
kulazioetan, baita esko-
lak jasoko dituen diru-

Leitzako Erleta eskola

«Gauzak presaka doaz, informa-
zio falta handia da. Lanean hasi
ahala egin beharko diogu aurre
datorrenari, ahal dugun eran».

laguntza eta irakasleen
lan baldintzetan ere.

IKASLEEN ZATIKETA
Lanbide Heziketan

hastekoadinaaurreratu-
ko dute. Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzan ai-
tzinera egiterik ez duten
ikasleek Oinarrizko Lan-
bide Heziketan eman
ahalkodute izena, 15ur-
terekin. Horrekin, Batxi-
lergoa edo Lanbide He-

ziketaren artean aukera-
tzeko unea urtebete au-
rreratuko da.

HIZKUNTZA GUTXITUAK
KALTETUTA
Euskara Heziketa Fi-

sikoaetaMusikarenmai-
la berera pasako da eta
espezialitateizendapena
jasokoduaurrerantzean.
Eskualdekoikastetxege-
hienak D eredukoak iza-
nik, neurri honek ez die-

tela zuzenean eraginen
espero dute, «dena den
zer gertatzen den ikusi
beharko dugu, euskara
bultzatzekopausorikere
ez» omen dute Hezkun-
tzaKontseilarigandikes-
pero.

EZEZKO BOROBILA
Eskualdeko ikastetxe

etainstitutuekezezkobo-
robila eman diote erre-
formari «atzera pausoa»

delakoan.Ostiralbeltzak,
elkarretaratzeak, infor-
mazio bilerak... antolatu
dituzte orain artean eta
irailean «egoerari aurre
egiteko zerbait» pentsa-
tu beharko dutela erran
digute. «Hezkuntza ere-
du egoki baten alde la-
nean» segitzea delako
euren nahia, politikoen
nahienaraberamugitzen
diren txotxongiloak izan
gabe.
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Artile lana pikardia bihurtua Bittoriano Artzuagaren eskutik
Nork ez du ezagutzen Bittoriano Artzuaga Urrozko harigilea? Han eta hemen-
go feria eta azoketan izaten da oraindik orain eta berak garbi erraten du horixe
dela gehien gustatzen zaiona, jendearekin egotea, erosleekin solastea eta fun-
tsean, ferietako giroa bizitzea. Duela hamar urte egindako elkarrizketan zioe-
nez, «tanga bezalako jantzi modernoak antigualeko hariarekin egiten ditut». Es-
kulangileen arazoa lanaren prezio apala izaten da. «Denbora batean, Diputa-
ziorako zortzi ordu egin eta 12 pezeta irabazten nuen eta galtzerdi parea 30
pezetan saltzen zen. Gaur, arabarean prezio hori egin behar baluke!» zioen.

Putreak haragi zaharra bezala, afera guzien
gainetik sosa, sosa eta sosa bertzerik ikus-
ten ez duen lurtar handiuste eritua. Egune-

tik egunera krisia finitzera doala aditzeaz nardatu-
rik, lana galdu berri, galdu hurren, edo ezin atze-
man bizi den lurtar xehea. Krisia pasatu dela ahal-
ke gorririk gabe erranez, diru-aldea alferrik harri-
ka bota duen lurtar agin-
tari jaun-andretxoa. Ber-
tze lurtarrezsoilikhautes-
kunde sasoian botoa es-
katzeko oroitzen den lur-
tar gezurtia eta harekin
itsuki fidatzen den lurtar
fidela. Noizbait ere gerta-
turiko miseria ttikiak bar-
katzekokapazezden lur-
tar temazu barne egosia.
Eta jendaki edo lagunba-
ten ustekabeko edo jakiniko heriotza errukigabea
jasaten ari den lurtar abailduari, eta gaitz mindua-
ren kontra borroka bizian ari den lurtar ausartari,
oinaze guzien gainetik, bihotz-bihotzez, “aitzine-
ra, bizi, bizi eta bizi” desio dion lurtar hilkorra.

Lurtar

Nire txanda
Beñardo GOIETXE

Niko MINDEGIA
EHF Kopako txapeldun

Doneztebekoeskubaloi
jokalariak Europako
EHF kopa irabazi du
Hungariako Pick Sze-
ged taldearekin. Mont-
pellier taldearen kon-
trako finalean hiru gol
sartu zituen Nikok.

Zaira LATASA
Espainiako txapeldun

Gerr iko marro i e ta
beltzeizuzendutakoEs-
painiako kenpo kai
txapelketan urrezko
domina bat eta zila-
rrezko bi lortu zituen
kenshi elizondarrak
Linaresen (Jaen).

Ismail RAZGA
Goizutrailen irabazlea

128 korrikalarik parte
hartu zuten maiatzaren
17an Goizuetan egin
zenGoizutrailmendi las-
terketan.Santurtziarrak
ordubete,47minutueta
21 segundotan bukatu
zuen ia22km.koproba.

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak diruz lagundua

Hauteskunde aitzinetik utzitako perlak: PPko
Leongo presidentaren hilketaren errua (PP-
komilitante batek egin zuen tiro) ezkerraren

kanpainarenada; emakumebatekinegindakoezta-
baidannagusitasun intelektualaagertuzgeromatxis-
tatzat jotzen zaituzte (Cañete y olé); Sadarko he-
siaerortzearenaaitzinetikprestatuazegoen,denbo-
ragaltzeko(Valladolidekoalkatea).Normal irabaztea!

PPerlak

Ezpala
Aitor AROTZENA

«Egunetik egunera
krisia finitzera
doala aditzeaz
nardaturik, lana
galdu berri, geldu
hurren, edo ezin
atzeman bizi den
lurtar xehea»
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Kolaborazioak

Hau feria! Porrarekin ezkutua jo, eskopetekin apun-
tatu eta fikziozko tiroa egin, kotxeko sirena piztu,
metralletak ukitu! Helikopterora igo! Eta eskolatik

atera gabe!
- Bueno, orain joko bat eginen dugu. Nork nahi du agen-
tea izan? –agente lirainak.
- Nik! Nik! –ikasle guztiek. Zintronikoko alkatesa harro, Al-
ba delegatuaren ondoan.
- Oso ongi! Hamar lagun eskuin aldera, porrak hartzeko.
Bertze hamar, ezker aldera, kaskoak zuendako. Bolondres
bat, nere ondora. Eta manifestariak? -Zigortutako bortz
ikasleek pausu bat eman dute aitzin, lau oihal hedatuz:
“LOMCE ez”, “Recortes ez”, “Barcina kanpora” eta “ETB
bai”.
- Eta kazetariak?–Sei neska txarteldun hurbildu zaizkio:
“Press”. -Orain taldetxo bakoitza bere monitorearekin jo-
an… –Mutiko bolondresari belarrira zerbait adieraziz, tres-
na pasatu dio. Manifestariekin bat egitera joan da.
Manifestazioa abiatu da!
- Recortes ez! –ohiukatzen dute bortz ikasleek. Gibeletik,
hamar ikasle kaskodunek segitzen dituzte. Halako bate-
an, manifestari bat ohartu da: seigarren ikasleak porra bat
dauka txaketa azpian.
-Espia da! -Pankarta utzita beregana joan da. Infiltratuak
ihes egin du, gibeleko agenterantz. Hauek, burua behititu
etamanifestarienkontrakargatudute–Kasko!Kasko!–deia-
darka.
Agertu dira bertze hamar agente, porrak airean astinduz.
–Porra! Porra! -ohiukatzen dute, manifestariak inguratuz.
“Press” txarteldunak hurbiltzen dira argazkiak ateraz. –Ar-
gazkirik ez! –diote agenteek, beraiengana korrika. - Kama-
rak eman!
-Aitarena da! –Kazetariak ez dio emanen. Prentsari porre-
kin egurra.
- Porrak! Porrak! –Kasko! Kasko! –harataxago. Cordovilla-
ko kazetaria agertu da argazkiak ateratzera. Gaizoa... Be-
re kontra kargatzen dute. –Kasko! Kasko! -Buruekin jo eta
lurrean akitzen du. Gomazko pilota batek zuzendaria jo du!
- Gelditu! –agindu du Alba andreak. Pavodedía kapitainak
benetazko guardiak bidaltzen ditu. Alba andrearen gibele-
tik,mutikobat lanzatuegitendabizikletagaineanberekon-
tra –Zezena! Zezena! –karraxi eginez. Danba! Ipurdian jo
eta hankaz goiti botatzen du gobernuko delegatua. Han-
go zalaparta! –Ongi zaude, andrea? –alkatesak.
- Kasko! Kasko! Porra! Porra! Zezena! Zezena! -kotxeko
megafoniatik.
Benetazko agenteek ikasleak desarmatu eta lau lerrotan
kokatu dituzte.
- Ez al zaizue gustatu gure erakusketa? Zergatik erasotu
dituzue ikaskideak? –delegatuak.
- Arriskutsuak ziren… eta kazetariek ez dizkigute bere ka-
marak eman…-ikasle batek.
- Guk agintzen genuen. Hortarako bagenituen porrak… –
bigarren batek.
Agente batek kontatzen dio Pavodedíari:
- Kapitaina… norbaitek kaka egin du helikopteroan.

Kaskoporra. Feria eskolan

Joxe ITURZAETA

Euskal gatazkak hainbat zehar kalte utzi dizki-
gu urte hauetan guztietan. Horietako bat li-
tzateke, adibidez, gizartearen sektore batek

Poliziaren biolentziaren aitzinean oraindik erakus-
ten duen sentsibilizazio eza. Azken urteotan Es-
painian ikusi diren irudiek pixar bat aldatu dute
pertzepzio hori, baina euskal gizartearen masa
handi batek oraindik justifikatu egiten du euskal
gizartearen bertze sektore baten kontra gehiegi-
keriaz jokatzea. Gatazkak utzitako bertze zehar-
kako kalte bat litzateke, berriz, absurdoarekin el-
kar bizitzeko lortu dugun gaitasuna, ergelkeria gu-
re egunerokoan ametitzekoa. Nola ulertu bertzela
oraindik ere aditu behar izatea ETAren indarkeria
dela-eta Hego Euskal Herritik alde egin omen zu-
ten 200.000 exiliatu edo erbesteratuen gezurra.
Berriki Europako hauteskundeen kanpainan ere
aditu behar izan dugu, Euskal Herrian marjinala
deneskuinmuturrekoalderdi bateneskutik. Exilia-
tuen kontu hori duela hamalau-hamabi bat urte
hasi ziren haizatzen. Horren arabera, 30 urtean
200.000 herritarrek alde egin omen zuten Hego
Euskal Herritik ETAtik es-
kapo; 200.000 espaino-
listak, ulertzen da. Kalku-
lagailua erabiliz gero, ur-
tero6.666’666herritarrek
aldeeginomenzuten.De-
abruarenzifra, inondikere.
Hemen bizi den edozei-
nek badaki astakeria ga-
lanta dela hori egia dela
erratea. JoseMari Espar-
zaeditorenafarrakartiku-
lu batean baino gehiago-
tan desegin du exiliatuen
gezur hori. 2012anGaran
argitaratutako batean, proportzioak herrika kalku-
latu zituen, etaEsparzarenarabera, teoriahori egia
balitz, Irunen 7.200 herritarrek alde eginen zuke-
ten 30 urtetan, eta Leitzan 350ek. Irun bederen,
30urtetanetengabehazida,etaeskapo joanomen
ziren horiek hutsik utzitako auzorik ez da ezagu-
tzen. Eta hara non joan den astean Norvegiako
Errefuxiatuen Batzordeak Nazio Batuen Erakun-
dearekinbateramundukodesplazatuendatuakar-
gitaratuzituen.Espainiakokomunikabideetanber-
tan ikusi ahal izan genuen, eta aizue, inor ez zen
oroitu Hego Euskal Herritik alde egin behar izan
omen zuten 200.000 horietaz. Ageri ziren Bosnia-
ko 103.400ak, Filipinetako 115.800ak edo Maliko
218.000ak, baina Hego Euskal Herria, Europaren
mendebaldean, ahantzi egin zuten. Ahantzi egin
zuten, 200.000 horiek existitzen ez direlako. Bai-
na existitzen ez den jendea izateko, burukomin
franko eman behar dizkigute oraindik.

Existitzen ez den jendea

Mikel RODRIGUEZ LANDA

«30 urtean 200.000
herritarrek alde
egin omen zuten
Hego Euskal
Herritik ETAtik
eskapo (…) Teoria
hori egia balitz
Irunen 7.200
herritarrek alde
eginen zuketen,
eta Leitzan 350ek»
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Pediatra
euskalduna
eskatuz

Alaitz ESKUDERO
(Nafarroako Iparraldeko
Euskara Mankomunitateko
Lehendakaria)

“Herritarguztiek,Ad-
ministrazio Publikoeki-
ko harremanetan, eus-
karanahizgazteleraera-
biltzeko eta hautatuta-
ko hizkuntza ofizialean
harrera izateko eskubi-
dea dute”.
HalaxedioNafarroa-

ko Euskararen Legea-
ren 10. artikuluak, eus-
karaofizialadeneremu-
rako. Gure herriotan,
beraz,euskarazeginde-
zakeguadministrazioa-
rekin. Horretarako, or-
dea, lanpostu horiek
euskaldunak izanbehar
dute, eta zenbait kasu-
tan ez da hala. Leitza,
Goizueta,AresoetaAra-
noko eskualdeko osa-
sunetxekopediatra lan-
postuak ez du euskara
jakitekobetekizunik,eta
urte askoan, baita gaur
egunere,erdalduna izan
dugu eta dugu pedia-
tra.
Egoera horrek bul-

tzatuta, UEMAk, Hiz-
kuntzaEskubideenBe-
hatokiak, eskualdeko
udalek eta eskualdeko
euskara taldeekkanpai-
na bat egin dute, esku-
aldekopediatra lanpos-
tuaeuskalduna izanda-
din eskatzeko. Haurrak
pediatrarenganaerama-
teko adinean dituzten
171gurasokeskatudu-
te pediatra euskalduna
izan dadila, Nafarroako
Gobernuari zuzenduta-

koeskaeraofizialbatsi-
natuta.99kLeitzan,54k
Goizuetan eta 18k Are-
son (gure eskualdean
UEMAN dauden hiru
herrietan, hain zuzen
ere).
Eskaerak,beraz,gu-

rasoen artean babes
handia du, eta osasun
etxean haurrak euska-
raz atendituak izateko
eskaera garrantzitsua
dagurasoentzat,bistan
denez. Euskaldun gisa
ditugun eskubideen al-
darrikapena dago es-
kaera horren atzean,
baita komunikazio zu-
zenarekin zerikusia du-
ten arrazoi praktikoak
ere.
Eskualdekoherritar-

ren eskaera aski argia
da, eta Nafarroako Go-
bernuak badu horren
berri, eskaera horiek
guztiakharibideratuba-
itzaizkio. Urratsak, be-
raz, egoera honen
erantzule nagusia den
Gobernuak berak eta
Osasunbideak eman
beharko lituzkete, eus-
kararen legeakaitortzen
dueneskubidehorigau-
zatzekourratsakeginez,
tartean behar diren al-
daketa eta neurri legal
etaadministratiboguzti-
ak ezarriz.
Horixe da kanpaina

hau bultzatzen duten
eragile guztien eskae-
ra, eta herritarrek pedi-
atra euskalduna eska-
tzekoeginduteneskae-
rakerebategitenduas-
mo horrekin. Kontuan
hartubeharrekoeskae-
rak eta iritziak dira, eta
kontuan hartuak izan
daitezen eskatzen dio-
gu Nafarroako Gober-
nuari etaOsasunbidea-
ri.

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Egoitz GOROSTERRAZU • Doinua: Mutil koxkor bat itsuarreko…

Malerrekarron egun haundiak
nola hasi ziren etortzen
lenik Zubita, gero Eratsun
han ere giroa bazen
uain Doneztebek testigua hartu
hasi dira antolatzen
Maiatza dugu hogeitameka
egun ederra hain zuzen
egun haundia iritsia da
hasi gaitezen ospatzen.

Lehenik harrera, artisau batzuk
dantzariak aurreratu
paella janta muxiko batzuk
denen tartin parte hartu
musin finala, herri kirolak
Joaldunak tartekatu
afaria ta berbena pixkot
nola ezin zen faltatu
parte hartzera animatu ta
eguna bikain pasatu.

Malerrekako Eguna Donezteben

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

«Misterio eta gezurrez
inguratutako jendeak
dira agoteak. Beraien
artean eskulangile,
hargin, zurgin eta
musikari bikainak izan
ziren, baina mendee-
tan guttietsiak izan
ziren beraien sinisme-
nak kristau fedetik
urrun xamar zeudela-
ko, Amalurra bakarrik
gurtzen zutelako.
Beraien historia enig-
ma bat da, baina bere
esistentziaren probak
iritsi zaizkigu».

Xabier SANTXOTENA
Bozateko eskultorea
D. NOTICIAS 2014.05.12

«Kontzertuetan entzu-
leekin harremana mota
desberdinetakoa izaten
ahal da. Nire musika
isilik entzutekoa zela
uste nuen. Obsesio
bat banuen horrekin.
Horrek ez duela zen-
tzurik konturatu naiz.
Egon dira kontzertuak
jendea isil-isilik, tarteak
errespetatzen, bukae-
ran txalotzen. Egon
dira kontzertuak jen-
dea oihuka, dantza-
tzen... Ez dut sortu ha-
rreman konkretu bat».

Joseba BALEZTENA
Berako musikaria
Ipar EH HITZA 2014.05.09

Nor dugu Kiko Gartxitorena?
Saltxeroa, lagunei laguntzekoprest
egoten den pertsona eta herria-
gatik lanean aritzea gustuko
duena.
Zein afizio dituzu?
Mendian ibiltzea, bizikletan, herri
kiroletan umeei erakusten...
Saltxero fama duzu... ongi iraba-
zia?
Herriko alkatea naiz, zahar etxe-
ko patronatuan nago, Xorroxinen
berri emaile,BaztandarrenBiltza-
rrean ere karroza egiten dut...
nahiko perexile naiz bai.
Kantuan ere trebea omen..
Bai, Gaztelu taldearekin eta Ma-
hai inguruko kantuetan ere ibili
izan naiz Anjel Mariezkurrenare-
kin.
Bestetan alkateak itxurak man-
tendu behar ditu?
Ezta pentsatu ere. Gustukuak di-
tut bestak etaBerroetan ezdual-
kateak itxura mantendu beha-
rrik, eskerrak!
Bestetako egunik
gustukoena?.
Ortzilerian egiten
dugu parranda po-
lita!
Ekitaldirik gogoko-
ena?
Hainbertzegauzba-

dire, baina bat errateagatik, Or-
tzileriko afaria, baztan zopak iza-
ten dire. Egun horretan indartsu
eta besta gogoz egoten gara.
Eguneko besta edo gauekoa
nahiago?
Bietan ibiltzen naiz gustura, nahi-
ko gau txoria naiz baina egune-
koak ere arras maite ditut. Baz-
tandarren biltzarra dut arras gus-
tukoa.
Zerk egitenditu berezi Berroeta-
ko bestak?
Famili giroko besta izateak. Herri
ttarra da eta jende beretsua ibil-
tzen gara normalean bestan.
ZerduBerroetaksoberanetazer
faltan?

Faltanostatu ttarbatka-
fetxobathartzekoeta
soberan, deus ez.
Majo gaude gauden
bezala.
Amets bat?
Konfesatzekomodu-
koak gutti...(irriz)

11 galdera labur

� Kiko GARTXITORENA � Berroetako alkatea
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GIZARTEA

24 orduko
greba ere egin
zuten hilaren
12an eta
mobilizazio
gehiago iragarri

TTIPI-TTAPA
Zalain Transforma-

dos-Condesa taldeko
langileek24ordukogre-
ba egin zuten maiatza-
ren12an.Lehengaia fal-
ta dela eta lantegiaren
etorkizunaarriskuange-
ra daitekeela salatu du
LantegiBatzordeak:«Ez
dago informazio garbi-
rik eta zenbait instala-

kuntzagelditubeharizan
dute». Hau dena sala-
tzekoetakonponbideak
eskatzekomanifestazioa
ereeginzutenGasteizen
egun berean. Condesa
taldeko Iruñeko eta Le-
gutiokoenpresabatzor-
deetakoordezkariakere
lagun izan zituzten.
Gasteizkomanifesta-

zioaren ondotik irakurri
zuten agiriak dioenez,
«egoera trakets hau le-
henbailehengainditube-
harra dago». Izan ere,
enpresak nahiko lan za-
ma omendueranorma-
leanlaneanjardutekoeta
langileen batzordearen
erranetan,«badakiguZa-
lainhornitubeharrekole-

hengaia egina dagoela,
hornitzaile lantegietan,
baina arazo finantziero-
engatik, Zuzendaritzak
dioenez,gaiabertangel-
dirik daukate». Denbora
gehiegi luzatzen ari da
egoera honetan eta ho-
nelasegituz,ondoriolar-
riak izandaitezkeela us-
te du Lantegi Batzorde-
ak. Horregatik, «gerta-
tzen ari denari buruzko
informazio osoaeta zin-
tzoa izan arte ez dugu
onartukoZuzendaritzak

aurkeztu nahi dituen er-
dibidekoneurririk».Gai-
nera, Administrazio pu-
blikoekeskuhartzeaes-
katudute,«operazioho-
netan iruzurrik eman ez
dadinetajardueraegon-
kortu dadin».
Joan den astean bi

orduko elkarretaratze-
ak egin zituzten langi-
leek lantegi atarian eta
maiatzaren 27tik ekai-
naren6raartegrebaegi-
tearen erregistratzea
egin zuten.

CondesaTaldeakho-
nakoenpresahauekdi-
tu: Condesa Fabril eta
Condesa InoxLegution.
Perfil en Frio Berriopla-
no- I ruñean. Za la in
TransformadosetaMe-
canizadosZalain Lesa-
kan. Mieres Tubos As-
turiasen. Tumesa Sa-
gunton eta beste 4 lan-
tegi Europan (Frantzia,
Belgika, Alemania eta
Italian). Enpresa haue-
tan 1700 langiletik goi-
tik egiten dute lana.

LANA � MANIFESTAZIOA EGIN ZUTEN GASTEIZEN

Lantegiaren
etorkizunaren
alde borrokan
hasiak dira
Zalaingo langileak

UTZIITAKO ARGAZKIA

Zalaingo eta Condesa taldeko bertze lantegietako 200 bat lagunek manifestazioa egin
zuten Gasteizen maiatzaren 12an.



Egun horretan
eginen dute
hamar saskien
zozketa

TTIPI-TTAPA
Enaitzi laguntzeko

elkartasun ekimenek ai-
tzinerasegitzenduteeta
Enaitz Gara Guraso Tal-
deak antolatuta ekaina-
ren7aneginendenhau-
rrenbestarenatarian,eki-
taldigehiagoizanendira.

ESNEA ENAITZEN ALDE
Maiatzaren 31n, Do-

nezteben eginen den
Malerrekako Egunean,
Litro bat esne Enaitzen
aldeekimenaeginendu-
te. Esne brikaz eginiko
bi hormahandiren gibe-
lean,bimezuegonendi-
ragordeta.Eurobatekar-
tzen duen orok litro bat
esne kentzen ahalko du
brikaz eginiko hormatik
etaekarritakoeurobakoi-
tzeko, litro bat esne ja-
soko du. Hala, pixkana-
ka,gibeleangordetadau-
den bi mezuak irakurri
ahal izanen dira. 10:00-
etatik eguerdira bitarte
egonen da.

DOKUMENTALA
Ekainaren 1ean Nel

Giardino Dei Suoni (Mu-
sikaren Lorategian) do-

kumentala ikusteko au-
keraizanenda.Wolfgang
Fasser musikaterapeu-
taitsuakezgaitasunadu-
ten haurrei egungo gi-
zarteak ezarritako ozto-
poakgainditzekolagun-
duko die musika oinarri
hartuta. 12 urtetik goiti-
koendako da eta filma
italieraz egina badago
ere, gaztelerazko azpiti-
tuluak ditu. Kultur Etxe-
aneskainikodute,17:00-
etan, eta sartzea boron-
datezkoa izanen da.

EGUN HAUNDIA
Ekainaren7rakohau-

rrentzako besta presta-
tu dute kiroldegi kanpo-
an, orain arte Enaitzen
alde egin denak izan
duen babesa eskertze-
ko.11:00etatik19:30era
musikaz alaiturik, puz-
garri, eskulan eta ezin-
duendakojolasetanpar-
te hartzeko aukera iza-
nendutehaurrek.Taloak,
krispetak eta pintxoak
jan eta tragoa hartzeko
modua ere izanen dute.
19:00etan, berriz, mer-
katarien laguntzarekin
osatutako hamar saski-
renzozketaeginendute.
Horrez gain, sarreran
haurrei doan banatuko
dizkietenzenbakiekinPi-
rritx,PorrotxetaMarimo-
totsen produktuak zoz-
ketatukodituzte.Zenba-

kisarituakTTIPI-TTAPA,
Xorroxin, eskualdeko
ikastetxe,zozketakobo-
letoaksaldudirendenda
etaostatuetanetaenaitz
lagundu.org atarian ar-
gitaratukodituzteetasa-
rituek hilabeteko epea
izanen dute agertzeko.

Guztiok Elkartearen
aldeko jaialdia
BerakoAbesbatzaren

ekimenez,GuztiokElkar-
tearen alde kontzertua
antolatu dute maiatza-
ren31rako.17:45etikai-
tzineratrikitilariakherrian
barna ibiliko dira eta
18:30eanAltzatekoPla-
zan jaialdia hasiko da
hainbat talderen parte-

hartzearekin: Gure Txo-
koako dantzariek, Guz-
tiokElkartekogurasoek,
Amaia Leiza dantzariak,
Irungo Carlos Zapirain
aretodantzaeskolakoki-
deek, Bera, Igantzi, Do-
neztebe, Lesaka, Bera
eta Berako Jubilatuen
abesbatzek eta Berako
Bandak parte hartuko
dute.Kontzertuakordu-
beteko iraupena izanen
duetaeuriaeginezgero,
Altzateko frontoian iza-
nen da.

Bestetako azal
lehiaketa
Aurtengo bestetako

azal lehiaketaren deial-
diaeginduKulturBatzor-
deak.LanakBerakobes-
ta giroa islatu beharko
du eta Berako Bestak
2014 testua agertu be-
harko da nahitaez, ber-
tze testurik gabe. Ekai-
naren 27ko 13:30 baino
lehen aurkeztu beharko
dira Herriko
Etxean.
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BERA

UTZITAKO ARGAZKIA

Felix Errandonea Memorialean txirrindulari frantziarra garaile
Junior mailako txirrindulariei zuzendua, XXXVIII Felix Errandonea Memoriala
burutu zen maiatzaren 10ean. Orthezziene taldeko Ciril Barthe frantziarra na-
gusitu zen, 70 kilometroak betetzeko ordubete, 51 minutu eta 32 segundo be-
har izan zituen. Denbora berean sartu zirenQuesos Albeniz taldeko Eneko Ara-
mendia eta Asesores de Navarra taldeko Diego Martinez Morentin. Hain zu-
zen, taldeka ere Asesores de Navarra taldea nagusitu zen. Argazkian, laster-
ketako hiru lehenbizikoak ageri dira Angel Ponbar Gure Txokoako presiden-
tearekin. Hain zuzen, Gure Txokoatik eskerrak eman nahi dizkiete «lagundu zi-
guten guziei, bai moto eta kotxetan ibili zirenei, baita bidegurutzetan egon zi-
renei ere. Bereziki Lesaka eta Igantziko lagunei».

GIZARTEA � ELKARTASUNA ENAITZEN ALDE

Haurrentzako besta
antolatu du Enaitz
Gara Taldeak
ekainaren 7rako

Ba al zenekien
Nafarroako bertsopaper lehiaketan lehen sa-
ria eskuratu duela Ekhiñe Zapiain Arlegik, Le-
hen Hezkuntzako 5. eta 6 mailan.

?
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LESAKA

Aitor AROTZENA
EliasGarraldaII.Mar-

goketaazkarreko lehia-
ketaetaHaurMargoke-
tarenEgunaantolatudi-
tu Beti Gaztek, Udala-
ren eta Lesakako Zer-
bitzuen Elkartearen la-
guntzaz ekainaren 8ra-
ko.Heldueidagokienez,
lanak goizeko 9etatik
10etara zigilatuko di-
tuzte eta 13:30et ik
14:00etara bitartean
aurkeztu elkartean. Le-
henbiziko saria 500 eu-
rokoa izanen da eta bi-
garrena 300 eurokoa.
Herrikomargolarien ar-
teanobrarik hoberenak
150 euroko saria jaso-

ko du. Ttikienei dago-
kienez,hirumailaberei-
ziko dira: Amaila (LH1-
2); B maila (LH 3-4) eta
Cmaila (LH5-6). Lehia-
keta 11:00etan hasi eta
13:00etan bukatukoda
eta maila bakoitzeko
marrazkihobereneksa-
ria izanen dute.

Arte erta artisau
azoka
Aitzinekoaleanaipa-

tugenuenbezala,Bida-
soaldeko arte eta arti-
sautzarenazokaeginen
damaiatzaren31n.Ber-
tan ageri den egitarau-
az gain, maiatzaren

30ean, ortziral arratse-
ko 8etan Pedro Mari
Esartehistorialariakso-
lasaldia eskainiko du
udaletxeko pleno are-
toan,Gamazadaetabe-
re eraginari buruz.

KULTURA � EKAINAREN 8AN BIGARREN EDIZIOA

Margoketa
azkarreko
lehiaketa antolatu
du Beti Gaztek

ARGAZKIA: JUANJO GUERRERO

Ekitaldi xumea eta 120 txirrindulari Salvador Yanciren omenez
Salvador Yanci zenaren omenez lehen aldiz antolatutakomartxa zikloturistan 120
txirrindularik hartu zuten parte maiatzaren 11n. Omenaldi xume bezain hunkiga-
rria eskaini zitzaion Salvador zenaren familiari. Amaia Ostolaitz eta Ander Abuin
dantzariek, Markel Maia txistulari zutela, aurreskua dantzatu zieten Marisol Irigoi-
en alargunari eta Javier eta Leire seme-alabei, baita bertze senideei ere. Ondotik,
txirrindularitza arloan Yancirekin batera hainbat lanetan aritu zen Pedro Bañares
doneztebarrak lore-xortaemanzionalargunari.Familiakeskertunahi izan
zuen omenaldia eta parte hartu zuten txirrindularien borondatea.

Ba al zenekien
Nafarroako bertsopaper lehiaketan lehen sa-
ria eskuratu dutela Orti Arotzena Portuk (LH
3-4) eta UxueMesaGarmendiak (DBH 1-2) eta
aipamena Iratxe Muxika Carrionek (LH 5-6)

?

� FLASH

Musika Eskolako
matrikula
2014-15 ikasturterako
ikasleekekainaren2tik
13ra eta irailaren 1etik
12ra eman dezakete
izena Herriko Etxean
edo Kultura Teknika-
riaren bulegoan, as-
telehenetik ortziralera
08:00etatik14:00etara.

Haurrentzako
euskal karaokea
Maiatzaren31n, larun-
batarratsaldeko5etan

haurrentzako euskal
karaokea antolatu du
Arranoelkarteak,uda-
laren laguntzaz Ha-
rriondoan.

Bixente Igartzabal
Lanzaroten
Denboraldiko lehen
probaegin zuenmaia-
tzaren17an Igartzaba-
lek, Lanzaroteko Iron-
mana. 2.300kirolarien
artean157. izan zen
sailkapen orokorrean
eta 27. bere adinean.

Irantzu Pastor
Katalunian
Herriko argazkilariak
Euskal Herriko ga-
tazkari buruz 2007an
egindako Oroimena
eta ametsak lana ero-
si zuen bere garaian
Bartzelonako Uniber-
tsitatekoOndareArtis-
tikoak. Orain, uniber-
tsitate horretako Arte
Ederren fakultatearen
35. urteurreneko era-
kusketarako aukeratu
dute Irantzuren lana.

UTZIITAKO ARGAZKIAK

Sanferminak iragarriko dituen kartela eta besten progra-
mako azala eta kontrazalean joanen diren irudiak aukeratu
dituzte. Karteletan, Virginia Etxepareren Aurreskua izan zen
lehiaketako irabazlea (ezkerrean) eta portadarako, Juan
Carlos Pikabearen Bestan zurrunbilua. Kontrazal lehiaketa
margolariaren alabak, Mayi Pikabea Perinnek irabazi du.
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Egitarau zabala
antolatu du
Altxatak

Irune eta Itsaso
Egitarau zabala an-

tolatu du Altxatak ekai-
naren 1eko XII. Gasna
Feria egunerako.
Goizeko 10:30ak al-

derako frontoi ingurua
artisauez jantziko da.
11:00ak arte izanen da
gasnak entregatzeko
epea.
Berrikuntza bat iza-

nen da aurten. I. goxo
topaketaeginenda.Ho-
nen helburua etxeeta-
kopostreen inguruko ja-
kintza zabaldu edo el-
karbanatzeada.Aurten-
goangasnatartadaaur-
keztubeharrekoa.Egu-
erdia baino lehen nahi
duenak gasna tarta eta
honen errezeta ekarri
beharditu frontoira.Par-
te hartzen dutenek
bazkaria doan izanen
dute eta artisau pro-
duktuen lote baten
zozketan sartuko dira.
Bazkariko txartelaeros-
teko eta goxo topake-
tarako izena emateko

kartelakElutsaetaHerri-
ko ostatuan jarrita dau-
de; 67031920 telefo-
noradeitutaereegindai-
teke.
Hauxe da prestatu du-
ten egitaraua:
• 12:15ean herriko tri-
kitilarien saioa.
• 13:30ean ardi gasna
onenaren saria bana-
tuko da.
•14:30ean bazkaria
frontoian.
•18:30eanherrikodan-
tzarien saioa.
Goiz osoan eskulan

erakusketa izanen da
eskolazaharreanetane-
kazaritzakotresneriaren
erakusketa Iriondoan.
Altxatak talo postua ja-
rriko du frontoian goi-
zean eta bertako kide-
ekegindakopate,goxo-
gintza produktu, edari
etabarraereegonendi-
ra aukeran. Lortutako
dirua Altxatari lagun-
tzeko erabiliko da.

Igerilekurako bi
langile behar dira
Udal igerilekuen fun-

tzionamendu, garbike-
ta eta mantentze lanak
egiteko esleipen deial-

dia egin du Udalak. In-
teresatuek lan kontra-
tuaedoautonomokon-
tratua aurkeztu behar
dute ekainaren 11 bai-
no lehen. Baldintzak
udalekoweborrianedo
udal idazkaritzan dau-
de eskuragarri.

Herriko okindegiko
batzarra
Eka ina ren 4an

19:00etan okindegiko
batzar nagusia izanen
da Herriko Etxeko bile-
ra aretoan. 2013ko eki-
taldienkontuak ikusieta
onartzea, pasa den ur-
tekoekitaldikoemaitzen
erabilerarako proposa-
mena, sozietatearen
partaidetza eskualda-
ketenonespena,eskae-
rak eta galderak eta
azkenik aktaren irakur-
tzea eta onartzea egi-
nen da.

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 1EAN

XXII. Gasna feria
eguna igandean

ETXALAR

ARGAZKIA: AITOR LEARRE

Txoriak ezagutzeko ibilbide gidatua
Maiatzaren 18an ibilbide ornitologikoa egin zen
Etxalarko naturazaleek antolatuta. Eguraldi ederra
lagun,hogeibat lagunekpartehartuzutenetaprime-
rako talde giroan ibili ziren. Herritik sobera urrun-
dugabe, ingurukobelati, oihaneta errekabazterre-
tatik ibili ziren txoriak ikusten. Ikusitako hegaztien
artean, sapeltsak, miru gorri eta beltzak, sai arre-
ak, txirrisklak,enaraazpizuriak,kardineroak,sorbel-
tzak, txorruak, kaskabeltz handiak, beleak, pareta
txoriak, txinbo kaskabeltzak, buztanikara txuriak
eta horiak, txepetxak, zozoa… izan ziren. Mikel
Etxanizek espezie hauen bizimoduaz solastu zuen
eta gauza aunitz ikasi zituzten bertaratutakoek.

ARGAZKIAK: IRUNE ELIZAGOIEN

Gure esku dago
‘Gure eskudago!’ ekimenaren aurkezpenamaiatzaren9anegin zenKultur Etxe-
an. Nahi duenak aukera izanen du ekainaren 8an Iruñetik Durangora eginen
den giza katean parte hartzeko. Horretarako herriko gazteekin harremanetan
jarri behar da izena emateko. Gasna feria egunean postu bat egonen da pla-
zan informazioarekin eta apuntatzeko aukera izanen da.
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ARANTZA

Eguraldi
zoragarria
lagun, herriko
eta inguruko
paraje ederrez
gozatzeko
aukera izan zen

Nerea ALTZURI
Duela bederatzi ur-

te,EkaitzaElkarteakan-
tolatuta, estreineko
mendi itzulia egin zen.
Hasierako bi urteetan
jarraian izan bazen ere,
2.004tikaintzinerabiur-
tetik behin egitea era-
baki zen. Ia zazpigarren
edizioa izan da aurten.
Joan den maiatzaren
18an, herria ia bikoiztu
zen. Bortzehun eta hi-
rurogeita zortzi mendi-
zale bildu ziren herriko
mendi zirkuazgozatze-
ra.Goizekozazpiakbai-
no lehen, antolatzaile-
ekguziaprest zutenhe-
rriko plazan. Partaide-
ak ere aski goiztiarrak
izan ziren eta udaberri-
ko eguraldi elegantea
zetorrela ikusita, are
ederragoa zen plazako

argazkia. Herrikoak, in-
guruko bailaretakoak
eta eskualdetik kanpo-
koak ere Arantzako
martxa aukeratu zuten.
Izenak eman, nahi zue-
nakkafeberoahartueta
zazpietanpuntual,altxa-
feruarekin batera lehe-
nengo ehun mendiza-
leak abiatu ziren. Segi-
dan, gainerako guziak
mendirako bidea hartu
zuten.

IBILBIDEARI BUELTA
Aurten, ibilbidearibu-

elta eman zaio eta he-
rritikbeherabeharrean,
edizio honetan, go-
rantzkonorantzkoahar-
tu zuen ibilbideak. Me-
dikun etxetik barna,
kanpo santu eskinetik
gora,GoikoGainera igo
behar izan zen, Zepu-
run hurrengo kontrola
izanik.Mendizale trope-
la harat ailegatu eta ti-
ra,hurrengopuntuan in-
darrakhartuzituenmal-
dangora jarraitueta Ilur-
di kaxkora ailegatzeko.
Handik herriko mendi-
rik altuenara,Ekaitzako
tontorrera ailegatu eta
beherantzko joera har-

tu zuen ibilaldiak. Xal-
badorren Txabolan ja-
tekoak eta edatekoak
hartu ziren. Ondorengo
pagadia eta itzalarekin
bidaxkak eskertu zi-
tuzten mendizaleek.
Bazterla,Oilargata, Izu,
Itsaszelaita,Unanu,eta
Aranibar izan ziren hur-
rengo puntuak. Beroal-
dianabariazenzati hor-
retan eta hori ere naba-
ritu zutenmendizaleek.
Ibilbidea bukatu beza-
in agudo, ostatuek eta
elkarteak prestaturiko
jatekoak eta edateko-
ak; nahi zuen horrek
dutxatzekoaukeraAter-
pean… eta tira, bakoit-
zak bere bizipenak tru-
katzekoaukera izanzen.
Oroigarriakerehartuzi-
tuzten: Martiko patea
etamotxila. Partaideen
artean ere, iragarritako
zozketakeginziren:Lor-
peneko galtzerdiak,
Iparrak emaniko bi os-
teopatía-fisioterapia
saio, Arantzako Hote-
lak bi pertsonentzako
egonaldia…

Inguru eta paisaia
ederrakezagutudituzte
eskualdetik nahiz hara-

tagotiketorridirenmen-
dizaleek. Beti ere, her-
rikokaxkoabegibistan,
Arantzako zirkoa in-
guratuz.Batzukezagu-
tzen zuten, eta bertze
batzuk lehenengo aldiz
egin dute mendi buel-
ta.
Mendian ibiltzeko

ohituraduenhorrekgo-
zatu izanen zuen aur-
tengoedizioarekin. Izan
ere,hasieranaipatube-
zala, duela bi urteko
eguraldiarekin ez zuen

zerikusirikaurtengoak…
opariederra izandaaur-
tengoa!
Lerro hauek idazte-

an,antolakuntzakbalo-
razio-bilerarik ez bazu-
en egina ere, Xorroxin
Irratiari itzuliaren biha-
ramunean antolatzaile
taldeko kide batek es-
kainiriko elkarrizketan,
hasierako inpresioabai-
korra izan da. Makurrik
gabe joandaaurtengoa
eta kontent gelditu dira
emaitzarekin.

KIROLA � MAIATZAREN 18AN

Ia 600 mendizale bildu
ziren Mendi Itzulian

UTZIITAKO ARGAZKIA

Mendizaleek eguraldi ederra izan zuten Arantzako mendi
buelta egiteko.
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Jendeak ikusi
eta alegazioak
egiteko aukera
izanen du
laster eta
udalak
herritarrekin
informazio
bilera egiteko
asmoa ere
badu

Joxean ORTEGA
Udalean Herriko Hi-

rigintzaPlanabukatzen
ari direla aipatu dute,
eta hemendik guttira
jendeak ikusi etaalega-
zioak egin ahal izanen
ditu.
Gainera Udalak her-

ritarrekin bilera bat egi-
teko asmoa du Plana-
ren gaineko azalpenak
eman eta arrazoiak ar-
gitzeko, baita herrita-
rren iradokizunakbiltze-
koere.Beraz, adi egon!

San Juan gaua
prestatzen hasiak
SanJuangauapres-

tatzen hasiak dira Kul-
tura Batzordekoak eta
norbaitek proposame-
nik balu batzordekoe-
kinhitzegindezalaaha-
lik eta azkarren!

Auzolanerako
zerrenda
Auzolaneko zerren

Udaletxean paratu du-
te, orain falta dena jen-
dea omen da. Animo!
Liburutegianauzola-

nak egiteko prest dire-
nei berriro hasiko dire-
la abisatzeko ohar hau
zabaltzendugu.Joxea-
nekinbateraegitekodi-
renez, ordu eta egun
hauetaneginendirahe-
mendik aintzinera: or-
tzegun eta ortziraletan
arratsaldeko4etatik6ak
bitarte. Bakoitzak ahal
duenean, Joxeani tele-
fonoz deitu eta txanda
hitzartu lehen aipatuta-
ko egun eta orduetan.

Biltoki Oiartzunera
Biltokik ekainaren

7anOiartzuneraeginen
du ibilaldia eta bertan

bazkaria. Biltokin izen
emateko azken eguna
ekainaren1ada.Ateral-
dia egiteko 15 lagunek

izen eman beharko du-
teguttienez,etakopuru-
aren arabera autobusa
alokatuko da.

GIZARTEA � 90 ETXETAN EGINA DUTE ESKARIA

Hirigintza Plana
bukatzen ari da
Herriko Etxea

UTZITAKO ARGAZKIAK

Xabi Telletxearen omenez IV. BTT jautsiera jendetsua
80 bat txirrindularik parte hartu zuten maiatzaren 17an Xabi Telletxea zenaren
omenez Biltokik antolatutako laugarren mendi bizikleta jautsieran. Azken ur-
teetan bezala, Mungiako Iraitz Etxebarria izan zen garaile. Bestalde, aipagarria
izan zen eguraldia lagun plaza inguruan bildu zen jendetza.

IGANTZI
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Ekainaren 22ra
arte eginen da
Udaberriko
Gastronomia
Jardunaldien
bigarren
edizioa

TTIPI-TTAPA
Joan den urtean,

BertizPartzuergoTuris-
tikoko jatetxe elkarteak
Gure Baserrietako jaki-
ak jardunaldi gastrono-
miko berriak martxan
jarri zituen eta lortuta-
koarrakasta ikusita,aur-
tenerebigarrenedizioa
abiatu da. Jardunaldi
hauen helburua, Baz-
tan-Bidasokobaserrie-

takoproduktuenkalita-
teari merezi duten in-
darra ematea da, uda-
berri sasoiko produk-
tuetanoinarrituzetabai-
ta, zonaldekogastrono-
mia tradizionala bulka-
tzea ere.
Aurtengo jardunaldi-

ak,maiatzaren23anha-
si ziren eta ekainaren
22ra bitartean eginen
dira eta zonaldeko zor-
tzi jatetxetan dastatu
ahal dira Jardunaldi
hauetarako espreski
prestaturiko menu be-
reziak: IruritakoOlari ja-
tetxean, Arizkungo Or-
doki erretegian, Dona-
mariako Bentan, Aran-
tzako Burlada jatetxe-
an, AlkaiagakoZubion-
do jatetxean, Oronoz-

Mugairiko Urgain ja-
tetxean, Elbeteko Po-
sadan eta Urdazubiko
Ikaburua jatetxean.
Jatetxehauetanaur-

kitukoditugunmenube-
rezietako produktuen
artean, bildotsa, bara-
tzeko produktuak ,
gaztanbera, ilarrak, ba-
serriko oilaskoa, gazta,
txuleta…eta bertze
hainbat bertako plater
goxoetan.
Menuak 17 euro eta

25 euro artean dabiltza
eta jatetxe batzuetan
menuak egunero das-

tatzen ahal diren arren,
bertzebatzuetan, aste-
buruetan bakarrik es-
kaintzendituzte.Menu-
en informazio osotua,
www.consorciobertiz.org
webguneanaurkitudai-
teke.
Jardunaldihauekbo-

robiltzeko, bertan par-
tehartzendutenguztiei,
opariak banatuko zaiz-
kie,produktugastrono-
miko eta turistikoekin.
Jardunaldi hauek Ber-
tiz Partzuergo Turisti-
koaren laguntzari esker
antolatuak izan dira eta

Nafarroako Inurrieta
upeltegiari etaLactura-
le esneei ere eskerrik
beroenak eman nahi
zaizkie,mota honetako
proiektuetan lagundu
eta jardunaldihauenba-
besle izateagatik.
UdaberrikoGure Ba-

serrietako JakiakJardu-
naldi gastronomikoen
informazioosotua,Ber-
t iz Par tzuergoaren
webgunean,saresozia-
letan eta zonaldeko tu-
rismo bulego eta jate-
txe partaideetan aurki-
tu daiteke.

BERTIZ

GIZARTEA � PARTZUERGO TURISTIKOA

Baserrietako
jakiak eskaintzen
dituzte aurten ere
zortzi jatetxetan

UTZITAKO ARGAZKIA

Bertizko Partzuergoko Laura Elizagoien, Bertiz jatetxe elkarteko Maria Inbuluzketa lehen-
dakari ordea eta Ruben Garate lehendakariarekin, jardunaldien aurkezpenean.
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Xibolako gazta
izan zen onena
aurkeztutako
10en artean

Maider PETRIRENA
AsteburuKulturalagi-

ro ederrean joan zen.
Maiatzaren16an,Gu-

rasoElkarteak antolatu-
ta jokuak izan ziren pla-
zan. Koxkorrenak 3 tal-
detanbanatuetaherriki-
roletan aritu ziren. Bitar-
tean ttikienakaurpegiak
pintatzen. Aulkiaren jo-
koan ere aritu ziren, bai-
ta koreografia batzuk
dantzatzen ere. Egural-
di ederra lagun arratsal-
deezinhobeapasatuzu-
ten, tartean txokolatea
hartuz. Ondoren Ulibel-
tzakelkarteansolasaldia
etabideoemanaldiaizan
zen Mikel Astiazarenen
eskutik. Euskal herrian
barna bizikletaz ibili da
eta irudi zoragarriekin
osatutakobideoaeskai-
ni zuen. Ondotik afaria
izanzenUlibeltzakElkar-
tean.Bustitzekomustxa-
pelketan10bikotekpar-
te hartu zuten eta Julen
eta Urko Ibarra suertatu
ziren txapeldun. Biga-
rrenak,berriz,AimarLas-
tiri eta Iñigo Agesta.
Maiatzaren 17an oi-

nez eta bizikletako ibil-
bideak egin ziren. Bizi-
kletaz 15ek parte hartu
zuten, oinez berriz 7k.
Ander eta Unax Larra-
buru anaiek (4 eta 6 ur-
tekoak), Markel Agesta
lehengusuak (7 urte) eta
KoldoHerrerak (10 urte)
parte hartu zuten. Egu-
erdian Ariztigain kanpi-

nean gazteek bazkaria
egin zutenmusikaz alai-
turik. Ondoren herrian
barnapoteoanibiliziren.
Egun osoan Jokulandia
ere izan zen.
Arratsaldean Male-

rrekako egunerako fina-
lerako kanporaketa jo-
katu zen Bustitz ostatu-
an.11bikotekpartehar-
tu zuten eta Jose Luis-
Jose Miguel eta Patte-
re-Koro bikoteek lortu
zuten Donezteberako
txartela.

10 GAZTA ETA 28 POSTU
Maiatzaren 18an VI.

artisau feria eta herriko
gazta lehiaketa egin zi-
ren. 28 postu izan ziren
ikusgai frontoian. Jen-
detza ibili zenegunoso-
an.Goizeanaurkeztuta-
ko 10 gaztak dastatu zi-
tuztenRakelUrtxegi,Ma-
ñoliAgirreetaArkaitzVi-
centek.Atsaldeanherri-
kohaurdantzarientxan-
da izan zen plazan. Ha-
in eguraldi onarekin jen-
dea animatu zen ikuste-
raetaegiaerratekoema-
naldi oso polita eskaini
zuten.
Ondoren saldutako

1000 boletoen zarearen
zozketaegiteko tenorea
ailegatu zen baita gazta
irabazlearen izena jaki-
teko tenoreaere. Zarea-
ren irabazleaMirenHer-
nandorenaherritarraizan
zen.Gaztairabazlea,be-
rriz, Xibolako Xanti Es-
pelosinena, bigarrena
PrimenekobordakoJus-
ta Ibarra eta hirugarrena
MigelenekoJosefinaJo-
rajuria. Asteburua ezin
hobekiateradaetaegu-
raldiak ere lagundu du.

GIZARTEA � OSPAKIZUNAK

Giro ederra izan
zen Asteburu
Kulturalean

SUNBILLA

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA ETA IZASKUN ALZURI
Eguraldia lagun, Asteburu Kulturaleko ekitaldi guztietan partehartze handia izan da.
Igandean jendetza bildu zen frontoiko eskulangileen azokan.
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Eskubaloiko
beteranoen eta
Izarren taldea
aurrez aurre
izanen dira
larunbat
arratsaldean

TTIPI-TTAPA
ErrekarenEgunaos-

patuko da ekainaren
7an,bainabezperanere
zenbait ekitaldi antola-
tu ditu Errekak, Udala-
ren laguntzaz.

ORTZIRALA, EKAINAK 6
• 20:00: Mendi-diapo-
sitibak Peioko Larra-
zaren eskutik Leku
Eder Zineman: Atzera
begira.
•22:00:SantaLuziaPla-
zan Mus Txapelketa.

LARUNBATA, EKAINAK 7
• 09:30 hasita: kirolde-
gian eskubaloia: ale-
binak, infantilaketaka-
deteak.
• 12:00: Errekako Judo
Eskolakoerakustaldia.

• 16:00: Eskubaloia:
Prealebinak.
•17:30: Erreka- Izarren
taldea (Asobal Maila-
ko jokalariez osatuta-
ko taldea). Partiduen
artean Errekako Dan-
tzarien erakustaldia.
Ondorenzozketaketa
sorpresaren bat.
• 21:00: Herri Afaria
Santa Luzia Plazan
(txartelak erosi Titi
Ostatuanekainaren4a
baino lehen).
•Gaupasa:EndaraDee-
jays (Oihan Vega).

Herri Krosa
ekainaren 15ean
Aitzinera begira ere

laneansegitukoduErre-
kak. Herri Krosaren
XXXVI. edizioa antolatu

du ekainaren 15ean.
10:30ean abiatuko dira
kategoria ttikienetako-
ak eta 11:30ean kade-
te mailatik beterano bi-
tartekoak. Sariei dago-
kienez, gizaseme nahiz
emakumezkoetan 150
euro jasoko ditu lehen-
bizikoak,90bigarrenak,
60hirugarrenak,45 lau-
garrenak eta
30 bosga-
rrenak.

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 6AN ETA 7AN

Errekaren Eguna
ekitaldiz
gainezka dator

DONEZTEBE

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

22 ahari aurkeztu ziren lehiaketara Udaberriko Ferian
22 ahari aurkeztu zirenUdaberriko Feriako lehiaketara, sekula baino gehiago.Mu-
tur beltzen artean, Donamariko Zabalteneko Joxe Mari Indak aurkeztutako bien-
tzat izan dira lehen bi sariak. Beintza-Labaiengo Dolareako Jose Mari Etxeberri-
rentzat izan zen hirugarren saria. Mutur gorrietan, lehen saria Oizko Telletxeneko-
bordako Lucio Telletxeak irabazi zuen, bigarrena Oizko Agortenekokordako Mari
Jose Urrozek eta hirugarrena Sunbillako Bixarnekobordako Beñardo Bazterrikak.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Domina uzta Errekako judo taldearentzat
Errekako Judo sekzioak emaitza bikainak lortu ditu,
8dominaeskuratuzNafarroakoKirol Jokuetan.Ben-
jamin mailan, urrezko dominak jaso dituzte Saioa
Atxalandabaso Iribarren etaMarkel Jabalera Juane-
nak, zilarrezko domina Ivan Arambel Fernandezek
eta brontzezkoa Oihana Agirre Urrozek. Alebinetan,
Joseba Bengotxea Sapuppo zilarrezko domina gol-
koratuzuenetaEñautSetoainGartxitorenaketaAritz
Zulaika Irigoienek brontzezkoa. Infantiletan, urrezko
domina lortu zuen Cristina Arambel Fernandezek.

Ba al zenekien
Malerrekako Egunaren baitan, Litro bat esne
Enaitzen alde kanpaina eginen dela. Esne bri-
kaz eginiko bi horma handiren gibelean, bi me-
zu egonen dira gordeta. Euro bat ekartzen du-
enorok, litro bat esnekentzenahalkodubrikaz
eginiko hormatik. Piskanaka, gibelean gordeta
dauden bi mezuak irakurri ahal izanen dira.

?
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OSPAKIZUNAK � MAIATZAREN 31N

Malerrekako
Egunaren
hirugarren
edizioa eginen
da Donezteben
Omenaldia
eskainiko zaie
herriko 16
kultur eta kirol
talderi

TTIPI-TTAPA
MalerrekakoManko-

munitateandaudenha-
mahiru udalerrietako
herritarrakDonezteben
bilduko dira aurten, hi-
rugarren aldiz eginen
den Malerrekako Egu-
naren baitan. Lehen bi
edizioetanZubietaneta
Eratsunen izandako
arrakasta errepikatze-
ko asmoz, egun osoko
bestaantolatudutema-
iatzaren 31rako.
Goizean, 10:00etan,

harreraekitaldiaeginen
daBearzanaplazaneta
herrietako ordezkariek

egunarihasieraemanen
diote. Doneztebeko
Udalak herriko 16 kul-
tur eta kirol elkarteri es-
kainikodienomenaldia-
ren ondotik aurreskua
dantzatukoduteetago-
saria eskainiko zaie he-
rrietakoordezkariei.Mu-
sika Eskolako musika-
riak ibiliko dira herrian
barna.
Aldi berean, 10:30e-

tik 14:00etara, artisau-
ak eta talogileak izanen
dira eliz atarian. 10:30-
etik 12:30era dantzari-
ak ariko dira Bearzana
plazan,MendiAbesba-
tzak ere bere emanal-
diaeskainikoduetabu-
ruhandiak ibiliko dira
herrian.12:30etik14:00-
etarabetikoofizioenera-
kustaldia eginen da
Santa Luzia plazan eta
14:00etan paella jatea

eginen da eliz atarian,
Malerreka Kantuz-en
parte hartzen duten
abeslariek lagunduta.
Arratsaldean, berriz,

16:00etatik 17:00etara
muxikoak izanen dira
Santa Luzia plazan Mu-
sika Eskolako musika-
riek lagunduta eta ordu
bereanhasieta18:00ar-
teMalerrekakoMusTxa-
pelketaren finala ejoka-
tuko da. 17:00etatik
18:00etara berendua
(txokolatada) izanen da
umeentzat Santa Luzia
plazan,buruhandiakka-
lejiran,MusikaEskolako
musikariak herrian bar-
na eta aizkora apustua
Bearzanako frontoian.
18:30etik19:30era laxoa
partida jokatuko da Be-
arzana plazan eta pilo-
taren inguruko erakus-
keta Kasino elkartean.

20:00etan zozketa
egin eta mus txapelke-
takosariakbanatukodi-
tuzte Santa Luzia pla-
zan eta hurrengo urte-
ko Malerrekako Eguna
antolatzeko lekukoaere
orduan pasatuko diote
Doneztebeko udal or-
dezkariek Elgorriaga-
koei. “Malerreka leiho-
tik begira” lehiaketaren

sari banaketa ere egi-
nen da. Argazki eta li-
teratur lehiaketa hone-
tan Malerrekako esko-
letako neska-mutikoek
hartu dute parte eta
arrakasta handia izan
du.
21:00etan joaldunak

atera eta 21:30ean afa-
ria eskainiko da Santa-
maria jatetxean.Gauer-
ditik aitzinera musika
izanen da Santa Luzia
plazan Oharkabe tal-
dearekin.

AUTOBUS ZERBITZUA
Herri afarirako txar-

telakMalerrekakoMan-
komunitatean eskura
da i t ezke , edo 948
451746radeituta.Egun
guztian autobus zerbi-
tzua antolatu dute Ma-
lerrekako herri guztiak
Donezteberekin lotuz.

MALERREKA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Urtero bezala, musikak garrantzia izanen du Malerrekako Egunean.

16 OMENDUAK
Erreka KE, Laxoa Elk.,
Doneztebe FT, Mendi
Abesbatza, Ezpelura,
Txistulariak, Biherri,
Guraso Elkarteak
(Mendaur, Erreka,
Askin eta Agorreta),
Doneztebarrak,
Dantzari Ttikiak, Gazte
Burrunba, Arkupeak
eta Erraldoi konpartsa



Kanpaldi eta
ateraldietan
hasiak dira eta
ekainean
goizez bakarrik
izanen dituzte
klaseak

Arkaitz MINDEGIA
Pulunpa eskolako

irakasle eta ikasleak
azken txanpaedohirui-
lekoan sartu dira eta
azken klase eta ateral-
diakereburutzenari di-
ra. Maiatz hondarrean
2. eta 3. ziklokoak eta
Haur Hezkuntzakoak
kanpaldietara joan zi-
ren.HaurHezkuntzako-
akBertizkoZabalaetxe-
ra joanbeharduteegun
bat loegiteraetabiegu-
nez inguruan dauden
xoko eta lekuak ikuste-
ra. 2. eta 3. ziklokoek
Gipuzkoaldean eginen
dutekanpaldia ,hainzu-
zen Hondarribian.
Bertzalde ekainean

klasea goizez bakarrik
izanenduteeta iadabu-
rubelarri daudesarturik
ikasturtebukaerapres-
tatzen!

Dantza luzea
Ohiturarieutsiz,Bes-

taberri egunean dan-
tzatuko da Dantza Lu-
zeaherrian.Hainbatur-
tezgaldurikegonondo-
tik,duela10urteberres-
kuratu zuen herritar tal-
de batek, dantza eta
egun horretan dantza-
zeko ohitura . Horreta-
rako, Makuso herriko
txistulariak mantendu-

takodoinuaketaadine-
ko dantzarien oroitza-
peneta irakaspenakba-
liatu zituzten.
Beraz, badira urte

batzuk dantzatzen de-
la, baina azken urtee-
tan mutil gutti daude
dantzarako.Horregatik,
deialdia egin zaie herri-
komutil gazte nahiz za-
harxeagoeianimatzeko
Bestaberri egunean
dantza luzea dantza-
tzera.Animatuzgerona-
hikoa da bertan dan-
tzatzen dutenekin ha-
rremanetan jartzera,en-
tsaioetara hurbilduta.

Landa eremuko
eskolen laugarren
jardunaldian
Herriko irakasleek

ere parte hartu zuten
landaeremukoeskolen
laugarren jardunaldie-
tan. Aurten Lesakan
eginzirenetabertanNa-
farroa osoko ia 150 ira-
kasle elkartu ziren. Tai-
ler ezberdinak egin zi-
tuzten, irakasleak talde
ezberdinetanbanatuta.
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ITUREN

GIZARTEA � IRAKASKUNTZA

Azken txanpan
sartuak dira
Pulunpa eskolan

UTZITAKO ARGAZKIA

Enaitzen bisita Pulunpa eskolara
Pulunpa eskolan bisita berezia izan zutenmaiatzaren 9an. Enaitz, Nagore eta Iñi-
go gurasoekin etorri zen arratsaldean eta beraiek prestatutako bideo alai eta zo-
ragarria aurkeztu zuten. Eskolako haurrek ez zutenez detailerik galdu nahi, oso
oso zintzo portatu ziren. Enaitz hasieran urduri egon arren, poliki-poliki giroan
sartzen joan zen eta azkenean, abestu eta dena egin zuen. Bukaeran, eginda-
ko bisita eskertzeko, eskolako haur eta maisu-maistrek ipuin bat oparitu zioten
Enaitzi, egunero amets goxoak egin ditzan. Arratsalde zoragarria izan zen.

ARGAZKIA: OIHANA ELIZALDE

Aurtitzetik Goizuetara mendiz
Maiatzaren 11n Aurtizko hameka lagun Goizuetara joan ziren mendiz, goizean
goiz abituta. Beste bat bizikletaz joan zen Basakabitik eta hamabiek Goizuetan
bazkaldu zuten elkarrekin. Gero, buelta bezperan bertan utziak zituzten kotxee-
tan egin zuten. Eguraldia lagun, egun politta pasatu zuten elkarren arrimoan.
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ZUBIETA

Berendua ere
emanen du
udalak

Fermin ETXEKOLONEA
Bestaberri egunaren

ondoko igandean,ekai-
naren22an,gazta lehia-
keta egitea eta txoko
politenari saria ematea
erabaki du udalak, iaz
bezala. Joan den urte-
an saritu ziren txokoak
aurten ez dute saririk
izateko aukerarik. Be-
rendua ere emanen da
arratsaldeko meza on-
dotik, lehiaketara aur-
keztutako gaztekin eta
gero musika ere izanen
daherrikomusikariekin,
giroa alaitzeko.

Udal langilea
Egoitz Esarte Ba-

leztena izanen da, joan
den urtean bezala, uda

aldera herriko lanetan
ariko den langilea. Bide
bazterrak garbitzen,
desbrozatzen eta gisa-

ko lanetan arituko da
egunean lauorduz.Bes-
te sei lagun aurkeztu zi-
ren lehiaketara, baina

berak lortuzuenpuntua-
ziorik altuena. Maia-
tzaren 14an jakinarazi
zuenMankomunitateak.

OSPAKIZUNAK � BESTABERRI ONDOKO IGANDEAN, EKAINAREN 22AN

Gazta onena eta txokorik
politena sarituko dituzte

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE
Aurten maiatzaren 11n lau umek hartu dute lehenengo jaunartzea. Ezkerretik eskuinera
MIkel Mendiburu, Jone Indakotxea, Ane Mendiburu eta Aitor Agesta izan dira.

Uritzako festa
Ekainaren 7an eginen
da Uritzako festa. Jo-
andenurtekoegitarau
beretsua izanen da.
Prestaketakeginendi-
ra eta prestaketa egi-
ten dutenek gosaria
izanen dute idorpean.
Bazkariaereeginenda
etabazkalondoanmu-
sika Oihana eta Oiha-
na aurtiztarrekin.

Berriz ere eskola?
Guratso talde batek
berrizereherrianesko-
la irekitzeko asmoa
azaldu du. Udala Hez-
kuntza Departamen-
tuarekin biltzekoa da,
saiakera bat egin eta
ea aurrera ateratzerik
baden. Duela urte ba-
tzuk ere ahalegindu zi-
ren, baina ez zen lortu.

Mus txapelketa
Maiatzaren 16an joka-
tu zen herriko txapel-
keta. Urko Loiarte eta
DabidJuanikorenasu-
ertatu ziren txapeldun
eta beraiek izanen di-
ra herriko ordezkariak
Donezteben.

� FLASH
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Fran eta
Migeltxo
izanen dira
herriko
ordezkariak
Malerrekako
mus
txapelketan

Mattin LARRALDE
Herriko Etxeko le-

henbizikosolairuanerai-

kitako erabilera anitze-
ko gelamaitzaren 18an
ireki zen.Alkateakesan
zuen bezala, herri guzi-
ak erabil dezake areto
hau.

Mus txapelketa
Maitzaren 15an, or-

tziralarekin jokatu zen
mus txapelketaHerriko
Ostatuan. Malerrekako
Eguneko txapelketara-
ko saillkatzea zen saria
eta zortzi bikotek hartu

zutenparte.FranetaMi-
geltxo izanziren txapel-
dun eta azpitxapeldu-
nakXabietaEndika.Le-
hen sailkatuak izango
dira Elgorriagako or-
dezkariak.

Manolo Ganboa
bikain bizikletan
Orain dela bi urte Ma-

noloGanboaherritarrak
irabazi zuen Miguel In-
durain txirrindula laster-
keta Beran. Bere zale-
tasunarekinsegitzendu
etamaiatzaren17-18ko
asteburuan beste pos-
tu on bat lortu du.Mas-
ter 40 kategorian biga-
rren izandaPantikosan
hasietaAramonen,1788

metrokoaltueranbuka-
tzenzenhelmugan.Tar-
tean, mendi saila igaro
behar izan zuten eta,
erran bezala, bigarren
izan zen estatu osoko
txirrindulariak bildu zi-
tuen lasterketan.Zorio-
nak Ganbo, herritar
guztiak pozten gaituk
eta segi hortan.

ELGORRIAGA

GIZARTEA � AZPIEGITURA BERRIA

Erabilera
anitzeko aretoa
egin dute
Herriko Etxean

Sagardotegi
bazkaria izanen
dute

Martin BERTIZ
Bertizarana egunari

amaiera emateko era-
bakia hartu da aurten,
baina nonbait herrian
besta grina badago eta
ekainaren7anherriaren
eguna antolatzea era-

baki da. Denek parte
hartzeko moduko egi-
taraua egin da.
10:00etatik eguerdi-

ra arte haurrendako
puzgarriak izanen dira.
Aldi berean frontenis
txapelketako hiru fina-
l ak j oka tuko d i r a .
13:00etan sari banake-
ta izanen da eta segi-
dansagardotegibazka-
ria (txartelakdendaneta

ostatuanerosidaitezke;
helduenak 34 euro eta
haurrenak 10 euro ba-
lio dutela). Bazkalon-
doa,Djareneskutikera-
mana egonen da. Arra-
tsaldeanhaurtxoakba-
dute beren momentua
eta seiak aldera txoko-
latada antolatua dago.
Gaueanbokataketaon-
doren Dj aren emanal-
dia izanen da.

Frontenis
txapelketa
Nahi duen guztiaren-
dako jarriakdaudepa-
perak frontenis txapel-
ketanapuntatzeko.Hi-
ru mailatan banatuko
da: haurrendako, mu-
tilendako eta neskan-
dako.Finalaekainaren
7an plazan izanen da.

Bertizaranan ere
Gure Esku Dago
Maiatzaren 24an Do-
neztezteben Gure es-
ku dago ekimenaren
aldeko egunaren bai-
taneginzirenherrikiro-
letan Legasa eta Nar-
barteko herritarrek el-
karrekinpartehartuzu-
ten taldean.

NARBARTE

OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 7AN

Bertizaranako
Eguna ezean
Narbartekoa
ospatuko da

� FLASH

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urteko
Bertizaranako Eguna.
Aurten ez da eginen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Manolo Ganboa, Aragoiko probaren podiumean.
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Aste osoan
denetarik
ikasteko
aukera izan
zuten ttikienek
eta hain ttiki ez
direnek ere

Izaskun GOÑI TELLETXEA
Aste kulturala oso

arrakastatsua izan da.
Eguraldi bikaina egin
zuenez jende asko bil-
du zen ekintza guzie-
tan.Etxekottikieneketa
ez hain ttikiek deneta-
rik ikastekoaukera izan
zuten: herrialde ezber-
dinetako postreak egi-

ten, panpinei arropak
egiten, jaurtigailuezber-
dinak, taloak... Prime-
ran pasatzeko aukera
paregabea zegoen eta
halaxe egin zuten.

Ondoko hilobiko ti-
poa antzerkia ere oso
arrakastatsua izan zen,
irri ederrak egiteko au-
kera izan zuten jauregi-
ra hurbildu zirenek Ai-
tziber Garmendia eta
Iker Galartza aktoreen
gorabeherekin. Afaria
ere giro ederrean joan
zen.
Kulturaldiaren anto-

laketanaritudentaldea-
ren izenean, «mila es-
ker parte hartu eta la-
gundu duzuen guziei».

DONAMARIA

OSPAKIZUNAK � MAIATZAREN 14TIK 18RA

Eguraldia lagun
Kulturaldia
arrakastatsua
eta bikaina

ARGAZKIA: IZASKUN G. T.
Giro ederra izan da Kulturaldian eta denetarik ikasteko aukera izan dute ttikienek.
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EUROPAKO PARLAMENTURAKO HAUTESKUNDEAK ı 2014/05/25

Zuriak+Nulo.Abstentzioa %Partehartzea % Bertzeak*PodemosPSOEPPEAJ/PNVEH Bildu

Zentsoa Partehar 2014 2009 2014 2009

ARANO 100 35 35,00 31,71 65,00 68,29 0 28 3 0 1 0 3

ARANTZA 527 222 42,13 39,46 57,87 60,54 9 151 36 11 9 2 4

ARESO 228 97 42,54 40,76 57,46 59,24 0 63 15 12 0 1 6

BAZTAN 6.097 2.241 36,75 34,92 63,25 65,08 117 940 226 566 194 118 255

BEINTZA-LABAI. 206 69 33,50 22,27 66,50 77,73 4 21 14 19 2 2 7

BERA 2.826 1.079 38,18 33,71 61,82 66,29 34 453 133 101 85 69 204

BERTIZARANA 473 197 41,65 33,27 58,35 66,73 3 105 15 25 17 10 22

DONAMARIA 349 181 51,86 42,00 48,14 58,00 7 97 25 22 8 6 16

DONEZTEBE 1.199 497 41,45 33,65 58,55 66,35 16 197 48 91 39 35 71

ELGORRIAGA 168 89 52,98 41,57 47,02 58,43 5 41 6 14 8 5 10

ERATSUN 151 53 35,10 30,19 64,90 69,81 0 15 11 11 1 2 13

ETXALAR 629 229 36,41 36,80 63,59 63,20 3 128 19 37 13 12 17

EZKURRA 147 62 42,18 30,95 57,82 69,05 2 23 4 15 5 3 10

GOIZUETA 642 367 57,17 54,13 42,83 45,87 1 317 21 11 5 4 8

IGANTZI 495 232 46,87 44,25 53,13 55,75 4 108 36 28 22 11 23

ITUREN 403 194 48,14 34,07 51,86 65,93 2 141 23 9 8 4 7

LEITZA 2.359 1.077 45,65 39,83 54,35 60,17 44 718 94 108 30 24 59

LESAKA 2.180 924 42,39 41,34 57,61 58,66 34 426 165 76 73 51 99

OIZ 109 45 41,28 34,71 58,72 65,29 1 22 8 5 3 1 5

SALDIAS 113 42 37,17 27,50 62,83 72,50 1 15 2 6 4 1 13

SUNBILLA 590 201 34,07 30,24 65,93 69,76 5 116 17 13 19 10 21

URDAZUBI 315 151 47,94 43,95 52,06 59,05 17 37 16 47 13 3 18

URROZ 153 47 30,72 25,17 69,28 74,83 1 18 9 12 2 0 5

ZUBIETA 247 118 47,77 34,51 52,23 65,49 2 90 8 4 2 4 8

ZUGARRAMURDI 177 82 46,33 45,25 53,67 54,75 5 33 10 12 5 5 12

Denetara 20.341 8.533 42,35 36,25 57,65 63,75 317 4.221 944 1.206 556 373 916

Zuriak+Nulo.Abstentzioa %Partehartzea % Bertzeak*MODEME. ECOLOGIEEAJ-PNBF. NATIONALUMP

Zentsoa Partehar 2014 2009 2014 2009

AZKAINE 3.513 1.584 45,09 45,12 54,91 54,88 48 421 227 149 182 160 397

SARA 1.945 655 33,68 37,01 66,32 62,99 40 155 73 125 94 51 117

SENPERE 4.460 1.969 44,15 39,88 55,85 60,12 79 437 297 277 273 172 434

Denetara 9.918 4.208 40,97 40,67 59,03 59,33 167 1.013 597 551 549 383 948

EH Bilduk botoen ia erdia eskuratu
du partehartzea %5 igo den bozetan
Azkaine, Sara eta Senperen UMP nagusitu da botoen %24rekin eta Fronte Nazionala
bigarren indarra izan da botoen %14rekin ı Abstentzioa %58,34koa izan da eskualdean

TTIPI-TTAPA
Alde nabarmenarekin EH Bilduk na-

gusitasunez irabazi ditu Europako Parla-
menturakohauteskundeakTTIPI-TTAPA-
renHegoaldekoeremuan,botoen%49,47
eskuratu baititu. PP izan da bigarren in-

darra (%14,13). Ia herri guztietan gailen-
du da EH Bildu, Urdazubin izan ezik, ho-
netanalderdipopularragehiagoizanbaita.
Azkaine,SaraetaSenperen,berriz,UMPk
irabazi ditu hauteskundeak, botoen
%24,07 lortuta. EAJ-PNB izan da biga-

rren bozkatuenaSaran eta FronteNazio-
nala Senperen eta Azkainen.
Eskualdeosoan, hiru herritan izanda

partehartzea abstentzioa baino altua-
goa: Donamaria (%51,86), Elgorriaga
(%52,98) eta Goizuetan (%57,17).
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Xaloa
Telebistak
elkarrizketa
egin dio bere
lanaren buruz

Markel LIZASOAIN
Orain dela aste pare

bat, hizketa bat izandu
zuten Xaloako Xabi To-
rresek etaMartinUrrutia
Grajirenak,aspaldikour-
teetaneginduenlanaren
buruz,eta Internetenda-
go, ikustekomoduadue-
narentzat.
Herrikofamilienzuha-

itzaosatuaizanbehardu,
batezereelizakoagiriza-
harretan begiratuta. Be-
re familiako abizenetik
hasizentiraka,eta1683.
urtera ailegatu zen. Or-
duantxe jaio zen Joanes
UrrutiaKoskorrenean,eta
egundaino eutsi omen
diote etxe berean deitu-
ra horri. Haren asmoa
izanduomenda familien
deiturak purgatzea, for-
maemateaetahornitzea,
eta horretatik, Badasal
deitzen dion lana atera
du. Pixkan-pixkan, zu-
haitz horiek hornitu nahi
lituzke, idazki zaharreta-
tik atera daitekeen da-
tuekin. Adibidez, XIX.
mende bukaeran herri-
ko jendeakzerbizimodu
edo zer ofizio ote zuen
aztertuadu,etaerrepika-
tzekomodukodatuaate-
rea: jendeen erdiak lan-
datik bizi ziren, nekaza-
ri puruakziren, etabeste
erdiak ofizio askotako-
ak:kisuskileak,harginak,
zurginak... Iruleak fran-
ko izandu omendira he-
rri honetan. Orduan, ha-
rrigarria da 380 bat per-
tsonatiknolaerdiakbes-

te ofizio batetik bizi zi-
ren.
Beste datu bat: eliza

1909an egina da. Zazpi
anaiakeginomenzuten,
denak harginak, denak
saldistarrak.Oraindikhai-
ekegindakolanaskoiku-
siomendaitekebazterre-
tan,nola zubiak, nolaer-
mitaketanolabaselizak.
Horrelako datuak ikas-
teko, ez dira aski elizako
agiriak, udaletakoak ere
aztertu behar omen di-
ra, baitaetxeetakoartxi-
boakere.Jendeaanima-
tzenduMartinekherriko
historiaaztertzera.Ezdu
libururik ateratzeko pre-
tentsiorik, baina bai na-
hi luke jendeak aprobe-
txatzeaharkeginduena,
horren gainean azterke-
takegiteko,aberasgarria
delako.
Torresekgaldetuzion

ea noiz arte jo daitekeen
atzera,etaharkerantzun
ezagutzen duen liburu-
rik zaharrena Labaingoa
dela, 1559koa. Saldia-
sen, berriz, 1604koa
omen da zaharrena. Li-

buruharkhasieragaldua
izan behar du, baina da-
tuak ikertuditu,etahaie-
tatik atera du liburu ho-
rren lehenbiziko orriak
1565 ingurukoak izanen
zirela, alegia Labainan
hasi eta berahalaxe ha-
si izanen zirela jaiotzak
erregistratzenSaldiasen
ere. Herriko etxeko agi-
riak, berriz, puskaz ge-
roago hasiak dira, eta,
horretaz, murritzagoak
dira.
ZubietakoFermintan-

borreroari aditua dion
gauza bat ere aipatzen
du Martinek: gauza pe-
nagarria ikusi zuela Fer-
minek gazte denboran
Zubietakoplazan,kamioi
bat bete paper erre zi-
tuztela Zubietako Uda-
lekoek.Horrekinesanna-
hi du udaletan ere gau-
zak falta daitezkeela eta
gauregunagirizaharho-
rieknoizbaithondatuere
eginendirela,etahorda-
goen informazioa gorde
nahi baldin bada idazki
horien kopiak egin be-
harko direla.

PEDRO MITXEO
ITSASGIZONA
Pedro Mitxeo itsas-

gizonospetsua izanzen.
Txurrukarekin itsason-
tzian ibilia, Espainiako
hondarrekokoloniakde-
fendatu omen zituen
Ameriketan, frantsesen
kontra. Isabel II.arense-
nataria ere izandu zen.
Informazioasko izanbe-
har du agirietan, eta
Martinek zati txiki bat
du aztertua.

ARRETXEKO EMAKUME
BATEN KASUA
Arretxekoemakume

baten kasua ere aipa-
tzen du. Orain ehun bat
urteko jendeek ez zu-
ten ulertzen nola joan
zen Argentinara ama
bat, hemen 3 eta 6 ur-
teko bi ume utzita, eta,
paper zaharretan begi-
ratuta, Martinek atera
du alargun gelditu zela,
eta saldiastar asko zen
toki batera joan zela
Buenos Aires ingurura,
desesperatua.

JANMODUA
Garaian-garaian ja-

teko zer zuten ere ikus
daiteke. Esate batera,
lehen, garia, garagarra
eta horrelako pikorrak
izatenziren,baitagaztai-
na ere. Gaztaina asko.
Urte erdia gaztaina ja-
nezbizitzenomenziren,
urriroan hasi etamaiatz
arte. Gero, Ameriketa-
tik patata ekarri zuten,
eta horrek bizia asko
aberastu omen zuen.
Geroxeago, berriz, ar-
toaetorri zen,Amerike-
tatik hura ere, eta Sal-
diasen artoa ereiten
noiztsu hasi ziren ere
atera omen daiteke.

SALDIAS

HISTORIA � BATEZ ERE ELIZAKO AGIRI ZAHARRETAN BEGIRATUTA

Herriko familien zuhaitza
egin du Martin Urrutiak

ERREPIDEAK

N-121-Aren
funtzionamendua
aztertuko du
Gobernuak

TTIPI-TTAPA
NafarroakoGobernu-
koSustapenDeparta-
mentuak lizitazioaate-
ra berri du N-121-A
errepidearen funtzio-
naltasunarenetabide-
segurtasunaren az-
terlan teknikoa. Erre-
pidearen funtziona-
menduaeta Iruñerriko
eskualdeko autobien
sareansortzendentra-
f ikoaren banaketa
aztertzekobaliokodu.
Lizitazioarenaurrekon-
tua 100.000 eurokoa
da (BEZa barne), eta
8hilabeteanburutuko
delaaurreikusida.Go-
bernua errepideko
ahultasunak identifi-
katzekogauzatzenari
den analisiarenbarre-
nean eginen da azter-
lana, ondoren behar
diren proiektuak gau-
zatzeko eta onesten
diren proiektu horien
oinarri obrak egiteko.
Azterlana egiten den
bitartean, lizitazio-fa-
seandelaBelatekoeta
Almandozko tunelak
bikoiztekoalternatiben
azterlanak.81.500eu-
roko (BEZabarne)aur-
rekontua du eta lanak
5hilabeteaneginendi-
ra. Azterlanaren hel-
buruaBelatekoetaAl-
mandozko tunelakbi-
tanbanatzekobidera-
garriak diren trazadu-
ra-aukerak zehaztea
da.Aukeratzendenal-
ternatiban oinarrituta
finantzatzeko modu-
en inguruko azterlan
ekonomikoa eginen
da, baita proiektua
idazteanbeharrezkoa
izanen den kanpaina
geoteknikoaren pro-
posamenaetabalora-
zioa ere.

ARGAZKIA: MARKEL LIZASOAIN
Historia luzea gordetzen dute herriko etxeetako hormek.
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BEINTZA-LABAIEN

Azkarateko
Mieltxok eta
Dolareko Migel
Angelek irabazi
zuten lehia
nagusia

Arantxa ITURRALDE
Giro ederrean ospa-

tu zen Labaingo Elkar-

tearen Eguna. Ospaki-
zunpolita izanzen,egu-
raldiaren laguntzarekin,
maiatzaren 10ean, La-
baingoplazan.Eguerdi-
an aizkora erakustaldi
ikusgarri etaprobades-
berdinak jokatu ziren.
Lehia nagusia biraka
Azkarateko Mieltxo eta
DolarekoMigelAngelek
irabazi zuten lan bikain
bat eginez.

ErnestoEzpepetaBi-
hurrikeskubakarrekin2
metro inguruko enborra
ere moztu zuen.
Ondot ik , bazkar i

ederra izandu zen Ittur
-ondo elkartean, bakai-
lua eta txuletarekin.
Arratsaldean, berriz,

bazkideak mus txapel-
keta batekin akitu zuten
eguna.

OSPAKIZUNAK � MAIATZAREN 10EAN

Bazkide Egun
bikaina ospatu
zuten Labaingo
Elkartean

ARGAZKIAK:
ARANTXA ITURRALDE
Aizkolariek lana

gogotik egin behar
izan zuten Labaingo
elkartearen bazkide
egunean. Ondoko
argazkian, Bihurri

ageri da, esku baka-
rrarekin bi metro
inguruko enborra

mozten.

OIZ

TTIPI-TTAPA
Azkenurteetakoohi-

turari eutsiz,LaxoaEgu-
na ospatu dute Oizen.
Maiatzaren 25ean laxo-
arenerakusketa,argazki
erakusketa, artisauak,
musika eta pintxo das-
taketa izan zen plazan.
Jose Joakin Zigandari
omenaldiaeskaini zitza-
ion eta Baztan-Erreka-
ko 35. Laxoa txapelke-
tarenzortzigarren jardu-

naldiari zegokion parti-
da jokatu zuten Oizek
eta Arraioz Ak. Ondotik
bazkaria izanen dute.

JOSE JOAKIN ZIGANDA
Jose Joakin Ziganda

Ilarregi laxoako histori-
koetako bat da. 1942ko
apirilaren 29an jaio zen
Oizko Gartzinea etxean
eta gaur egun Irunenbi-
zi baldin bada ere, as-
teburuero etortzen da

sortetxera. Jokalarimo-
duan, Baztan-Bidasoa-
ko Laxoa txapelketan
azpitxapeldun izan zen
1961ean eta txapeldun
1962an. Berrikiago,
Baztan-Errekako laxoa
txapelketan txapeldun
izan zen 1983, 1984,
1988 era 1990ean eta
azpitxapeldun 1981,
1982, 1986 eta 1992an.

Baztan-Errekako kopa
torneoan ere txapeldun
izan zen 1994an eta
azpitxapeldun 1992an.
Hondarribiako laxoa tal-
deanentrenatzaile lane-
tanerearituda. Izanere,
odoleandaramate laxoa
Zigandatarrek, Joxe
Joakinen aita, anaia eta
semea ere laxoan aritu
baitira.

Erremontelari profe-
sionala ere izan zen eta
bere ogibidea ere ho-
rrekin loturik egon da,
erremontekoxisteraegi-
lea izan baita. 2000. ur-
tean Gipuzkoako Baz-
kundeaksariaemanzion
bere artisau lanarenga-
tik eta 2005ean Pilota-
rien Batzarra elkarteak
omenduzuenElizondon.

OSPAKIZUNAK � MAIATZAREN 25EAN

Joxe Joakin
Ziganda omendu
dute Laxoaren
Egunean

ARGAZKIA: LAXOA ELKARTEA
Ziganda sakean, 1980. hamarkadan Elizondoko plazan.
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ARKUPEAK

Ekain erdialdean
112 bazkide
Zaragozara
joanen dira

Fernando ETXEBERRIA
Girogoxoan, hondar-

tzaneguzkiahartuz...ego-
nendiraArkupeakElkar-
teko 46 bazkide. Maia-
tzaren 19an joan ziren
bertara eta 15 egunez
egonen dira bertan. Bi-
daia honetatik itzuli eta
maletadeseginondotik,
egun gutxiren buruan
berriro ere kanpora irte-
nen dira batzuk, Zara-
gozara. 112 elkarteki-
dekemandute izena,hi-
riak dituen txokorik po-
litenak ezagutzeko as-
motan.

Donejakue bidean
Maiatzaren 10ean

itzulidira22 ibiltariakDo-
nejakue Bideko sei eta-
pakosatuondotik.Bi tal-

detanbanatutaegindu-
tebidea.Taldeetakoba-
tek Castrojerizen buka-
tu zuen ibilaldia eta be-
steak berriz Hontana-
sen. Eguraldi bikaina
izan dute gainera, frex-
kogoizetanetaepelegu-
erdian,berohandirikga-
be. Ekainean beste tal-
de batek sei etapa ge-
hiagoeginendituzteeta
iraileanfaltadiren10eta-
pak osatuko dituzte.

Boletin berria
kalean
ArkupeakElkartearen

10. boletina dagoene-
ko argitaratu dute. Ber-
tankontsultatu litekeda-
tozen hilabeteetarako
antolatu dituzte ikasta-
ro, bidaia eta hitzaldien
gaineko informazioa.
Aurten aitatxi-amatxien
besta ez da orain arte
bezala uztailaren 26an
izanen, uztailaren 24ra
aurreratu dute.

BIDAIAK � MAIATZAREN 19TIK EKAINAREN 3RA

Benidormera
urteroko bisita
egin dute
elkartekideek

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA

Bertizen egun pasa bikaina
Maiatzaren15ean, elkarteko287kideBertizera joan zirenbisitan. 11:00eta-
rako ziren bertan eta bost taldetan banatu ondotik, parkean barna ibili zi-
ren. Artista desberdinen pinturak, grabatuak, egurrean egindako tailak eta
burnian egindako lanak ikusteko aukera ere izan zuten. 14:00etan Urgain
jatetxera joan ziren denak eta bertan Erramun Martikorena eta Jose Ange-
len musika eta kantuaz aditzeko parada izan zuten. Kantuan, dantzan...
bukaera borobila eman zioten egunari Arkupeak Elkartekoek.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Donejakue Bideko sei etapa osatu dituen taldea.
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EZKURRA

Teilatua eta
aurrekaldea
konpontzeko
asmoa dago

Fernando ETXEBERRIA
Denbora luzez itxaro-

ten egon eta dirulagun-
tzak jasotzekogestioau-
nitz egin ondotik, esko-
lako teilatua eta aurre-
kaldeaberritzekoasmoa
aitzinera doa. Udalak
plan zehatz bat adostu

du. Ekainaren 6a arteko
epea izanen dute obran
parte hartu nahi duten
enpresek proposame-
nakaurkezteko.Baldin-
tza bat ere bete behar-
ko dute, berritze lanak
irailaren 6a baino lehen
bukatubeharkodituzte.

15 URTEZ ITXIA
Eskola1999an itxizu-

ten, 89 urtez zabalik
egonondoren, ikaslena-
hikorik ez zegoelako.

1914an eraiki zuten Il-
defonso Etxeberriaren
lurretan eta honi, Alda-
pako lursail bat eman
zioten ordainetan. Le-
hendabiziko obren kos-
tua 21.626,70 pezeta-
koa izan zen. Eraikina-
ren beheko solairuan
mutikoentzako gela bat
egin zuten eta lehenen-
gosoilairuanberriz,nes-

kena. Bigarren solairu-
anbi etxebizitza egin zi-
tuzten sukaldea, janto-
kia, despentsa eta ira-
kasleentzako bi logela
ere bertan jarri zituzten,
komunik ez ordea.
Eraikinak ikasle eta

irakasleenpremiakase-
tzenezzituenez,1942an
berritze lanak egin zi-
tuzten, irakasleen loge-

lak handitu eta komu-
nak bertan jartzeko.
1988an,biltokigisara

erabiltzen zuten bajera
moldatuetabertangim-
nasia egiteko gela bat
moldatu zuten komun
eta guzti.
15 urtez egoera txa-

rrean egon ondotik, be-
rriro erabiltzeko modu-
an utzi nahiko lukete.

GIZARTEA � 15 URTE DARAMATZA ITXITA

Eskola
berritzeko
tenorea

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Hauxe da egun eskolak duen itxura.

LEITZA

OSPAKIZUNAK � KULTUR AROAREN BAITAN

Artisau azoka
ekainaren 1ean
eta Sagardo
eguna 7an
55 artisauren
postuek
jantziko dute
herriko plaza

TTIPI-TTAPA
Maiatzaren15azge-

roztik kulturaren buel-
tanhamaikaekimenan-
tolatu dituzte Leitzan.
Kultur aroaren baitan,
hutsik egiten ez duten

hitzorduak datozen bi
asteburuetan izanendi-
ra.
Ekainaren 1ean egi-

nendute,artisauetaes-
kulangileenazoka.Aur-
tengoa36.edizioadaeta
55 artisauk jarriko dute
postua herriko plaza
mota guztietako esku-
lanez jantziz. Bitxiak,
jantziak, osagarriak,
mermelada,eztia...gus-
tuguztiakasetzekoadi-

na produktu jarriko di-
tuzte aurtengoan ere
ikuseta salgai.Goiz eta
arratsaldez egonen da
zabalik azoka, bertan
buelta bat eman nahi
duten herritar eta bisi-
tarien esperoan.
Kultur aroko beste

hitzordu garrantzitsua,

SagardoEguna izanohi
da. Duelazazpiurtean-
tolatuzuten lehenengoz
eta urtetik urtera jende
gehiagoerakartzendu-
en ekitaldia da. Aurten
ekainaren 7an izanen
da. Ohikoa denez, ilun-
tze partean, hogei sa-
gardogile baino gehia-

goren sagardoa dasta-
tuetapintxoederrak ja-
teko aukera izanen da
txanpon gutxi batzuen
truke. Eguraldi ona egi-
ten badu, herriko pla-
zan jarriko dituzte pos-
tuaketaeuriaegitenba-
du berriz, udaletxeko
karrapean.

ARGAZKIA: ALKE
Goiz eta arratsaldez, jende ugari ibili ohi da postuetan eskaintzen dena ikusiz.



32 eta 50
kilometroko
ibilbideak
aukeran izan
dituzte
txirrindulariek

TTIPI-TTAPA
Iskibi kanpinak an-

tolatzen duen BTT ze-
harkaldiarenbosgarren
edizioa eginen da ekai-
naren 1ean, igandean.
Izen ematea 09:00etan
hasiko da eta irteera
10:00etan izango da.
Partehartzeko, Internet
bidezemandaiteke ize-
na www.kirolprobak.
comwebgunean,12eu-
ro ordainduta eta bes-
tela,eguneanbertan,16
euro ordainduta.
Bizirkuituegongodi-

raaukeran: luzeenak50
kilometro izanen ditu,
1.300metrokodesnibel
akumulatuarekineta la-
burrenak 32 kilometro,
1.000 metroko desni-
belarekin. Bietan ere
mendiko pistak, xenda
teknikoak, erreka ttiki-
ak, jeitsiera dibertiga-
rriak izanen dituzte txi-
rrindulariek. Gainera,
aurten hobekuntza ba-
tzuk egin dizkiote ibil-
bideari, zati berriak ge-
hituz. Zeharkaldia par-
te hartu behar dutenek
larunbat gauean Iskibi
kanpinean doan lo egi-
teko aukera ere izanen
dute aurtengoan. Pro-
ba egunerako 12 euro-
ko menua ere prestatu

dute Iskibin, bertan
bazkaldunahidutenen-
tzat.
Kaskoa erabiltzea

derrigorrezkoada.Par-
te-hartzaileguztiakase-
guratuak egongo dira,
bi abituallamientogune
egongodira eta bukae-
ran, luntxa,oparizozke-
ta,dutxaketabizikletak
garbitzeko aukera ere
izango da.

Zakurren txertoa
Zakurren identifikazio
eta errabiaren kontrako
txerto kanpainaren bai-
tan,albaitariaekainaren
17anizanendaAsinkon,
18:00etan. Lau hilabe-
tetik goitiko zakurrek bi
urtetik egin be-
har dute.
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GOIZUETA

KIROLA � EKAINAREN 1EAN

Iskibi BTT zeharkaldia
bosgarren aldiz eginen da

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE

Herriko taldearen aurkezpena Goizutrail lasterketan
Antolaketan burubelarri aritzeaz gain, lasterketan ere parte hartu zuen herriko
korrikalari talde berriak, propio egindako kamixeta eta guzti. Goizuetan mendi
lasterketa bat egiteko gogoa zegoen eta egiteko gaitasuna eta mendia bada-
goela ikusi da, beraz, datorren urtekoa oraindik ere arrakastatsuagoa izan da-
din lanean jarraituko dute. Antolatzaileen partetik «mila esker lasterketan par-
te hartu duten guztiei, lasterketa egiteko bere laguntza eman diguten laguntzai-
le guztiei eta batez ere eskerrik asko eguna ongi atera zedin mendian eta he-
rrian musutruk lanean aritu diren 85 herritar baino gehiagori».

Ezkabarteko
literatur
lehiaketan
saritua

Pertsonaia
Naroa ZUGARRAMURDI

Nafarroako eskola as-
kok bezalaxe, Andres
Narbarte "Xalto" esko-
lako ikasleek ere parte
hartuzutenEzkabarte-
ko 1.literatur lehiake-
tan. Maiatzaren 10ean
Arren ospatu zen Eus-
kararen aldeko egune-
an,12-14 urte bitarte-
koenbigarrensaria lor-
tu zuen Naroak Fami-
liaren indarra izeneko
narrazioarekin.

Ba al zenekien
Eskualdekopediatraeuskalduna izandadines-
katzeko 54 eskaera egin direla Goizuetan

?

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE

Iruña Abesbatzak kontzertua eskaini zuen elizan
Iruña Abesbatzak kontzertua eskaini zuen maiatzaren 10ean elizan. Herriko
Umore Ona abesbatzak ere parte hartu zuen emanaldian. Ondoren kantujira
eta bazkaria izan zituzten Umore Ona elkartean.
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ARESO

GIZARTEA � ESKARIAK EKAINAREN 5 ARTE

Udalak ikasleei
dirulaguntza
ematea onartu du
Heziketa eta
hezkuntza
gastuak
ordaintzekoa

Juana Mari SAIZAR
Ikasleei diru lagun-

tza ematea erabaki du
Udalak, heziketa eta
hezkuntza gastuak or-
daintzeko.Laguntzaho-
riek jasotzeko baldin-
tza batzuk bete behar-
ko dituzte: 2013 urtean
egindako ekintzak izan
beharko dute. Egiazta-
tzendengastuaren%50
ordainduko da, beti ere
gehienez 100 euro or-
dainduz urte eta ikasle-
ko. Eskatzaileak 16 ur-
te baino gutxiago izan
beharko ditu, Areson
erroldatua egon, hez-

kuntzan egindako gas-
tuakagiribidezegiazta-
tuetakirolenkasuan jar-
duerak ezingo dute le-
hiakorrak izan. Interesa
dutenek idazkaritzanes-
kaera egin beharko du-
te ekainaren 5a baino
lehen.

Egur loteak
Etxerako egur lote-

ak eskatzeko epea
maiatzaren 19an ireki
zenetaekainaren5aar-
te egongo da zabalik.
Aurtengo ak pasa den
urtekoakbezalaxebost
tona eta erdiko loteak
izangodira,eta loteaes-
kuratzeko moduak ere
iazko hirurak: Egur lo-
teaetxerainoekartzeko
eskatzen duenak 170
euro ordaindu beharko

ditu.Egur loteaateraeta
pistaren kontra uztea
aukeratzen duenak 70
euro eta lotea bota eta
eramatearenardurabe-
regain hartzen duenak
berriz 35 euro ordaindu
beharko ditu. Loteen

zozketaekainaren17tik
20ra eginen da. Lotea
eskuratzekoasmoadu-

tenek udal bulegoan
egin beharko
dute eskaera.

ARGAZKIAK: ENERITZ IRAOLA

Eskuz esku pesta giroan
Eskualdeko Gure Esku Dago eguna, bikaina izan zen! Eguraldi ederra izan ge-
nuen egun guztian zehar eta Aresoko plaza kolorez jantzi zen. Antolatzaileen
partez mila esker laguntza guztiengatik. Norbaitek oraindik metroa ez badu
erosi, mugi dadila! Ez da denbora asko geratzen eta!

Ba al zenekien
Udararako kontratatutako herri langileak
ekainaren 2an hasiko direla lanean.

?
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LEITZALEITZALEITZALEITZA

ARGAZKIA: JOSE LUIS UHARTE

Leitzako irakule taldearen saioa, Kirmen Uriberekin
Maiatzean egin du Leitzako irakurle taldeak ikasturte honetako azkeneko saioa.
Saio horretarako Bilbao – New York – Bilbao eleberria irakurri zuten taldeko ki-
de guztiek, eta liburuaren egilea bera, Kirmen Uribe ondarroarra, etorri zen sa-
iora. Idazlearekin batera liburuaren inguruko hainbat alderdiz eta jakingarriz
hizketan aritu ziren. 2013ko abenduan abiatu zen irakurle taldea eta 15 bat la-
gun biltzen dira hilero. Nafarroako Gobernuak eskaintzen dituen euskarazko
loteetatik liburu batzuk aukeratu ditu taldeak, hilabete bakoitzeko liburu bana,
eta liburu hori irakurtzea eta ondoren denon artean horretaz hizketan aritzea
izan da taldearen jarduera. Heldu den ikasturtean jarraitzeko asmoa dute tal-
deko kideek, eta dagoeneko hitzartua dute Eider Rodriguez idazlearekin haren
liburu baten inguruko saioa egitea, idazlea bertan dela.

ARGAZKIA: GIZARTE ZERBITZUAK

Emakumeen bilgune
Maiatzaren 16an eman zieten amaiera, Ixkibarren,
EmakumeentzakoBionergetika taldearen aurreneko
ikasturteari. Gizarte zerbitzuetako kideak «gustura»
daudelortutakoemaitzekin.Hasieranzertxobaitkos-
ta bazitzaien ere, zazpi hilabetez lanean aritu ondo-
tik, emakumeentzat bilgune bihurtu da taldea. Euren
gauzakkonpartitu,beraienburuakgehioezagutueta
hobekiago sentitzeko txokoa.Urrian berriro eremar-
txan jarriko da taldea. Interesaturik balego, gizarte
zerbitzuekin harremanetan jar liteke.

GIZARTEA � HIRU BILERA IREKI ANTOLATU DITUZTE

Udalak parte
hartze prozesua
jarri du abian
50.000 euro
zertara bideratu
erabakitzeko

JM BARRIOLA
Herritarren hitza en-

tzun nahian, Leitzako
udalakpartehartzepro-
zesua antolatu du ekai-
nean. Udal-aurrekon-
tuaren zati bat, zehazki
50.000 euro, jarriko di-
tuherritarrekzertanera-
bili erabaki dezaten.
Horretarako hiru bilera
burutuko dira ekaineko
hiru ostiraletan zehar.
Deialdia irekia da, eta
nahi duen herritar orok
parte hartu dezake. Le-
hengobilera, ekainaren
6an izanen da eta ber-
tan herriaren diagnosia
eginen da. Bigarren bi-

leran, ekainaren 13an,
lehentasunakfinkatueta
azkenekoan,ekainaren
20an, diru kopuru hori
nora bideratu erabaki-
ko da.
Herritarrak bilereta-

ra gonbidatu eta ezin
duenak ere iritzia eman
ahal izanenduAstiz eta
Maimur liburu dende-
tan, Udaletxean eta
Osasun Etxean jarrita
dauden buzoietan. Be-
raz, Udalak leitzarrak
animatu nahi ditu kul-
tura, hezkuntza, ongi-
zatea, zerbitzuak, kiro-
la,euskara,aisialdiaedo
besteren gaineko pro-
posamenak egitera.
Modu honetan uda-

lak kudeaketa publikoa
herritarrekin batera bu-
rutu nahi du, leitzarrak

dirupublikoarenkudea-
ketarenparteeginazeta
parte-hartzearen bitar-
tez herriko beharrak
asetukoditueneraikun-
tza kolektiboa sortuz.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Mendialdea Mankomunitateak 650 kilo konpost banatu ditu
Leitza eskualdeko haur eta eskolen topaleku izan zen maiatzaren 10ean. Egun
osoan zehar haur, guraso eta irakasleek primeran pasatzeko aukera izan zuten.
Pesta bikoitza izan zen, konposta eguna ere orduan egin zutelako. Pestaren bai-
tan, Mendialdea Mankomunitateak kalitate bikaineko 150 kilo konpost banatu zi-
tuenLeitzako72familiarenartean.Dagoenekohondakinorganikoenkopuruaguzti-
ra 2,5 tonatan murriztu da, eta azken konpost banaketa honi aurretik egindakoak
gehitu ezkero, 650 kilo konpost lortu dira dagoeneko. 2013ko azaroan jarri ziren
hiru konpost-guneetan lortu da kopuru hau eta bertan Leitzako herritarrek sortu-
tako hondakin organikoen%5a kudeatzen ari da. Parte-hartzaileek konpostajea-
ren balorazio oso positiboa egin dute. Mendialdea Mankomunitateak jakinarazi
du norbaitek konposta egiteko interesa edukiko balu, beharrezko
informazio guztia 948510444 telefonora deituta lortuko duela.

Ba al zenekien
Kultur aroanparte hartzeahandia izatenari de-
la. 51 herritarrek parte hartu zuten Leitzako tri-
kuharriak ezagutzeko ibilaldian. Ekainean ere
ekitaldi ugari daude prest, animatu!

?
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GIZARTEA � MAIATZAREN 20AN

Tokiko komunikabideekin lankidetza
hitzarmena sinatu du Udalak
Xorroxin Irratia,
Xaloa Telebista
eta Ttipi-Ttapa
Fundazioarekin

TTIPI-TTAPA
BaztangoUdalaketa

euskaraz ari diren es-
kualdeko tokiko komu-
nikabideek bi urterako
lankidetza hitzarmena
sinatu dute maiatzaren
20an Balleko Etxean.
Zehazki, Ttipi-Ttapa
Fundazioak, Xaloa Te-
lebistak eta Xorroxin
Irratiak sinatu dute hi-
tzarmena. Ekitaldian,
GarbiñeElizegialkatea,
Joxemanuel Irigoien
(Ttipi-Ttapa), Josetxo
Apezetxea(Xorroxin)eta
Joseba Igarabide (Xa-
loa) izan dira.
Aldebatetik,hiruko-

munikabideak «udale-

rriko nahiz eskualdeko
albisteak,gertaerak, to-
kiko gizarte bizitza eta
kultura adierazpenak,
bertakoerakundepubli-
koenerabakiaketabaz-
tandarrendakobereziki
interesgarrigertatzendi-
ren edukiak gizarteratu

eta hedatzeko bidea»
direlaaitortzenduUda-
laketaaldiberean,«eus-
kararen gizarte erabile-
ra bermatu eta susta-
tzeko nahitaezkotzat»
jotzen ditu. Horregatik,
tokiko komunikabide
horiekbermatuetasen-

dotu nahi ditu eta be-
raien jarduerekin segi
dezaten diru-laguntza
emanen die urtero. Tti-
pi-Ttapahamabosteka-
riari 5.500 euroko la-
guntza emanen dio eta
XaloaTelebistarietaXo-
rroxin Irratiari, bakoi-

tzari 7.500 eurokoa.
Hiru komunikabide-

ek Baztan udalerriaren
gaineko informazioa
ematen segituko dute,
euskararen alde anto-
latzen diren kultura, ki-
rol eta bertzelako ekin-
tzak bereziki zabaldu-
ko dituzte eta euskara-
renerabilerarietaBazta-
nen euskararen gizarte
erabileranormalizatzea-
ri lehentasuna emanen
diete.Horretarako,ahal
den heinean, Baztango
euskal mintzoa erabili-
kodute.Bertzalde,uda-
larekin dituzten harre-
manakereeuskaraz iza-
nen dira. Urte hasmen-
tan gastu aurreikuspe-
naetaakabailanmemo-
ria ekonomikoa (urtean
izan diren diru sarreren
eta irteeren balantzea)
aurkeztu beharko diz-
kiote Baztango Udalari.

UTZITAKO ARGAZKIA

Joxemanuel Irigoien (Ttipi-ttapa), Garbiñe Elizegi alkatea, Josetxo Apezetxea (Xorroxin)
eta Joseba Igarabide (Xaloa), hitzarmena sinatzerakoan.

EUSKARA � BI DIRU-LAGUNTZA DEIALDI EGIN DITU UDALAK

Euskara ikasi eta merkataritza errotuluak
euskaraz jartzeko laguntzak emanen dira
2.000na euroko
aurrekontua
izanen dute bi
deialdiek

TTIPI-TTAPA
Euskararen gizarte

ezagutzahandituetaera-
bilerasustatzekokonpro-
misoarekin bat eginez,
bi dirulaguntza deialdi
egindituUdalak2014ra-
ko:batetikeuskaraikas-
teko eta bertzetik es-

tablezimenduetakoerro-
tulazio elementuak eus-
karaz paratzeko. Bi ka-
suetan 2.000na euroko
aurrekontua onartu du.
Deialdietakobateus-

kara ikasteko ikasta-
roakegitendituztenbaz-
tandarreimatrikulagas-
tuetan laguntzeko iza-
nenda.16urtebainoge-
hiago dituztenendako
eta urtebeteko antzina-
tasunez Baztanenerrol-
datutakoendako izanen
da, eta ikastaroetangu-

ttienez %80ko asisten-
tzia izan dela egiaztatu
beharko da.
Diru-laguntzakeslei-

tzerakoorduanlangabe-
zian edota 12 urte bitar-
tekoseme-alabarenbat
duten herritarren eska-
bideei emanen zaie le-
hentasuna eta horiei
egokituko zaiendiru-la-
guntzaren zenbatekoa
gainerako eskaitzailee-
na baino %50 handia-
goa izanen da. Edozein
moduz,onuradunekezin

izanendute500eurobai-
no gehiago jaso deialdi
bakoitzeko. Eskaerak
irailaren30erabitarteau-
keztu beharko dira.
Bertzedeialdian,mer-

kataritza eta ostalaritza
establezimenduetako,
enpresetakonahizelkar-
teetako errotuluak eta
toldoak,atarienondoko
profesionalenplakaketa
ibilgailu komertzialen
errotuluelementuakeus-
karazparatzekodiru-la-
guntzak emanen dira.

Euskara hutsean idatzi-
takoerrotuluek lehenta-
suna izanen dute eta
gastuaren %50 bitarte-
ko laguntza jasoko du-
te, gehienez 500 euro.
Euskaraz eta erdaraz
idatzitakoerrotuluek,be-
tiere euskarari lehenta-
suna emanik, egindako
gastuaren %25 bitarte-
ko laguntza jasoko du-
te, gehienez 250 euro.
Eskabideak azaroaren
28rako aurkeztu behar-
ko dira udaletxean.



Herritarren
arteko jokuak
eta bertso-triki
poteoa izanen
dituzte
larunbatarekin

TTIPI-TTAPA
Berroetako Mende-

koste bestak ospatuko
dituzte ekainaren 6tik
9ra eta aurten ere eki-
taldiaskibereziekinhor-
nitu dute egitaraua:

ORTZILERIA, EKAINAK 6
BEZPERA
• 20:00: suziriak bestei
hasiera emateko.
•20:30: txopogoratzea
etaherriko trikitilariak.
• 21:00: Mutildantzak.
Txalapartariak.
• 21:30: Baztan-Zopak
(TxartelakMaialen/An-
doni).

•00:00:dantzaldiaAIE-
RRIK taldearekin.
(Gantorri autobuszer-
bitzua gau osoan.

LAUNBETA, EKAINAK 7
HAURREN EGUNE
• 11:30: BKZ puzgarri-
ak egun osoan eta
gazteendakorokodro-
moa.
•14:00:Gazteenbazka-
ria Aizkoan.
• 16:00: Puzgarriak eta
rokodromoa.
• 18:00: herritarren ar-
teko joko ikusgarriak.
Gazteak vs. zaharrak.
Ondotik,Lepatanatue-
kinbertso-trikipoteoa.
Berroetako sagardo
garaiaren hasiera.
Txotx!batukadarekin.
Gero, Santxotenare-
kin dantzaldia.
•21:30:herriafaria (txar-
t e l ak sa lga i
Maialen/Andoni)).
Kan tu zaha r rak

Santxotenarekin.
• 00:00: dantzaldia
SANTXOTENArekin.
Ondotik, DJ Txema-
mix.

IGENDIA, EKAINAK 8
MENDEKOSTE EGUNE
• 12:00: Meza Nagusia
GazteluAbesbatzare-
kin.
• 13:00: hameketakoa
plazan.
• 13:30: herriko gazte-
en arteko pilota parti-
da.
•17:00:Maiatzekoerre-
gina herrian barrena.
• 17:45:Baztangodan-
tzari ttikiak.
• 18:30: haurren herri
kirolak.
•19:00:SANTXOTENA-
rekin dantzaldia.

•22:00: xinger jateaeta
euskalkantuzaharrak.
• Egun osoan haurren-
dako puzgarriak.

ASTELEHENA, EKAINAK 9
ZIKIRO EGUNE
• 11:00: XLI. bizikleta
itzulia.
• 12:00: mus txapelke-
ta.
• 14:00: zikiro jateaSA-
LABERRIrekin.
• 18:30: XLI. asto ka-
rrera.
• 19:30: herritarren ar-
teko futbol partida.
•21:30:xinger jateaSA-
LABERRIrekin.
• 00:00: Gaixoa ni bes-
tak akitzeko eta inda-
rra duenarendako za-
pi jokoabarnekoarro-
petan.
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BAZTAN

BESTAK � EKAINAREN 6TIK 9RA

Berroetako
Mendekoste
bestetarako
egitarau zabala
prestatu dute

UTZITAKO ARGAZKIA

Asto karrerak 51. edizioa beteko du Berroetako Mendekoste bestetan.

BAZTANHARANA.COM

Webgune
turistikoa erabat
berritu dute

TTIPI-TTAPA
www.valledebaztan.com
www.baztanharana.com
webgunea erabat be-
rritu dute. Atari turisti-
ko osatua izanen da,
sareko erabiltzaileek,
Baztan eta inguruko
haranetako informa-
zioa aurkitzeko. Web
orri hau, 1999an sortu
zen, proiektu per-
tsonal xumebat beza-
laetageroztik,garapen
eta diseinu eboluzio
etengabea izan du.
2012an,Baztan-Bida-
soaldeko erreferentzi-
azko webguneetako
bat bilakatu zen. Be-
rrikuntzarik garrantzi-
tsuenaBaztan zuzene-
anatalada.Bertan,bai-
larako puntu desber-
dinetan kokatutako
zenbait webcam-ek
momentukoargazkiak
erakusten dituzte. Es-
kiz Informatikak kude-
atzenduenatari honek
urteko50.000bisitaeta
4.500 jarraitzaile ditu
Facebook-en.
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BAZTAN-URDAZUBI

Berez
Baztango
lurrak izaki
baina
Urdazubitik
hurbil dauden
hiru auzoetako
erabilera eta
usadioak
arautuko ditu

TTIPI-TTAPA
Baztango Udalak eta

Batzar Nagusiak eta Ur-
dazubiko Udalak hamar
urterako lankidetza eta
adiskidantza harrema-
nak zehazteko adminis -
trazio hitzarmena sina-
tu zuten maiatzaren
20an. Bi herrietako al-
kate eta zinegotziak izan
ziren ekitaldian.
Mendez mende eta

usadioz eman da bi he -
rrien arteko harremana,
hala nola bazkalekuak,
belaiak, iralekuak, itur-

buruak, hilerriak, hon-
dakin bilketa, osasun
zerbitzuak, hezkuntza
zerbitzuak edota su-
hiltzaile zerbitzuak apro-
betxatu eta onura ate-
ratzeari dagokionez, eta
erabilera eta usadio ho-
ri aitortzen du hitzarme-
nak. Gai horiek arau -
tzeko saiakerek ez zu-

ten orain arte idatzizko
emaitzarik izan.
Katalinkonea, Hiru-

mugakolepo, Gorra-
mendiko errebidea, O -
tsondoko pasabidea, Li-
zarmeaka, Indarteko
borda, Bi Zubiak alder-
ditik Urdazubiko muge-
taraino Orabideko erre-
kari jarraikiz eta berriz

ere Katalinkonea lotzen
duen eremuari dagokio-
nez, Baztanek baimena
ematen dio Urdazubiko
udalari ura eramateko,
baita Barretako erreka-
ko ura hartzeko Urda-
zubiko auzokideen be-
harrak asetze aldera.
Iraleku, belai, bazkale-
ku eta zuhaitzei dago-

kienez, Baztango Ba -
tzar Nagusiak baimena
eman du Urdazubiko
auzokideen ardi, behi,
zaldi eta bertze azien-
dek erabiltzeko, ahun -
tzek izan ezik.
Berez Baztango lu -

rrak izaki, baina Urda-
zubitik hurbil dauden hi-
ru eremu eta auzoeta-
ko (Laputxaialdea eta
Ekain) hondakinak Ur-
dazubiko Udalak berak
bildu eta kudeatuko di-
tu, orain arte bezala. Au-
zo horietako bizilagu-
nek Urdazubiko esko-
la, osasun zerbitzuak
edota kanposantua era-
biltzeko eskubidea ai-
tortzen zaie, orain arte-
an egin duten bezala.
Senpereko suhiltzaile-
en bitartez auzokideei
ematen dien laguntza
eta suhiltzaile zerbitzua
ere aitor tzen du Urda-
zubiko Udalak.

Baztan-Venezuela
Venezuelatik Euskal

Herrirat etorritako elkar-
tasun brigada Baztanen
egon zen maiatzaren
21ean. Mugimendu bo-
libariarreko hainbat ki-
dez osatutako taldeak
Amaiurko gaztelua bisi-
tatu zuen eta Patxi Urru -
tiaren eskutik Amaiurko
gertaeren garran tzi his-
toriko eta politikoaren
berri izan zuten. Vene-
zolarrek Isaak Rekalde
Amaiurko alkatearen
agurra ere jaso zuten.
Ondotik Elizondoko gaz-
tetxean bazkari egin zu-
ten eta  Baztango alka-
tearen agurra jaso zuten.
Bazkarirat bailarako mu-
gimendu desberdinetan
dabiltzan herritar batzuk
hurbildu ziren.

GIZARTEA � MAIATZAREN 20AN

Lankidetza eta adiskidantza
hitzarmena sinatu dute bi Udalek

ARGAZKIA: INIGO IMAZ

Frantses-eskolak bukatu dira Leorlasen
Marie Denise Mackert ainhoarrak amaitutzat eman
du 2013-2014 ikasturtea Leorlaseko eskolan. Aurten
bi talde izan ditu Mackert irakasleak, hasiberriena eta
maila ertaina dutenena. Urtero Urdazubiko jaiek es-
kolen amaiera iragartzen dute. Argazkian frantsese-
ko eskoletan parte hartu duten Baztan, Zugarramur-
di eta Urdazubiko zenbait ikasle. 

ARGAZKIA: INIGO IMAZ

Dena prest Urdazubiko bestak ospatzeko
Herriko gazteek –eta ez hain gazteek- bestetako
txozna eta karpa paratu zuten San Salbador Plazan
maiatzaren 17an. Asteazkeneko txupinazoaren eta
lehenbiziko egunetako ospakizunen ondotik, ortzi-
ralean Ugaranakoen bazkaria eta bertso-triki poteoa
izanen da; larunbatean kontrabandisten lasterketa
eta zikiro jatea eta igandean fronteniseko finalak.

UTZITAKO ARGAZKIA

Bi herrietako udal ordezkariak, hitzarmena sinatzerakoan.
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OSPAKIZUNAK � 25 LAGUN BILDU ZIREN BAZKARIAN

San Isidro eguna
ospatu dute
nekazariek

Alkerdiko
kaperan meza
eta Armuan
bazkaria izan
zuten

Margari eta Koro
Usaia den bezala os-

patu dute aurten ere San
Isidro eguna gure neka-
zariek: Alkerdiko kape-
ran meza egin zuten, eta
lur-eremuak bedeinka-
tu zituen apezak. On-
dotik ospakizun “zibila”
eto rri zen: kaperako ate-
an berean aperitifa ttiki
bat hartu zuten, eta hor-
tik Armua jatetxera jo-
an ziren bertan bazkal -
tzeko. Bi herrietako ne-
kazariak elkartu ziren,
eta bazkarian 25 lagun
ziren denetara. Nahiz
eta gehienak jubilatuak
izan, aipatzekoa da
gazte ba tzuk ere bazeu-
dela. 
Gaur egun San Isi -

dro da egiten den os-
pakizun bakarra, baina
gure xaharrak oraindik

oroitzen dire denbora
batean, maiatzean ,egi-
ten ziren ospakizune-
taz: hilaren 1ean hiru gu-
rutzetara gaten ziren: le-
henbiziko Ainarako gu-
rutzera, handik Gande-
seneko kaskorat, eta
Bixkarrekoan finitzen
zuten. Gero, maiatza-
ren 3an Martineko gu-
rutzerat gaten ziren. Eta
azkenik, San Isidro egu-
nean, Mendibilekora
(gaur egun hemen ez
dago gurutzerik, zimizta
batek hau tsi zuelako).

Silvia Federiciren
hitzaldia
Maiatzaren 10ean

Silvia Federicik hitzaldi
bat eskaini zuen muse-
oan. Orain arte ez ginu-
en batere ezagutzen Sil-
via Federici, baina gi-
zarte gaietako ospe
haundiko ikerlaria omen
da. Eta egia erran,
 arras interesgarria izan
zen aipatu zuen guztia.
Bere azkeneko libu-

ruan (“Caliban y la bru-
ja”), Europako sorgin ihi-

zia aztertu du, eta ora-
in arte kontutan hartzen
ez zen bertze ikuspun-
tu bat erakutsi du: sor-
ginkeria aitzaki bat izan
zela, eta gizarte siste-
ma aldatzeko erabili ze-
la.
Sorginen kontrako

beldurra ez omen zen
espontaneoki hasi ,
espreski sortua izan ze-
la dio (gaur egungo “kri-
sia” bezala?): lehenbi-
ziko akusazioak, jaun -
txoek eta autoritateek
bota omen zituzten, jen-
de xumeen artean bel-
durra sortzeko, eta hor-
tik aitzina bai, herrita -
rrak batzuk bertzeak
akusatzen hasi ziren. 
Eta bertze datu inte-

resgarri bat ere eman
zuen: Europako estatu
guztiak elkarren aurka
denbora guztian borro-
kan ari tzen ziren gara-
ian, sorginkeria afere-

tan bat egiten zutela.
Beraien artean informa-
zioa partekatzen zuten

eta denak  ados jartzen
ziren (gaur egungo “kri-
sian” bezala ere?).

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO
Nekazariak, San Isidroko bazkarian.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO
Silvia Federici hitzaldian.
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SENPERE

OSPAKIZUNAK � MAIATZAREN BIGARREN IGANDEAN

Herri Urrats
jendetsua ospatu
zen aintziran “31,
mintza” lelopean
Nahiz eta begi
bistakoa den
gero eta jende
gutiago
etortzen dela

Franck DOLOSOR
Ohiturari jarraikiz,

maiatzaren bigarren
igandean “31, mintza”
mus joko ezagunaren
lelopean ospatu zen ho-
goita hamekagarren
Herri Urrats, Ipar Eus-
kal Herriko ikastolen al-
deko besta aintziran.
Aurten ere sostengu za-
bala izan zuten euskal -
tzaleek nahiz eta begi
bistakoa den gero eta
jende gutiago etortzen
dela bestarat. Zaila da
erratea xuxen zonbat la-
gun biltzen den baina
ikastoletakoek diote
orotarat egun osoan
1.200 lagun ari direla la-
nean, aparkalekuetan,
ostatuetan, talo egiten
edo jantziak saltzen.

Herritarren ondoan,
aurten ere kolore guzie-
tako hautetsiak bildu zi-
ren sostengua erakus-
teko Seaskari eta eus-
karazko irakaskuntzari,
hauean artean Senpe-
reko auzapez berria Pie -
rre Marie Nousbaum es-
kuindarra. Zonbat hitz
euskaraz erran eta, au-
zapezak argitu zuen
ikastolak laguntzen se-
gituko duela herriko e -
txe berriak. Hautetsi gu-
zien gogoan izan zen
berriki Frantziako go-
bernu ordezkariak pla-
zaratu duen zirkularra
ikastolen egoitzei bu-
ruz. Txostenak dio era-
kunde publikoek ezin
dietela eraikin publiko-
rik utzi eskola pribatuei.
Ikasgelak alokatzea
merkatuaren prezioan
edo lurrak alokatzea
prefabrikatuak emate-
ko gainean dira lerro na-
gusiak. Seaska kexu da
geroa iluna eta zalan -
tzaz betea ikusten bai-
tu. Colette Capdevielle

Baionaldeko diputatu
sozialistak azpi marra-
tu zuen zirkularrak ez
duela neholako indar ju-
ridikorik. Telefono dei
baten balioarekin kon-
paratu zuen eta jakina-
razi hizkuntza gutituen
gogoeta eguna eginen
duela ekainaren 3an Pa-
risen Asanblea Nazio-
nalean legea prestatzen
ari baita gai hortaz.
Iparraldeko ikastolek

laguntza izan zuten he-
goaldetik ere. Badira hi-
ru urte Eusko Jaurlari -
tzak ez diola laguntza
zuzenik ematen Seas-
kari baina bai zeharka.
Izan ere urte guziz Gas-
teizek 400.000 euroko
laguntza ematen dio

Euskararen Erakunde
Publikoari euskara sus-
tatzeko Iparraldean eta
horren zati bat Seas kak
eskuratzen duela azpi
marratu zuten Cristina
Uriarte Eusko Jaurlari -
tzako Hezkuntza eta
Kultura sailburuak eta
Patxi Baztarrika hizkun -
tza politikarako sailbu-
ru ordeak. Bere aldetik
Gipuzkoako Foru Al-
dundiak 600.000 euro
ematen dizkio Seaska-
ri 3 urtez, hau da urte
guziz 200.000 euro. La-
guntza guziak ongi eto -
rriak dira egoera larria
baita euskararentzat
Iparraldean. Euskara
dakiten gehienak adi-
nekoak dira eta hiltzen

ari dira, transmisioa
hautsi da eta ikastolek
ez dute aski hiztun be -
rririk formatzen. Gaur-
ko egunean, 2 eta 18
urte arteko 3.200 ikas-
le dabiltza 31 ikastole-
tan, murgiltze eredua
eskaintzen duten esko-
la bakarretan. Aurten-
go Herri Urratsen bildu
den diruarekin lehen
ikastegi profesionala
eraikiko dute Miarritzen.
Aipagarria da besta
haundiaren biharamu-
nean berean aintzirak
betiko itxura berresku-
ratu zuela euskaltzale-
ek bazterrak aski ongi
garbitu baizituzten usa-
ian bezala eta heldu den
urtera arte erranez…

ARGAZKIAK: FRANCK DOLOSOR
Ekitaldi instituzionalean parte hartu zuten auzapez berriak eta mugaz bi aldeko politikariek.
Kantaldi, kontzertu eta dantzaldiek jendetza erakarri zuten.
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SARA

GIZARTEA � OSPAKIZUNAK

Ikasturte
bukaerako
ospakizunetan
sartuak daude
ikastetxeak
Ekainaren 8an
ikastolaren
besta eta 14an
eskola
publikoaren
ikusgarria

Joana GERENDIAIN
Urtero bezala men-

dekoste asteburuan Ol-
hain ikastolak bere sa-
gardotegia idekiko du.
Ekainaren 8an, igandea-
rekin, eginen dute hai-
en besta. Lehenik hau -
rrek kantatuko dute, on-
dotik sagarno kupelak
idekiko dituzte eta bu-

katzeko bazkaria zerbi -
tzatua izanen da. Txar-
telak 22 eurotan dira.
Arratsaldean jokoak iza-
nen dira haurrentzat.

Eskola publikoaren
besta
Eskola publikoan zi-

nema eta bere historia
landu dute maila ezber-
dinetan. Haien urteko
ateraldiarentzat Saume-
janera joan dira, han zi-
neman baliatzen duten
teknika bat deskubritu
dute: efektu bereziak.
Bertze gauzak ere egin
dituzte pinudi batean
ibili dira bertzeak ber -

tze. Ondorioz urteko
proiektua burura tzeko,
zinema goraipatuko du-
en ikusgarri bat ema-
nen dute ekainaren
14an, larunbatarekin,
polikiroldegian. Ikusga -
rria arratsaldeko seie-
tan hasiko da, ondotik
zin tzur bustitze bat pin -
txoekin eskainia izanen
da, denbora berean jo-
ko puzgarriak izanen di-
ra haurrentzat. Buka -
tzeko deneri idekitako
afari bat eginen da, bi
menurekin bat haurren -

tzat eta bestea helduen -
tzat.

Eskubaloia
Eskubaloiko 18 ur-

tez azpiko eta senior eki-
pek beren txapelketa-
ko finaletarako kalifika-
tu dira. Final erdietako
itzultze matxak etxean
jokatu dituzte bi ekipek,
18 urtez azpikoek ira-
bazi dute Coarraze-Nay
eko ekiparen kontra.
Seniorrek 27-22 ira-

bazi dute Pau Nousty-
ko ekiparen kontra. Fi-

nalak Hendaian jokatu-
ko dituzte, maiatzaren
23 n seniorrek eta ma-
iatzaren 25ean 18 urtez
azpikoek.

Zazpiak Bat
ikasturte bukaera
Zazpiak Bat dantza

elkarteko haurrek ere ur-
te bukaerako ikusga rria
ekainaren 13an emanen
dute Lur Berri gelan,
 arratseko zazpietan.
Ikusga rria ez da baka -
rrik gurasoei  zuzendua,
denei idekia baizik.

SARAKO ESKOLA PUBLIKOAK UTZITAKO ARGAZKIA

Eskola publikoko ikasleak Saumejanen.

Jexux Mari
BERASATEGI

MIKELPERIZENA 

Langile fina, lagun hobea
Macgiver bezain trebea

umoretsua; haundiskoa da
utzitako hutsunea.

IKASTOLAKO LAGUNAK

Jexux Mari BERASATEGI
Beran, 2014ko maiatzaren 16an

Hi hintzen
abila, trebea eta iaioa.

Hi hintzen
ausarta eta arduratsua.

Hi hintzen,
berriki, lankidea 

eta gaur … gaurtik haiz,
ADIXKIDEA.

3KIDEko LANKIDE ETA LAGUNAK

Jexux Mari
BERASATEGI

MIKELPERIZENA 

Mila esker, Jexux Mari
zure lagunak izateko 

pribilegioa emateagatik.
Beti egonen zara gure bihotzetan.

ZURE LAGUNAK
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HERIOTZAK
Xabier Larburu Elizalde, Etxalarkoa,
maiatzaren 10ean.
Irai Onsalo Saizar, Aresokoa, maia-
tzaren 14an.
Ugaitz etaMaitane Canal Artola, Le-
sakakoa, maiatzaren 4an.
Maitane Canal Artola, Lesakakoa,
maiatzaren 4an.
Unai Lopes Mendiboure, Sarakoa,
maiatzaren 11n.
Ainara Elorz Ripa, Elizondokoa, maia-
tzaren 5ean.

EZKONTZAK
Alfredo Telletxea Ramos eta Itziar
Agirre Del Río, Doneztebe eta Bera-
koa, maiatzaren 19an.
Sergio Danboriena Etxenike eta Le-
ticia Errandonea Ordoki, Irurita eta
Arantzakoa, maiatzaren 17an.
Gonzalo Errandonea Ganboa eta
Oihane Etxart Santamaria, Berakoa
eta Lezokoa, Sunbillan maiatzaren 17an.

SORTZEAK

.

Ainhoa Lefevre, Donamariakoa, maia-
tzaren 3an, 42 urte.
Manuel Goñi Olaetxea, Elizondokoa,
maiatzaren 12an, 81 urte.
Javier Zenoz Jimenez, Elizondokoa,
maiatzaren 12an, 56 urte.
Manuel Iribarren Ibarrola, Urdazubi-
koa, maiatzaren 15ean, 91 urte.
Juan Jose Garbalena Goñi, Gartzain-
goa, maiatzaren 15ean, 78 urte.
Jesus Mari Berasategi Mikelperize-
na, Berakoa, maiatzaren 16an, 47 ur-
te.
Bernarda Aioroa Fagoaga, Aurtizkoa,
maiatzaren 16an, 82 urte.
Maria Irigoien Azkona, Berakoa, maia-
tzaren 18an, 94 urte.
Bernardino Larralde Iparragirre Xa-
marko, Etxalarkoa, maiatzaren 19an,
71 urte.
Pierre Berhau, Sarakoa, maiatzaren
6an, 87 urte.

Xanti 
GAMIO SALABERRIA 

Goizuetan, 2013ko ekainaren 5ean, 50 urte zituela
I. URTEMUGA

Urtebete da joan zinela
ustekabe, bapatean

geroztik zenbat hutsune dagon
baserrira joatean

anai, osaba, koinatu, lagun
guztia zinen batean

zure umore onez oroitzen
zattugu gure artean.

ZURE FAMILIA

Emilia
AZPIROZ IRAZUSTA 

Leitzan, 2014ko maiatzaren 6an hila

Eskerrik asko
gure ondoan

izan zareten guztiei.

FAMILIAK

Felipe 
SUHAS LAURENCENA 

Urdazubin, 2014ko apirilaren 19an, 67 urte zituela
Zure irria, zure ahotsa
ez dugu sekula ahanzten
umore osoz gure ondoan

ziñelako zu egoten
zerura begiratu ondoren
zaugu bihotza xamurtzen

oroitzapenak behin eta berriz
arima dute laztantzen.

ZURE EMAZTEA ETA FAMILIA
Egun gogor hauetan gure ondoan izan zareten guzioi, Milesker.

Jexux Mari BERASATEGI
Zauden lekuan zaudela ariko zara kantari
edo txiste berri on bat asmatu eta kontari.

Gauza zailak errazteko beti prest ta beti adi.
Muxu ta besarkada bat etxeko; familiari;

joanak direnez ondotik hemengo lagun ugari
eman goraintziak denei gure partez Jexux Mari, 

Labiaga izanen da betirako zure kabi.

LAGUNAK
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Ismail Razga
santurtziarra
eta Ainhoa
Lendinez
elgoibartarra
izan ziren
irabazleak

TTIPI-TTAPA
Maiatzaren 17an jo-

katu zen Goizuetako le-
henego Goizutrail men-
di lasterketa. Korrika
egiteko eguraldi bikai-
na izan zuten kirolariek,
nahiz eta mendian lai-
no pixka bat zegoen.
Laisterketan 128 per -
tsonak parte hartu zu-
ten. Ismail Razga san-
turtziarra eta Ainhoa
Lendinez elgoibartarra
izan ziren irabazleak.
Gizonezkoetan, Is-

mail Razga Santurtzia -
rra izan zen lehenbizi-
koa. Ia 22 kilometroko
ibilbide gorabeheratsua
egiteko, ordu bat, 47 mi-
nutu eta 21 segundo be-
har izan zituen. Unai
Santamaria hernania rra
b iga r ren  i zan  zen
(1:51:57) eta hirugarren

Azpeitiako Imanol Larra -
ñaga izan zen (1:54:08).
Emakumezkoen ar-

tean, Ainhoa Lendinez
elgoibartarra izan zen
irabazlea 2 ordu, 18 mi-
nutu eta 8 segundoko
denborarekin, bigarren
Uxune Tena urnietarra
(2:20:44) eta  hirugarren

I r an t zu  I ba r rondo
(2:47:05).
Herritarren artean

onena Martin Etxebe -
rria izan zen eta herriko
lehenengoa izateaz ga-
in sailkapen orokorreko
hamabigarren lekuan
iritsi zen (1:59:37). Be-
netan bikain aritu zen

Goizuetako gaztea. Ai-
patzekoa da herriko 14
korrikalarik parte hartu
dutela lasterketan.
Lasterketa bukatu

ondoren denek izan zu-
ten dutxatzeko aukera
eta ondoren sari bana-
keta eta zozketak egin
ziren bitartean hamai-
ketakoa ere eskaini-
zitzaien .
Eguna oso ongi joan

zen, eta antolatzaileen
helburuak bete ziren.
Goizuetan mendi laster-
keta bat egiteko gogoa
zegoen eta datorren ur-
tekoa oraindik ere arra-
kastatsuagoa izan da-
din lanean jarraituko du-
te, aurtengo edizioa
aztertu, eta  hobetu dai-
tezkeen gauzak hobe -
tzeko lanean jardungo
dute Umore Ona elkar-
tekoek. 

MENDI LASTERKETAK � MAIATZAREN 18AN

128 korrikalari bildu zituen Goizutrail
probak bere lehen edizioan

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE
Gizasemeen, emakumeen eta herritarren podiuma.

Azken saioa
Lesakan
jokatuko da
larunbatean

TTIPI-TTAPA
Nafarroako lauko so-

katira txapelketan, gi-
zonezkoen 320 kiloko
eta emakumezkoen 265
kiloko kategorietan
Amaiur A eta Basabu-
rua-Imotz izan dira txa -
peldunak.
Gizonezkoen txapel-

keta aski berdindua izan
da. Jautsaratsen joka-
tutako lehen jardunal-
dian Beti Gazte B na-
gusitu zen eta Amaiur A
bigarren izan zen. Etxa -
rri-Aranatzen, aldiz, bi
talde hauek berdindu
egin zuten beraien ar-
teko tiraldietan eta ber -
tze gainerako guziak ira-
bazi. Lehen bi sailkatu-
en arteko finalean Amai-
ur nagusitu zitzaion Le-
sakako taldeari kitara-
koan eta txapela lortu
zuen. Talde txapeldu-

nean, Lander Landiri-
bar, Iñaki Urrutia eta Jo-
seba eta Julen Jauregi
aritu ziren lehen jardu-
naldian eta bigarrene-
an, Juanma Irigoien sar-
tu zen Joseba Jauregi-

ren ordez. Amaiur B hi-
rugarren izan zen.
Orain gizasemeen

300 kilokoa eta emaku-
meen 245 kilokoa joko-
an da. Emakumezkoe-
tan partaide berak iza-

nen dira eta gizasemee-
tan bat gehiago, Kas-
kailueta. Lehenbiziko
jardunaldia maiatzaren
24an izan dute Berrio-
zarren eta bigarrena ma-
iatzaren 31n Lesakan.

SOKATIRA � NAFARROAKO LAUKO TXAPELKETA

Amaiurrek lortu
du lehen txapela

ARGAZKIA: XAGU-LESAKA
Amaiur A taldekoak, 320 kiloko lehen jardunaldian.
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65 kilometroko
luzera duen
proban, 700
lasterkarik
eman dute
izena

TTIPI-TTAPA
Euskal Herria Mendi

Erronka mendi lasterke-
ta maiatzaren 31n iza-
nen da. Euskal Selek-
zioaren Aldeko Iritzi Tal-
deak antolatu du aurten-
goa ere, eta leitzarren la-
guntza izanen dute. 65
kilometroko luzeran, Lei -
tza izanen du abiapuntu
eta helmuga, bidean Ara-

larko mendizerra zehar-
katuz. 7.000 metroko ga-
inbehera duen proba da.
07:00etan abiatuko dira
laskerkar iak ,  e ta
13:00etarako aurreikusi
dute hasiko direla iristen
lehenengoak helmuga-
ra. Tartean, Guratz, Go -
rriti, Arribe, Gaintza, Hi-
rumugarrieta (1.431 me -
tro), Albi, Artxueta, Le-
kunberri, Etxarri, Ireber
eta Kornieta igaro behar-
ko dituzte.
Parte hartzaile kopu-

ruak ere gorantz egin du
aurten, 700 dortsaleko
muga jarri eta guztiak be-
te baitira. Iazko lehen edi-
zioa 500 bat lasterkarik

hasi zuten eta horietatik
366k lortu zuten buka -
tzea, eguraldiak ere ba-
tere ez baitzuen lagun-
du. Gizonezkoen artean
irabazlea Angel Arrieta
Lujanbio Uharte-Arakil-
go Aralar-Mendi klube-
koa izan zen (6:45:51).
Emakumezkoen artean
lehena, Ibarrako Leire
Agirrezabala Ezkurdia
izan zen (8:24:08). Iazko
irabazleek aurtengoan
ere erronkari erantzun
diete eta haiekin batera
nazioartean ezagunak di-

ren lasterkariak izanen
dira, besteak beste Mo-
nica Grajera kataluinia -
rra eta Marco Olmo ita-
liarra.
Proba bakarrean txa-

pelketa ezberdinak izan-
go dira, banakakoa, KM
bertikala edota taldeka-
koa adibidez. Taldekako
kasuan, partaideen ar-
tean gutxienez emaku-
me batek egon behar du.
Festa ostiralean ha-

siko da, 17:00etatik au -
rrera, dortsal banaketa
eta korrikalarien azoka

eginen dituzte. Marco Ol-
moren hitzaldia ere iza-
nen da 20:00etan Lei -
tzako zineman. Maiatza-
ren 31n, probaren egu-
nean, egun osoan izan-
go dira ekitaldiak. Hau -
rrentzat jokoak egongo
dira, txosna txiki bat ere
jarriko dute jan-edana
egiteko, eta materiala
erosteko gunea ere izan-
go da. Iritsi ahala ongi
irabazitako bazkaria iza-
nen dute esperoan ko -
rrikalariek Leitzako pla-
zan. 

MENDI LASTERKETAK � MAIATZAREN 31N

Euskal Herria
Mendi Erronkaren
bigarren edizioa
ere Leitzan

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Angel Arrietak irabazi zuen iaz Euskal Herria mendi erronkaren lehen edizioa.

Beñat Yanci
igantziarra eta
Iraia Gillenea
beratarra ere
aritu ziren

TTIPI-TTAPA
Eskualdeko hiru or-

dezkari joan ziren apiri-
laren 26an Linaresen (Ja-
en) jokatu zen Espainia-
ko kenpo kai txapelke-
tan parte hartzera eta

emaitza bikainekin buel-
tatu ziren.
Zaira Latasak, gerri-

ko marroi eta beltzei zu-
zendutako emaku-
mezkoen txapelketa na-
gusian hartu zuen parte.
Defentsa pertsonaleko
tekniketan (Goshin) eta
semikontaktu borroka
puntuan azpitxapeldun
izan zen, baina txapel-
keta osoan egindako lan
bikainari ginda paratu
zion semikontakto borro -

ka jarraian Espainiako
txapelketa irabaziz.
Kirolari gazteagoak

ere joan ziren Linarese-
ra. Infantil mailan, Beñat
Yanci igantziarra azpitxa -
peldun izan zen semi-
kontaktu borroka puntu-
an modalitatean Bi sari-
dunekin batera, Iraia Gi -
llenea beratarrak ere par-
te hartu zuen infantil mai-
lan eta ez zuen domina-
rik lortzerik izan. Halere,
defentsa pertsonalean

eta formetan lan ona egin
zuen.
Kirolariez gain, txa-

pelketan izan ziren Koro
Iriarte beratarra, Nafa -
rroako selekzioko tekni-
kari moduan eta Modes-
to Ordoki eta Juan Mari

Vidal epaileak. Hain zu-
zen, arte martzial hau es-
kualdean sartu zuen Ju-
an Mari Vidal-i 2013ko
Urteko Maisuaren saria
eman zioten txapelketa-
ren ondotik egin zen ga-
lan.

KENPO KAI � APIRILAREN 26AN LINARESEN (JAEN)

Zaira Latasa elizondarra
txapeldun suertatu da
Espainiako txapelketan

UTZITAKO ARGAZKIA

Zaira Latasa, Iraia Gillenea eta Beñat Yanci.
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Erakusketak
ELIZONDO
Isilpean eta ilun tasu -
nean ezkutatuta  
atera tako argazkiak

Ekainera arte Pello
San Millanen argazki-
ak Txokoto ostatuan.

Solasaldiak
LEITZA
Kultur Aroaren barne
hitzaldi gehiago

Maiatzaren 29an
Euskararen Mundua
jendea osatzen
proiek zio solasaldia
Atekabel tzen (20:00).
Maiatzaren 30ean
Mar co Olmo ultraileko
mitoa solasaldia zine-
man 20:00etan.

Antzerkiak
LEITZA
‘Aresoko Harrie’

Ekainaren 14an
20:00etan zineman.

Kontzertuak
SARA
Usopop jaialdia
Lizarietako lepoan

Maiatzaren 31n
15:30 etik goiti Anari
eta Aguxtin Alkhat,
Sebastien Schuller,
Mobydick Band eta

Kid Wise jaialdiaren
bosgarren edizioan.

BERA
Guztiok Guraso
Taldearen aldeko
ongintza kontzertua

Maiatzaren 31n
17:45etik aitzinera
Altza  teko Plazan.
Eguraldi txarrarekin
Altzateko frontoian.

LEITZA
Gibelurdinek taldearen
kontzertua

Ekainaren 6an
23:30ean Peritzan.

LESAKA
Lesakako soinularien
kontzertua

Ekainaren 6an
19:30ean.

Ospakizunak
DONEZTEBE
Malerrekako Eguna

Maiatzaren 31n egun
osoko besta. Xeheta-
sunak 18.  orrialdean.

Errekaren Eguna

Ekainaren 6 eta 7an
ekitaldi ugari bi egu-
netan. Xehetasunak 
19. orrialdean.

LEITZA
VI. Sagardo Eguna

Ekainaren 7an
plazan.

ETXALAR
Gasna Feria Eguna

Ekainaren 1ean. Xe -
hetasunak 13. orrian.

AMAIUR
Solaslagunen ikasturte
bukaerako azken
eguna

Ekainaren 14an hika
ikastaroa, bazkaria,
bisita gidatua...

LESAKA
Beti Gazte Elkartearen
Eguna

Ekainaren 7an. 

NARBARTE
Narbarteko Eguna

Ekainaren 7an. 

SARA
Ikastolako besta

Ekainaren 8an.

Eskolaren besta

Ekainaren 14an. 

Xareta Eguna

Ekainaren 15ean.

BERA
Haurrentzako besta
Enaitza Gara Guraso
Taldeak antolatuta

Ekainaren 7an.

Dantzak
SARA
Zazpiak Bat Dantza
Taldeko haurren
dantza saioa

Ekainaren 13an fron-
toian 19:00etan.

Bestak
IRURITA
Herriko bestak

Maiatzaren 28tik
 ekainaren 1era. 

URDAZUBI
Herriko bestak

Maiatzaren 28tik
 ekainaren 1era.

BERROETA
Herriko bestak

Ekainaren 6tik 9ra. 

Zinema
LEITZA
Mendia, kirola eta
abentura zinemaldia

Ekainaren 4 eta 5ean
Peritzan.

DONEZTEBE
Mendiko diapositibak

Ekainaren 6an Atzera

ETXALAR | 2014.06.01
Gasna lehiaketa Etxalarko
Gasna Feria Egunean  

Ekitaldi nagusia Baztan-Malerre -
ka-Bortzirietako Gasna lehiaketa 
izanen da, baina horrez gain, es-
kulangileen azoka, trikiti lari eta
dantzarien saioa... izanen dira.

Ospakizunak

LEITZA | 2014.06.07
Seigarren aldiz Sagardo Eguna
ospatuko dute ekainaren 7an

Kultur Aroaren baitan, aurten seiga -
rren aldiz Sagardo Eguna izanen
da Leitzan. Euskal Herriko hain-
bat bazterretako sagardoak das-
tatzeko aukera izanen da.

Antzerkia

SARA | 2014.05.31
Usopop jaialdiaren topaleku
Lizaietako lepoa

Festibalaren bosgarren edizioan 
hainbat taldek kontzertua eskai-
niko dute: Anari eta Aguxtin Alk-
hat, Sebastien Schuller, Moby-
dick Band eta Kid Wise.

Musika

maiatzak 29 - ekainak 12

PROPOSAMENA
ESKUALDEA
Malerrekako Eguna
Donezteben 

Malerreka eta Bertizara-
nako herriak maiatzaren
31n Donezteben eginen
dute hitzordua, Malerre-
kako Eguna ospatzeko.
Ekitaldi aunitz prestatu
dituzte: ha rrera ekital-
dia, artisauak, talogile-
ak, dantzariak, abesba -
tzaren saioa, buruhaun-
diak, betiko ofizioen
erakusketa, baz karia,
muxikoak, mus txapel-
ketako finala, aizkora
apustua, laxoa par tida,
joaldunak, dan tzaldia...

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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begira, 20:00etan
 Zineman.

BERA
‘Musikaren lorategian’

Ekainaren 1ean Enai -
tzen alde dokumentala
Kultur Etxean (17:00).

Azoka
LESAKA
Bidasoa aldeko arte eta
artisautzaren azoka

Maiatzaren 31n.

LEITZA
XXXVI. Eskulangintza
Azoka

Ekainaren 1ean
plazan.

Lehiaketak
BERA
Bestetako egitarauaren
azalerako lehiaketa

Ekainaren 27ra arte
aurkez daitezke lanak
Herriko Etxean.

LESAKA
‘Elias Garralda’ 
II. Margotze azkarreko
lehiaketa

Ekainaren 8an. Lanak
13:30etik 14:00etara
aurkez daitezke Beti
Gazteren egoitzan. 

Haur margoketaren
eguna

Ekainaren 8an. Lehen
Hezkuntzako haurren -
tzako lehiaketa 11:00  -
etatik 13:00etara.

Mendi irteerak
BAZTAN
Mendigoizaleen
irteerak

Ekainaren 1ean Ata -
rrabiara 07:30ean abia-
tuta.
Ekainaren 8an Belate-
tik Leitzara 06:30ean
abiatuta.

LESAKA
Lesakako Mendi Itzulia

Ekainaren 15ean.

› 

Arano, Areso, Goizueta, Leitza eta Lekunberri -
ko hondakinen kudeaketaz arduratzen den

Mendialdea Mankomunitateak webgune berria
jarri du martxan. Eskualdeko herri guztietako hon-
dakinen kudeaketari buruzko informazioa jarri du-
te eskuragarri. Besteak beste, konposta gunea,
birziklatzeko gunea, bilketa sistema ezberdinak
eta herritarrei sortzen zaizkien ohiko zalantzak ar-
gitzen dituen txokoa aurki daitezkewww.mendial -
dea.net web orrialdean. Horretaz gain, Mendial -
dean antolatutako ekimen eta jardueren be rri ere
jasoko du atari berriak Albiste eta Ikusi eta ikasi
atalean. Gainera, Mendialdeako Mankomunita-
teak aurrerantzean sare sozialetan ere oihar -
tzuna izanen duela adierazi dute. Atari berria eus-
kara eta gaztelaniazko bertsioan dago.

Kalean da Tximeleta Plaza taldearen lehendabizi-
ko diskoa: Mugitu. Lehendik grabatu tako lau

abestiz gain, bertze sei berri bildu dituzte. 2014ko
otsaila eta martxoan DrumGrooveStudioan, Josu
Erbi tiren produkzio eta gidaritzapean grabatu eta na-
hastua eta Elkar Estudioan Victor Sanchezek mas-
terizatua izan da. Hamar kantuz osaturiko diskoa da,
beraiek konposatutako musika eta bertsola ri ezagu-
nek eginiko letrez lagundurik: Arkaitz  Estiba lles, Mi-
ren Amuriza, Beñat Gaztelumendi, Iker Zubel dia, Xa-
bier Silveira, Julio Soto, Manu Gomez, Joseba  Bel -
tza eta Eneko Lazkoz. Hortaz aparte, diskoa graba -
tzeko orduan zenbait lagunen kolaborazioa ere izan
dute. Taldekideen artean dago Maider Ansa arano-
arra, abeslaria. Gorka Otamendi bateriajolea da; Fa-
bian Tapiak baxua, kontrabajua, txirula eta gaita jo -
tzen ditu; Rafa Moyak  gitarra akustiko eta elektriko-
ak jotzen ditu; Jose Olaizolak tekla tua jo tzen du eta
Mikel Mundiñano trikitilaria eta abeslaria  da.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

2014

Mugitu

Musika

TXIMELETA PLAZA

Mendialdea
Mankomunitatearen

ataria

Internet

WWW.MENDIALDEA.NET

Herriminak jota hiru kanguruk Frankfurteko
zootik ihes egin dute basurdearen eta azeria -

ren laguntzarekin. Ahalegin horretan basurdeari
letagin bat puskatu zaio. Inguruko herri ttiki bate -
ko umeen lagun eginen dira animaliak eta ia egu-
nero jolas eginen dute hauekin. Umeek nahiko
lan izanen dute lortu nahi dituzten bi helburuak
betetzen: kanguruak Australiaraino bidaltzea eta
basurdeari letagina konpontzea; izan ere, zooko
sare metalikoa hausteko ahaleginean, letagina
erdi-erditik puskatu baitzaio azken honi.  10
 urtetik aitzinerako neska-mutikoentzat da Iñaki
Zubeldiaren abendura-liburu hau eta hainbat ba-
lore sus tatu nahi ditu: animaliekiko errespetua,
naturarekiko maitasuna, mundua ezagutzeko ja-
kin-mina, erantzukizuna, adiskidetasuna... Alai
Zubimendiren irudiek ilustratzen dute 72 orrial-
deko liburua.Ibaizabal, 2014

Kanguruak zootik ihesi 

Liburua

IÑAKI ZUBELDIA

Egutegia hartu eta ekai-
nera begira jarria da-

go 24 urteko almandoz -
tarra, «agrobioteknologia -
ko masterra orduan aki -
tzea espero dut eta Al-
mandozko bestak ere
korpusetan dira». Barru
barrutik bizi ditu aurten-
goak «urtero bi per tsona
aukera tzen dira bes tak
antolatzeko, anaia eta
biok ari gara». Egitarau-
tik «Korpus eguneko Au-
rora» azpima rratu digu
«gure aitatxi eta ama -
txien garaian egiten hasi
eta egun ere arrakasta
du». Tortila lehiaketa ere
aipatu digu «herritarren
parte har tzea indartu eta
jendea plazara hurbiltze-
ko» ai tzakia delako. Egu-
neko besta du maite
«abera tsa goa» delako,
«adin guztietako jende-
ak parte hartzeko auke-
ra duelako». Azken xe-
hetasunak lotzen ari dira
guztia primeran irteteko.
Atzerako zenbaketa egin
bitartean, eguraldi ona
egiten badu ez da harrit-
zekoa bera eta bere bi-
kote edo lagunekin men-
dian topo egitea. Igan-
deetan berriz, erraz to-
patuko duzue «igandeko
planik onena anai-arre-
ba eta gurasoekin egu-
na Almandozen pasa tzea
da». 

«Eguneko besta
aberatsagoa da,
jende gehiagok
parte hartzen du»

Nire aukera

Leire SARRATEA
Almandozko gaztea
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kalduna lan bila. Eskula -
nean, txofergoan, mendi -
ko eta baserriko lanetan
aritua. Edozein lan egi-
teko prest. �627 290241.
Neska euskaldun gaz-
tea, esperientziaduna eta
tituluarekin, ezintasun
edo zailtasunen bat du-
ten pertsonekin lan egi-
teko prest dago. Ko txe
propioarekin. �620
641067.
Neska gazte batek 4
edo 6 orduz lan eginen
luke. Edozer gauzetan.
Dendan esperientziare-
kin. �687 222320.
ELIZONDO. Emakume
bat edozein lanetan ari-
ko litzateke: etxeko gar-
biketak egiten, haur edo
adineko pertsonak zain -
tzen, ostatuko lanetan...
�689 449933.
ELIZONDO. Emakume
euskalduna lanerako
prest: haurrak zaintzeko,
etxeko-lanetarako, osta -
laritzan (sukalde eta gar-
biketak), obradoreak...
�688 621570.
ELIZONDO. Neska gaz-
tea lan bila: garbiketa la-
nak, haurrak zaintzeko,
ostalaritzarako... �632
967704.

ESKUALDEA. Interna
bezala, esperien tzia du -
na eta erreferentziekin.
Externa bezala, orduka
lan egiteko prest: hel-
duak, haurrak, garbike-
ta... �653 645701 / 618
492937.

BERA. Emakume eus-
kalduna garbiketa lanak
egiteko prest. �661
068368.

rajea (27m2) eta lorategia 
(75m2). 3 autoren tzako
aparkalekua. 350.000
euro (Prezio negoziaga-
rr ia ) .  � 636 880115
(19:00etatik aitzinera).
ERATSUN. Hiru borda
salgai, lur eremuarekin.
�943 217817. 

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

BERA. Pisua errentan
emateko, Illekueta auzo-
an Hegoalde karrikan. 1.
solairua, 3 logela, sukal-
dea, komuna, eta egon-
gela arrunt argitsua, Leiho
berriak, mobleztatua, iso-
latua, garaje handia. 500
euro. �637 940994.
ELIZONDO. Paularena
karrikan, pisua errentan
emateko. Dena moblez-
tatua. 3 logela, 2 bainu-
gela, egongela, sukaldea
eta trastelekua. 1.go so-
lairuan. Igogailuarekin.
�948 599171.

90m2ko pisua errentan
emateko. 2 logela, egon-
gela, sukaldea, 2 komun,
igogailua, berogailua eta
balkoi zabala. Eguzki -
tsua. �659 152175 / 699
387463.
BERA. Altzateko Plazan
pisua errentan emateko.
Igogailuarekin, 3 logela,
egongela, sukalde zaba-
la eta berogailua. Guz tiz
ekipatua. �665 716126/
685 727560.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

LESAKA. Eltzetako pla-
zan lur azpiko garajea
salgai. �646 774117.

DONEZTEBE. Frontoi
zaharrean 27 m2ko gara -
jea salgai. Prezio onean .
�686 182901.

LANA
eskariak

ELIZONDO. Gazte eus-

LESAKA. Apartamentua
errentan emateko iraila-
ren 15etik aurrera astele -
henetik ortziralera. 2 lo-
gela bakoitza bere komu -
narekin, sukaldea eta
egon gela. Telebista. Ko -
txea behar da. Herritik 2
KM. �678 855056.
IRUÑEA. Baztandar ba-
tek ikasleendako pisua
er rentan  emateko
UPNA  tik 5 minututara.
�620 209663.
BERA. Kanttoberri ka-
rrikan pisua errentan
emateko. Mobleztatua.
�649 069745 (Deitu
17:00etatik aitzinera).
ITUREN. Etxea errentan
emateko. 2 logela, 2 bai-
nugela, egongela eta su-
kaldearekin. Toki lasaia.
�680 456866.
LESAKA. Ote kalean pi-
sua errentan ematkeo.
Berritu berria eta moblez-
tatua. Ganbara ere ba-
du. �661 262531.
BERA. Legia karrikan

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI.
Etxe  bizitza salgai, mo-
bleztatua dago. Berogai-
lua, igogailua eta traste-
lekuarekin. 16 milioi Pta/
100.000 € .  � 948
585036.

ARRAIOZ. Baserria sal-
gai edo errentan emate-
ko. �609 973306.
LESAKA. Frain auzoan
baserria salgai, lur ere-
muarekin. �667 213232
/ 616 729549.
ORONOZ-MUGAIRI. Pi-
su berri eta poli ta salgai,
urbanizazio pribatuan 
(igerilekua, pade leko ze-
laia, frontoia eta lorategi
komu ni ta rioak). Azken
solairua. 52 m2. Egonge-
la-sukaldea, komuna eta
logela bat. Bigarren loge -
la ttiki bat egiteko auke-
ra. Trastelekua. Gara jea.
Igogailua. Bero gailua.
Mobleztatua. Foto casan
argazkiak. 83.000 euro.
�661 898970.

BERA. Etxebizitza atxi-
kia salgai. 200 m2. 3 solai -
ru, kalitateko materia lak,
4 logela, 2 bainuge la, ga-

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.net edo www.ttipi.net

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZE KO 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,
bordak, lokal komertzia-
lak eta nabeak salgai.

IPARRALDE eta 
BIDASOA alderdietan
- Eskaintzagatik base-
rriak, 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, egon-
gela, 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): 51 € (=)

Zerri gizena
1,365 € kiloa. (=)

Zerramak:
0,740 € Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 4,34  
1.koa 4,11 
2.koa 3,96 
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 4,44  
1.koa 4,15
2.koa 4,01

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   120,00
idixkoak  210,00 

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00 
idixkoak 160,00 
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 3,00/3,10
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 6,20/6,80 
8-10 kilokoak: 4,80/5,50 

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(maiatzaren 9tik 16ra bitarteko prezioak)
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Doneztebeko 25 urteko
neska euskaldun bat
dendetan dependienta,
adineko pertsonak zain-
tzen, etxeak garbi tzen,
zerbitzari, sukaldari la-
guntzaile edo adminis-
trari bezala lanean ari-
tzeko prest Donez tebe -
Baztan aldean. Kotxe
propioarekin. �649
901395.

LANA
eskaintzak

BERA. Ile-apaindegi ba-
tean esperientzia duen
pertsona bat behar da.
�638 906573.
BERA. Frantses pixka
bat dakien pertsona be-
har da Larungo benta ba-
tean bertako langileei
bazkaria presta tzeko eta
ostatuan laguntzeko. Su-
kaldean esperientzia
duena.  �607 566022.
ZUGARRAMURDI. As-
teburu eta udan ostatuan
aritzeko langilea behar
da. �948 599082.

ZERBITZUAK
denetarik

ERRATZU. Ekainean in-
geleseko ikastaro trin-
koa. Lehen maila. Hau-
rrak eta helduak (12 urte -
tik goiti). Aurretiko ezagu -
tzarik ez da behar. �659
948926 / dianainiesta@
hotmail.com

MOTORRAK
saldu

Chevrolet aveo LT 1.4
16 v autoa salgai, 5 ur-
tekoa, klima, kontrolak
bolantean, beti garajean

egona, gidari bakarra,
IAT-ITV indarrean, 63.000
kilometro. Oso egoera
onean. 4.900 euro nego-
ziagarriak. �680 707807.

EnzintadoraSupa Pack
karroduna salgai. Trak-
tore ertainendako. Gu tti
erabilia. �606 586603.
LEITZA. Autokarabana
(McLouis Glen 430) sal-
gai. 6 plazakoa. 24.500
euro. �669 828791
(Whatsapp badu).

2006ko Renault Kan-
goo1.5DCI salgai. Egoe -
ra onean eta ongi zain-
dua. Gurpilak, olioa eta
fil troak berriki aldatuak.
IAT-ITV 2015eko apirila
arte. 162.500 KM. 3.450
euro. �696 763842.

ANIMALIAK
oparitzeko

ERRATZU. Kataku -
meak  oparitzeko. Ama

Bertze zonaldetan bezala, Malerre -
ka ko Osasun Zentroan norberak

bere burua zaintzea garrantzizkoa de-
la erakusteko kanpaina hasi dugu. Ho-
nen helburua, baldintza
onez betetako bizitza
 luzea izatea da. 
Osasun arloan lan egi-

ten dugunok behin eta be -
rriz errezetak, aholkuak 
eta abar... eman ditzakegu ,
baina alferrik izan daitezke
norbere osasunaren ardu-
raduna dela ohar tzen ez
bada. Hau dena kontutan
hartuz, hona hemen ida -
tziko ditugun hamabi osa-
sun aholkuei buruzko ar-
tikuluaren lehendabizikoa, ahal den eta
bizitza luze eta sanoagoa izan dezagun:

ZAINDU ZAITEZ. NOLA? OROKORREAN:
• Denetarik jan eta janari garbiak. 
• Mugi zaitez, ariketa fisikoak egin erre -
gularki. 
• Zure pisua orekatu. 
• Erretzailea bazara, tabakoarekin du-
zun lotura hautsi.
• Alkohola neurrian edan.

• Buruko osasuna zaindu.
• Zure onurarako izanen den bizitza
eraiki .
• Ez utzi lekurik estresari.

• Maitatu eta utzi zu mai-
tatzen.
• Zeure burua babestu: la-
nean, etxean, aisialdian,
sexu harremanetan, eguz -
kitan...
• Hobe da prebenitzea:
txertoak jarri behar badira ,
osasun errebisioak egin;
zaindu oroimena, ikusme-
na eta entzumena. 
• Zaindu ingurugiroa.

Eskura dituzun zerbi -
tzuak erabili, osasun hobea izateko. 
Zaindu zure gorputza eta zure bu-

rua, baita zure emozioak eta zure bizitza 
ere. Norberak bere burua zainduz, gi-
zarte osasuntsuagoa lortuko dugu.
Nola lortu aipatu ditugun gaiak? Noi-

zean behin, TTIPI-TTAPA aldizkarian bat
banaka jo rra tuko dugu aipatu dugun
gai bakoitza;  hala ere, honi buruz kezkak
izanez gero, zure mediku, erizain  edo-
ta gizarte langileari aipatu.

Zaindu zaitez!
� JAKIN BEHARREKOAK

Osasun kontuak
Edurne ARRAZUBI • Malerrekako
Osasun Zentroko gizarte langilea

ehiztari ona. Eramateko
prest. �660 928563.
Aurkitutako zakur bat
zainduko duen norbai-
ten bila ari gara. �610
466198.

ANIMALIAK
saldu

ORONOZ-MUGAIRI. 2
h ilabeteko txakurkume-
ak eramateko prest. Bel -
tzak. Ama Sch nau zer (gi-
gante) arrazakoa pedi-
griarekin. Desparasita-
tuak eta txertatuak. 100
euro. �699 926813.

Bi ahari muturgorrisal-
gai, bat adarrekin, ber -
tzea gabe. �606 019337.

DENETARIK
salerosketak

IRUN. Titularraren herio -
tzagatik taxi lizentzia sal-
gai. Saltzeko presa. �629
438753.
IRUN. Taxi lizentzia sal-
gai, jubilazioa dela-eta.
�630 123959.
ORONOZ.Egurra xehe-
tua salgai. Pagoa eta
hari tza. Etxera erama-

nen da. �676 242520.
SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xehe-
tua. �659 867287/ 699
461394.
Aulkia eta mezedora
salgai. �660 870536.

Idazmahaia salgai.
�660 870536.

OSASUN AHOLKUAK
Norberak bere burua
zaintzea garrantzizkoa
dela erakusteko
 kanpaina hasi dute
Malerrekako Osasun
Zentroan. Hala, osa-
sun ahol kuei buruzko
ar tikuluak eginen
dituzte TTIPI-TTAPAn.
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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

BEÑAT GOÑI
ERRANDONEAk
urte bat beteko
du ekainaren
3an. Zorionak
familia guziaren
partetik, batez
ere, Alazneren
partetik.

Aunitz urtez
ENEA! Bortz
muxu potolo prin-
tzesa, Oier, Aine -
re, Alaitz, Ane,
Ioritz, Intza, Aroa,
Be ñat, Udane eta
Elaiaren partetik. 

Alkaiagako IORITZ
GOIENETXE MARI -
TXALARrek maia -
tza ren 19an 9 ur -
te bete ditu. Muxu
erraldoi bat anai-
arreba eta gura-
soen partetik. Au -
pa Gure Txokoa!

EKIÑE GOÑI OS KO -
TZek maia tza ren
31n 5 urte be teko
ditu. Ongi pasa
egu na! Oiz eta
Aran tza ko fa mi -
lien partetik ma -
rrubizko eta txo-
kolatezko muxuak

UNAI ALTZUGARAI
ARANBILLETek 10
urte beteko ditu
ekainaren 10ean.
Zorionak eta mu -
xu handi bat Al -
mandozko atau -
txi, amatxi eta
osabaren partetik

Leitzako AMETS eta UNAI GEREÑO
GARCIAk maiatzaren 29an 3 urte
beteko dituzte. Zorionak! Asko
asko maite zaituztegu. Musuak.

Ezkurrako AROA NOBLE FLORESek
ekainaren 15ean 13 urte beteko
ditu. Zorionak eta muxu handi bat
Janire eta Aimarren partetik. Ongi
pasa eguna! Aupa e!

Sunbillako KONSUELO IRIARTE
IBARRAk ekainaren 2an urteak
beteko ditu. Aunitz urtez familia
guztiaren partetik baina berexiki
Garaine eta Iraide iloben partetik.
Bazkari goxoa prestatu guri izeba.
Ongi pasa eguna. Muxuak.

Zorionak KEVIN eta DANNY zuen
Jaunartzeagatik. Aunitz maite
 zaituztegu. Egun ederra pasa
dezazuela! Zuen familia.

Erratzuko  NA -
ROAk maiatzaren
29an 9 urte be -
te ko ditu. Zorio -
nak familia eta
bereziki anaia
Enaitz eta Iker,
Haritz eta Hodei
lehengusuen
partetik.

Etxalarko MANEX
DANBORIENA IBA -
RRAk ekainaren
8an 7 urte beteko
dituelakoz, zorio-
nak! Txo kolatez -
ko biz kotxo bat
prestatuko dugu?
Muxu bat etxe -
koen partetik.

OLATZ ARAKUES MIKELAJAUREGI k
ekainaren 2an 12 urte beteko ditu.
Aunitz urtez familia guztiaren
 partetik eta muxu haundi-haundi
bat Jareren partetik. 

IRAI ONSALO SAIZAR maiatzaren
14an jaio zen. Ongi etorri
 aresoarra! Segi goxo-goxo lotan!

PAUL IRAZOKI eta ALIZIA OLAIZOLA
sunbildarrei zorionak aunitz!
PAULek maiatzaren 19an urteak
bete zituen eta ALIZIAk ekainaren
2an beteko ditu. Segi horrela biek!
Eta ez atzendu zuen lagunak
 gonbidatzea!

Oronozko MAIA -
LEN BARAIBAR
GOR TARI etxeko
printzesak 10 urte
potolo bete ditu
maia tza ren 27an.
Mu xu erral doia
ama, atta eta  
Ai tor bihurriren
 partetik.

Zorionak bikote! Berako NAROA
TELLETXEA IRIARTE eta GARAZI
IRIARTE PLAZAk maiatzaren 17an
eta 19an 8 eta 3 urte bete dituzte.
Muxu potolo bana! 

Igantziko ENERITZ IRAZOKI PORTUk 
4 urte bete ditu Maiatzaren 16an.
Zorionak eta muxu potolo bat
Lesakako familia guziaren partetik.

Sunbillako atautxi PAKO PETRIRENA
ARRETXEAk ekainaren 13an urteak
beteko ditu. Aunitz urtez familia
guztiaren partetik baina berexiki
argazkiko hiru bitxitoen partetik.
Afari goxoa prestatu atautxi.
Muxuak.
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