
Egurra saldu ezinik
sos guttiago udalek
Egurraren krisiak hala behartuta,
eskualdeko udal aunitzek ez dute
dirurik jasoko aitzineko urteetan di-
ru-iturri nagusietako bat izan den
egurraren salmentatik.2009ko maiatzaren 14a • XXIX. urtea
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04Frankoren garaiaz
Iker Friasekin
Gerra Zibila eta ondorena eskual-
dean nola joan ziren azaldu digu
Friasek. Gainera, larunbatean Arte-
siagako bidea egin zuten diktadu-
rako presoak omenduko dituzte.
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UTZITAKO ARGAZKIA

ttipi-ttapa
Nola joan zen Gerra Zibila eta ge-
rraostea inguru hauetan? 
Gerra Zibilari dagokionez, gerra hasie-
rako lehen hilabeteak izan ziren gogo-
rrenak. Izan ere, Gipuzkoako mugan
frontea eratu zen, eta frontea Gipuz-
koa barnerantz joan arte, eskualdeak
gerraren ondorio larrienak zuzenean
pairatu zituen: soldaduen presentzia
itogarria, soldaduei jana eman beha-
rra, animalien lapurretak... Gero, ordea,
lasaiago egon zen eskualdea, baina
gerrak iraun zituen hiru urteetan hain-
bat gazte Francoren alde borrokatze-
ra bidali zituzten, eta batzuk ez ziren
inoiz bueltatu. Gerraostean, Gerra Zi-
bilaren hasieran bizitako antzeko egoe-
ra bizi izan zen gure herrietan. Berriz
ere, soldadu anitz kokatu zituzten es-
kualdean, eta muga zaindu eta gotor-
tzeari ekin zioten. Izan ere, Franco bel-
dur zen aliatuak espainiar estatuan sar-
tu eta bere diktadura botako zutela. Ho-
rretarako, errepublikar presoz osatuta-
ko langile batailoiak ekarri zituzten, eta
muga aldean gotortze lanak, kuartelak
eta errepideak egin zituzten.
Zeinen alde agertu ziren herritarrak? 

Gehiengoak Francoren alde egin zu-
ten hemen. Eliza eta karlistak Franco-
ren alde atera zirenez, herritarrek ere
bide beretik jo zuten. Halere, izan zi-
ren salbuespenak, eta ezkertiar eta
abertzale dezentek ihes egin zuten, eta
errepublikarren eremuan sartzea lortu
zuten, frankisten aurka borrokatzeko.
Gerra Zibilak zenbat hildako utzi zi-
tuen? 
Ez dago jakiterik. Baina errepresioari
dagokionez, Nafarroako bertze toki ba-
tzuekin konparatuta, oso jende gutxi
erail zuten pikete faxistek eskualdean.
Baztanen, adibidez, 10 hildako utzi zi-
tuen errepresioak gerrako urte haietan.
Bertzetik, pertsona gehiago hil ziren
frontean, borrokan.
Eta zenbat iheslari? 
Kopuru zehatza ez da jakiten ahal. Bai-

na testigantzek diotenez, jende askok
ihes egin zuen Iparraldera. Batzuek
arrazoi politikoengatik alde egin zuten,
eta bertzeek frontera ez joateagatik.
Gaur egun ikus ditzakegun orduko
ondorioak zein dira? 
Frankisten kartzelak errepublikar atxi-
lotuekin beteta zeudenez, atxilotuekin
lan-batailoiak sortu zituzten. Langileen
batailoiak 1938an agertu ziren eskual-
dean, eta hainbat lan egin zituzten: ha-
la nola, errepideak (Artesiaga eta Ari-
txulegikoa), bunkerrak, lur azpiko gotor-
lekuak eta kuartelak. Presoak Asturias,
Kantabria, Bizkaia eta Gipuzkoakoak
ziren gehienbat. Orotara, bortz batailoi
ibili ziren gure eskualdean, eta ezin da
jakin zenbat preso egon ziren deneta-
ra. Baztango Udalean dagoen zerren-
da batek 1.056 preso errepublikarren
izen-abizenak biltzen ditu.
Hemengo jendeak nola erantzun
zuen? 
Jendeak orokorrean ongi hartu zituen
presoak, eta ahal zuen moduan lagundu
zieten. Batez ere, janaria eman edota
arropa garbitzen. Kontuan hartu behar
da, herritarrentzat ere urte zailak zire-
la eta janari gutxi zutela.

• Gerra Zibila eta ondorena, ez
ziren beharbada Euskal Herriko
zenbait tokitan bezain gogorrak
izan eskualdean, baina Iparral-
dearekin mugan egoteak toki
estrategiko bihurtu zuen. 

• 60 urte beranduago orduko
ondorioak ikus ditzakegu gaur
egun. Preso errepublikarrek, ber-
tzeak bertze, Artesiaga eta
Aritxulegiko bideak egin zituzten
Gerraostean. Hain zuzen, Artesia-
gako bidea egin zutenei omenal-
dia eskainiko diete larunbatean.

• Gaiari buruz mintzatu zaigu
Iker Frias historialaria (Elizondo).

«Orotara bortz batailoi ibili ziren

eskualdean, eta ezin da jakin zen-

bat preso egon ziren. Baztango

Udalean dagoen zerrenda batek

1.056 preso errepublikarren izen-

abizenak biltzen ditu»

«Langileen batailoiak 1938an agertu
ziren hemen eta lan aunitz egin zuten»
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ARTXIBOKO ARGAZKIA

Egurraren sektorea krisian dabil azken hamarkadan, eta ez du hobetzeko itxura haundirik.

ttipi-ttapa
Merkatuan horrenbertze egur ego-

teak prezioen jautsiera ekarri du, eta
momentu honetan, Landetako merka-
tuarekin lehiatzea ezinezkoa da. Pre-
zioak jausteaz gain, lurrean botata dau-
den egurrak lehenbailehen saltzeaga-
tik frantziar estatua dirulaguntzak ema-
ten ari da eta horrekin eskualdeko egurra-
ren merkatua hankaz goiti gelditu da. 

«Egurren salmentatik udal aunitzek
ez dute deus ere aterako aurten». Ar-
gi eta garbi mintzatu zaizkigu Xabier
Iturria, Alejo Martikorena, Fermin Iña-
rrea eta Jose Miguel Altzuart basozai-
nak. Adierazgarria bada errandakoa,
urteetan diru aunitz utzi duen intsinis
pinuak ez baitu tokirik izanen aurten-
go udalen diru-sarreretan, eta seguru
aski hurrengo urteetakoetan ere ez .

Arazoa ez da oraingoa, baina azken aldian egurraren merkatuak
okerrera egin du eta burua altxa ezinik dabil. Eraikuntza eta pa-
pergintzaren krisiak ere izan dute zerikusia sektorearen jautsieran,
baina urte hasieran Landetan izandako haizeteek hondoa jota utzi
dute. Haizeteek hainbat pinudi bota zituen ilbeltzean Landetan,
300.000 hektarea guztira, Nafarroako iparraldeak hartzen duen
eremuak adina, eta oihanen jabeek zazpi urtetarako aurreikusia
zuten egurra egun bakarrean galdu zuten. Horrek ondorioak ekarri
ditu eskualdera. Bistakoa da, oihanak betidanik izan direla diru-itu-
rri garrantzitsu eskualdeko udalentzat, baina Landetako krisi
horren eraginez, hango prezioak ikaragarri jautsi dira eta
Landetako prezioei ez zaie aurre egin. Landetan enborrak lurrean
eta eskualdean zuhaitzak zutik, saldu ezinik. Egur sobera merkatuan
eta urteetan diru sartze politak izan dituzten udalek baliteke sosik
ere ez jasotzea datozen urteotan egurraren salmentatik.

EGURRAREN SEKTOREA KRISIAN 

Egurraren prezioa lur azpian, diru
iturri nagusi bat galdu dute udalek
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Garairik oparoenean, 1998 aldera,
metro kubikoa 60 eurotan saltzera ai-
legatu ziren udalak. Baina geroztik gain-
beheran joan da. 1999ko abenduan ber-
tze haize bolada indartsu batek 140.000
milioi metro kubiko egur bota zituen Lan-
detan, eta orduan prezioak 30 eurora
jautsi ziren. Aurtengo kalteak, halere,
ordukoak baino haundiagoak izan dira,
eta Iñarrearen hitzetan, «Frantzian egu-
rrak ia oparitzen ari dira».

Frantziako estatuak Europara ez
ezik, merkatua gehiago zabaltzeko as-
moa ere baduela azaldu digu Iturriak:
«Baionatik atera den lehen itsasontzia
Alemaniara joan da. Tona 3 eurotan
saldu dute, eta gainera, estatuak us-
tiatzen duenari laguntza ematen dio.
Ekialdera joatea pentsatzen ere ari di-
ra  eta merkatu hori ere betetzen ba-
dute, eraikuntza bere onera bueltatzen
den arte, akabo  hemengoa».  

Aurtengo egurrak saldu ezinik, eta
joan den urtean markatutakoak ere be-
re horretan. «Esleitutako loteak 2-3 ur-
teko luzapena eskatzen ari dira, eta bi-
tartean Landetatik ekartzen ari dira»,
adierazi du Martikorenak. «Hurrengo
bizpahiru urteak gogorrak izanen dira».

Inguru honetako udal gehienek na-
barituko dute ondorioa, eta batez ere,
Bortziriak, Goizueta, Leitza, eta Lau
Herriek (Sunbilla, Doneztebe, Elgo-
rriaga eta Ituren). 

ETA GAINERA PINUAREN MINBIZIA
Krisiarekin aski ez balitz, pinuaren

minbizia ere hor dago. Fusarium Cici-
natum izeneko gaitza da eta intsinis pi-
nua bereziki sentikorra da. Horren ha-
rira, Espainiako Gobernuak Errege De-
kretu bat onartu zuen, gaixotasun hori
duten pinuak zerrendatu eta bota egin
beharko direla erranez. Araudi hori mar-

txan jarriko balitz, eskualdeko pinu au-
nitz eta aunitz bota egin beharko dira.
Hori da, adibidez, Goizuetaren kasua.
Bidasoaldea ez dute oraingoz gaixota-
sun eremu izendatu, baina halere, Na-
farroako Gobernuak eten egin ditu in-
tsinis pinua aldatzeagatik orain arte
ematen zituen subentzioak. «Horrega-
tik ez da batere errentagarria pinu mo-
ta hori landatzea, eta partikularrek ez
dute landatzen». Martikorenaren us-
tez, martxa honetan intsinis pinua «de-
sagertu eginen da». Iñarreak, berriz,
«espezie erresistenteagoei begira ha-
si beharko dela» iritzi dio. 

Eta beharbada bai, bertzelako zuhaitz
espeziei begira eta egurrarekin bertzela-
ko merkatuak landu daitezkeela pentsa-
tzen hasi beharko da. Iturriak aukera
bat utzi du mahai gainean: biomasare-
na. Egurrarekin energia sortzea, ale-
gia.

Krisiak eragin izugarria izan du Goizue-
tan. Egurra Udalaren diru iturri nagusie-
na da eta momentuz lehengo urtean
markatutako egur guztiak zutik daude,
ez dago eroslerik. Horren eragina diru-
tan haundia da, 600.000 euro inguru.
Gure aurrekontuaren %60-70 esan nahi
du horrek. Datozen 7-8 urteotan urtero
16.000 metro kubiko pinu ateratzea ze-
goen aurreikusia. Iazko prezioetan oina-
rrituz, 600 eurotik milioi bat eurora arte-
ko irabaziez ari gara. Egoerarekin kez-
katuta, inguruko udalekin harremanetan
jarri ginen, eta 9 udalek Nafarroako Go-
bernuari bilera eskatu genion, eta ea
zein irtenbide ematen dion. Aurten kri-
siak ez du gaizki harrapatu Goizueta,
baina hurrengo urtean kontuak segitzen
badu, orduan bai nabarituko dugula. Bes-
talde, Fusarium gaitzak jotako 50 hek-
tareako pinudi gaztea ere badugu eta
hortik ez dugu etenikik aterako. Bioma-
saren aukera ere hor dago.

«Lehengo urtean marka-
tutako egur guztiak zutik
daude, eroslerik gabe»

Lesakan aurtengo aurrekontuetan na-
baritu da eragina. Iaz 150.000 euroko
sarrerak izan ziren eta aurten ez dugu
deus ere aurreikusi. Urte hasieran es-
leitutako mendi batzuekin ere gorabe-
herak baditugu, luzapena eskatu digu-
telako. Halere, esleituak daudenez, le-
henxeago edo beranduxeago zerbait
eginen dugu. Mendi batzuk subastara
ateratzea pentsatua genuen aurten, bai-
na merkatua dagoen egoeran ez ditu-
gu aterako, ez delako inor etorriko eros-
tera. Hurrengo bizpahiru urteetan ere
ez dugula sarrerarik izanen uste dut.
Soluzioak Nafarroako Gobernutik eto-
rri beharko luketelakoan nago, dirula-
guntzen bidez. Merkatua ezin da alda-
tu. Landetako egurrak ustiatzen dituz-
tenentzako dirulaguntza haundiak ate-
ra ditu Frantziako Gobernuak eta ho-
rrekin ezin da lehiatu. Gainera, prezio-
ak aunitz jautsi dira. Hemen ere zerbait
egin beharko da.

«Iaz 150.000 euroko sarre-
rak izan ziren, eta aurten ez
dugu deus ere aurreikusi»

Bospasei urte daramatzagu irabazirik
izan gabe. Aurtengo Eguberrietan 20 ur-
te beteko dira sutea izan zela, eta orain-
dik birpopulatzen ari gara. Pinudi bat ba-
dugu, baina horrekin ez dugu sosik atera-
ko. Gainera, gorabehera batzuk ere izan
genituen kontratista batzuekin, egurra
ez zigutelako ordaindu eta galtzen ate-
ra ginen. Gauza ongi zihoanean, urtero
pinudi bat paratzen zen salgai, haritz
amerikarra ere saltzen zen… Ateratako
diruarekin mantenimendu gastuak ordain-
du eta Lau Herrien artean banatzen ge-
nuen. Baina orain, pinudiak ez du deus
ere balio. Bizpahiru urtez esperoan egon
beharko dugu, eta agian ordurako, pinu-
diak hondatu eginen zaizkigu, haunditu
eginen direlako eta haunditzean, pinua
arindu egiten da eta ez du inork nahi.
Irabazi baino gehiago, gastatu egiten
dugu orain, mantenimendu lanekin. Hu-
rrengo urteak okerragoak izanen dira,
eta esperoan egon beharko dugu.

«Irabazi baino gehiago,
gastatu egiten dugu orain,
mantenimendu lanekin»

Mieljoxe LEKUONA Goizuetako alkatea Koldo ERKIZIA Lesakako alkatea Jose M. Zelaieta Bidasoa-Berroaran
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Yamiled
Giraldoren
erailketaren
aurrean

Apirilaren 25ean ja-
zotako Yamiled Giral-
doren erailketa larriaren
harira, Mendaur DBHI-
ko ikasle, guraso, langi-
le eta irakasleok zera
adierazi nahi dugu:

1. Atxikimendu eta
elkartasun osoa  Yami-
led Giraldoren senitar-
tekoei.

2. Erabat gaitzesten
dugu gure eskualdea
guztiz hunkitu duen erail-
keta hau. 

3. Sumintasun ho-
nen aurrean eskatzen
dugun bakarra, Yamiled
eta bere familiari zor
zaion errespetua da. 

Lan egin dezagun
guztiok gizalegezko etor-
kizun bat sortzeko. Ho-
rrelako gehiegikeriak
gerta ez daitezen.

Mendaur DBHI
Ikastetxea
Doneztebe

Euskal Eskola
Publiko
Berriaren
aldeko 2009ko
jaia

Bizi euskal eskola.
Egunero horretan dihar-
dugulako, egunero au-
rre egiten diegulako ara-
zoei, egunero Euskal
Hezkuntza Sistema Pro-
pioaren bidean Euskal
Eskola Publiko Berri
baten alde aritzen ga-
relako. 

Sortzen-Ikasbatuaz
eskola publiko euskal-

dunaren eredua bul-
tzatzen duen elkartea
da. Eskola euskalduna
hizkuntzan eta kulturan
Euskal Curriculuma oi-
narri izanik, eskola par-
tehartzailea eskola ko-
munitate osoaren par-
tehartzea sustatuz, nes-
ka mutilen arteko gene-
ro bereizketa elikatzen
ez duena parekidetasu-
na bultzatuz eta peda-
gogia berritzailedun es-
kola eredua eraikitzen
dihardugu. Ikastetxeak
bere osotasuneanhar-
tzen ditugu, hau da, ber-
tan eskola komunitate-
ko kide guztiek dute le-
kua: irakasleek, gura-
soek, eskola-langileek
eta ikasleek. Denon par-
te hartzea beharrezkoa
baita sinesten dugun
hezkuntza ereduaren al-
de. 

Gure helburu nagu-
sia Euskal Eskola Pu-
bliko Berria lortzea da.
Horretarako, beharrez-
koa ikusten dugu Hez-
kuntza Sistema Propio
bat eratzea, zeinetan gu-
re hizkuntza eta kultu-
raren transmisioa ber-
matuko den, gure herri-
ko balore eta beste ele-
mentu guztiekin batera. 

Euskaraz aritzen di-
ren ikastetxe publikoen
bilgune bihurtu nahi du-
gu festa hau eta aldi be-
rean gure egitasmoa,
gure eredua den esko-
la publiko euskalduna
jendarteratu eta Euskal
Hezkuntza Sistema
Propioa aldarrikatu.
Atera dezagun kalera
eta herrira gure esko-
la proiektua; eskola he-
rria hezteko tresna de-
lako. 

Hezkuntzako maila
guztietan euskara oina-
rri izango duen hezkun-
tza baten alde zaudeten
guztioi, gure jaialdira
etortzeaz gain, kon-
tzientziatu eta antola-

tzera deitzen zaituzte-
gu. Indartu dezagun guz-
tion artean eskola pu-
bliko euskaldunaren ere-
dua. 

Animatu zaitezte
Euskal Herriko txoko
guztietatik maiatzaren
24an Iruñeko Takonera
parkera eta BIZI EUS-
KAL ESKOLA!!!

Sortzen 
Ikasbatuaz

Oh Happy Day
Musikazalea naiz eta

dezente jarraitu dut pro-
grama hau.   Aurrera se-
gitu baino lehen, zorio-
nak Errenteriakoei ira-
bazteagatik! Eta Do-
nostia, Bermeo, Trapa-
garan, Oñati, Basauri,
Hernanikoei eta ahaztu
ditudanei, animoa, jarrai
dezaten lanean orain ar-
te bezain ongi.   

Iruzkin batzuk egin
nahi ditut programari bu-
ruz, oro har. Epaima-
haikoen gainean esan
nahi dut, bukaera alde-
an ikusi ditudala oreka-
tuagoak eta modu ego-
kiagoan, baina lehe-
nengo programetan ai-
tortu behar dut behin bai-
no gehiagotan harritu
nindutela, epaiak eta iri-
tziak esaterakoan ema-
ten baitzuen mehatxu-
ka ari zirela.   Baina, esan
dudan bezala, bukaera
aldean jarrera txukuna-
go batean ikusi ditut.   

Eta euskarari buruz
zer esanen dugu? Ba,
ETB1ek eman duenez
gero, dena euskaraz
izan da; ezin zen gu-
txiago espero. Normala
izan da. Baina kantak,
ordea? Bai, entzun izan
dira abestiak euskaraz,
baina gutxi eta gainera,
gehienak lehiatik kan-

po. Azken asteetan us-
te dut bakar bat ere ez
dela entzun lehiaketa
barruan. Eta grabatu be-
har duten diskoan, oker
ez banago, kanta baka-
rra izanen da euskaraz
egonen dena.   

Egia esan, horixe da
gehien harritu nauena
Oh Happy Day progra-
man. Alde batetik, mu-
sikan adituei askotan en-
tzun diegu Euskal He-
rria oso aberatsa dela
musikagintzan. Arrunt
errepertorio on eta han-
dia duela, eta abar, bai-
na, antza denez, pro-
grama honetarako ez du
balio izan. Hala eraku-
tsi digute behintzat par-
te-hartzaileek.   

Beste alde batetik,
badakit pertsona batek
baino gehiagok esanen
didala, izan behar du-
gula irekiak, beste erre-
pertorio batzuk ere kan-
tatu behar ditugula eta,
beraz, mundu zabaleko
abestiak baliatu behar
ditugula, baina horrek
ere nahiko sor eta lor
utzi nau, zeren eta mun-
du zabalean 6.000 hiz-
kuntza baino gehiago
omen daude oraindik,
eta, aldiz, Oh Happy Day
programan ingelesa eta
gaztelania kenduta, oso
hizkuntza gutxi entzun
dira, lehen esan beza-
la, banaka batzuk eus-
karaz eta beste baten
bat Afrikako hizkuntza-
ren batean.   Baina, ho-
rretan ere uste dut ger-
tatu zela xelebrekeria-
ren bat, hau da, kanta
Afrikako izan, eta hala
ere, leloa ez gainerako
guztia ingelesez abes-
tu zutelakoan nago,
behin gutxienez.   

Antza denez, globa-
lizazio, uniformatze,
mundializazio eta uni-
bertsaltasun garai ho-
netan Oh Happy Day
programan ere nabari-
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Areson bizi den errazkindarra edo
Errazkinen sortutako Aresoko ala-
ba? 
Areson bizi den errazkindarra.

Zer eman dizu Aresok? 
Urte asko daramazkit hemen eta ne-
gozioarekin jende asko ezagutu dut.
Gustura nago.

Taberna, jatetxea, denda… Hori de-
na egiteko nola moldatzen zara? 
Jende asko dagoenean, astebu-
ruetan batez ere, etxekoek lagun-
tzen didate, baina astean zehar ne-
rone moldatzen naiz, bakarrik. No-
labait egiten dut.

Egunean lan gehien duzun mo-
mentua zein da? 
Goizetan lan gehiago izaten dut.

Atsedena noiz hartzen duzu? 
Arratsaldetan bizpahiru or-
duz itxi egiten dut taberna.
Egun osorik ez dut ixten
eta gero urte osoan aste
batez itxita gelditzen da.

Urte aunitz daramatzazu
lanbide honetan? 
16 urterekin hasi nintzen
lanbide honetan eta orain
46 urte ditut… Atera kon-
tuak! Hemen baino lehen
Lekunberrin beste ta-
berna batean aritu
nintzen. Beti ho-
netan aritu naiz.

Zein da adin
guztieta-

ko jendea erakartzeko sekretua? 
Hitz egin eta goxotasuna eman be-
har diezu bezeroei. Ongi egin be-
har diezu denei.

Eta zein da bezerorik jatorrena?
Haurrak, gazteak, helduak ala za-
harrak? 
Denak, berdin.

Ardiak ere badituzue, tabernatik
ateratzeko bidea izan liteke? 
Pixka bat aritzen naiz ardiekin, as-
ko ez baina… Deskonektatzeko bi-
dea da bai, buelta bat eman eta az-
kenean deskonektatu egiten naiz. 

Zein bertze zaletasun dituzu? 
Paseatzea. Arratsaldetan, denbora

baldin badut behintzat,
paseotxo bat ema-

tea gustatzen
zait.

Nori zerbi-
tzatuko ze-
nioke
gustu-
ra? 
Ba  ez
dakit…

Lagunei!

• 11 GALDERA LABUR •

Mikaela MARTINIKORENA  
Aresoko tabernaria eta dendaria

«Aukerarik onena
hau da guretzat (...)
Lesio aunitz izan
direlako etorri gara
–Portlandera–; horrek
uste genuena baino
lehenago itzultzeko
aukera eman digu,
eta kontent gara.
Ongi aprobetxatzen
ari gara (...) Fisikoki
urte gogorra izan da.
Eta psikologikoki ere
bai, aunitz nekatu
gara. Horrek, aldi
berean, bidea eman
digu hainbat par-
tidatan ez genuen in-
darra erakusteko,
amorruagatik. Horri
esker irabazi ditugu
zenbait partida (...)
Badira denboraldi
okerragoak pasatu
izan dituzten 
jokalariak, eta haiek 

badakite nola eutsi
umoreari eta
aldagelako giroari (...)
Oraingoz Portlanden
jarraituko dugu
hurrengo denboral-
dian, eta kontent
gaude. Etxetik gertu
gaude; gainera,
Portlanden hasi
ginenean hemen
gelditzeko esperan-
tzarekin etorri ginen.
Eta hemen gaude (...)
Iruñean dut burua (...)
etxeko jokalari
gehiagorekin
bertzelako giroa
sortuko litzateke
Portlanden alde».

Niko MINDEGIA 
Portlandeko jokalari
doneztebarra 
(Argazkian, Adrian
Crowley taldekidearekin)
BERRIA, 2009-05-02

BERRIA, 2009-05-02

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •

tu da argi eta garbi inge-
lesaren gailentzea eta in-
posatzea. Hori ona edo
txarra den, ez dakit se-
guru. Suposatzen dut, de-
nak bezala, bere alde po-
sitiboa eta negatiboa iza-
nen dituela, baina nik gau-
za bat bai esan dezake-
dala ziurtasun osoz, ale-
gia, programa honetan
euskaraz gose eta egarri
gelditu naizela. Aurrera
begira, antolatzaileei eta
parte-hartzaile eskatuko
nieke gogoeta txiki bat ho-
nen inguruan, azken ba-
tean denok dakigu eus-
kara hizkuntza gutxitu bat
dela bere etxean, eta ho-
rrexegatik hain zuzen ere,
plusen bat eman behar-

ko zaio, bere egoera pix-
ka bat orekatzea nahi bal-
din badugu behinik behin.
Ideia bat: kanpoko abes-
tiak euskaratzeko posibi-
litatea ere hortxe dago be-
ti. Antzeko zerbait hizkun-
tza boteretsu guztiek egi-
ten dute. Lan gehiago de-
la? Badakit. Hor, behar-
bada, ETBk jar lezake
itzulpen zerbitzuren bat.
Edo ideia hobeak sortzen
badira, hainbat hobeki.

Dena den, eta bukatze-
ko, animatu nahi ditut in-
plikatutako guztiak jarrai-
tzera eta hobetzen saia-
tzera.   

Xanti Begiristain
Iruñea

Igantziko
merkatuari
buruz

Joan den maiatzaren
1ean merkatua antolatu
genuen Igantziko Abes-
batzako kideok, 20. ur-
teurreneko ekitaldiak fi-
nantzatzeko dirua biltze-
ko asmoarekin. Egun ho-
ri pasatuta eta balorazioa
eginda, eskerrak ematen
hasteko garaia da.

Eskerrak ematen hasi
eta izen aunitz erran be-
harko genituzke. Baina ez
genuke inor aipatu gabe
utzi nahi; horretaz, izenik
aipatu gabe, eskerrak mo-
du batera edo bertzera

merkatu hori aitzinera ate-
ratzen laguntza eman di-
guzuen guziei:

• Bereziki eskerrak
igantziarrei. Eskerrak mer-
katurako puskak emate-
agatik. Aunitzek etxean
bertan egindako puskak
eman dizkiguzue; bada-
kigu horiek egiteko zen-
bat denbora behar izaten
den, eta, horretaz, bere-
ziki eskertu nahi dizuegu
zuen borondatea.

• Eskerrak gurekin ba-
tera merkatua antolatzen,
prestatzen, saltzen eta la-
nean aritu zaretenei.

• Eta eskerrak merka-
tura joan eta hango gau-
zak erosi dituzuen igan-
tziar nahiz kanpotar gu-

ziei. 
Badakizue abendura

bitartean abesbatzaren
20. urteurrena ospatzeko
ekitaldiak antolatzen se-
gituko dugula. Ekainaren
13an Lesakako Abesba-
tzaren kontzertua izanen
dugu herrian, eta urriaren
31n Giltzarri Abesbatza-
rena. Abenduaren 19an,
berriz, aurten herrian kon-
tzertuak eskaini dizkigu-
ten kanpoko lau abesba-
tzak gurekin elkartuko di-
ra, eta emanaldi berezia
eskainiko dizuegu. Gon-
bidatuak zaudete. Mila es-
ker berriz ere.

Igantziko 
Abesbatza
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10, 14 eta 19 hilabete eta erdiko erregulazioa
nahi du Condesak Zalaingo langileentzat
310 langileei eraginen lioken espedientea Lan Departamentuak erabaki zain dago

ttipi-ttapa
Ez da Condesa tal-

deak aurkeztu duen en-
plegua erregulatzeko es-
pediente bakarra, baina
bai gure eskualdean era-
gin haundia izan deza-
keena. Zalain Transfor-
mados lantegian 310 lan-
gileri eraginen lieken
EREa aurkeztu du Con-
desako zuzendaritzak
Nafarroako Gobernuko
Lan Sailean eta horrek
kezka eragin du langile
eta sindikatuen artean.
Kontsulta epea maia-
tzaren 5ean akitu zen,
eta geroztik Lan Sailak
15 eguneko epea  du
–maiatzaren 25a bitar-
te– txostena onartu ala
ez erabakitzeko.

Erregulazioa maia-
tzaren 25ean paratu nahi
du indarrean zuzendari-
tzak eta 2010eko aben-
duaren 31 arte iraunen
luke. Baina ez litzateke
berdina izanen langile
guztientzat. 25 langileri
19 hilabete eta erdian
eten nahi die kontratua;
80ri 14 hilabeterako eta
gainerako 205 laguni 10
hilabeterako. Kontratuen
etenaldia zatika eginen
litzateke hurrengo urte-
ko abendura arte. 

Langileen Batzorde-
an (LABeko 4; ELAko 4,
UGTko 3, CCOOko 1 eta
Cuadroseko bat) kezka

eragin du zuzendaritza-
ren asmoak.  

Kezka eragiteaz gain,
Langileen Batzordeak ez
du begi onez ikusi Con-
desaren asmoa. UGTk,
erraterako, «ez du espe-
diente hori onartuko, en-
presak bideragarria den
planik aurkezten ez ba-
du». Hala azaldu digu
Patxi Altxu sindikatuko
ordezkariak. Bere hitze-
tan, «zuzendaritzak ez
du deus ere paratu ma-
hai gainean, ez du deus
argitu etorkizunari buruz,
eta hori gabe ezin dugu
deus onartu».

ELA sindikatuko Jo-
se Luis Vidalek ere zu-
zendaritzak bideragarri-
tasun plan bat aurkeztu
behar duela dio. Eta LAB-
eko Julen Mitxeltorenak
zera azaldu dio Ttipi-Tta-
pari: «2005ean sinatu zen
planaren oinarritik etorri-
ko den plan bat nahi du-
gu». Duela lau urteko pla-
nak 2010erako urteko
115.000 tonako produk-
zioa eta 340 langileko
plantila aurreikusi zituen.

«Hainbat inbertsio au-
rreikusi ziren, baina orain-
dik ez dira egin», gaine-
ratu du Mitxeltorenak.

Zalaingo tutu lante-
giaren etorkizuna beltz
ikusten du ELAk, «hagitz
beltz». Gainera, Conde-
sak iragarri duen espe-
diente horren gibelean,
bertze zerbait egon dai-
tekeela uste du: «bertze
espediente larriago ba-
ten irteera izan daiteke
orain aurkeztu duen

EREa. Txosten gogo-
rrago bat egon liteke guz-
tiaren gibelean».

‘AKATSAK’ DITUEN

ESPEDIENTEA

Kontratu etenaldia
langileen arabera diferen-
tea izatea ere ez du be-
gi onez ikusi Langileen
Batzordeak: «gehiegiz-
koa eta desberdina da».
ELAren ustetan, «auke-
ra edozein dela ere, as-
takeria hutsa da». Bide

beretik, LABen iritziz, kon-
tratua denboraldi dife-
rentetarako aplikatzea
«akatsa da».

Langileak taldeka ba-
natzeari buruz, enpresak
«lan karga eta lanpostu
bakoitzaren beharraren
arabera»egin duela adie-
razi du.

Bertzalde, langabe-
zian egonda, langileek
parotik bakarrik kobratu-
ko lukete, enpresak ez
baitu osagarririk ordain-
tzeko asmorik. Langile-
en Batzordeak, ordea,
langileek %100 kobra-
tzea nahi du. Baina zu-
zendaritzak erran due-
nez, «enpresa ez dago
inongo kopururik ordain-
tzeko baldintza ekono-
mikoetan».

LANA

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Erregulazioaren aurka Beratik Iruñera Burniaren martxa
Nafarroako Gobernuak Berako Funvera lantegiko 147 langileri 195 egu-
netarako eraginen liokeen erregulazioa onartu egin du eta horren aurka
egiteko, maiatzaren 6tik 8ra Burniaren martxa egin zuten Funverako 100
bat langilek. Beratik Iruñera oinez joan ziren. Ekimen honekin, Funvera-
ko langileek Nafarroako Gobernuak onartutako ERE «bortitz» horren kon-
tra daudela erakutsi nahi izan zuten, eta Gobernuak erabakia berriz az-
tertzea eta langileen eskariak kontuan hartzea eskatu zuten.

«Hainbat inbertsio
aurreikusi zituen
enpresak, baina
oraindik ez dira
egin»
LAB sindikatua

«Bertze espediente
larriago baten
irteera izan daiteke
orain aurkeztu
duen EREa»
ELA sindikatua

«Ez dugu espe-
dientea onartuko,
enpresak bideraga-
rria den planik aur-
kezten ez badu»
UGT sindikatua
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Arcelor-Mittalek %40era jautsiko
du Lesaka eta Legasako produkzioa
Langileek txandaka joan beharko dute lanera

ttipi-ttapa
Arcelor-Mittal enpre-

sak ere Enplegua Erre-
gulatzeko Espedientea
paratu nahi du indarre-
an bere lantegi guztie-
tan. Tartean daude Le-
gasa eta Lesakako fa-
brikak ere, baina lerro
hauek idazterakoan, ez
zegoen zehaztua ez
erregulazioa nolakoa
izanen den, ez noiz sar-
tuko den indarrean ere.
Langileek dakiten ba-
karra lan-kargaren %40-
45arekin geldituko dire-
la da. Zuzendaritzak api-
rilaren 28an Madrilen
egindako bileran eman
zien horren berri. Ge-
roztik lantegiz lantegi
negoziazioetan ari dira
zuzendaritza eta langi-
leak. 

Espedienteak onar-
tzen den momentutik ur-
tebeteko iraupena iza-
nen luke. Baina hori mo-
mentuan zehaztuko li-
tzateke. Langileak txan-
daka ibiliko dira, lana
dagoenean batzuk la-
nean eta bertzeak etxe-
an; lanik ez dagoenean
denak etxean; eta be-
rriz lana dagoenean le-
henagotik etxean egon-
dakoak lanera eta ber-
tzeak etxera. 

Sindikatuek, baina,
zuhurtziaz hartu dute
enpresaren erabakia.

LAB, erraterako, erre-
gulazioaren kontra azal-
du da.  «Txosten honek
ez du zentzurik, bertze-
ak bertze, enpresak iaz-
ko urritik langile eben-
tualak eta azpikontratu-
tako langileak kaleratu
dituelako eta espainiar
estatuan proposatu zi-
tuen 600 borondatezko
baja ere lortu dituela-
ko», azaldu digu LABe-
ko Alberto Cristobalek.
Gaineratu digunez, «ur-
te hasieran Arcelor Mi-
ttalen jabea den Mittal
familiak etekinak bana-
tuko ditu, 400 milioi eu-
ro». 2008an soldaten
igoera %0koa izan de-
la ere nabarmendu du
Cristobalek. 

UGTko Patxi Altxuk,
berriz, «EREa nola apli-
katzen den ikusi behar-
ko dela», aipatu digu. 

ELAko Jose Luis Bi-
dalek bere aldetik, en-
presak iragarritako Bi-
dasoa Plana betetzeko
eskatu dio zuzendari-
tzari. «Ekainean apli-
katu beharra zen, bai-
na krisia dela-eta, gi-
beleratu eginen da». 35
milioi euroko inbertsioa
izanen duen plan in-
dustrial horrekin, ber-
tzeak bertze, Legasa-
ko lantegia itxi eta hor-
ko produkzioa Berrio-
beitira eta Lesakara le-
kualdatzea da asmoa.
Gisa beran, Legasakoa
itxita, orain fabrika da-

goen lur eremua Nafa-
rroako Gobernuak ero-
siko du.

Osagarriei dagokie-
nean, enpresak %65a
ordaintzeko prest da-
goela adierazi du. 

Enpresak diruaren
faltarik ez duela gogo-
ratu du LABek: «enpre-
sak hasieratik argi utzi
digu erregulazio hau ez
dela diru faltagatik, mer-
katuaren egoeragatik
baizik». Hori horrela, es-
pediente hori aplikatze-
ko beharrik ez du ikus-
ten LABek. Txostena
«zabalik eta lotu gabe»
egoteak kezka eta za-
lantza eragiten dituela
ere azpimarratu du Cris-
tobalek.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Arcelorrek Legasan duen lantegia.

%3,24
jautsi da
langabezia
eskualdean
ttipi-ttapa
Azken urte erdiko joe-
ra apaldu eta langa-
beziak zertxobait be-
heiti egin du apirile-
an, Doneztebeko
Enplegu Bulegotik
emandako datuen
arabera. Oraindik mi-
latik goiti langabe dau-
de, baina martxo hon-
darrean 1.049 langa-
be izatetik apiril hon-
darrean 1.015 izate-
ra pasatu zen es-
kualdean, 34 guttia-
go eta %3,24ko jau-
tsiera. Doneztebeko
Enplegu Bulegoaren
bitartez, 344 kontratu
egin ziren apirilean,
eta horietatik 47 ber-
tzerik ez ziren muga-
gabeak izan. Lan ar-
loei dagokienez, zer-
bitzuen arloak dauka,
diferentziarekin, lan-
gabe gehien, baina
jautsiera haundiena
ere arlo horrek izan
zuen apirilean. Apiril
hondarrean 534 lan-
gabe zeuden (mar-
txoan baino 40 gu-
ttiago). Industrian, al-
diz, zertxobait goiti
egin zuen apirilean eta
301 zenbatu ziren
(martxoan baino 6
gehiago). Eraikuntzan
martxoan baino 10 gu-
ttiago zeuden, 109;
nekazaritzan lagun
batean goiti egin zuen
langabe kopuruak,
9ra. Aitzinetik lanik to-
patu ez zutenen arte-
an ere 9 lagunetan
goiti egin zuen kopu-
ruak eta 63 ziren api-
ril hondarrean.

LANA

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458
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ttipi-ttapa
Mugaz Gain Antzer-

ki Jaialdia hasi da. Maia-
tzaren 7 eta 8an abiatu
zen, eta hilaren 20an eta
22an izanen du segida. 

Arratsaldeko saioak
edozeinek ikusteko iza-
nen dira. Gainera, maia-
tzaren 23an Kultur Etxe-
an bi dantza antzerki
emanaldi izanen dira,
19.00etan. Donibane
Lohizuneko Pastiche tal-
deak A, a, a, animaliak

eskainiko du eta Azkain-
go ikastolako gurasoek
Putxerriko Satorrak. 

Mendi Itzuli
arrakastatsua

Markak hautsi eta
inoizko parte-hartzaile
kopururik altuena izan du
aurtengo Mendi Itzuliak.
Eguraldia lagun, 596
mendizalek egin zuten
ibilaldia maiatzaren 3an
eta Agerra Mendi Talde-
ak balorazio ona egin du.

Abian da Mugaz Gain
gazteentzako
antzerki jaialdia
Maiatzaren 20an eta 21ean
izanen dira hurrengo saioak

BERA

MAIATZAK 20
10:00etan: Afrikara go-

az (Labiaga Ikasto-
la, 5. maila).

12:00etan: Ikas deza-
gun ba... (Igantziko
Eskola, 3. eta 4.
maila).

15:00etan: Aditutako-
ak (Ricardo Baroja,
5. maila)

18:30ean: Aditutakoak
eta Afrikara goaz.

MAIATZAK 22
10:00etan: Otso bihoz-

bera (Jesusen Biho-
tza, 2. maila)

12:00etan: Zapatak
mintzo (Hazparne)

15:00etan: Xaulen bi-
daia (Ricardo Ba-
roja, 2. maila)

18:30: Xaulen eta Otso
bihozbera.

UTZITAKO ARGAZKIA

Juul hauteskundeak Labiaga Ikastolan 
Apirilaren 23an, Liburuaren Nazioarteko Egunean, Euskal Herri osoko ikas-
tolek Juul hauteskundeak egin zituzten liburu eta ilustratzaile gustukoenak
zein diren erabakitzeko. Labiaga Ikastolaren kasuan, Haur Hezkuntza eta
Lehen Hezkuntzako 1 eta 2. mailakoek botoa kutxara bota behar izan zuten
eta marrazkilarien artean, Emile Jadoul, Maria Ramos eta Gyril Harim auke-
ratu zituzten. Liburuen artean, berriz, Agustin Fernandezen Itsasoak ihes
izan zen boto gehien jaso zituena; idazle beraren Aupa liburua izan zen bi-
garren hautatua eta Olga Perezen Lukas kanpinera doa hirugarrena. 3. mai-
latik goitikoek Internet bidez bozkatu zuten eta Euskal Herri mailan 3, 4, 5,
eta 6. mailakoek Toti Martinez de Lezearen Nur eta irlandar gnomoa liburua
aukeratu zuten eta DBHkoek John Boyneren Pijama marradunaz jantzitako
mutikoa. Boto gehien jaso zituen ilustratzailea Mikel Valverde izan zen. 

UTZITAKO ARGAZKIA

Gaztea Irratiaren bideoklip onena 
Gure Txokoako dantza taldeko mutilak dira eta Gu-
re Txokoako jubenil mailako futbol taldeko entre-
natzaile eta jokalari bezala ere ezagunak. Baina
Nahiadance Boysbideoklipak egin ditu famatu. Izan
ere, Gaztea Irratiak Nahiadance taldearen Hot, hot
kantua hornitzeko antolatutako bideoklip lehiake-
ta irabazi dute gazte hauek: Julen Jimenez, Julen
Baleztena, Mikel Morcillo, Mikel Agara, Mikel Goie-
netxe, Javier Pikabea, Patxi Castillo, Iñigo Erkizia,
Ibon Erdozain, Asier Anduela, Imanol Moreno eta
Ibai Iturriak. 

UTZITAKO ARGAZKIA

Bestetako kartel irabazlea 
12 parte-hartzaileren artean Vicente Taberna berata-
rrak egindako kartela aukeratu du epaimahaiak Sa-
nesteban bestak iragartzeko. 450 euro jasoko ditu.
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Aitor AROTZENA
4.367.238 euroko di-

ru sarrera eta irteerak
izanen ditu aurten Uda-
lak, apirilaren 24ko udal
batzarrean Onin eta EA-
ren aldeko botoekin eta
PNVren kontrakoarekin
onartutako udal aurre-
kontuaren arabera. Kol-
do Erkizia alkatearen
erranetan, «krisi garaiari
dagozkion aurrekontuak
estuak dira eta gastuen
hainbat diru sailetan mu-
rrizketak egin behar izan
dira, diru-sarrera gu-
ttiago izanen baitira».
Joan den urteko aurre-
kontua, errate batera-
ko, 5,1 milioi eurokoa
ze n  e ta  2007koa
8.616.800 eurokoa, aur-
tengoaren bikoitza. In-
bertsioen atala izan da
gehien bat murriztu de-
na, 2007an 6.316.200
euroko inbertsioak egin
ziren bitartean, aurten
atal hori 1.951.600 eu-
rora murriztu baita. 

Koldo Erkiziak aipa-
tu digunez, «aurten in-
bertsioak minimoak iza-
nen dira kontuan hartuz
kopu ru  ho r re ta t i k
750.000 euro igerileku
estalia ordaintzeko eta
bertze 800.000 euro
Zambra erosteko erabi-

liko liratekeela. Gaine-
rakoa lan ttikiak bertze-
rik ez dira izanen». Zam-
bra erosteari buruz,
2007tik aurrekontuetan
sartzen den atala dela
aipatu digu alkateak,
«baina Alkaiagan Ce-
dernak duen nabea sal-
tzearekin lotua dago.
Nafarroako Gobernua-
ren oniritzia duen egi-
tasmo zabal bat bada
Zambrarako, baina ai-
tzinera egin baino lehen
herriko kultur talde eta
erakunde ezberdinei
aurkeztu eta denen oni-
ritzia nahiko genuke».

Hain zuzen, saleros-
keta hau da PNVren
kontrako boza azaltzen
duen arrazoietako bat,
Juan Fermin Mitxelena
zinegotziaren erranetan:
«Ez zaigu Alkaiagako
nabea saltzeko une ego-
kia denik iruditzen,
egoera ekonomikoa de-
la-eta ez baitu bere
egiazko balioa hartuko.
Eta saltzea lortuko ba-
litz, Herriko Etxearen zo-
rra murrizteko erabili be-
harko litzateke, eta ez
inbertsioak egiteko. Kul-
tur Etxea eta liburutegia
komentuan egi teko
proiektua oraindik inda-
rrean dago eta hori de-

fendatzen segitzen du-
gu».

MURRIZKETAK

Hainbat ataletan mu-
rrizketak egin behar izan
direla adierazi du Koldo
Erkizia alkateak: Uda-
berriko Feriarik ez da
eginen aurten, Sanfer-
minetarako aurrekontua
90.000 eurotik 63.000
eurora jautsi da; musi-
ka eta kul tur taldei
50.000na euroko la-
guntza eman zitzaien
iaz eta aurten 18.781
eta 31.602 eurokoa ja-
soko dute, hurrenez hu-
rren; kirol taldeei ere
37.000tik 19.000ra jau-
tsi zaie.

PNVk ez du gaizki
ikusten atal batzuetan
honelako murrizketak
egitea, baina bertze ba-

tzuk «euforia ekonomi-
ko garaikoak»direla iru-
ditzen zaio. «Arinkeria
iruditzen zaigu promo-
zio turistikora 77.300 eu-
ro bideratzea eta, aldiz,
oihan aprobetxamen-
duetako atala 150.000
euro izatetik 0ra pasa-
tzea». Mendi lanetara-
ko eta egin diren plan-
tazioak zaintzeko atala
ere sobera murriztu de-
la uste du PNVk. «Gar-
delkon, natur parkea egi-
teko landatu ziren ber-
tako hainbat landare eta
erabat utzia dago ingu-
rua, sutea gertatzeko
arrisku handiarekin».

Hainbat zatitan ba-
natuak dauden diru-ata-
lak bakarrean biltzea ere
egokiagoa iruditzen zaio
PNVri, «kontuak gar-
biagoak izateko».

ARGAZKIA: ORONOZ

Irain eskolako 6. mailako ikasleek astebete emanen
dute Murtzian Eskola Ibiltarietan
Irain eskolako 6. mailako ikasleak Murtziara abiatu dira trenez maiatza-
ren 12an, Patxi Saenz irakasleak lagundurik, Eskola Ibiltariak programan
parte hartzeko. Iraingo ikasleak Segoviako Carbonero el Mayor-eko San
Juan Bautista eta Tarragonako Mora la Nova-ko 3 D’Abril eskolako ikas-
leekin elkartuko dira. Murtzia ezagutzea eta bertze lurraldeetako ikaslee-
kin elkarbizitza praktikatzea eta sendotzea dira programa honen helbu-
ruak. Horretarako, Iraingo ikasleek kalatan-gaztelania-euskara hiztegitxo
bat osatu, katalanez abesti batzuk ikasi eta DVD bat grabatu dute Lesa-
kako eskola, herria eta ohiturak aurkeztuz.

Krisiari aurre egiteko
4,3 milioi euroko
aurrekontu «estua»
onartu du Udalak
EA eta Oninek alde bozkatu
zuten eta PNVk kontra

LESAKA

FLASH
Guraso Eskola
Irain Guraso Elkarteak
antolatuta maiatzeko as-
teazken guzitan egiten
ar i  da ,  10:00eta t ik
12:00etara Antoiu 27ko
aretoan. Marta Aristu
psikologoa da aurten ere
irakasle.

Keinu Leihoak
Mairu Antzerki Tailerrak
aurten ere Keinu-Leiho-
ak 09 antzerki jardunal-
diak antolatu ditu Uda-
laren laguntzaz. Maia-
tzaren 23an, Errege, sol-
dadoa eta bufoia an-
tzezlana eskainiko du-
te udaletxeko arkupee-
t an  20 :00e tan  e ta
30ean, Txanobarrago-
rro komentuan.

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458
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Joseba eta Nerea
Joan den maiatza-

ren 3an egin zuten ba-
tzarrean junta berria
adostu zuten Larrabu-
rua Jubilatu Elkartean.
Orain arte egon diren
bi juntakidek, Birjinia
Arburuak eta Manuel
Agirre Obenek, utzi
egin zuten junta eta lau
kide berri sartu ziren:
Fernando Olaetxea, Jo-
xepa Etxenike, Juana
Mari Arburua eta Joxe
Mari Arburua. 

Jose Jabier Zubie-
tak segituko du presi-
dente eta idazkari eta
d i ruza in  Fernando
Olaetxea eta Joxepa
Etxenike izanen dira,
hurrenez hurren. Hori
gutti balitz, 23 bazkide
berri sartu dira elkar-
tean. 

Guztira 155 kide di-
tu momentuotan La-
rraburuak.

Kontzertua
Herrikon
Larunbat  honetan ,

maiatzak 16, kontzer-
tu bikoitza izanen da
Herriko Ostatuan.  Be-
rrizko (Bizkaia) bi tal-
dek joko dute, Mafiak
eta Xarmak. Euskal
rock doinuak aditu ahal
izanen dira gaueko
11etatik aitzinera.

Igerilekutako
sorosle bila

Dagoeneko ireki da
udan herriko igerile-
kuan sorosle lanetan
aritzeko izen-emateko
epea. Beti bezala, bi la-
gun behar ditu Udalak
udarako, bai igerilekua
eramateko, bai ostatua
eramateko. Lan hone-
tan aritzeko eskatzen
den baldintza uretako
sorosle titulua izatea
da. 

Lanpostuaren gai-
neko informazio gehia-
go nahi dutenek uda-
letxean eskatu behar-
ko dute. Izen-emateko
epea datorren ekaina-
ren 5a bitarte luzatuko
da.

4 juntakide berri eta
23 bazkide gehiago
Larraburua Elkartean
Gaur egun guztira 155 kide ditu
elkarteak

ARGAZKIA: EDURNE ELIZAGOIEN

Bertso-saio arrakastatsua Herrikon 
Maiatzaren 1ean sekulako jendetza bildu zuen Herriko Ostatuan Nafarroa
eta Gipuzkoaren arteko bertso-desafioak. Xabier Silveira eta Joxe Juan Zu-
bieta Etxabe Aritz Casabal eta Aritz Etxeberria Ministroren kontra aritu zi-
ren. Joseba Olagarai gai-jartzaileak ariketa bereziak paratu zizkien bertso-
lariei. Bertzeak bertze, Etxalarko hitzei bertsotan aritu behar izan zuten, ob-
jektu bereziei bertsotan eta trikitixaren erritmora bertsotan. Gehienetan be-
zala, Silveira izan zen protagonista eta guztientzat izan zuen zerbait. Ola-
garai ere ez zen libratu bere zirikaldietatik. Etxalar nahiz inguruko hainbat
lagun elkartu ziren eta Julen Zubieta antolatzailea «hagitz gustura» gelditu
zen saioak izandako arrakastarekin. Nafarrak izan ziren txapeldunak baina
gipuzkoarrek, aitzinerago, «errebantxa» egitea ez dute baztertzen. 

ETXALAR

ARGAZKIA: ARANTXA DANBORIENA

Lurrizti Ederra auzoko bestak 
Azken urteotako ohiturari segituz, aurten ere 60 bat lagun elkartu ziren Age-
rrebereko Bordan, maiatzaren lehenbiziko igandean, bazkari ederraren buel-
tan auzoko bestak ospatzeko. Inoiz baino jende gehiago bildu zen. 
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Frontoiaren zati bat
ixteko dirulaguntza
eskatu dio Udalak
Gobernuari 
Eguraldi txarrarekin busti egiten
delako egin du eskaera

ttipi-ttapa
Kirol Institutuaren di-

rulaguntza deialdiari
erantzunez, Udalak
frontoiaren alde bat ix-
teko subentzioa eskatu
du Nafarroako Gober-
nuan. Izan ere, haize
haundia eta euria egi-
ten duenean, pilotale-
kua busti egiten da eta
ezinezkoa izaten da hor
egotea. Subentzioa ja-
soz gero, obra egin eta
arazoa konponduko li-
tzatekeela uste du Uda-
lak.

Igerilekuko
ostatua 
Leire Tabernak

Hilabete barru, ekai-
naren 13an, zabalduko
ditu ateak igerilekuak
eta aurten, ostatuaren
ardura Leire Taberna Iri-
barren herritarrak har-
tuko du. Udalak igerile-
kuko ostatua hartzeko

deialdia apirilean egin
zuen eta baldintza guz-
tiak bete zituen eskain-
tza bakarra Tabernare-
na izan zen. Honek
1.100 eurotan hartu du
ostatua. Hala, bera iza-
nen da irailaren 12ra bi-
tarte iraunen duen den-
boraldian ostatuaren
martxa eramanen due-
na.

Gas naturala
herrian

Gas Navarra enpre-
sak herrian gas natura-
la sartzeko esku artean
duen proiektuak aitzi-
nera segitzen du. Obra
horiek ukituko lituzke-
ten lurren jabeak ere ja-
kinaren gainean daude
eta joan den astean aki-
tu zitzaien alegazioak
aurkezteko epea. Berri
hori apirilaren 15eko Na-
farroako Aldizkari Ofi-
zialean argitaratu zen.

Udalaren
laguntzak
Garapenerako Lanki-

detzako programari 100
euro ematea onartu du
Udalak eta horrez gain,

Elikagaien Banku Fe-
deraziora bertze 100 eu-
ro bideratuko ditu.

IGANTZI

Udaberriko Besta
arrakastatsuak
Gisa guztietako ekitaldie-
kin gozatzeko aukera izan
zuten igantziarrek eta kan-
potik hurbildutakoek Eus-
kara Batzordeak antolatu-
ta maiatzeko zubian egin
ziren Udaberriko Bestetan.
Maiatzaren 1ean Igantziko
Abesbatzaren alde dirua
biltzeko egin zen merka-
tuak, erraterako, parte-har-
tze haundia izan zuen. Eta
maiatzaren 3an iaz argita-
ratu zen herriko mapan age-
ri diren hainbat toki ikus-
teko aukera ez zuten alfe-
rrik galdu beheko argaz-
kian ageri direnek. Gaine-
rakoan, argazkiak, afariak,
bertso saioa, zinema... izan
ziren.

ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA
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Nerea ALTZURI
Hilabete honetan

herriko eskolan eginen
dituzten ateraldien be-
rri joan den alean eman
genituen. Eskolako
ikasketa egitarauaren
barneko kanpaldiez
gain, udarekin batera
bertzelako aukerak ere
izaten dira. Herrian ber-
tan nola urrunxeago
hautatzeko modua iza-
ten da udako oporre-
tan. 

Herrira ere, haur
zein helduak etortzen
dira aterpera nola lan-
detxeetara. Aterpean
udalekuak eta barne-
tegiak izaten dira udan.
Aurtengoan, Dindaia
fundazioak eta Belate
pilota elkarteak anto-
latuta pilota kanpaldia
eginen da bortz egu-
nez. Ekainaren 29tik
uztailaren 3ra antola-
tua da eta 8 eta 12 ur-
teko gaztetxoei zuzen-
dua da. 

Goizean zehar eus-
kal pilota ardatz hartu-
ko da egitarauan; arra-
tsaldez mendi eta ige-

rilekura irteerak eginen
dira eguraldiak lagun-
tzen badu, eta bertze-
la, tailerrak izanen di-
ra; eta arratsetan, be-
rriz, jolasak, film ema-
naldiak eta bestarako
tarteak izanen dira. Be-

ti ere pilotari profesio-
nalen bisitak, saioak
eta kontakizunak ez du-
te hutsik eginen. Nes-
ka-mutilek hurbiletik pi-
lotarien eta pilota par-
tiden ingurukoak jaso-
ko dituzte.

Bi udal langile
Azken astean he-

rrian zehar bando bat
zabaldu da udaletxetik.
Aitzineko ale batean ai-
patu bezala, Nafarroa-
ko Gobernutik herriko
lanetarako langileak

kontratatzeko dirula-
guntza hartu du Herri-
ko Etxeak eta horren
haritik, langabezian
dauden eta enplegu
zerbitzuan izena ema-
na duten bi langile kon-
tratatzeko deialdia egin
da. Herriko mendi eta
karriken garbiketarako,
kontserbaziorako eta
mantenimendurako bi
langile kontratatuko di-
ra.

Goizuetara
mendi ibiladia

Lerro hauek idazte-
rakoan, ez dugu datu-
rik, baina, oroitarazi, la-
runbat honetan, Goi-
zuetara ibiladia anto-
latu duela Ekaitza El-
karteak. Ez dakigu zen-
batek eman duten ize-
na. Nolanahi ere, goi-
zeko 8etan herriko pla-
zan hitzordua jarri du-
te. Harat bazkalordu-
rako ailegatuko dira eta
Umore Ona Elkartean
otordua egin ondotik,
etxera itzuliko dira.
Arropak kotxez era-
maten ahalko dira.

Bosgarren pilota kanpaldia eginen da
ekainaren hondarrean
Dindaia fundazioak eta Belate elkarteak antolatuta ekainaren 29tik uztailaren 3ra izanen da

ARANTZA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Amabirjin bestetarako prestaketak martxan 
Urruti ematen badute ere, Amabirjin bestetako guzia martxan da. Herriko
Etxeko kultur eta bestetako zinegotziaren deialdi bati erantzunez, joan den
apirilaren 4ko ilunabarrean Besta Batzordea bildu zen. Herriko bestak bortz
egunez izanen dira, abuztuaren 14tik18ra bitartean; eta egitarauko zenbait
ekitaldi lotzen ari dira taldeko kideak. Hilabete honen hondarraldera bertze
bilkura bat eginen dute zehaztasunak eta proposamenak josteko.
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ttipi-ttapa
Nafarroako Gober-

nuko Hezkuntza De-
partamentuak Nafarroa-
ko Bertsozale Elkartea-
ren laguntzaz urtero an-
tolatutako Nafarroako
Bertsopaper Lehiaketak
23. edizioa bete du aur-
ten. Nafarroako 1.450
ikaslek hartu du parte
eta horietatik 173 Bor-
tzirietako ikasleek egin-

dako lanak izan dira.
Herrialde mailako sa-

ridunez gain, eskualde
mailako saridunak ere
aukeratu dira eta apiri-
laren 29an Berako Kul-
tur Etxean Bortzirieta-
koa egin zen. 230 ikas-
lek hartu zuten parte,
eta ederki pasa zuten
ikaskideen bertso sor-
tekin, eta Oskar Estan-
garen ikuskizunarekin.

Lehen Hezkuntza-
ko 3. eta 4 mailako Bor-
tzirietako lehen saria Le-
sakako Tantirumairu
ikastolako Paulo Ra-
mosentzat izan zen; 5.
eta 6. mailako Bortzi-
rietako lehen saria Igan-
tziko eskolako Xabat

Matxikoterentzat izan
zen; eta Bigarren Hez-
kuntzako 1. eta 2. mai-
lako irabazlea Berako
Labiaga ikastolako Ibon
Txoperena izan zen.

Horrez gain, aipatu,
hainbat aipamen ere ba-
natu zirela.

Eskualdetako sari-
emate jaialdiak bukatu
ondotik, Nafarroa mai-
lako irabazleek Nafa-
rroako Gobernuak an-
tolatutako ekitaldi bate-
an jasoko dute haien sa-
ria, maiatzaren 23an Iru-
ñean.

Nafarroako Bertsopaper
Lehiaketako
Bortzirietako sariak
banatu dira
Nafarroa mailako sari banaketa
hilaren 23an eginen da Iruñean

ARGAZKIA: NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEA

Bortzirietako sarituak apirilaren 29an Beran egindako ekitaldian.

BORTZIRIAK
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ttipi-ttapa
Urtero bezala, Bera,

Leitza, Altsasu, Donez-
tebe eta Lekarozko ins-
titutuetako ikasleek kon-
tzertuak eskainiko di-
tuzte datozen egunetan,
ikasturte guztian musi-
ka arloan ikasi eta lan-
du dutena erakusteko. 

Lehenbiziko saioa
Beran eginen da, maia-
tzaren 18an. Eztegara
pilotalekuan bilduko di-
ra, 17:00etatik aitzinera.
Hurrengo hitzordua Lei-
tzan eginen dute maia-
tzaren 20an. Pilotale-
kuan izanen da kon-
tzertua, 17:00etan. Hi-

rugarren kontzertua Al-
tsasuko pilotalekuan egi-
nen dute maiatzaren
22an, 17:00etan hasita.
Laugarrena Donezte-
beko frontoian eskaini-
ko dute maiatzaren 27an,
17:00etatik aitzinera. Az-
ken kontzertua, berriz,

Lekarozko institutuko ki-
roldegian izanen da
maiatzaren 29an. Hau
ere 17:00etan hasiko da.

Urtero eskaintzen di-
tuzten doinuak diferen-
teak izaten dira eta aur-
tengoan hauek aukera-
tu dituzte, ohi bezala,

batzuk euskaldunak eta
bertzeak kanpokoak: Bi-
dea gara, Se me olvidó
otra vez, Like a rolling
stone, Portsmouth, Mar-
txa baten lehen notak,
Izarren hautsa, Scotish,
Hallelujah, Black is black
eta Hung up.

Institutuetako
ikasleek kontzertuak
eskainiko dituzte
datozen asteetan 
Bera, Leitza, Altsasu, Doneztebe
eta Lekarozko ikasleek parte
hartuko dute ARTXIBOKO ARGAZKIA

Aitzineko aldietan bezala, aurten ere ikuskizun ederrak eskainiko dituzte
ikasleek. Argazkia joan den urtean ateratakoa da.

KULTURA
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Jaione OTXANDORENA
Joan den urtean izan-

dako arrakasta ikusita,
aurten ere Ulibeltzak El-
karteak ardandegi ba-
tera ateraldia antolatu
du, Señorio de Sarria-
ra, hain zuzen. Datorren
ekainaren 13an izanen
da eta hau da egun ho-
rretarako prestatu du-
ten egitaraua: IZEN-EMATEA

OSTATUETAN

Egun horretan parte
hartu nahi duenak aitzi-
netik eman beharko du
izena. Ekainaren 5a bai-
no lehen herriko osta-
tuetan jarritako zerren-
detan egin beharko da
eta izena emateko or-
duan 10 euro ordaindu
beharko dira, horixe bai-
ta autobusaren balioa.
Bazkaria, berriz, bode-
gan bertan ordainduko
da, eta 32 euroko ba-
lioa du. 

Señorio de Sarria
bodegara ateraldia
antolatu du Ulibeltzak
Elkarteak ekainerako
Ekainaren 5a baino lehen eman
beharko da izena herriko
ostatuetan

ARGAZKIAK: WWW.EUSKALKULTURA.COM

23. urtez segidan ospatu da amerikanoen besta 
Bertze urte batez maiatzaren 1a egun garrantzitsua izan zen Ameriketan
artzain egondakoentzat. Aurten 23. urtez segidan ospatu zuten egun eder
hau. Batzuk gosaltzeko elkartu ziren eta gainerakoak eguerdi aldera bil-
du ziren. Guztira Ameriketan artzain egondako 29 lagun bildu ziren: Fer-
min Ariztia (Ituren), Alejandro Cordoba (Azpilkueta), Jose Luis Antxor-
doki (Igantzi), Migel Irigoien (Sunbilla), Josemari Jorajuria (Sunbilla), Fer-
min Ziganda (Ultzama-Iraizotz), Manuel Ganboa (Sunbilla), Fermin Ze-
laieta (Sunbilla), Frantzisko Arretxea (Sunbilla), Jose Irureta (Sunbilla),
Juan Jorajuria (Sunbilla), Javier Agirre (Sunbilla), Jesus Dicastillo (Tie-
bas), Eusebio Zelaieta (Sunbilla), Josemari Jorajuria (Sunbilla), Jose Ma-
nuel Elizondo (Sunbilla), Julio Jorajuria (Sunbilla), Juan Iaben (Ultzama),
Mario Jorajuria (Sunbilla), Jose Iturralde (Azpilkueta), Pedro Irigoien (Sun-
billa), Luzio Irazoki (Sunbilla), Eugenio Arretxea (Sunbilla), Elias Huitzi
(Igantzi), Manuel Agesta (Sunbilla), Santos Jorajuria (Sunbilla), Josema-
ri Arretxea (Sunbilla), Jesusmari Jorajuria (Sunbilla) eta Juan Luis Alzu-
garai (Sunbilla). Bazkaria prestatzen ibili zirenak, berriz, Florentino Gel-
bentzu, Tiburtzio Espelosin eta Pascual Agesta izan ziren. Bazkalondo-
an, kanpinera joateko ohitura izaten dute, Josemari Arretxeak Amerike-
tako artzainen erara egindako ogiarekin berendatzera, baina aurten egu-
raldiak lagundu ez zuelako Ulibeltzak Elkartean gelditu ziren, batzuk kar-
tetan eta bertzeak solasean. Afariarekin akitu zuten eguna.

SUNBILLA

EGITARAUA

11:00etan autobusa
aterako da Fonda
ostatuaren ondotik.  

13:00etatik 14:00etara
bisita eta kata Se-
ñorio de Sarria bo-
degan. 

14:30ean bazkaria.
Bazkarirako menua
ondorengo hau iza-
nen da: etxeko ape-
ritiboa, potxak edo
pulpo entsalada
epela. Bildotsa txi-

lindron erara edo
ajoarrieroa. Postre-
tarako goxua, kafea
eta moskatel kopa.
Ardoak, berriz, Se-
ñor io  de  Sar r ia
Crianza, Señorio de
Sarria Rosado ea
Señorio de Sarria
Chardonnay. 
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ttipi-ttapa
Erreka Kirol Elkarte-

ak antolatuta, larunbat
honetan zortzi, maiatzak
30, besta eguna izanen
da. Denboraldi bukae-
rari behar bezalako aka-
bera emateko, goiz goi-
zean hasita kirol ekital-
diak antolatu dituzte.
Aurtengoa hirugarren
edizioa izanen da.

Obra berriak
Espainiako Gober-

nuak i ragar r i  duen
269.376 euroko suben-
tzioarekin kiroldegia
haunditu eginen da eta
erabakia behin betikoa
ez bada ere, Udalak Ha-
rute enpresari esleitu diz-
kio lanak. Obra horien
barne, muskulazio gela
berria eta judo gela egi-
nen dira. Horrez gain, ki-
roldegiko obrak aprobe-
txatuz, inguruan hainbat
lan eginen dira, hala no-
la, zoladura-lanak.

Eskola ondoko biri-
bilgunea eginen duen en-
presa zein izanen den
ere erabaki du Udalak.
Obras y Reparaciones
SL arduratuko da. 

Bertzalde, Elgorria-
gako zubia eta Baztan
zubiaren tartean, erreka
dragatu egin nahi da, eta
obra horien esleipena he-
mendik aste batzuetara
eginen dela adierazi di-
gu Miguel San Miguel al-
kateak.

Erreka elkartearen egunaren hirugarren
edizioa maiatzaren 30ean eginen da 
Egun osoan kirol ekitaldiak izanen dira, eta gauean herri afaria eta dantzaldia

DONEZTEBE

ARGAZKIAK: ZARBO

Bezeroek gozatzeko
ekitaldiak
Doneztebarrak merkatarien
elkarteak antolatuta, hain-
bat ekitaldi egin ziren maia-
tzaren lehenbiziko astebu-
ruan. Bertzeak bertze, era-
kusketak, herrian barna tre-
na, gaztelu puzgarrriak, he-
rri kirolak, erremonte par-
tidak... Horrez gain, joan
den urtean bezala, pintxo
lehiaketa ere egin zen. Adin
guztietako jendearentzako
egitaraua osatu zuten mer-
katariek, bezeroen konfi-
dantza eskertzeko helbu-
ruarekin.

MAIATZAK 30
Goizean Errekako gaz-

teen eskubaloi par-
tidak kiroldegian:
benjaminak, alebi-
nak eta infantilak.

12:00etan Errekako ju-
do eskolakoen era-
kustaldia.

16:00etan jubenil mai-
lako mutilen esku-
baloi partida.

17:00etan jubenil mai-
lako egungo nes-
ken eskubaloi tal-
dekoak orain dela
urte batzuetako jo-
kalarien kontra.

18:00-18:30ean Erre-
kako talde seniorra
Iruñeko talde misto
baten kontra.

Gauean herri afaria.
Ondotik, dantzaldia Ja-

lisko Bandekin.
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Arkaitz MINDEGIA
Jaiotzez Kolonbiakoa

zen baina azken zazpi
urteotan Iturenen bizi zen
Yami, 33 urteko emaku-
mea. Baina zoritxarrak
ustekabean harrapatu
zuen apirilaren 25ean,
Cordovillan hil baitzuten
auto batetik tiro eginda.
Polizia gertatutakoa iker-
tzen ari da orain.

Ezbeharrak tristura
eragin du herrian eta erail-
keta salatzeko, kontzen-
trazioak egin ziren, Ya-
mi gogoan zaitugu, Jus-
tiziazioen pankartarekin.
Hainbat iturendar eta in-
guruko herrietako jendea
hurbildu zen, euren sa-
mina eta elkartasuna
adieraztera, ezin baita
ulertu gertatutakoa. He-
rritik kanpo, Yamiren ka-
sua salatu eta genero in-
darkeriarekin akitzeko es-
katzeko, mobilizazioak
egin zituzten apirilaren
30ean, Emakumeen
Mundu Martxak deituta.

Lerro hauen bidez, be-
sarkada haundi bat fa-
milia guztiari momentu
hauetan pasatzen ari za-
retenagatik. 

Zozketaren
saridunak

Urte osoan sortzen di-
ren gastuei aurre egite-
ko boletoak jarri zituen
salgai Guraso Elkarteak

eta hauek izan dira sari-
dunak:

Lehenego saria –Al-
txunea erretegian bi la-
gunendako afaria– 391
zenbakiarekin Zubieta-
ko Sagrario Etxekolone-
arentzat  izan da; biga-
rrena –bi botil txapan–
715 zenbakiarekin Pie-
rreri tokatu zaio eta hi-
rugarrena –zerrikume
bat– 653 zenbakiarekin
Zubietako Mertxe San-
testebani. Zorionak hi-
ruei eta bide batez, es-
kerrikasko parte hartu du-
ten guztiei.

Errekak
garbitzea

Iturrarana eta Aurtitz
erreketan garbiketa la-
nak nork eginen dituen
aste honetan erabakiko
du Udalak. Deialdian hi-
ru eskaintza aurkeztu di-
ra eta horien artean au-
keratuak lan hauek egin
beharko ditu: belarrak eta
sasiak garbitu, zuhaitzak
neurtu, zaborrak bildu eta
dragatu, 200-250 me-
trotan. 

Lehendabiziko
Jaunartzeak

Igande honetan,
maiatzak 17, herriko hi-
ru haurrek euren lehen-
biziko jaunartzea eginen
dute, Imanol, Gurutze eta
Zuriñek.

ARGAZKIA: ZARBO

Hainbat lagun bildu zen Yamiren erailketa salatzeko plazan egindako kon-
tzentrazioan.

ITUREN

Yamiren erailketak samina eta haserrea
eragin ditu herrian
Apirilaren 25ean erail zuten Cordovillan, auto batetik tiro eginda

UTZITAKO ARGAZKIA

Gaztetxoak dantza ikastaroetan
Ttikienek atsedenaldi ttiki bat izan dute dantza ikastaroetan baina dagoe-
neko martxan dira berriz ere. Klaseak Herriko Etxeko Ganbaran izanen
dira larunbatetan 10:00etatik 13:00etara, hiru taldetan banatuta. Irakas-
lea Berako Gure Txokoa Dantza Taldeko Aitziber izanen da.

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458

         



ttipi-ttapa • herriz herri

2009/05/14 • 494. zbk. 

20

Markel LIZASOAIN
Udaberrian gaude,

eta, udaberriarekin, xi-
xak biltzeko tenorea iza-
ten da. Bat-batean, jen-
deak makila hartu, eta
paseatzera ateratzen
da. Baita langar pixka-
ren bat ari badu ere. Aka-
so, baita nahiago ere
langarra eta behe lainoa
izatea. Hantxe ibiliko da
belar artakan gustuko
tokietan begira, Gora al-
dean, Urtas aldean edo
Orbaitzu aldean. Hemen
ez da, Formigalen be-
zala, xixa zakurik egi-
ten, eta arraultze pare
batekin tortilla egiteko
dina bilduz gero kontent! 

Ttiki samarrak badi-
ra eta gordean badau-
de, handitzera utzi. Nor-
nahik ikusteko moduan
badaude, egur puska-
ren bat hartu (usteltxea
bada, hobe), eta, poliki-
poliki, gainean paratu.
Susmoa baldin bada
norbaitek ere hartuko di-
tuen, orduan ttikiak izan-
da ere, etxera. Labana
hartu, ipurditik ebaki, eta
zapi batean bildu-bildu

egin eta sakelara. Su-
matzen da jendea ari de-
la aldian bakar batzuk
biltzen, edo bakar ba-
tzuk baino gehiago, ar-
gazkian ageri den mo-
duan. Jendeari zuze-
nean galdetuta, ez du-
te gauza handirik kon-
tatu. Horregatik, hor ba-
rrena aditutakoekin gel-
ditu behar, eta, bada-
ezpada ere, izen-abi-
zenik eman gabe. Au-
rre horretan, bi lagun,
barrideak, batak bestea-
ri: «Izandu izanen haiz,
bai, xixa larreak begira-
tzen?!», erdi baleki be-
zala, erdi jakin-nahi.
Bestearen kontesta:
«Bordan izandu nauk ar-
diak ateratzen». Hala-
ko elkarrizketetan egia
esaten da; orain, egia
osorik ez! Batzuetan, xi-
xatan izandu direla aitor-
tzen dute, eta parekoa
lagun ona bada, baita
nontsu ibili diren ere. Ba-
tzuek diotenez, seme-
alabei ere ez zaie aitor-
tzen non izaten diren xi-
xa larreak, denak ez
behinik behin. 

Saldiasko xixa
larreak
Jendea hasi da xixak biltzen

ARGAZKIA: MARKEL LIZASOAIN

Udaberriko xixak, polit askoak. 

UTZITAKO ARGAZKIA

Saldiasko irrati kukua 
Orain ere Saldiasko haurrak ez daude geldirik egoteko; lehengo aldian,
aktorekoan aritzeko balio dutela erakutsi zuten, eta, oraingoan, Xorroxi-
nen lanean hasteko prest daudela irrati esatari. Otsonta eskolan, irrati
saioak egin dituzte zuzenean, maiatzaren 4tik 8ra. 14:30etik aurrera eman
dituzte saio horiek, eta gauza franko egin dituzte lau egunetan. Maiatza-
ren 5ean, esate batera, lehiaketa gisako bat egin zuten, eta aipatzekoa da
herriko jende askok parte hartu zuela.

SALDIAS
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Hiru langabe hartuko ditu Udalak
herriko lanetarako
Horretarako, 12.000 euroko dirulaguntza emanen du Gobernuak

Joseba URROTZ
Nafarroako Enplegu

Zerbitzuak, azken urte
hauetan bezala, diru la-
guntza eman du langa-
bezian dauden pertso-
nak kontratatzeko. Diru-
laguntza hau langilearen
kontratazio gastuak or-
daintzeko izaten da, he-
rriarentzat intereseko di-
ren lanak eta zerbitzuak
egiteko. Aurten herriak
hartuko duen kopurua
12.000 euro ingurukoa
izanen da. 

Aitzineko urtean, he-
rri bazterrean dagoen la-
baderoa konpondu zen,
argazkian ikusi daiteke
zein ederki gelditu zen,
eta horri segituz, aurten
ere, baserri inguruan da-
goen bertze labadero ba-
ten konponketari ekinen
zaio, bertze lan batzuk
eginen badira ere, asti-
rik ematen baldin badu. 

Horretarako, hiru lan-
gile hartuko dira, ofizial
bat eta bi laguntzaile, bi
hilabatete eta erdirako.

Deialdia ekainaren er-
di aldera aterako da, kon-
tratua uztaila, abuztua

eta irailaren erdia arte lan
egiteko izanen baita.

Kontzertua
ekainaren 7an

Nafarroako Gober-
nuko Kultura eta Turis-

mo Departamentuak an-
tolatzen duen Udaberri-
ko Biraren barne, Muthi-
ko Alaiak fanfarre talde-
aren eskutik musika ema-
naldia izanen da ekai-
naren 7an, 13:00etan.

ARGAZKIA: JOSEBA URROTZ

Iaz konpondu zen ikuztegia.

URROTZ

Begiraleen
lan poltsa
osatu nahian
Bortzirietan
ttipi-ttapa
Begiraleen lan-poltsa
osatzeko deialdia egin
du Bortzirietako Eus-
kara Mankomunitate-
ak. Batetik, begirale
arduraduna lanpostu-
rako poltsa osatuko da
eta hor sartzeko, Ba-
txilergoa edo Goi Mai-
lako Lanbide Hezike-
ta titulua izan behar da
eta Aisialdi eskola ba-
tek egiaztatutako be-
girale titulua. Begira-
le lanpostu poltsara-
ko DBH izatea aski da.
Zerrenda udaleku ire-
kietarako begiraleak
kontratatzeko izanen
da. Eskaerak hilaren
29ko 12:00ak baino
lehen Euskara Man-
komunitatean aurkez-
tu behar dira: euska-
ra@ bortziriak.org edo
Herriko Plaza 7, 31790
Arantza. 

BORTZIRIAK
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Pilotalekuko zola
berritu egin nahi
du Udalak
Krisia tarteko, zaila izanen da
Nafarroako Gobernuaren
subentzioa jasotzea

Fernando ETXEBERRIA
Elizaren azpian, Zur-

ginearen ondoan egite-
koak ziren paretako
obrak akitu ditu Mariez-
kurrena enpresak. Api-
rilaren 22an egin zituen.
Geroztik kamioiak goi-
ko karrikara erraz pasa
daitezke eta bereziki,
herritarrok botatzen di-
tugunak biltzera pasa-
tzen dena. Aurreko Tti-
pi-Ttaparen ale batean
iragarr i  bezala, lan
hauek Espainiako Go-
bernuaren dirulagun-
tzarekin egin dira.

Bestalde, Malerre-
kako Mankomunitateak
bi langabe kontratatu di-
tu markesina edo ater-
pea eraikitzeko. Harta-
ra, eskolako neska-mu-
tikoak eta Leitza edo Iru-
ñera joan nahi dutenak
autobusaren esperoan
hor egoten ahal izanen
dira.

BIDE BERRIA OLLIN

ALDEAN

Udalak bestelako
obrak ere baditu es-
kuartean. Esaterako,
Ollin inguruan bide be-
rri bat ireki nahi du Ma-
kotsola aldera joateko.
Gisa berean, aipatu, Ma-
karioren borda inguruan
garbiketa haundia egin
dela.

Udalak eginen dituen
beste proiektuen arte-
an frontoiko zola berri-
tzearena dago. Egoera
kaxkarrean dago eta
Udalak konponketak
egin nahi ditu. Halere,
krisi ekonomikoa dela
eta, badirudi, zaila iza-
nen dela Nafarroako Go-
bernuaren dirulaguntza
jasotzea.

ESKOLAK ERE OBRA

BEHAR

Eskolaren kontua, or-
dea, airean dago. Ikusi

besterik ez dago, bai tei-
latua eta bai aurrealde

nagusia ere, egunetik
egunero okerrera doa-

zela eta obra batzuen
beharrean daudela.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Mariezkurra enpresako langilean Elizaren azpiko paretan lanean.

EZKURRA

UTZITAKO ARGAZKIA

Gazteak sagardotegian 
Argazkian ageri denez, neska gazte hauek ere sagardotegira joateko
animatu ziren, aurtengo sagardoa dastatu eta trikitixaren erritmora dan-
tzatzeko.
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Iruritan ere egitarau zabala prestatu
duteSalbatorebestahauetarako. Pe-
llo Obregozo alkateak aipatu digunez,
gazteek osatutako komisio bat da bes-
ten antolaketaz arduratzen dena eta
Gurasoak ere laguntzaile dituzte, ahal
den neurrian adin guzietako jendea-
rendako moduko bestak egiteko. Gan
den urtean bi asteburu hartu zituzte-
nez, 50.000 euro inguruko aurrekon-
tua izan zuten bestek, baina aurten
30.000 eurorekin eginen dela ustedu.

Halere, ekitaldiz ongi hornitutako bortz
egun antolatu dituzte, tartean berri-
kuntza batzuk ere. Honela, lehen al-
diz goitibehera lasterketa eginen da.
Alkateak aipatu digunez, “hheerrrriikkoo bbii
ggaazzttee aarrii ddiirraa NNaaffaarrrrooaakkoo ttxxaappeellkkee--
ttaann eettaa pprroobbaa bbaatt IIrruurriittaann aannttoollaattzzeenn
aahhaall zzeellaa aaiippaattuu zzuutteenn eettaa hhoonneellaa eeggii--
nneenn ddaa””.  Hainbat hamarkadetan egin
den txirrindularitzako Salbatore Sa-
ririk ez da eginen aurten, “sseegguurrttaa--
ssuunn aallddeettiikk eettaa aarrrraass zzoorrrroottzzaakk ddiirree--
llaakkoo,, bbiiddeegguurruuttzzee bbaakkooiittzzaa bbiiggiillaattzzeeaa
eesskkaattzzeenn dduuttee eettaa zzaaiillaa ddaa hhoorrii””. Ho-
rren ordez, lehen herri lasterketa an-
tolatu dute, “hhoonneellaa hheerrrriikkooeekk kkiirrooll
eeggiitteekkoo aauukkeerraa iizzaanneenn bbaaiittuuttee””. 

Iruritako bestak ““gguuaarrddaassoolleenn bbeess--
ttaa”” bezala ezagun omen dira eta eu-

riak sor ditzaken eragozpenak saihes-
te aldera, duela sei bat urte karpa jar-
tzen hasi ziren. Orai, goizero karpa
garbitzearekin hasten da eguneko
besta egitaraua eta Obregozoren erra-
netan, ““ggiirrooaa jjaarrttzzeenn hhaasstteekkoo bbaalliioo
dduu.. JJeennddeeaa llaauu ttaallddeettaann bbaannaattuuaa ddaa--
ggoo,, nnaahhiizz eettaa nnaahhii dduueenn gguuzziiaakk hhaarr ddee--
zzaakkee ppaarrttee eettaa aauuzzoollaanneeaann kkaarrppaa ggaarr--
bbiittuu eettaa ggeerroo ggoossaarrii eeddeerrrraa eeggiitteenn dduu--
gguu””. Errebotean jartzen den karpa ho-
rren azpian ostatua eta hainbat eki-
taldi egiten dira. Baina besta guzie-
tako ekitaldiren bat aukeratzekotan,
baserrietan egiten den dianako egu-
na hautatzen du alkateak. “AArrrraass ppoo--
lliittaa iizzaatteenn ddaa –dio Obregozok– iinnaauu--
tteerriieettaann bbeezzaallaa bbaasseerrrriieettaarraa ggaatteenn
ggaarraa,, ggoossaalldduu…… bbeessttaakk hheerrrriittiikk bbaassee--
rrrriieettaarraa eerraammaatteekkoo mmoodduu bbaatt eerree bbaa--
ddaa””. Egitaraua osatua dagoela irudi-
tzen zaio Obregozori eta zerbait ekar-
tzekotan, ““NNaaffaarrrrooaakkoo hheerrrrii kkiirrooll ttxxaa--
ppeellkkeettaakkoo ssaaiioo oonneenn bbaatt eekkaarrrriikkoo nnuu--
kkee,, aaiizzkkoorraa ffiinnaalleerrddiirreenn bbaatt eeddoo””.

Salbatore bestak maiatzaren 20tik
24ra eginen badira ere, aitzineko la-
runbat eguerdian Artesiagako erre-
pideko lanetan soldadu-batailoian ari-
tu zirenei omenaldia eginen zaie Pi-
tzamar inguruan eta ekitaldi honetan
parte hartzen du Iruritako herriak ere.

Pello Obregozo
Iruritako alkatea

“Txirrindularitza 
sariaren ordez, 
aurten herri 
lasterketa 
antolatu da”

Iruritako bestak
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12:00 TXUPINAZOA, Herri-buelta Baztango Gaitariekin. 16:30 Hau-
rrendako jokuek Nafarroako Kutxa Fundazioak antolatua. Ondotik, Me-
rendue. 17:00 Trinketeko I. esku pilota txapelketako semifinalak. 20:30
Dantzaldia MIKEL SALABERRIrekin. 20:00 EZKIL-JOTZEA 21:00 BAZ-
TANZOPAK 01:00-04:00 Dantzaldia karpan MIKEL SALABERRIrekin

09:00 Karpa garbitzea 10:00 DIANAK. 11:00 Meza nagusia. 12:00 He-
rrikoDANTZARIEN ERAKUSTALDIA. 13:00 Luntx Herrikoia. 18:00 Trin-
keteko II. Esku pilota txapelketako finalak eta sari banaketa. 20:00
Dantzaldia GARRAXI taldearekin. 21:30 Mutil dantzak. 01:00-04:00 GA-
RRAXI taldea.  

10:30 II. Haur-krosa. 11:00 Meza Nagusia. 11:30 I. HERRI LAISTERKETA
12:30 SARI BANAKETA eta luntxa partehartzaileendako. 18:00 Herri Kirol
jaialdia ZURGAIN taldearen eskutik. 19:30 Dantzaldia BIXENTErekin. 21:30
Mutil dantzak. Ondotik, afarie inderra gelditzen zaienendako… Besten aka-
baila

09:00 Karpa garbitzea. 10:00 DIANAK baserrietan. 11:30 HAURRENDA-
KO JOKUEK errebote plazan. 13:30 HAURRENDAKO BAZKARIE karpan.
14:00 JUBILATUEN BAZKARIE Olari jatetxean. GAZTE BAZKARIE Baigorrin.
15:30 HAURRENDAKO JOKUEK. 18:00 Txokolatada. 20:00 Dantzaldia TRI-
KIDANTZ taldearekin. 21:30 Mutil dantzak. 23:00 Rock kontzertue THE
CHEESY POOPS eta TALDE SORPRESA. 01:00-04:30 Dantzaldia TRIKI-
DANTZ taldearekin.  

08:30 Karpa garbitzea. Zikiroko mahai patzea. 10:00 DIANAK txarangare-
kin. 11:00 PATXIN eta POTXIN pailazoak plazan. 12:00 ARANABIAKO PA-
LA GOMA txapelketako finala. 12:30 GOITIBEHERA proba. 14:00 ZIKIRO-
JATEA. Sebastian LIZASO eta Sustrai Colina bertsolariekin. TXARANGA.
20:00 Dantzaldia LAIOTZ taldearekin. 21:30 Mutil dantzak. 01:00-05:00
Gaupasa LAIOTZ taldearekin.

maiatzak20ASTEAZKENA
bezpera

maiatzak22ORTZILERIA
Haur eta Jubilatuen egune

maiatzak23LAUNBETA

maiatzak24IGANDEA

maiatzak21ORTZEGUNE
Salbatore egune

Aurten, ekitaldiz ongi hornitutako 5 egun antolatu dituzte Besta Komisioko-
ek, tartean berrikuntza batzuk ere. Larunbateko Goitibehera proba da berri-
kuntza horietako bat.
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Urdazubiko bestak

Urdazubiko Salbatore besten antola-
keta gazteen ardura izaten da eta ho-
rretan aritzen dira, Urdazubiko Gaz-
tedia elkartean bildutako 40 bat gaz-
te. Aurten sortu den elkarte horren
batzordean daude MMaaiittee BBeennggoottxxeeaa,
AAiittoorr OOlllloo, XXeebbeerroo, JJuulleenn HHuuaarrttee, NNoo--
eell EEiihheerraaggaarraaii eta XXaabbiieerr EEttxxeebbeerrrriiaa.
Egitarauaren antolaketaz beraiek ar-
duratu dira, baina Maite Bengotxeak
aipatu digunez, ““ggeerroo bbiilleerraa eeggiitteenn
dduugguu,, llaannaakk bbaannaattzzeekkoo,, bbaarrrraakkoo ttuurr--
nnooaakk eettaa bbeerrttzzee hhaaiinnbbaatt llaann bbaannaattzzee--
kkoo,, ppaaeellllaaddaa,, zziikkiirrooaa……””. Errate bate-
rako, Noel Eiheragarai arduratu da
Kontrabandisten Lasterketaz eta be-
rak aipatu digunez, antolaketa lana
““eezz ddaa ddiiffiizziillaa,, bbaaiinnaa bbeerree llaannaa eettaa
ddeennbboorraa bbeehhaarr dduu,, ggaauuzzaa gguuzziieekk bbee--
zzaallaa””.
Lanik handiena, beharbada, diru kon-
tuak borobiltzea da, baina horretan
laguntza handia izaten dutela onartu
du Noelek: “ppiixxkkaa bbaatt ddeenneettiikk iizzaatteenn
dduugguu ddiirruuaa lloorrttzzeekkoo.. IIññaauutteettaann eesskkeeaa
eeggiitteenn dduugguunneeaann hheerrrriittaarrrreekk eemmaatteenn
dduuttee eettaa ggeerroo uuddaallaakk eerree ddiirruullaagguunn--
ttzzaa ppoolliittaa jjaarrttzzeenn ddiigguu eettaa gguu eerree ssaaiiaa--
ttzzeenn ggaarraa bbeerrttzzee ttookkii bbaattzzuueettaattiikk ddii--
rruuaa bbiillttzzeenn,, eerrrriiffeekkiinn aaddiibbiiddeezz””.. Az-
kenean, 30.000 euro inguruko aurre-
kontua izaten dute bestek eta Noelek
dioenez, “aazzkkeenn uurrtteeaakk aatteerraa ddiirraa ddii--
rruuaarrii bbeeggiirraattuuzz eettaa aauurrtteenn eerree ggaass--

ttuueennddaakkoo aatteerraakkoo ddeellaa
eessppeerroo dduugguu””. Zozketa
hondar egunean egiten
dute eta aurten lehen
saria lau afari izanen
da, bigarrena saski
eder bat eta hiruga-
rrena kaja-sorpresa
bat.

Besten antolaketen ar-
duradun gazteak iza-
nik ere, adin guzietako
jendearentzat moduko

ekitaldiak ekartzen saiatzen dira, ba-
tez ere herritarrei begira, Eiheraga-
raiek aipatu digunez: ““AAddiinn gguuzziieettaa--
rraa ssaaiittzzeenn ggaarraa bbeeggiirraattzzeenn.. HHeerrrrii ttttii--
kkiiaa iizzaann ddaa aaddiinn gguuzziiaakk nnaahhaasstteekkoo ggaauuzz
hhoorrii eeddeerrrraa iidduurriittzzeenn zzaaiigguu.. KKaannppookkoo
jjeennddeeaa eettoorrttzzeenn bbaaddaa eerree hhoobbee,, bbaaii--
nnoo bbeessttaakk hheerrrriittaarrrreennaakk ddiirraa””.

Egitarauko xehetasunak aipatuz, sa-
gardotegi mugikorrak izaten duen
arrakasta aipatu digu Maitek. ““BBeerr--
ttzzee uurrtteettaann eerree eekkaarrrrii iizzaann ddaa eettaa jjeenn--
ddeeaarrii aauunniittzz gguussttaattzzeenn zzaaiioo.. EEnnpprreessaa
bbaatt aarrdduurraattzzeenn ddaa eettaa kkuuppeell bbaattzzuukk,,
ppiinnttxxooaakk eettaa ttrriikkiittiixxaa eekkaarrttzzeenn dduuttee..
GGiirroo ppoolliittaa ssoorrttzzeenn ddaa:: mmuussiikkaa,, ttxxoottxx
eeggiitteekkoo aauukkeerraa……””.

Aurten lehen aldiz kapelu jaurtiketa
ere eginen da Urdazubin, jendea pla-
zako giroan segitzeko. ““ZZiikkiirrooaarreenn oonn--
ddoottiikk –dio Maite Bengotxeak– kkaalleejjii--
rraa eeggiitteenn ddaa eettaa xxiinnggaarr jjaatteeaa iizzaatteenn ddaa
ppllaazzaann,, bbaaiinnaa iigguuaall jjeennddeeaa oossttaattuueettaa--
rraa ggaatteenn zzeenn eettaa ppllaazzaakkoo ggiirroo hhoorrii ggaall--
ttzzeenn zzeenn.. KKaappeelluu jjaauurrttiikkeettaarreekkiinn ggiirroo
hhoorrii bbeerrrreesskkuurraattuu nnaahhii dduugguu””.

Hain zuzen, zikiroa da Maitek beste-
tan inoiz galdu ez duen ekitaldia: “AAuu--
nniittzz gguussttaattzzeenn zzaaiitt,, kkrriissttoonn ggiirrooaa iizzaa--
tteenn ddaa kkaalleejjiirraann,, aarrrraass ppoolliittaa ddaa””.

“Plazako giroa
berreskuratzeko
antolatu dugu 
aurten lehen aldiz
kapelu jaurtiketa ”

Gazteen ardura izaten da herriko besten antolaketa, Gaztedia
elkartearen bitartez 
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Jendearen artean
estima handikoak
izaten dira beste-
tan antolatzen di-
ren herri-otorduak:
bezperako afaria,
paella jatea, ziki-
roa. Aurten horie-
tako bakarren ba-
tera joan nahi due-
nak lehenbailehen
txartela hartzeko
eskatu dute anto-
latzaileek.

A z ke n e ko  u r te
hauetan sagardo-
tegi mugikorrak
errekista handia
izaten du. Aurten,
ortziralean izanen
da, arratsaldeko
8etan.

Adin guzietako jen-
dearentzako ikus-
garriak ekartzen
saiatzen dira anto-
latzaileak, eta ba-
tez ere, herritarrei
begira.

Plazako giroa ani-
matzea da antola-
tzaileen kezketako
bat. Bide horretan,
kapelu jaurtiketa
prestatu dute aur-
ten lehen aldiz. La-
runbat arratsalde-
ko 8etan izanen da
hori.
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20:00 TXUPINAZOA. 21:30 Plazan AFARIA MODESTOK alaitua.

11:00 Meza Nagusia. 21:30 Aperitifa txistulari eta dantzariekin. 16:00
Haurrentzako jokuak. 18:00 Txokolatada. 21:30 PAELLA jatea. Ondo-
tik KIKI BORDATXOrekin dantzaldia.

12:00 GORRITI bere animaliekin. 14:00 UGARANA elkartearen bazka-
ria La Koxka ostatuan. 14:30 Dianak denak mozorroturik.16:00 Hau-
rren jokoak. 20:00 Sagardotegi mugikorra TRIKIHOTS taldeak alaitu-
rik. 23:00 Rock kontzertua AIZKOR ERAUNTSIA taldearen eskutik.
01:00 GARRAXIrekin dantzaldia.

10:00 KONTRABANDISTEN lasterketa. 11:30 YINKANA. 14:30 Zikiroa
“Inpresentables” txarangak alaiturik eta gero kalejira karriketan bar-
na. 16:00 Karrak frontoneko aparkalekuan. 20:00 Kapelu jaurtiketa.
21:00 Indar berritzeko zingar jatea eta giro onari eusteko JUANCHO
EL CHARRO mariatxiekin dantzaldia.00:00 TRIKIDANTZ taldearekin
dantzaldia.

maiatzak20ASTEAZKENA

maiatzak21ORTZEGUNA

maiatzak22ORTZIRALA

maiatzak23LARUNBATA

Urdazubiko bestak

Aurten ere lasterkalari mordoxka espero dituzte Kontrabandisten proban.
Guztira, 10,3 km.ko ibilbidea osatu beharko dute partehartzaileek.
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16:00 LOS PICADORES DE VALL DE HE-
CHOren eskutik motozerra ikuskizuna
17:30 Herri kirolak, sokatira...19:30 Bo-
letoen zozketa: zorte on! 20:00 Pintxo-
ak denentzat. 

maiatzak 24 IGANDEA

ONGI PASTU BESTAK!!
Asteazkeneko afariko, paella jateko eta zikiroko txartelak fiteago 
hartzeko: Anastasi, Indianobaita eta Montxo
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ttipi-ttapa
Cederna-Garalur el-

karteak kudeaketa eta
marketin tailerrak anto-
latu ditu Leitzaldean eta
Baztan-Bidasoaldean,
negozio-ideia bat duten
sustatzaileei, azken bi ur-
teotan sortuak eta sen-
dotze bidean dauden en-
presei eta euren jardue-
ra dibertsifikatzeko inte-
resa duten negozioei zu-
zenduak. 

Lehenbiziko tailerra
Lekunberrin egin zen eta
bigarrena Leitzan egi-
nen da, hilaren 19tik
21era, 14:00etatik 17:00-
etara. Udaletxean egi-
nen da Merkataritza tre-
betasunak: nola harritu-
ko ditut nire bezeroak
izenburupean. Salmen-
ten profesional on batek
behar dituen trebetasu-
nak ikasi eta garatuz,
gehiago edo hobeki sal-
tzen erakutsiko da.

Maiatzaren 25etik
27ra, 14:00etatik 17:00-
etara, Elizondoko Ariz-
kunenean emanen da hi-
rugarren ikastaroa: Pu-
blizitatea nire negozio-
an: Merkataritza-plana.
Norbere enpresarentzat
merkataritza plana nola
landu eta betetzen ikas-
teko izanen da.

Maiatzaren 26tik 28ra,
Doneztebeko erakus-
keta aretoan, Marketin
eta animazioa saltokian
ikastaroa eginen da,
14:00etatik 17:00etara.
Hondar tailer honetan,
saltokia bizitza duen eta
bezeroak erakartzeko
xarmangarria den gune
bihurtzen erakutsiko da.

Informazio gehiago-
rako edo izen emateko,
948 625122ra deitu be-
har da (10:00-14:00).

Kudeaketa eta marketin tailerrak eginen dira datozen
asteotan Leitza, Doneztebe eta Elizondon
Izen emateko Cederna-Garalur elkartearen 948 625122 telefonora deitu behar da

IKASTAROAK
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Hasi dira Umore Onaren 50. urteurrena
ospatzeko ekitaldiak antolatzen  
Peñaren argazki erakusketa egin nahi da, besteak beste

Esteban AROTZENA
Herritar gehienek da-

kitenez, aurtengo Ama-
birjinetan 50 urte beteko
ditu Umore Ona peñak,
eta urteurren hau mere-
zi bezala ospatzeko,
abuztuaren 18ra bitarte
burutu beharreko zen-
bait ekitaldi antolatzen ari
da propio horretarako el-
kartu den lantaldea. 

Peñarekin, eta oro-
korrean, Amabirjinekin
zerikusia duten argazki
bilketari ekin nahi diote
lehenbailehen antola-
tzaileek. Jasotako ar-
gazkiak eskaneatu eta
fotokopiatu ondoren,
ikusgai paratuko dira he-
rriko hainbat lekutan. Ori-
ginala, jakina, jabeari
emanen zaio gero. 

Herriarentzat haundia
den ekimen honetan, ar-
gazkiak utziz kolaboratu

nahi duenak Amaiare-
nera jo behar du hil ho-
nen bukaera baino le-
hen, han jasoko baitute
peñaren eta Amabirjinen
50 urteko historia irudi-
katuko duen materiala.
Ondorengo asteetan
emanen dugu Ttipi-Tta-
pan urtebetetze borobil
honen aitzakian antola-
tutako gainerako ekital-
dien berri. 

Musika
emanaldia
hilaren 23an

Folk musika egiten
duen Mielotxin taldeak
joko du Ganbaran maia-
tzaren 23ko 20:00etan.
Udalarekin laguntzare-
kin Nafarroako Gober-
nuak hedatzen duen
Udaberriko Bira progra-
maren barrenekoa da
emanaldi hau.

GOIZUETA

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE

Txinoko bestak, mundialak
Ezin gehiago eskatu. Giro bikainean joan ziren maiatzaren lehenengo
asteburuan egin ziren Txino auzoko bestak. Ekitaldi guztiak arrakasta-
tsuak izan ziren, baina batez ere, herri bazkaria, 300 lagun bildu baitzi-
ren.

Baialtzinikin…
Apirilaren 30ean, Nafarroako Gobernuko eta Goi-
zuetako eta Donostiako udaletako ordezkariak
Artikutzan bildu zirela gure auzo horren etorki-
zunaz hitz egiteko? 

?
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Asier IMAZ
Astelehenean hasiko

da maiatzaren bukaera
arte iraunen duen XXXI.
Aste Kulturala. Deneta-
rik izanen da, baina aldi
honetan hilaren 29ra arte-
ko ekitaldiak aipatuko di-
tugu. Gainerakoak hu-
rrengorako utziko ditugu. 

Donostiarako
autobusa 

Leitza-Donostia joan-
etorria egiten duen Con-
da autobus konpainiak
ordutegi berriak jarri zi-
tuen martxan hilaren 7an.
Donostiara doan auto-
busa 11:45ean irtengo da
egunero. Arratsaldekoa,
berriz, 20:30ak inguruan.
Donostiatik Leitzara etor-
tzen dena egunero 9:00-
etan irtengo da eta arra-
tsaldekoa 20:15ean.

Herri Arteko
Pilota Txapelketa

Nafarroako Herri Arte-
koan aurten 9 herrik har-
tuko dute parte hiru mul-
tzotan banatuta, eta tar-
tean ariko da Leitza,  tal-
dean Uharte eta Arbizu
dituela. Herriko pilotari
hauek jokatuko dute: Al-
duntzin-Iriarte seniorre-
tan; Lezea-Eskudero ale-
binetan; Olano-Hernan-
dorena infantiletan eta
Jaunarena-Jaunarena ju-
beniletan. 

XIBAn txapeldun 
XIBA txapelketako bi-

garren saioa jokatu zen
maiatzaren lehen astebu-
ruan Goizuetan eta Lei-
tzak irabazi zuen lehia. 

Hilaren 18tik 31ra
Aste Kulturala
Denetariko ekitaldiak izanen dira
XXXI. edizio honetan

MAIATZAK 18
19:00etan liburutegian

leitzakultura.neten
aurkezpena.

20:00etan Aurreran hi-
tzaldia: Guatemala-
ko bizipenak.

MAIATZAK 19
20:00etan zineman hi-

tzaldia: eskularien
eskuetako gatazkak.

MAIATZAK 20
20:00etan Aurreran hi-

tzaldia: Atondu li-
buruaz; eta Euskal
Jantzien Atontze tai-
lerra.

MAIATZAK 22
15:30-16:30 eskolan Xa-

mariko jolasak.
17:00etan eskolan an-

tzerkia: Xamariko-
ren kutxa magikoa.

20:00etan Aurreran hi-
tzaldia: Jaki(te)az. 

23:00etan Peritzan rock
kontzertua Hoey &
The Mussels taldea-
rekin.

MAIATZAK 23
11:00-13:00 igerilekuan

graffiti tailerra:
emaiozu igerilekua-
ri sentsualitate pun-
tu bat (12-15 urte).

12:00etan Gaztetxean
antzerkia: Eta kar-
mele.

14:30ean Gaztetxean,

bazkaria.
Ondotik, argazki ema-

naldia etahitzaldia:
Hegoameriketara bi-
daia.

19:00etan kalejira FTF
Stree Bandekin.

21:00etan Gaztetxean
luntxa.

23:00etan Gaztetxean
kontzertua.

MAIATZAK 24
10:00-14:00 Gorrittene-

an Peru-harrira bi-
sita librea.

12:30ean aurkezpena.
18:30ean organo kon-

tzertua. 
20:00etan zineman dan-

tza garaikidea: Lo-
cus desertus.

MAIATZAK 25
20:00etan Aurreran

ahozko ondarea
proiektuaren aur-
kezpena.

MAIATZAK 26
19:00etan liburutegian

hitzaldi-ikastaroa:
Ordenagailu bat ero-
si duzula? Eta zerta-
rako?

MAIATZAK 27
19:00etan Aurreran hi-

tzaldia: Haurren
adopzioa.

Ondotik jolasaldi irekia.

MAIATZAK 28
20:00etan Aurreran hi-

tzaldia: 1512ko Na-
farroaren konkista.

MAIATZAK 29
20:00etan Torrean an-

tzerkia: Nik egin be-
harko & ko.

00:00etan Torrean hea-
vy kontzertua Kan-
taflor taldearekin.

ARGAZKIA: ASIER IMAZ

Amazabaleko ikasleak ‘hezkuntza sistema
propioaren alde’ greban
Ikasle Abertzaleak apirilaren 30erako greba deialdiari erantzunez, Ama-
zabal institutuko hainbat ikasle kalera irten ziren.  Elkarretaratzea eta ma-
nifestazioaren ondotik, plazan bi taldetan banatu ziren ikasleak. Batzuk
jolas egin zuten eta besteek, berriz, udaletxetik zintzilikatu zuten pan-
karta: Gure Hezkuntza Sistema propioaren alde! Eskubide demokratiko-
en alde! Hezkuntza hezkidetzailea! Euskal Eskola Nazionala!. 

ARGAZKIAK: ASIER IMAZ

Mugarriak ezagutzeko 
Gure inguruneak ezagutzeko aukerak ez dira
amaitu. Apirilaren amaieran herriko mugarrien
inguruan bi ekimen egin zituzten, baina ez dira
azkenak izanen. Mugarrian non aurkitzen diren
jakiteko Mendibil mendi taldeak, Aurrera Kirol El-
karteak eta Kultur Taldeak mugarrien inguruko
hitzaldia eta mendi irteera antolatu zuen. Hitzal-
dia Migel Elosegik eskaini zuen.

LEITZA
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Juana Mari SAIZAR
Haur, guraso eta es-

kolen arteko topaketa
eginen da larunbat ho-
netan, maiatzak 16, Are-
son. Herritarrekin bate-
ra, Arano, Goizueta, Lei-
tzakoak bilduko dira. 

Helburua lau herrie-
tako haurrak, gurasoak
eta irakasleak jai giroan
elkartzea izanen da.  Ho-
rrekin batera, aisialdi osa-
sungarria bultzatzen,
ikasleak eta taldeek egin-
dako ekintzak gurasoei
eta herritarrei erakusten
eta Aresoko herria eza-
gutzen saiatuko dira.

Ekitaldiak goizean
11:00etan hasiko dira.
Bazkalordura bitarte, jo-
lasak, Leitzako dantza-
ri ttikiak, Leitzako txistu-
lariak eta Goizuetako
Zahagi Dantza izanen
dira. 

13:30etik 15:30era
bitarte bazkaldu eginen
dute eta bazkalondoren,
eskoletako umeen eki-
taldiak izanen dira. Bu-
katzeko txokolatea har-
tuko dute eta trikitixa iza-
nen da plazan.

Adur Etxezarreta
bikain eskiatzen

Adur Etxezarreta, 13
urteko gazte eskiatzai-
lea, Nafarroko Eski Klu-
beko partaidea da eta
izugarrizko marka egin

du: Espainiko Txapel-
ketan hirugarren postua
lortu baitu. Horretaz apar-
te, urteko eskiatzaileen
sailkapenean infantilen
kategoriako lehen mai-
lan lehen postuan dago. 

Txapelketa hiru fase-
tan jokatu zuten: lehena
eta bigarrena Candan-
chun eta Alto Campon
izan zen, eta 60 hobe-
renek Sierra Nevadan fi-
nala jokatu zuten. Hiru
modalitate diferentetan
lehiatu ziren kirolariak:

super gigante; gigante
eta slalom deitzen dire-
netan. Super Giganten
lehen postua lortu zuen;
gigantean hirugarren gel-
ditu zen  eta slalomean
laugarren. Sailkapen oro-
korrean,  hiru probak har-
tzen dira kontuan eta hor
hirugarren gelditu zen. 

Kontuan izan behar
da aste buruetan baka-
rrik entrenatzen duela,
eta benetako dohaiak
izango ditu Adurek ho-
rrelako markak egiteko,

Animo eta segi gogor lan
egiten, hemendik aurre-
ra zertaz hitz egin eman-
go du eta.

Olazabal aurrera
Beste kirolari bat ere

aipatu behar dugu, orain-
goan, Mikel Olazabal pi-
lotari gaztea.  Bigarren
mailako eskuz banaka-
ko txapelketan  parte har-
tzen ari da eta oraingoz
bi partida irabazi ditu. Ho-
ni ere gogor lanean se-
gitzeko animoak.

Areso, Arano, Goizueta eta Leitzako
eskolen topaketa larunbatean
Besteak beste, jolasak, dantzariak eta bazkaria izanen dira

ARESO

176.700
euroko udal
aurrekontua
onartu da
Kontxi KLABER
176.782 euroko au-
rrekontua onartu du
Udalak 2009rako.
Aurreko urtearekin
alderatuz, jaitsi egin
behar izan dute, Iñi-
go Larrea alkateak
Ttapa-Ttapari azaldu
dionez, «aurrekon-
tua jasotzen ditugun
dirulaguntzen ara-
berakoa izaten de-
lako». Horrez gain,
Heinneken lante-
giarekin ere gora-
beherak izan litez-
ke. Momentuz urte
honi dagozkion ta-
sak ordaindu ditu en-
presak, baina diru
hori galtzeko arris-
kua egon daitekee-
la aipatu digu alka-
teak, lantegiarekin
gertatzen denaren
arabera. «Zehaztu
gabe dago orain-
dik».
Gainerakoan, aur-
tengo inbertsio na-
gusiena mendietan
lanak egiteko izanen
da. Hala, aurrekon-
tutik 33.000 euro ho-
rretara bideratuko
dira. 
Bestalde, aipatu,
aparteko 22.500 eu-
ro aurreikusi direla
ur kanal izazioan
obrak egiteko. 

ARANO

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Santakruzeko erromeria
Maiatzaren lehenengo igandean, ohitura den bezela, Santakruzeko ermi-
tara erromeria egin zen. Aurten eguraldiak lagundu egin zuen, baina jen-
dearen parte-hartzea oso eskasa izan zen. Ohiturak mantendu nahian, ba-
tzuen esfortzua ikusten da, ermita garbi eta egun horretarako prestatua
egoten delako, meza ondorengo hamaiketakoa ere izaten da eta maia-
tzeko loreak neska gaztetxoen eskutik. Eskertzekoa da, eurei esker gau-
za eder bat zutik mantentzen baitira.

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458

          



ttipi-ttapa • herriz herri

2009/05/14 • 494. zbk. 

36

Margari eta Koro
N-121B errepidean

egiten ari diren zehar-
bideko lanak aitzinera
segitzen dute, eta Ur-
dazubiko Udaletik Ttipi-
Ttapari adierazi diote-
nez, erritmo onean do-
az. 

Azysa enpresa da
obra egiten ari dena,
2.718.000 euroko au-
rrekontuarekin. Lau hi-
labeteko epea du lanak
akitzeko eta beraz, oke-
rrik ezean, uda honeta-
rako zeharbide berriak
trafikoarentzako zaba-
lik egon beharko luke.

Bere garaian aipatu
bezala, zeharbideak sei
biribilgune eta zubi be-
rri bat izanen ditu. Hain
zuzen, zubi berriko la-
nak bukatzear daude.

Ur hornidura
sarean lanak

Ur hornidura sarea-
ren lanak ere egiten ari
dira Urdazubin. Udalak
A. Bengoetxea enpre-
sari agindu dizkio lanak.

Proiektu hau 2005-
2008ko Tokiko Azpiegi-
tura Planaren barrene-
an dago.

Urdazubiko
bestak eta
lasterketa

Urdazubiko Salbato-
re bestak laster izanen
dira, maiatzaren 20tik
24ra. Egitaraua aldiz-
kariko gehigarrian aur-
kituko duzue. Halere, ai-
patu, bestetako progra-
maren barnean, kon-
trabandisten lasterketa
eginen dela. Maiatza-
ren 23an, larunbata, iza-
nen da, 10:00etan.

Proba honen berezi-
tasuna, Sarako laster-
ketaren gisan, bai ate-
ratzerakoan eta baita ai-
legatzerakoan bizka-
rrean karga eramaten
dutela da. Bertzalde,
aurten aldaketa bat iza-
nen da: plazan finitu be-
harrean, Etxeberria on-
doko belategian finitu-
ko dela, 10 kilometro eta
300 metro egin ondotik.

Dantxarineako
zeharbideko lanak
udarako akituak
egonen dira
2,7 milioko aurrekontuarekin
Azysa enpresa ari da lanak
egiten

UTZITAKO ARGAZKIA

Zeharbideko zubi berria bukatzear dago.

ARGAZKIA: KORO ETA MARGARI

Sokatira jardunaldia Zugarramurdin
Apirilaren 23an Nafarroako Lauko Sokatira Txapelketaren lehen saioa
egin zen Zugarramurdin. Bestetatik aparte, ez dugu sekulan kirol hau
ikusteko aukerarik izan herrian, eta gainera, bertze bixigarri bat ere
izan zuen txapelketa honek: gure herrietako gazte batzuek ere parte
hartu zutela. Urdazubiko Miren eta Maite Bengoetxea eta Elena Ansa-
las Amaiurko taldean aritzen dira, eta bi urdazubiarrak aritu ziren egun
honetan. Lau pisu diferenteetako taldeak ziren, eta guztien buruan
hauek izan ziren jardunaldiko irabazleak: emakumezkoen 250 kiloko-
en kategorian, Amaiur izan zen irabazle eta 265 kilokoen mailan Saka-
na; gizonezkoetan, Amaiur eta Berriozarko bi taldeak berdinketarekin
gelditu ziren; eta kadeteen mailan, Basaburua eta Txantreakoak ber-
dindu egin zuten. Txapelketako bigarren jardunaldia ere jokatua da eta
hirugarrena eta azkena larunbat honetan jokatuko da Berriozarren. Xe-
hetasun gehiago  kirolen atalean.

ZUGARRAMURDI/URDAZUBI
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ttipi-ttapa
Francoren diktadura

garaian, Baztanen ha-
labeharrez lanean ari-
tu ziren presoak omen-
duko dituzte asteburu
honetan Iruritan, Uda-
lak, Iruritako herriak,
Geronimo de Uztariz
Institutuak eta Memo-
riaren Bideak erakun-
deak antolatuta.

Bertzeak bertze, Iru-
ritatik Artesiagara doan
bidea egitera behartu
zituzten preso errepu-
blikarrak eskualdean,
eta horiek izanen dituzte
gogoan omenaldian.

Ekitaldi nagusia la-
runbatean, maiatzak 16,
izanen bada ere, lehe-
nagotik ere izan da eta
izanen da bertzelako-
rik. Maiatzaren 8an,
erraterako, Desafectos:
Esclavos de Franco en
el Pirineo dokumenta-
la ikusteko aukera izan
zen Elizondoko Arizku-
nenea Kultur Etxean.
Ortziralean, berr iz,
maiatzak 15, Bigarren
Errepublikari buruzko
hitzaldia eskainiko du

Emilio Majuelok Irurita-
ko Gizarte Bilgunean:
La Segunda Republica:
R i c a r d o  Z a b a l z a .
19:30ean hasiko da. 

Omenaldia, berriz,
larunbatean eginen da
Irurita-Artesiagako bi-
dearen 13. kilometro-
a n ,  P i t z a m a r r e n .
12:00etan hasiko da
ekitaldia eta bertzeak
bertze, eskultura bat pa-
ratuko dute. 

Frankismoan ‘bortxazko lanak’ egin zituzten
presoak omenduko dituzte larunbatean Iruritan
Horrez gain, Bigarren Errepublikari buruzko hitzaldia izanen da ortziralean

BAZTAN

ARGAZKIAK: ANA VILLORIA

Artesiagako errepidea Francoren garaiko presoekin osatu ziren langileen batailoiek egin zuten. Tartean
zegoen Iruritan bizi den Pedro Aranguena Bixkai ere. Goiko argazkian batailoian ageri da eta behekoetan
Pedro Aranguena orduan eta gaur egun.
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ttipi-ttapa
Nafarroako Gober-

nuak ematen dituen di-
rulaguntzak %96 mu-
rriztu direla-eta, diru itu-
rri berriak bilatzeko bi-
dean zozketa haundi bat
eginen du Xorroxin Irra-
tiak uztailaren 26an, Eli-
zondoko Santiago bes-
tetan.Behikaka.com ize-
na jarri diote ekimenari
eta bertze zenbait lekue-
tan egin den bezala,
behien kakak erabakiko
du sariduna. Kasu hone-
tan, hiru behi sartuko di-
ra Xorroxinen egoitzaren
parean dagoen belagian.
Belagia metro erdi luze-
zabal izanen duten 4.000
laukitxoetan banatuko
da, guzira 50 lerro eta 80
zutabe osatuz eta lauki-
txo horiek salgai jarriko
dira, 5 euro balioko du-
ten boletoen bidez.

HIRU SARI BIKAIN

Hiru behi sartuko di-
ra belagian. Lehenbizi-
koaren kakak hirugarren
saria emanen du: Zu-
maiako Karakas landa-
etxean bi lagunendako

asteburuko egonaldia;
Zumaiako Talasozelai ta-
lasoterapia gunean zir-
kuito bat hamar lagu-
nendako eta Basakaitz
esneki lotea. 

Bigarren behiaren ka-
kak bigarren saria era-
bakiko du: Izabako Txa-
patera landa-etxean 6 la-
gunendako asteburuko
egonaldia; Arabako Mu-
rua herriko Gorbeia lan-
da-etxean bi lagunen-
dako asteburuko ego-
naldia, Aizarozko osta-
tuan bi lagunendako afa-
ria eta Lurlan produktu

lotea. 
Hirugarren behiaren

kakak lehen saria bana-
tuko du: Enkarterrietako
Amalurra hotelean aste-
beteko egonaldia bi la-
gunendako; Castillo de
Gorraiz hotelean bi la-
gunendako afaria, spa
eta gaua, Arzak jatetxe-
an afaria bi lagunenda-
ko eta Aroa ardo lotea.

EPAILE ETA GUZI

Ekimena apirilaren
28an aurketu zuten Xo-
rroxin Irratiko kideek. Fer-
nando Anbustegi esata-

riak jakinarazi zuenez,
«behiak kaka egiten duen
laukitxoaren jabea iza-
nen da sariaren irabaz-
lea, baina dudak ere sor
daitezke, zein laukitxo-
tan egin du kaka, non ha-
si eta bukatzen den…
guztiak argitzeko arauak
idatzita daude eta hiru
epaile arduratuko dira.
Eta kaka egiten ez ba-
du? Hori ere arauetan
ageri da». Dirua biltzea
da helburuetako bat, bai-
na Xorroxingo langileek
argi utzi dute ez dela ho-
ri bakarrik izanen: «Uz-

tailaren 26an besta ttiki
baten moduan plantea-
tuko dugu zozketa, mu-
sika, zuzeneko irratsaioa,
bertsolariak, jokaldi ho-
berenen komentarioak…
izanen ditugu, eta tra-
goxkaren bat hartzeko
ostatua ere bai».

Kamisetak ere atera
dituzte zozketa berexi ho-
netarako, eta irratian eta
bertze hainbat puntutan
salgai izanen dira. Zoz-
keta urtero egiteko as-
moa dute eta horren ingu-
ruko  in fo rmaz ioa
www.behikaka.com hel-
bidean egonen da.

Xorroxineko kideek
eskerrak eman nahi izan
dizkiote Lore, Zagua eta
Erdiz behiei, ideia izan
duen Xabi Ballarenari,
behiak zaindu eta ekarri
dituen Jokin Ramirezi,
Dani Fano marrazkila-
riari eta belagia utziko
dien Fermin Arrasateri,
baita saria posible egin
duten komertzioei eta 28
urte hauetan, publizita-
tearen bitartez lagundu
duten hainbat komertziori
ere. 

Behi kakak erabakiko du Xorroxin
Irratiaren aldeko zozketa
Dirua biltzeko zozketa berezia uztailaren 26an eginen da Elizondoko belagi batean

BAZTAN

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Xorroxin Irratikoek behi eta guzi eman zuten aurkezpen prentsaurrekoa. 
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Maite OTEIZA
Berriki, Javier Caba-

llero Nafarroako Gober-
nuko Barne kontseilariak
eta Virginia Aleman alka-
teak Elizondon Foru Po-
liziaren komisaria berria
eraikitzeko akordioa si-
natu dute. Baina gaia ez
da denen gustukoa.

Gaur egun, Elizondo-
ko Santiago karrikan du-
ten bulegoa Baztanberri
plazara lekualdatuko da.
Eraikina Udalak dohai-
nik utzi duen lur eremuan
egitea da asmoa. Gas-
tuak, berriz, Gobernuak
hartuko ditu bere gain.

Proposamen honek,
baina, desadostasunak
eta kritikak eragin ditu.
Alde batetik, bertako ba-
rrideek erabilera publiko
eta soziala duen lekua
galduko luketela diote,
eta eragozpenak sortu-
ko direla. Lerro hauek
idazterakoan auzotarrek
669 sinadura bilduak zi-
tuzten komisaria Baz-
tanberrin egitearen kon-
tra.

Bertzetik, foruzainen
sindikatuek ere euren de-
sadostasuna agertu du-
te, oraingo egoitzean egin
den gastuarengatik, eta
«behin behineko zerbait»
zela, ez zelakoz behin
ere argudiatu.

Lerro hauek argia iku-
si orduko, Xabi Torres Eli-

zondoko alkateak elizon-
dar guztiei batzar batera-
ko deia egina zien, gaia-
ri buruz mintzatzeko.

Berroetako
bestak

Berroetako Mende-
koste bestak maiatzaren
29, 30, 31 eta garagar-
tzaroaren 1ean eginen
dira. Egunez eguneko
xehetasunak hurrengo
alean aipatuko ditugu.

‘Metaziri’ren ale
berria

Metaziri aldizkariaren
11. alea maiatzaren 29an
aurkeztuko dute Elizon-
doko Gaztetxean. 20:30-
erako paratu dute hi-
tzordua. Aldizkariko
gaien inguruko eztabai-
da ere eginen da.

Lekarozko
kolegioa

Lekarozko kaputxi-
noen kolegioan etorki-
zunean zein proiektu egi-
nen den oraindik ez da-
go erabakia, baina bizpa-
hiru urte barru jarduera
eremu berria martxan
egonen dela adierazi du
Alvaro Miranda Nafarroa-
ko Gobernuko Ekonomia
eta Ogasun kontseila-
riak. Apiril hondarrean
PSNk egindako galde-
rari erantzunez eman zi-
tuen azalpenak Miran-

dak Parlamentuan.
Martxoan Lekarozko

Ikasle Ohien Elkarteak,
Udalak eta Nafarroako
Gobernuak akordioa si-
natu zuten egoitzaren

etorkizuna erabakitzeko.
Apirilaren 6an, berriz,
proiektua nondik jo jaki-
teko SPRIN erakundea
kontratatzeko erabakia
hartu zuen Kolegioaren

inguruan eratutako ba-
tzordeak. Ideien lehia-
keta egin eta egokiena
dena egitea izanen da
hemendik aitzinerako
pausoa.

Foru Poliziaren komisariak desadostasuna
sortu du auzotarren artean
Baztanberriko barrideek dagoeneko 670 inguru sinadura bildu dituzte

BAZTAN

ARGAZKIAK: ONDIKOL

Lekarozko institutuko ikasleak irratiafizionatu
Irratia Eskolan Europako Egunean parte hartu zuen lehenbiziko aldiz Leka-
rozko institutuko  ikasleek maiatzaren 4an eta 5ean. Iruñeko Irratiafiziona-
tu Elkartearen (URP) ekimenez, bi irrati emisora ezarri ziren Nafarroan eta
horietako bat Lekarozko institutuan. Honela, ikasleek zuzenean irratiafizio-
natuen mundua ezagutzeko modua eduki zuten, mikrofonoen bitartez me-
zuak igorriz eta irrati bidezko kontatuak eginez parte hartzen duten ikastetxee-
kin eta bertze herrialdeetako irratiafizionatuekin. 
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Xan HARRIAGUE
Joko Berri Txapel-

ketaren garaikurrak
Urruñara joan dira aur-
ten. Dellier eta Lizardik
irabazi dute finala Aran-
buru eta Yousteden
kontra 40 eta 25 nagu-
situz. Maiatzaren 2ko
arratsaldean jokatu zi-
ren aurtengo finalak,
eta lehen bezainbat
jende ez bada ikuste-
ra joaten ere, giro po-
lita izan zen. 

Bigarren mailan fi-
nala zertxobait oreka-
tua izan zen, baina az-
kenean, Dibar eta Aro-
zena nagusitu ziren 40
eta 29 Housset eta Ez-
kurraren kontra. 

Hirugarren maila ga-
raipena Iribarren eta
Merlorentzat izan zen
Saint Martin eta Guil-
sou menean hartuz 40
eta 22. 

Laugarren mailako
finala markagailu be-
rarekin finitu zen. Goie-
netxe eta Mendiondek
40 eta 22 irabazi zie-
ten Irazoki eta Larron-
di.

Pala txapelketa
Finala erabaki gabe

gelditu da maila nagu-
sian. Ladebat eta It-
hurbisque 31 eta 25 ai-
tzinean zirelarik, Arta-
yet eta Dorisbouren
kontra, batek min har-
tu zuen, eta ezin izan
zuen partida segitu.
Baina ez dute finala ho-
rretan utzi, eta hura fi-
nitzea ala errepikatzea
onartu dute herriko bes-

ten asteartean. 
Gaineratiko hiru fi-

naletan ez zuten pro-
blemarik izan. Bigarren
A mailan Halsouet eta
Sorhouet nagusitu zi-
ren. Finalean Lafitte eta
Lafitte bikotea menean
hartu zuten 50 eta 41.
Bigarren B mailan, be-
rriz, Halsouet eta Pey-
reblanque dira aurten-
go txapeldunak, finale-
an Neys eta Fourme-

au garaitu baitzituzten
50 eta 37. Hirugarren
mailan izan zen finalik
estuena. Delavaca eta
Larretxerentzat izan
zen garaipena, baina
lan anitz egin behar
izan zuten Larramendi
eta Larronde menean
hartzeko 50 eta 46.

Atxurin Urdinen
ateraldia
Atxuri Urdin, Reala fut-

bol taldeko peña, Hues-
can (Espainia) egon da
han jokatu baitzuen
duela hiru aste Donos-
tiako taldeak. Heme-
zortzi lagun joan ziren,
gehienak herrikoak bai-
na Oiartzungo (Gipuz-
koa) eta Berako adis-
kide batzuk joan ziren
haiekin. Egun pasa
egin zuten eta Reala-
ren garaipena ikusi eta
gero etxera itzuli ziren.
Realak 2 eta 1 irabazi
zion Huescari. 

Hitzaldia
1609ko hilketen
harira

1609ko sorginen au-
ziaren urteurrenaren
harira, hainbat hitzaldi
egiten ari dira Lapur-
din, eta horietako bat
Saran eginen da. Ekai-
naren 20an, Mugak: no-
laz eta noiztik? gaiari
buruz mintzatuko da
Aitzpea Leizaola, Eus-
kal Herriko Unibertsi-
tateko irakaslea. Orti-
lopitzen izanen da eki-
taldia, 21:00etan hasi-
ta.

Dellier eta Lizardi urruñarrek irabazi dute
Joko Berri Txapelketa  
Pleka Trinketeko Pala Txapelketaren final nagusia bestetan jokatuko da 

SARA

ARGAZKIA: XAN HARRIAGUE 

Pleka Trinketeko Pala Txapelketako txapeldunak eta txapeldunordeak anto-
latzaileekin batera.



Franck DOLOSOR
Milesker. Hitz hau ira-

kur daiteke egun haue-
tan Senperen dagoen
bandera batean. Aitzi-
neko egunetan, Aupa
SPUC afitxak ikus zi-
tezkeen nonahi herrian.
SPUC herriko errugbi
taldeak berriki egin duen
balentria aipatzen dute
ikur hauek. 

Maiatzaren 3an, La-
rresororen kontra Lan-
detan jokatu duten Oho-
re saileko finala ez du-
te berehala ahantziko
Senpereko errugbila-
riek. Alta, eguna gaizki
hasi zuten, Ubiriak eta
Arrayagok min hartu bai-
tzuten beroketan. Hale-
re, zelairatu zirenek one-
na eskaini eta sorpresa
haundia sortu zuten. Le-
hen denboraldiaren bu-
ruratzean 26 eta 0 egin
zuen markagai luak
SPUCen alde. Oren bat
geroago, 29 eta 17 zen-
bakiak ageri ziren mar-
kagailu berean. Larre-
soroko mutilen kopetak
ilunak ziren bitartean,
poza nagusi zen sen-
pertarren artean. 

Kirolariek garaipe-
naren ikurra erakutsi zu-
ten besta giro parega-
bean segitzaileak ingu-
ruan zituztelarik. «Guti-
tan bizitzen den poz
haundiko momentua

izan zela», erran dio Tti-
pi-Ttapari David Gaillet
taldeko kapitainak . Ge-
ro, xanpaina edan zu-
ten aldageletan eta os-
pakizunak segitu zuen
Saint Sever-eko herrian. 

Gauerdian, jokalariak
eta segitzaileak Senpe-
rerat itzultzean, garai-
pena haundizki ospatu
zuten berehala Amo-
tzeko Blankartegian.
Mendionde familiaren
ostatuan «erregeak be-
zala hartu zituztela» ez
du sekulan ahantziko
Gaillet-k.   

25. URTEURRENA

Maiatzaren 8an, bes-
ta haundia egin zuten
Senpereko errugbila-

riek. Frantziako txapel-
dunak izan zirela 25 ur-
te bete direla gogoratu
zuten eta denbora be-
rean ustekabeko garai-
pen berria behar beza-
la ospatu zuten. 

Senpertarrek irabaz-
tea sorpresa izan dela
diote errugbi adituek eta
prentsak. Larresorota-
rrek Larresoro txapel-
dun zioten gapeluak
prestatu zituzten aise
nagusitzea pentsatzen
baitzuten. Dena den,
ohore saileko ikurra
Senperen da orain eta
gure herriko taldea Fé-
dérale hiru sailean ari-
ko da hemendik goiti.
Frantziako txapelketan
sailkatu dira, eta beraz,

partida bat jokatu be-
harko dute oraino on-
doko egunetan.

Hiru herritar
bikain aintzirako
triatloian

Azken momentuan
agertu ziren errusiarrak
nagusitu ziren maiatza-
ren 2 eta 3ko astebu-
ruan, aintziraren ingu-
ruan iragan zen tria-
tloian. Bi egunetan, 1200
kirolari aritu ziren nor
baino nor zeruan iduz-
kia nagusi zelarik.

Igande goizeko fro-
gan, 750 metra igerika,
20 kilometra bizikletez
eta 5 kilometra lasterka
egin behar ziren Sprint
deitu sailean. Bergerac-

eko ordezkari bat izan
zen onena, oren bat eta
hamar minuta eman bai-
tzituen ibilbide osoa egi-
teko. Ondotik, hiru sen-
pertar ziren: Jerôme
Bergara ibarrundarra
berrogoigarren tokian,
hameka minuta eta be-
deratzi segundatarat;
Alain Munduteguy hel-
barrundarra hirurogoita
bederatzigarren lekuan,
hamabortz minuta eta
berrogoita hiru segun-
datarat; eta azkenik An-
toine Arnal Saint Chris-
tophe ikastetxeko ira-
kaslea ehunta hogoita
hamabortzgarren to-
kian, hogoita hiru minu-
ta eta berrogoi segun-
datarat. Orotarat, 220
lagunek parte hartu du-
te lehian eta beraz, ar-
gi da senpertarrek toki
onak erdietsi dituztela.

Aintzirako
bestak hilabete
akaberan

Azken bi urteetako
ohitura jarraikiz, aintzi-
rako bestak maiatzaren
30ean iraganen dira.
Aurten hiru berritasun
daude, arratsaldean pe-
tanka zoingehiagoka
eginen dela, oturuntza
arratsean izanen dela
eta pittaka jateko par-
tez, xerri ttiki errea das-
tatzen ahalko dela.
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Errugbylariak Fédérale hiru lerroan
sailkatzeak besta giroa piztu du herrian
Aurten 25 urte bete dira Senpereko errugbilariek Frantziako txapelketa irabazi zutela

ARGAZKIA: PELLO FAGOAGAK UTZITAKOA

1973an, Frantziako txapelketako final-laurdenak jokatzerat heldu ziren sen-
pertarrak. Lehenagoko gazte hauek fiersko dira gaurko jokalariek egin du-
ten balentriaz!

SENPERE
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SORTZEAK
Ekai Elortza Rekarte, Donamariakoa,
apirilaren 18an.
Nahia Ziganda Bengoetxea, Donez-
tebekoa, apirilaren 21ean.
Omar Iratzoki Ezkurra, Sunbillakoa,
apirilaren 27an.
Irati Telletxea Ezkurra, Leitzakoa, api-
rilaren 18an.
Añez Iribarren Valverde,Etxalarkoa,
apirilaren 24an.
Julen Baleztena Otxotorena, Leitza-
koa, apirilaren 30ean. 
Leire Maritorena Erroz, Anizkoa, maia-
tzaren 6an.

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

HERIOTZAK
Jose Luis Iribarren Perurena, Goi-
zueta, apirilaren 21ean, 49 urte.
Jesus Etxegia Berroeta, Goizueta-
koa, apirilaren 29an, 76 urte.
Juliana Etxegarai Lastiri, Erratzukoa,
apirilaren 23an, 87 urte.
Pilar Aginaga Arribillaga, Berakoa,
apirilaren 23an, 82 urte.
Jesusa Cambronero Benito, Elizon-
dokoa, apirilaren 25ean, 82 urte.
Consuelo Fernandez Lopez, Lesa-
kakoa, apirilaren 28an, 59 urte.
Jesus Goia Errandonea, Berakoa, api-
rilaren 28an, 50 urte.
Pilar Iturralde Barberena, Erratzukoa,
apirilaren 29an, 95 urte.
Jose Mari Baleztena Monaco, Lei-
tzakoa, apirilaren 29an, 45 urte.
Yamiled Giraldo Quintero, Iturengoa,
apirilaren 25ean, 33 urte.
Hilario Barbezuguy Bikondo, Ariz-
kungoa, apirilaren 30ean, 82 urte.

EZKONTZAK
Igor Aldaia Zabaleta eta Ana Isabel
Aliseda Saquete, Leitzakoa eta Ma-
drilekoa, apirilaren 18an Leitzan.
Juan Jesus Olano Villabona eta Er-
nestina Martinez, Leitzakoak, apirila-
ren 27an Leitzan.
Jose Javier Aierdi Arribillaga eta
Amaia Azpirotz Rekondo, Tolosa eta
Leitzakoa, apirilaren 18an Leitzan.
Aitor Perurena Eskudero eta Sandra
Polanco Monsalve, Leitzakoak, apiri-
laren 25ean Leitzan.
Ander Gaston Lujanbio eta Naroa
Arroio Regeiro, Goizueta eta Donos-
tiakoa, apirilaren 25ean, Goizuetan.
Jose Miguel Otxoteko Iratzoki eta
Elisabeth Asto Mendoza, Lesaka eta
Perukoa, apirilaren 18an Lesakan.
Jose Manuel Iribarren Arretxea eta
Olatz Maia Elizondo, Doneztebe eta
Lesakakoa, apirilaren 25ean Lesakan.
Miguel Alfonso Feito Bergaraeta Ire-
ne Lopez Barrachina, Lesaka eta Sa-
badellgoa, apirilaren 25ean Lesakan.
Patxi Abete Otazu eta Idoia Etxeni-
ke Martinez, Iruñeakoak, maiatzaren
2an Zugarramurdin. 
Fernando Irazokieta Itziar Agirre, Le-
sakakoa eta Etxalarkoa, maiatzaren
9an Etxalarren.

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

Fernanda
MARIEZKURRENA

BAZTARRIKA
Eratsunen, 2009ko apirilaren 19an
Emazte ona, ama zoragarria 

eta amatxi ezin hobea.
Erraza izan da zu maitatzea, 
baina ezinezkoa zu ahaztea.

Nahiz eta urruti egon, 
beti gure bihotzean egongo zara.

MAITE ZAITUGU

ZURE FAMILIA
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ttipi-ttapa
Berako Mendi Itzulia-

ren ondotik, Baztanek
hartuko du eskualdeko
mendi ateraldien leku-
koa. Maiatzaren 31n Baz-
tango Mendi Martxa egi-
nen da, aurten XVI. al-
diz. Ibilaldia urtero die-
ferentea izaten da eta
oraingo honetan, Zigan
hasi eta akituko da.

34 kilometroko luze-
ra eta 1.980 metroko des-
nibela duen itzulia egin
beharko dute mendiza-
leek. Bataz bertzeko irau-
pena 8 ordukoa izanen
dela iragarri dute Baz-
tango Mendigoizaleak
antolatzaileen elkartetik.

Izen-ematea eta irtee-
ra Zigako frontoian iza-

nen dira, baina, aipatu,
Baztango Mendigoizale-
en web orrian ere eman
daitekeela aitzinetik ize-
na (www.baztangomen-
digoizaleak. org). 10 eu-
ro ordaindu beharko di-
ra. Ibilaldia 7:00etatik
7:30era abiatuko da.

Izena ematean parte-
hartzaile bakoitzari ema-
nen zaion txartela kon-
trol guzietan erakutsi be-
harko da.

ANIZ ETA BERROETAKO

LURRETAN

Zigako frontoitik abia-
tuz, hauek izanen dira
ibilbidean igaroko diren
lekurik aipagarrienak:
Aniz, Berroeta, Santa
Barbara, Mendiola (le-

henbiziko kontrol pun-
tua), Belate (bigarren
kontrol puntua), Gartza-
gako Lepoa, Kanala (hi-
rugarren kontrola) eta be-

rriz Zigara itzuli beharko
da. Bidean janari eta osa-
sun zerbitzua eskainiz
postuak egonen dira.
Ez da sailkapenik ego-

nen eta kontrol postueta-
tik finkatutako ordutegian
pasatzen diren parte-har-
tzaileei diploma bana
emanen zaie.

Baztango Mendi Martxa maiatzaren 31n
eginen da Zigan hasi eta akituz
34 kilometroko ibilbidea eta 1.950 metroko desnibela izanen ditu

MENDIA

ARGAZKIA: WWW.BAZTANGOMENDIGOIZALEAK.ORG

Baztango XVI. Mendi Martxa 34 kilometrokoa izanen da, iaz Arraiozen egin
zena bezala.

ttipi-ttapa
Urdazubiko Salbato-

re besten barne jokatu-
ko da aurten ere kontra-
bandisten lasterketa,
maiatzaren 23an. Orain
arte Udalak antolatu izan
badu ere, aurten gazte-
ak arduratu dira. 
10 kilometro eta 300 me-

troko luzera eta 500 me-
troko desnibela duen ibil-
bidea egin beharko du-
te korrikalariek eta Etxe-
berrian hasita, Montxo,
Elixondokoborda, Azkar,
Mi txe lenborda  e ta
Atzuan barna pasatu be-
harko dute, berriz Etxe-
berrira bueltatu aitzine-

tik. Tarte horretan, bi hor-
nidura puntu izanen dira
eta akaberan, luntxa iza-
nen da. Aipatu, hasiera-
ko eta helmugako 300
metroak zakuarekin egin
beharko direla, garai ba-
teko kontrabandisten gi-

sara.
Izen-ematea egune-

an egin beharko da,
8:00etatik 9:30era bitar-
tean eta 10 euro ordain-
duta. Lasterketa, berriz,
10:00etan hasiko da. 
Sariak gizonezko zein

emakumezkoetan berdi-
nak izanen dira: Lehen
gizonezko eta emaku-
meak 100 euro, kopa eta
txapela eskuratuko di-
tuzte; bigarrenek 50 eu-
ro eta kopa eta hiruga-
rrenek 30 euro eta kopa.

Urdazubiko
konbrabandisten
lasterketa maiatzaren
23an jokatuko da
10 kilometro eta 300 metroko
ibilbidea izanen du

UTZITAKO ARGAZKIA

Aurtengo lasterketa iragartzen duen kartelaren irudia.

LASTERKETA
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ttipi-ttapa
Enbor gainean eta aizkora eskue-

tan, bertze kasta bateko gizon bat de-
la dirudi, nekatzen ez dena. 44 urte iga-
ro dira Miel Mindegiak bere lehenbizi-
ko txapela irabazi zuenetik, eta orain-
dik ere, gerra ematen segitzen du, haun-
dienen artean. Txapelak ugari, eta tro-
feoak gehiago. Baserrian, pasilloaren
alde banatara paratuak ditu guztiak, eta
tartean daude Euskadiko 10 txapel eta
Nafarroako 7, baita Munduko Txapel-
ketako pare bat ere. Markak ere aunitz
ditu: «marka haundiak egin ditut eta
oraingoz ez da inor hobetzen saiatu».

Ttikia zela, familian eta herrian ze-
goen aizkorarako afizioari heldu zion
Mindegiak, eta Ramon Latasa zenaren
gomendioei segituz, urruti ailegatu da.
16 urte betetzear zela, Leitzan gazte-
en mailako lehen txapela irabazi zuen.
18 urterekin bigarren mailako txapelke-
ta irabazi zuen eta apustuak egiten ere,
orduan hasi zen:«Anaia eta biok herri-
ko beste bi aizkolariren aurka apustua
jokatu genuen. Hura famatua izan zen».

Eta historiara pasatuko den bertze
desafioa azaroaren 8an Tolosan Larre-
txearen aurka jokatuko duena izanen
da. 12.000 euro paratuko dituzte ba-
koitzak jokoan eta 60 ontzako 20na en-
bor ebaki beharko dituzte. Apustua
«nahiko estu» ikusten duela aipatu di-
gu. «Kontrarioa aizkolari ona da, 10 ur-
te gutxiago ditu eta sasoi betean dago.
Ni ere aizkolari haundia izandakoa naiz,
baina urteak ez zaizkit alferrik pasatu».
Halere, lan on bat egiteko gai ikusten
du bere burua eta 60 urterekin hori egi-
tea, bada kontent egoteko arrazoia. Egu-
rrak, hori bai, Mindegiak eramanen di-
tu. Hain zuzen, horregatik ez zuen lor-
tu apustua jokatzeko akordiorik Unai
Otañorekin, honek egurren erdiak be-

rak eramanen zituela erran baitzion Min-
degiari. Ezkurrako semeak, ordea, ezetz.
Lesioek beldurra sortzen diotela ere ai-
tortu digu: «behin adin batera ailegatu-
ta, lesioak nonahi agertzen dira eta sen-
datzen denbora asko joaten da». 

Plazaz plaza, hainbat txoko ezagu-
tu ditu Mindegiak. Eta bat aukeratzeko
eskatuta, azkar erantzun digu: Tolosa-
ko plaza. Bere garairik onenean, ira-
bazi zuen apustu bat ere gogoan du:
«37-38 urterekin 40 kanaerdiko ebaki
nituen Mendizabal eta Arrospideren kon-
tra. Bien artean 41 enbor moztu behar
izan zituzten, eta halere, irabazi nien».

Aizkora eskuan ez duenean, base-
rrian egiten du lan Mielek. Gogotik, gaine-
ra, esnetarako 100 behik eta 300 ardik
lan haundia ematen baitute. Semea
–«oso langilea», aitaren hitzetan– eta
biak ibiltzen dira.

Baserrian gustura, baina benetako
pasioa eragiten diona aizkora da. «Ko-
meni nuke atseden hartzea, baina gri-
na hemen dago oraindik». Ttikia zela
«afizioa» zena, «kapritxo» bihurtua.

• Aizkolaririk haundienetari-
koa dela aspaldi erakutsi zuen
Miel Mindegiak (Ezkurra, 1949),
baina oraindik ere sasoiko
dago, eta onenen artean.

• 60 urte bete berritan
–apirilaren 23an egin zituen–,
60 ontzako 20 enbor
ebakitzeko desafioa bota zuen
joan den hilabetean, eta
Donato Larretxeak onartu egin
du. Azaroaren 8rako paratu
dute hitzordua, Tolosako zezen
plazan. Bakoitzak 12.000 euro
paratuko ditu jokoan.

• Egunerokoan Zubietako
baserrian segitzen du lanean,
semearekin batera, 100 behi
eta 300 ardi gobernatzen.

«37-38 urterekin 40 kanaerdiko

ebaki nituen Mendizabal eta

Arrospideren kontra. Bien artean

41 enbor moztu behar izan

zituzten, eta halere, irabazi nien»

«Komeni nuke atseden hartzea baina
grina hemen dago oraindik»

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Miel MINDEGIA Aizkolaria
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ttipi-ttapa
Urteko bigarren mar-

ka ahalegina egin zuen
apirilaren 25ean Inaxio
Perurena Leitzako ha-
rri jasotzaileak jaiote-
rrian, eta hutsik egin
gabe bizkarreratu zuen
234 kiloko zilindroa es-
ku bakarrarekin.

Bortz minutuko txan-
da bakar batean ber-
dindu zuen 234koa sor-

baldan, jasoaldi ona
eginez, gainera. Hiru
potetan jaso zuen ge-
rritik bizkarrera, 22 se-
gundotan. Berotzera-
koan arazoren bat edu-
ki zuen,  baina proba
puntuagarrian txukun
ibili zen eta horrenber-
tzez, marka pertsonal
berria ezarri zuen. 

Perurena II.ak aur-
ten lortu duen bigarren

marka izan da 234ko
zilindroarekin egin due-
na. Izan ere, duela bi
hi labete 295 ki loko
errektangularra jaso
zuen bi eskuekin Az-
peitian (Gipuzkoa).

Esku bakarreko jar-
dunari dagokionez, Pe-
rurena II.a bigarrena da
sailkapenean Iñaki ai-
taren gibeletik. Aitak
267koarekin du marka

ezarria. Inaxiok , berriz,
230ekoa bizkarreratu

zuen joan den urteko
otsailean.

234 kiloko zilindroa esku
bakarrarekin bizkarreratu
du Inaxio Perurenak
Leitzarraren urteko bigarren marka da

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Inaxio Perurena gustura dago marka berriarekin.

HARRI JASOTZEA

ttipi-ttapa
Bi jardunaldi jokatu

ondotik, larunbat hone-
tan, hilak 16, jokatuko da
Nafarroako Goma Gaine-
ko Lauko Sokatira Txa-
pelketako azken saioa.
Berriozarren izanen da
Eguzki Plazan –euria egi-
nez gero, pilotaleku be-
rrian–, 17:00etan hasita.

Aurten ere eskualde-
ko taldeek ez dute hutsik
egin. Gizonezkoetan,

300 kiloen kategorian,
Amaiur A eta B ari dira;
emakumezkoetan, 265
eta 260koen mailan, Be-
ti Gazte eta Amaiurrek
talde bana dute eta ka-
deteetan, 295 kilokoen
mailan, Basaburuako tal-
dea dabil lehian.

Apirilaren 25ean abia-
tu zen txapelketa Zuga-
rramurdin eta bigarren
saioa Arbizun jokatu zen
maiatzaren 2an. Txapel-

keta bukatzeko jardunaldi
baten faltan, soilik ema-
kumezkoen 265 kiloko-
an dago erabakita txape-
la, Sakanaren alde.  

Gizonezkoetan, Be-
rriozar A da sailkapen
orokorrean lehena 7 pun-
turekin; Berriozar B bi-
garren, 6 punturekin; hi-
rugarren Amaiur A, 5 pun-
turekin eta laugarren
Amaiur B, 2 punturekin.

Emakumezkoen 265
kilokoan, Sakana da le-
henbizikoa, 8 punture-
kin; Amaiur bigarren 5,5
punturekin; hirugarren
Beti Gazte 4,5 punture-
kin eta laugarren Berrio-
zar 2 punturekin.

Emakumezkoen  250
kilokoen mailan, Amaiur
da oraingoz nagusi, 6
punturekin; bigarren Be-
ti Gazte  4 punturekin eta

hirugarren Berriozar 2
punturekin.

Kadeteen mailan, az-
kenik, Basaburua doa ai-
tzinean, 7 punturekin; bi-
garren Txantrea eta An-
dra Mari 5,5 punturekin
biak eta laugarrena Pu-
tterri da, 2 punturekin. 

Guztia larunbatean
Berriozarren jokatuko
den azken saioan eraba-
kiko da.

Larunbat honetan
erabakiko da Goma
Gaineko Lauko
Sokatira Txapelketa
Eskualdeko 7 talde ari dira gizon,
emakume eta kadeteen mailan ARTXIBOKO ARGAZKIA

Beti Gazteko neskak oraingoz hirugarrenak dira 265 kilokoen mailan eta bi-
garrenak 250 kilokoen kategorian. 

SOKATIRA
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AGENDA
egunez
egun

Gertaera guztiak ikusteko
begiratu: www.ttipi.net
(agenda)

g ERAKUSKETAK

URDAZUBI
Urte osoan, gaur egungo
pinturari buruzko erakusketa.
Ortzegunetik igandera,
14:00etatik 18:00etara
Monastegiko Klaustroan.

g HITZALDIAK

AZKAINE
Maiatzaren 30ean,
Deabruaren putak gaiari
buruzko hitzaldia Armelle le
Bras Choparderekin.
Gaztetxean, 21:00etan.

g KONTZERTUAK

ELIZONDO
Maiatzaren 30ean Des
Kontrol taldearen kontzertua,
23:30ean Lur dantzalekuan.

ETXALAR
Maiatzaren 16an, Mafia eta
Xarma taldeen kontzertua,
Herriko Ostatuan 23:00etan.

GOIZUETA
Maiatzaren 23an, Mielotxin
taldearen kontzertua,
20:00etan Ganbaran.

BERA
Maiatzaren 18an, institutue-
tako ikasleen topaketa.
17:00etan frontoian.
Xehetasunak 16. orrialdean.

LEITZA
Maiatzaren 20an, institutue-
tako ikasleen topaketa.
17:00etan frontoian.
Xehetasunak 16. orrialdean.

DONEZTEBE
Maiatzaren 27an, institutue-
tako ikasleen topaketa.
17:00etan frontoian.
Xehetasunak 16. orrialdean.

LEKAROZ
Maiatzaren 29an, institutue-
tako ikasleen topaketa.
17:00etan frontoian.
Xehetasunak 16. orrialdean.

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

GOMENDIOAK

Antzerkiarekin hitzordua
Beran eta Lesakan
MUGAZ GAIN ETA KEINU LEIHOAK EGUNOTAN

Antzerkia gogoko dutenek zorio-
neko daude Bortzirietan eguno-
tan. Lehenik, gaztetxoenen txan-
da izanen da. Maiatzaren 7 eta
8an hasi ziren Mugaz Gain jardu-
naldien bigarren zatia izanen bai-
ta Berako Kultur Etxean, maia-
tzaren 21 eta 22an. Oraingoan,
Bortzirietako Lehen Hezkuntzako
ikasleak ariko dira. Maiatzaren 21
goizean, Labiagako 5. mailako
ikasleek Afrikara goaz!; Igantziko
eskolako 3. eta 4. mailetako ikas-
leek Ikas dezagun ba... eta Ri-
cardo Barojako 5. mailako ikasle-
ek Aditutakoak antzeztuko dute.
Maiatzaren 22an, Jesusen Biho-
tza ikastetxeko 2. mailako ikasle-

ek Otso bihozbera; Hazparneko
ikasleek Zapatak mintzo eta Ri-
cardo Baroja eskolako 2. mailako
ikasleek Xaulen bidaia antzeztu-
ko dute. Goizez ikasleei zuzen-
dutako emanaldiak izanen dira eta
arratsaldez ateak nahi duten gu-
zientzat zabalik izanen dira.
Lesakan, bertze urte batez, Kei-
nu Leihoak jardunaldiak eginen di-
ra, Mairu Antzerki Tailerrak anto-
latuta. Maiatzaren 23an, goiko ar-
gazkian ageri den Errege, solda-
doa eta bufoia antzezlana eskai-
niko dute udaletxeko arkupeetan
20:00etan eta maiatzaren 30eko
ilunabarrean Txanobarragorroko-
mentuan.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 46,00 € (=)

Zerri gizena
1,127€ kiloa. (=)

Zerramak:
0,460€ Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal
Extra 4,10 (=)
1.koa 3,80 (=)
2.koa 3,10 (=)
Urruxak: €/kg. Kanal
Extra 4,20 (=)
1.koa 3,90 (=)
2.koa 3,22 (=)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   130,00 (=)
idixkoak  210,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 108,00  (=)
idixkoak 130,00  (=)
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 2,98/3,08
Zaldi-behorrak: 1,67/1,87
Bildotsak: €/k
6-8 kilokoak: 5,10/5,90
8-10 kilokoak: 4,20/4,50

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(apirilaren 26tik maiatzaren 1era bitarteko prezioak)

The pub ibiltaria ize-
narekin euskal abesti
tradizionalen bilduma-
ko azken diskoa gra-
batu du Oskorrik. Be-
raz, Euskal Herriko kan-
tuen ondarea ezagu-
tzera eman eta berpo-
pulizatzeko asmoz Os-
korri talde beteranoak
dakarkigun sailaren 13.
alea da bilduma sendo
eta historiko honi urrez-
ko bukaera ematen dio-
na. Oskorri taldeko par-
taideak Bilboko Arenal
plazan, Santo Tomas
azokan publikoarekin
elkartu ziren denen ar-
tean abesteko eta ho-
rren emaitza disko bi-
koitza argitaratzea izan
da. Disko batean, zu-
zenean publikoarekin
eginiko abestiak ageri
dira eta bertzean abes-
ti horien play-backak
bakarrik, partituren li-
buruxka bat ere bada-
kar diskoak. Ibilian-ibi-
lian, 226 abestiko kan-
tutegia osatu dute Os-
korrikoek The Pub Ibil-
taria bilduma honekin
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The Pub Ibiltaria
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Bankuko datuak lortzeko korreo
elektronikoak ugaritzen ari dira
Informazio pertsonala e-mail bidez ez emateko aholkatu du Iratxek

Adineko hiru emakumerekin
bildu eta haiei entzundakoe-
kin idatzi du Uxue Alberdik (El-
goibar, 1984) bere lehenbizi-
ko eleberria: Aulki-jokoa. Arra-
tsaldero, fikziozko kafetegian
elkartzen diren gaur egungo
adineko hiru emakume dira
eleberriko protagonistak: Tere-
sa, Martiña eta Eulali. Hirurek
ume zirenetik gaur arte izan
duten garapena kontatzen da
liburuan. Batzuetan ume ga-
raiko oroitzapenak kontatzen
dituzte, bertze batzuetan 25

urte zituztenekoak; eta orain-
go kontuak ere aipatzen di-
tuzte, kafetegi batean kafea
hartzen ari diren bitartean. Mai-
tasuna, 36ko gerra zibila, as-
katasuna, errebeldia... dira li-
buruan ageri diren gaietako
batzuk. Narratzaile bakoitzak,
gainera, arlo desberdinari hel-
tzen dio. Teresak gai sozialei;
Martinak giza harremanen ara-
zoei; eta Eulalik, berriz, barne
gogoetei. Baina idazlearen ara-
bera, «hirurentzat da garran-
tzitsua duintasuna».

LIBURUAK

Aulki-jokoa

Uxue ALBERDI

AGENDA
egunez
egun

Gertaera guztiak ikusteko
begiratu: www.ttipi.net
(agenda)

g MENDI ATERALDIAK

BAZTAN
Maiatzaren 17an Belatera
ateraldia.
Maiatzaren 24an, Hirubela-
kaskora irteera.
Maiatzaren 31n, Mendi
Itzulia. Xehetasunak 43.or.

g ANTZERKIAK

BERA
Maiatzaren 20 eta 22an
Mugaz gain antzerki jaialdia.
Xehetasunak 10. orrialdean.

LESAKA
Maiatzaren 23an eta 30ean
Kenu Leihoa jardunaldiak.
Xehetasunak 11. orrialdean.

g IKASTAROAK

LEITZA
Maiatzaren 19an eta 21ean
marketin eta kudeaketa
tailerra (14:00-17:00).

DONEZTEBE
Maiatzaren 26an eta 28an
marketin eta kudeaketa
tailerra (14:00-17:00).

ELIZONDO
Maiatzaren 25ean eta 27an
marketin eta kudeaketa
tailerra (14:00-17:00).

g OSPAKIZUNAK

LEITZA
Maiatzaren 18tik 31ra Aste
Kulturala. Xehetasunak 34.
orrialdean.

ARESO
Maiatzaren 16an Leitzalde-
ko eskolen topaketa. 

IRURITA
Maiatzaren 16an Francoren
garaiko presoei omenaldia.
Xehetasunak 37. orrialdean.

DONEZTEBE
Maiatzaren 30ean Errekaren
Eguna. Xehetasunak 18. or.

JAKIN BEHARREKOAK

Phishinga  ugari-
tzen ari da eta ho-
rrekin tentu haundiz
ibiltzeko eskatu du
I ra tx i  Nafar roako
Kontsumitzaileek El-
karteak. Erabiltzaile-
en bankuko datuak
lortzeko erabiltzen
duten sistema da
phishing delakoa, ge-
ro iruzurra egiteko.
Iratxek jakinarazi
duenez, dagoeneko
hainbat dira hori sa-
latu duten bezeroak.
Antza, Santander
Bankua ,  Popu la r
Bankua edo Banes-
to bezalako enpresa
ezagunen izena era-
biliz saiatu dira iru-
zurgileak datuak lor-
tzen. 

Izan banketxe ho-
rietako bezeroa ala
ez, kontsumitzaileek
aipatu banketxeen
izenean mezuak ja-
so dituzte, «segurta-
suna bermatu eta
zerbitzuen kalitatea
hobetzeko beharrez-
koak diren lan ba-

tzuk» egin behar di-
tuztela erranez, eta
datuak baieztatzeko
eskatuz. Galdetegi
bat betearazten dio-
te bezeroari, eta da-
tu pertsonalak, kon-
tu zenbakia eta ber-
tzelako kodeak es-
katzen dizkiote. Kon-
tsumitzaileak horien
berri ematen badie,
iruzurgileak erabil-
tzailearen kontu zen-
bakira joateko nahi-
ko datu ditu eskura
eta edozein eroske-

ta edo bertze zerbi-
tzu egin ditzake.

Iruzurra egiteko
ohiko bidea Internet
bidez mezuak bidal-
tzea bada ere, zen-
baitetan telefono bi-
dez edo sakelekora
mezuak bidaliz ere
saiatu dira.

GERO ETA IRUZUR

KASU GEHIAGO

Iratxeren arabera,
phishing kasuak uga-
ritu egin dira eta neu-
rri hauek proposatu

dituzte kaltetua ez iz-
teko:

-Banketxeek ez
dute sekula korreo
elektroniko bidez da-
tuak baieztatzeko es-
katzen. Beraz, hori
nahi duten mezuei ez
erantzun. Gainera,
datuak behin eta be-
rriz eskatzea ere kon-
tuan izan beharrekoa
da.

-Datuak eskatu
dizkiguten atariaren
helbidearekin ere adi
i b i l i  b e h a r  d a :
«https://» eduki be-
har du hasieran, eta
ez «http://» bakarrik. 

-Banketxe baten
web orrira sartu be-
har bada, helbide
guztia tekleatu behar
da, eta ez sartu ber-
tzelako loturetatik.

-Kode pertsonalak
sekretuan manten-
tzea komeni da eta
Internetez egindako
eragiketa guztiak ida-
tziz gordetzen badi-
ra, hobe.
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ELKAR, 2009

Datu pertsonalak, kontu zenbakia eta kodeak
eskatzen dituzte iruzurgileek.

agenda praktikoattipi-ttapa • agenda praktikoa



g ETXEBIZITZAK
101. Saldu
102. Erosi
103. Errentan emateko
104. Errentan hartzeko
105. Etxe konpartituak
106. Bertzelakoak

g GARAJEAK/LOKALAK
107. Saldu
108. Erosi
109. Errentan emateko
110. Errentan hartzeko
111. Bertzelakoak

g LURRAK/ORUBEAK
112. Saldu
113. Erosi
114. Errentan emateko
115. Errentan hartzeko
116. Bertzelakoak

g ZERBITZUAK
201. Hargin/Igeltseroak
202. Pintoreak
203. Elektrizistak
204. Iturginak
205. Zurginak
206. Mendi lanak
207. Garraioak
208. Bertzelakoak

g LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

g IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

g MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

g ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

g DENETARIK
701. Galdu / aurkituak
702. Salerosketak
703. Bertzelakoak 

g HARREMANAK
801. Agurrak

48

Sail honetan iragarkia jartzeko 8 € ordaindu behar da.
Ttipi-ttapa telebistan ere agertuko da 
(nahi izanez gero argazkiarekin).
8 € Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu.

ttipi-ttapa 

00-34
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IZANEN DUTE!!
ETXE GUZIETAN

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

informazio eta zerbitzuen berri
ematen da. Ttipi-Ttapak ez du
bere gain hartzen argitaratuak

diren iragarkien ondorioz
sortzen ahal diren operazioen

erantzukizunik.

ME
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U 
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ETXEBIZITZAK
105 Konpartitzeko
BERA. Etxea konpartitze-

ko lagun bat behar da. %688

601343.

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
LESAKA. Antoiu 23, be-

heko solairuan, 48 m2ko

bulegoa salgai edo erren-

tan emateko.%679 432522.

GARAJEAK/LOKALAK
109 Errentan eman
BERA. Martxandagoen ile-

apaindegi bat errentan

emateko.% 675 716121.

LURRAK/ORUBEAK
112 Salgai
SARA. Ura, argia eta isur-

bidea dituen 800 eta 1.000

m2 arteko lur eraikigarria

salgai. %0033 559542540.

ZERBITZUAK
205 Zurginak

ZERBITZUAK
208 Bertzelakoak
Fistula arazoak? Kirurgia-

rik gabe. Naturala. 15 egune-

tan moldatua. %618 628311.

IRUÑA-BURLATA. Ikasle

gazteentzat: zure boka-

zioaren eta gaitasunen ara-

bera, zuretzat lanbide ego-

kiena zein den jakin nahi

baduzu, numerologiaren

zientzia zure eskura duzu.

Zientzai honek zenbakien

bidez –jaiotze-datan eta

izen-abizenetan oinarri-

ANIMALIAK
601 Emateko
Arratoi zakurkumeaopa-

ritzeko. %606 883399.

ANIMALIAK
602 Salerosketak
2 ahari salgai, latxak eta

mu tu r  go r r i ak .% 948

504498.

3 urteko zaldiasalgai. %628

538652.

Astoak salgai. 2, 3eta 4

urtekoak. Beltzak eta onak.

%948 630004.

Txakurkumeanahi dut, ta-

maina ttipikoa eta ile mo-

tzekoa. %943 618255/

657776922.

Gaztain koloreko zaldiede-

rra eta mendian ongi ego-

ten dena salgai. %609

441298/690 830292.

DENETARIK
701 Galdu/aurkituak
BERA. Toki Ona Institutua-

ren inguruan 5 giltza aurkitu

dira. %948 625000 (goizez).

BERA. Legia karrikan sam-

sung markako sakeleko ba-

ten bateria agertu da. %948

630629 (deitu gauez).

DENETARIK
702 Salerosketak
Same Minitauro markako

traktorea , 60 zaldikoa, eta

esnea hozteko tankeasal-

tuz–, gizabanakoaren iza-

era, nortasuna eta intzi-

dentzia guztiak ezaguta-

razten ditu. Azterketa bat

egitea nahi duenak deitu.

Prezioa: 20 euro. %647

156370.

LANA
302 Eskaintzak
SARAn sukaldaria eta zer-

bitzaria behar dira lanean

aritzeko. Sukaldaria ema-

kume euskalduna eta es-

perientziaduna bada hobe.

% 686  561525 /  0033

559542131.

BERTIZ. Turismo Bulego-

an lan egiteko pertsona bat

behar da, ekainean haste-

ko. Eskatzen da: turismo

alorrean formakuntza (ho-

rrela ez bada, esperien-

tzia), euskara, frantsesa

edota ingelesa jakitea. Inte-

resatuek: ostaitz@ya-

hoo.es.

MOTORRAK
501 Salgai
Volkswagen Transporter

furgoneta salgai. 105 zal-

dikoa eta 115.000 kilome-

tro. 2004ko urrikoa. 9 pla-

za. Prezioa: 15.000 euro.

%948 452372.

MOTORRAK
502 Tailerrak

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
ARANTZA. Bi familiako

etxe batean etxebizitza sal-

gai. %630 388154.

IRUN. Herrigunean pisua

salgai, 2. solairuan. Su-

kaldea eta bainugela –tren-

sa guztiekin–, 2 logela eta

egongela. Berogailua eta

igogailua. %637 559152.

ITUREN. Etxe adosatua

salgai edo errentan ema-

teko. 2000. urtekoa. Mo-

bleztatua eta polita. %679

210910.

BERA. Eztegara paseale-

kuan pisua salgai. 3 loge-

la, 2 bainugela, egongela

eta sukaldea. Kanpora be-

gira eta berogailuarekin.

Prezioa: 181.000 euro.

%600 501881.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
BARAÑAIN. 2 logelako

apartamentua errentan

emateko. Garajea eta tras-

telekuarekin. %606 192829.

ETXALAR.Pisua errentan

emateko, mobleztatua.

%943 638131.

BAZTAN, BIDASOA,
ULTZAMA ETA
IPARRALDEAN.  

- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak, bordak,
lokal komertzialak eta
nabeak salgai.

IPARRALDE ETA BIDASOA
ALDERDIETAN.

- Eskaintzagatik baserriak,
bordak eta lurrak behar
ditugu.

ZUGARRAMURDI.
- Baserria salgai 80.000

metro2ko lur eremuarekin.
- Etxe adosatuak bere

lurrarekin salgai.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

Sail honetan iragarkia jartzeko 8 € ordaindu behar dira. 
Argazkia jarri nahi izanez gero, 10 €. 
Ttipi-ttapa telebistan eta www.ttipi.neten ere agertuko da 
8 € Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu.

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA MERKATU TTIKIA
948 63 54 58
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gai, 420 litrokoa. Japy mar-

kakoa. %660 251884.

Bi ohatze oso salgai (so-

mierra, koltxoia eta buru-

koa). %948 599267.

Bigarren eskuko rapid se-

gadoraerosiko nuke. %948

631212/ 649416302.

Rapid segadora eta Agria

markako motoaitzurra sal-

gai. %948 450060.

Galfre markako belarrari

buelta ematekoa 400 eu-

rotan eta Kuhn markako

belarra biltzekoasalgai (2

metro), 900 eurotan.  %948

450060.

Agrator markako rotaba-

dorea salgai, 1.500 euro-

tan. bi lerroko artoa erei-

t e k o a  s a l g a i .  % 9 4 8

450060.

A

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE

LUR EZ URBANIZAGARRIAN UDAL PLAN OROKORRAREN
ALDAKETA EGITURATZAILEA BEHIN BEHINEKOZ ONETSI

BAINO LEHEN JENDAURREAN BERRIRO JARTZEA

Berako Udalak, 2009ko martxoaren 24ko bilkuran, Lur ez Urbanizaga-
rrian Udal Plan Orokorraren aldaketa, antolamendu egituratzaileko de-
terminazioena, behin-behinekoz onestu baino lehen berriro jendaurrean
jartzea onetsi zuen.

Espedientea jendeaurrean izanen da hilabete batez, iragarki hau Nafarro-
ako Aldizkari Ofizialean argitara ematen denetik kontatzen hasita.

Bera, 2009.04.21   ALKATEA   Josu Iratzoki Agirre

urtebetetzeak
www.ttipi.net

Zorionak MIGUEL eta JON ANDERri
maiatzaren 19an eta ekainaren
5ean urteak beteko dituztelako.
Zorionak Peio, Gemma, Josu eta
Aneren partetik. Muxus.

Etxalarko MIKEL ITURRIA MARTINEZ-
ek 4 urte beteko ditu maiatzaren
25ean. Ea aurten ere joan den ur-
teko onddoak biltzen dituzun. Mu-
xu haundi bat atta, ama eta Olaia-
ren partetik. Zorionak moñoño!

Zorionak
ALOÑA, ongi pa-
sa zure eguna
eta merendola-
ra gonbidatu!
Muxuak Iraia
eta Unaxen
partetik.

IMANOL BIURRARENA ORTIZ leitza-
rrak 4 urte beteko ditu maiatzaren
13an. Zorionak eta muxu haundi
bat familiaren partetik. Egun on
bat pasatuko duzula espero dugu.
Zorionak politte!

HAIZEA TXOPE-
RENA CONDE.
Segi orain be-
zain goxoa eta
alaia izaten.
Ondo pasa
eguna eta mu-
xu haundi
haundia etxe-
koen eta Xinko-
tarren partetik.

NEREA AGESTA

MARTIKORENA

doneztebarrak
maiatzaren 14an
2 urte beteko di-
tu. Zorionak gu-
re printzesari.
Muxu haundi bat
familiaren eta
bereziki Oierren
partetik.

ALOÑA ETXARTE

TELLETXEA. Zo-
rionak etxeko
printzesari
maiatzaren
13an 7 urte be-
te dituelako.
Muxu haundi
bat etxekoen
partetik.

SOFIA JIMENEZ

ZAPIAINek urtea
beteko du
maiatzaren
21ean. Muxu
asko eta zorio-
nak aita, ama,
anaia Mikel eta
familiaren par-
tetik.

ADRIAN GALINDO

MELENDEZ eta
INES MELENDEZ

ama-semeek ur-
teak bete dituzte
maiatzaren 2an
eta 6an. Zorio-
nak amona eta
amaren partetik.

Maiatzaren 3an 7 urte bete ditu
EÑAUTek. Aunitz urtez denen par-
tetik.

LUIS GALINDO

leitzarrak urteak
bete ditu otsaila-
ren 3an. Zorio-
nak amaren par-
tetik.

JONE ETXEPARE.
Aunitz urtez gu-
re txapeldunari.
Maiatzaren
17an 8 urte be-
teko ditu. Zorio-
nak eta ongi
pasa eguna fa-
milia guztiaren
partetik.

ARANTXA SESÉ

AGARA berata-
rrak 11 urte be-
te ditu maiatza-
ren 12an. Au-
nitz urtez potto-
ka! Segi kanas-
tak bixitasun
horrekin sar-
tzen!

PAULA eta PILI

EXTREMERA lei-
tzarrek martxo-
aren 21ean eta
apirilaren 22an
urteak bete di-
tuzte. Zorionak
ahizparen par-
tetik.

Etxalarko NIKO

GARCIA ARANZA-
DIk maiatzaren
20an 5 urte bete-
ko ditu. Zorionak
maite zaitugun
guztien partetik,
bereziki Mugerdi-
ko animaliak,
Juampa, ama
eta Daniela.

Zubietako 
LOREA SANTES-
TEBAN GOIZUE-
TAk 5 urte bete-
ko ditu maiatza-
ren 15ean. Au-
nitz urtez fami-
lia eta bereziki
Mikelen parte-
tik.

Sunbillako BE-
ÑATek urtea be-
teko du maia-
tzaren 17an.
Zorionak zure
lagunen eta zu-
re amatxoren
lagunen parte-
tik. Berendu go-
xoa prestatu!
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Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

Argazki soila: 4 €. Bikoitza: 8 €. Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,32€ko 13 edo
26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea. Argazkia itzultzeko kartazala eta helbidea bidali.
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AIMAR eta ANE TELLETXEA IRAOLA

igantziarrek 9 eta 3 urte beteko di-
tuzte maiatzaren 15ean eta 4an.
Zorionak eta muxu haundi bat ai-
ta, ama eta Markelen partetik.

IOSU ALTZURI MAKUSO aurtiztarrak
maiatzaren 11n eta bere lehengu-
sina KRISTINAk maiatzaren 18an
urteak beteko dituzte. Muxu han-
di-handi bat familia guztiaren par-
tetik eta berexiki Olaia, Mikel eta
Ainararen partetik.

MIGUEL UBIRIA ALZATE lesakarrak 
4 urte beteko ditu maiatzaren
19an. Muxu haundi bat ama, atta
eta familiaren partetik.

Goizuetako PATXI eta JON osaba-
ilobek urteak bete dituzte maiatza-
ren 6an eta 7an. Zorionak eta mu-
xu asko familiaren partetik.

YONI SALABE-
RRIA ZABALA

goizuetarrak 
12 urte bete 
ditu apirilaren
25ean. Zorio-
nak eta muxu
haundi bat fa-
milia guztiaren
partetik.

JAIONE BERGA-
RA aranztarrak
25 urte beteko
ditu maiatzaren
14an. Aunitz ur-
tez eta muxu
haundi haundi
bat gure denda-
ri finari!

Begi-urdin poli-
ta: zorionak
Goizuetako 
JON URDANPI-
LLETA ZABALAri
4 urte bete di-
tuelako maia-
tzaren 7an.
Amona Pili.

OLAIA ALTZURI

MAKUSO aurtizta-
rrak maiatzaren
2an 10 urte bete
ditu. Muxu handi
bat familiaren eta
berexiki Mikel, Io-
su eta Ainararen
partetik. Berendu
goxoa prestatu!

LOREA SANTESTEBAN eta AIMAR

ARRETXEA aurtiztarrek maiatzaren
15ean eta 19an 5 urte beteko di-
tuzte. Zorionak eta muxu haundi
bana. Segi orain bezain guapoak!

AIMAR ARRE-
TXEA MIKEO aur-
tiztarrak maia-
tzaren 19an 5
urte beteko di-
tu. Zorionak eta
aunitz urtez fa-
milia guztiaren
partetik.

JOSEBA PETRI-
RENA beratarrak
26 urte bete di-
tu maiatzaren
2an. Zorionak
Liverpooleko
fitxaje berriari,
aitaren partetik.

Zorionak JOSEBA! Aunitz urtez
Markel eta Zuriñeren partetik. Au-
nitz maite zaitugu. Muxu bat!

JOSEBA ITURBI-
DEk maiatzaren
8an urteak bete
ditu. Aunitz ur-
tez guraso,
anaia, osaba-
izeba eta
lehengusu gu-
zien partetik.
Maite zaitugu!

XABIER SANZBE-
RRO TELLETXEA

etxalartarrak
maiatzaren
14an 12 urte
beteko ditu. Zo-
rionak Eneko
eta etxekoen
partetik.

Hirukote honek apirilean bete di-
tuzte urteak. OIHAN SARRATEAk 3
urte apirilaren 4an, eta atautxi
FERMIN ETXEKOLONEAk eta AIMAR

SARRATEAk 79 eta 7 urte apirilaren
27an. Zorionak familiaren partetik.

BIHOTZ ALUSTIZA IPARRAGIRRE

aranztarrak 3 urte bete ditu maia-
tzaren 12an. Zorionak familia
osoaren partetik eta berexiki
Uxueren partetik, muxutxu haundi
bat.

MAIDER eta AXULAR beratarrek 
6 urte eta urtea bete dituzte maia-
tzaren 4an eta 9an. Zorionak biko-
te familia guztiaren partetik.

MARIA MARTIN

BAIONA etxalarta-
rrak maiatzaren
10ean 7 urte bete
ditu. Zorionak 
gure printzesari
Etxalar eta Lesa-
kako familien eta
berexiki anaia
Asierren partetik.

Urdazubiko
OIHAN MUGIKA

GAMICA. Maia-
tzaren 10ean ur-
tea beteko du
gure gizontxoak.
Zorionak eta be-
sarkada haundi
bat zure guraso-
en partetik.

Berako IORITZ GOIENETXE MARITXA-
LARrek 4 urte beteko ditu maiatza-
ren 19an. Zorionak Oier anaia eta
etxekoen partetik. Pila-pila txoko
marrubizko muxuak zuretzako
maitea.

IORITZ GOIENETXE

MARITXALAR bera-
tarrak 4 urte be-
teko ditu maia-
tzaren 19an. 
Zorionak atatxi-
amatxiren parte-
tik. Ongi pasa
eguna!

MIGUELek 4 urte
beteko ditu
maiatzaren
19an. Zorionak
eta muxu handi
bat osaba-ize-
ba eta Garazi-
ren partetik.

IZARO TORRES beratarrak 7 urte
bete ditu maiatzaren 9an. 
Zorionak atta, ama eta amatxiren
partetik.

Iturengo MARION eta IXIARrek
maiatzaren 15ean eta 16an 5 eta
16 urte beteko dituzte. Zorionak
bikote familia guziaren partetik.
Ongi pasa eguna!!

Sunbillako BEÑAT ESPELOSINek
maiatzaren 17an urtea beteko du.
Zorionak Berako eta Sunbillako
familia, guraso, Ander eta berexiki
izeba pitufaren partetik. Prestatu
berendua Kottino.

ITXASO MINDEGIA aurtiztarrak maia-
tzaren 24an 12 urte beteko ditu.
Muxu haundi bat etxekoen partetik
eta berendu goxo-goxoa prestatu
denontzat.

IMANOLek 4 urte
beteko ditu
maiatzaren
18an. Zorionak
dantzari! Muxu
pila familia guz-
tiaren partetik
eta ongi pasa
eguna!

EKIÑE SALGADO

SOLO lesaka-
rrak maiatzaren
14an 3 urte be-
teko ditu. 
Zorionak prin-
tzesa atta, ama
eta Juneren
partetik.

IRATI MINDEGIA aurtiztarrak maia-
tzaren 24an 12 urte beteko ditu.
Zorionak eta muxu haundi bat fa-
miliaren partetik. Zaindu ongi bil-
dotsak!

Aurtizko ITXASO eta IRATI

MINDEGIAk maiatzaren 24an 12 ur-
te beteko dituzte. Zorionak zuen
lagunen partetik. Berendu goxo-
goxoa prestatu!

UNAX ZABALETA leitzarrak maiatza-
ren 24an lehenengo urtea beteko
du. Zorionak eta muxu haundi bat
Aurtiztik eta berexiki Ekiñeren par-
tetik.

UNAX ZABALETA GARTZIA leitzarrak
maiatzaren 24an urtea beteko du.
Zorionak eta tira-tira fuerte bela-
rriari! Muxu haundi haundi bat ai-
tatxo eta amatxoren partetik.








