
Oihartzun haundia
izan du grebak
Sindikatu nagusiek maiatzaren
21erako deitutako grebak eragin
haundia izan du gure eskualdean.
Batez ere, industrian somatu da
ondorioa.2009ko maiatzaren 28a • XXIX. urtea

www.ttipi.net

09Angeles Ganboa 
sunbildarrarekin
11 urte zituela Sunbilla utzi eta
Donostiara joan zen neskato An-
geles Ganboa. Geroztik han bizi
da, baina Sunbillara bisita aunitz
egindakoa dela kontatu digu.
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ARGAZKIA: AINTZANE PIKABEA

ttipi-ttapa
Jaiotzez sunbildarra, baina gaztea
zinela Donostiara joan zinen... 
11 urterekin etxe on batera neskato
etorri nintzen Donostiara. Sunbillako
gizon bat Donostiako alaba batekin ez-
kondua zegoen, etxe onekoa, eta pro-
batzeko ekarri ninduten. Ama ere la-
sai gelditu zen ezagunak zirelako.
Nolakoa izan zen jaioterria utzi eta
Donostiara joatea? 
Ez zen hain gogorra izan. Tarteka
arratsetan triste xamar egoten nintzen
baina jende ona aurkitu nuen.
Sunbilla herri ttikia, Donostia haun-
dia. Aldaketa haundia izan zen? 
Toki diferentea zen bai. Halere, orduan
Donostian auto gutti zegoen eta erra-
za zen ibiltzeko. Berehala hasi nintzen
haurrekin kanpora eta ni ibiltzen nin-
tzen tokia behinik behin lasaia zen. Ho-
rrela ezagutu nuen Donostia. Igande-
tan, Ategorrietara joaten nintzen. Atta-
ren arreba bat han egoten zen, Iruri-
tako lagun batekin etxe bat zaintzen
eta haiengana joaten nintzen haurre-
kin batzuetan eta gabe bertzeetan.
Zenbat urtez neskato? 
Aunitz. Jendeak pixka bat tendatu zi-

dan gehiago irabazteko eta  nik ere al-
daketa nahi nuen, eta 17 urterekin edo,
Añorgara joan nintzen Errezolaren etxe-
ra neskato. Zerbitzu gehiago zegoen
han. Gero orain dudan gizona agertu
zen, nobio egin eta ezkondu egin nin-
tzen. Ezkondu eta umeak izan nituen. 
Eta gero denda ireki zenuen, ezta? 
Bai, berandu ireki nuen. Haurrak ha-
zitakoan, batzuk ezkonduak ziren or-
durako. Denda ireki nahi nuen eta no-
labaitere moldatu ginen. Berehala ha-
si nintzen lokal baten bila eta Urbieta
kaleko hau aurkitu genuen. 
Dendak ez du izenik. Zergatik? 
Etxean izena paratu behar geniola erran
nuen, baina batek bat, bertzeak ber-
tzea, azkenean izenik gabe gelditu zen.
Egia erran, berdin zitzaidan, ez nuen
uste horrelako beharrik zuenik. Gero-

ra aunitzetan galdetu didate «zein den-
da hau», «nola du izena?». Eta nik «ba,
ez du izenik». Denbora ustekabean
pasatu zait. Denda atzo ireki nuela iru-
ditzen zait eta 30 urte pasatu dira.
Zergatik aukeratu zenituen traste za-
harrak dendarako? 
Ttiki-ttikitatik maite izan ditut. Baserrian
erdi puskatuak zeuden gauzak ere nik
beti badaezpada gorde egiten nituen.
Eta orain likidazioan dago denda... 
Bai, urteak ihes egin didate. Goiz eta
atsaldea sobera nuen lan egiteko eta
norbait paratu behar zela hasi ginen.
Baina azkenean alaba bat prest ager-
tu eta ni goizetan eta bera arratsal-
detan egoten da. 78 urterekin ez na-
go sobera martxarako.
Zein harreman dituzu Sunbillarekin? 
Sunbillara aunitz joandakoa naiz, eta
ezkonduta gehiago. Haurrak Sunbilla
eta Donostia artean hazitakoak dira.
Horrenbertze urte Donostian eta
Sunbillako euskarari eusten diozu... 
Neskato egon nintzenean, euskaldu-
nak izanagatik ez zuten hitzik ere egi-
ten euskaraz etxean. Baina nik nola
utziko nuen ba euskara? Ez, gure so-
lasa horixe da, euskara.

• 11 urterekin sorterria utzi eta
Donostiako etxe batera neskato
joan zen Angeles Ganboa
(Sunbilla, 1931). Geroztik
Gipuzkoako hiriburuan bizi da.

• Ezkondu eta haurrak hazita-
koan, oparitzeko gauza zaharren
denda bat ireki zuen Donostiako
Urbieta kalean. Orain, 30 urte
beranduago, likidazioan jarri du.

• Urte aunitz Sunbillatik kanpo,
baina halere, herrira bisita
aunitz egindakoa da. Haurrak
Sunbilla eta Donostia artean
hazi zituen. Bere euskara ere ez
du galdu.

«Neskato egon nintzenean,

euskaldunak izanagatik ez zuten

hitzik ere egiten euskaraz

etxean. Baina nik nola utziko

nuen ba euskara? Ez, gure solasa

horixe da, euskara».

«11 urterekin etxe on batera
neskato etorri nintzen Donostiara»
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Angeles GANBOA Donostian bizi den sunbildarra
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ARGAZKIA: ONDIKOL

Elizondoko batzarreak inoizko parte-hartzaileenak izaten ari dira.

ttipi-ttapa
Elizondon komisaria eraikitzeko pro-

zesua 2006an hasi zen. Urte hartako
abenduan adostu zuen Nafarroako Go-
bernuak, eta ondotik, 2007ko maiatze-
an gaur egun Santiago karrikan dagoen
egoitza bat zabaldu zen. 2008ko udaz-
kenean instalazio osagarriak ireki ziren
karrika berean. Geroztik, Bortziriak, Lei-
tzaldea, Malerreka, Bertizarana, Baztan
eta Ultzamako 27 udalerritako 27.000 bi-
zilagunez arduratzen dira. 

Baina orain, Santiago karrikako bi
egoitzak elkartu eta lekualdatzeko as-
moa dago. Nafarroa 2012 Planaren bai-
tan, UPN eta PSN alderdiek Elizondon
komisaria berria eraikitzeko milioi bat eu-
roko aurrekontua adostu zuten, eta akor-
dio hori aitzinera ateratzeko Udalera jo
zuten: «Udalari ezaugarri urbanistikoak

Kezka haundia eragin du Elizondoko Baztanberri auzoan 893
metro koadroko lursailean eraiki nahi den Foru Poliziaren
komisaria berriak. Batez ere, auzotarren artean, eta dagoeneko
750etik goiti sinadura bildu dira proiektuaren kontra.
Egitasmoaren kontra manifestaziorako deia ere egin dute
ekainaren 13rako. Alde batean auzotarrak, proiektuaren aurka,
eta bertze aldean, Nafarroako Gobernua eta Udala. Javier
Caballero Nafarroako Gobernuko Barne kontseilariak eta Virginia
Aleman Baztango alkateak komisaria eraikitzeko hitzarmena
sinatu zuten apirilaren 29an. Udalak dohainik utzi dio Gobernuari
lur eremua eta honek gastu guztiak bere gain hartuko ditu.
Nafarroa 2012 Planean dago jasoa egitasmoa eta obrak aurten
hasi nahi dituzte. Barne Sailak milioi bat euro paratuko dituela
aurreikusia dago: aurten 600.000 euro eta heldu den urtean
gainerako 400.000 euroak. 

EKAINAREN 13RAKO MANIFESTAZIOA DEITU DUTE

Eztabaida haundia sortu du Elizondon
eraiki nahi den komisaria berriak
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betetzen dituzten lur eremuen berri emate-
ko galdetu zioten», dio Virginia Aleman
alkateak. Eta horixe egin du Udalak, Baz-
tanberri Plazako lur eremu bat proposa-
tu. Apirilaren 29an Javier Caballero Bar-
ne kontseilariak eta alkateak elkarlan hi-
tzarmena sinatu zuten. Komisaria berriak
30 urteko erabilpena izan dezake, baina
alkatearen hitzetan, «noizbait partzela
hori erabiltzen ez bada, lurra eta eraiki-
na berriz ere Udalari bueltatzea biltzen
du lagapen hitzarmenak».

AUZOTARRAK HASERRE
Etorkizuneko komisaria etxe atarian

egon daitekeela jakiteak auzotarrak hase-
rrarazi egin ditu. «Ezaugarri horiek dituen
komisaria bat ez da auzotarrek eskatu-
tako zerbait, eta Nafarroako Gobernua-
ren interesei baino ez die erantzuten».
Horixe komisaria berria eraiki nahi den
Elizondoko Baztanberri Plazako eta in-
guruko auzotarren iritzia. Ez dute komi-
sariarik nahi etxe atarian, «ez delako es-
katutako zerbitzu publikoa», eta proiek-
tuari oposizioa egiteko eginahalak egite-
ko prest daude. Sinadura bilketa izan da
abiatu duten ekimenetako bat, eta eran-
tzun ona jaso du: astebetez 759 sinadu-
ra bildu zituzten eta maiatzaren 7an uda-
letxean aurkeztu zituzten. Oraindik ere
gehiago biltzeko asmoa dute. Horrez gain,
ekainaren 13rako manifestazioa deitu du-
te. Egin dituzten batzarreak ere inoizko
parte-hartzaileenak izan dira, 100 lagu-
netik goiti biltzen dira. Euren desadosta-
suna adieraziz, Udalera, Nafarroako Go-
bernura, Parlamentuko alderdi guztieta-
ra, sindikatuetara eta Arartekoarengana
ere jo dute. Hori baino lehen, epaitegie-
tara jotzea ere pentsatu zuten, baina eko-
nomikoki garestiegia izanen zelakoan, bi-
de hori baztertu zuten.

Haserre daude Gobernuarekin eta
Udalarekin (NaBai eta UPN), euren boron-
datearen gainetik komisaria «inposatu»
nahi dutela pentsatzen dutelako. Gaia
«arras sentibera» dela badaki Alemanek
baina erran digunez, «momentu honetan
hirigintzako baldintzak betetzen dituen
bertze lur eremurik ez dago Elizondon». 

Komisaria eraiki nahi den eremua Baz-
tanberri Plaza eta Braulio Iriarte auzoen
artean dago, etxebizitzen tartean. Horrek
auzotarren bizi kalitatea «jaitsiko lukee-
la» diote. «Gune berdea eta haur aunitz
dabilen tokia» dela ere kritikatu dute, bai-
ta orain arte eduki duten lasaitasunarekin
zer gertatuko den galdetu ere: «komisa-
ria bat ez da edozein gauza, urteko 365
egunetan, eguneko 24 orduz kontrola
erran nahi du». Horrekin batera, Bazta-
nen dagoeneko «polizia aunitz» dagoe-
la ere nabarmendu dute: «Foru Polizia-
ren komisariaz gain, Guardia Zibilaren bi
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Bi aldetara dauden etxebizitzen erdian dagoen eremu honetan egin nahi da komisa-
ria. Inguruan eraikitzekoak diren etxebizitzetako obrak direla-eta dago lohitua.

«Hirigintzako baldintzak
betetzen dituen bertze lur
eremurik ez dago momentu
honetan Elizondon»

«Nafarroako Gobernuari
eta Udalari proiektua bertan
behera uzteko gestioak
egiteko eskatzen diogu»

Virginia ALEMAN Baztango alkatea Xabi TORRES Elizondoko alkatea

kuartel daude Elizondon, eta bana Oro-
noz-Mugairin eta Urdazubin. Azken ho-
netan, Polizia Nazionalarena ere bai».

Udalak lurra dohainik utzi izanak ere
eragin du eztabaida. NaBai eta UPNren
aldeko botoekin martxoaren 16ko udal
bilkuran ahobatez erabaki zuen hori, 6/1990
Foru Legean oinarrituz. Horren arabera,
bertzeak bertze, Udala ahobatez alde
agertzen bada eta tokian tokiko interese-
rako denean egin daiteke doako lagape-
na. Baztango alkatearen hitzetan, «legea-
ren araberako lagapena egin da, adminis-
trazio publikoen arteko kolaborazioaren
baitan». «Udal zerbitzu juridikoek egin-
dako aldeko txostenean oinarrituz, lur ere-
mu horretan komisaria egin daiteke».

Auzokoek, ordea, ez dute ulertzen
«baztandar guztiona den lur dotazionala
nola utzi duten dohainik helburu horretara-
ko» eta legearen «gehiegizko interpreta-
zioa» egin delakoan daude.   

«Barrideekin hitz egin gabe, gauzak
isilpenean egin izana» ere leporatu dio-
te Udalari. Baina alkateak zera aipatu di-
gu, «martxoaren 16ko plenoan lagape-
na adostu zen, eta ondotik ez da alega-
ziorik aurkeztu. Apirilaren 6an udaletxe-
an auzotarrek eskatutako informazioa
eman zitzaien». Egun horretan, auzota-
rrek azaldu dutenez, «elkarlan akordioa-
ri eta proiektuaren zirriborroari buruz ere
informazioa eskatu genuen, baina apiri-
laren 28an jaso genuen, Udalak eta Go-
bernuak akordioa sinatu zuten egunaren
bezperan».

Auzia bizi-bizi dago. Gobernuak aur-
ten hasi nahi du komisaria eraikitzen, bai-
na auzotarrak geldiarazteko asmoz dau-
de. Xabi Torres Elizondoko alkateak ere,
batzarrean bildutakoen izenean, eskae-
ra argia luzatu die Udalari eta Gobernuari:
«proiektua bertan behera uzteko beha-
rrezkoak diren gestioak egin ditzatela».
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Amaiurko
Gazteluaren
gerizpetik

Gure herri izaera sun-
tsitzeko eta menpeko
bihurtzeko saiakera amai-
gabeei aurre egin die
behin eta berriz herri za-
har honek. Mendeetan
zehar egindako erresis-
tentziaren lorpenek eta
nazio eraikuntzan ema-
niko aurrerapausoek gu-
re herria gurutzbide ga-
rrantzitsu baten aurrean
kokatu dute, hots, jen-
dartearen gehiengoak
nahi eta behar duen al-
daketaren aurrean, za-
palkuntza eta inposake-
ta tresna guztiak balia-
tuz, herri honetatik urru-
tti dauden interesen me-
sedetan jarraitu asmo du-
tenak daude.

Bidegurutze honek ur-
duri jarri ditu zapalkun-
tzaren bide zidorrak jo-
rratzeko hautua egin as-
mo dabiltzanak. Horrela,
salbuespeneko neurrien
bitartez, beraien helburu
politikoak erdiesteko in-
tentzioz kolpatzen dute
herria; erbestean, kar-
tzelan edota kartzela bi-
dean dira Euskal Herria-
ren burujabetza eta iza-
eraren defendatzaile di-
ren ideiak. Ezkabatik
Puerto de Santa Maria-
ra salto egin badugu ere,
bizi baldintza kaxkarre-
netan eta heriotza-zigor
berdinez mehatxatuak di-
ra gatibu dituzten herri-
kideak. Saminez gogora
datozkigu bide horietan
gelditutakoak, Kotto la-
guna erraterako.

Bortxara derrigortu
nahi gaituzte halabeha-
rrez; euskaldunak esku-
biderik gabeko jende mul-
tzo batean bihurtuz. Gaz-
telako jauntxoen oinor-
dekoek, beren helburuak
lortzeko xedez, errepre-

sioaren azeragailua on-
doraino sakatu eta zigor
eredugarriak jarriaz, bi-
denabar, beldurra heda-
tuz ari dira etenik gabe;
herri zahar honen suga-
rra bizirik mantentzeko
ezinbertzekoak diren bi-
tartekoak hankazpian,
debekaturik eta suntsitze
bidean direlarik: Euska-
raren ofizialtasunaren
aurkako legediak, hez-
kuntza sistema propioa
izateko ezintasuna, dro-
gen erabilera politiko eko-
nomikoa, langileon es-
kubideen aurkako lege-
diak…

Oraingoan, jai herri-
koiak jarri dituzte jo pun-
tuan. Lesakako txozne-
tan kamiseta batzuen sal-
mentarekin zerikusia
omen duten 6 lesakar in-
putatu ditu Guardia Zibi-
lak, baita Audientzia Na-
zionalerako bidean jarri
ere. Herriak sortutako
eremuak kriminalizatze-
az gain, herriaren alde-
ko edozein konpromiso
hartzea zigorrarekin lotu
nahi dute. Denboran gi-
belera egiten badugu,
frankismoaren esentziak
bizirik dirauela kontura-
tuko gara, lehengo lepo-
tik burua beraz.

Horrelako neurrietaz
baliatu dira, Iruñeko nahiz
Gasteizko legebiltzarre-
tan espainiar proiektua-
ren defendatzaileak jaun
eta jabe izateko. Legedi
berdina erabili zuten es-
kualdeko udal ilegitimo-
ak eratu (Sunbilla, Lesa-
ka eta Baztan) eta he-
rriak aukeratutako or-
dezkariak kanpoan uz-
teko. Lapurren abizenak,
NaBai bezala sinatuak
daude oraindik-orain.

Jakitun gara, horrela-
ko neurri antidemokrati-
koak urteen poderioz bo-
tereak pozoindutako jen-
darte eredu sumiso, akri-
tiko, desideologizatu eta
manipulatuaz baliatuz in-

posatzen dituztela.
Albako Dukearen oi-

nordekoek eredu zahar-
berritua martxan jartzea
ezinbertzekoa dute. Ho-
rretarako, Beamontar ga-
raikide leialen beharrean
dira. Ezker Abertzale «be-
rria»deitzea gustuko du-
tenek, Rubalcabaren txa-
loak jasotzen ari direnak,
hain xuxen, salbuespe-
neko araudietaz balia-
tzen ari dira, herri bo-
rondatea kontuan hartu
gabe inposatzen ari di-
ren proiektu txikitzaile au-
nitz babesten dituzte eta
ezkertiar eta abertzale-
on aurkako sorgin ehiza,
laguntza bezala aplika-
tzen zaigulakoan daude.
Gure herria galbidera era-
maten dituzten bide ho-
rietatik pasa direnen es-
perientziak ikasgai nahi-
koa beharko lukete be-
rriz harri berdinean ez
erortzeko.

Espainiara lotzen gai-
tuzten kateak sendotze-
ko lanean dabiltza ber-
tzeak. Beraien historia
hurbilak utzitako itzalen
asotsa ezaguna dugu;
hainbat euskaldunen he-
riotza tarteko. Lesakan
bizitutakoak ez digu es-
perantzarako argirik uz-
ten; errepresioaren atza-
parkadak larrutik ordain-
tzen dituzten bizilagunak
babestu ordez, eztabai-
da desitxuratu eta herri
mugimendua kriminali-
zatzeari ekin diote. Han
eta hemengo jeltzaleen
botere nahiz diru gosea
asegaitzak direla era-
kusten ari digute. Horre-
lako jokabideak dituzte-
la jakitun ote dira, ordea,
NaBai bozkatzen dute-
nak?

Finean, estatuen es-
trategiaren jomugan Ez-
ker Abertzaleko kidegoa
egonik ere, Euskal He-
rriaren etorkizuna bal-
dintzatzea da beraien
nahia; herri bezala egi-

ten gaituzten zurtoinak
desegitea dute helburu:
«Aitaren teilatua garran-
tzitsua izanik ere, ez de-
zagun ahantzi ezinber-
tzekoa dela amaren sua:
hizkuntza, usadioak, gu-
re kultura, gure izaera-
ren adierazleak. Horiek
gabe nekez dugu Euskal
Herria eraikiko. Agian ber-
tze zerbait eraikiko litza-
teke, baina erdal herria
izanen litzateke», hain
xuxen ere.

Historian izaniko aka-
tsetatik ikasiz, gure he-
rriaren biziraupena lortu-
ko duen eszenatoki bat
irabazteko xedez jarrai-
tu beharrean gaude aber-
tzaleok; justizian oinarri-
tutako demokrazia, ale-
gia. Gure herriak paira-
tzen dituen erasoak eran-
tzun eta eraikuntza la-
nean aritzeko abertzale-
ok batu behar dugu.Ar-
duraz jokatzea, alderdi-
keri jokoak baztertu eta
gure herriaren interesen
mesedetan aritzeko ba-
liabide eraginkorrak mar-
txan jartzea da.

Senecak zioen beza-
la, «no es el hecho de
que las cosas nos pa-
rezcan inaccesibles la ra-
zón de que no nos atre-
vamos, es el hecho de
no atrevernos, la causa
de que nos parezcan
inaccesibles». Irabaz de-
zagun Euskal Herria!

Xotero Etxandi,
Mikel Altzuart, 

Julen Mitxeltore-
na, Begoña Igoa, J.E

Txoperena, Iban
Maia, Josu Goia, Iña-

ki Gogortza, Josu
Iratzoki, Aitor Telle-

txea, Irati Lujua,
Faustino Marizkurre-
na, Enkarna Andueza.

Hautetsiak eta
hautetsi ohiak.

iritziairitzia
Lege Gordailua: NA-1324/85

ISSN: 1578-4673
Frankeo Itundua: 34/79

TIRADA: 6.000

ttipi-ttapa aldizkaria
Andutzeta, 12

E-31760 ETXALAR (Nafarroa)
Tfnoa: (+34) 948 63 54 58
Faxa: (+34) 948 63 54 57

www.ttipi.net
info@ttipi.net

Argitaratzailea: ttipi-ttapa fundazioa.
Presidentea: Pello Apezetxea. 
Kudeatzailea: Joxemanuel Irigoien.
Zuzendaria: Aitor Arotzena. 
Publizitatea: Kulturkari, SLU. 
Administrazioa: Amaia Goia. 
Erredakzioa: Gurutze Pikabea. 
Berriemaileak: Esteban Arotzena,
Juana Mari Saizar, Kontxi Klaber, Ain-
hoa, Arantxa eta Maider Ansa, Asier
Imaz, Arkaitz Mindegia, Franck Dolo-
sor, Margari Etxenike, Koro Iratzoki, Ne-
rea Altzuri, Oskar Txoperena, Joseba
Olagarai, Nerea Mitxeltorena, Aitor Aro-
tzena, Maite Oteiza, Jaione Otxando-
rena, Xan Harriague,  Iratxe Kontsumi-
tzaileen Elkartea…
Imprimategia: Gertu. 
Erakunde laguntzaileak:Etxalar, Lei-
tza, Goizueta, Arano, Areso, Baztan,
Urdazubi, Sara eta Senpereko uda-
lak, Zugarramurdiko Akelarre elkar-
tea, Bortzirietako Euskara Man-
komunitatea, Malerrekako Zerbitzu
Mankomunitatea…

2009ko harpidetza sariak:
Hego Euskal Herria 36 €
Espainia 36 €
Ipar Euskal Herria 54 €
Europa 54 €
Amerika eta Australia 120 €
Baztan, Urdazubi, Malerreka
eta Leitza 30 €

Aldizkari honek Euskarabidea-
ren laguntza jaso du

ttipi-ttapa
H A M A B O S T E K A R I A

Aldizkari honek Eusko
Jaurlaritzako Kultura Sailaren

laguntza jaso du

2009/05/28 • 495. zbk. 



iritzia

2009/05/28 • 495. zbk. 

07

Matematikan Nafarroako Olinpia-
detan txapeldun, 162 ikasleren ar-
tean irabazle aterata, ez zara ma-
kala izanen, ez? 
Bueno, badu meritua bai. Kontent
gelditu naiz.

Zein da zure ikasgairik gustukoe-
na?
Matematika.

Nondik heldu zaizu matemati-
karako afizio hori? 
Ttiki ttikitatik gustatu izan
zait.

Zer du ba bertze ira-
kasgaiek ez duena? 
Ongi moldatzen zaren
gauza bati, beti gustu
gehiago hartzen zaio.
Bertzeetan baino hobe-
ki moldatzen naiz.

Formula aunitz ikasi iza-
nen dituzu, bat aukera-
tuko zenuke?  
Denak.

Kalkulagailurik gabe, era-
giketaren bat egiteko
eskatuz gero, egi-
nen zenuke? 
Denbora
pixka bat
utziz
ge-
ro…

Zenbat da 9x13+3/2/4+3? 
18.

Tenerifen estatuko onenekin ari be-
harko duzu, baduzu itxaropenik? 
Nafarroakoa irabaztea baino zaila-
goa da. Gertatzen ahal da baina zai-
la da.

Nolatan joan zineten Nafarroako-
ra? 

Irakasleak olinpiadak ba-
zirela erran zigun eta

lagun batek eta biok
izena eman ge-
nuen, zer zen
ikusteko. Joan
eta ongi atera
zen.
Ikastea gain, ba-
duzu bertze afi-

ziorik? 
Jostatzea, kirola
egitea...

Akautzeko, nola
definituko zenuke

zure herria?
Urrotz? Herri polita

dela.

• 11 GALDERA LABUR •

Andoni ZOZAIA  
Urrozko gaztea

Yamiled
Giraldoren
heriotza 
dela-eta

Iturengo eskola publi-
koak gertatutako Yami-
led Giraldoren heriotza
dela-eta, ondorengoak
azaldu nahi ditu:

1-Yamileden familia
eta lagunei gure samina
eta elkartasuna une latz
hauetan.

2- Dagokien institu-
zioei justizia eta beha-
rrezko pauso guztiak
eman ditzatela hilketa kru-
del hau bertan behera gel-
di ez dadin.

3-Zenbait komunika-
bidek gertaera gogor ho-
ni buruz egin duten tra-
taera desegokia eta erres-
petu gabekoa izan dela.

Itureko eskolako
irakaslegoa

Ametsari tira
eta tira,
Gaztetxea
herrira

Plisti plasta, halaxe juan
zitzaigun Gazte Eguna Le-
sakan bai, ur artean. Ha-
la ere, eguraldia ez zen
oztopo izan, ez. Izan ere,
egun honetan, elkartu gi-
nen gazte kuadrila eder
bat.

Lesakarrak eta egun
batez lesakarrak bihurtu
ziren gazteak ere. Hego-
alde zein Iparraldekoak,
denak bat eginez. Pareki-
detasunean, naturaltasu-
nez, euskal giro jatorrean;
Euskal Herria bat izan zen,
berriz ere erakutsiz herri
bakarra garela eta gure
herrian mugarik existitzen
ez dela.
Goiz goizetik hitzaldia izan

genuen, bertsoak… baz-
karira 90 lagun inguru bil-
du ginelarik.

Aipatu bezala, egural-
di kaxkarra egin arren, han-
txe ibili ginen. Baina orain-
go honetan ere kale go-
rrian. Bertze batzuetan ai-
patu bezala, bertze talde
eta eragileek beraien xo-
koa dute gauzak antola-
tzeko, baina gazteok ez.
Beraz gure galdera da,
gazteok noizko? Gazteok
gaztetxea behar dugu.

Horren alde aritu ginen
larunbatean, gogotsu, in-
dartsu, langile eta elkar-
harremanetan. Nahiz eta
handik edo hemendik ara-
zotxoren bat sortu, honi
buelta eman eta aurrera
jarraituz.

Dena den, egun hau ez
zen posible izanen lagun-
tzen ibili ziren lagun guz-
tiengatik ez balitz. Hori de-
la eta, bertatik gure eske-
rrik beroena luzatu nahi
diegu, Arantza eta Male-
rrekako gazte asanbladei,
eskualdeko bertsolariei,
kantu zaharretan ibili zire-
nei, Nafarroa bizirik eki-
menean dabiltzatenei,
Arranoko sukaldari eta el-
karteari, Lesakako osta-
tuei, Udalak kudeatzen
duen herritarron dirula-
guntzari, inguruko musi-
karieri txaranga osatzea-
gatik, Baztango edari par-
titzaile tukutuku horiei (be-
ti sasoitsu!)… barkatu nor-
bait ahaztu bazaigu, bai-
na orokorrean lagundu zu-
ten guztiei eskerrak. 

Zuek, lagundu zenute-
nak zein parte hartu zenu-
tenak egin baitzenuten
egun hau posible. Egun
batez Lesaka gurea izan
baitzen, egunen batean
Euskal Herria izanen den
bezala. Beraz, hala jarrai-
tzera animatzen zaituzte-
gu.

Animo! Zuek bai! Mila
esker hurbildu zineten guz-
tiei! Eta besarkada bat ber-
tan ez zaudetenei!

Gurea gurera ekarri ar-
te bertan jarraituko dugu-
lako lanean!

Lesakako 
Gazte Asanblada

Eskerrak
emanez

Goizuetako Umore
Ona futbito taldeak hain-
bat eskertza luzatu nahi
dizkie herriko eragile eta
zaleei. Lehendabiziko eta
behin, eskerrak Umore
Ona Elkarteari emanda-
ko laguntza ekonomikoa-
gatik, bestela ez baike-

nuen parte hartzerik iza-
nen GIpuzkoako hiruga-
rren mailako areto futbol
txapelketan. Ondoren,
ikusle guztiei, larunbate-
ro herriko frontoia lepo-
raino bete duzuelako.
Umeek, gazteek, hel-
duek… ikaragarria da tal-
dea animatzeko eduki du-
zuen grina. Ez dugu inon
ikusi horrelako girorik, ez-
ta antzekorik ere. Etor-
tzen ziren kontrarioak ere
harrituta gelditzen ziren.
Baten bati entzun zaio ko-
mentario hau: «Goizue-
tan jokatzea zaila da, he-
rri guztiaren kontra aritu
behar baita». 

Eta azkenik, eskerrik
beroenak kanpoko gure
partidetara mugitu den

jende guztiari; nahiz kan-
poan jokatu, gehiago izan
dira askotan gure jarrai-
tzaileak bertakoak baino.
Zarautz, Ordizia edo Are-
txabaletan, esate batera-
ko. 

Besterik gabe, talde
guztiaren izenean, mila
esker eta heldu den ur-
tean ere hain arratsalde
politak pasatuko ditugu-
lakoan agurtzen gara. He-
rriko azken partidan ate-
ra genuen pankartak zio-
en bezala: garaipenik
haundiena, zuek eman
duzuena. 

Umore Ona 
futbito taldea
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ttipi-ttapa
Ez gaitezen engaina,

sistema bera da balio
ez duena izenburupean
Arantza, Bera eta Etxa-
larko alkateek deituta-
ko manifestazioak 500
bat lagun bildu zituen
maiatzaren 9an Beran.
Deitzaileekin batera,
ELA, LAB eta EHNE sin-
dikatuek, Etxalar, Aran-
tza, Sunbilla eta Berti-
zaranako udalek, Bera,
Lesaka, Malerreka, Baz-
tan eta Arantzako Gaz-
te Asanbladek eta Baz-
tandarren Biltzarra el-
karteek bat egin zuten
deialdiarekin. Zalain
Transformados lantegi-
tik abiatu eta Berako He-
rriko Etxeko plazarako
bidea egin zuten, Al-
kaiagako industrialdetik
pasatuta.

Eskualdean ematen
ari diren erregulazioen
kontra, «kaleratzerik
ez», «dirurik ez da fal-
ta, lapurrak soberan»
aditu ziren, baita bertze
hainbat ere. Beratik Iru-
ñera Burniaren martxa
akautu berria zuten Fun-

verako hainbat langilek
ere parte hartu zuten
manifestazioan, euren
buzo berdeak jauntzita.

He r r i ko  E t xeko
Plazara ailegatuta, ma-
nifestariek kezkaz eta
harriduraz ikusi zituzten
Herriko Etxearen arku-
petan margotutako pin-
tadak. Falangisten ize-
nean, egungo eta garai
bateko alkate eta zine-
gotzien kontrako heriotz
mehatxuak irakur zitez-
keen.

NEKAZARIEN EGOERA

Hizlarien txandan,
EHNEko Mikel Altzuart-
ek hartu zuen lehenik hi-
tza eta sistemak Albako
Dukesa bezalako lurja-
be handiak laguntzen di-
tuela salatu zuen, «%5ak
dirulaguntzen erdia ja-
sotzen duela» salatuz.
Alde horretatik, «siste-
ma lehen sektorea hil-
tzen ari dela» azpima-
rratu nahi izan zuen. Ne-
kazaritza eta abeltzain-
tza azken 30 urteotan

krisian daudela ere ai-
patu zuen: «orain dela
25 urteko prezioak or-
daintzen dizkigute».

FUNVERAKO LANGILEEN

BATZORDEAREN HITZAK

Funverako langileek
beraien lantegian egin-
dako Lan Erregulazio
Espedienteari buruzko
datuak eman zituzten.
ELAko Felix Espelosi-
nek eta LABeko Dabit
Iturriak beraien mobili-
zazioko adibidea kon-

tuan hartuz, langileak el-
kartzeko beharra azpi-
marratu zuten. Izan ere,
hiru eguneko Burniaren
martxaren ondotik, maia-
tzaren 8an aurkeztu zu-
ten beraien gorako erre-
kurtsoa Nafarroako Go-
bernuko Lan Departa-
mentuan. «Urria arte  lan
aunitzekin egon gara eta
hilabete batez EREa aur-
keztu dute. Gure ustez,
dirua aurreztu bakarrik
egin nahi dute, etorki-
zuneko kaleratzeei ai-
tzin egiteko».

UDALAK ERE KRISIAN

Patxiku Irisarri Etxa-
larko alkateak «kapita-
lismoa langileen kontu-
ra bizi dela»aipatu zuen
eta manifestazioaren le-
loak zioen bezala, «sis-
temak bera dela balio ez
duena». Irisarriren us-
tez, «krisiak ez dio ERE-
an dauden edo kanpo-
ratuak izan diren langi-
leei bakarrik eragiten, gi-
zarte osoari baizik».

Ekitaldia akautzeko,
Josu Goiak Internazio-
nala kantatu zuen.

500 lagunek bat egin dute Arantza, Bera eta
Etxalarko alkateek deituriko manifestazioarekin
Krisiaren aitzinean sistema aldatzeko eskatu dute

KRISIA

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Zalain-Zokotik abiatu eta Berako Herriko Etxeko Plazara egin zuten ibilaldia.
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ttipi-ttapa
Maiatzaren 21erako

deitutako grebak jarrai-
pen zabala izan zuen es-
kualdean. Industria arlo-
an batez ere, kasik eraba-
tekoa izan zen geldialdia
eta lantegi haundienak,
Lesaka eta Legasako
Arcelor, Condesa, Fun-
vera, Savera eta bertze
hainbat guziz itxiak egon
ziren egun osoan. Zalain
eta Alkaiaga industrial-
deetan langileen %90a
baino gehiagok greba
egin zuela aipatu zuten
ELA eta LABeko iturriek.

Malerreka aldean
ere, Aparan industrial-
deko lantegiak itxi zituz-
ten. Eguneko arazo ba-
karra Donezteben gerta-
tu zen. Informazio pike-
teek herrigunera sartu
nahi zuten, komertzioe-
tan informazioa bana-
tzeko, baina Guardia Zibi-
lak eragotzi eta zuzenean
industrialdera sartzera
behartu zituzten.

Leitzaldean grebaren
segida erabatekoa izan
zen. Leitzako lantegirik
haundiena, Sarrio, itxita
egon zen, eta komertzio
eta ikastetxe guziak ere
bai, Goizueta eta Are-
son bezala.

KOMERTZIO ETA

IKASTETXEAK

Komertzioen arloan,
Beraeta Lesakako den-
da gehienak itxi zituz-
ten, Lesakan %90 in-
guru eta Beran %70.
Arantzan denda eta os-
tatu guziak itxi zituzten.
Sunbillan ere erabat itxi
zutela aipatu zuen ELA-
ko Joxe Mari Arribilla-
gak, baina Doneztebe
eta Elizondoaldeko ko-
mertzioetan greba ez
zen erabatekoa izan.
Arribillagaren arabera,
greba aitzinetik, Lesa-
ka, Bera, Doneztebe
eta Baztango merkata-
rien elkarteekin bildu zi-
ren grebaren berri ema-
teko eta haiek euren pro-
blematikaren berri eman
zieten sindikatuei. Ha-
la ,  zenbai t  dendek
10:00ak arte ireki eta
gero itxi zituzten. Ber-
tze batzuk egun osoan
zabalik egon ziren. 

Ikastetxeetan ere se-
gida zabala izan zuen
grebak. Ikastola zein es-
kola publikoetan guttie-
neko zerbitzuak bete zi-
tuzten. Toki-Ona insti-
tutuan dozena bat lan-
gilek greba egin zuten.
Leitzaldeko ikastetxe-

etan ere ez zen klase-
rik izan. 

Herriko Etxeen ka-
suan, Bera eta Lesa-
kakoa itxiak egon ziren,
baina guttieneko zerbi-
tzu gisara, langile bana
eduki zuten, badaezpa-
da, larrialdiren bat gerta-
tuz gero. Leitzaldean
ere berdin. 

Autobus enpresek
ere guttieneko zerbi-
tzuak bete zituzten.Be-
ra, Leitza eta Lesaka-
ko kiroldegiak ere itxi zi-
tuzten.

MOBILIZAZIOAK

Greba egun honetan
hainbat langilek parte
hartu zuten mobiliza-
zioetan Goizean goize-
tik Zalain industrialdean

hainbat bildu ziren, lan-
tegietan informazioa za-
ba l t zeko .  Go izean
5:00etarako Guardia Zi-
bila ere Condesa lante-
giaren inguruan zebilen.
Gero, 8:30k aldera, fo-
ruzainek ere bete zituz-
ten zainketa lanak.
9:00etan kotxe karaba-
na handia abiatu zen Za-
lain industrialdetik, eta
Alkaiagako industrial-
detik eta Berako herri-
gunetik pasatuta, Lesa-
kako bidea hartu zuen.
Han ere, erabat itxiak
zeuden Otsango indus-
trialdea eta Arcelor lan-
tegitik pasatu ondotik,
herrigunera joan zen.
Hortik, Iruñerako bidea
hartu zuten, eguerdian
egin zen manifestazio-

an parte hartzera. Arra-
tsaldean 19:00etan Baz-
tan-Bidasoako manifes-
tazioa egin zen Lesa-
kan, gizarte eragileek
deitua. 500 bat lagun bil-
du ziren.

Leitzaldean ere, Sa-
rrioko langileak lante-
gian eta gero herrian ze-
har ibili ziren, informa-
zioa banatzen. Langile-
ek ez zuten aparteko go-
rabeherarik izan, herri-
ko komertzio guziak
itxiak baitzeuden goiz
goizetik. Goizuetan
kontzentrazioa egin zen
eguerdian.

Arratsaldean, Lei-
tzan manifestazioa egin
zen eredu ekonomiko
eta sozial justoaren al-
de.

Jarraipen zabala
izan du grebak
eskualdean
Industria arloan batez ere ia
erabateko eragina izan du

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Arratsaldean Lesakan egindako manifestazioan 500 bat lagunek hartu zu-
ten parte. Behekoan, berriz, Savera lantegiaren aitzinean langileak.

GIZARTEA
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Pintada faxistak ugaritu dira eskualdean
azken sei hilabeteetan
Berriki Baztanen azaldu dira, Artesiagan, Iruritako eliz atarian eta Arraiozen

ttipi-ttapa
Ez da pintada faxis-

tak agertu diren lehenbi-
ziko aldia, baina ugari-
tzen ari dira. Joan den
urteko azaroaz geroztik
Ttipi-Ttapak hartzen duen
eskualdean zabaltzen ari
dira falangisten izenean
egindako pintadak.

Iazko azaroan Do-
nezteben Islamari bu-
ruzko erakusketa bat har-
tu zuen egoitzan agertu
ziren lehenik. Bidelagun
Elkartearen ekimenez,
azaroaren 3an Islamari
buruzko erakusketa za-
baldu zen baina ateak itxi
aitzinetik pintadak egin
zituzten azaroaren 10eko
goizean. Pintadak garbi-
tu eta ezabatu arren,
gehiago egin zituzten
azaroaren 11tik 12ra. Al-
di horretan, gainera, era-
kusketa zegoen ateari si-
likona paratu zioten.

Amaiurren Nafarroa-
ko konkistaren 500. ur-
teurreneko karietara egin
zen ekitaldian, oroigarria
ere pintada faxistekin
agertu zen. Ekitaldia
otsailaren 1ean egin zen
eta goiz horretan Napa-
rra España da, Gora Es-
paña, Viva Cristo Reyeta
Gabatxos maquetos
agertu ziren idatziak.

Arantza eta Igantzi-
ra hartzeko biribilgune-
an ere azaldu ziren.

Lesakan elizarako bi-
dean heriotz mehatxuak
agertu ziren gero eta
maiatzaren 9ko goizal-
dean Bera eta Lesaka-
ko Herriko Etxeetan
gehiago. Hala nola, Bera-
ko alkatea eta zinegotzi
ohi batzuk, presoak zein
bertze herritar batzuk me-
hatxatu zituzten, eta Eus-
kara bai komunismoa ez
edo Orain gere terroris-
mua asi bihar daere ida-
tzi zuten.

Berriki Baztanen
agertu dira, Frankismo-
an bortxazko lanak egin
zituzten presoen ome-
nez, maiatzaren 16an Ar-
tesiagan paratutako es-
kulturan, erraterako.
Omenaldia egin eta biha-
ramunean azaldu ziren.
Falange Baztanen ize-
nean, Viva Cristo Rey,
Irebazi giñun ta beti ire-
beziko eta gisako ida-
tziak agertu ziren, baita
zenbait baztandarren
kontrako mehatxuak ere.
Iruritako eliz atarian ere
egin zituzten, Gerra Zibi-
lean Francoren alde hil
ziren baztandarrak gorai-
patuz. Arraiozen Xote-
ro Etxandiren kontrako
pintadak azaldu ziren.

Azkenak Iturenen
egindakoak dira, Trinita-
te Egunerako gutti gel-
ditzen den honetan, er-
mitan eta enbaltseetan.

ESKUALDEA

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Goiko argazkia Donezteben egindakoa da; hurrengoa Berako Herriko Etxe-
ko arkupeetan; eta bertzeak Lesakako Herriko Etxean eta Artesiagan.
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ttipi-ttapa
Euskara Batzordeak

egindako proposamena
kontuan hartuz, Udalak
Udalerri Euskaldunen
Mankomunitatean (UE-
MA) sartzeko pausuak
emanen ditu. Halaxe era-
baki zuen udalbatzarrak
apirilaren 23an, Josu Ira-
tzoki alkatearen eta be-
re taldeko bertze hiru zi-
negotzien eta Aralarko bi
zinegotzien aldeko bo-
toekin. EA eta PNVko zi-
negotziak abstenitu egin
ziren.

EAko Helena San-
testebanek aipatu zue-
nez, «euskara arloan da-
goen dirua optimizatu
egin behar da, lehenta-
sunak ikusi, ea Manko-
munitateak jarduera ho-
riek egiten dituen edo
osagarria den ikusi».
Ideia ongi iruditu zitzaion
EAri, baina «mankomu-
nitatetik eta euskararen
aurrekontua igo gabe»
egin beharko litzatekee-
la aipatu zuen, «bertze
arloetan murrizten ari da
eta». Horregatik, Eus-
kara Mankomunitatea
eta UEMA nola osatu be-
har diren ikusi eta «agian,
datorren urterako uztea»
eskatu zuen.

Aralarko Jon Abrilen
ustez, UEMAn sartzea

«Euskara Mankomuni-
tatearen hutsuneak be-
tetzeko da, Udalaren fun-
tzionamenduan sartuko
dira eta bata eta bertzea
indartuko dira». Abrilen
ustez, inbertsio afera da
eta «euskaran ez da inoiz
ere inbertitu, egin dena
udal langileen boronda-
tearengatik izan da».

EAE-ANVko Ramon
Elgorriaga zinegotziak
ere Mankomunitateak
bere alorra eta UEMAk
berea dituela azaldu zuen
eta Iratzoki alkatearen
ustez, «UEMAn sartzea
euskararekiko motibazio
bat da». Gainera, UEMA-
ren plana zein den ba-
dakitela eta heldu den ur-
terako uztea ez zaio ego-
ki iruditzen, «dokumen-
tazio bera izanen baitu-
te orain edo gero».

PNVko Santiago Al-
zugurenentzat «diru ara-
zoa»da dena,«denetan
gastua mozten ari da eta
honetan ez». Bera ez
Euskara Mankomunita-
tean ezta Euskara Ba-
tzordean ez dagoela
onartu ondotik, datorren
urterako gastua begira-
tu beharko dela adiera-
zi zuen, «sobera karga-
tu gabe eta UEMAk eta
Mankomunitateak zer
egiten duten ikusiz».

Berako Oihua
aldizkaria

Sanesteban besteta-
ko programarekin bate-
ra banatuko den Berako
Oihua aldizkarian artiku-
luak idazteko gonbida-
pena luzatu du Udalak. 

Lanaren gaia eta lu-
zera aukeran utziko da
eta testuak irudi edo ar-
gazkik hornituak joaten
ahalko dira. 

Aurkezteko epea
ekainaren 12an bukatu-
ko da eta bi modu iza-
nen dira: posta elektro-
nikoz kultura@ bera-
koudala.net eta kultu-
ra.bera@gmail.com he-
ra idatziz edo, zuzenean
Kultur Etxera joanez. 

Obra berriak
Espainiako Gober-

nuaren laguntzarekin egi-

tekoak diren zenbait obra
esleitu ditu Udalak. Ki-
roldegiko lanak Doza-
garat eta Labiaga Erai-
kuntzak enpresek eginen
dute, aldi baterako enpre-
sa-elkarteak, alegia. Lan
hauek 128.446,58 euro-
ko aurrekontua dute. Ma-
tzada Parkea egiteaz, be-
rriz, Sasoi enpresa ar-
duratuko da. 159.853,89
euroko gastua izanen du.

UEMAn sartzeko
pausoak emanen ditu
Udalak 
EAE-ANV eta Aralarko zinegotziek
horren alde egin dute

BERA

ARGAZKIA: TOKI ONA ETA ARTXIBOKOA

Toki-Ona Bortziriak eta Gure Txokoa mailaz igoko dira 
Toki Ona-Bortziriak mutilen saskibaloi taldeak Nafarroko Erregionalen le-
henbiziko mailara igotzea lortu du. Hiru urtez lehiaketetan parte hartu ga-
be egon ondotik, denboraldi honetan berriz hasi ziren, erregionalen bi-
garren mailan. Baina maila bikaina eman eta partida gehienak irabazi zi-
tuzten, liga bukatzeko partidak falta zirenean, igoera ziurtatuz. Talde ho-
netan 14 jokalari dabiltza eta horietako gehienak Bortzirietakoak dira –hi-
ru Irungoak–. Duela 10 urte Toki Ona Institutuko Guraso Elkarteak sortu
zuen taldea, Toki Ona-Bortziriak Kirol-Kluba, hain zuzen. Maila diferen-
tetan saskibaloiko bertze bortz talde ere ari dira,  63 jokalari guztira. Gai-
nera, aurreinfantilen mailan lehenbizikoak izan dira sailkapenean.
Bertzalde, denboraldia Gipuzkoako Erregionaleko bigarren mailan egin
duen Gure Txokoa futbol taldeak ere lan bikaina egin du eta horrek bere
saria ekarri du: hurrengo denboraldian lehenbiziko mailan ariko da.
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Aitor AROTZENA
San Fermin erretira-

tuen elkarteak ekaine-
ra begira hainbat eki-
taldi antolatu ditu. Ekai-
naren 9, 10 eta 11n, kar-
ta jokoak izanen dituz-
te eta mus, seien eta
despiste txapelketak jo-
katuko dituzte, hurre-
nez hurren. Ekainaren
12rako toka, igela eta
bolo txapelketak pres-
tatu dituzte eta ondotik,
hameketakoa izanen
dute.

Ekainaren 13an, Ur-
kiolako erromeriara joa-
teko asmoa dute 75 bat
lagunek. Izena emate-
ko epea zabaldu eta be-
rehala bete zen auto-
busa. Goizean 7:30ean
abiatu eta Arrasaten
barna ailegatuko dira
Urkiolara, bertako fe-
rian parte hartu, esku-
langileen lanak ikusi eta
erosi eta erromeriako
giroan murgilduko dira.
Erandion bazkaldu on-
dotik, Barakaldora joa-
nen dira, Ikea denda bi-
sitatzera.

Ekainaren 24an, az-
kenik, San Juan Xarre-
ra ohiko ateraldia egi-
nen dute San Fermin el-
kartekoek. Oinez joan
nahi dutenek 9:30ean

izanen dute hitzordua
elkartean eta autobu-
sean joateko 11:00etan.
San Juan Xarren meza
aditu ondotik, bazkaria
Arantzako Burlada ja-
tetxean izanen dute.

Keinu Leihoak
Maiatzaren 23an

abiatu zen aurtengo Kei-
nu Leihoak antzerki zi-
kloa, Mairu antzerki tai-
lerraren Errege, solda-
doa eta bufoia antzez-
lanarekin. Larunbatean,
maiatzak 30, 20:30ean
Azeri taldearen Txano-
barragorro antzezlana
ikusteko aukera izanen
da komentuan.

Ekainaren 5ean, or-
tzirala, 22:00etan, az-
kenik, Kili Kolo Antzer-
ki taldeak Patetik Ka-
bareta eskainiko du
Arrano elkartean.

1955-56-57ko
kintoen bazkaria

Ekainaren 13an egi-
nen dute 1955, 56 eta
57an jaiotako herritarrek
kinto bazkaria Kasino-
an. 14:30ean izanen du-
te hitzordua. Izen ema-
tea ekainaren 10a bai-
no lehen egin behar da
Koxkila eta Etxeberria
ostatuetan.

Ekainerako hainbat
ekitaldi prestatu ditu
San Fermin erretiratuen
elkarteak
Keinu Leihoak zikloak segida
izanen du datozen larunbatetan

LESAKA

UTZITAKO ARGAZKIA

Txoko-Txiki sariak banatu ditu Tantirumairu ikastolak
Tantirumairu ikastolak XXXI. Txoko-Txiki ipuin lehiaketako sariak bana-
tu zituen maiatzaren 15ean. Lehen Hezkuntzako lehen mailatik seigarren
mailara bitarteko ikasleei zuzendutako ipuin lehiaketan, Uxue Urroz, Uxue
Mesa, Olaia Telletxea, Ganix Arruti, Haizea Etxeberria eta Maite Odriozo-
la suertatu ziren irabazle. Ipuinen ilustrazio lehiaketan, berriz, Garazi Mi-
geltorena, Nerea Ordoki, Irantzu Goienetxe, Andrea Lasaga, Ane Otxote-
ko eta Bixen Telletxea izan ziren saridunak, mailaz maila. 

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Politikaren judizializazioaren kontrako bilkura
Lesakako Onin, EA eta Ezker Abertzalearen artean adostutako adieraz-
penarekin bat eginez Politikaren judizializaziorik ez, konponbidea orain!
lelopean 150 bat lagun bildu ziren Plaza Zaharrean maiatzaren 15ean egin-
dako kontzentrazio isilean. Sanferminetako txoznen inguruan burutzen
ari den ikerketa bat dela eta, Audientzia Nazionalaren irekita dauden di-
ligentzien harira, Guardia Zibilak sei lesakar inputatu ditu, «delitua eta ja-
san ditzaketen ondorioak oraindik orain argitu ez direlarik». Aipatzekoa
da sei lesakarrek joan den ortzegunean deklaratu behar izan zutela Ma-
drilen, Audientzia Nazionalean eta egun berean bueltatu ziren etxera.
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Joseba eta Nerea
Urtero bezala, ekaine-

ko lehenbiziko astehon-
darra berezia izanen da
Etxalarren. Altxata Kul-
tur Elkarteak antolaturik,
XVII. Gasna Feria Egu-
na eginen da ekainaren
7an. Goizean goizetik,
ekitaldi andana izanen
da plaza bazterrean. 

Aurtengo nobedade
nagusia moto eta bizikle-
ta zaharren erakusketa
izanen da. Horrekin bate-
ra, Andre Mari Elkarteko
emakumeek eskulan era-
kusketa paratuko dute
Kultur Etxean eta hau-
rrentzako aisialdi-taile-
rrak izanen dira plazan
goiz osoan.

Eguerdian, gasna-
lehiaketa eginen da. Baz-
kaldu aitzinetik sarituen
izenak emanen dituzte
eta ondotik, herriko trikiti-
lariek saio berezia eskai-
niko dute. Ohiturari segi-

tuz, «abesti desberdin
eta animatuak» eskaini-
ko dituztela aitzineratu
digu Nagore Ansalas ira-
kasleak. 14:00ak aldera,
herri-bazkaria eginen da
frontoian.

Beti bezala, artisau
eta eskulangileen pos-
tuak paratuko dituzte goi-
zez frontoian eta plazan.
Euskal Herri osotik etorri-
tako artisauen lanak iku-
si eta erosteko aukera
izanen da.

Arratsaldean, Andre
Mari Dantza Taldeko dan-
tzari ttikienek euren saioa
eskainiko dute, 18:00-
etan plazan.

Etxalar UEMAn
Apirilaren 3an egin zu-

ten Udal Batzar Oroko-
rrean, udalbatzak aho ba-
tez erabaki zuen Udale-
rri Euskaldunen Manko-
munitatean (UEMA) sar-
tzea. Mankomunitate ho-

netan sartzeko betebe-
harreko baldintza nagu-
sia herritarren %70 eus-
kalduna izatea da. Etxa-
lar baldintza hori bete-
tzen duen herria denez,
«egokia ikusi dugu par-

taide izatea», adierazi di-
gu Nerea Mitxeltorena
Udaleko UEMAko ordez-
kariak. Urte aunitz dara-
matza Udalak euskara
bere eguneroko jardu-
neko hizkuntza izateko

lan egiten. Orain, azken
urrats bezala, bere jar-
dunen hizkuntza euska-
ra izateko baliabide eta
tresna gehiago eskura-
garri izanen ditu UEMA
barrenean egonik.

Ekainaren 7an
eginen da Gasna
Feria Eguna
Nobedade gisa, moto eta bizikle-
ta zaharren erakusketa prestatu
du Altxata Kultur Elkarteak

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Eusko Ikaskuntza eta Udalaren arteko hitzarmena 
Maiatzaren 20an Udalak kultura eta zientzia lankidetza hitzarmena sinatu
zuen Eusko Ikaskuntzarekin, hemendik aitzinera kultura ekintzak elkarrekin
jorratzeko. 99 hitzarmen sinatu ditu dagoeneko Eusko Ikaskuntzak Udale-
kin kultura eta zientzia jarduerak garatzeko, horietako 19 Nafarroan. Lanki-
detza hitzarmen hauen baitan artxibo eta liburutegiak eguneratzen dituzte,
ondarea erroldatzen dute eta ikerketa bekak ematen dituzte.

ARGAZKIAK: JABIER IRIARTE 

Herritar nahiz kanpotik etorritako jende aunitz biltzen da Gasna Feria Egunean.

ETXALAR
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Nerea ALTZURI
Ekainaren 7a, igan-

dea, Ternida Eguna da
eta erran beharrik ez da-
go, herritik bertara oi-
nez joateko ohitura
haundia dagoela.

Ekaitza Elkarteak ia
urtero Senberroko bor-
dan bazkaria antolatzen
du. Aurten, halere, zer-
bait ezberdina egiteko
intentzioarekin, Men-
daurrera ibilaldia egite-
ko bertze bide bat har-
tzea erabaki du. 

Oinezko ibilaldia he-
rritik 8:00etan abiatuko
da. Bagatxerrera joan
eta Ekaitzatik barna,
Mendaurrera ailegatu-
ko da. Mendaurtik Sen-
berroko bordara jautsi
eta bertan jatekoa ema-
nen da. Eguraldi txarra
egiten badu, berriz, el-
kartean eginen da.

GOIZUETARA ATERALDIA

GIRO EDERREAN

Bertze mendi ibilaldi
bat ere ezin aipatu ga-
be utzi. Joan den maia-
tzaren 16an 40 lagunek
egun ederra pasatu zu-

ten Goizuetan. Arantza-
ko Mendi Itzulia izaten
ez den urtean, bi urte-
tik behin, alegia, Goizue-
tara ibilaldia egiteko ohi-
tura abiatu zuen Ekai-
tza Elkarteak duela ur-
te batzuk. Aurtengoan
37 lagun oinez joan zi-
ren Goizuetara, egural-
dia lagun. Bertzalde, bi
autotan arropa eta gai-
nerako motxilekin biz-
pahiru lagun joan ziren. 
Goizean 8:00ak pasa-
t xo tan  ab i a t u  e t a

12:30ak alderako Goi-
zuetan zeuden. Han
gustura frexkatu eta tri-
ki poteoa egin zuten he-
rrian barna, bazkaldu bi-
tartean. Umore Ona El-
kartean bapo bazkal-
duta, 19:30ean, etxera-
ko autobusa hartu zu-
ten. Egun polita pasa tu
zutela erran digute.

Sanjuan
Eguneko besta

Joan den urtean be-
zala, aurten ere Zahar

Txokoko bazkideek el-
karrekin ospatuko dute
Sanjuan Eguna. Eguer-
dian San Juan Xarren
izanen den meza entzun
ondotik, 13:30ean baz-
karia eginen dute egoi-
tzan. Bazkalondoan ber-
tsolariak eta musika doi-
nuak izanen dituzte. Bai-
na bazkarira joan nahi
duenak ekainaren 12a
baino lehen eman be-
harko du izena. Juntako
ordezkariei jakinarazi be-
harko zaie.

Karrika
Nagusian
konponketak

Aitzineko ale batean
informazioa eman be-
zala, Espainiako Gober-
nutik dirulaguntza jaso-
ko da eta diru partida
hori Karrika Nagusian
konponketa lanak egite-
ko erabiliko da. Sasoi
enpresari esleitu zaiz-
kio lanak 110.613,73 eu-
rotan, BEZ barne.

Bataioa eta
komunioak

Maiatzaren 2an Ze-
laiondoko Saioa Etxe-
garai Maizen bataioa
izan zen. 

Bertzetik, heldu den
ekainaren 14an Besta-
berri edo Korpuseko os-
pakizunarekin batera,
urtero bezala, Jaunar-
t zeak  i zanen  d i ra .
11:30ean meza izanen
da. Aurten Ainhoa Altu-
na Bergara, Iñaki La-
rretxea Olaskoaga, Noe-
lia Almandoz Lukanbio
eta Ane Bereau Etxe-
berriak Lehenengo Jau-
nartzea eginen dute.

Ternida Egunerako ibilaldia antolatu du
Ekaitza Elkarteak
Herritik abiatuta, Bagatxar eta Ekaitzan barna eginen da Mendaurrerako bidea

ARANTZA

ARGAZKIA: FERMIN ELIZONDO

Eguraldi bikaina eduki zuen koadrilla honek Goizuetara mendiz joateko.
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ttipi-ttapa
Parte-hartze altua

izan du Baztan-Bidasoa-
ko bertsopaper lehiake-
taren XXII. edizio honek,
guztira 93 lan aurkeztu
baitira. Sariak ere dagoe-
neko banatu dira, maia-
tzaren 15ean egin ziren.

A mailan (12 urte ar-
te), lehenbiziko saria  (75
euro eta oroigarria) Gor-
ka Sanjurjo lesakarra-
rentzat izan da, Zure la-
gun hoberena beste he-

rri batera joan da bizi-
tzera lanagatik. Bigarren
saria (50 euro eta oroi-
garria) Paulo Ramos le-
sakarraren Ura lanaren-
tzat izan da. Eta hiruga-
rrena (30 euro eta oroi-
garria) Igantziko Xabat
Matxikoteren Eskolari
agur? bertsoentzat. 

B mailan (12-18 ur-
te), lehen saria (150 eu-
ro eta oroigarria) Do-
neztebeko Maialen Be-
larrak jaso du, Denboran

aurrera, sustraien me-
morian lana aurkeztea-
gatik. Bigarrena (100 eu-
ro eta oroigarria) Oronoz-
Mugairiko Amaia Eliza-
goienen Inoiz bizitu ez
ditudan momentuakber-
tsoek irabazi dute. Hiru-
garren saritua (50 euro
eta oroigarria) Irati Arrie-

ta sunbildarraren Ikasbi-
daia lana izan da.

C mailan (18 urtetik
goiti), lehenbiziko saria
(200 euro eta oroigarria)
iazko berak eskuratu du,
Julen Zelaieta beratarrak,
Bi nikitik bikinira bertso-
ekin. Bigarren saria (150
euro eta oroigarria) Le-

sakara joan da, eta Aitor
Arotzenarentzat izan da.
Senda Vivako azken lin-
tzearen testamendua la-
narekin lortu du. Hiruga-
rren saria (100 euro eta
oroigarria) Irungo Manu
Goioganaren Baina zuk
ni galdu ninduzun lana-
rentzat izan da.

Iaz bezala Julen
Zelaietak irabazi du
Baztan-Bidasoako
bertsopaper lehiaketa
Guztira 93 lan aurkeztu dira

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Bertsopaper lehiaketako irabazleak sariak banatu ziren egunean.

KULTURA
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ttipi-ttapa
Ikasturtea bukatu eta

uda ailegatzearekin ba-
tera udaleku irekietan
parte hartzeko aukera
izanen dute neska-muti-
koek Arantzan, Beran,
Etxalarren, Igantzin eta
Lesakan. Bortzirietako
Euskara Mankomunita-
teak eta Didaia Funda-
zioak antolatu dute eta
uztailean eta abuztuan
izanen dira. 3 urtetatik 8

urtetara eta 8 urtetatik 12
urtetara, bi multzotan ba-
natuko dira gaztetxoak.
Ttikienek txangoak, es-
kulanak, jolasak eta an-
tzerkiak eginen dituzte
eta zaharrenek sorme-
na eta gorputz tailerrak.

Arantzan, Beran,
Etxalarren eta Igantzin
uztailaren 6tik 31ra egi-
nen dira eta Lesakan uz-
tailaren 13tik abuztuaren
7ra. Astelehenetik ortzi-

ralera 10:00etatik 13:00-
etara izanen dira saioak. 

Ume bakoitzeko pre-
zioa 65 eurokoa izanen
da eta bi anai-arrebena
110 euro ordaindu behar-
ko da. Hiru senide apun-
tatzen baldin badira, be-
rriz, 135 euro. 

IZEN EMATEA

Interesatua dagoenak
ekainaren 5a baino le-
hen eman beharko du
izena, Dindaia Funda-
z io ra  de i tu ta  (948
277620) edo e-postaz
(info@dindaia.com). Izen
ematean honako datuok

utzi beharko dira: hau-
rraren izen-abizenak,
jaiotze data, ikastetxea,
herria eta etxeko hiz-
kuntza, harremanetara-
ko telefonoa eta helbide
elektronikoa (izatekotan).
Izena eman ondotik egi-
nen da ordainketa.

Udaleku irekiak antolatu
dituzte Euskara
Mankomunitateak eta
Dindaia Fundazioak 
Izena emateko epea ekainaren
5ean bukatuko da

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Ongi pasatzeko aukera ezin hobea dira udaleku irekiak neska-mutikoentzat.

BORTZIRIAK



Energia berriztagarri ugari dago.
Zeintzuk dira gure inguruan arrakasta
gehien dutenak?
Nik gehien bat Pellet eta egurra erretzen du-
ten galdara mistoak eta eguzki plaka termikoak
instalatzen ditut. Ohiko tximinietan bero-
kuntza sistemak ere jartzen ditut, egurrak
ematen duen beroa aprobetxatzeko.

Zer da Pelleta? 
Pelleta berez baso hondakinekin egina egon
beharko litzateke, baina gaur egun batez ere
zerrategietako zerrautsarekin egiten den
egurrezko pikortatua da, pentsuaren antzekoa.

Zein desberdintasun dago Pelletgaldara
eta galdara tradizionalen artean?
Pelletgaldarak, egurra erretzen duten tximinia
automatikoak dira. Galdarak termostato bat
du eta tenperatura jaisten denean galdara
automatikoki pizten da. Gainera, gaur egun,
pelleta gasolioa baino %40 merkeago atera-
tzen da. Nahiz eta instalazioa garestixeago
atera, eguneroko erregai kontsumoan au-
nitz aurrezten da. 

Pellet galdarak bertze erregaiekin
konbina daitezke?
Badira bakarrik Pelletarekin dabiltzanak eta
egurra nahiz Pelletarekin funtzionatzen du-
ten galdara mistoak. Nik mistoak instalatzen
ditut gehienbat, Pellet bakarrik erretzen du-
ten galdaratan erregai gehiago erosi beha-
rra delako. 
Galdara mistoetan, aldiz, egurra zein Pelleta
erre daiteke edota biak konbinatu, hau da,
galdara aldez aurretik programatu eta egurra
itzaltzen denean Pelletapizten da automatikoki.
Galdara mistoak oso gomendagarriak dira
gure eskualderako, etxe gehienetan egurra
egiteko ohitura baitago, eta modu honetan,
bi erregaiak erabil daitezke. 

Pellet galdarez gain eguzki plakak  ere
jartzen dituzu. Nolako abantailak di-
tuzte eguzki plakek?
Hasteko, erran behar da bi eguzki plaketan
bi klase daudela, termikoak eta fotovoltai-
koak. Termikoak ura berotzeko edota be-
rokuntza sistemari laguntza emateko erabil-
tzen dira, energia kontsumoaren osagarri gi-
sa. Fotovoltaikoak, aldiz, elektrizitatea
sortzeko erabiltzen dira eta sortutako
elektrizitate hori saldu edota kontsumo pro-
piorako erabili daiteke. Hala ere, etxebizi-
tza partikularretan plaka termikoak jartzea
gomendatzen dut. Praktikoagoak eta erren-

tagarriagoak dira.  Energia horniduraren
osagarri gisa erabiltzen dira eta energia kon-
tsumoa dexente murrizten da. 
Horrez gain, instalatzen ditudan eguzki plakak
bertze erregaiak erabiltzen dituzten siste-
mekin erabat bateragarriak dira: gasa, pro-
panoa, gasolioa, egurra, pelleta, geotermia...
Eta berokuntza sistema guztietarako balio
dute: erradiadoreak, zoru bero-emaileak...
Gainera, eguzki plakak 20 urteko bizitza
minimoa dute, beti ere, instalatutako sistema
kalitatekoa baldin bada. Kalitate oneko sis-
temek iraunkortasuna eta epe ertainera ara-
zorik ez edukitzea bermatzen dute. 

Eskualde bakoitzaren ezaugarri kli-
matikoek zerikusia dute eguzki plakek
sortzen duten energia kopuruarekin?
Nik erabiltzen dudan sistema alemaniarra
da, gure klimara ongi moldatzen den siste-
ma da. Alemanian Euskal Herrian dugun
eguzkiaren erdia izaten dute, beraz plaka
hauek gure eskualdean emaitza onak ematen
dituzte. 

Gure eskualdean, jendea energia be-
rriztagarriak jartzearen aldekoa da?
Nahiz eta urtetik urtera jende gehiagok ener-
gia berriztagarrien aldeko apostua egin, al-
daketa prozesua arras motela da. Leku auniz-
tan oraindik gai ezezaguna eta landu gabea -
izateaz gain, administrazioek ez dute auni-
tzik egiten egoera hori aldatzeko. Adminis-
trazio lokalek eta gobernuek laguntza eta
bultzada gehiago eman beharko lukete ego-
era aldatzeko. 

Zure ustez zein da jendea gai honen
inguruan kontzientziatzeko gakoa?
Galdera horren erantzuna bilatzea zaila da.
Dirua aurrezteko sistema ona da eta bidenabar
ingurumenaren kutsadura murrizten dugu,
nire ustez hor dago jendea energia berriz-
tagarrien garrantziaz jabetzekogakoa. Gainera,
gaur egun, Gobernuak dirulaguntzak ema-
ten ditu, gutxi gora-behera %50eko
dirulaguntzak. Beraz, momentu ezin hobea
da horrelako sistemak jartzeko, dirulagun-
tzen afera urtetik urtera aldatzen baita. 

Zein instalazio klasetan du aplikazioa
energia termikoak?
Ur beroa eta berokuntzan kontsumoa du-
ten guztietan aplikatzen ahal da: etxebizitzak,
bifamiliarrak, etxe ruralak, komunitateak,
jantokiak, hotelak, kiroldegiak, prozesu in-
dustrialak…
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Xabi ZELAIETA

Etxeko berokuntza eta ur beroan aurrezteko
soluzio energetiko garbiak ditu EKINDARRAk

Termo elektrikoa eta Tximinia mistoa: pelleta eta
egurra, bi erregai horiekin funtzionatzen ahal duena 

Tximinia eta eguzki plakak: ur beroa edota zoru
erradiatzaile bidezko berokuntzarako baliagarriak. 

Energia gestorea. Gasa edo gasolioaren galdara inte-
gratua du eta eguzki plakak kontrolatzen ditu. Ur beroa
eta berokuntza.  Gastua -%50a.

Tximinia pellet eta egurra erretzeko eta ur beroa lor-
tzeko eguzki plakak dituen etxea.
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Jaione OTXANDORENA
Maiatzaren 15ean

izendatu zituen Udalak
herriko igerilekuko ar-
duradunak. Eskari bat
bakarrik aurkeztu zen
aurten lehiaketara eta
hura onartu eta beraiei
eman zaie ardura. Naia-
ra Arretxea eta Gorka
Bidegain izango dira,
beraz, datorren ekaina-
ren 15etik i rai laren
15eraino igerilekuaren
martxa eramanen dute-
nak. Herriko Nafarroa-
ko Kutxako eta Rural
Kutxako bulegoetan har
daitezke aurtengo den-
boraldirako txartelak. 

Prezioei dagokiene-
an, erran, aitzineko ur-
tekoekin konparatuz, 50
zentimo garestitu direla.

Igeriketako ikastaro-
ak arduradunek zehaz-
tutako ordutegian eta
prezioan izanen dira.

Naiara Arretxea eta Gorka Bidegain
izanen dira igerilekuko arduradunak 
Denboraldia ekainaren 15ean hasi eta irailaren 15ean akituko da

SUNBILLA

2009KO DENBORALDIKO PREZIOAK UDAL IGERILEKUAN
HIRUHILABETEKOA HILABETEKOA EGUNEKOA

0-6 urteak Doan Doan Doan
6-12 urteak 20 euro 15,50 euro 3,00 euro
12-18 urteak 26,50 euro 22,50 euro 3,50 euro
18 urtetik goiti 39 euro 28,00 euro 4,50 euro

Malerrekako
ahari lehiaketan
irabazle

J. B. BAZTERRIKA
PERTSONAIA

Ez da lehenbiziko al-
dia Pixanekobordako
Jose Bernardo Bazte-
rrikak Malerrekako
ahari lehiaketan lehen
saria lortzen duela. Eta
oraingoan ere irabazi
du. Maiatzaren 8an Do-
neztebeko Udaberriko
Feriaren barne ahari
mutur gorri eta beltzen
lehiaketa jokatu zen,
eta Pixanekobordakoa
mutur gorrietan txa-
peldun izan zen. 120
euroko saria jaso zuen.

ARGAZKIA: ZALDUA

Bortz gaztetxoen Jaunartzea 
Bortz neska-mutikok Lehen Jaurnatzea egin zuten maiatzaren 10ean. Haritz
Bereau, Xabier Mariezkurrena, Junkal Elene Martiarena, Ibai Apeztegia eta
June Apeztegiaren txanda izan da aurtengoan. 
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Arkaitz MINDEGIA
Ekainare 7an ospa-

tuko da Trinitate Eguna.
Goizean Mendaurrera
igo eta ermitan meza en-
tzuteko aukera izanen
da. Eguerdian, berriz,
enbaltseetara jaitsi eta
lagun artean bazkaltze-
ko modua izanen da. 

Ohiturari segituz,
Ibintza Kultur Taldeak
bazkaria antolatu du
egun horretarako eta
izena eman nahi due-
nak Herriko Ostatuan
eta harategian egin be-
harko du. Bazkaldu on-
dotik, Kristian akorde-
oilariak alaituko ditu baz-
terrak eta ilunabarrean
Iturengo plazan dan-
tzaldia izanen da.

PINTADAK

Trinitate Eguna hur-
biltzean, auzolanean en-
baltseetako bankuak eta
Mendaurko ermita gar-
bitu egiten dira urtero.
Aurten ere hala egin da,
baina lan horiek egin on-
dotik, pintadak agertu

dira eskualdeko bertze
hainbat herritan beza-
la. Kasu honetan, Es-
paña ageri da idatzia.

Ikasturte
akaberako
kontzertua

Dagoeneko trikitixa
eta pandero ikasleak
ikasturte bukaerako kon-
tzertua prestatzen hasiak
dira. Urrian hasi eta maia-
tza bitarte Ainara eta
Oihana Mindegiarekin tri-
kitixa eta pandereta ikas-
ten aritu dira eta hori guz-
tia ekainaren 3an eginen
duten kontzertuan era-
kutsiko dute.

Gaupasa giro
onean 

Maiatzaren 16an
egin zen gaupasarekin
gustura gelditu da Ibin-
tza Kultur Taldea. Afa-
rian 90 lagun elkartu zi-
ren eta afalondoan bes-
tak segitu egin zuen. In-
guruko herrietako jen-
dea ere hurbildu zen eta
giro ona sortu zen.

ARGAZKIAK: MIXEL GEREKA

Irunberrin ingelesa ikasten
Maiatzaren 4tik 8ra bosgarren eta seigarren mailako bederatzi ikaslek, Bein-
tza-Labaien eta Eratsungo lauk eta Almandozko bortzek, Irunberriko En-
glish week proiektuaren barne, ingelesarekin gozatu eta ikasteko aukera
izan zuten. Goizez klaseak izan zituzten eta arratsaldez, karaokea, igerileku
estalia, bisita gidatuak, ordenagailuak, eskulanak, jokuak, dantza... Irteera
honen helburu nagusia ingelesarekin ongi pasatu eta bertze eskolako ikas-
leekin harremanak izatea izan da. Erran digutenez, primeran pasatu dute.

Diska berriaren aurkezpena
Urteak daramatzate herriko bi trikitalariek herriz-herri plazak alaitzen eta
orain diskoa kaleratu dute. Trikidantz taldeak bere lehen lana grabatu be-
rri du eta ekainaren 13an Lur dantzalekuan aurkeztuko du. Abesti pro-
pioekin egina dago eta hainbat herritarrek kolaboratu dute.

Trinitate Eguna
ekainaren 7an
ospatuko da
Arratsaldean bestak segida
izanen du

ITUREN
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ttipi-ttapa
Ikasturte amaierare-

kin batera, Nafarroako
Eskolarteko Bertsolari
Txapelketa ailegatu da
bere azkenera. Bertso-
zale Elkarteak antolatu-
ta, 14 eta 18 urte bitar-
tekoen finala larunbat ho-
netan, maiatzak 30, egi-
nen  da ,  Z ineman.
19:00etan hasiko da eta
sarrera doakoa izanen
da.

Hamar bertsolari gaz-
te ariko dira taula gaine-
an: Saioa Alkaiza (Iru-
ña), Irati Majuelo (Iruña),
Haizea Beruete (Iruña),
Patxi Castillo (Bera), Io-
ar Tainta (Lesaka), Josu
Sanjurjo (Lesaka), Irati
Arrieta (Sunbilla), Maia-
len Belarra (Doneztebe),
Egoitz Gorosterrazu (Itu-
ren) eta Amaia Elizagoien
(Oronoz-Mugairi).

Bi fase izanen ditu
saioak. Lehenengoan
bertsolari guztiak ariko
dira eta horietako seik bi-
garren faserako txartela
lortuko dute. 

14 urte artekoen
Nafarroako Eskolarteko
Bertsolari Txapelketaren
finala, berriz, ekainaren
6an eginen da Larrain-
tzarren, Nafarroako Ber-
tso Eskolen egunean.

Errekaren eguna
ortziraletik 

Aitzineko alean aipa-
tu bezala, Erreka elkar-
tearen eguna eginen da
larunbat honetan. Hale-
re, aurten, ekitaldiak ortzi-
ra lean hasiko d i ra.
20:00etan Alejandro San
Miguel Sanbak Mont-
blanc mendira joan zire-
neko proiekzioa emanen
du. Arratsean,berriz,  San
Luzia Plazan Mus Txa-
pelketa eta pintxo jatea
izanen dira. 

Larunbatean, berriz,
egun osoan izanen dira
ekitaldiak. 10:00etan gaz-
teen arteko eskubaloi
partidak: alebin neskak,
alebin mutilak eta infan-
til neskak ariko dira.
12:00etan Errekako Ju-
do Eskolako erakustal-
dia. 16:00etan jubenil
mailako mutilen eskuba-
loi partida: Erreka-Lagu-
na. 17:00etan jubenil nes-
kak lehenagoko nesken
taldearen kontra esku-
baloian. 18:00etan senio-
rren partida: Errekakoak
Portland eta Anaitasuna
taldeko jokalarien kon-
tra. 21:00etan herri afa-
ria izanen da San Luzia
Plazan, eta ondotik, gau-
pasa Jalisko Band tal-
dearekin.

Nafarroako Eskolarteko
Bertsolari Txapelketako
finala jokatuko da
larunbatean Zineman
Hamar bertsolari lehiatuko dira
19:00etatik aitzinera

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Udaberriko feria giro onean 
Udalak Nafarroako Gobernuaren eta Cederna Garalur elkartearen laguntzaz
antolatuta, Udaberriko Feria egin zen maiatzaren 8an hirugarren aldiz. Ho-
rren barne, Malerrekako Ahari Lehiaketa egin zen Merkatu Plazan. Aurten
11 buru aurkeztu ziren. Lehiaketa ahari mutur gorri eta mutur beltzendako
irekia izaten bada ere, aitzineko edizioetan gorriak bakarrik azaldu ziren.
Aurten, berriz, ahari muturbeltz ederra aurkeztu zuen Urrozko Eustasio Ma-
riezkurrenak eta beretzat izan zen 120 euroko saria. Mutur gorrien atalean,
joan den urtean bezala, lehen sailkatua Sunbillako Pixarnekobordako Jose
Bernardo Bazterrikaren aharia izan zen eta 120 euro eskuratu zituen. 70 eu-
ro bigarren saria Ezkurrako Ibia baserriko Ana Isabel Mutuberriak eskuratu
zuen eta 50 euro hirugarrena Elgorriagako Barbeneko Juan Mariezkurrenak.
Dena den, ahariak baino gehiago behi buruak agertu ziren, aunitz bere are-
txeekin, baita zaldiren bat edo bertze ere. Nekazaritzako tresneria ere ikus-
gai egon zen, nahi zuenak erosteko. Bitartean, eskualdeko artisauen lanen
erakusketa eta salmenta ere izan da. Berez, Merkatu Plaza ondoan egote-
koak ziren, baina euriaren beldur, Eliz atarira eraman zituzten. 

ARGAZKIA: ZARBO

Ameztia eta Titikoak, lehiaketa pintxorik onenak 
Hilaren 13an banatu ziren maiatzeko zubian egindako bigarren pintxo lehia-
ketako sariak. Bi sari banatu ziren. Alde batetik, lau adituk osatutako epai-
mahaiak Ameztia ostatuaren pintxoa aukeratu zuen, eta bezeroek, berriz, Ti-
tirena. Guztira zazpi ostatuk parte hartu zuten lehiaketan eta antolatzaileak
zein parte-hartzaileek gustura gelditu ziren. Ostatu guztiek jaso zuten aipa-
mena. Argazkia sari banaketa egunekoa da.

DONEZTEBE
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ttipi-ttapa
Ikasleek ingurume-

naz solasteko, eztabai-
datzeko eta lan egiteko
Internet erabiltzea era-
baki du aurten Ceder-
na-Garalur elkarteko
teknologia berrien arlo-
ak, Europe-Direct infor-
mazio gunearekin ba-
tera. Egunero egiten di-
tugun gauzek inguru-
menean zer eragin izan
dezakeen ikusteko web-
orria ere sortu dute,
www.diadeinternet.ga-
ralur.com. 

Web orri horretan zin-
tzilikatutako informa-
zioan oinarrituz, lehia-
keta bat ere hasi da,
DBHko ikasleei zuzen-
dua. Nafarroako men-
dialdeko lau institutuk
hartu dute parte lehia-
keta honetan eta tarte-
an daude Doneztebe-
ko Mendaur eta Bera-
ko Toki-Ona. Eurekin ba-
tera, Otsagiko instutu-
tua eta Zangozako Sie-
rra de Leyre institutua
ari dira.

SARIAK EKAINAREN

5EAN

Lehiaketa bi astez
egin zen. Maiatzaren 11
eta 13an, Interneten
Eguna aprobetxatuz, eta
maiatzaren 22 eta 26an.
Ingurumena zaintzeko
proposamen sortzaile
eta originalenak saritu-
ko dira eta sariak ekai-
naren 5ean banatuko di-
ra, Europako Inguru-
menaren Egunarekin
batera.

Hilaren 11n, Donez-
tebeko DBHko ikasleen
txanda izan zen eta or-
duko argazkia da goian
ageri dena.

Ekoagente lehiaketan Doneztebe
eta Berako institutuak
Sari banaketa ekainaren 5ean eginen da

HEZKUNTZA
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ttipi-ttapa
Espainiako Gober-

nuak 45.663 euroko di-
rulaguntza iragarri du
herriarentzat, eta su-
bentzio hori eskola gai-
neko bizietxea erabe-
rritzeko erabiliko da.
Etxart Ansalas enpresa
izanen da obra eginen
duena eta lanak ekai-
nean hasiko dira.

Garai batean irakas-
leen bizitokia izandakoa
da solairu hori, baina az-
ken urteotan hutsik ze-
goen eta denborarekin
okerrera egin du. Orain,
ordea, zaharberritu egi-
nen da eta behin kon-
ponduta errentan ema-
tea da asmoa. Nahi iza-
nez gero, herritarrek edu-
kiko lukete lehentasuna. 

Labaiengo
ostatua zabalik
Urte pare batez itxita

egon da, baina La-
baiengo Herriko Osta-
tuak berriz zabaldu ditu
ateak. Herritar batek har-
tu du ardura eta maia-
tzaren 1ean ireki zuen.

Hemendik aurrera,osti-
raletan arratsalde eta
gauez, eta larunbat eta
igandetan egun osoan
irekia egonen da. Osta-
tuko zerbitzuaz gain otor-

duak ere eskainiko di-
tuzte. Hasiera batean lau
urtekoa izanen da erren-
taren iraupena, baina sei
urtera luzatzeko aukera
izanen da.

Eskola gaineko etxebizitza berritzen
ekainean hasiko dira
45.663 euroko aurrekontuarekin Etxart Ansalas enpresak eginen du

362.600
euroko udal
aurrekontua
onartu da

ZUBIETABEINTZA-LABAIEN

ttipi-ttapa
362.614,03 euroko au-
rrekontua onartu du
Udalak 2009rako. Au-
rreko urtearekin alde-
ratuz, %25 haundia-
goa. Joan den urtean
271.584,74 eurokoa
izan zen. Aurtengo in-
bertsio nagusienen ar-
tean Aurkidiko bidea
konpontzea eta men-
diko lanak egitea dau-
de. Aurkidiko bideko
lanetarako 62.588 eu-
ro aurreikusi dira eta
mendiko lanetarako
68.347 euro.

Antzerkia 
larunbatean
Udaberriko Biraren
barne, Kiki, Koko eta
Moko pailazoek Txin-
txilin bakean egin ikus-
kizuna eskainiko dute
larunbatean, maiatzak
30, 19:00etan.

ARGAZKIA: ENARA ARROBARREN

Irunberrin ingelesa ikasten 
Eskualdeko beste hainbat ikaslerekin batera, ingelesa ikasteko English
week programan hartu dute parte Liernik eta Anak. Horretarako Irunberrin
izan ziren maiatzaren 4tik 8ra eta gisa guztietako jarduerak egin zituzten.
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ttipi-ttapa
Bi urte barru, etor-

kizunean herria nola-
koa izanen den zehaz-
tuko duen Hirigintza
Plana esku artean iza-
tea espero du Udalak.
Horrela azaldu dio Al-
berto San Miguel alka-
teak Ttipi-Ttapari. Mar-
txo hondarrean Hirigin-
tza Plana egiteko deial-
dia egin zuen Herriko
Etxeak eta sei arkitek-
tu talde aurkeztu ziren.
Orain, aurkeztutako do-
kumentazioa aztertzen
ari dira eta San Mi-
guelen hitzetan, «ekai-
nerako aukeratzea es-
pero dugu». Behin la-
na esleituta, «bi urte-
ren buruan egina iza-
nen dela uste dugu»,
dio alkateak. Legealdia
akitzerako, beraz.

Aitzineko legealdian
ekin zion Udalak Hiri-
gintza Plana lantzeari,
baina azken udal hau-

teskundeetan zerren-
darik aurkeztu ez zela-
eta, denboraldi batez
ordezkaririk gabe egon
zen Herriko Etxea, eta
horregatik bertan be-
hera gelditu zen as-
moa. Halere, orain, ai-
tzinera segitzen du.

Depositu
berriko lanak
bide onetik

Ur depositu berria
eraikitzeko lanak aitzi-
nera doaz. Udalak mar-
txo hasieran esleitu
zion obra Sasoi enpre-
sari, eta alkateak ai-
patu digunez, hilabete
edo hilabete eta erdi
barru depositu berria
akitua egonen da. 

Lan hauen aurre-
kontua 128.487euro-
koa da eta bere garaian
iragarri bezala, Nafa-
r roako  Gobernuak
60.012 euro bideratu-
ko ditu.

Hirigintza Plana nork
eginen duen
erabakiko du laster
Udalak
Lehiaketara sei arkitektu talde
aurkeztu dira

ARGAZKIAK: ALBERTO SAN MIGUEL

Hiru langile mantenimendu lanak egiteko
Espainiako Gobernuaren dirulaguntzarekin egitekoak ziren lanak akitu
dira. 27.256 euroko subentzioa hartu zuen Udalak eta horrekin plaza in-
gurua zolaberritu da. Coyser enpresa arduratu da eta goiko argazkian
ageri den bezala gelditu da. Bertzalde, Nafarroako Gobernuko Enplegu
Zerbitzuak Udalari eman dion 14.070 euroko dirulaguntzarekin, hiru lan-
gile kontratatu dira mantenimendu lanetarako. Ofiziala, bigarren mailako
ofiziala eta peoia, hirurak herritarrak, maiatz hasieran hasi ziren lanean,
eta bi hilabete eta erdiz ariko dira. Hauek izanen dira euren eginbeharrak:
pilotalekua pintatu eta hango paretak eta sareak konpondu eta herriko
kaltzada eta hondatuak dauden harrizko paretak konpondu. Joan den ur-
tean Enplegu Zerbitzuko dirulaguntzarekin kontratutako langileek Herri-
ko Etxean sartzeko ezinduentzako arrapala bat egin zuten, eta aurten,
arrapala hori aprobetxatuz, ostatura sartzeko ate berria eginen da. 

OITZ
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Bertizaranako Eguna ekainaren 6an eginen
da Legasan 
Egitarauaren barne, krosa eginen da aurten bigarren aldiz

ttipi-ttapa
Bertizaranako gaz-

teek antolatuta, Berti-
zaranako Eguna egi-
nen da ekainaren 6an,
larunbatarekin, Lega-
san. 2002an egin zen
lehenbiziko aldiz besta
hau, Bertizaranako hi-
ru herriak –Narbarte,
Legasa eta Oieregi– el-
kartu eta bailara beza-
la bizirik daudela adie-
razteko. Helburu ho-
rrekin prestatu dute aur-
tengo egitaraua ere.

Goizean, 9:00etan
dianak izanen dira Ber-
tizaranako txistularie-
kin. Hiru herrietan bar-
na ibiliko dira, Oieregi,
Narbarte eta Legasan.
Segidan, 9:30ean go-
saria eginen da eta
11:00etan krosa. 

Lehengo urtean egin
zen lehenbiziko aldiz
lasterketa eta orduko
arrakasta ikusita, berriz
egitea erabaki dute an-
tolatzaileek. Joan den
urteko toki berdintsue-
tatik igaroko da, baina
aurten Legasatik hasi-
ta. 7,5 kilometroko lu-

zera izanen du eta Le-
gasako plazan hasi eta
Narbarte eta Oieregin
barna igaroko da. Oie-
regitik Legasarako buel-
ta errekaren bertze al-
detik eginen du, bide-

an Narbarte utzita. 
Krosaren ondotik,

12:00etan, erraldoien
txanda izanen da eta
segidan dantzarien
s a i o a  h a s i k o  d a .
14:30ean bazkaria egi-

nen da eta 17:30etik ai-
tzinera, bazkalondoa
animatzeaz akordeoi-
lari bat arduratuko da.
Gauean, 22:00etan afa-
ria eginen da eta gauer-
ditik aitzinera Trikidantz

taldearekin dantzaldia
izanen da.

Reparazea
Jauregia eta
zubia ondare
kultural

Nafarroako Gober-
nuak Interes Kulturale-
ko Ondare izendatu di-
tu Oieregiko Repara-
zea Jauregia eta zubia.
Gobernuak asmoa ja-
kinarazi zuenean, bi
alegazio aurkeztu ziren
horren kontra baina biak
gibelera bota zituzten.

Jauregia XVIII. men-
dearen bukaeran erai-
kitakoa da eta Erratzu-
ko eta Iruritako Gaston
Iriarte jauregiaren lo-
tzen dute adituek, ber-
tzeek bezala, bi alde-
tara bi dorre dituelako
eta altuera baxuagoa
duen bertze eraikin ba-
tek lotzen dutelako. 

Bidasoa ibaiaren
gainetik doan zubia, be-
rriz, Erdi Arokoa da, ja-
torri erromanikoa due-
na. 1991 eta 1992 ur-
teen artean zaharberri-
tu zuten.

ARTXIBOKO ARGAZKIAK

Urteti kurtera indartzen ari den besta bihurtu da Bertizaranako Eguna.

BERTIZARANA
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Erreken egoera hobetzen
segitzeko akordioa sinatu
dute Gobernuak eta Ur
Konfederazioak  
Informazio jardunaldia egin zuten
hilaren 15ean Bertizko Parkean

ttipi-ttapa
Kantauri aldera isur-

tzen duten Nafarroako
erreken egoera hobe-
tzen segitzeko asmoak
aitzinera segitzen du.
Maiatzaren 15ean ho-
rretarako elkarlan hi-
tzarmena sinatu zuten
Bertizko Natur Parke-
an Begoña Sanzberro
Gobernuko Landa Ga-
rapen eta Ingurumen
kontseilariak eta Jorge
Markinez Kantauriko Ur
Konfederazioko presi-
denteak. Sinadura eki-
taldiaz gain, informazio
jardunaldia ere izan zen
eta bertzeak bertze,
Bortziriak, Malerreka,
Basaburua, Bertizara-
na eta Baztango udal
ordezkariek eta arran-

tza elkartetako kideek
parte hartu zuten.

ORAIN ARTE EGINDAKOA

Bi erakundeek az-
ken urteetan egindako
lanaren berri eman zen
eta horren arabera,
2005e t i k  hona t  15
proiektu landu dira eta
2009an bertze 10 bu-
katzea aurreikusia da-
go. 2005-2009 urteen
artean, erreken egoe-
ra hobetzeko 2,55 mi-
lioi euro inbertitu dituz-
te Nafarroako Gober-
nuak eta Ur Konfede-
razioak. 

Zehazki, 2005az ge-
roztik arrainendako zor-
tzi eskala egin ditu Go-
bernuak Bidasoa erre-
kan eta Tximista, Zia,

Zeberia eta Artesiaga
erreketan eta Baztanen
Opoka presaren erdiko
zatia bota du. Gainera,
171.588 euroko dirula-
guntza eman zion Baz-
tango Udalari erreka bi-
deratzeko zenbait lan
egiteko. Konfederazio-
ak, bere aldetik, Bida-
soa errekan eta Txi-
mista, Latsa eta Onin
erreketan ere oztopo
batzuk kendu ditu.

AURTEN 1,6 MILIOI

EUROKO INBERTSIOA

2009an egin beha-
rreko proiektuei dago-
kienez, 1,6 milioi euro-
ko aurrekontua izanen

dute eta erreken egoe-
ra ekologikoa hobe-
tzera bideratuak izanen
dira. . 45 lanpostu ere
sortuko omen dute lan
hauek.

Nafarroako Gober-
nuak Leitzako piszi-
faktoriako nazan arrai-
nendako eskala eginen
du, 115.000 euroko au-
rrekontuarekin eta ber-
tze bi eskala eginen di-
tu Oronoz-Mugairiko
zentraleko nazetan,
Marin eta Zeberia erre-
ketan, 130.000 euroko
aurrekontuarekin. Le-
hendik aipatu bezala,
zenbait udalek ere erre-
ken garbiketa lanak egi-

teko dirulaguntza har-
tu dute Nafarroako Go-
bernutik. 

Kantauriko Ur Kon-
federazioak ere inguru
honetako erreketan es-
kalak eraiki edo bota-
tzeko lanak eginen di-
tu, 990.000 eurorekin;
zaborra kenduz erreka
bazterretako egoera
ekologikoa hobetzeko
bi proiektu gauzatuko
ditu, 400.000 euroko
aurrekontua izanen du-
tenak  e ta  B idasoa
ibaiaren inguruan in-
bad i t za i l eak  d i ren
z u h a i t z e n  k o n t r a
84.000 euro erabiliko
ditu.

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Udal ordezkariak informazio jardunaldian.

BERTIZ
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ttipi-ttapa
Bertizko Partzuergo

Turistikoko hotelen el-
karteak, promozio eta fi-
delizazio ekimen bat mar-
txan paratu du. Hotelek
bezeroei emanen dieten
pasaporte bat da eta ber-
tan, pasako dituzten
gauak erregistratuko di-
ra. Honela, bortzgarren
gaua igarotakoan, sei-
garrena doan izanen da.
Pasaportea bezeroaren
izenean eginen da, eta
aukera ematen du ber-
tze bi onuradun ager-
tzeko. Horrela, bi gau pa-
sa dituen bezero batek,
pasaportea lagun edo se-
nide bati ematen ahal dio,
behar diren bortz gauak
osatzeko eta seigarrena
doan izatea ahalbide-
tzeko. Ekimen honetan
Barojaren País del Bi-
dasoa deitura aprobe-
txatu da. 

Parte hartzen duten
hotelak, Baztan-Bidasoa-
koak dira: Etxalarko Ben-
ta Hotela (Etxalar), Amez-
tia Hostala (Doneztebe),
Donamariako Benta Hos-
tala (Donamaria), Ezku-
rra Hostala (Ezkurra),
Saskaitz Hotela (Elizon-
do) eta Elbeteko Posa-
da Hostala (Elbete).

Pasaporteak urtebe-
teko iraupena izanen du,
bezeroari ematen zaion
egunetik hasita. Ekimen
hau Partzuergoa osatzen
duten elkarte desberdi-
netako lanen adibide bat
bertzerik ez da, izan ere,
egun, Partzuergoa uda-
rako dinamizazio proiek-
tuen prestakuntzan mur-
gilduta dago, lehena Na-
tura eta Artisautzaren Fe-
ria izanen dal, igande ho-
netan, hilak 31, Bertize-
ko Natur Parkean. 

‘El Pais del Bidasoa’ pasaportea sortu dute Bertizko
Turismo Partzuergoko hotelek
Bortz gau igarotzen dituzten bezeroek seigarrena doan izanen dute

BERTIZ
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ttipi-ttapa
Nafarroako Eskolar-

teko Bertsopaper Lehia-
keta zonaldeka jokatzen
da eta Leitza, Goizue-
ta, Areso eta Arano
mendebaldeko zonal-
dean sartzen dira. Lehia-
keta hiru mailatan ba-
natzen da. Lehen Hez-
kuntzako 3. eta 4. mai-
lako ikasleek bertso bat
edo bi kopla aurkeztu
behar dituzte. 5. eta 6.
mailakoek bi bertso eta
DBHko lehen bi maila-
takoen hiruna bertso. 

XXIII. edizio honi da-
gokionean, eskualdeko
sari banaketa ekitaldia
maiatzaren 14an egin
zen Leitzako zinema
aretoan. Leitza, Goi-
zueta, Areso eta Le-
kunberriko eskoletako
partaideak bildu ziren.

SARIAK

Lehen Hezkuntzako
3. eta 4. mailan Leitza-
ko Erleta eskolako Joa-
nes Illarregi izan zen ira-
bazlea. Aipamenak Are-
soko eskolako Beñat

Etxezarretak, Erletako
Beñat Altzelaik eta Goi-
zuetako Xalto eskolako
Indar Albisuk jaso zi-
tuzten. 

Lehen Hezkuntzako
5. eta 6. mailan, berriz,
Leitzako eskolako Mar-
txel Intxaustik eraman
zuen lehen saria. Aipa-
menak banatzeko Are-
soko eskolako Saioa Ba-
raibar eta Xalto eskola-
ko Miguel Andueza eta
Lucia Etxeberria auke-

ratu zituzten. 
Bigarren Hezkuntza-

ko 1 eta 2. mailan, az-
kenik, irabazlea eta bi
aipamenak Goizuetara

joan ziren. Ainhoa Za-
baletarentzat izan zen
lehen saria eta aipame-
nak Janire Bakero eta
Mikel Oiartzabalentzat.

Mendebaldeko
Bertsopaper
Lehiaketan saritu
dituzte ikasleak
Maiatzaren 14an banatu ziren
sariak

ARGAZKIA: ASIER IMAZ

Gaztetxoak sari banaketa egunean.

ttipi-ttapa
Aurten ez da Bai Eus-

karari Ziurtagiriaren eki-
taldirik eginen, bi urtetik
behin eginen delako, bai-
na halere, ziurtagiria in-
dartzeko lanean segitzen
du Leitza, Goizueta, Are-
so eta Aranoko Euskara
Zerbitzuak. Bai Euskara-
ri Ziurtagiriaren Elkartea
pertsona bat kontrata-
tzekoa da ziurtagiria du-
ten entitate guztiengana
joan eta bakoitzak dituen
konpromisoen eta bakoi-
tzaren egoeraren segi-
mendua egiteko. Horren
arabera, elkarteak ziur-
tagiria berrituko lieke. Gi-

sa berean, ziurtagirik ez
duten entitateei ere esku-
ratzeko gonbitea egin nahi
die Euskara Zerbitzuak. 

Bestalde, hainbat di-
ra Euskara Zerbitzuak
aurten landu dituen
proiektuak. Goizuetan,
Kultur Taldearekin bate-
ra, Xapo aldizkariaren 8.
alean kaleratu dute hil
honetan. Ordenagailuan
euskaraz lan egin eta
software librea erabil-
tzeko ikastaro bat ere
egin dute eta irakurzale-
tasuna bultzatzeko eus-
karazko produktuak pa-
ratu zituzten Txino au-
zoko bestetan.

Bestalde, urritik maia-
tzera ludoteka abiatu
zuen Leitzan eta Are-
son. Ikasturtea ostegun
honetan Areson eta os-
tiralean Leitzan bukatu-
ko da. Gainera, aurten
ere udarako aisaildi es-
kaintza antolatu da Lei-
tzan: Haur Txokoa eta
tailerra gaztetxoentzako.

Azkenik, esan, helbi-
de elektroniko berria due-
la Euskara Zerbitzuak:
laga@iparmank.org. Ho-
na helbidearen azalpe-
na: laga, ‘L’eitza, ‘A’reso,
‘G’oizueta eta ‘A’rano eta
iparman, ’ipar’radeko
‘mank’omunitatea.

Bai Euskarari Ziurtagiria indartu
nahi du Euskara Zerbitzuak
Langilea kontratatuko du sustapen lana egiteko

LEITZALDEA
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Urtebetetze haundi
baten neurriko
kontzertua
Ozenki, Mendi eta Umore Ona
koruek kantatuko dute herrian
ekainaren 7an

Esteban AROTZENA
Umore Ona peñaren

50. urtebetetzearen
bueltan edo aitzakian
ekitaldi frango antola-
tuko da hurrengo Ama-
birjinak igaro artean, au-
rreko alean aurreratu
genuen bezala. Bere-
ziena, seguru aski, hi-
laren 7an ospatuko de-
na izanen da, ez baita
sekula era horretako
musika emanaldirik izan
herrian, koru topaketa,
alegia. 

Urteurren borobil eta
haundi horren neurriko
emanaldia antolatu nahi
izan du peñatik sortu
eta izen bereko elkar-
tearen atal den Umore
Ona koruak. Horretara-
ko jarri zen harrema-
netan Ereñozuko Ozen-
ki eta Doneztebeko
Mendi abesbatzekin.
Eta hauen baietza jaso
orduko, garagarrilaren
7an 12:00etan Elizan
burutuko den kontzer-

tua antolatzeari eta be-
re errepertorioa presta-
tzeari ekin zion.

Kontzertuari buruz-
ko hainbat xehetasun
aipatuz, esan, laupaz-
bost abesti kantatuko
dituela koru bakoitzak
bere aldetik, eta beste
hiruzpalau hirurak ba-
tera kantatuz. Ozenkik
irekiko du kontzertua eta
anfitrioiari dagokion be-
zala, Igaratza Apeze-
txearen taldeak ema-
nen dio bukaera, hiru-
rak batera egin beha-
rreko lanari ekin aurre-
tik. Ordubete pasatxo-
ko emanaldia guztira.
Kalejiran ere kantatuko
dute herrian barrena
abesbatzek, 15:00etan
elkartean eginen duten
bazkarira joan aurretik.
Han ere ez dira isilik
egonen, noski, baina
hori Umore Onan el-
kartuko diren 100 abes-
larien arteko festa iza-
nen da. 

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Betizu herrizaleen kontrako neurriak 
Herriko kaleetan barrena, betizuak ibiltzeak sortzen duen arriskuak eta
jendearen haserreak bultzatuta, azienda hauek bahitu eta Foru Poliziari
deitu izan dio Udalak. Horietako batean, isuna eman zioten jabeari poli-
ziek. Honetaz gain, askotan bildu da alkatea Landa Garapen eta Inguru-
men Departamentukoekin. Aipatutakoaz aparte, Nafarroako Gobernuak,
alkateak esan zigunez, ez dio saneamendua igaro betizu herrizaleen es-
plotazioari. Udalak, bere aldetik, PAC zertifikatua –larre komunalean baz-
katzeko eskubidea ematen duena– ukatu dio.

GOIZUETA

UTZITAKO ARGAZKIA

Grebaren jarraipen osoa 
Tabernak, dendak, Udala, eraikuntza sektorea, eskola... Guztiak geldiarazi
zituen eredu ekonomiko eta sozial justu baten alde maiatzaren 21erako dei-
tua zegoen grebak. Jarraipena, beraz, erabatekoa.
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Asier IMAZ
Udan ez gelditu etxe-

an lelopean Udalak, Gi-
zarte Zerbitzuen Manko-
munitateak eta Euskara
Zerbitzuak gaztetxoenek
udako oporrak hartzen
dituztenerako, tailerrak
antolatu dituzte ekaina-
ren 29tik abuztuaren 7ra.

3-6 urtekoentzako
Haur Txokoa izanen da.
Elkarkidetza suspertze-
ko jolasak, kirolak, ekin-
tza artistikoak eta ingu-
rumena ezagutzeko jar-
duerak eginen dituzte.

6-12 urteko haurrek
ere hainbat tailerretan par-
te hartzen ahal izanen du-
te. Aire, aire! ikastaroan,
jolasak, irteerak, jokoak...
eginen dituzte. Ekaina-
ren 29tik uztailaren 3ra
izanen da. Uztailaren 6tik
10era Sukaldean esperi-
mentatu tailerra eginen
da, usaimena, zaporea,
ikusmena, ukimena eta
esperimentazioa sukal-
dean lantzeko.

Hi haiz artista! uztai-
laren 13tik 17ra izanen
da, «perfekzioa ahaztu
eta artearen mundua zu-
re modura disfrutatzeko».
Uztailaren 20tik 2ra Ma-
kinekin jostatu ikastaroa
eskainiko da, mekanis-
moak ezagutzeko. 

Munduari bira aste ba-
teanuztailaren 27tik 31ra
eginen da, beste herrial-
deetako musika, hizke-
ra, jantziak eta jolasak
ezagutzeko. Abuztuaren
3tik 7ra, azkenik, Mo-
menturik hoberenak tai-

lerrarekin, esperientzia-
rik goxoenak errepika-
tzeko modua izanen da.

Izena eman nahi due-
nak ekainaren 3tik 12ra
bitarteko epea izanen du,
012ra deituta. Informa-
zio gehiago: 948 510840.

Aste Kulturala
Aurreko alean aipatu

bezala, egun hauetan ere
izanen da non gozatu.
Aste Kulturalari igande
honetan bukatuko da.

Udako tailerretan
izena emateko epea
ekainaren 3an
zabalduko da
Ekainaren 29an hasiko dira

ARGAZKIA: ASIER IMAZ

Pirata txiki ugari pailazoei begira 
Txaloak lehenik, gero zurrumurruak eta azkenean oihuak. Horrela egin zie-
ten harrera haurrek Pirritx, Porrotx eta Marimototsi. Batzuk pailazoz mar-
goturik gerturatu ziren. Denen artean kiroldegia bete egin zuten maiatzaren
13an, ia sarrera denak saldu baitziren. Hiru euskal pailazoek eta euren la-
gunek Piratak ikuskizuna eskaini zuten txiki eta handien gozamenerako.

LEITZA

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458

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 kontzertuaKan-
taflor taldearekin.

MAIATZAK 30
9:30ean plazatik oinez

abiatu eta eskala-
da saioa trenbide-
an (Kandaletxen)

11:00-13:00 igerilekuan
graffiti tailerra:
emaiozu igerilekuari
sensualitate punttu
bat II. 

19:00etan zineman
Mendiko Eskia Kau-
kason ikuskizuna.

20:30ean plazan folk
kontzertua.

MAIATZAK 31
11:00-20:00 plazan XX-

XI. artisau azoka.
20:00etan plazan dan-

tzaldia Garraxi tal-
dearekin.

ARGAZKIA: ASIER IMAZ

Garaipen itzela Arbizuren aurka
Nafarroako Herri Arteko Txapelketan Leitzak Arbizuren aurka jokatu zuen
maiatzaren 23an Amazabal pilotalekuan. Lau mailatan neurtu ziren bi he-
rriak eta etxekoek lau garaipenak eskuratu zituzten. Alebinen partidan
Jon Lezea-Ander Eskudero bikoteak 18-10 irabazi zuen. Infantiletan Anartz
Olanok eta Mikel Hernandorenak 18-0eko garaipena lortu zuten. Jubeni-
letan Xabier eta Jon Jaunarena erraz nagusitu ziren, 22-5. Azkenik, se-
niorretan, Aritz Sagastibeltzak eta Mikel Iriartek 22-4 irabazi zuten. 4-0
emaitza honekin finalerdietan sartzeko aukera handiak ditu Leitzak, izan
ere, lehen jardunaldian, Uharteren aurka berdinketa lortu zuen. Txapel-
ketan aurrera egiteko bi bide daude: multzoko lehen postua lortu edota
hiru multzoetako bigarren onena izan.
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Juana Mari SAIZAR
Nafarroako Gober-

nuak antolatzen duen
Udaberriko Biraren bar-
nean, larunbat honetan,
maiatzak 30, antzerkia
ikusteko aukera izanen
da. Zirika Zirkus talde-
ak Ametsetan ikuskizu-
n a  eska in i ko  du ,
18:00etan plazan.

Aipamenak
Bertsopaper
Lehiaketan

Eskolarteko Bertso-
paper Lehiaketan, bi
gaztetxo aresoarrek ai-
pamenak jaso dituzte
bosgarren eta seigarren
mailakoen artean. Be-
ñat Etxezarreta eta
Saioa Baraibar izan di-
ra aipamena jaso dute-
nak. Edonola ere, par-
te hartzea da garrantzi-
tsuena eta lanean ja-
rraitzea.

Migel
Aingeruaren
bisita 

Migel Aingeruaren bi-
sita izan dugu hilabete
honetan, eta ohiko ibil-
bidea eta bedeinkape-

nak egin zituen herriko
plazan, baita gaixoei bi-

sitak egin ere. Bisitaren
buelta gelditzen da orain

eta hori irailaren lehen
igandean izanen da.

Zirika Zirkus taldearen eskutik
antzerkia ikusgai larunbatean
Ikuskizuna plazan izanen da eta 18:00etan hasiko da

ARESO

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Lau herrietako gaztetxoen topaketa arrakastatsua
Leitza, Goizueta, Areso eta Aranoko neska-mutikoen X. topaketa izan da
aurtengoa eta hitz batekin borobidu daitekeena: ederra. Oso antolakun-
tza ona, jendearen parte-hartzea bikaina, umeen gozamena eta egural-
diak jarri zuen kolorea. Ederki joan zen eguna. Musika doinuek eta alga-
rak alaitasuna jarri zuten eta helburua emaitza onarekin bete zen.

Txapelak lortu
eta lortu lan
bikaina eginez
segitzen du

Anartz OLANO
PERTSONAIA

Momentu onean da-
go Anartz Olano pilo-
tari gaztea, eta emai-
tzek eurek hitz egiten
dute, denboraldi bi-
kaina egiten ari baita.
Malerrekako eskuz bi-
nakako txapelketan,
adibidez, finalean Ipa-
rra lagun zuela iraba-
zi egin zuen eta Zi-
zurko lau t’erdiko fi-
nalean ere txapela lor-
tu zuen. Zaramagako
txapelketan Tolosa la-
gun zue la  i rabaz i
zuen. Oraindik lane-
an jarraitzen du eta
une honetan hiru txa-
pelketetan parte har-
tzen ari da. Horien be-
rri emanen dugu au-
rrerantzean.
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ttipi-ttapa
Francoren diktadura

garaian, Baztanen hala-
beharrez lanean aritu zi-
ren presoak omendu zi-
tuzten maiatzaren 16an
Iruritan, Udalak, Irurita-
ko herriak, Geronimo de
Uztariz Institutuak eta
Memoriaren Bideak era-
kundeak antolatuta. 

Bertzeak bertze, Iru-
ritatik Artesiagara doan
bidea egitera behartu zi-
tuzten preso errepubli-
karrak eskualdean, 1939
eta 1941 urteen artean,
eta horiek izan zituzten
gogoan omenaldian. De-
nera, 1.756 preso baino
gehiago aritu ziren lan
horretan.

Irurita-Artesiagako bi-
dearen 13. kilometroan,
Pitzamarren, eguerdian
Mikel Iriarte arizkunda-
rrak egindako Bidega-
beko bidea eskultura
inauguratu zuten. Garai
hartan Artesiagan lane-
ra behartu zituzten eta
oraindik bizi diren hiru gi-
zaseme ere ekitaldian
izan ziren: Lesakako Jus-
to Urkijo, Iruritako Pedro

Aranguena Bixkaieta Ri-
card Mula, Oronozen
fusilatutako errepublikar
baten semea. Angel Ga-
lanen alabak ere ekital-
dian izan ziren. Ome-
naldia berandu ailegatu
bazaie ere, eskertzekoa
dela aipatu zuten eta ga-
rai hartan sufritutakoen
berri eman zuten.

BIHARAMONEAN

PINTADAK

Ekitaldi hunkigarria
izan zen, baina bihara-
munean Artesiagako es-
kultura kaltetua eta pin-
tadekin agertu zen. Fa-
lange Baztanek sinatu-
ta, Viva Cristo Rey, Ire-
bazi giñun ta beti irebe-
ziko eta gisako pintadak
agertu ziren, baita zen-
bait baztandar meha-
txatuz ere. Pitzamarren
ez ezik, Iruritako eliz ata-
rian ere pintadak agertu
ziren, Espainiako Gerra
Zibil garaian Francoren
tropetan hil ziren baz-
tandarrak gogoratuz.
Arraiozen ere herritar bat
mehatxatuz pintadak
azaldu ziren.

Frankismoan halabeharrez lanean aritu
ziren presoak omendu dituzte Artesiagan
Biharamunean, inauguratutako eskulturan eta Iruritako eliz atarian pintadak agertu ziren

BAZTAN

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO ETA MAITE OTEIZA

Goiko argazkia Artesiagan maiatzaren 16an Frankoren garaiko presoen ome-
nez egindako ekitaldian ateratakoa da eta behekoa Iruritako eliz atarian, biha-
ramunean egindako pintadekin.
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Ortzileria 29
Bezpera

20:00etan txupinazoa
bestei hasiera emateko.
Ondotik, herriko trikiti-
lariak herrian barna.
20:30ean txopo gora-
tzea. 21:00etan mutil-
dantzak. 21:30eanBaz-
tan-zopak, JOXEANJEL
akordeoilariak alaituta.
00:00etanTRIKI TA KE-

rekin dantzaldia. Segi-
dan KOMANDO CAS-
TAÑArekin kontzertua.

Launbeta 30
Haurren Egune

12:00etan ginkana.
15:00etan gaztelu puz-
garriak. 19:00etan Asto
Karrera. 21:00etan he-
rri afaria. 00:00etandan-
tzaldia SANTXOTENA
akordeoilariarekin.

Igendia 31
Mendekoste Egune
12:00etan Meza Na-

gusia Elizondoko abes-
batza eta Gaztelu taldea-
rekin. 13:00etanhamai-
ketakoa plazan. 13:30-
ean binakako pilota par-
tida  herriko pilotariekin.
18:30ean herri kirolak,

Baztango Basaburua, Ul-
tzama eta Berriozarko
taldeen artean. 19:30-
eanXXXVI. Asto Karrera.
20:30eandantzaldia JO-
XE ANJELekin.

Astelehena 1
Zikiro Egune

11:00etan XXXVII. Bi-
zikleta Itzulia. 12:00etan

mus txapelketa. 14:30-
ean zikiro jatea JOXE
ANJEL akordeoilariare-
kin. 18:00etan sokatira:
ezkonduak ezkongabe-
en kontra. 19:00etan fut-
bol-partida: ezkonduak
ezkongabeen kontra.
21:00etan xinger jatia.
22:00etan GAIXOA NI
bestak akitzeko.

Berroetako
bestak
maiatzaren
29tik garagar-
tzaroaren 1era
XXXVI. Asto Karrera eginen da

ARGAZKIAK: ARANTXA ZELAIA

Aurten ere adin guztietako jendeak izanen du ongi pasatzeko aukera.

BAZTAN
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ttipi-ttapa
Orain arte gaztela-

nia hutsez egin dira, bai-
na uda honetatik aitzi-
nera elebidunak izanen
dira; Batzar Nagusiko
aktak euskaraz eta gaz-
telaniaz idatziko dira.
Gaia apirilaren 1eko Ba-
tzar Nagusiaren bilku-
ran eztabaidatu zuten,
eta Virginia Aleman al-
kateak ere hala baiez-
tatu dio Ttipi-Ttapari.
Gaineratu  duenez,
«kontent» dago eraba-
ki horrekin. Idazkariak
ez daki euskaraz, bai-
na Alemanek adierazi
digunez, «juridikoki for-
matua dagoen langilea
badago Baztango ad-
ministrazioan eta itzul-
penak berak eginen di-
tu euskara teknikaria-
ren laguntzarekin».

Dagoeneko lehenbi-
ziko pausoak ematen
hasi dira eta apirilaren
1eko aktan, erraterako,
zenbait pasarte euska-
raz idatziak ageri dira.

EZTABAIDA BATZAR

NAGUSIAN

Gaiak eztabaida sor-
tu zuen apirilaren 1eko
bilkuran. Peio Obrego-
zo Iruritako alkateak ba-
tzarrean euskaraz egin-
dako adierazpenak ak-
tan euskaraz jasotze-
ko eskatu zuten. Idaz-

kariak, ordea, euska-
raz ez dakiela erantzun
zion. Alkateak, bere al-
detik, euskaraz zein
gaztelaniaz bietara egi-
teko zein formula da-
goen aztertzen ari zi-
rela erantzun zion. 

UPNeko Leopoldo
Jaenek, berriz, zera ai-
patu zuen: «itzultzailea
izatea da metodorik
egokiena, eta euskaraz
hitz eginez gero, logi-
koena itzultzea da. Itzul-
tzaile bat baldin bada
bilkuran itzuli eta ados
bagaude, onartu egi-
nen dugu ala ez». Ho-
rren har i ra,  Xotero
Etxandi Arraiozko al-
kateak «arazo sakon
bat» dagoela aipatu
zuen: «batzuek ulertu
behar dutena da Eus-
kal Herrian gaudela,
Baztanen, eta hemen
itzulpenak ez dira gaz-
telaniara egin behar;
edo hobeki erranda,
itzulpena gaztelaniara
egin behar da, egiten
dena, eta ez euskara-
ra, ez erdaldundu eus-
kara aktetan. Batzar
Nagusian eta bertze
erakundeetan, bertako
arduradunek euskal-
dunak izan beharko lu-
kete, euskarak era nor-
malizatu batean fun-
tzionatuko beharko lu-
ke Baztanen».

Iturzaeta
denboraldiko
jokalaririk
onena

Lehen Maila Nazio-
nalean ari den Baztan-
go Kirol Taldeko jokala-
ria da Josune Iturzaeta
eta denboraldi bikaina
egin duelako, bere ka-

tegoriako jokalari one-
naren saria eman dio
Nafarroako Eskubaloi
Federazioak.

Elizondoko
Abesbatza
Erratzun

Elizondoko Abesba-
tzak kontzertua eskai-

niko du larunbat hone-
tan, maiatzak 30, Erra-
tzuko San Pedro Elizan,
19:30ean hasiko da.
Abesbatza Isabel Lacar
Abrilek zuzenduko du
eta hainbat kolaborazio
izanen dituzte, tartean
Sergio Martinez piano-
an.

Batzar Nagusiaren aktak euskaraz eta
gaztelaniaz eginen dira udatik aitzinera
Hala baieztatu dio Virginia Aleman alkateak Ttipi-Ttapari

BAZTAN

ARGAZKIAK: BAZTANDARREN BILTZARRA

Baztandarren Biltzarreko kartel berria 
Uztailaren 19an izanen den baztandarren besta haundiak badu dagoene-
ko irudia. Begoña Durruty margolari arizkundarraren Porrusalda kartela,
hain zuzen. Ez da, halere, epamahaiaren puntuaziorik altuena jaso duen
lana izanen. Izan ere, hasieran bertze kartel bat hautatu zuen, baina «le-
henagotik editatutako bertze kartel batekin dituen antzekotasunak eta
bertatik eratorri daitezkeen ondorio legalak direla-eta, Baztandarren Bil-
tzarra Elkarteak kartel hori erretiratzea erabaki du». Hala adierazi dute el-
kartetik. Horrez gain, antolakuntzak gai honen inguruan ez duela «inola-
ko adierazpenik» eginen aipatu du. Durrutyrena epaimahaiak puntu gehia-
gorekin aukeratutako bigarren lana izan da, ezkerrean ageri dena. Es-
kuinekoa, berriz, hasieran aukeratutakoa da. 
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ttipi-ttapa
Elizondoko Foruen

Plaza berritzeko propo-
samenak Arizkunene-
nea Kultur Etxean dau-
de ikusgai maiatzaren
11z geroztik. Plazaren
itxuraberritzea lehenta-
suna zelakoan, Udalak
ideien lehiaketa egitea
erabaki zuen. Deialdian
44 proiektu aurkeztu zi-
ren eta iragarri bezala,
Udalak erakusgai para-
tu ditu baztandarren iri-
tzia biltzeko. Erakuske-
ta maiatzaren 31 bitar-
te egonen da zabalik,
astelehenetik larunba-
tera, 18:00etatik 21:00-
etara. 

HERRITARREN BOTOA ERE

KONTUAN HARTUKO DA

Proiektua aukeratze-
rakoan, Udalak herrita-
rren iritzia kontuan har-
tuko du eta horretarako
Baztanen erroldatuta
dauden 16 urtez goitiko
guztiek egitasmo baten
aldeko botoa ematen
ahal izanen dute. Hon-
darreko erabakia har-
tzerakoan, herritarren

balorazioak %20ko ba-
lioa izanen du. Bertze
%80a epaimahi batek
deliberatuko du.

Sokatira 
Maiatzaren 16an aki-

tu zen Nafarroako Lau-
ko Sokatira Txapelketa
eta zenbait txapel Baz-
tenera etorri dira. Gizo-
nezkoen 300 kilokoan,
Amaiur A bigarren gel-
ditu da; emakumezko-
en 265 kilokoetan ere bi-
garren izan da Amaiur
eta 250koetan txapel-
dun; kadeteen mailan,
295 kilokoen mailan txa-
pela Basaburuarentzat
izan da.

Kintoko
usategien
enkantea

Kintoko Mendi Man-
komunitateak enkante
publikora atera ditu ple-
gu itxiaren bidez Kinto-
ko ehiza barrutian dau-
den usategiak errentan
emateko. Hasierako
prezioak jakin eta en-
kantean parte hartzeko,
udaletxera jo behar da.

Elizondoko Foru Plaza berritzeko
proposamenak ikusgai daude Arizkunenean
16 urtetik goitiko baztandarrek proiektu baten aldeko botoa eman dezakete

BAZTAN

ARGAZKIA: ONDIKOL

Haur Eskola ofizialki inauguratua
Martxoan ireki baldin bazen ere, maiatzaren 15ean egin zuten Elizondo-
ko Merkatuzelai karrikan dagoen Haur Eskola berriaren inaugurazio ofi-
ziala. Ekitaldian Carlos Perez-Nievas Nafarroako Gobernuko Hezkuntza
kontseilariak parte hartu zuen. Departamentu honek ordaindu ditu lanak,
649.985 euro guzira. 72 haurrendako lekua izanen du Haur Eskola berriak,
sei geletan banatuak. Horietatik 16 bularreko haurrei zuzendutako bi ge-
letan egonen dira; 1-2 urte arteko haurrendako 24 leku izanen dira, bi ge-
letan, eta 2-3 urte artekoendako bertze 32 leku, bi geletan. Jangela zerbi-
tzua ere eskainiko da. Eraikin barnean erabiltzeko 771,60 metro koadro
daude, 77,80 metro kuadroko aterpea eta 1.352,65 metro koadroko pa-
tioa. Orain arte haurtzaindegia eraikin zaharkitu batean zegoen, urtebete
baino haur ttikiagoendako ez zen zerbitzurik eskaintzen eta 58 haurren-
dako lekua zuen. Cristina Goñi zuzendariaren erranetara, zazpi hezitzai-
le, bi garbitzaile eta jangelako hiru laguntzaile ari dira lanean. Udala iza-
nen da Haur Eskolaren jabea eta oinarrizko ekipamendua erosteko, 107.751
euro hartuko ditu Gobernutik. 2008-2009 ikasturteko kudeaketa eta fun-
tzionamendu gastuetarako, berriz, 119.916 euroko laguntza izanen du.

ttipi
ttapa

% (0034) 948635458

www.ttipi.net
info@ttipi.net
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Margari eta Koro
Gan den urtean arra-

kasta pulitarekin egin zen
Zugarramurdin lehenbi-
ziko aldiz Sorginaren
Eguna, eta ia gainean
dugu bigarren edizioa
ere.

Ekainaren 20rako an-
tolatua da, eta gan den
urtekotik aldaketa batzuk
izanen ditu. Hasteko, gan
den urtean leizeetan
eman ziren postuak aur-
ten herriko karriketan
egonen direla. Bertzal-
de, sorginekin zerikusia
duten postuez gain, Er-
di Aroko feria bat ere iza-
nen da. Eta azkenik, ka-
rrikako antzerki bat ere
ikusteko aukera izanen
da, sorgin, inkisidore eta
guztiekin.

Horretaz gain, gan
den urteko gisan, hitzal-
diak, karrikako anima-
zioak eta gaueko Akela-

rre antzerkia ere ikusgai
izanen dira

Aitzinerago emanen
ditugu xehetasunak.

Pilotari
profesionalak
ekainaren 13an

Profesionaletan urte-
ak egin dituzten bi pilo-
tarik Zugarramurdi au-
keratu dute euren agu-
rra emateko: Karlos Ar-
mendariz (Orkoien,
1969) eta Karmelo Ariz-
nabarretak (Galdakao,
1970). Frontis enpresa-
ko pilotariak dira  biak eta
ekainaren 13an, larunba-
ta, Zugarramurdiko pilo-
talekuan omenaldia ja-
soko dute euren agurra
dela-eta.

Egun berean, bi ho-
rien partidaz gain, Nafa-
rroako lau t’erdiko txapel-
ketako partida bat ere jo-
katuko da.

Ekainaren 20an eginen da Sorginaren
Egunaren bigarren edizioa 
Aurten hainbat berrikuntza izanen dira, bertzeak bertze, Erdi Aroko azoka

ARGAZKIA: KORO ETA MARGARI

Hasi dira onddoak
Aurtengo sasoiko lehenbiziko onddoak hasi dira eta horietako bat argaz-
kian ageri den Urdazubiko Manoli Azkarragak bildutakoak izan dira. Maia-
tzaren 10ean bildu zituen  onddo eder hauek, 616 eta 280 gramokoak dira.

ZUGARRAMURDI/URDAZUBI
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Xan HARRIAGUE
Jean Aniotzbehere

lehengo auzapeza eta
Mixel Gerendiain hau-
tagaien artean dira hel-
du den igandean zortzi
iraganen diren Europa-
ko bozetan. Biak ze-
rrenda abertzaleetan
aurkeztu dira. Jean
Aniotzbehere EAJ-PNB
alderdiaren zerrendan
da eta Mixel Gerendiain
Euskal Herriaren Alde
izeneko herritarren ze-
rrendan.

Jean Telletxea Urru-
ñako kontseilaria izanen
da Aniotzbehereren ze-
rrendan buru. Herrial-
deetan oinarritzen den
Europa defendatuko du-
te, euskal euroherria
sortzeko beharra na-
barmenduz. Mixel Ge-
rendiainen zerrendan,
aldiz, Ixabel Etxeberria
izanen da buru. Hura
ere kontseiluan da Urru-
ñan. Europan Euskal

Herriaren ezagutza za-
baldu nahi dute, eta he-
rrien Europa eraiki lan-
gileetan oinarrituz.

Triala
Igandean jokatuko da

gure herrian egiten den
moto trial txapelketa. Xa-
balon iraganen da az-
ken urte hauetan beza-
la. Txapelketa hetsia iza-
ten da eta beraz, edo-
zeinek ez du parte har-
tzen ahal, baina ikuste-
ra joan nahi izanez ge-
ro, zona guztiak Liza-
rrietako lepoko bidea-
ren ezkerreko aldean
izanen dira.

Urtxintxen besta
Eskubaloi taldeak be-

re urteko besta antola-
tu du heldu den ekai-
naren 6rako. Eguerditik
aitzinera txapelketa ire-
kia jokatuko da eta arra-
tsean han berean afal-
tzeko aukera izanen da.

Bi herritar
aurkeztuko dira
Europako
hauteskundeetan
Jean Aniotzbehere eta Mixel
Gerendiain hautagaien artean

ARGAZKIAK: MAITE ARBURUA

Sagardo Eguna
Aurten ere Sagardo Eguna antolatu dute Olhain ikastolako burasoek.
9:30etik aitzinera zernahi ekitaldi izanen dira plazan. Goizean, Lapurdiko
hainbat talde lehiatuko dira Xiba jokoetan. Horiek dira lehengo euskal jo-
koak. Eguerdian kupelak irekiko dituzte. Aurten ere lau sagardo ezberdin
ekarriko dituzte. Basoa hiru eurotan erosiz gero, nahi bezainbat edaten
ahalko da. Ondotik, ikastolako haurrek ikasturtean landu dituzten kan-
tuak eskainiko dituzte. Txotx egin, bertso batzuk eta haurren kantaldia
entzun eta gero bazkaltzeko tenorea izanen da. Horretarako sagardote-
gietako menua eskainiko dute han berean, oihaletxearen azpian, 22 eu-
rotan. Bazkalondoan bertsulariak berriz ere kantatuko dute. Aurten Ma-
ttin Luku, Txomin Elosegi, Maiana Irigoien eta Ximun Casaubon ariko di-
ra bertsotan. Azkenik arratsaldea pasatzeko Xiba jokoak antolatuko di-
tuzte haurrentzat, eta 17:00ean Zepeiz Mukaki taldeak dantza erakustal-
dia eskainiko du.

SARA



Franck DOLOSOR
Senperen nork ez du ezagutzen Jean

Joseph Jorajuria? Karrika nagusiko zurgin
ohiak ehunka herritar lagundu ditu urtee-
tan suhiltzaile izan baita denbora luzean.
1984az geroz, urte guziz aintziraren ingu-
ruan ospatzen den Herri Urrats Ipar Eus-
kal Herriko ikastolen aldeko bestari ere la-
guntza eman izan dio behin baino gehiago-
tan. Maiatzeko bigarren igandean, suhiltzai-
leak aintzirako sartze nagusian biltzen di-
ra zer nahi gerta eta hantxe urteetan Jora-
juria ikusi ahal izan dute euskaltzaleek. La-
guntza hori eman izana eskertu nahi izan
diote bestaren antolatzaileek. Hogoita seiga-
rren Herri Urrats bestaren inaugurazioan,
Pascal Indo Seaskako buruzagiak gogora-
tu zuen Senpereko suhiltzaileen buru izan
dena beti «baikor» agertu dela lan egiteko
«kittorik». Seaskakoek ez zuten ahantzi Jo-
rajuriari esker loturak sortu direla Lapurdi
eta Legazpiko suhiltzaileen artean. Isilean
eta urteetan egin duen lana eskertzeko mar-
go bat eskaini zioten, egun guziz etxe ain-
tzinean alkiaren gainean jarrita erretretaz
goxatzen den senpertarrari. 

Bertzalde, azken urteetan euskal gober-
namenduaren izenean Miren Azkaratek
eman duen laguntza haundia ere eskertu
nahi izan zuen Seaskak. Euskarazko mila-
ka liburu Iparraldeko liburutegietan bana-
tzeaz gain, Azkaratek azkarki lagundu ditu
ikastolak eta euskal elkarteak, eta lan sako-
na egin du Iparraldeko egitura publikoekin
elkarlanean aritzeko euskara sustatzeko.
Herri Urrats egunean, Azkaratek ez zuen
kargu publikorik baina gomitatzea baitezpa-
dakoa zela zioten Seaskakoek. Donostia-
rrak «ez adiorik» erranaldiarekin bururatu
zuen mintzaldia eta argiki erran zuen prest
dela lanean segitzeko. Euskal Herriko Uniber-
tsitatean eta Euskaltzaindian dituen bule-
goen ateak denei irekiak direla argi utzi
zuen. Bere agurra momentu hunkigarria
izan zen eta esku zarta zaparrada luze bate-

kin, eguneko luzeenarekin, bururatu zen.
Orain ez da batere argi zer laguntza ema-
nen duen sozialista eta popularren esku
gelditu den Eusko Jaurlaritza berriak.

GIRO ONEAN

Urteetan, haserrea izan da nagusi euskal-
tzale eta hautetsien artean. Halere, giroa
arrunt aldatu eta lasaitu da. Horren lekuko
izan zen Herri Urratseko ekitaldi nagusia,
sentsibilitate guzietako hautetsiek parte har-
tu baitzuten: horien artean, José Bové sindi-
kalista ezaguna, Europako bozen karieta-
rat kanpainan ibilki zena. Aintziraren ingu-
ruan, besta, musika eta dantza nagusi zi-

ren bitartean, Ur Hegia etxean Max Bris-
son EEPko buruak gogoratu zuen zuzen-
tzen duen egiturak Seaska laguntzen segi-
tuko duela. Bere erranetan ikastolak beha-
rrezkoak dira biharko euskal irakasleak, ka-
zetariak eta zerbitzu publikoetako langile-
ak prestatzeko. Haizea alde baita, hauxe
izan da aurtengo bestaren leloa... 
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Joxemi
JORAJURIA TELLETXEA

Elgorriagan, 2008ko maiatzaren 27an
I. URTEURRENA

Udaberriko egun batean 
joan zinen

eta urte bat pasatu da
gurekin ez zaudela

MAITE ZAITUGU

ZURE FAMILIA

Jean Joseph
Jorajuria eta Miren
Azkarate eskertu
dituzte Herri
Urratsen
Euskaltzale eta hautetsien
artean giro ona nagusi

ARGAZKIAK: ZURIÑE MENDIZABAL

Alde batetik, Pascal Indo Seaskako presi-
denta, Max Brisson Euskararen Erakunde
Publikoko burua eta Frantxoa Maitia Aki-
taniako president ordea saria ematen Je-
an Joseph Jorajuriari. Bertze argazkian,
Miren Azkarate lore sorta eskuan duela.

SENPERE

Yamiled GIRALDO QUINTERO
YAMI

Gure herria utzi
duzu oso iluna,

zu beti izan zinen
guztion laguna.
Iturengo herrian
zure maitasuna,

gure artean betiko 
gordeko duguna.

ITURENGO HERRITARRAK ETA ESKOLAKO IKASLE,
IRAKASLE ETA GAINONTZEKO LANGILEAK
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SORTZEAK
Leize Maritorena Erroz, Anizkoa, maia-
tzaren 6an.
Iria Rekondo Antzizar, Leitzakoa, maia-
tzaren 10ean. 
Oier Lizartza Rodriguez, Leitzakoa,
maiatzaren 7an.
Gorka España Pujolle, Etxalarkoa,
maiatzaren 1ean.
Xabier Leiza Maeztu, Arantzakoa,
maiatzaren 4an.
Mateo Ezeizabarrena Puello, Igantzi-
koa, maiatzaren 8an.
Joanes Juanotena Iribarren, Donez-
tebekoa, maiatzaren 1ean.
Markel Elizalde Indakotxea, Zubieta-
koa, maiatzaren 5ean.
Unai Heredia Irigoien, Sarakoa, maia-
tzaren 2an.
Elaia Ixuribehere, Sarakoa, maiatza-
ren 2an.

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

HERIOTZAK
Pedro Landa Gortari, Lekarozkoa,
maiatzaren 13an, 82 urte.
Maria Josefa Arrijuria Jaramillo, Eli-
zondokoa, maiatzaren 11n, 96 urte.
Miguel Garate Urrutia, Elizondokoa,
maiatzaren 9an, 58 urte.
Evaristo Goñi Istilart, Elizondokoa,
maiatzaren 8an, 88 urte.
Graciosa Etxeberria Irigoien, Erra-
tzukoa, maiatzaren 6an, 88 urte.
Mª Juana Zubieta Telletxea, Berakoa,
maiatzaren 6an, 91 urte.
Juan Martin Sanchez, Lesakakoa,
maiatzaren 15an, 69 urte.
Jose Antonio Kareaga Fontecha, Be-
ran, maiatzaren 16an, 86 urte.
Genevieve Agirre, Sarakoa, maiatza-
ren 8an.

EZKONTZAK
Xabier Legasa Rosa eta Edurne Eli-
zagoien Ariztegi, Lesakakoa eta Etxa-
larkoa, maiatzaren 9an Lesakan.
Ernesto Arraras Perurena eta Amaia
Saralegi Mutuberria, Leitzakoak, maia-
tzaren 1ean Leitzan.
Sebastian Orset Olesina eta Nuria
Barral Martinez, Igantzikoa eta Pa-
saiakoa maiatzaren 4an Igantzin.
Eneko Rekarte Oteiza eta Miren Agi-
rre Etxebeste, Donamariakoa eta Be-
rakoak, maiatzaren 16an Donamarian.
Pantxo Orgogozo eta Sandrine Etxe-
garai, maiatzaren 2an Saran.

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

Jose Mª
BALEZTENA MONACO

Leitza, 2009ko apirilaren 29an

Beti irrifarrea zenuen lagunmin
gauza denen gainetik aitzinerat ekin

bizitzari helduaz gogo guziekin
indar hau utzi duzu betiko gurekin
maite izan zaitugun familiarekin.

AMA, ANAI-ARREBAK ETA ILOBAK

Jose Mª
BALEZTENA MONACO

Leitza, 2009ko apirilaren 29an

Gure gau ilunak
argituko dituen izarra.

Buruan bueltaka dabilen
irriaren oihartzunaren islada

Zu gure bihotzean beti altxatuko
dugun Jose Mª maitea izanen zara

EMAZTEA ETA SEME-ALABAK

Jose Mª
BALEZTENA MONACO

Leitza, 2009ko apirilaren 29an
Zoriontasunaren bila ibili zara

mundu honetan.
Familiarekin Leitzan,

gogoz eta nahiez Saldisen.
Ustekabean, dena utzi dezu...

Orain, Jainko Aitak
zorion hori emango dizu.

Eskerrak izan zaren 
bezalakoa izateagatik.

KATALINTXONEKO FAMILIA

herriz herri



2009/05/28 • 495. zbk. 

40 kirola

ttipi-ttapa
Bost urte besterik ez zituela jantzi

zituen Adur Etxezarreta aresoarrak
lehen aldiz eskiak, eta geroztik, ez
pentsa urte asko pasatu direnik, 13
urte baititu. Baina zortzi urte hauek
ez ditu alferrik galdu eta gaztea iza-
nagatik dagoeneko hasia da garai-
penak lortzen. Denboraldi honetan,
esaterako, lan bikaina egin du Es-
painiako Kopan eta infantil mailan hi-
rugarren postua lortu zuen Sierra Ne-
vadan. Denboraldia bukatuta, egin-
dako lanarekin «oso pozik» dagoela
aitortu digu. «Txapelketa hiru fase-
tan jokatzen da eta aurreneko fase-
ak Candanchun eta Alto Campon jo-
katu ziren. Horietatik 60 onenak Sie-
rra Nevadarako sailkatu ginen. He-
men hiru modalitatetan aritu ginen eta
Slalomean laugarren gelditu nintzen,
Gigantean hirugarren eta Super Gi-
gantean lehena. Sailkapen orokorre-
an hiru probak hartzen dira kontuan
eta puntu guztiak batuta, hirugarren
izan nintzen».

Gurasoengandik hartu zuen Etxe-
zarretak eskiatzeko duen afizioa: «eu-
rek erakutsi zidaten. Asteburuetan
elurretara joaten ginen eta gustura
ibiltzen nintzen». Gustatu eta aurre-
ra. Nafarroako Eski Klubeko kidea da
duela hiru urtetik eta orduan hasi zen
lehiaketetan parte hartzen. Taldea-
rekin hasita «asko aurreratu» duela
adierazi digu. Halere, oraindik «tek-
nika hobetu» behar omen du. 

Astez Areson eta eski garaian as-
teburuetan entrenatzeko Candan-
chun. Horrela moldatzen da Adur.
«Candanchun taldearekin egunean
bost orduko entrenamenduak egiten
ditugu».
Mendiko kirol honek aukera asko es-

kaintzen baditu ere, aresoarrak argi
du zein den berea: «eski alpinoa».
Horixe gustatzen zaio. «Fondoko es-
kia ere probatu dut, baina askoz ere
nahiago dut alpinoa. Azken honetan
abiadura haundiagoa hartzen da eta
hori gustatzen zait».

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza-
ko lehenenengo maila egiten ari da
Leitzako institutuan, eta «ongi» mol-
datzen den arren, gustura dabilen gal-
detuta, «bueno» erantzun digu irri-
barrez. Dena den, badu ikasten se-
gitu eta unibertsitatera joateko as-
moa. Hori bai, kirolarekin lotua izan
dadila ikasi beharrekoa: Soin Hez-
kuntza egin nahi du, Gasteizen. Ki-
rola du buruan, bai. Hala, eski den-
boraldia bukatuta eskiak utzi eta bi-
zikleta hartu du. Uda honetan ere,
Leitzako taldearen maillota jantziko
du. Edonola ere, bere ametsa: «es-
kiatzen jarraitzea». Berezko dohai-
nak erakutsi ditu orain arte eta ho-
rrela segituz gero, aukera haundiak
izan ditzake. Bai horixe.

• Espainiako Eski Txapelketan,
infantil mailan, hirugarren
postua lortuz, denboraldi
bikaina egin du aurten Adur
Etxezarretak (Areso, 1996).

• Txiki-txikitatik datorkio
eskiatzeko zaletasuna,
gurasoekin batera
asteburuetan elurretara
joaten zenetik. Gaur egun, 13
urterekin, Nafarroako Eski
Klubeko kidea da eta gustura
dago taldean. Etorkizunera
begira, eskiatzen jarraitu nahi
du.

• Aurtengo eski sasoia
bukatuta, Leitzako
txirrindularien taldean dabil
orain.  

«Gurasoek erakutsi zidaten

eskiatzen. Asteburuetan

elurretara joaten ginen eta

gustura ibiltzen nintzen»

«Eski alpinoan abiadura haundiagoa
hartzen da eta hori gustatzen zait»

ARGAZKIA: NAFARROAKO ESKI KLUBA

Adur ETXEZARRETA Aresoko eskiatzailea
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ttipi-ttapa
Aresoko lur gaineko

sokatira taldeak hasi du
denboraldia. Dagoene-
ko 680 kilokoen jardu-
naldi guztiak jokatu ditu
–joan den larunbatean
egitekoa zen finala En-
doian (Gipuzkoa)–, eta
behin hori bukatuta, orain,
640, 600 eta 560 kiloko-

en txapelketak jokatuko
dira. Maila guztietan
eman du izena Aresok,
Getxo (Bizkaia), Gazte-
di (Laukiz, Bizkaia),
Goiherri A (Erandio, Biz-
kaia) eta Mutrikurekin (Gi-
puzkoa) batera. Zalan-
tza bakarra Getxo eta
Mutrikuren artean dago.
Baliteke Getxok 600eko-

an ez parte-hartzea.
560koan ez dute ez ba-
tek ez bertzeak parte har-
tuko.

Larunbat honetan, hi-
lak 30, 640 kilokoen txa-
pelketako lehen saioa jo-
katuko da Laukizen (Biz-
kaia) eta bigarrena ekai-
naren 13an jokatuko da
Martiartun (Bizkaia). Mai-

la honetako txapela ekai-
naren 21ean erabakiko
da Maeztun (Araba).

Ekainaren 27an 600
kilokoen lehia hasiko da
Billelan (Bizkaia). Biga-
rrena  Mungian (Bizkaia)
jokatuko da uztailaren
4an eta finala uztailaren
19an Mutrikun (Gipuz-
koa). 

560 kilokoen txapel-
keta izanen da azkena
eta hau San Cristobal
(Erandio, Bizkaia) hasi-
ko da uztailaren 11n. Bi-
garren jardunaldia uztai-
laren 25ean jokatuko da
eta finala 26an. Oraindik
zehaztu gabe daude az-
ken bi saioak non eginen
diren.

Lur Gaineko
Euskadiko Sokatira
Txapelketan parte
hartzen ari da Areso
Larunbat honetan 640 kilokoen
txapelketako lehen jardunaldia
jokatuko du Laukizen

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Urteak daramatza Aresok lur gaineko sokatiran.

ttipi-ttapa
23 urtez beheitiko txi-

rrindulari afizionatuei zu-
zendutako Bidasoako
Itzulian errusiarrak na-
gusitu dira. Lokomotiv
taldeko Dimitry Ignatie-
vek irabazi du sailkapen
orokorra eta Alexander
Ryabkin taldekidea izan
zen bigarren, maiatza-
ren 9an, Agiña eta Er-
laitz pasatu ondotik Iru-
nen akautu zen hondar
etapan bigarren eta hi-
rugarren izan ondotik.
Etapa hori, sailkapen
orokorrerako aukerarik
ez zuen Caja Rural tal-

deko Ruben Garciak ira-
bazi zuen.

Bezperan, Bera-Be-
ra etapa hunkigarria izan
zen. Afizionatuen mai-
lako txirrindularitzan ere
ikuskizunak izaten dira
eta Berako helmugan
halako zerbait gertatu
zen.

Etapa Andaluziako
Eloy Ruizek irabazi
zuen, biren arteko es-
printean, Patrick Fac-
chini andaluziarra men-
peratuz. Tropela 4 se-
gundora sartu zen. Bai-
na Altzateko Plazan pa-
ratua zegoen helmuga-

rako 200 metro falta zi-
rela, Goya dendaren pa-
rean, erortze haundia
izan zen. Eroritakoetan
zegoen Pieter Serry,eta-
pan izandako ihesaldian
ibilitako belgiarra eta ho-
rri esker, mendiko eta
tarteko helmugako sail-
kapen buruan paratu ze-
na. Helmugaratzeak sa-

ri horiek zituen beretzat,
baina lepauztaia eta sor-
balda-hezurra hautsi zi-
tuen. Halere, ez zuen
etsi Serryk eta 200 me-
tro horiek DYAko medi-
kuaren eta taldeko tek-
nikari batek lagunduta
oinez egin zituen eta hel-
mugaratzea lortu zuen,
Altzateko Plazan bildu-

tako zaleen txalo arte-
an. Polita izan zen eta
podiumean, bi maillotak
jaso zituenean ere, be-
retzat izan ziren txalo-
rik handienak.

Azken etapan ez
zuen laisterketan ate-
ratzerik izan, baina era-
kustaldi ederra eman
zuen belgiarrak!

Errusiarrak nagusi
Bidasoako Itzulian
Beran hasi eta bukatutako etapa
hunkigarrai izan zen

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Pieter Serry belgiarrak mendiko eta tarteko helmugako maillotak jantzi zi-
tuen, nahiz eta lepauztaia eta sorbalda-hezurra hautsi. 

TXIRRINDULARITZA

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 ANTZERKIAK

LESAKA
Maiatzaren 30ean, Azeri
Taldearen eskutik,
Txanobarragorro antzezlana
Komentuan, 20:30ean.
Ekainaren 5ean, 22:00etan
Kili Kolo taldeak Patetik
Kabareta ikuskizuna
eskainiko du 22:00etan
Arrano elkartean.

g KONTZERTUAK

ELIZONDO
Maiatzaren 30ean Des
Kontrol eta Txapelpunk
taldeen kontzertuak,
22:30etik aitzinera Lur
dantzalekuan.
Ekainaren 13an Trikidantz
taldeak disko berria
aurkeztuko du Lur
dantzalekuan, 01:00etan.

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

GOIZUETA
Ekainaren 7an Ozenki,
Mendi eta Umore Ona
abesbatzen kontzertua.
12:00etan Elizan. Xehetasun
gehiago 27. orrialdean.

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

GOMENDIOAK

Trinitate Eguna ekainaren 7an
Mendaurko kaxkoan
JENDE AUNITZ BILDUKO DA AURTEN ERE

Igande honetan zortzi, ekainaren
7an, jendetza bilduko da Men-
daurko kaxkoan, Trinitate Eguna-
ren harira. Tradizioak agintzen
duen moduan, Mendekoste igan-
dearen hurrengoa eta Bestaberri
egunaren aitzinekoan izaten da
Trinitate Eguna eta horren aitza-
kian jende aunitz biltzen da Men-
daurko kaxkoan. Inguruan dau-
den herrietako –Ituren, Zubieta,
Elgorriaga, Doneztebe, Arantza...–
jendeaz gain, Euskal Herriko hain-
bat eta hainbat txokotatik hurbil-
tzen da. Aurten ere hala izanen
da: jendea meza entzutera, go-
saltzera edo lagun artean egote-
ra bilduko da. Goizean meza iza-

nen da ermitan 10:00etan lehen-
bizikoa eta 11:00etan bigarrena.
Horren ondotik, Iturenen, eguer-
dian enbaltseetara jaitsi eta bazka-
ria izanen da. Bazkalondoa alaitze-
ko musika doinuak izanen dira.
Arantzan ere modu berezian os-
patzen dute Ternida Eguna. Aur-
ten, berrikuntza gisa, Ekaitza El-
karteak ohiko ibilbidetik kanpo ber-
tze bat proposatu du Mendaurre-
ra joateko: 8:00etan plazatik abia-
tuta, Bagatxar eta Ekaitzan barna
pasako dira Mendaurrera ailega-
tu aitzinetik. Bueltarakoan, jate-
koa izanen da, eguraldi ona egi-
ten badu, Senberroko bordan, eta
bertzela, Ekaitza Elkartean.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 40,00 € (-3,00)

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: 5,20/6,00
8-10 kilokoak: 4,20/4,60

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(maiatzaren 8tik 15era bitarteko prezioak)

Iñaki Plaza eta Ion
Garmendia bikoteak ibil-
bide luzea darama Eus-
kal Herriko musika-tres-
nenekin. Hainbat dis-
kotan jo dute eta bertze
hainbat talderekin aritu
dira. Euskal soinu-tres-
nen kontzertu didakti-
koak eta ikastaroak ere
eskaini dituzte. Euren
lehen lanari eta diskoa-
ri 20 Hatz proiekt izena
eman diote; izena, az-
ken urtetan elkarren ar-
tean bildu dituzten mu-
sika esperientzien, la-
nen eta bidaien labur-
pena da. Abiapuntua
Euskal Herriko folklore-
aren erritmoen aberas-
tasunari eman dioten
garrantzian datza. Ho-
rretarako erabiltzen di-
tuzte pvc-ko tubiogha
baxuarena egiten, triki-
tixa, alboka, txistua eta
txalaparta prozesatuak,
edota egurrezko txala-
parta eta plastikozko bi-
doiak. Horren guztiaren
emaitza biribila da: eus-
kal tradizioaren world-
music esperimentala.
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PLAZA eta GARMENDIA
20 Hatz proiekt

DISKAK



Elektrizitatearen fakturari adi
begiratzeko gomendatu du Iratxek
Faktura hilabetero bidaltzen dutenetik kexak aunitz ugaritu dira

New York, New York: gure zi-
bilizazioaren hiriburu globala,
inperioaren gunea, ametsen
hiria, munduan den herririk ha-
rrigarrienetakoa. Egileak erra-
ten digun bezala, beste edo-
non aurkitzen diren alderdi on
eta txarrak eriden litezke ber-
tan, neurri handi, ikaragarri,
miresgarritan. Munduko bortz
hegaletatik heldu diren kultu-
rak, askazi guztietako jendea,
hamaika bizimodu bitxi elkar-
tzen dira New Yorkeko karri-
ketan; hilketak, droga, gangs-

terismoa, bortxakeria, baita
jende bihotz-zabal eta jatorra
ere. Gotzon Garate idazlea jo-
an den joan den urtean hil zen
baina berak idatzitakoa da li-
buru hau, maiatzaren 14an
aurkeztu zutena. Lehenago
ere hainbat lan egindakoa da
euskaraz: saiakerak (marxis-
moa eta euskal hizkuntza eta
literaturari buruz); atsotitzak
bilduma haundia; eta horiez
gain dozenatik gora kronika,
ipuin-bilduma eta eleberri, po-
lizi nobelak batik bat.

LIBURUAK

New York, New York

Gotzon GARATE

AGENDA
egunez
egun

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

g MENDI ATERALDIAK

BAZTAN
Maiatzaren 31n, Baztango
Mendi Martxa. Ibilaldia
7:00etatik 7:30era abiatuko
da.

g OSPAKIZUNAK

LEITZA
Maiatzaren 31 arte Aste
Kulturala. 

DONEZTEBE
Maiatzaren 29an eta 30ean
Erreka elkartearen Eguna. 

g BERTSOAK

DONEZTEBE
Maiatzaren 30ean,
Nafarroako Eskolarteko
Bertsolari Txapelketa finala,
19:00etan Zineman.
Xehetasunak 20. orrialdean.

g BESTAK

BERROETA
Maiatzaren 29tik
garagartzaroaren 1era
Mendekoste bestak.
Xehetasun gehiago 33.
orrialdean.

SENPERE
Maiatzaren 30ean
Senpereko aintzirako bestak.

g OSPAKIZUNAK

ZUGARRAMURDI
Ekainaren 20an Sorginen
Egunaren 2. edizioa.
Xehetasunak 36. orrialdean.

ITUREN
Ekainaren 7an Trinitate
Eguna. 

LEGASA
Ekainaren 6an
Bertizaranako Eguna.
Ekitaldiak egun osoan.
Xehetasun gehiago 24.
orrialdean.

JAKIN BEHARREKOAK

Argindarra faktu-
ratzeko sistema be-
r r i ak  bu ruko  m in
haundiak eragin diz-
kie kontsumitzaileei.
Lehen ez bezala,
orain faktura hilabe-
tero bidaltzen dute
etxeetara –orain arte
bi hilabetetik behin
egiten zen– eta ko-
bratzerakoan irakur-
keta erreala eta esti-
matua tartekatzen di-
tuzte. Faktura deszi-
fratzea zaila izateaz
gain, tarifak ere igo
egin ziren urte hasie-
ran eta horrek kezka
eta erreklamazio au-
nitz eragin zituen. Ira-
txe Nafarroako Kon-
tsumitzaileen Elkar-
tean, erraterako, ur-
te hasieratik maia-
tzera, 750 kontsulta
jaso zituzten, eta ho-
rietatik %17 gaizki
fakturatu zirelako izan
ziren.

DENETARIKO KASUAK

Joan den urtean
errentan emanak eta

gaur egun hutsik dau-
den etxebizitzen ka-
suan, aitzineko urte-
ko fakturaren arabe-
rako fakturak jaso di-
ra aurten erabiltzai-
leek, Iratxeren hitze-
tan, «existitzen ez di-
renak».

Bertze zenbaiti,
kontagailua irakur-
tzera joan ez, eta hi-
ru hilabeteko kontsu-
moa pilatuta iritsi zaie.
Kontagailua gaizki
duten kasuak ere
agertu dira eta kon-

tsumo baxuko orduak
tarifa altuenekin ko-
bratu zaizkie nak ere
bai, eta alderantziz.
«500 eurotik goitiko
fakturak ailegatu di-
ra, 200 eurokoen or-
dez». 

Iaz gutti eta aurten
aunitz kontsumitzen
duten batzuei, zen-
bakiak trukatuak ai-
legatu zaizkiela adie-
razi dute kontsumi-
tzaileen elkartean:
«estimazioaren ara-
berako faktura hagitz

baxua eta faktura
erreala hagitz altua».
Gisa berean, hilabe-
te eta erdiz hiru fak-
tura desberdin jaso
dituztenak ere ba
omen dira.

Etxe partikularre-
tan behar dena baino
potentzia haundiagoa
kontratatua dutenak
badirela eta horrekin
ere adi ibiltzeko ohar-
tarazi du Iratxek, «lan-
tegi batek behar duen
indarra hartua dute,
eta ez dute hainber-
tze behar». Bezeroa-
ren kontsumoa jaso
duten fakturak ere iza-
ten direla aipatu du-
te. 

Kasu hauek guz-
tiak kontuan hartuta,
kontsumoaren edo
fakturaren inguruan
edozein zalantza du-
ten bezeroei kontsu-
mitzaileen elkarteta-
ra jotzeko gomenda-
tu die Iratxek, zalan-
tza argitu eta behar
bada erreklamazioa
aurkezteko.
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ELKAR, 2009

Bezero aunitzek kontsumitatutakoa baino gehia-
go kobratu nahi izan zaiela ikusi dute fakture-
tan.

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

44

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

44

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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heko solairuan, 48 m2ko

bulegoa salgai edo erren-

tan emateko.%679 432522.

GARAJEAK/LOKALAK
109 Errentan eman
BERA. Itxitako garajea

errentan emateko. Burga

karrikan, Telefonicaren on-

doan. %617 902118.

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

bidea dituen 800 eta 1.000

m2 arteko lur eraikigarria

salgai. %0033 559542540.

SARA. 800 eta 2.000 ar-

teko lur eriakigarriak sal-

gai. Lehenbizkai auzoan.

%948 631133.

DONEZTEBE.4.000 m2ko

lur eremua salgai. %607

978656.

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-

%948 452372.

Volkswagen Scciroco2.0

TDI 140 autoa salgai, xu-

r ia .  Premium paketa.

2008ko azarokoa. 7.000 ki-

lometro. %629 694443.

MOTORRAK
502 Tailerrak

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.

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

411298/690 830292.

Ehizarako zakurrak sal-

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. Eskatzen da: zo-

naldekoa izatea eta eus-

kera eta frantsesa jakitea.

Segidan lanean hasteko

da. Urte bukaera arteko

kontratua. Interesatuek: os-

taitz@yahoo.es.

ELIZONDOn goiz eta arra-

tsaldez haurrak zaintzeko

emakume bat behar dugu.

%666 241647.

LESAKA. 2009/2010 ikas-

turterako Haur Hezkuntza-

ko irakaslea behar da Tan-

tirumairu ikastolan. Curri-

culuma ekainaren 12a bai-

no lehen bidali Lesakako

Arretxea 9 edo tantiru mai-

ru@lesaka.ikastola.netera

MOTORRAK
501 Salgai
Volkswagen Transporter

furgoneta salgai. 105 zal-

dikoa eta 115.000 kilome-

tro. 2004ko urrikoa. 9 pla-

za. Prezioa: 15.000 euro.

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
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.

ETXALAR. Borda bere lu-

rrarekin salgai .  % 661

121540.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
ELIZONDO. Erlategi Pla-

zan pisua errentan emate-

ko. %650 283322.

ETXEBIZITZAK
105 Konpartitzeko
BERA. Etxea konpartitze-

ko lagun bat behar da. %688

601343.

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

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

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE
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Belar bola idorrak salgai,

iazkoak eta aurtengoak.

%690 776147.

Ostatu bateko tresneria

salgai. Ostatua eta sukal-

dea erabat osatuak dau-

de, eta altzari eta tresna

4545
www.ttipi.net

4545

gai, helduak eta ttikiak.

%625 235869.

DENETARIK
701 Galdu/aurkituak
BERA. Toki Ona Institutua-

ren inguruan 5 giltza aurkitu

dira. %948 625000 (deitu goi-

zez).

BERA. Legia karrikan

Samsung markako sake-

leko baten bateria agertu

da. %948 630629 (deitu

gauez).

DENETARIK
702 Salerosketak
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.

guztiak salgai. Egoera one-

an. %630 929934/ 943

622564.

Kuhn markako belarra

mozteko diskoa salgai,

l a u  p l a t o k o a .  % 6 3 0

184847.
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46 ttipi-ttapa
urtebetetzeak

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.

www.ttipi.net
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Irungo UNAI ZUBIALDEk eta Zubie-
tako JONE INDAKOTXEAk launa urte
beteko dituzte maiatzaren 29an
eta ekainaren 8an. Nola ari zare-
ten handitzen!!! Zorionak eta mila
muxu potolo bientzat, Xune, Mira-
ri, Aimar eta Landerren partetik.

Maiatzaren 27an IZARO ALDABE

TELLETXEAk 7 urte bete ditu. 
Zorionak famila guztiaren partetik
eta bereziki Ugaitzen partetik. 
Muxuak.

Beste urte bat gehiago! Beintza-
Labaiengo KONSUELO eta KARMEN-
ek maiatzaren 16an eta 19an urte-
ak bete dituzte. Zorionak familia-
ren partetik eta txokolate goxoa-
ren zain geldituko gara, bale?

Zubietako JONE INDAKOTXEAk 4 ur-
te beteko ditu ekainaren 8an. Zo-
rionak gure etxeko printzesari aita,
ama eta Landerren partetik, eta
egun ona pasa lagun guztiekin.

Irungo UNAX PE-
RURENA VALEROk
2 urte bete ditu
maiatzaren
24an. Zorionak
eta bi muxu aita,
ama, Naroa eta
nola ez, Iturengo
amatxi eta izeba-
osaben partetik.

Elizondoko
IRAITZ MENDIBU-
RU TELLETXEAk 2
urte bete ditu
maiatzaren
26an. Zorionak
potolontxio fami-
lia guztiaren eta
bereziki Olaia-
ren partetik.

Irungo UNAX

PERURENA VALE-
ROk 2 urte bete
ditu maiatzaren
24an. Zorionak
Aizoaingo ize-
ba, osaba eta
bereziki Janire
eta Iraiaren par-
tetik.

Zorionak!! 
JOKIN

AROZENAk
maiatzaren
23an 4 urte 
bete ditu. Segi
beti bezala,
muxu asko fa-
milia guztiaren
partetik.

JANIRE eta amatxi TRINIk urteak
bete dituzte maiatzaren 20an. Zo-
rionak eta egun ona pasa zuen fa-
milia guztiaren partetik. Muxu
haundi bana.

JANIRE OTXANDO-
RENA MITXELENA

lesakarrak 3 urte
bete ditu maia-
tzaren 20an. Zo-
rionak eta muxu
haundi bat ama-
txo, aitatxo eta
anaia Aimarren
partetik.

UNAX ORDOKI

ETXEPETELEKU

lesakarrak 4 ur-
te beteko ditu
ekainaren
1ean. Zorionak
familia guztia-
ren partetik.
Aunitz urtez!

XUBAN ELIZON-
DO GOIA gure
mutikoak maia-
tzaren 22an 5
urte bete ditu.
Ongi pasa zure
eguna eta
zorionak etxe-
koen partetik.

PERU, OLARIXU eta GOIURI URRA YÉCORA lesakarrek
ekainaren 22an urtea beteko dute. Zorionak aitatxo
eta amatxoren partetik.

Aurtizko OIHAN GOIZUETA BALEZTE-
NAk maiatzaren 22an urtea beteko
du. Zorionak familia guztiaren par-
tetik eta berexiki anaia Xabierren
partetik. Muxu haundi bat.

AIMAR eta AINITZE MARTINEZ OLAZA-
BAL lesakarrek ekainaren 16an ur-
tea beteko dute. Zorionak eta mu-
xu haundi bat etxeko heavyei fa-
miliaren partetik eta berexiki izeba
Izaskunen partetik.

Elizondoko AMAIA BALLARENA TE-
LLETXEAk maiatzaren 31n 3 urte
beteko ditu. Zorionak familia guz-
tiaren partetik eta bereziki Ainhoa-
ren partetik.

Auzako ZELAI SA-
RRATEA ALDAZek
urtea beteko du
ekainaren 2an.
Muxu haundi bat
gure printzesari
aita, ama, aitatxi,
amatxi eta osaba
Angel Mªren par-
tetik. Zorionak!

UNAI APEZETXEA

IRIBARREN do-
neztebarrak ur-
teak bete ditu
maiatzaren
24an. Zorionak
eta muxu haundi
bat familiaren
partetik.

OLAIAk 7 urte beteko ditu. Etxalar-
ko amazonari atta, ama eta Mike-
len partetik muxu haundi bat. Zo-
rionak preziosa!

Etxalarko OLAIA

ITURRIAk ekaina-
ren 9an urteak
beteko ditu. Zo-
rionak moñona,
haize aunitz har-
tu beharko duzu
aurten 7 kande-
lak itzaltzeko.

UNAI ALTZUGA-
RAI ARANBILLET

beratarrak 5 ur-
te beteko ditu
ekainaren 4an.
Zorionak 
Almandozko 
familiaren par-
tetik.

Sunbillako PAUL IRAZOKIk maiatza-
ren 19an urteak bete ditu. Zorio-
nak aunitz zure semetxo bihurri
Pabloren eta andrearen partetik.
Muxuak.

Berako UXUE eta AIMAR LEKUONA

lehengusuek ekainaren 7an eta
10ean urtea eta 8 urte beteko di-
tuzte. Zorionak eta muxu pila.

Oronozko MAIALEN BARAIBAR GOR-
TARIk 5 urte bete ditu maiatzaren
27an. Zorionak eta mila muxu gu-
re sorgintxoari ama, atta eta zure
anaia bihurriaren partetik.

Oronozko AITOR BARAIBAR GORTA-
RIk 2 urte beteko ditu ekainaren
8an. Zorionak eta muxu haundi
bat ama, atta eta bereziki Maiale-
nen partetik.

Oronozko MAIALEN eta AITOR BA-
RAIBAR GORTARIk urteak beteko di-
tuzte maiatzaren 27an eta ekaina-
ren 8an. Zorionak eta muxu haun-
di bana familia guztiaren partetik,
eta bereziki Olaia, Eider eta
Lorearen partetik.








