
Bera-Irun errepidea
ortziralean zabalik
Bi urteko lanen ondotik, ortziral ho-
netan, ekainak 26, inauguratuko du-
te Beratik Behobiarako errepide za-
tia. Beratik Igantzirako zatia, ordea,
gibeleratua dabil.2009ko ekainaren 25a • XXIX. urtea

www.ttipi.net

21Posta zerbitzuan
aldaketak
Posta etxez etxe eta baserriz ba-
serri banatu beharrean, postontzi
kontzentratuak paratu nahi ditu
Correosek, hainbat etxetako pos-
ta toki berean uzteko. 
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ARGAZKIA: OARSOALDEKO HITZA

ttipi-ttapa
Nolatan aurkeztu zinen Euskal He-
rriko Talo Txapelketara? 
Talo Eguna izaten da egun horretan
Errenterian eta behin baino gehiagotan
parte hartu izan dugu. Lehengo urtean
ez ginen joan baina aurten berriz deitu
ziguten joan nahi ote genuen galdetze-
ko. Guk ezetz esan genien. Hortaz apar-
te, Talo Txapelketa egin behar zutela
eta, parte hartu nahi nuen galdetu zida-
ten. Arazo pertsonalak zirela eta, ez ne-
kien nola ibiliko nintzen eta ezetz esan
nien. Azken astean berriz deitu zidaten
eta senarrak baietz esan zien. Beraz,
berak ere badu meritua.
Espero zenuen irabazle izatea? 
Inondik inora ere ez. Hor barna taloak
egiten ibiltzen garenean, adinekoak hur-
bildu eta «ez da horrela egiten» eta hala-
koak aditu behar izaten dira eta txapel-
keta egunean 16 lagunetik bakarra zen
ni baino gazteagoa, leitzar bat. Denak
adinekoak izanik ez nuen espero irabaz-
tea. Dirua baino gehiago, saria niretzat
izan delako nago gustura. 
Zer egin behar izan zenuten lehiake-
tan? 
Ur beroa, hotza, palangana eta kilo er-

di irin eman zizkiguten, baita txapa ere,
eurek pentsatutako tenperaturan. Guk
tabla eta espatula eraman genituen. Ha-
mar minutu eduki genituen taloa egin,
erre eta aurkezteko. Taloak gustuaren
araberakoak dira, eta txapelketan niri
gustatzen zaidan bezala egin nuen: fi-
na eta bi azalekin. 
Zein da talo on bat egiteko sekretua? 
Sekretua da! –irribarrez–. Irina, ura eta
gatza behar dira eta kantitatea norbe-
rak aukeratzen du. Esaten dutenez, ma-
sa egiterako esku ona behar da. Taloa
edozeinek egin dezake, baina masa
ona egin behar omen da. 
Nola ikusten duzu talogintza? 
Itsasoa bezalakoa da hau, arrain haun-
diak txikia jaten du. Talde txiki asko da-
go, baina bizpahiru talde haundi dau-
de eta merkatua euren esku dago. Es-

katzen den diru kopurua edozein dela
ere, gai dira ordaintzeko, eta zaila da
lehiatzea. Gainera, hemen inguruan ta-
loak egiteko ohitura haundia dago. 
Plazaz plaza ibiltzen zarete? 
Bai. Ama, ahizpa, senarra eta laurok,
eta feria haundiagoa bada gehiago.
Denboraldia irailean hasten da, eta ilbel-
tza arte gelditu gabe aritzen gara: Arne-
do, Elizondo, Doneztebe eta Lesakako
feriak, Erribera, Lizarrako San Andre-
sak, Santomasak, Arrasateko Santama-
sak, Deba, Tafalla... Ilbeltzetik aurrera
lasaiago egoten gara. Uztailean Soro-
gainera joanen gara eta abuztuan lan
gehiago edukiko dugu. 
Garai batean eta gaur egun egiten
diren taloak berdinak al dira? 
Ez. Garai batean ez zuten arto transge-
nikoak zer ziren jakinen, eta orain Na-
farroan transgenikoa ez denik ez da iza-
nen. Lehen gehiago jaten zuten eta zain-
dutakoak ziren. Masa egun batean egin
eta biharamunera arte ere uzten zuten.
Normalean, ordea, fermentatu egiten
da. Ogi irina nahasita iraunen zuen. Ho-
rrez gain, orain txapan egiten dira eta
lehen lurreko suan. Ez du deus ikuste-
korik, ez gustuan, ez usainean ere.

• 18-19 urte zituenetik taloak
egiten dabil Maria Mitxelena
saldiastarra. Ahizpa, ama eta
senarrarekin hainbat tokitan
ibiltzen da taloak egiten.

• Aurten lehenbizikoz Euskal
Herriko Talo Txapelketa jokatu
zen Errenterian maiatzaren 23an.
Euskal Herriko 16 talogilek hartu
zuten parte, eta tartean saldias-
tarrak. Irabazlearen txapela eta
1.000 euroak beretzat izan ziren.

• Talo on bat egiteko sekretua
zein den aitortu gabe, batera eta
bertzera nola ibiltzen diren
kontatu dio Mariak Ttipi Ttapari.

«Garai batean ez zuten arto

transgenikoak zer ziren jakinen,

eta orain Nafarroan

transgenikoa ez denik ez da

izanen. Lehen gehiago jaten zuten

eta zaindutakoak ziren»

«Talogileen talde txiki asko dago
baina haundien esku dago merkatua»
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Maria MITXELENA Saldiasko talogilea

           



ttipi-ttapa04 ttipi-ttapa

2009/06/25 • 497. zbk. 

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Marisolek eta Sunbillako Eguzkialdea auzoko bertze bizilagunek etxetik aparte duten postontzi kontzentratuan har-
tzen dute posta.

ttipi-ttapa
Gaur egun, baserrietako posta aste-

an bizpahirutan banatzen da, baina pos-
taria etxera joaten da eskutitzak erama-
tera. Uztailaren 1ean, ordea, zerbitzua
aldatu eginen da eta ohiko posta ez da
etxez etxe banatuko, etxebizitza auni-
tzetako posta bilduko duten kasilleroak
edo kutxatilategiak erabiliz baizik. Momen-
tuz aldaketaren abisua jaso duten he-
rriak Etxalar, Sunbilla, Zugarramurdi eta
Bera dira. 

503/2007 Errege Dekretuan oinarri-
tuz egin nahi du aldaketa Correosek. Ho-
rren arabera,Correosek«salbuespen ka-
suetan eta inguru berezietan» banaketa
postontzi kontzentratuetan egiteko esku-
bidea du. Correoseko prentsa bulegotik
azaldu dutenez, «aldaketaren helburua
banaketaren kalitatea hobetzea eta nor-
malizatzea da, eta legea betetzea». 

Heldu den hilabetetik aitzinera, eskualdeko familia aunitz etxez etxe-
ko posta zerbitzurik gabe geldituko dira. Horren ordez, postontzi kon-
tzentratuak paratuko dira puntu jakin batzuetan inguruko etxeen
posta biltzeko. Correosek «salbuespen kasutzat eta inguru berezi-
tzat» dituen tokietan sartuko da indarrean neurria, «isolatuak»
diren etxeetan. Baserriak multzo horretan sartu dituzte, baita herri-
guneko zenbait auzo ere. Erabakiak, ordea, ez du erantzun onik jaso
eskualdean. Udalak eta aldaketa somatuko duten herritarrak posta
etxean jaso nahi dute, orain arte bezala. Aldaketa, oraingoz, Etxalar,
Bera, Sunbilla eta Zugarramurdin egin nahi da. Desadostasuna ager-
tuz, Etxalarko Udalak ekimen bat ere paratu du abian. Erabakiaren
kontrako mozioa onartu eta udalez udal atxikimenduak biltzen ari da.
Dagoeneko Bortzirietako udalek eta Sunbilla, Bertizarana, Doneztebe,
Urrotz, Baztan eta Zugarramurdikoek bat egin dute. EAk, bere aldetik,
posta zerbitzua bere horretan mantentzeko eskatu du.

POSTA ZERBITZUA EZ DA ETXEZ ETXE BANATUKO ZENBAIT BASERRITAN

Uztailaren 1etik aitzinera postontzi
kontzentratuak hainbat auzotan
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«Guk ez dugu zerbitzu
aldaketarik nahi, guk
oraingoa mantentzea
nahi dugu»

«Horrelako aldaketekin
bertze mailako
herritarrak garela
ikusten da»

Patxiku IRISARRI Etxalarko alkatea Pako ERRANDONEA Sunbillako alkatea

Normalizazio ezaren gibelean, hain-
bat arrazoi daudela aipatu du Correo-
sek: «eskutitz aunitzek ez dute helbidea
ongi idatzia izaten, ez dute posta entre-
gatzeko guttieneko informaziorik –izena,
kalea, zenbakia eta herria–; etxearen ize-
na bakarrik izaten dute». Horrez gain,
Correosen arabera, «hainbat etxek ez
dute buzoirik», eta bide batzuen egoera
«eguraldiaren arabera, arriskutsua» da. 

Legearen arabera, hektareako 25 biz-
tanle eta 10 etxebizitza edo guttiago di-
tuzten inguruetan Correosek posta zerbi-
tzuan aldaketa hau egin dezake. Baita
zerbitzu publikoak emateko erabiltzen
den edozein bidetik 250 metro baino urru-
tiago dauden etxeetan ere. Horri eran-
tzunez zera adierazi du Patxiku Irisarri
Etxalarko alkateak: «Bortzirietako Man-
komunitateek euren zerbitzuak ematen
dituzte auzo horietako etxeetan, inongo
arazorik gabe». Gainera, Correosentzat
isolatuak diren etxe horiek «auzoak osa-
tzen dituzte, eta hala onartuak daude». 

Multzo horretan gure eskualdeko ba-
serri auzo aunitz sartu dituzte, eta Sun-
billako herriguneko eremu batzuk ere bai:
Eguzkialdea, Ukulu eta Ugaldea urbani-
zazioak.  «Guk dena herrigunea dela erra-
ten diegu, baina eurek nahi bezala in-
terpretatu dute legea», dio Pako Erran-
donea Sunbillako alkateak. Horietako ba-
tean, Eguzkialdean, postontzi kontzen-
tratua paratua dute dagoeneko,
Errandonearen hitzetan, «posta ez du-
tela banatuko erraten digute eta gabe
gelditu aitzinetik mugitzen hasi gara».
Buzoia paratzeko gastua auzotarrek or-
daindu dute.  

BI URTE POSTA ETXEAN JASO GABE
Azken hiru hilabeteotan postontzi kon-

tzentratuarekin funtzionatzen duen Sunbi-
llako Eguzkialdeko auzotarra da Marisol
Sanchez. Ez du gustuko neurria, bere hi-
tzetan, bertze herritarrek bezala, berak
ere etxean jasotzeko eskubidea duela-
ko: «zerbitzu guziak herrigunean bezala
ordaindu eta ailegatzen zaizkigu, eta
zergatik ez posta?». Baina halabeharrez
kutxatilategia paratu dute. «Azken bi ur-
teotan etxean posta jaso gabe egon ga-
ra, udaletxean, dendetan edo Donezte-
beko Correosera joanez hartu dugu. Etxe-
ra ez ziguten ekartzen eta orain kutxati-
lategian uzten digute». 

Aldaketarekin zerbitzuak okerrera egi-
nen duela iritzi dio Patxiku Irisarrik: «au-
nitzek karten bila joateko kotxea hartu
beharko dute. Eskutitz bakoitzak helbi-
dea eta seilua du, seilu horrek dirua ba-
lio du eta helbide horretara ailegatzeko
ordaintzen da». 

Neurri berriarekin, posta zerbitzuan
«erregulartasuna eta eraginkortasuna»
lortuko direlakoan dago Correos. Baina
ez da iritzi berekoa Irisarri, guztiaren gi-

belean sektorearen liberalizazioa dago-
ela uste baitu: «hemendik urte batzue-
tara sektorea liberalizatu eginen da eta
lehiakorrak izateko gastuak murriztu egin
nahi dituzte. Bertzela, estatuak seiluaren
prezioa igo egin beharko du». Gainera-
tu digunez, «eskutitz bat ere bidali zigu-
ten, zerbitzu berriak eskaini eta langile-
goa egokitzeko laguntza eskatuz, baina
hori ez da gure errua, guk ez dugu zer-
bitzu aldaketarik nahi, guk oraingoa man-
tentzea nahi dugu».

Ez da Correosek halako zerbait egin
nahi duen lehenbiziko aldia. Etxalarren,
adibidez, duela sei urte egunero posta
banaketa egin ezin zutela eta, Kontsumo
Tartekaritza Batzordera jo behar izan zuen
Udalak. «Astean hiru aldiz banatzeko gel-
ditu ginen», kontatu digu Irisarrik.

Udalak eta herritarrak ez daude ados.
«Kezka eragin du herritarrengan», dio-
te Etxalarko eta Sunbillako alkateek.
Errandonearen irudiko, horrelako alda-
ketekin «bertze mailako herritarrak ga-
rela ikusten da. Hirietako auzo berrietan

posta banatu egiten da, eta herri ttiki
hauetan zer?».  

Espainiar estatuan 5.500 «inguru be-
rezi»zenbatuak ditu oraingoz Correosek,
eta datozen hilabeteetan neurria inda-
rrean paratuz joanen omen dira.

UZTAILAREN 1ETIK AITZINERA ZER?
Zer gertatuko da uztailaren 1a ailega-

tu eta auzoetan postontzi kontzentraturik
ez badago? Non jasoko dute auzotarrek
posta? Ba Correoseko bulegoetan hartu
beharko dute. Baina ez daude Udalak gel-
dirik egoteko prest, eta zerbitzuak orain
arte bezala segi dezan exijitzeko, «bo-
rrokan» segitzeko prest daudela aipatu
digu Irisarrik. «Orain sei urte bezala si-
nadura bilketa eginen dugu; Kontsumo
Tartekaritza Batzordera ere joko du eta
hemen ez badigute gauza haundirik erra-
ten, epaitegietara joateko ere prest gau-
de, Etxalarko herria bakarrik edo bertze
herriekin». Sunbillako alkateak, bere al-
detik, zaila ikusten du neurria geldiaraz-
tea, «akaso, denak bat eginez gero...».

UTZITAKO ARGAZKIA

Hainbat estilotako postontzi kontzentratuak daude. Argazkikoa Luzaidekoa da. 



• IRAKURLEAK MINTZO • 

iritziairitzia

Polizia
Baztanen nor
babesteko?
herritarrak
erasotzeko!

Urte batzuk pasatu
dire Elizondoko Santia-
go karriken Foruzaingo-
en komisaria edeki ze-
netik. 2006ko abenduen
adostu zuten Nafarroa-
ko Gobernuak eta Baz-
tango Udalak komisaria
berri hunen kokapena.
2007ko otsailean inau-
guratu zuten Baztan-Bi-
dasoa eta Ultzama es-
kualdeko biztanleak ze-
latatzeko erabili den bu-
legoa. Orain 2010rako
Foruzaingoaren Kuartel
berri bat egin nahi dute
Elizondon. Egitasmo hu-
nen aitzinean, Baztan-
go Ezker Abertzaleak
hauxe adierazi nahi du:

1.- Baztan bailara so-
bera militarizatue dago
eta polizi gehiago ekarri
izanak orain arteko pre-
sio polizial zapaltzailea
haunditzea bertzerik ez
du ekarri. Polizi gehiago
ekarri izanak mehatxuak,
isunak, jarraipenak, kon-
trolak, erasoak….. erre-
presio forma guziek
haunditu ditu. Foruzai-
nak izan baitire gazte bat
«viva españa» ohiku-
tzera derrigortu dutenak.
Foruzainak ere bertze
bati ikur abertzale bat
soinetik kenarazi diote-
nak, eta Foruzainak be-
rriz bestatik heldu zen
gazte bat zanpatu dute-
nak. Foruzainek, Guar-
dia Zibilek eta Polizi Na-
zionalek helburu bera
dute, bertzeak bertze:
gazteak kontrolpean
izan, izitu eta desmobi-
lizatu.

2.- Gazteek jasaten
duten zapalketa borti-
tzez gain, eraso faxistak

haunditu dira denean
barna. Hainbat erakun-
de, herri ekimen, zein
pertsona arruntak (hain
zuzen, giza eskubide eta
justizia sozialaren alde
ari direnak) orain arte se-
kula ikusi ez den neurri-
ko erasoa pairatzen ari
dire. Erasotzaileek be-
ren begi miran eta me-
hatxupean jarri dituzte
etorkin, abertzale, erre-
publikar, kazetari, alka-
te, historialari, langile, zi-
negotzi eta abar. Azken
erasoak Irurita eta Arraio-
zen izan dire, aintzine-
tik guttienez Bera eta Do-
nezteben. Ez da harri-
tzekoa eraso faxista
hauek orain eta inpuni-
tate osoz gertatzea. Be-
titik eskutik hartuak eza-
gutu ditugu indar poli-
zialak eta erasotzaile fa-
xista inkontrolatuak. Kon-
trolatutako inkontrola-
tuak izan direlako era-
soen egileak. Eta hemen
inoiz baino polizi gehia-
go dugun huntan indar-
tsu eta babestuta ikus-
ten dute beren burue. 

3.- Baztango Udal
Gobernuaren eskariari
segituz, foru poliziak
agertuz geroztik, Ezker
Abertzaleak bere eza-
dostasuna agertu du.
2007ko otsaileko inau-
gurazio ekitaldian pro-
testatzeagatik Ezker
Abertzaleko hainbat mi-
litanteri isunak paratu zi-
tzaizkien. Agerikoa da
gure herrietara polizi
gehiago ekartzea arazo
iturri gehiago ekartzea
bertzerik ez dela. Deus
konpondu ez eta gaine-
ra bizikidetza gaixtotu
egiten baidute. Kuarte-
laren kontrako ekimenak
astebeteko epean 700
sinadura bildu dituene-
an udal agintariek jakin
beharko lukete ezinez-
koa dela holako proiek-
tua herritarrei bizkarra
emanez gauzatzea. Eta

herritarren iritziaren kon-
tra ez dela posible kuar-
tel bat egiteko lurrak 30
urtez Nafarroako Go-
bernuari uztea. 

Hunengatik guzia-
rengatik Ezker Abertza-
leak bat egiten du Foru-
zaingoen Kuartelaren
kontra sortu den herri
ekimenarekin. Garbi
adieraziz ez Elizondon,
ez Baztanen, ez inon ere,
ez dela herritarrak era-
sotzen duen poliziaren
beharrik. Zorionak eman
kuartelaren kontra bu-
ruturiko ekimenengatik.
Elkartasuna adierazi era-
so faxistak pairatutako
guziei eta jakinarazi Baz-
tango Ezker Abertzale-
aren babesa dutela eta
izanen dutela hemendik
aitzinera ere.

Adierazpenarekin ba-
tera eskaera hauek lu-
zatu nahi ditugu:

-Baztango Udala, eta
hau zuzentzen duen Na-
Baiko udal taldeari, le-
henbailehen, abiatutako
pausuetan gibelera egin
dezan, herriarena den
lur eremuaren zesioaren
inguruan hartutako era-
bakia zuzendu eta he-
rritarren artean sortuta-
ko kezka eta asaldura
baretu dezala.

-Baztango UPNri, Es-
tatu Espainolak diseina-
tutako politika errepre-
siboaren betetzean duen
arduraz hausnartu eta
gibelera egin dezan. 

-Baztango herritarrei,
orain arte bezala, mobi-
lizatzen segitzeko eska-
tzen diegu. Eta parte har-
tu dezatela bidegabe-
keria berri hauen aitzi-
nean burutuko diren mo-
bilizazio, agerraldi eta
bertzelako ekimenetan.

Karlos Beristain
Baztango

Ezker Abertzalea

Hitz egin
dezagun
euskaraz

Berako Udala Udale-
rri Euskaldunen Manko-
munitatean sartu berri de-
la eta etxetara bidali di-
guten berripapera iraku-
rri dut. Harrituta gelditu
naiz Berako zinegotziak
eta Etxalarko alkateak
gaur egungo Euskararen
erabilpenari buruz adie-
razitakoarekin:

«Eskualdean, berriz,
denetik dago, erdaldun
kopuru handiak ere bai.
60ko hamarkadan jende
dezente etorri zelakoz
kanpotik eta hori gaur
egun nabaritzen da».
«Bera,..., Bortzirietako
handiena eta industriali-
zatuena da, eta horrek
kanpoko jende asko sar-
tzea ekarri du, horrek hiz-
kuntza alorrean dakar-
tzaneragozpen guztie-
kin».

Hitz horietan, nik uler-
tzen dut kanpotik etorri-
tako jendearen ondorioz
dela gaurko Euskararen
egoera ez ona eta hori
bada adierazi nahi dena,
ideia horretan akats han-
dia dagoela adierazi nahi
dut.

1946. urtean Beran
jaio eta haurtzaro eta gaz-
te garaian bertan bizitua
naiz, beraz, ongi ezagu-
tzen dut zein zen Eus-
kararen erabilpena 60ko
hamarkada baino lehen.
Ba urte haietan base-
rrietan hitz egiten zen
Euskaraz, baina Berako
denda eta karriketan gaz-
telaniaz bakarrik hitz egi-
ten zen. Guraso eta za-
harrek ederki zekiten Eus-
karaz, baina gehienek ez
zieten beren umeei era-
kusten. Zergatik? Hori ez
dakit, beraiei galdetu be-
har. Sasoi hartan haur zi-
ren zenbait beranduago
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Jaurlaritzako Kultura Sailaren

laguntza jaso du
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meritu ederrekin Euskara
ikasitakoak ere badira.

Etxalarrera joaten nin-
tzen tarteka eta egoera an-
tzekoa zen. Ez horrela Le-
sakan, nonahiko bestetan
jendea Euskaraz suma-
tzen bagenuen bagene-
kien lesakarrak zirela.

Etorkinei buruz, gehie-
nek beren umeak Euska-
ra ikas dezaten saiatzen
dira. Zenbait heldu ere ba-
dago euskalduntzen saia-
tzen dena klasetara joa-
nez e.a., baina zailtasun
handia aurkitzen dute ber-
tako euskaldunek ez die-
gulako pazientziarekin  be-
ren euskara eskasa onar-
tzen. (Ikasketa guztiek be-
zala praktikatuz ikasten
da).

Eta azkeneko eta ga-
rrantzitsuena: zergatik ez
dugu onartzen «hizkuntza
bat ez da galtzen ez daki-
tenengatik, jakin eta hitz
egiten ez dutenengatik bai-
zik»?

Hitz egin dezagun eus-
karaz ahal dugun guztie-
tan eta guztiekin.

Mª Carmen Lanz
Bera

Doneztebeko
kiroldegiaren
haunditzearen
gibeleko atea…

A zer nolako meritua,
jendearen eskaeren ara-
berako instalazio anitz
eta ugariak izatea … Ki-
rol alorrari erreparatuz
gero, Donezteben es-
kaintza zabala dugu, nahi
duenak bere gustoko ki-
rola egin ahal izan de-
zan. Kirol horien guztien
artean, judoa dago. Jar-
duera hau, norbanako
pribatu batek eskaintzen
du, eta lehenago esko-
la-guneko gimnasioan
ematen zen. Duela urte
batzutik hona, ez urte so-
bera, kiroldegiaren al-
damenean hortarako
prestatutako gela bate-
an ematen hasi ziren ju-
doko orduak.

2008 urtean, krisia ai-
legatu zen. 2009 urteak,
krisiaren larritze bat ez
ezik, ZPren laguntzak
ekarri dizkigu: Donezte-
berendako 269.376 eu-
rokoa izanen da lagun-
tza hori.

Kasualitatez edo, uda-
letxeak, alkatea buru de-
la, berehala sortu du di-
ru hori guztia xahutzeko
behar larri  bat: kirolde-
gia haunditzea, judoa
praktikatzeko 120 metro
koadroko bertze anexo
bat sortuz. Udaletxeak
haunditze honen beha-
rra argudiatzeko, eska-
era haundia dagoela
er ra ten du,  eskaera
haundi honen nondik no-
rakoak batere doku-
mentatu gabe.

Herrian dauden behar
guziak ongi aztertu os-
tean, hau da udaletxea-
rendako dagoen beha-
rrik premiazkoena.

Kiroldegiaren handi-
tzearen beharra beneta-
koa bada, logikoena jar-
duera ematen duen es-
kola pribatuak, bertze ins-
talazio publiko bat edo-
ta lokal pribatu bat bila-
tzea izanen zen. Gai ho-
nek ez du sobera usain
onik, kalifikatibo irainga-
rriagorik ez erabiltzea-
rren.

Enpresa pribatu ba-
tek erabiliko duen lokal
bat eraikitzeko diru pu-
blikoa inbertitzea… Ho-

nek izen bat dauka: in-
teres partikularren me-
sedetan, diru iturri publi-
koen malbersatzioa.

Gure informazioaren
arabera, Estatuak eman-
dako dirulaguntzak, ez
du proiektu osoaren kos-
tua betetzen. Udalak
duen zorra 2008ko aben-
duaren 31n,  467.000 eu-
rokoa da, errespetatze-
ko moduko kantitatea
inondik inora. Edonola-
ko garaietan, baina are-
ago krisi garaietan, kan-
titate hau kontrolik gabe
haunditzeak, baliabide-
ak gaizki kudeatzen ari
direla adierazten digu,
are gehiago behar han-
dirik ez duten proiektue-
tan inbertituz hazten ba-
dira…

Honen ildotik trafikoa
berrantolatzeko egin be-
har diren inbertsioetaz
ere solas dezakegu, zer-
bait egin beharraren egin
beharraz eginiko plana
iruditzen baitzaigu, haur
aunitz dabilen tokietara
ibilgailuak eramanez, eta
gaur egungo arazoak
partxe probisional bat ja-
rri eta honek iraun bitar-
te, soluzio probisionala

emanez…
Alkate jauna, berorrek

udaletxean daukan lana,
udaletxea zuzendu, eta
herriaren mesedetan ari-
tzea baino ez da, ez zer-
gak ordaintzen ditugu-
non dirua xahutzea. Gi-
zabanako zintzoek he-
rriari entzun egiten dio-
te, herriaren jakinduritik
zerbait ikasi nahian. In-
formatikako hizkera aho-
tan hartuta, ezaba beza
proiektu hau, eta igorri
beza birziklatzeko zabor
ontzira… Gerta baitaite-
ke, zuzenbidean jantzi-
tako norbaitek, gaian
gehiago sakondu, eta be-
rorrendako gustuko ez
diren gauzak topatzea.
Alkate jaunaren curriku-
lumean ez luke batere
txukun emango…

Doneztebeko 
Elizagibela 5eko 

bizilagunak
H 31711138

• IRAKURLEAK MINTZO • 
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ttipi-ttapa
Europako Par la-

menturako hauteskun-
deak egin ziren ekaina-
ren 7an eta orokorrean
eta eskualdean ez zu-
ten arrakasta haundirik
izan. Banaz bertze,
%63,75eko abstentzioa
izan zuten Ttipi-Ttapak

Hego Euskal Herrian
hartzen duen eremuan,
eta %40,67koa Ipar Eus-
kal Herriko eremuan.
Zenbait herritan, hirutik
batek bertzerik ez zuen
eman botoa. Eskualde
osoan, parte-hartzeak
abstentzioa gainditu
zuen herri bakarra Goi-

zue ta  i zan  zen ,
%54,13ko partehartzea-
rekin.

Datu guztiak aintzat
hartuta, Hegoaldean,
Iniziatiba Internaziona-
lista izan zen botatue-
na eta Alderdi Popula-
rra bigarren indarra. Es-
kualdez eskualde, Bor-

tzirietan eta Leitzalde-
an ere bai. Alderdi Po-
pularra Baztan, Urda-
zubi, Zugarramurdi eta
Bertizaranan eta Male-
rrekan herriaren arabe-
ra, datuak diferenteak
izan ziren.

Azkainen eta Sen-
peren, bertzalde, UMP

alderdia izan zen boz-
katuena eta Saran, al-
diz, Euskal Herriaren al-
de. Nabarmentzekoa,
halaber, Europe Ecolo-
gie alderdiak izandako
gorakada, hirugarren in-
dar izatera pasatu bai-
ta eta alderdi sozialis-
taren beherakada.

Hamar lagunetik lauk baino ez du bozkatu
eskualdean Europako hauteskundeetan
Iniziatiba Internazionalista eta UMP izan dira bozkatuenak

EUROPAKO HAUTESKUNDEAK

EAJ-PNVPP ARALAR-EA PSOEII-HE Bertzeak Baliogabeak ZuriakZentsoa Parte-hartzea % Abstentzioa %

ARANO 123 31,71 68,29 16 0 15 1 7 0 0 0
ARANTZA 560 39,46 60,54 95 18 27 11 65 2 2 1
ARESO 248 40,76 59,24 61 16 16 6 7 1 0 0
BAZTAN 6.360 34,92 65,08 511 710 287 299 141 206 38 29
BEINTZA-LABAIEN 220 22,27 77,73 6 21 7 8 3 4 0 0
BERA 2.869 33,71 66,29 290 163 162 186 96 28 7 12
BERTIZARANA 511 33,27 66,73 38 39 34 32 11 13 2 1
DONAMARIA 338 42,00 58,00 36 33 29 22 15 5 0 2
DONEZTEBE 1.156 33,65 66,35 56 123 79 72 28 17 11 3
ELGORRIAGA 166 41,57 58,43 24 15 17 8 1 1 2 1
ERATSUN 159 30,19 69,81 3 10 17 3 12 5 1 0
ETXALAR 652 36,80 63,20 94 63 34 26 15 6 0 2
EZKURRA 168 30,95 69,05 22 10 1 10 3 6 0 0
GOIZUETA 678 54,13 45,87 270 11 45 11 22 2 6 0
IGANTZI 504 44,25 55,75 60 42 23 51 34 7 2 4
ITUREN 405 34,07 65,93 58 10 44 15 8 1 0 2
LEITZA 2.413 39,83 60,17 506 135 137 83 58 24 8 10
LESAKA 2.262 41,34 58,66 314 119 137 128 196 23 14 4
OITZ 121 34,71 65,29 16 3 9 6 5 1 0 2
SALDIAS 120 27,50 72,50 10 4 6 7 2 4 0 0
SUNBILLA 592 30,24 69,76 48 30 54 26 10 8 3 0
URDAZUBI 314 43,95 56,05 7 56 28 22 17 7 0 1
URROTZ 151 25,17 74,83 5 12 7 6 5 3 0 0
ZUBIETA 255 34,51 65,49 54 5 12 7 7 0 1 2
ZUGARRAMURDI 179 45,25 54,75 11 23 17 14 3 4 2 7
Denetara 21.524 36,25 63,75 2.611 1.671 1.244 1.060 771 378 99 83

PSEHA E. Ecologie UDF-MoDemUMP EAJ-PNB

Baliogabeak
Zuriak 

BertzeakZentsoa Parte-hartzea Abstentzioa %

AZKAINE 3.169 45,12 54,88 469 152 195 114 118 104 278 -
SARA 1.870 37,01 62,99 136 204 73 26 29 121 103 -
SENPERE 4.070 39,88 60,12 417 187 263 152 127 87 390 -
Denetara 9.109 40,67 59,33 1.022 543 561 292 274 312 771





ttipi-ttapa LESAKAko bestak
497. zbk. 2009/06/2510

Lesakako bestak

Lesakako Sanfermin bestetako egita-
rauaprest duHerrikoEtxeak, eta hor-
retarako, udal aurrekontu osoarekin
bezalaxe, gerrikoa estutu behar izan
dutela aipatu digu Koldo Erkizia
alkateak: “JJooaann ddeenn uurrtteeaann 113300..000000
eeuurroo ggaassttaattuu zziirreenn eettaa aauurrtteenn 6633..000000
eeuurrookkoo ggaassttuuaa aauurrrreeiikkuussii dduugguu,, eerrddiiaa””.
Halere, ekitaldietan ez da murrizke-
tarik somatuko, handik eta hemendik
kenduta, egitarau berdintsua man-
tenduko baita. Adibidez, festetako diru-
zati handia eramaten duten betizuak
berdin mantenduko dira, peñen
eguneko arratsekoa barne. Plazako
musika ere egunero izanen da, pilota
partiduak, trikitixa txapelketa, bertso
saioa… Beraz, murrizketak bertze alde
batzuetatik bilatu behar dira. Errate
baterako, garbiketa lanetara bider-
atutako diru saila murriztu du Udalak:
“AAllddee bbaatteettiikk,, iiggaannddee ggooiizzeekkoo ggaarrbbiikkeettaa
llaannaakk oossttaattuu eekk hhaarrttuu dduuttee bbeerree ggaaiinn,,
bbaaiittaa llaarruunnbbaatteekkoo mmuussiikkaarreennaa eerree..
JJooaann ddeenn uurrtteekkoo SSaannffeerrmmiinneettaakkoo ggaarr--
bbiikkeettaa llaanneenn aauurrrreekkoonnttuuaa 4400..000000 eeuu--
rrookkooaa iizzaann zzeenn eettaa aauurrtteenn 1100..000000kkooaa
ddaa.. LLeehheenn kkaannppoottiikk eekkaarrttzzeenn zzeenn eenn--
pprreessaa bbaatt eettaa oorraaiinn bbeerrttaakkoo jjeennddeeaarreekkiinn
eeggiinneenn ddaa,, TTrraannssttxxaakkaaiinn eettaa AAssppaacc--
eerreekkiinn,, eettaa ddeexxeenn ttee mmeerrkkeeaaggoo eeggiinneenn
dduuttee””.  Beraz, larunbateko ospakizunen
antolaketa ostatuek eginen dute,
udalarekin egindako bileran hartutako
akordioaren arabera. “GGuukk -dio
alkateak– 6633..000000 eeuurroo hhoorriieettaattiikk xxeenn--
ttiimmoo bbaatt ggeehhiiaaggoo eerree eezziinn dduugguu ggaass--

Koldo ERKIZIA
Lesakako alkatea

“Aurrekontua erdira jautsi
da, baina besta giroak
diruarekin zerikusirik ez
duela ikusiko da aurten”
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ttaattuu.. BBeerraazz,, oossttaa ttuueekkiinn bbiilldduu eettaa ssoolluuzziioo
bbaatt bbiillaattuu ddiioogguu””. 
Bertze aldetik, otordu, luntx eta bazka-
rietan ere murriztu dutela jakinarazi
digu Erkiziak: ““AAzzkkeenn ffiinneeaann,, eekkiittaall--
ddiieenn oonnddoottiikk iizzaatteenn ddiirreenn lluunnttxx hhoorriieekk
ppaarrttee hhaarrttuu dduutteennaakk bbiilldduu eettaa eellkkaarrrree --
kkiinn ttrraaggoo bbaatt hhaarrttuu eettaa ssoollaasstteekkoo iizzaa--
tteenn ddiirraa,, eettaa ttooppee bbaattzzuukk ppaarraattuu ddiirraa..
DDeennaakk eeggiinn eeggiinneenn ddiirraa,, bbaaiinnaa ppiixxkkoo
bbaatt eessttuuttuuttaa.. IInngguurruukkoo HHeerrrriikkoo EEttxxeeee --
kkiinn eeggiitteenn dduugguu bbaazzkkaarriiaa eerree mmaanntteenn--
dduukkoo dduugguu,, bbaaiinnaa hhoorr eerree oottoorrdduu
xxuummeeaaggooaa iizzaanneenn ddaa.. LLeehheennaaggoo llaann--
ggoossttaa eettaa gguuzzii jjaatteenn zzeenn,, bbaaiinnaa hhoorrii iiaazz
kkeenndduu zzeenn.. AAzzkkeenn ffiinneeaann gguukk eerree eejjeenn--
ppllooaa eemmaann bbeehhaarr dduugguu:: bbaazzkkaarrii oonnaa
eettaa nnaahhiikkooaa iizzaanneenn ddaa,, bbaaiinnaa iinnoollaakkoo
eexxaaggeerraazziioorriikk ggaabbee””. 
Musika arloan ere sakelari begiratu
behar izan diotela onartu digu Koldok:
““AArrrraattsseettaakkoo bbeerrbbeennaa ttaallddeeeekkiinn
pprreezziiooaakk nneeggoozziiaattuu ddiittuugguu eettaa jjaauuttssiieerraa
bbaattzzuukk lloorrttuu ddiirraa;; 55..000000 eeuurroo kkoossttaattzzeenn
zzeenn mmaarriiaattxxiirriikk eezz dduugguu eekkaarrrriikkoo aauurr --
tteenn,,  ppeeññeenn eegguunneekkoo  aarr rraa ttsseekkoo

bbaattuukkaaddaarriikk eerree eezz””..  Krisi garaiko au-
rrekontua izan arren, besta giroan ez
dela krisirik somatuko  uste du Lesa -
ka ko alkateak. ““AAuurrtteenn ggaarrbbii iikkuussiikkoo
dduu ddiirruuaarreekkiinn eezz ddeellaa bbeessttaa eeggiitteenn..
LLeessaakkaakkoo  ssaannffeerrmmiinnaakk ddaaggooeenn
ggiirrooaarreennggaattiikk eettaa bbeessttaa eeggiittee kkoo
ggooggooaarreennggaattiikk ddiirraa eezzaagguunnaakk eettaa  ddiirruu
gguuttttiirreekkiinn bbaaddaa eerree bbeessttaakk bbeerrddiinn--
bbeerrddiinn eeggiitteenn aahhaall ddiirreellaa iikkuussiikkoo dduugguu,,
ddiirruu aauunniittzzeekkiinn bbaaiinnoo hhoobbeekkiiaaggoo ssee--
gguurruuaasskkii.. DDiirruuaarreekkiinn eezziinn ddaa kkaarrrriikkee--
ttaakkoo ggiirroorriikk eerroossii!!””.. Koldo Erkizia be-
rari peñaren eguna da gehien gus-
tatzen zaiona, nahiz eta orain, bete -
tzen duen kargua dela eta, San Fer-
min eguna gehiago bizitu. ““PPeeññeenn eegguu--
nnaa eeddeerrrraa ddaa,, bbaaiinnaa oorraaiinn,, aallkkaattee bbeezzaa--
llaa ddeessbbeerrddiinnaa ddaa.. LLeehheenn eezz nniioonn kkaassuu
ggeehhiieeggiirriikk eeggiitteenn,, bbaaiinnaa SSaann FFeerrmmiinn
eegguunn oossooaa ggeehhiiaaggoo bbiizziittzzeenn dduutt eettaa iizzuu--
ggaarrrrii ppoolliittaa ddaa.. OOrraaiinn ppeeññeenn eegguunneekkoo
ddaannbboorrrraaddaa eettaa jjaauuttssiieerraa eettaa hhoorrrree--
llaakkooaakk gguuttttiiaaggoo bbiizziittzzeenn ddiittuutt,, bbeehhaarr--
bbaaddaa aallaabbaarreekkiinn eettaa,, hhaauurrrreenn eegguunnaa
ggeehhiiaaggoo eezzaagguuttzzeeaa ssuueerrttaattuukkoo zzaaiitt””..

Joan den urtean, Xalbador Madariaga akordeoi taldeko zuzendariak bote zuen txupinazoa,
omenaldia jaso ondotik. Aurten ere herriko pertsonai ezagun batek botako omen du.
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20:00 Plaza Zaharrean, Lesakako Musika Bandaren emanaldia.

uztailak 03ORTZIRALA

Lesakako bestak

1122::0000Herriko-Etxetik igokodenaltxaferoareneztandak emanen die hasiera aur-
tengo besteei. OOrrdduu bbeerreeaann txistulariek, soinulariek, “IZADI” txarangak, triki-
tilariek eta haur ttikien danborradak girotuko dizkigute herriko kaleak euren
soinu alaiekin. 
1177::3300 Frontoian, “Tantirumairu Euskal Folklore Taldea”ren erakustaldia.
20:00 Peña guztien ordezkariak altxaferoa bota oonnddoorreenn danborrada nagusia
abiatuko da, ErraldoietaBuruhandi,danbor-joleetasoinulari, LesakakoBanda
eta guzti,herri osoari itzulia emanez kalez kale.
00::0000 MusikaPlaza Zaharrean, “TRIKI TAKE” taldearekin. “IZADI” txaranga ka-
lez kale. 

uztailak 06ASTELEHENA

15:30 Illasmendiko tiro-eremuan Plater Tiro Lehiaketa, 
Pagolleta Ehizi Elkarteak antolatuta.
16:30 Frontoian, Arkupe Elkarteak antolatua, haurren pilota erakustaldia.

uztailak 04LARUNBATA

18:30 Plaza Zaharrean XII. Trikitixa Txapelketa.

uztailak 05IGANDEA
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Lesakako bestak

88::3300 Ezpatadantzarien meza ixila. Joan-etorria Txistulari bandaren laguntzaz
eginen da.
1100::3300 Udalbatza bertze agintariekin, Ezpatadantzari eta Musika Bandarekin
batera, herriko ikurrak aintzinean dituztela, abiatuko dira Herrikoetxetik eli-
zara, Meza Nagusira. Bertan, Lesakako Abesbatzak parte hartuko du. Meza
oonnddoottiikk, Fermin Zaindariaren irudiarekin herri guzitik prozesioa. Ibilaldia be-
rriro Elizan burutu ondoren, Udalbatza, lehen aipatutakoekin, mezara joan di-
ren moduan jaitsiko dira Eskolttikira, Onin errekaren bi aldeetan egiten den
“ZUBIGAINEKOA" dantza ikustera, XV. mendean lesakarren artean lortu zen
bakea oroitarazten diguna. Berehala, Bandera-arbola doinuari dagokion iku-
rrin-agurra zubi gainean. Agur edo dantza bera Plaza Zaharrean, ikurra He-
rriko-etxera igan aintzinean.
1188::0000Bezperak: Elizarako eta Elizatiko joan-etorria Meza Nagusira bezala egi-
nen da. Bezperetan, LesakakoAbesbatzakkantatukodu. Bezperak akitu oonnddoo--
rreenn, eta ohiturari jarraituz, Ezpatadantzari taldeak MUTILDANTZA, NESKA-
DANTZA, AURRESKUA eta JOTAK dantzatuko ditu Plaza Zaharrean.
1199::3300 Plaza Zaharrean, bertso jaialdia, Arrano Elkarteak antolatua: Andoni
Egaña, Maialen Lujanbio, Amets Arzallus, Xabier Silveira, Julio Soto eta Erika
Lagoma. Gai-jartzailea: Estitxu Arozena. 
GGaauueezzMusika Plaza Zaharrean, “TRIKIDANTZ” taldearekin. Egun guztian, “IZA-
DI” txaranga kalez kale.

uztailak 07ASTEARTEA
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Lesakako bestak

Gero eta ugariagoak dira peñak
Lesakan. 1980. hamarkada arte Irrin -
tzi, Kalaxka, Egurra edo Agiña his-
torikoak ziren Sanferminetako peña
bakarrak. XXI. mende hasieran berriz,
hainbertze sortu dira, gazteenen es-
kutik: Altxadi, Edozein, Erretiradi…
Tartean, 1980 eta 1990 hamarkadetan
sortuak ere badira bertze batzuk,
Baikorrak, Bittiria, Kilkerrak… Horie -
tako batek, Betizuak peñak 25 urte
beteko ditu eta mende laurdena hori
behar bezala ospatzeko, bazkari berezia
eginen dute peñen egunean eta kamix-
etak ere aterako dituzte propio. 1985ean
sortu zenean, ehun lagunetik goiti iza-
nen zirela gogoratzen du Garbiñe Sara-
sola peñakideak, baina ““aauurrtteennggoo
bbaazzkkaarriirraakkoo 2255 llaagguunneekk hhaarrttuuaa dduuttee
ttxxaarrtteellaa eettaa bbeerrttzzee hhaammaarr zzaallaannttzzaann
ddaauuddee””. Izan ere, garai txarra egokitu
da, inguruko lantegi gehienak lan erre -
gulazio espedientetan sarturik
baitaude, eta horrek, sakelean ez ezik
bestarako animoan ere eragina dau-
ka. ““GGaaiinneerraa,, ppeeññaakkiiddee aauunniittzzeekk sseemmee--
aallaabbaakk ddiittuugguu eettaa hhoorrrreekk bbeerrttzzee aazzppiiee--
ggiittuurraa eesskkaattzzeenn dduu,, sseennaarr--eemmaazztteeeekk
ppaarrrraannddaa eeggiitteekkoo aaiittaattxxii eettaa aammaattxxii
hhaauurrrreekkiinn ggeellddiittzzeekkoo pprreesstt eeggootteeaa,, aallee--
ggiiaa”” dio irriz bertze peñakide batek,
Julian Iantzi telebista aurkezle eza-
gunak.
Bidasoako Izokinaren Kofradiako
ohorezko kide egin berritan, ekainaren
29an bertze sari garrantzitsu bat es-
kuratzekotan da Iantzi Espainiako

Julian IANTZI
Betizuak peñako kidea

«Betizuak peñan bizpahiru
kuadrila elkartu ginen, eta
parranda eginez harremana
sakondu genuen»
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Telebista Akademiatik, “El Conquista-
dor del fin del mundo” saioak , au-
tonomietako entretenimendu saiorik
onenaren saria jasoko baitu. ““EETTBBkkoo
pprrooggrrmmaa bbaatteekk ssaarrii hhoorrii lloorrttzzeenn dduueenn
bbiiggaarrrreenn aallddiiaa ddaa,, aaiittzziinneekkooaann OOssccaarr
TTeerroolleekk aauurrkkeezztteenn zzuueenn VVaayyaa SSeemmaanniittaa
ssaaiiooaakk lloorrttuu zzuueenn””dio kontent aurkez -
le lesakarrak.

BBeettiizzuuaakk ppeeññaakk 2255 uurrttee
Telebista kontuak alde batera utzita,
peñaren hasierako garaiak ongi gogo-
ratzen ditu Iantzik: ““KKootteettoo,, AAnnaa
TTrriigguueerrooss eettaa kkuuaaddrriillaa hhoorrrreekk hhaarrttuu
zzuueenn ppeeññaa aannttoollaattzzeekkoo aarrdduurraa,, bbaazztteerr
gguuzziiaakk mmuuggiittuu zziittuuzztteenn,, iizzeennaa eerraabbaa --
kkiittzzeekkoo eerree bbiilleerraakk eeggiinn zziirreenn eettaa jjeenn--
ddeeaa aanniimmaattuu zzeenn””. Ohartu gabe mende
laurdena bete dutela eta harritua
gelditu da Julian. ““BBiizzppaahhiirruu kkuuaaddrriillllaa
eellkkaarrttuu ggiinneenn ppeeññaann,, eettaa aaiittzzaakkii hhoorr--
rreekkiinn,, ppaarrrraannddaa eeggiinneezz eellkkaarrrreenn aarrtteekkoo
hhaarrrreemmaannaa ssaakkoonnttzzeekkoo bbaalliiaaggaarrrriiaa iizzaann
zzeenn””. Ordura arte ez zen peña bakar
bateko kide ere izan Iantzi, ““ggaauuzzaa
bbeerrrriiaa zzeenn nneerreettzzaatt,, oorrdduurraa aarrttee nnaahhiikkoo
aannaarrkkiikkooaa nniinnttzzeenn,, eettxxeettiikk aatteerraa eettaa
bbuueellttaattzzeenn nniinnttzzeenneeaann bbuueellttaattzzeenn
nniinnttzzeenn,, ddeennaa ssoobbeerraann iizzaatteenn ggeennuueenn……
PPeeññaarreekkiinn hhaassii ggiinneenneeaann bbeettii bblluussaa
eerraammaann bbeehhaarr iizzaatteenn zzeenn,, ggeerrrriiaann lloo--
ttuuttaa bbaazzeenn eerree eettaa gguussttoorraa!! LLoo--kkuulluuxx--
kkaa bbaattzzuukk eeggiitteekkoo eerree aasskkii eeggookkiiaa ddaa””.
Azken urteetan, lana medio, ez du parte
hartzerik izan peñen egunean eta aur -
ten ere zail izanen du, ““zzeennbbaaiitt pprrooiieekk--
ttuu bbaaddiittuutt eesskkuuaarrtteeaann eettaa bbaakkaarrrreenn bbaatt
ggaauuzzaattuukkoo ddaa sseegguurruueenniikk””, baina ur-
teurren borobila denez, bazkarira
agertzen saiatuko dela aipatu digu,
““nnaahhiizz eettaa ppoossttrreeaa hhaarrttuu oorrdduukkoo llaasstteerr--
kkaa aabbiiaattuu””. Halere, hori Sanfermin guzi-
ak kanpoan pasatzea baino gogorra-
go egiten zaiola onartu du, ““bbeehhiinn
hheemmeenn ttxxuuppiinnaazzooaa iikkuussii eettaa llaagguunneekkiinn
eeddoo ffaammiilliiaarreekkiinn bbaazzkkaalldduu eettaa ggiirrooaann
ssaarrttuuaa zzaauuddeenneeaann llaanneerraa jjooaatteeaa hhaaggiittzz
ggooggoorrrraa ddaa””.
Peñakide ez ezik, ezpatadantzari ere
izana da urte mordoxka batean Julian

Iantzi eta hori hagitz berezia dela aipatu
digu. ““GGooiizzeettiikk ssaarrttzzeenn zzaarraa ggiirroo hhoorr--
rreettaann,, llaagguunneekkiinn ddaannttzzaa eeggiinn,, eegguueerrddiikkoo
mmoommeennttuu hhoorrii zzoorraaggaarrrriiaa ddaa:: eelliizzaattiikk
aatteerraa eettaa gguurruuttzzeeaakk eeggiitteenn hhaasstteenn zzaarree--
nneeaann,, kkaalleeaakk jjeennddeezz lleeppoo,, bbeerrttaakkooeenn
eettaa kkaannppookkooeenn aanniimmooaakk,, ZZuubbii --
ggaaiinneekkooaa…… NNii eezz nnaaiizz aauunniittzz hhuunnkkiittzzeenn
ddeenn hhoorriieettaakkooaa,, bbaaiinnaa SSaannffeerrmmiinn
eegguunneeaann nnaabbaarriittzzeenn ddaa bbaarrrreenneeaann zzeerr--
bbaaiitt.. AAllddee bbaatteettiikk eerrrreekkaarraa eezz eerroorrttzzeekkoo
bbeelldduurr hhoorrii,, bbaaiinnaa bbaaiittaa eemmoozziioo hhoorrii,,
jjeennddee gguuzziiaa zzuurrii bbeeggiirraa,, ffaammiilliiaa,, bbaattzzuukk
nneeggaarrrreezz,, iizzuuggaarrrrii ppoolliittaa ddaa””.
Sanferminetako programa nahiko osa -
tua dagoela iruditzen zaio Julian
Iantziri, ““aazzkkeenneeaann ddeenneennttzzaatt zzeerrbbaaiitt
iizzaatteeaa bbeehhaarr ddaa,, hhaauurrrreennttzzaatt,, ggaazz--
tteeeennttzzaatt,, hheelldduuxxeeaaggooeennttzzaatt,, ddeenneettaattiikk
ppiixxkkoo bbaatt,, aauurrrreekkoonnttuuaakk aaggiinn ttzzeenn dduu
eettaa eezziinn ddaa ggeehhiiaaggoo eeggiinn.. DDaannttzzeekk
bbaadduuttee bbeerree ggaarrrraannttzziiaa,, hhiissttoorriiaarreenn
lleekkuukkoo ddiirreenn nneeuurrrriiaann.. NNiirrii ggaauueekkoo
ppaarrrraann ddaa ddaa ggeehhiieenn gguussttaattzzeenn zzaaiiddaannaa
eettaa hhoorrii eezz ddaa pprrooggrraammaann ssaarrttzzeenn!!””. 

Goitian, Betizuak peñako kideak 1985eko peñen egunean, lehenbiziko urtean. Aitzineko orrian
eta beheitian, Betizuak peñako kideak, joan den urteako peñen jautsieran eta danborradan.
Aurten, bazkari berezia izanen dute 25. urteurrena ospatzeko.
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Lesakako bestak

99::0000 Peñen gosaria.
1100::0000 Peñen danborrada, “IZADI” txarangarekin.
1122::0000 Betizuak, Plaza Zaharrean, “IZADI” txarangarekin.
1177::0000 Plaza Zaharrean “ATXIKISTAN” haur ikuskizuna.
1188::0000 Peñen kontzentrazioa “IZADI” Txarangarekin, Peñen jeitsierarako.
2200::3300 Plaza Zaharrean, betizuak. “IZADI” txarangarekin.
GGaauueerrddiiaann Musika Plaza Zaharrean “IMANOL”-ekin.

uztailak 08ASTEAZKENA

1100::3300 Haur eta gurasoen danborrada “IZADI” txarangak lagunduta.
1122::0000 Betizuak, Plaza Zaharrean. “IZADI” txarangarekin.
AArrrraattssaallddeezz Komentuan “Navar Producciones”haurren ikuskizunak: Puzga-
rriak...
1188::0000 Frontoian, eskuzko pilota partidu profesionalak.
AArrrraattssaallddeezz eettaa ggaauueezz Musika, Plaza Zaharrean, “TRAKETS”taldearekin.
“IZADI” txaranga kalez kale.

uztailak 09ORTZEGUNA
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Lesakako bestak

1111::3300 Andra Mari Zahar Etxeko lorategian, Nafarroako Jotak," BRISAS DEL
ARGA” taldearekin. San Fermin Jubilatu eta Pentsionisten Elkarteak antola-
tua.
1122::0000 Betizuak, Plaza Zaharrean, “IZADI” txarangarekin.
AArrrraattssaallddeezz Tren turistikoa herrian zehar.
1188::0000 Plaza Zaharrean, Nafarroako Jotak, “BRISAS DEL ARGA” taldearekin.
Jubilatu eta Pentsionisten San Fermin elkarteak antolatua.
1188::0000 Garai batean egiten zena gogoratuz, Eskolttikitik Txakainera kalejira,
Musika Bandarekin.
2200::0000 Txakaindik jeitsiera, ZORTZIKO doinuarekin.
AArrrraattssaallddeezz eettaa ggaauueezzMusikaPlazaZaharrean, “JOSELU ANAIAK” taldearekin.
Ondoren “IZADI” txaranga.
33::3300 JAI-HILAK “IZADI” txarangarekin.

uztailak 10ORTZIRALA

1166::0000 Akanpalekuan kuadrilen arteko herri kirol jokoak.
1199::0000 PlazaZaharrean,dantzaldia"Garraxi"taldearekin
GGaauueezz PlazaZaharrean,“DJBULL”eta“ARIMASUTAN” rock taldearen kontzer-
tua
EEgguunn gguuzzttiiaann zzeehhaarr kale animazioa.

uztailak 11LARUNBATA
Lesakako ostalariek antolatua
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Lesakako bestak

Aurtengo Sanferminak iragartzeko
kartelaren eta programaren azal lehia -
ketak irabazi ditu Virginia Etxepare
Trigueros, 21 urteko lesakarrak.
Donostian diseinu grafikoa bi urtez
ikasi ondotik, orain Iruñean web-orri -
en disei nua eta programazioa ikasten
du, goi-mailako ziklo batean.
Hirugarren aldia da Sanferminetako
lehiaketetara lanak aurkezten dituela:
««GGaazztteeaaggooaa nniinnttzzeenneeaann,, 1144 uurrtteettaann
aauurr kkeezzttuu nniinnttzzeenn bbeehhiinn,, lleehheennggoo uurrtteeaann
bbeerrrriizz eettaa aauurrtteennggooaa,, hhiirruuggaarrrreennggooaann
iirraabbaazzllee!!””. Lehiaketa bakoitzak 500na
euroko saria zuenez, mila euro horiek
Sanferminak““oonnggii ppaassaattzzeekkoo””mo dua
eskainiko diotela uste du Virginiak. Du-
ela bi urte Donostiako Inauterietako
kartel lehiaketara aurkeztu zuen lana
finalista izan bazen ere, ez zuen saririk
eskuratu. 
Kartel lehiaketa irabaztea ez du
ezustean harrapatu, ““hhiirruu llaann bbaakkaa --
rrrriikk aauurrkkeezzttuu zziirreellaa eettaa nneerreeaakk bbii zziirreellaa
kkoonnttuuaann hhaarrttuuzz.. SSuueerrttee ppiixxkkoo bbaatteekkiinn
iirraabbaazztteenn aahhaall nnuueellaa ppeennttssaattzzeenn nnuu--
eenn.. BBaaiinnaa pprrooggrraammaakkoo ppoorrttaaddaarreennaa eezz
nnuueenn eessppeerroo.. BBeeddeerraattzzii llaann bbaazziirreenn

aauurr kkeezzttuuaakk eettaa bbeerrttzzee bbaatteennaa gguussttookkoo
nnuueenn.. NNiikk eerree bbii llaann aauurrkkeezzttuu nniittuueenn
eettaa iirraabbaazzii dduueennaakk bbaaiinnoo bbeerrttzzeeaakk aauukkee --
rraa ggeehhiiaaggoo zziittuueellaa uussttee nnuueenn.. ZZeerrbbaaiitt
kkoommiikkooaaggooaa eeggiinn nnaahhii nnuueenn,, eettaa bbaaddiirruu--
ddii hhoorrii gguussttaattuu zzaaiioollaa jjeennddeeaarrii””.  Izan
ere, herritarrek konbentuan paratu
zen erakusketan eta udalaren web-or-
riaren bitartez emandako botuen bidez
aukera tu dira aurtengo kartela eta por-
tada. Behin saria irabazita, aldeko eta
kontrako iri tziak aditu dituela aipatu
digu Virginiak: ““BBaattzzuukk oorriiggiinnaallaa ddeellaa
eerrrraatteenn nnaauuttee,, kkoommiikkii aannttzzeekkooaa eettaa
kkoonnttrraakkooeekk oorraaiinn aarrttee iikkuussii eezz ddeennaa
ddeellaa,, zzeerrbbaaiitt ffoorrmmaallaaggooaa eeddoo ttrraaddiizziioonn--
aallaaggooaa nnaahhiiaaggoo dduuttee””. Tradizioak
aipatuz, Iruñean entzierroa izan ohi
den bezala, Lesakan kartelen gaia
gehienetan ezpatadantzariak izaten
dira: ““HHoorrii ddaa gguurree ssiinnbboollooaa,, LLeessaakkaakkoo
SSaannffeerrmmiinneekk bbeerreezziiaa dduutteennaa,, hhoorrrree--
ggaattiikk jjaarrrrii dduutt kkaarrtteelleeaann””.
Sanferminei dagokienez, ez du inoiz
hutsik egiten eta besta guziak Lesakan
pasatzen ditu, lagunekin, familiarekin…
Peñen eguna du gustokoena eta ongi
daki zer diren peñak, gaztea izanik,

«Peñen jautsiera aunitz
gustatzen zait, urte osoan
lesakar guziok bat egiten
dugun egun bakarra da»

Virginia Etxeparek “Egun gorriak” lanarekin (ezkerrean) irabazi zuen kartel lehiaketa eta
“Nora joan da?” lanarekin (eskuinean), portada lehiaketa.
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Virginia ETXEPARE
Kartel eta programa lehiaketetako irabazlea

hiru peñetako kide izan baita: ““AAmmaa
BBeettiizzuuaakk ppeeññaakkoo ssoorrttzzaaiilleeeettaakkoo bbaatt ddaa,,
eettaa ttttiikkii--ttttiikkii nn nniinnttzzeenneeaann,, 33 uurrtteerreekkiinn,,
bblluussaa jjaarrttzzeenn nniinndduueenn.. AAiittaa,, bbeerrrriizz,,
KKaallaaxxkkaakkooaa ddaa eettaa ppiixxkkoo bbaatt kkooxxkkoorrttuu
nniinnttzzeenneeaann bbeerraaiieekkiinn aattee rraattzzeenn nniinnttzzeenn
eettaa dduueellaa hhiirruuzzppaallaauu uurrttee ggaazztteeeekk eettaa
llaagguunneekk AAllttxxaaddii ssoorrttuu zzuutteenneeaann bbeerrttaann
ssaarrttuu nniinnttzzeenn.. PPeeññeenn eegguunneekkoo jjaauu ttssiieerraa
hhoorrii aauunniittzz gguussttaattzzeenn zzaaiitt,, llaagguunneekkiinn,,
ppeeññaarreekkiinn,, ddaaggooeenn ggiirrooaa,, nnaahhiizz eettaa
ppeeññaa eezzbbeerrddiinneettaakkooaakk iizzaann ddeennaakk eellkkaa--
rrrreekkiinn.. UUrrttee oossooaann lleessaakkaarr gguuzziieekk bbaatt
eeggiitteenn dduugguunn eegguunn bbaakkaarrrraa ddaa,, ttttiikkii--

aakk,, ggaazztteeaakk,, hheelldduuaakk……  ddeennaakk nnaa--
hhaassiiaann””. 
Amaren peñak 25 urte beteko ditu aur -
ten, aitarenak aunitz gehiago eta Al-
txadik ere ““2255 eettaa ggeehhiiaaggoo”” beteko
dituela uste du. Hemendik 25 urtera
bere burua Sanferminetan nola ikusten
duen galdetzerakoan, garbi du Vir-
giniak: ““HHaauurrrraakk iizzaatteenn bbaaddiittuutt aaiittaattxxii
eettaa aammaattxxiirrii uuzztteenn eettaa nnii jjuueerrggaann,,
bbeerrddiinn--bbeerrddiinn!!””.
Egitarauan zerbait aldatzekotan, ““rroocckk
kkoonnttzzeerrttuurreenn bbaatt””ekartzea gustatuko
litzaioke Virginiari. 
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ttipi-ttapa
Bi urtez obratan ari-

tu ondotik, N-121A erre-
pidearen Beratik Irune-
rako zatia ortziral ho-
netan, hilak 26, inaugu-
ratuko dute, eta beraz,
egun horretatik aitzine-
ra ibilgailuentzat zaba-
lik egonen da. Joan den
ortzegunean, ekainak
18, kargaren proba ere
egin zuten. Doneztebe-
ko Mariezkurrena en-
presak egin ditu lanak.

Endarlatsatik Irune-
rako zati berriak 6,6 ki-
lometro edukiko ditu eta
2,5 kilometro Endarla-
tsatik Bera artekoak. Za-
ti gehienean, 4,4 kilo-
metrotan, hiru errail iza-
nen ditu bide berriak,
horietatik bat aurrera-
tzeko. Tuneletan, berriz,
bi errail izanen ditu. Pun-
txas eta Behobia ingu-
ruan lau erreil izanen di-
tu, norantza bakoitza-
rentzat bi. 

Bertzalde, aipatu,
errepide berriarekin
paralelo bidegorria egi-
nen dela.

BERTZE ZATIA

GIBELERATUA

N-121Ako gainerako
lanak, ordea, gibelera-
tuak doaz, Igantzi-Etxa-
lar eta Etxalar-Bera za-

tikoak, alegia. Nafarroa-
ko Gobernutik adierazi
dutenez, uda bukaera-
rako akituak egonen di-
ra, nahiz eta hasieran
apirilerako eginak iza-
nen zirela iragarri.

Zati horretako obrak
aldi baterako enpresa-
elkarte (UTE) baten es-
ku dago, baina tartean
enpresa aldaketak izan
dira eta horrek ere era-
gina izan du atzerape-
nean. 

Igantzi-Etxalar zatiak
4,15 kilometro izanen
ditu eta lau zubibidere-

kin gurutzatuko du Bi-
dasoa ibaia. Etxalar-Be-

ra zatiak 3,72 kilome-
troko luzera edukiko du

eta bortz aldiz gurutza-
tuko du Bidasoa.

herriz herri
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Bera-Irun errepide
zatia ortziral honetan
zabalduko dute
Igantzi-Bera zatia gibeleratua dago
eta uda bukaerarako egina egonen
dela dio Gobernuak

ttipi-ttapa
«N-121A errepideko lanak egi-

teko Irungo Lastaolan ezarritako
asfalto labeak ez du jarduera eta
ingurumen baimenik». Horrela
salatu du Aralarrek. «Excava-
ciones Orsa SL enpresak ez du
Irungo Udalean inolako baime-
nik tramitatu asfalto labea Las-
taola baserriaren ondoan jartze-
ko, eta ez honek, ez Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiak, ez Eusko Jaur-
laritzak ez dute inolako trabarik
jarri. Asfalto fabrika baimenik ga-
be ari da lanean». Aralarri «la-

rria» iruditzen zaio egoera, «lau
administraziok bertze aldera be-
giratu dutelako: Irungo Udalak
bere lur eremuan dagoelako; Fo-
ru Aldundiak errepideko lanen
sustatzailea delako, Eusko Jaur-
laritzak ingurumen aldetik inola-
ko azterketarik ez duelako; eta
Espainiako Ministerioak uren eta
kostatako baimenik ez duelako». 

Asfalto labe hau Alkaiagan
ezarri zuen Orsak; Lesakako ere-
muan. Lesakako Udalak baime-
na behar bezala eman ez zuela
eta, makina bat alegazio aurkez-

tu zituzten Alkaiaga eta Berako
bizilagunek, Berako Udalak zein
Aralarrek. Labea Alkaiagatik ken-
du zuten, baimena tramitatzeko
zailtasunak ikusita, eta bi egunen
buruan instalatu zuten Irunen.
«Hilabete eta erdi baino gehiago
da labe horren gaineko informa-
zioa eskatu duela Aralarrek Irun-
go Udalean, eta ez dugu inolako
informazio ofizialik jaso». 

Asfalto labearen jarduera eten
eta beharrezko baimenak trami-
tatzeko eskatu die Aralarrek ins-
tituzio guztiei.

Lastaolako asfalto labea baimenik gabe dagoela
salatu du Aralarrek

ARGAZKIAK: TTIPI-TTAPA ETA ALICIA DEL CASTILLO

Ortziralerako prest egonen da Endarlatsako zubi berria. Joan den ortzegu-
nean kargaren proba egin zuten kamioiekin.

ERREPIDEA
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ttipi-ttapa
Sanesteban bestetan

ateratzen den erraldoien
konpartsa indartzeko, eta
talde iraunkorra sortzeko
deialdia egin du Kultur
Batzordeak. 18 urtetik goi-
tiko herritarrekin erral-
doiak dantzatzeko taldea
osatzea da helburua eta
horren harira, ikastaroa
ere antolatu du, erraldoiak
nola dantzatu erakuste-
ko. Ikastaroa dohainik iza-
nen da eta hiru larunbat
goizetan izanen da: uz-
tailaren 18an eta 25ean
eta abuztuaren 1ean.   

Ikastaroan izena
eman nahi duenak ekai-
naren 30a baino lehen
egin beharko du, 012 te-
lefonora deituta.

Bertzalde, aipatu,
erraldoi berriak egiteko
lanak ere hasiak direla,
eta 2010eko bestetarako
prest egonen direla.

Eltzaurdi auzoko
uren kloratzea

Eltzaurdiko auzota-
rrentzako ura kloratzeko
egitasmoa uztailerako
martxan izanen da. Hala
adierazi dio Josu Iratzo-
ki alkateak Ttipi-Ttapari.
Koloratzailea Usategie-
tan paratuko da baina ha-
sieran ezarriko dena pro-
bisionala izanen da. Behin
betikoa Ibardinera ura
eramateko proiektuare-
kin batera zehaztuko da,
Iratzokiren hitzetan, «se-

guraski hurrengo urtean».
Behin behineko proiektu
honen gastua 9.000 eu-
ro ingurukoa izanen da.
Gastua zehatz zenbate-
koa izanen den Ibardi-
nera ura eramateko
proiektuarekin jakinen da.

Mugabeclown
ikastaroa
asteburuan

16 orduko ikastaroa
eginen dute asteburu ho-
netan Alkeberea lande-
txean, norberaren clow-
na lehen aldiz topatzeko
izenburupean, bereziki
inoiz esperientziarik izan
ez duten pertsonei be-
deratua. Ikastaroaren pre-
zioa 250 eurokoa izanen
da (egoitza mantenu oso-
an eta ikastaroa barne).
Informazio gehiagorako
eta izena emateko: (0034)
948 631162 telefonora
deituta edo www.uharte
an.com webgunean.

Organo Zikloa
abuztuan

Aurten ere organo doi-
nuekin gozatzeko auke-
ra izanen da abuztuan,
Sanesteban Elizan, Eus-
ko Ikaskuntzak eta Uda-
lak duten hitzarmenaren
bitartez. Abuztuaren 14an
Carlos A. Gerra organis-
ta etorriko da; abuztua-
ren 21ean Jose Luis Etxe-
txipia eta azkenik, abuz-
tuaren 28an Camille
Saint-Saëns. 

Erraldoien konpartsa
sortzeko doako
ikastaroa antolatu du
Kultur Batzordeak
Izen-ematea ekainaren 30a baino
lehen egin beharko da

UTZITAKO ARGAZKIA

Ekoeragileen lehiaketako lehen saria Toki Onara 
Ingurumenaren nazioarteko egunaren harira –ekainak 5–, Cederna Garalur
Elkarteak ekoeragileen lehiaketa zabaldu zuen Nafarroako Mendialdeko ins-
titutuei zuzenduta. Internet erabiliz ikasleek ingurumenaren babesari buruz
solastu, eztabaidatu eta lan egin behar izan zuten. Lau ikastetxek hartu zu-
ten parte eta irabazleak Toki Onako DBHko 2. D mailakoak izan ziren. Hila-
ren 11n hartu zuten saria. 

UTZITAKO ARGAZKIA

Gidatzeko baimena euskaraz 
Gidatzeko baimena ateratzeko Donostian azterketa teorikoa euskaraz egin
duten lehenbiziko hiru ikasleak Berakoak dira. Hain zuzen, Semper autoes-
kolaren eskutik, Ruben Zapiain eta Gorka Tolosak apirilaren 16an gainditu
zuten euskarazko azterketa, lehenbizikoan, eta bertze horrenbertze egin
zuen apirilaren 30ean Unai Igoak. Semper autoeskolako Carlos Semperrek
aipatu digunez, «Debagoienako Mankomunitateak atera zuen materiala as-
paldian euskaraz eta gure inguruan orain ikasle gehienak euskaraz ikasita-
koak direla kontuan hartuz, hemen erabiltzea pentsatu genuen». Hiru ikas-
leak ere gustora daude, batez ere teorikoa lehenbizikoan atera baitute. 

BERA
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Aitor AROTZENA
Lesakako Udal Mu-

sika Eskolak 2009-10
ikasturtean ikasle be-
rriak matrikulatzeko epe-
ak ekainaren 29tik uz-
tailaren 14ra eta iraila-
ren 1etik 10era irekiko
ditu. Horretarako 012 te-
lefonora deitu beharko
da.

Bertze urtetan beza-
la,  Musika Eskolak
2008-09 ikasturtean
ikasle izan direnak au-
tomatikoki matrikulatu-
ko ditu heldu den ikas-
turterako, plan pedago-
gikoaren eta ikasgai ez-
berdinetan lortutako ka-
lifikazioaren arabera.
Horregatik ez dute 012ra
deitu beharrik izanen.
Hori bai, baja eman edo
aldaketaren bat egin
nahi duten ikasleek ere
ekainaren 24a baino le-
hen deitu beharko du-
te. Modu berean, Musi-
ka eta Mugimendua II
ikasi behar duten ikas-
leek ere deitu beharko
dute 012ra, musika-tres-
na aukeratu behar bai-
tute.

Musika-tresna auke-
ra zabala eskainiko du
aurten ere Musika Es-
kolak: akordeoia, saxo-
foia, klarinetea, txirula,

pianoa, gitarra, gitarra
elektrikoa, tronpeta,
tronboia, tronpa, txistua,
trikitixa eta perkusioa.
Gainera, 13 urtez goiti-
ko ikasleek tresna he-
rrikoiak (txirula, ttunttun,
alboka…), bonbardinoa
eta teklatu elektrikoa
hartzen ahal dute. 

13 urtez goitiko ikas-
leek aukerako ikasgaiak
ere izanen dituzte, ha-
la nola, armonia, kultu-
ra musikala, talde ins-
trumentala, Ganbara-
Musika, talde korala edo
pop-rock taldea, azken
hau izen-emandako
ikasle kopuruaren ara-
bera.

Aipatzekoa da hezi-
keta berezia duten hau-
rrentzat egokitutako kla-
seak eskaintzen direla
Musika Eskolan eta ai-
tzineko urteetan beza-
la, jende helduari arre-
ta berezia jarriz, hain-
bat eskaintza berezi pla-
zaratu dituztela.

Edozein zalantza ar-
gitzeko 012ra edo Le-
sakako Herriko Etxeko
948 637005 telefonora
edo 618 264659 telefo-
noetara deitu behar da
eta www.lesaka.neten
ere egiten ahal da kon-
tsulta.

Geldialdi teknikoa
igerilekuan
Udal igerilekuak derri-
gorrezko geldialdi tek-
nikoa eginen du ekai-
naren 29tik uztailaren
12ra, garbiketarako.

Ikasturte
bukaera
Tantirumairu ikastolak
ekainaren 20an ospatu
zuen ikasturte bukaera
eta Irain eskolak  ekai-
naren 23an.

sanferminak.org
www.sanferminak.org
web-orrian, sanferminei
buruzko informazioa to-
pa daiteke: egitaraua,
autobus ordutegiak,
kanpalekua…

Matrikulazio epea
ekainaren 29tik
uztailaren 14ra irekiko
du Udal Musika Eskolak
Ikasle berrientzako bigarren epea
irailaren 1etik 10era izanen da

ARGAZKIAK: AITOR A.

Bizikletaz ibiltzeko eta bide heziketa tailerrak 
Bizikletaz ibiltzeko eta bide heziketaren inguruko tailerrak egin dira, Added-
Value-Intelligent Energy Europe proiektuaren barrenean. Ekainaren 10ean,
Oraintxe enpresako kide batek bizikletaz ibiltzeko aholkuak eta arauak eman
ondotik herrian barna ibilaldia egin zuten. Irain eskolan ere, ikasturtean ika-
sitakoari adibide praktikoa jarri zioten ekainaren 12an, Mapfreren eta Sem-
per autoeskolaren laguntzaz jarritako zirkuituekin. Eskolako ikasleak, mai-
laz maila banatuta, Mapfreko adituen aholkuak aditu zituzten eta zirkuitoan
barna, trafiko arauek eta semaforoek agindutakoa segituz ibilbidea osatu
zuten. Herriko albintearen azalpenak ere erne segitu zituzten. 

LESAKA
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Joseba eta Nerea
Igande honetan, ekai-

nak 28, eginen da lehen-
bizikoz Etxalarren Dan-
tzaren eta Haurraren
Eguna. Ekitaldi andana
izanen da goizean goI-
zetik herriko ttikienentzat.
Urtean zehar haurrak
hainbat ikastarotan par-
te hartu dute, eta eginda-
ko lana erakutsiko dute
egun horretan; dantza,
kenpo -kai, batukada....
Rebeca Aranzadi Dan-
tza Jazz irakaslea da era-
gile nagusia. 

11:00etan hasiko da
eguna haurrentzako puz-
garriekin. 12:00etan Mo-
destoren ikasleek ken-
po-kai erakustaldia egi-
nen dute eta Rebecaren
dantza jazz ikasleek dan-
tza batzuk eskainiko di-
tuzte.

Arratsaldean puzga-
rriak, karaokea, aurpegi
margotzea eta eskula-
nak egiteko aukera iza-
nen da. 17:00etan beren-
dua emanen zaie hau-
rrei. 17:30ean hegazti ha-

rraparien interakzioa iza-
nen da Belatz Handi fal-
koneria elkartearen esku-
tik. 18:30ean batukada
erakustaldia eta gerria
mugitzeko aukera eta,
akabatzeko, 19:00etan,
magia ikuskizuna Mar-
kos Ortegarekin. Egun
polita bai haurrentzat, bai
gurasoentzat.

España Directo
Etxalarren

Ekainaren 15ean
TVEko España directo
saioko kamarak Etxalar-
ko Bentatan egon ziren.
Sukaldean egiten dituz-
ten errezeten tartea Ben-
tako sukaldetik egin zu-
ten, Asier Salaberria su-
kaldariaren eskutik. Ro-
berto kazetaria egon zen
aurkezpen lanak egiten
eta, sukaldariarekin ba-
tera, Jabier Ortego ku-
deatzailea ere agertu
zen. Herriaren irudi ba-
tzuk agertu zituzten «un
pueblo precioso» erra-
nez. Berdura freskoak
perretxiko salteatuekin

eta vieira egosiarekin.
Horixe izan zen egin zu-
ten errezeta.

Julen eta Lorea
sorosle
Bi herritarrek hartu du-

te udan igerilekuak era-
mateko ardura, Julen
Aranburuk eta Lorea
Arangoak. Joan den
urteko arazoak ikusita,
sorosle ikastaroa egin
dute bi herritarrek eta

eurek arduratuko dira
igerilekuko eta ostatu-
ko lanetaz. Ekainaren
20an ireki ziren igerile-
kuak eta abuztuaren
31ra arte egonen dira
zabalik.

Dantza, kenpo-kai,
magia eta batukada
igande honetan
Dantzaren eta Haurraren
Lehen Eguna antolatu dute

ETXALAR

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI

Arrakasta handia XVII. Gasna Feria Egunean 
Arrakasta haundiz ospatu zen XVII. Gasna eta Artisau Feria Eguna. Jende
parrasta ibili zen eta eguraldia lagun, ekitaldi guztiak pentsatu bezala egin
zituzten. Gasna lehiaketara 15 gasna aurkeztu ziren, horietatik bortz Etxa-
larkoak. Lehenbiziko saria Berara joan zen, Garmendikobordako Sokorro
Almandozentzat; bigarren saria Urdazubiko Etxelekua gasnategiak eskura-
tu zuen eta hirugarrena Orabideako Salaberriko Pello Pellegik jaso zuen.
Etxalarko gasna onenak Basatekobordako Isidro Ariztegirena eta Intzeko-
bordako Josetxo Ariztegirena izan ziren.

ARGAZKIA: ONINTZE ZINKUNEGI 

Giro ederra
Haurren Egunean
Joan den ekainaren 14an
egin zen aurtengo Hau-
rren Eguna. Eguraldi ede-
rra lagun, giro ederra izan
zen. Landagain Eskola-
ko neska-mutikoak «ha-
gitz ongi eta aski kon-
tent» pasatu zuten egu-
na, erran digutenez.
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ttipi-ttapa
Ekainaren 13az ge-

roztik, UEMA Udalerri
Euskaldunen Manko-
munitateko kide dira
Etxalar eta Bera, Nafa-
rroako Araitz eta Larraun,
Gipuzkoako Elgeta eta
Amezketa eta Bizkaiko
Busturiarekin batera.
Egun horretan ospatu
zen UEMA Eguna Be-
ran, Euskarak elkartzen
gaituelako lelopean eta
orduan hartu zuten eus-
karaz funtzionatzeko
konpromisoa.  

Nafarroan 12 dira era-
kunde honetako kide di-
ren udalak, 61 Euskal
Herri osoan, horietatik
zazpi eskualdekoak:
Arantza, Goizueta, Zu-
bieta, Leitza, Areso eta
aurten sartu diren Bera
eta Etxalar. 1991n osa-
tu zen Udalerri Euskal-
dunen Mankomunitatea

eta Berakoa hamazaz-
pigarren UEMA Eguna
izan zen.

Goizean, UEMAk eta
Kontseiluak hitzarmena
sinatu zuten Kultur Etxe-
an, udalen hizkuntza po-
litika elkarlanean neur-
tzeko eta hobetzeko neu-
rriak hartzeko.

Patxiku Irisarri Etxa-
larko alkateak eta Josu
Iratzoki Berako alkateak
hartu zuten hitza Altza-
teko plazan egindako eki-
taldian. Irisarrik, Etxalar-
koa izanik, UEMAn dau-
den herri nafarrak 12 uso-
rekin konparatu zituen,
«libre hegan egin duten
herriak, Nafarroako Go-
bernuak inposatutako hi-
ru eremuen gainetik, hiz-
kuntzak eta naturak ez
baitu mugarik».

Josu Iratzoki Berako
alkateak adierazi zue-
nez, Berak UEMAko ki-

de izateko eskatzen den
baldintza bizilagunen
%70a euskal hiztuna iza-
tea, betetzen du, «baina
zaila da Herriko Etxeko
tramitazioetan eta ber-
tzelako eremuetan eus-
kara erabiltzea. UEMAn
sartuta, hori lortzeko ai-
tzinera bidea eginen du-
gulakoan gaude».

Jon Bollar Aulestiko
alkatea eta UEMAko
presidenteak aipatu zue-
nez, «euskaraz bizitze-
ko erabakia hartu zuen
udalerri kopurua hiru-
koiztu egin da, baina
oraindik ere euskaldu-
nok euskaraz bizi ahal
izateko asko dago egi-
teko. Horren erakusga-
rri dira Behatokiak uda-

letan jarritako poston-
tzietan, hizkuntz esku-
bideak urratu direlako
jasotako 200 kexak, Na-
farroan 20 baino gehia-
go. Horiek gertatzen di-
ren urraketen zatitxo bat
besterik ez dira». 2001-
etik Nafarroan UEMA
Egunik ez dela egin ere
aipatu zuen presidente-
ak, eta Nafarroa osoan
euskara ofiziala izatea
eskatu zuen.

Xabier Mendiguren
Kontseiluko idazkari na-
gusiak gogorarazi zue-
nez, Kontseiluak duela
12 urte sortu zenetik Bai
Euskarari leloa erabili
badu ere, hemendik au-
rrera Euskaraz Bai era-
biliko du «bai esatea bai-

no zerbait gehiago be-
har duelako euskarak,
ikastea eta erabiltzea ba-
tez ere». 

Kontseiluak hainbat
arlotan lan egiten duen
arren, Mendigurenen us-
tez, «Udalak egunero-
ko bizitzarako tresna oso
garrantzitsuak dira, hur-
bilekoak eta horregatik,
Udalak pixkanaka eus-
kalduntzen baditugu,
etorkizuna hortik dator».

Gainerakoan, giro
onean joan zen eguna,
herri kirolak, haurren txo-
koa eta bazkaria, dan-
tzaldia... Gisa guzieta-
ko ekitaldiak izan ziren.
Bide batez, UEMAk aur-
ten 18 urte bete dituela
ere ospatu zuten.

UEMAn sartu dira
Bera eta Etxalar
Dagoeneko 61 udalerrik osatzen
dute UEMA

ARGAZKIA: A. AROTZENA 

Altzateko plazan egindako ekitaldia.

EUSKARA
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Nerea ALTZURI
Aitzineko alean ai-

patu genizuen moduan,
Sasoi Eskabazioak en-
presak eginen ditu Goi-
ko Karrika eta Karrika
Nagusia konpontzeko
lanak. Hasiera batean,
joan den astean lane-
kin hastekoak baziren
ere, Sasoi enpresak
Udalari obrak besta egu-
netarako akautzea zai-
la ikusten duela adiera-
zi dio. Beraz, karriketa-
ko moldatze lanak Ama-
birjin besten ondotik
hastea erabaki dute,
Udalak bando baten bi-
tartez argi eta garbi za-
baldu duen bezala.

Udalekuetan 
15 gaztetxo

Bortzirietako Euska-
ra Mankomunitateak eta
Dindaia fundazioak an-
tolatutako udaleku ire-
kiek harrera ona izan
dute herrian. Azken ur-
teetan bezala, udako
oporraldian goizero zer
egin izanen dute gazte-
txoek. Aurten 15 neska-
mutikok eman dute ize-
na eta taldean gehien-
bat hiru eta bederatzi ur-
tekoak dira. Txangoak,
eskulanak, tailerrak, jo-
lasak… denetarik egin
eta ikasiko dute uztai-
laren 6tik 31ra bitarte-
an. Begiraleen lagun-

tzaz, uztaileko astetar-
teko goizak beteak iza-
nen dituzte. 

Bertzalde, bestetako
dantzak entsaiatzen ere
buru-belarri ari dira. As-
pertzeko asti gutti, be-
raz!

Frontenis
Txapelketa
Bertze urte batez, Fron-

tenis Txapelketa anto-
latu du Ekaitza Elkarte-
ak. Bi kategoritan egi-
nen da, emakumezkoe-
na alde batetik, eta gi-
zonezkoena bertzetik.
Uztailean hasiko da txa-
pelketa eta partidak as-
teburuetan jokatuko di-
ra. Finalak, berriz, uz-
tailaren 25ean eginen
dira. Antolatzaileek ira-

garri dutenez, sari ede-
rrak izanen dira.

Izena eman nahi due-
nak ortzegun hau, ekai-
nak 25, izanen du ho-
rretarako azken eguna.
699 012012ra edo 650
324046ra deitu behar-
ko du. Bikoteko 10 eu-
ro ordaindu behar dira. 

Joan den urtean arra-
kasta haundia izan zuen

txapelketak, 20 bikote
aurkeztu baitziren. Ea
aurtengoan ere anima-
tzen den jendea!

Leitzara mendi
irteera

Herrian mendirako
dagoen afizioa bistakoa
da, eta horregatik anto-
latu du bertze ateraldi
bat Ekaitza Elkarteak.
Aldi honetan lehenbizi-
ko aldiz, uztailaren 4an,
Leitzara mendiz joanen
dira. 

Joan nahi duenak ai-
tzinetik eman beharko
du izena: ekainaren 25a
baino lehen 699 012012
edo 650 324046 telefo-
noetara deituta. Leitzan
bazkaldu ondotik, buel-
ta autobusez edo kotxez
eginen da.

Barnetegiak
Aterpean

Uztailean eta abuz-
tuan AEK-ko lau barne-
tegi izanen dira. Lau ha-
mabortzalditan euska-
ra ikastera eta hobetzera
etorriko diren dozena-
ka lagun bilduko dira
Aterpean. Bidenabar,
herrian ere, aspaldiko
urteetan bezala, udan
bixitasuna agerikoa iza-
nen da, eta modu bate-
an edo bertzean, herrian
dauden zerbitzuek ere
nabarituko dute.

Goiko Karrika eta Karrika Nagusia
moldatzeko lanak besta ondotik hasiko dira
Ekainaren erdialdera hastekoak baziren ere, azkenean gibeleratu behar izan dira

ARGAZKIA: SONIA TABERNA

100 urte bete ditu Frantxiska Altzurik
Frantxiska Altzuri Mitxelenak ekainaren 4an ehun urte bete zituen.
1909an sortu zen Senberro baserrian; zortzi senideetatik zaharrena da.
Gero, Osildekobordara, ondoko baserrira, ezkondu zen. Bi alaba, zor-
tzi biloba eta zortzi birbiloba ditu. Gaur egun, bere alaba, suia eta hiru
bilobekin bizi da Osildekobordan bertan. Ekainaren 4an, eguerdian me-
za ttiki bat egin zuten etxean eta ondotik familian bazkaria egin zuten.
Ederki ospatu zuten. Argazkia ospakizun egunekoa da, Frantxiska be-
re senitartekoekin ageri da.

ARANTZA
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ttipi-ttapa
Bai Euskarari Ziurta-

giria jaso zuten ekaina-
ren 6an Bortzirietako
hainbat eta hainbat en-
titatek Berako Kultur
Etxean egindako ekital-
dian. Bosgarren bana-
keta ekitaldia izan zen
eta guztira 112 banatu
ziren. Zerbitzua eta lana
euskaraz eskaintzen du-
ten 18k jaso zuten Ziur-
tagiria, zerbitzua euska-
raz eskaintzen duten ber-
tze 49k eta euskara bi-
dean dauden 45ek.

Bortzirietan urte ba-
tzuk daramatzate eus-
kararen erabilera bul-
tzatzen eta horren hari-
ra, zera adierazi zuen
Rober Gutierrez Ziurta-
giriaren Elkarteko zu-
zendariak: «112 Ziurta-

giri banatu ditugu eta ko-
purua garrantzitsua da,
baina are garrantzitsua-
goa da horren atzetik da-
goen lana: urtez urte
ematen dituzuen urra-
tsak, lortzen dituzuen hel-
buruak eta zuen kon-
promisoaren bitartez
egunerokoan eragiten
duzuena». Eta Bai Eus-
karari Ziurtagiria lortu du-
ten entitateak egiten ari
diren aldaketak zerren-
datu zituen segidan: eus-
kara ikasi, errotuluak
euskaratu, webgunee-
tan euskara erabili, be-
zeroak euskaraz hartu,
komunikazio publikoe-
tan euskaraz hitz egin,
euskaraz dauden pro-
grama informatikoak era-
bili, hornitzaileei euska-
raz lan egiteko eskatu,

produktuen etiketak eus-
karatu... Bukatzeko, Bor-
tzirietako Euskara Man-
komunitateari, bertako
eragile sozialei eta Bai
Euskarari Ziurtagiriaren
aldeko apustua egin du-
ten enpresa, komertzio
eta gisa guztietako enti-
tateei eskerrak eman ziz-
kien.

Euskara Mankomu-
nitateko lehendakarior-
dea den Ramontxo Elgo-
rriagak ere ekitaldian par-
te hartu zuen, eta berak
ere euskararen norma-
lizazioaren bidean urra-
tsak ematen segitzeko
beharra azpimarratu
zuen. Bai Euskarari Ziur-

tagiria lortu duten enti-
tateak ere zoriondu zi-
tuen.

HERRIZ HERRI ETA

SEKTOREKA

Herriz herri, Beran ba-
natu ziren Ziurtagiri
gehienak, 48 guztira; Le-
sakako 33 entitatek ja-
so zuten, Arantzan 12k
etaEtxalarren eta Igan-
tzin bederatzina Ziurta-
giri banatu ziren. Aitzi-
neko urtearekin konpa-
ratuz, lau entitate berrik
erabaki dute ekimena-
rekin bat egitea. Aipatu,
Ziurtagiria jaso zuten 112
entitatetik bat Nafarroa-
ko Herri Kirol Federa-

zioari dagokiola, eta ho-
nek Sunbillan du egoi-
tza.

Sektoreka, berriz, ko-
mertzio eta ostalaritza-
ren eremuan banatu zi-
ren Ziurtagiri gehienak,
112tik 60. Lan munduko
13 banatu ziren; lau ki-
rolarekin lotura dutenak;
zortzi mundu asoziati-
bokoak; bi nekazaritza-
ren sektorekoak; bortz
zerbitzu orokorrekoak;
sei lehen mailako hez-
kuntzakoak; zortzi kul-
turaren alorrekoak; hiru
formaziokoak; bi mundu
asistentzialekoak eta ba-
karra finantza eta ase-
guruen mundukoa.

112 Bai Euskarari
Ziurtagiri banatu dira
Bortzirietan
Aurten lau entitate berrik bat egin
dute egitasmoarekin

ARGAZKIA: ZIURTAGIRIAREN ELKARTEA

Bai Euskarari Ziurtagiriaren banaketa ekitaldia ekainaren 6an egin zen Be-
rako Kultur Etxean.

BORTZIRIAK
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Ekainaren 8az ge-

roztik erregulazioan dau-
de ArcelorMittaleko lan-
gileak, tartean Legasa
eta Lesakakoak. Eta ha-
la egonen dira, guttienez
urtea bukatu arte, aben-
duaren 31 bitarte. Lan
Zuzendaritza Nagusiak
ekainaren 3an eman zion
baietza enpresak aur-
keztutako erregulazio es-
pedienteari. Azaroan be-
rriz bilduko dira EREaz
mintzatzeko.

Erabakia Madrilen
hartu izana salatu dute
ELA eta LAB sindikatuek.
«Espedientea Madrile-
tik inposatutako eraba-
kia da», dio Joxe Mari
Lasaga LABeko ordez-
kariak. Bide beretik, ELA-
ko Aurelio Gutierrezek
erregulazioaren «kon-
tra» daudela nabar-
mendu dio Ttipi-Ttapari,
«Madrilen hartu delako
erabakia, ez enpresa ba-
koitzean, eta ez duela-
ko planta guztien segi-
da ziurtatzen».

Edonola ere, onartua
dago eta bitarte horre-
tan, langileak, bataz ber-
tze, lanorduen %50ean
egonen dira erregula-
zioan. Ez die langile gu-
ziei berdin eraginen. Ins-
talazio bakoitzaren pro-
dukzioaren arabera di-
ferentea izanen da. Le-

gasan, adibidez, pintu-
raren sekzioan lan «au-
nitzekin daude»eta ia ez
dute erregulazioan egon
beharko. Horretan bat
datoz hiru sindikatu na-
gusiak: LAB, ELA eta
UGT. Aldiz, Lesakan, zi-
zailekin edo bobinekin
ari direnak denbora lu-
zeagoz egon beharko
dute erregulazioan. 
Lasagak azaldu digunez,

«langile bakoitzak egu-
tegi bat jasoko du hila-
betero eta horrekin etxe-
an noiz edo erregulazio-
an noiz egon beharko
duen jakinen du. Baina
lantegia ez da geldituko,
martxan segituko du». 

EREa indarrean da-
goen arren, UGTko Pa-
txi Altxu baikor mintzatu
da enpresarekin lortu di-
ren akordioez. Baldin-

tzak «hagitz onak» dire-
la azpimarratu du: «lan-
gileak erregulazioan dau-
denean, %90 parotik ko-
bratuko dute eta gaine-
rakoa enpresak bidera-
tuko du. Beraz, erregu-
lazioan daudenek kasik
lanean baleude bezala
kobratuko dute».

BIDASOA PLANA

Bidasoa Plana da sin-

dikatuengan itxaropena
pizten duena. 35 milioi
euroko inbertsioa egi-
nez, 2011rako Legasa-
ko fabrika itxi eta Lesa-
kan produkzioa indar-
tuko duela aurreikusten
duen plana, alegia. Bai-
na krisia dela eta, gibe-
leratu egin da eta ho-
rrek kezka eragin du
LABen: «inbertsioa egi-
nen dela erraten digu-
te, baina baldin eta ez
bada martxan paratzen,
sarraski gogorra gerta-
tuko da eta langile au-
nitz geldituko dira so-
beran». Horrekin bate-
ra, zera aipatu digu: «Le-
sakako bonbinaren pro-
dukzioa egunen bate-
an, Asturiasen egiten
denaren araberakoa iza-
nen da eta Asturiasen
makina guziak geldirik
daudela ikusita...».

ELA, bere aldetik,
abenduan gerta daite-
keenaren beldur da:
«erregulazio hau akitu-
ta, gehiago luzatzeko
arriskua dago, hori bai-
tzen hasieratik enpre-
sak nahi zuena». 

Bertzalde, momentu
honetan «pixka bat lan
gehiago» dagoela ai-
patu digu Altxuk, eta ho-
rren harira, «EREa be-
re osotasunean ez bete-
tzea positiboa dela»gai-
neratu du Gutierrezek.

ArcelorMittaleko langileak urte bukaera
arte erregulazioan egonen dira  
Krisia dela eta, Bidasoa Plana gibeleratu eginen da

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Instalazio bakoitzaren produkzioaren arabera, erregulazioan egon beharre-
ko denbora, diferentea izanen da. 

LANA

«Bidasoa Plana
martxan paratzen
ez bada, sarraski
gogorra gertatuko
da hemen»
LAB sindikatua

«Erregulazio hau
akituta, luzatzeko
arriskua dago, ha-
sieratik enpresak
hori nahi baitzuen»
ELA sindikatua

«Erregulazioan
daudenek kasik
lanean baleude
bezala kobratuko
dute»
UGT sindikatua
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ttipi-ttapa
Ttipi-Ttapa Telebis-

taren alde Bortzirietako
Euskara Mankomunita-
teak abiatutako sinadu-
ra bilketa bere amaiera-
ra ailegatu da. Martxoa-
ren erdi aldera hasi kan-
paina bortz herrietan eta
geroztik 1.500etik gora
sinadura bildu dira. Le-
rro hauek idazterakoan
1.571 ziren bildutako si-
nadurak, baina oraindik
ez ziren denak zenba-
tuak. 

SINADUREN

AURKEZPENA

Ttipi-Ttapa Telebis-
ta berriz ere Bortzirie-
tako etxeetan egoteko
eskatuz, Bortzirietako
Euskara Mankomunita-
teak hasi zuen sentsi-
bilizazio, atxikimendu
eta salaketa ekimenen
barne egin da sinadura
bilketa eta hiru hilabe-
te beranduago, kanpai-
nari bukaera emateko,
sinadurak aurkezteko bi
ekitaldi eginen dira: bat
Etxalarren, ortzegun ho-
netan, 19:00etan Kultur
Etxean. Bertzea, berriz,
ortziralean, ekainak 26,
Iruñean, 11:00etan. Bor-
tzirietako Euskara Man-
komunitatetik iragarri
dutenez, sinadurak Na-
farroako Gobernuko
Hezkuntza Departa-
mentuan aurkeztuko di-
ra.

Ttipi-Ttapa Telebistaren aldeko
1.500 sinaduratik goiti bildu dira 
Ortzegun honetan Etxalarren aurkeztuko dituzte

HEDABIDEAK

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458
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Jaione OTXANDORENA
Herritik atera eta herri-

ra sartzeko dauden bi bi-
degurutzeak moldatze-
ko proiektua Sertecna
enpresari agindu zion jo-
an den urtean Nafarroa-
ko Gobernuko Herri La-
netako zuzendari nagu-
siak. Eta orain, proiektua
behin behinekoz onetsi
eta ukitutako ondasun
eta eskubideen zerren-
da jakinarazi du Gober-
nuak. Jendaurrean hila-
bete batez egonen da
udaletxean, alegazioak
aurkeztu ahal izateko. 

HEGOALDEKO

BIDEGURUTZEA

Gobernutik jakinara-
zi dutenez, hegoaldeko
bidegurutzea, Donezte-
be aldekoa, garrantzi-
tsuena da. Gaur egun,
Iruñetik Sunbillara doa-
zen ibilgailuek eta herri-
gunetik Behobiara doa-
zenek errepidea guru-
tzatu behar dute, bi errai-
lak zeharkatuz. Trafiko

haundia izaten da toki
horretan eta zati arris-
kutsua da, hildakoak ere
izan baitira tarte horre-
tan. Hala, errepideko bi
lerroak ez gurutzatzeko,
Iruñetik herrira sartzeko
erdiko lerro bat eraiki nahi
da. Hartara, biraketa egi-
ten duten ibilgailuek Sun-
billan sartzeko lerro ba-
karra gurutzatu beharko
lukete. Behobiara joate-
ko, berriz, azelerazio bi-
dea egitea proposatu da. 

IPARRALDEKOA

Iparraldeko bideguru-
tzearen kasuan, Irun al-
dekoan, helburua ezke-
rreko biraketak kentzea
da, errepidea ez guru-
tzatu behar izateko. Ho-
rretarako, ibilgailuak soi-
lik eskuinera biratzera
behartuko dira. Beraz,
herritik Behobiara ezin
izanen da atera bidegu-
rutze horretatik, ezta Iru-
ña aldetik Sunbillara sar-
tu ere. Bertze bideguru-
tzea erabili beharko da.

Herritik ateratzeko
dauden bi bidegurutzeak
aldatzeko proiektua
ikusgai Herriko Etxean
Alegazioak aurkezteko epea
zabalik dago 

ARGAZKIAK: J. OTXANDORENA

Bestaberri Eguneko prozesioa
Urteroko ohiturari jarraituz, Bestaberri egunean prozesioa egin zen. Aurten
Lehenengo Jaunartzea egin zuten gaztetxoek eta Udaleko ordezkariak par-
te hartu zuten meza ondotik egindako prozesioan, herriko txistulari eta Abes-
batzaren laguntzarekin. Zinegotzia den Xanti Arretxeak ere banderaren dan-
tza egin zuen prozesioa akitutakoan.

SUNBILLA

ARGAZKIAK: J. OTXANDORENA

Musika Eskolakoen kontzertua
Ekainaren 10ean Doneztebeko Agorreta Musika Eskolako ikasleek kon-
tzertua eskaini zuten plazan, bigarren urtez jarraian. Iaz eguraldi txarraren
ondorioz, Ulibeltzak Elkartean egin zen saioa, baina aurten ez zen arazorik
izan plazan egiteko. Jende dezente hurbildu zen kontzertura eta ondotik,
Udalak eskainitako berendua izan zen guztientzat. Hauek hartu zuten parte
kontzertuan: Zaira Gaztelumendi (Sunbilla), Jon, Joana, Javier, Ibai Apez-
tegia (Sunbilla), Otadi, Lorena, Xabier, Ainara Antuña (Sunbilla), Olaia, Na-
roa, Silvia, Naxara, Elvira Fuentes (Sunbilla), Garbiñe, Iñaki, Josu eta Iñigok.
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ttipi-ttapa
Udaberria emanaldiz

emanaldi pasatu ondo-
tik, herritarren aitzinean
eskainiko duen saioare-
kin akituko du denboral-
dia Mendi Abesbatzak.
Sanpedro egunean, Me-
za Nagusia musikaz be-
teko du, jendeak hain
gustuko dituen Tu es Pe-
trus eta Agur Donezte-
bebezalako doinuak es-
kainiz. 

Joan den larunbate-
an, ekainak 20, Nafarroa-
ko Abesbatzen Elkarte-
ak deituta, Santo Domin-
go de la Calzadan izan
ziren kantatzen, eta ekai-
naren 6an, berriz, herrian
eskaini zuten emanaldia,
Gipuzkoako Hirusta
Abesbatzarekin batera.
Biharamunean, hilak 7,
Goizuetara joan ziren,
Umore Ona peñaren 50.
urteurrena ospatzeko
kontzertuan kantatzera.

Niko Mindegia
mundialean

Niko Mindegia esku-
baloi jokalariak uda mu-
gitua izanen du. Izan ere,

abuztuan eskubaloiko ju-
nior mailako mundiala jo-
katuko du Egipton Es-
painiako selekzioarekin.
Prestaketetan buru-be-
larri, Danimarkan lagu-

narteko bi partida joka-
tzekoa zen joan den as-
teburuan. 

Uztailaren 13tik aitzi-
nera, berriz, Gijonen kon-
zentratuko da 14 egu-

nez, eta 30etik aitzinera
Pinton, abuztuaren 3an
Egiptora joan eta txa-
pelketari ekin arte. Txa-
pelketa abuztuaren 4an
hasi eta 19an akituko da.

Sanpedro Eguneko emanaldiarekin
akituko du denboraldia Mendi koruak
Meza Nagusian Tu es Petrus eta Agur Doneztebe kantatuko ditu

DONEZTEBE

ARGAZKIA: ERREKAREN BLOGA

Selekzioen arteko eskubaloi txapelketan Nafarroa
garaile 
Ekainaren 6an Hego Euskal Herriko selekzioen arteko eskubaloi txapel-
keta jokatu zen kiroldegian. Jubenil mailako mutilen txapelketaren XXXI.
edizioa izan zen herrian jokatu zena. Lehenbiziko partidan, Bizkaia eta Gi-
puzkoako selekzioen arteko partida jokatu zen eta honetan gipuzkoarrak
nagusitu ziren; Araba eta Nafarroaren arteko lehian, berriz, azken hauek
nagusitu ziren. Finala Gipuzkoa eta Nafarroaren artean jokatu zen eta ho-
netan nafarrak atera ziren txapeldun. Hirugarren bizkaitarrak gelditu zi-
ren eta laugarren arabarrak. Aipatu, Nafarroako selekzioarekin Kepa Mi-
guel herritarra aritu zela.

FLASH
Albaceteko Sari
Nagusian txukun
Mariezkurrena
Javier Mariezkurrena ka-
mioi-gidariak eta Ederki
tailerreko eskuderiak Al-
baceteko kamioiendako
VI. Sari Nagusian parte
hartu zuten ekainaren 6
eta 7an. Lehenbiziko ka-
rreran, Mariezkurrena-
ren MANa 27 kamioien
artean 11. postuan zela,
antipar barra hautsi zi-
tzaion eta transmisio abe-
ria eragin zuen, baita ga-
solio depositoa zulatu
ere. Ondorioz, ezin izan
zuen lehen proba akitu.
Dena den, ordubete be-
randuago mekanikoek
lasterketarako prest utzi
zioten kamioia. Parrila-
ko azken postutik atera
bazen ere, lehenbiziko bi
itzulitan kamioi aunitz ai-
tzineratu eta 13. postuan
akitu zuen, hirugarren Es-
painiako txapelketarako.
Igandean, sailkapeneko
proban parrillako 11. pos-
tua lortu zuen lehen ka-
rreran. Zenbait arazo izan
zituen eta azkenean, 13.
izan zen, hirugarren Es-
painiako txapelketarako.
Berriz ere lana gogotik
egin eta bigarren laster-
ketan 12. izan zen, bi-
garren Espainiako txa-
pelketarako. Meritu haun-
diko postua, dudarik ga-
be, aurten maila altua
baitago. Albacetekoa
denboraldiko hirugarren
lasterketa izan zen Ma-
riezkurrenarentzat.
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Arkaitz MINDEGIA
Espainiako Gober-

nuak udal inbertsioe-
tarako emandako diru-
laguntza mutikoen es-
kola zaharraren egitu-
ra konpontzeko erabi-
liko da eta dagoeneko
lan horiek hasiak dira.
Izarra eraikuntzak egi-
nen ditu obrak. 84.423
euroko laguntza iraga-
rria dago lan haueta-
rako.

Erasun
txapeldun 19
urtez azpikoetan

Ekainaren 6an Az-
peitin jokatutako Urrez-
ko Aizkorako finalean
garaipena lortu zuen
Ander Erasunek 19 ur-
tez azpikoen katego-
rian. Hori irabazita, 23
urtez beheitikoa ere jo-
katuko du Erasunek Ai-
tzol Atutxa joan den ur-
teko txapeldunaren
kontra. Zorionak garai-
penagatik eta zorte on
hurrengorako!

Bestaberri
Eguna

Bestaberri Egunean
udal agintariek eta he-
rritarrek meza entzun
ondotik, azken urtee-
tan berreskuratutako
Dantza Luzea dantza-
tu zuten herriko dan-
tzariek. Segidan, Uda-
lak luntxa eman zuen
herriko estalpean eta
dantzariak, berriz, baz-
kari eder baten bueltan
bildu ziren.

Trikidantzen
disko berriaren
aurkezpena

Ekainaren 13an aur-
keztu zuen Trikidantzek
bere lehenbiziko dis-
koa Elizondoko Lur
dantzalekuan. Jende
asko bildu zen eta sor-
presa asko izan ziren.
Horietako bat aipatze-
kotan, erran, Ituren,
Aurtitz eta Zubietako
joaldunek ireki zutela
aurkezpena eta jendea-
ren harridura nabar-
mena izan zela.

Hasi dira mutikoen
eskola zaharra
konpontzen
Udalak Izarra enpresari esleitu
dizkio obrak

ARGAZKIAK: MIRIAM ALTZURI

Trinitate Eguna giro ezin hobean 
Eguraldi tristearekin, baina bikain joan zen Trinitate Eguna. Urtero beza-
la, herritarrez gain, inguruko herrietatik ere jende parrasta hurbildu zen
Mendaurrera. Eguerdian enbaltsetan elkartu ziren bazkari eder bat egi-
nez, eta ondotik, dantzaldia izan zen Kristian akordeoilariarekin. Iluna-
barrean, musika doinuekin Aurtitzera jaitsi ziren eta dantzaldia izan zen
Iturengo plazan.

ARGAZKIA: I. UGALDE

Tximistak jota 23 ardi eta aharia hilak 
Ekainaren 6an ezusteko haundia gertatu zitzaion Fermin Elizalderi. Arra-
tsaldean egin zuen eguraldi txarraren eta batez ere, bota zituen tximis-
ten ondorioz, 23 ardi eta ahari bat hil zitzaizkion, tximistak erreta. Biha-
ramunean putre andana ibili zen inguruan.

ITUREN
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Haurrentzako jolasak eginen dira uztaileko
goizetan astelehenetik ostiralera
Leire eta Ixiar Bazterrika izanen dira begiraleak

Fermin ETXEKOLONEA
Aurreko urtean izan-

dako arrakasta ikusita,
aurtengo udan ere non
gozatua izanen dute
haurrek. Uztaileko goi-
zetan denetariko jola-
sak eginen dituzte, as-
telehenetik ostiralera,
9:30etik 12:30era. 

Joan den urtean be-
zala, Leire Bazterrika
herritarra eta Ixiar Baz-
terrika iturendarra iza-
nen dira arduradunak,
eta gisa guztietako ekin-
tzak eginen dituzte. 

Iaz 13 neska-mutiko
elkartu ziren eta Udalak
eskola utzi zien han bil-
tzeko. Besteak beste,
eskulanak egiten aritu
ziren. Horrekin batera,
eskolatik kanpora ere
ateraldiak egin zituzten.
Bestalde, Udalak lehe-
nengo aldiz marrazki eta
kantu lehiaketa antola-

tu zuen joan den urte-
ko Amabirjin bestetan
eta horretan parte har-
tzeko marrazkiak ere
egin zituzten. Taldean
aurretik prestatukota
abesti bat ere kantatu
zuten bestetan.

Mendaur Plana
laster martxan

Zubietarekin batera,
Ituren eta Aurtitz, El-
gorriaga, Doneztebe
eta Sunbillako ur ara-
zoak konponduko di-
tuen Aurtizko araztegia

laster jarriko da mar-
txan. 2006an hasitako
obrak aspaldi akituak
daude, baina oraindik
ez da martxan jarri ur
hornidura sistema be-
rria. Eguna ez dago ze-
haztua baina hilabete

honen bukaerarako ez
bada, egun gutxi barru
hasiko omen da fun-
tzionamenduan.

Mendaur Planaren
barne dago jasoa obra
hau, eta Zubietaren ka-
suan, herritik ura Aur-
titzera eraman eta han
araztutako ura berriz
bueltan etorriko da.

Luis Mutuberria
omendua

Ekainaren 10ean Ar-
kupeak Elkarteak urte-
roko omenaldia eskai-
ni zien aurten 85 urte
bete di tuztenei  eta
Urrezko eta Diaman-
tezko Ezteiak egin di-
tuztenei. Tartean herri-
tar bat izan zen: Luis
Mutuberria Erro. 85 ur-
te bete ditu aurten eta
besteek bezala, oroi-
garria jaso zuen berak
ere.

UTZITAKO ARGAZKIA

Herriko gaztetxoek ederki pasatzeko aukera izanen dute uztail honetan ere.

ZUBIETA
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Fernando ETXEBERRIA
Txantxagorri ehiza

elkarteak hildako baz-
kideak omendu zituen
joan den ekainaren
13an. Haien aldeko me-
zarekin hasi zuten egu-
na. 

Ehiza betidanik ez-
kurrako herritarren «ki-
rol maitatua» izan de-
la gogoratu zuten eta
horren lekuko, agiri his-
torikoak aipatu zituzten
elizkizunean: «1567an
jauntxo edo boteretsu
batzuk Ezkurrako ehiz-
tariei laguntza eskatu
zieten ehizaldi haundi
eta berezi batean la-
guntzeko». 1966an, be-
rriz, lehenengo ehiza
taldea sortu zen, eta

Trifon Gastearena izan
zen lehendakaria. Ge-
rora Bautista Mariez-

kurrenak ordezkatu
zuen. Txantxangorri el-
kartea beranduago sor-

tutakoa da, 1987an,
hain zuzen, eta gaur
egun, 58 bazkide ditu. 

OMENDUAK

Guztira zazpi kide
izan zituzten gogoan
omenaldian: Bautista
Mariezkurrena, Fran-
cisco Gorostiaga, Ca-
lixto Juantorena, Anto-
n i o  N o b l e ,  P a t x i
Gastearena eta Manuel
Elizalde. 

Mezan Jaione Ola-
zabal eta Jon Pelleje-
ro abeslariek ere par-
te hartu zuten eta egu-
nari segida emateko,
40 bazkide inguru el-
kartu ziren Ezkurra ja-
tetxean, bazkaldu eta
anekdotak kontatzeko,
tartean gehiegikeria ba-
tzuk, ehiztari batek bi
kiloko usoa bota zue-
la, adibidez.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Elkarteko ehiztariek hildako beste bazkideak gogoratu zituzten ekainaren 13an.

Hildako zazpi bazkideei omenaldia egin die
Txantxangorri elkarteak 
Meza entzun ondotik 40 bazkide bildu ziren balkaltzera

EZKURRA

ttipi-ttapa
Lagunartean sortu

zen ideia segida izaten
ari da, eta aurten hiru-
garren urtez herritar
guztiak elkartzeko afa-
ria antolatu da. Do-
neztebeko Sanpedro
bestak aitzakiatzat har-
tuta, larunbat honetan,
ekainak 27, eginen da

afaria, Belarra jatetxe-
an.

Duela hiru bat urte
hasi ziren afaria anto-
latzen herrian, Lokari-
ko Amabirjin bestatik
aparte, gutxi elkartzen
direlako. Lehenengo al-
dian Donezteben egin
zuten eta 80 bat lagun
bildu ziren. Duela bi ur-

te Auzan egin zen eta
orduan gutxiago elkar-
tu ziren. Aurten Do-
neztebe aukeratu dute
berriz ere, herritik kan-
po joandakoentzat ere
toki ona delakoan. Guz-
tira 35 lagunek eman
dute afarirako izena.
Seguru ez dela girorik
faltako.

35 lagun elkartuko dira larunbat
honetan Donezteben eginen den
afarian
Herritarren afaria egiten den hirugarren aldia da 

ARGAZKIA: YESICA ESKUDERO

Goikoetxeko teilatuko obrak 
Espainiako Gobernuaren dirulaguntzarekin
Goikoetxeko teilatua konpontzeko lanak las-
ter hasiko dira. 29.734 euroko subentzioa har-
tuko da eta Beintza-Labaiengo Telletxea zur-
gindegiak eginen ditu lanak. Obrak akitzeko
hiru hilabeteko epea izanen du.

ERATSUN
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Gasbidearen %80a
egina dagoela
adierazi du Roig
kontseilariak
Eskualdeko alkateekin bilera egin
zuen ekainaren 15ean Bertizen

ttipi-ttapa
Baztan - Bidasoako

gasbideak izanen dituen
33 kilometro eta erditik
28 eginak daude. Lanen
%80a egina dago, be-
raz. Hala jakinarazi zuen
ekainaren 15ean Bertiz-
ko jauregian Jose Maria
Roig Nafarroako Go-
bernuko Berrikuntza, En-
presa eta Lan kontsei-
lariak, inguruko alkatee-
kin izandako bileran. Bi-

leran inguruko egoera
ekonomikoaz aritu ziren
eta eskualdean horni-
dura eta garapen arloan
departamentu horretatik
aurrikusiak dauden az-
piegiturak azaldu zituen
kontseilariak. 

Gasbidean eginen
den inbertsioa 8,7 milioi
eurokoa da eta horieta-
tik 3,4 milioi Gobernuak
paratuko ditu. Gasbide-
ak Lesaka eta Elizondo

elkartuko ditu eta bana-
keta sarea izanen du
Sunbilla, Doneztebe,
Narbarte, Legasa, Oie-
regi, Oronoz-Mugairi,
Arraioz, Irurita eta Elbe-
ten. 6.200 bizilagun hor-
nituko ditu denera. La-
nen akabaila N-121A
errepideko lanen gara-
penarekin lotua dagoe-
la aipatu zuen kontsei-
lariak. 
Bileran Doneztebeko az-

piestazio elektrikoa
proiektuaren berri ere
eman zen.  Lesaka eta
Doneztebe arteko ar-
gindar linea berria egin
da dagoeneko eta Do-
neztebeko azpiestazioa-
rekin,  Iberdrolak es-
kualdeari eskaintzen
dion argindar zerbitzua
uztailerako hobetuko da.

Langabeziaz ere ari-
tu ziren eta inguruan gai
honen inguruan kezka

handia bada ere, Go-
bernuko ordezkariak ai-
patu zuenez, Baztan-Bi-
dasoan langabeziaren
eragina Nafarroa oso-
koa baino ttikiagoa da.
Honela, 2009 urtean Na-
farroan langabezia
36.375 lagunetik 37.832
lagunera igo den bitar-
tean, Doneztebeko bu-
legoan pixka bat jautsi
egin da, 975 lagunetik
968ra.

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO 

Eskualdeko udaletako ordezkariak Roig kontseilariarekin.

BAZTAN-BIDASOA

Nafarroako Gobernuak
antolatutako literatur
lehiaketako sariak
eskualdean
Arlo guztietan izan dira sarituak

ttipi-ttapa
Nafarroako Gober-

nuak Lehen Hezkuntza-
ko eta DBHko ikasleei
zuzendutako euskaraz-
ko literatur lehiaketetako
sariak banatu zituen ekai-
naren 12an, Nafarroako
Jauregian, eta hainba-
tetan eskualdeko ikasle-
entzat izan ziren.

Bertso-paper lehia-
ketan, Lehen Hezkuntza-
ko bigarren zikloan, Lei-
tzako Erleta ikastetxeko

Joanes Illarregik esku-
ratu zuen lehen saria,Le-
sakako Tantirumairu
ikastolako Paulo Ramo-
sek bigarrena eta Elizon-
doko Baztan Ikastolako
Elur Meokik hirugarrena.
Lehen Hezkuntzako hi-
rugarren zikloan ere le-
hen saria Leitzako esko-
lara joan zen, Martxel In-
txaustik irabazi zuen. Bi-
garren saria Donezte-
beko San Miguel ikaste-
txeko Beatriz Maritore-

nak lortu zuen.
DBHko lehen zikloan,

bigarren saria Goizueta-
ko eskolako Ainhoa Za-
baletarentzat izan zen
eta hirugarrena Berako
Labiaga ikastolako Ibon
Txoperenarentzat. DBH-
ko bigarren zikloan, hi-
rugarren saria Donezte-
beko Mendaur institutu-
ko Irati Arrietak jaso zuen.

Poesia lehiaketan, Le-
hen Hezkuntzako hiru-
garren zikloko lehen sa-

ria Lesakako Irain ikas-
tetxeko Naiara Martinek
eskuratu zuen eta biga-
rrena ikastetxe bereko
Naia Mitxelenak.

Narratiban, Lehen
Hezkuntzako hirugarren
zikloan, bigarren saria
Berako ikastolako  Aritz
Ibarrak jaso zuen eta ak-
zesita Lesakako Irain es-
kolako Idoia Iratzokik.
DBHko lehen zikloan, le-
hen eta bigarren saria
Berako ikastolako Patri-

zia Etxegarai eta Gara-
zi Conderentzat izan zen
eta akzesita ikastola be-
reko Ainara Etxebideren-
tzat. DBHko bigarren zi-
kloan, lehen saria Lei-
tzako Amazabal institu-
tuko Edurne Zabaletak
irabazi zuen.

Lehen Hezkuntzako
bigarren zikloko ikasleei
zuzendutako irakurme-
na eta deklamazio lehia-
keta, Leitzako Sugar tal-
dearentzat izan zen.

UTZITAKO ARGAZKIA: 

Literatur lehiaketako sarituak Perez Nievas kontseilariarekin.

LITERATURA
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Urrezko eta Diamantezko
Ezteiak eta 85 urte bete
dituztenei omenaldia egin
die Arkupeak Elkarteak
Gorraizen
16 bikote eta 85 urteko 36 lagun
omendu dira

URREZKO EZTEIAK
Ramon Migeltorena Mitxelena-Xole Urrutia Irigoien AMAIUR
Eulogio Jaurena Ustaritz-Conchita Bidegain Ustaritz ARIZKUN
Fermin Etxegarai Gainza-Mª Jesus Etxebeste Beola BERA
Francisco Moreno Lopez-Angustias Gama Rivas BERA
Pedro Igartua Elgarresta-Aurora Almandoz Aiertza DONEZTEBE
Jose Larroque Duhalde-Korpus Antzizar Iriarte DONEZTEBE
Juan Cruz Irureta Sarratea-Elvira Nemours Ezponda ELIZONDO
Paulino Retegi Petrikorena-Mª Jesus Arano Barberia ERATSUN
Juan Zestau Labaien-Mª Jesus Juantorena Deskarga EZKURRA
Francisco Apezetxea Zubieta-Felisa Iparragirre Almandoz GOIZUETA
Pedro Sorzabalbere Otxoteko-Francisca Altzugarai Telletxea IRUN
Francisco Biurrarena Bereau-Mercedes Uitzi Gogortza LEITZA
Eduardo Zabala Telletxea-Feliciana Zestau Zabaleta LEITZA
Fulgencio Oteiza Maisterrena-Mª Carmen Ugarte Gortari ORONOZ-M.
Francisco Graziarena Mitxeltorena-Mª Rosa Elizondo Bazterrika SUNBILLA

DIAMANTEZKO EZTEIAK
Miguel Saldias Grajirena-Angela Erasun Iriarte LABAIEN

85 URTEKOAK
Maria Ibarrola Zabala ARANTZA
Eulogio Jaurena Ustaritz ARIZKUN
Juan Jose Iratzoki Nesprias BERA
Maria Loiarte Aranburu BERA
Antonio Maritorena Larrosa BERA
Jabier Taberna Vers DONEZTEBE
Jose Jabier Telletxea ELGORRIAGA
Vicenta Inda Arregi ELGORRIAGA
Juana Agirre Majirena ELIZONDO
Gabriel Goñi Mongaburu ELIZONDO
Bibiana Duhalde Erramuzpe ERRATZU
Mª Candelaria Erramuzpe Oses ERRATZU
Felisa Salaburu Irungarai ERRATZU
Maria Aizpurua Perurena GOIZUETA
Antonio Apezetxea Zubiri GOIZUETA
Mertxe Perurena Apezetxea GOIZUETA
Elias Uitzi Madariaga IGANTZI
Manuel Aznar Lopez IRUN
Adoracion Sanchez Sanchez IRUN
Mª Luisa Solis Casas IRUN
Pakita Garin Caballero LEITZA
Jose Garro Etxarri LEITZA
Fermin Lazkano Baraibar LEITZA
Mª Eugenia Olano Baraibar LEITZA
Carmen Larralde Gaztelumendi LESAKA
Mª Carmen Ugarte Gortari ORONOZ-MUG.
Estefania Inda Aroztegi ORONOZ-MUG.
Basilio Erasun Elizalde SALDIAS
Jesus Mikelarena Baleztena SALDIAS
Fermin Ibarra Agesta SUNBILLA
Maritxu Lastiri Manterola SUNBILLA
Fermina Almandoz Ibarra SUNBILLA
Lucien Arrate URDAZUBI
Cristobal Erasun Elizalde URDAZUBI
Dionisia Elorga Etxeberria URDAZUBI
Luis Mutuberria Erro ZUBIETA

ttipi-ttapa
Arkupeak Erretiratu

eta Jubilatuen Elkarteak
urteroko omenaldi-baz-
karia egin zuen ekaina-
ren 10ean, Gorraizen.
Urrezko eta Diamantez-
ko Ezteiak bete dituzten
senar-emazteak eta 85
urte bete dituzten bazki-
deak omendu zituen, eta

ohi bezala, meza entzun
ondotik, banan-bana
oroigarriak banatu  ziren.

Aurten guztira, Urrez-
ko Ezteiak bete dituzten
15 bikotek jaso dute ome-
naldia; Diamantezko Ez-
teiak egin dituzten ber-
tze bikote batek; eta 85
urte bete dituzten 36 la-
gunek.

Deskontuak
eskualdeko
turismo
enpresetan 

BERTIZ

ttipi-ttapa
Turismo sektorea in-
dartzeko Nafarroako
Gobernuak abiatuta-
ko Navarra, Maneras
de Vivir kanpainare-
kin bat egin dute es-
kualdeko turismo en-
titate aunitzek. Guzti-
ra 76 landa-etxe, hos-
tal, apartamentu, al-
berge eta hotel sartu
dira eskaintza hone-
tan eta alojamendu ho-
riek bisitarien artean,
promozioan sartuta
dauden baliabide tu-
ristikoetarako doako
sarrerak eta deskon-
tuak banatuko dituz-
te. 2009. urte bukae-
ra arte egonen da in-
darrean neurria. Alo-
jamenduek enpresa
hauetako sarrerak edo
deskontuak oparituko
dituzte: Amaiurko erro-
ta, Zubietako errota,
Donamariako Jaure-
gia dorretxea, Urda-
zubiko leizeak, Nar-
barteko Bidasoa Kul-
tur zerbitzuak, Oronoz-
Mugairiko Leurtza
abentura., Zugarra-
murdiko Sorginen lei-
zeak eta museoa, Ber-
tizko Jaurerria Natur
Parkea, Oieregiko Ba-
soan zerbitzu turisti-
koak, Lesakako Bur-
dinaren zentrua, Le-
sakako 4x4 Bortziriak,
Beintza- Labaiengo
Gesrural Gestion tu-
rística  eta Arizkungo
Santxotena parke mu-
seoa. Gobernuak Na-
farroa osoan 1,25 mi-
lioi euro inbertituko di-
tu kanpaina honetan.

ARKUPEAK



herriz herri

2009/06/25 • 497. zbk. 

37

Euskal Herriko Kantu
Txapelketan bigarren
gelditu da Ainhoa
Zabaleta
Aldaketarik ezean, emanaldia
eskainiko du abuztuan herrian

Esteban AROTZENA
Hil honen 6an Bara-

kaldon (Bizkaia) ospatu-
tako Euskal Herriko Kan-
tu Txapelketaren finale-
an bigarren postua es-
kuratu zuen Ainhoa Za-
baletak, 13 urteko kan-
tari eta konpositoreak. 

Hil berria den Joxe-
luis osabari Ainhoak be-
rak egindako Itzaltzen
zoazela pieza kantatu
zuen neskatoak Bara-
kaldon. Letran gai so-
zialak ukitzeagatik sari
berezia eman zioten gai-
nera. Dena den, non au-
keratua bazeukan Ain-
hoak, berak konposatu-
tako beste sei kanta eta
era askotako beste hain-
bat herri-kanta baitauz-
ka bere errepertorioan. 

DBHko lehenengo
maila ikasten du Ainhoa
Zabaletak Goizuetako
eskolan. Hagitz ikasle
ona dela ere jakin dugu.

Aurtengo ikasturtean gi-
tarra ikasten ari da Mu-
sika Eskolan, baina ume-
tatik piano ikasketak egin
ditu. Musika tresna hau
erabiltzen omen du gai-
nera kantak konposa-
tzeko, aurrena letra ida-
tziz eta gero musika pa-
ratuz.

EMANALDIA ABUZTUAN

Etorkizunean musi-
kara dedikatzea da
gaztetxo goizuetarraren
ametsetako bat. Talde
batean kanta tzeko
proposamena jaso du
dagoeneko, baita hu-
rrengo abuztuan herrian
kantaldia emateko ere.
Ikaragarrizko ilusioa egin
omen dio Ainhoari eskari
honek. Gauzak bide one-
an badoaz, Amabirjin au-
rreko astean izanen li-
tzateke hau, azken bi ur-
teetan bezala, Udalak La-
baderoan prestatuko

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Lehen Jaunartzea 
Berandu xamar bada ere, ezin genuen argitaratu gabe utzi maiatzaren 31n
Lehen Jaunartzea ospatu zuten lau morrosko hauen argazkia. 

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Ainhoa Zabaleta kantuan, bere gitarrarekin.

GOIZUETA

duen emanaldian. 
Musikarako eta ikas-

teko dohainez gain, ber-
tsotarako sen aparta
omen du Zabaleta gaz-
tetxoak. Horixe esan zi-
gun behintzat Estitxu
Arotzena bere irakasle-
ak. Eskualdeko bertso-

paper lehiaketa irabazi
berria du aurten ere, eta
Barakaldon kantatu zuen
egun berean Larrain-
tzarren ari beharra zen
bat-bateko eskolarteko
bertso txapelketan. Pe-
na eman omen zion ezin
joan izanak. 

Bukatzeko, esan,
maketatxoa ere graba-
tu duela Ainhoak bere
kantekin. Etxean egina
da eta kopia gutxi xa-
mar kaleratu ditu, fami-
lian, lagunartean eta
Gaztetxean banatzeko
hainbeste.
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Asier IMAZ
Euskara bultzatu eta

sustatzea. Horixe da Kax
Kax Euskara Talde sor-
tuberriaren helburua. He-
rrian talde «ez-formal»
baten beharra zegoela
ikusita, 2008ko urrian
abiatu zuen Kax Kaxek
bere ibilbidea eta geroz-
tik, taldea osatzen, lan-
ildoak hautatzen, kale-
neurketak egiten eta abar
ibili dira. Egindako lana-
ren fruitua ekainaren
16an aurkeztu zuten.

Taldea aurkezteaz
gain, euskararen erabi-
leraren kale neurketaren
emaitzak ere jakinarazi
zituzten. Horren arabe-
ra, herritarren %72ak eus-
kara erabi l tzen du;
%26,4ak gaztelera, eta
%1,6ak beste hizkun-
tzaren bat. Adin taldeei
dagokienean, haurrak eta
gazteak dira batez ere
euskaraz  mintzatzen di-
renak (haurren %91,9a
eta gazteen %93,4a), eta
gutxien helduak (%63,4)
eta adinekoak (%50). Ho-
rrekin batera, aipatu,
emakumezkoek gizo-
nezkoek baino gehiago
erabiltzen dutela euska-
ra: emakumeen %78,6ak
eta gizonen %65,7ak.

Aurrera
finalerdietan 

Nafarroako Herri Ar-
teko Txapelketan multzo
berean jokatu dute Lei-
tzak eta Uhartek. Etxetik
kanpoko partidan bi par-
tida irabazi zituen bakoi-
tzak, aldeko eta aurkako
tanto kopuru berarekin.
Berdiketa Leitzan hautsi
zen, etxekoek 15 tanto-
ko errentaz irabazi baitzu-
ten. Lehen ligaxka amai-
tuta, bi taldeek finaler-
dietarako txartela lortu
zuten: Aurrerak lehen
postuan eta Uharte lauga-
rren. Ondorioz, elkarren
aurka bi partida jokatu
beharko dituzte berriro:
etxean eta kanpoan. Joa-
neko partidak Uharten jo-
katu ziren joan den aste-
buruan eta itzulerakoak
larunbat honetan eginen
dira Amazabalen.

Literatur sariak 
Nafarroako Gober-

nuak euskaraz antolatu-
tako lehiaketetan Leitza-
ko irabazleak ere izan zi-
ren: Joanes Illarregi, Mar-
txel Intxausti, Mikel La-
sarte Cia, Erleta eskola-
ko laugarren mailako Su-
gar ikasle taldea eta Edur-
ne Zabaleta Sasturain.

Kax Kax
Euskara Taldea
aurkeztu dute
Euskararen erabileraren inguruko
neurketa ere egin dute

ARGAZKIA: SAGRARIO LASARTE

Oialde Txokoren denboraldi bukaera 
Astebururo 12 eta 16 urteko gazteak hutsik egin gabe  bildu dira Oialde Txo-
kon, baina orain, ikasturtea bukatu dute. Sasoi bukaera ospatzeko, monito-
reek jokuak prestatu zituzten eta gurasoek arratsaldekoa eskaini zieten. Ba-
lorazioa ere ona izan da, arduradunak pozik gelditu direlako gazteen parte-
hartzearekin eta datorren neguan berriz irekitzeko asmoa dutela aipatu dute.

ARGAZKIA: ASIER IMAZ

Euskara Taldearen aurkezpena ekainaren 16an egin zuten.

LEITZA

ARGAZKIAK: ASIER IMAZ

Sagardo Egun arrakastatsua
Kultur Taldea eta Aurrera Kirol Elkartea «oso gustura» gelditu ziren ekaina-
ren 13an lehen aldiz egin zen Sagardo Egunak izandako erantzuna ikusita.
700 bat sagardo botila edan ziren guztira, Aurrerako eta Kultur Taldeko lo-
goarekin 400 baso saldu ziren, baita grabaturik gabeko beste 150 baso ere.
Pintxoetan 550 txorixo egosi saldu ziren eta gaztarenak 400 inguru. Hu-
rrengo urtean antzeko zerbait egiteko gogoz gelditu dira antolatzaileak.

ttipi
ttapa

% (0034) 948635458

www.ttipi.net
info@ttipi.net
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Juana Mari SAIZAR
Gazteak lagunarte-

an Sanpedro jaiak pres-
tatzen ari dira. Larunbat
eta igande honetan,
ekainak 27 eta 28, os-
patuko dira.Ekitaldien
artean, larunbaterako
Guraso Elkarteak Sen-
davivara antolatu duen
irteera dago. Nahi du-
ten guztiak joan daitez-
ke, autobusa bete arte. 

Nabari da bai uda ai-
legatu zaigula eta ikas-
teko garaia alde batera
gelditu dela. Festatan
murgildu gara erabat.

Sanjuan
bezperako sua 

Herriko gaztetxoak
Sanjuan bezperako sua

egiteko prestaketetan
ibili dira aurten ere, he-
rrian barna pentsu-za-
kuak, egunkariak, kar-
toiak eta abar biltzen
etxez etxe. Azken al-
dian, ohitura bihurtu da,
eta jendeak materiala
gorde egiten du ume-
ek egun horretan dis-
fruta dezaten. Ikusga-
rria izaten da, denak bi-
zikletaz soka batetik ti-
raka ibiltzen baitira he-
rri guztian.

Egur lotearekin
dirulaguntza

Egur lotearen zoz-
keta ekainaren 18an
egin zen baina aurten-
goan berrikuntza bat ba-
dugu aipatzeko: Na-

farroako Gobernutik
agindu berri bat etorri
da, egurra botatzeko ga-
raian, lanean profesio-
nalek ari beharko dute-

la esanez, arriskuak
baztertzeko asmoare-
kin. 

Lege berriaren ara-
bera, %80ko subenzioa

jasoko da. Udalak %20
kobratuko die herritarrei
lotea hartzeko garaian
eta 15 euro ordaindu be-
harko dira.

Larunbatean
Sendavivara joateko
irteera antolatu du
Guraso Elkarteak
Autobusa bete arte edozein joan
daiteke

Maider ANSA
Azken urteetan be-

zala, aurten ere Santio
jaietan ostiral arratsal-
dez, artisau azoka os-
patu nahi dugu. Horre-
tarako, zuen laguntza

behar beharrezkoa de-
la badakizue. Horre-
gat ik zuen postuak
prestatzeko deia egin
nahi dizuegu. Zuen es-
kuz egindako edozerk
balio du, baita zuen ba-

serrietako produktuek
ere. Sagardoa, gazta,
txakolina eta nahi de-
na ekartzeko aukera
zabalik duzue. Beraz,
animatu, denon artean
festa polita antolatzen

da eta. 

TORTILLA LEHIAKETA

Egun berean urte-
roko tortila lehiaketa
ere antolatu dugu eta
horretarako ere zuen

laguntza behar beha-
rrezkoa izango da. Ani-
matu parte hartzera!

Jaietako gainerako
egitarauaren berri hu-
rrengo alean emango
dugu.

Jaietako artisau erakusketan parte hartzeko
gonbitea luzatu dute antolatzaileek
Tortilla lehiaketan parte hartzera ere animatu dituzte herritarrak 

ARGAZKIAK: JUANA MARI SAIZAR

Korpus Eguneko
prozesioa
Bestaberri edo Korpus
Egunean aspaldiko ohitu-
rak mantendu egiten dira
herrian. Prozesioa egiten
da eta batez ere, aipaga-
rria dena, Polañenean jar-
tzen den aldarea da. As-
paldiko ohitura da eta ia
mende osoa bada txoko
horretan jartzen dela, 90
urte zehazki. Aurten ere
ez zuten hutsik egin he-
rritarrek.

ARESO

ARANO
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ttipi-ttapa
Ekainaren 8ko goi-

zean hil zen Kepa Ariz-
mendi, sortzez elizon-
darra baina urte auni-
tzez Lapurdiko hiribu-
ruan, Baionan, bizi zen
50 urteko iheslari politi-
koa eta margolaria. Etxe
atarian hilik topatu zu-
ten Arizmendi, odol isu-
ri bat izan eta kalean
bertan.Hala adierazi
zuen AAM Amnistiaren
Aldeko Mugimenduak,
eta bide batez, Keparen
senide eta hurbilekoei
elkartasuna adierazi
nahi izan zien.

Ekainaren 11n erre-
fuxiatuek agurra egin
zioten Baionako beila-
tokian, eta handik Eli-
zondora eraman zuten.
Egun berean, ilunaba-
rrean harrera egin zion-
ten eta ekainaren14an,
berriz, omenaldia.

Margolari gisa hain-
bat lan egindakoa zen,
eta bertze artista ba-
tzuekin batera, Ur tal-
deko kidea zen. Bere al-
deko meza, ekainaren
12an egin zen Elizon-
don.

Kepa Arizmendi as-
ki ezaguna zen Bazta-
nen eta inguruan. Erra-
terako, Ttipi-Ttapan hain-
bat kolaborazio eginda-
koa da eta Xorroxin Irra-
tiaren logotipoa ere be-
rak marraztutakoa da. 

Kepa Arizmendi margolari
elizondarra hil da Baionan
Odol isuri bat izan eta etxe atarian hil zen

BAZTAN

«Espazioa dugu bizilagun, partikulen artean zureak ere…»
Kepak maiz bere margolanak 

holako esaldiekin osatzen zituen…
Lagunarteko gizona izan da beti, sortzaile hutsa, 

xumea eta hitz guttikin aunitz erten duten horietakoa…
Zure heriotzak solasik gabe utzi gaitu… 

Gure artean begiradak negartsu eta ixilunea da nagusi… 
Hasieran zureak diren hitzak gureak egin ditugu,

espazioaz bezainbertze 
bakoitzak bere oroitzapenak dituela bizilagun 

eta gure oroitzapenetan dauden partikulen artean 
zu beti hor egonen zarela erteko. 

Edonon zarela ere,
muxuak eta besarka haundi-haundi bat.

BAZTANGO MARGOLARIAK ETA UR TALDEA

UTZITAKO ARGAZKIA

Sortzez Elizondokoa izan arren, Kepa Arizmendi
aspaldiko urteetan Lapurdin bizi zen.
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LLaarruunnbbaattaa 44
12:00etan bestei ha-

siera emateko txupina-
zoa. 16:00etan plater-
tiroketa lehiaketa eta
sari banaketa. 21:30-
ean Baztan-zopak. On-
dotik gaupasa JALIS-
KO BAND taldearekin.

IIggaannddeeaa 55
HHaauurrrreenn EEgguunnee
11:30ean Meza Na-

gusia. 16:00etan mus
txapelketa eta ondotik
sari banaketa. 16:30-
ean Patxin eta Potxin
pailazoen ikuskizuna.
Ondotik txokolatada.
20:00etatik 22:00eta-
ra dantzaldia FRAN-
TZISKO akordeoilaria-
rekin. 22:00etan pata-
ta tortilla lehiaketa. Ge-
ro tortillak dastatzeko
aukera.

AAsstteelleehheennaa 66
ZZiikkiirroo jjaatteeaa

8:00etan sua piztea.
10:00etan gosaria.
14:00etan zikiro jatea
FRANTZISKOk alaitu-
ta. Ondotikhainbat txa-
pelketa. 21:00etan ez-
kil jotzea. 22:00etanafa-
ria. Gauean dantzaldia
FRANTZISKOrekin.

AAsstteeaarrtteeaa 77
SSaannffeerrmmiinn EEgguunnee

11:00etan Meza Na-
gusia Sanfermin sain-
duaren omenez. 14:00-
etan Gazte Bazkaria.
16:00etan partxis lehia-
keta eta sari banaketa.
18:00etan frontenis txa-
pelketako finala eta sari
banaketa. Arratsaldean
eta gauean dantzaldia
JOXE ANJELekin. Goi-
zaldera GAIXOA NI.

AAzzppiillkkuueettaakkoo SSaannffeerrmmiinn
bbeessttaakk uuzzttaaiillaarreenn 44ttiikk 77rraa
Zikiro Egunean, bazkalondoan, herritarren artean hainbat txapelketa jokatuko dira

ARGAZKIAK: MIREN BARAZABAL

Azpilkuetako Sanfer-
minetan, gazteen gus-
tukoa izaten den eki-
taldietako bat Gazte
Bazkaria izaten da. Aur-
tengoan asteartearekin
eginen da, bestetako
azken egunean. Segu-
ru ez dela girorik falta-
ko!

BAZTAN
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Maite OTEIZA
Hondarreko hilabete-

an, Baztango herrietan
zenbait kexa agertu di-
ra, kontenedoreak edo
zaborrontziak lekuz al-
datu dituztelakoz. Honen
arrazoia batzarrearen bi-
dez jakinarazi zitzaien
herritarrei: Arangurengo
zabortegitik mehatxatu
dutenez, Baztandik ez
badute zaborra ongi be-
reizita jasotzen, ez dute
onartuko hemendik era-
mandako zakarrik. 

Badirudi, zabor orga-
nikoentzako den edu-
kiontzietarat, papera,
kartoia, plastikoak, bei-
ra… denetarik botatzen
dela. Bereziketa ez ba-
da hemen egiten, han-
go langileek egin behar
dute.

Arazo honi irtenbidea
emateko, herri guztieta-
ko hiruzpalau lekutan za-
borrontzi guztiak elkar-
tzea otu zaio Udalari, de-
nak elkarrekin egonez
gero, zaborra errazago
bereiziko delakoan.

Baztandar guztien
arazo garrantzitsu honi
aurre egiteko, denen in-
plikazioa beharrezkoa

da, irtenbide gabeko ara-
zoa bihur ez dadin.

Ikasturte
akabaila 

Ikastetxe guztietan
ikasturteari adio erran
diote ikasleek. Urte oso-
an, lan gogorra egin on-
dotik, ongi akitu nahi izan
zuten eta hainbat besta
eta ateraldi egin zituzten.
Ikasleak nekatuak, ner-
biostuak, airetuak ibili zi-
ren azken lanei bukaera
emanez. Orain, ordea,
bateriak kargatzeko te-
norea da, hurrengo irai-
lean gogotsu hasteko.
Ongi pasa uda!

LEKAROZKO INSTITUTURA

BISITAK

Herrietako eskoleta-
ko, San Francisco Javier
ikastetxeko eta Baztan
Ikastolako 6. mailako
ikasleek ekainean bisita
gidatuak egin zituzten Le-
karozko instituturat.
2009-10 ikasturtean eu-
ren ikastetxe berria no-
lakoa izanen den eta no-
la funtzionatzen duen
ezagutzeko aukera izan
zuten. Agustin Olabe zu-
zendariak harrera egin

zien. Hasierako solasal-
dian ikasketen ezauga-
rriak, ordutegia, ikas-
gaiak… azaldu zizkieten.
Ondotik, Ana Etxeberria

orientatzailearekin, ins-
talazioak bisitatu zituz-
ten: musika gela, tekno-
logia gela, ikasgelak, li-
burutegia… Ikasleak

kontent, urduri eta aldi
berean ilusioz atera zi-
ren, heldu den ikasturte-
an ikastetxe berrirat gan
beharko dutelakoz.

Zaborrak behar
bezala bereizten ez
direlako neurriak
hartu ditu Udalak
Edukiontzi guztiak elkarrekin
paratu dira errazago bereizteko ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Arizkun albokarien doinura
Nafarroako Albokariak elkarteak antolatuta, Euskal Herriko VIII. Albokarien
Topaketa egin zen ekainaren 6an Arizkunen. 30 bat musikari elkartu ziren
eta goizean goizetik albokaren doinuak nagusitu ziren. Goizeko kalejira eta
ekitaldien ondotik, bazkaldu egin zuten eta arratsaldean Mutildantzak eta
Muxikoak izan ziren. Nafarroako Albokariak taldearen erranetan, «gure in-
guruan kasik desagertua izatetik, musika-tresna zabaldua izatera pasatu
da». Aurten zortzigarren edizioa bete du Albokari Topaketak, baina lehen al-
dia izan da Nafarroan ospatu dela.

UTZITAKO ARGAZKIA

Almandozko muslari finak
Kaliforniako Iparreko Ibarra izeneko klubean mus txapelketa egin dute be-
rriki eta irabazleen artean, baztandarrak izan dira nagusi, etxe berekoak, gai-
nera, Almandozko Sarratea familiakoak. Txapeldunak Anastasio Sarratea
eta Guillermo Blanco asturiarra izan ziren eta azpitxapeldunak Eugenio eta
Fulgencio Sarratea anaiak, Anastasioren senideak. Lerro hauen bidez, in-
guruan bizi diren baztandarrei klubean sartzeko gonbitea luzatu nahi izan
diete Iparreko Ibarretik.

BAZTAN



herriz herri

2009/06/25 • 497. zbk. 

43

ttipi-ttapa
Komisariarik ez, he-

rriak ez du nahi lelope-
an, 400 lagunek bat egin
zuten Elizondoko Baz-
tanberri auzoko bizila-
gunek ekainaren 13ra-
ko deitutako manifesta-
zioarekin. Manifestazioa
komisaria egin nahi den
Baztanberri auzotik ate-
ra zen eta karrikaz ka-
rrika ibili ondotik, Foruen
Plazara ailegatu zen,
Balleko Etxearen aitzi-
nera.

Miren Karmele Go-
mez eta Javier Quinta-
nok manifestazioaren
akabailan irakurritako
komunikatuaren arabe-
ra, bizilagunak ez dau-
de ados «Udalak 30 ur-
terako baztandar gu-
ziena den lurzati hori Na-
farroako Gobernuari do-
an uztearekin, zertara-
ko eta foruzainen komi-
saria egiteko». Lur zati
hori Baztanberriko au-
zotarrek utzi zioten Uda-
lari, erabilera publikoa
emateko, zerbitzu be-
rriren bat edo orain ar-
te bezala berdegune be-
zala uzteko, «baina ez
zaigu hain komisaria
handia egiteko lekurik
egokiena iruditzen».

Komisariak Nafarroa-
ko ipar-mendebalde
osoari zerbitzua ema-
nen lioke, 25.000 bizi-

laguni. «Horregatik ez
dugu ulertzen 3.200 bi-
zilagun dituen herri ba-
teko auzorik jendetsue-
nean paratzea».

Auzotarrak kontent
gelditu ziren deialdiak
izandako erantzunare-
kin, «jende gazte aunitz
zegoen, espero genuen
bezalaxe». Hemendik
aitzinera komisariarekin
gertatzen dena zorrotz
begiratuko dutela aipa-
tu zuten bizilagunek,
hain zuzen, uztailaren
1eko Batzar Nagusian
aztertuko den gaietako
bat izanen baita. Ko-
munikatua irakurri on-
dotik, jendeak txalo egin
eta «herriaren hitza
errespetatu» oihukatu
zuen.

Bertzalde, aipatu, da-
goeneko 800 sinadura
bildu dituztela komisa-
riaren kontra.

PARLAMENTUAN

EZTABAIDAGAI

Astelehen honetan
akitzekoa zen komisa-
riaren proiektua idazte-
ko kontrataziorako es-
kaintzak aurkezteko
epea eta asteartean Na-
farroako Parlamentuan
gaia aztertzekoa zen.
Aipatu, bertzalde, joan
den ortziralean, Bazta-
berriko auzotarrak Uda-
larekin bildu zirela.

Bai Euskarari
Ziurtagiriaren
banaketa

Larunbat honetan,
ekainak 27, Ziurtagiria-

ren Elkarteak Baztango
enpresa, saltoki eta gi-
sa guztietako entitateei
Bai Euskarari Ziurtagi-
rien banaketa eginen

die. Arizkunenea Kultur
Etxean eginen da ba-
naketa ekitaldia, 13:00-
etan hasita. 50-60 Ziur-
tagiri banatuko dira.

BAZTAN

Komisariarik ez dutela nahi aldakarrikatu
dute 400 lagunek Elizondon
Herriaren hitza errespetatzeko exijitu zuten ekainaren 13ko manifestazioan

ARGAZKIA: ONDIKOL

Antolatzaileak gustura gelditu ziren manifestazioak izandako erantzunarekin.

ARGAZKIA: ZALDUA

Jaunartzeak Almandozen
Joan den ekainaren 14an Alazne eta Oihan bi gaztetxo hauek Lehen Jau-
nartzea egin zuten.

ttipi
ttapa

% (0034) 948635458

www.ttipi.net
info@ttipi.net
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Xan HARRIAGUE
Europako hautes-

kundeetan, EHA Eus-
kal Herriaren Aldek, Mi-
xel Gerendiainen ze-
rrendak, eskuratu ditu
boto gehien gure he-
rrian. 204 saratarrek
eman diote botoa EHA-
ri. UMP bigarren geldi-
tu da, 136 botorekin eta
EAJ-PNB, Jean Aniotz-
behereren zerrenda, hi-
rugarren, 121 botore-
kin. AB barneratzen
zuen Europe Ecologie
laugarren atera da, 73
botorekin. 

Frantziako alderdi
sozialistak 29 boto bai-
zik ez ditu eskuratu, eta
MODEMek are gutxia-
go, 26, hain zuzen ere.
Gaineratiko alderdi
guztiek ez dute babes
adierazgarririk eskura-
tu. Guztira 1.870 herri-
tarrek zuten bozkatze-
ko eskubidea, baina
692k baizik ez dute ba-
l iatu, horien artean
25ek zuri edo balioga-
be bozkatu dutelarik.
Abstentzio haundia
izan da, %63koa.

ABERTZALEEN

NAGUSITASUNA

Banatuta aurkeztu
badira ere, hautagaitza
abertzaleek gehiengoa
eskuratu dute. EHAk
bozka tu  du tenen
%30,6a eskuratu du eta
EAJ-PNBk %18,1a. Eu-

rope Ecologiek eskura-
tu dituen botoen artean
zaila da jakitea zenbat
izan diren abertzaleak,
baina batzuk hala izan
direla pentsatzen ahal
da. Orduan, erran nahi
luke botoen erdia baino
gehiago abertzaleak

izan direla. 
Joan den urteko kan-

tonamendu bozetan
Euskal Herria Bai aber-
tzaleen koalizioak 626
boto eskuratu zituen.
Oraingoan baino gehia-
go. Abstentzio handia
izan dela eta, boto ko-

purua murriztu da, bai-
na bataz-besteko or-
dezkaritza hazi. Iaz
abertzaleek %42,4a
izan zuten eta aurten
%50 inguru, beti ere
kontuan hartuz Europe
Ecologie barnean diren
boto abertzaleak zen-
bagaitzak direla. 

Frantziako indarrei
beg i ra tu ta ,  be r r i z ,
UMPk botoen %20,4a
eskuratu du, iazko kan-
tonaletan baino anitzez
guttiago, orduan ge-
hiengo osoa eskuratu
baitzuen lehen itzulian.
PSF eta MODEM ez di-
ra ezta botoen %5era
ere arribatzen. 

Eskola
publikoaren
besta

Ikastola eta serro-
ren eskolaren ondotik
eskola publikoak iza-
nen du bere besta as-
teburu honetan. La-
runbat goizetik aitzine-
ra hainbat animazio iza-
nen dira plazan eta
arratsaldean, berriz,
haurren ikuskizuna. 

EHAk irabazi ditu hauteskundeak Saran 
eta UMP izan da bigarren bozkatuena
Abertzaleen artean gehiengo osoa eskuratu dute gure herrian

SARA

ARGAZKIA: X. HARRIAGUE

Merkatuak uztailetik aitzinera
Azken bi urte hauetan bezala, uda partean merkatua eginen da ortzegun
goiz guziz plazan uztailaren 2tik buruilaren 10a arte. Fruituak, barrazkiak,
zerrikiak, ahatekiak, gasnak, jogurtak eta erreximenta bezalako janariak
salduko dituzte herriko eta inguruetako ekoizleek. Horiez gain, uztailean
eta abuztuan merkatu nagusi bana eginen da janari eta eskulanekin. 
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Margari eta Koro
Guraso Elkarteak an-

tolaturik ekainaren 29tik
uztailaren 17ra Urdazu-
bi eta Zugarramurdiko
haurrendako ludoteka
zerbitzu bat eskainiko da.
Astelehenetik ortziralera
eta goizean 11:00etatik
13:00etara izanen da, bi
herrietan antolatuko di-
ren ekintzetan. 

Izena emateko epea
ekainaren 19an etsi zen,
baina plaza batzuk gel-
ditu direnez, ekainaren
26a arte bertze epe bat
ireki da. 

Informazio gehiago
hartzeko Guraso Elkar-
teko edozeini galdetzea
nahikoa da.

Urdazubiko
Turismo
Bulegoan langile
bila

Urdazubiko Turismo
bulegoan aritzeko langi-
le bila ari da Bertizko Par-

tzuergo Turistikoa. Eus-
kara, gaztelania eta fran-
tsesa jakitea eskatzen du
eta horrez gain, turistei
harrera egiteko trebeta-
suna izatea. Nafarroa eta
Baztan-Bidasoa ezagu-
tzea ere kontuan hartu-
ko du. 

Partzuergoak hiru hi-
labeterako kontratua es-
kainiko du eta interesa-
tuek ortzegun hau baino
lehen curriculuma helbi-
de honetara bidali be-
harko dute: bertiz@con
sorciobertiz.org.

Pilotaren
Unibertsoa

Aitzineko urteetan be-
zala, aurten ere Pilota-
ren Unibertsoa jaialdia
eginen da Urdazubin,
Bertizko Partzuergo Tu-
ristikoak antolatuta. Hiru-
garren edizioa izanen da
eta ekitaldiak uztailaren
24an eta abuztuaren 8an
eta 22an izanen dira.

Ludoteka zerbitzua
eskainiko da
ekainaren 29tik
uztailaren 17ra 
Zugarramurdiko eta Urdazubiko
haurrentzat izanen da

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Ikasturte bukaera 
Astelehen honetan, hilak 22, akitu zuten ikasturtea eskolako neska-muti-
koek eta behar bezalako akabaila emateko besta eguna izan zuten. Guraso
Elkarteak antolatuta titiriteroen bisita izan zuten eta ondotik denek elkarre-
kin bazkaria egin zuten. Argazkia ikasleak Korrikan atera zirenekoa da.

URDAZUBI-ZUGARRAMURDI

ARGAZKIA: KORO ETA MARGARI

Bestaberri Eguneko prozesionea
Aitzineko bi urteetan egin gabe gelditu zena, aurten lortu da: Bestaberriko
prozesionea egitea. Urteak pasatu ahala, aldatuz gan da prozesione hau, eta
aldaketa haundiena egunarena da, duela urte andanatik hunat ez baita Bes-
taberri egunean egiten, bezpera arratsean baizik (apez faltagatik). Bertzal-
de, lehen plazan ematen zen aldarea orain Elizargietetan ematen da, eta ka-
rrikak apaintzeko lanak ere arras ttikitu dira, gaur egun ez baita lurrean oiha-
lik eta belarrik ematen. Hala ere, duela 30 bat urte ahantzita zegoen usai bat
aurten berreskuratu da: elizako hiru estandarteak atera ziren, prozesionea-
ri izugarri itxura ponpoxoa emanez.

 



ttipi-ttapa • herriz herri

2009/06/25 • 497. zbk. 

46

Franck DOLOSOR
Cédric Béchade Au-

berge Basque ostatu-
ko jabea ospetsua bi-
lakatu da Michelin gi-
dak eman zion izarra
ez zuela begi onez ikus-
ten erran baitzuen. Ho-
rren karietarat, elka-
rrizketa ere egin genion
Ttipi-Ttapan. 

Duela hiru urte, Do-
nibane Lohizuneko bi-
de zaharrean den jate-
txea osoki berritzea de-
liberatu zuen Limousin
eskualdeko sukaldari
gazteak. Berehala ha-
rremanetan sartu zen
Kepa Etchandy euskal
argazkilariarekin eta
orain bi gizonak lagu-
nak dira. 

Azken hogoita ha-
mar urte hauetan Baio-
nan finkatua den xibe-
rotarrak 140 argazki
erakusten ditu egun
hauetan Auberge Bas-
que ostatuan paratu
duen erakusketan. 

Egun batzuen bu-
ruan, Mon Pays (Nire
herria) argazki bilduma
plazaratuko du Kepa
Etchandyk Atlantica ar-
gitaletxearekin. Liburu
berri hunen aintzinso-
lasa Zigor zizelkariak
egin du. Preseski Zigor
artistaren bi lan ikus-
gai daude Auberge
Basque ostatuan.

Europako
hauteskundeak 

Europako hautes-
kundeek Frantziako
emaitza bertsuak izan
dituzte Senperen ere:
abstentzio haundia
(%60,12), eskuina na-
gusi –aitzineko aldian
baino 106 boto gehia-
go–, sozialistek eta
zentristek boz ainitz
galdu dituzte –117 eta
42 gutxiago, hurrenez
hurren–, eskuin mutu-
rra desagertzekotan da
eta ekologisten bata-
suna indartsu –2004an
baino 153 boto gehia-
go–. 

José Bové laborari
sindikalista ezaguna
Senperen izan zen
maiatzean Herri Urra-
tsen karietarat eta sen-
pertarrek bigarren to-
kian sailkatu dute Bo-
vék, ekologistek eta
Abertzaleen Batasunak
osatu duten koalizioa.
Batasunaren inguruko
abertzaleak hirugarren
indarra izan dira eta be-
ren emaitza hobetu du-
te, duela bortz urte bai-
no 10 boto gehiago ja-
soz. 

Eusko Alderdi Jel-
tzalea lehen aldikotz
presentatu da eta boz
abertzaleen kopurua
haunditzea erdietsi du
Senperen. 

BERTZE HERRIETAKO

DATUAK

Zortzigarren orrial-
dean ekainaren 7ko
hauteskundeen emai-
tzak ikus daitezke he-
rriz herri, baina aitzi-
neko urteetakoekin
konparazio bat egite al-
dera, Senpereko datu
guziak jaso ditugu he-
men.

Kepa Etchandy argazkilariaren lanak
ikusgai dira Auberge Basque jatetxean
140 argazki baino gehiagorekin osatu dute erakusketa

ARGAZKIA: EITB

EAE eta Iparraldeko hautetsiak elgarrekin
Eusko Jaurlaritza berria eta Iparraldeko Euskararen Erakunde Publikoa
elkarlanean ariko dira ondoko urteetan ere. Ezkerrak eta eskuinak bat
egin dutenetik euskal abertzaleak gobernutik kanpo emateko, ez zen ba-
tere argi euskal gobernamendu berriak zer eginen zuen mugaz gaindiko
harremanen sailean. Berriki bi aldeetako hautetsiek bi bilkura egin di-
tuzte, Bilbon eta Baionan, eta elkarlanarekin segitzeko asmoa erakutsi
dute. Telebista analogikoa itzaltzekotan delarik Europa osoan, hautetsiek
hitzartu dute behar diren urratsak eginen dituztela EITB Iparraldean ere
ikusteko numerikoan edo digitalean. Proiektua luzea izanen da baina de-
na ongi badoa Senperen ere ikusi behar genituzke ETB1 eta ETB3 egun
oroz euskara hutsean ari diren bi kateak. 

SENPERE

URTEA 2009 2004 1999

UMP 417 (%27,01) 311 137
Europe Ecologie 263 (%17,03) 150 141
EHA 187 (%12,11) 177 -
Modem 152 (%9,84) 194 183
PSF 127 (%8,23) 244 137
EAJ-PNB 87 (%5,63) - -
NPA 66 (%4,27) 25 68
Front National 36 (%2,33) 69 33
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SORTZEAK
Enea Erkizia Amoros, Doneztebekoa,
ekainaren 7an.
Ekiñe Goñi Oskotz,Arantzakoa, maia-
tzaren 31n.
Oihan Antzizar Begiristain, Lekun-
berrikoa, maiatzaren 28an. 
Leiane Rementegi Ariztia, Urdazubi-
koa, ekainaren 11n.
Oihan Pinto Maritxalar, Berakoa, ekai-
naren 9an.
Mohamed Abderrahman Mohamed-
cheij, Doneztebekoa, ekainaren 2an.
Naiara Aranguren Zaldua, Lesaka-
koa, ekainaren 10ean.
Uxuri Anduaga Jorajuria, Sunbilla-
koa, ekainaren 2an.
Ander Larraburu Hernandorena, Sun-
billakoa, ekainaren 5ean.
Iñaki Bazterrika Illarregi, Iturengoa,
ekainaren 4an.
Oihan Azkarate Elizegi, Anizkoa, ekai-
naren 7an.

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

HERIOTZAK
Carmen Peña Perugorria, Berakoa,
maiatzaren 30ean, 80 urte.
Antonio Antzizar Arrupea, Donezte-
bekoa, ekainaren 4an, 68 urte.
Jose Zarranz Irabuena, Legasakoa,
ekainaren 5ean, 73 urte.
Pascual Pegneguy Juanikotena, Eli-
zondoka, ekainaren 5ean, 77 urte.
Mª Paz Martinez Laskurain, Berakoa,
ekainaren 9an, 88 urte.
Mª Luisa Perotxena Elizegi, Irurita-
koa, ekainaren 11n, 101 urte.
Francisco Etxepare Madariaga, Le-
sakakoa, ekainaren 12an, 81 urte
Justo Berasategi Sukuntza, Leitza-
koa, ekainaren 13an, 88 urte
Angela Erasun Iriarte, Beintza-La-
baiengoa, ekainaren 14an, 89 urte.
Juan Bautista Telletxea Elizondo,
Igantzikoa, ekainaren 14an, 95 urte.
Felisa Mariezkurrena Apeztegia, Lei-
tzakoa, ekainaren 14an, 83 urte.
Isabel Ballesteros Jauregi, Elizon-
dokoa, ekainaren 15ean, 86 urte.

EZKONTZAK
Asier Lazkano eta Elixabet Zozaia,
Berakoak, ekainaren 6an Beran. 
Jon Koldo Arburua Lukanbio eta Ei-
der Portu Zubieta, Arantzakoa eta Le-
sakakoa, ekainaren 6an Lesakan.
Iñaki Agirre Apezetxea eta Amaia
Agirre Elorriaga, Leitzakoak, ekaina-
ren 11n Leitzan.

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

Juan Bautista
TELLETXEA ELIZONDO

Igantzikoa, 2009ko ekainaren 14an
Sortzeak beti berekin dakar

noizbaitere hil beharra
jakinda ere ezin apaldu

begietako negarra
laurogei eta hamabortz urtez

eman zenigun indarra
zure muxuak, zure laztanak

besarkadak, irrifarra
beti gurekin izanen dira
gorderik aitatxi xaharra.

ZURE FAMILIA

herriz herri

Jose Mª
ARBURUA TOMASENA
Etxalar, 1999-VI-27 (X. urteurrena)
Denborak mina txikitzen du, 

maitasuna, berriz, haunditzen doa.

ETXEKOOK MAITE ZAITUGU

Justo 
BERASATEGI SUKUNTZA 

Leitzan hil zen ekainaren 13an, 88 urte zituela

88  udaberritan 
eman digun maitasun eta umorea

88 udaberri goxotan
loratu den landarea

joan egin da gure attuna 
gizon ona, alai eta dotorea

betiko bihotzen eramango zaittugu.

ZURE FAMILIA
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ttipi-ttapa
Bera zen faboritoa

eta ez zuen hutsik egin.
Ander Erasun aurtizta-
rrak aise irabazi zuen
Urrezko Aizkorako fina-
la, 19 urtez azpikoen ka-
tegorian. Ruben Sara-
legi leitzarraren kontra,
hiru proba irabazi zituen
eta Saralegik bi. 

Lehen proban leitza-
rra izan zen nagusi, 45
ontzako enborra 30 kol-
petan ebaki baitzuen.
Erasunek bi gehiago
eman zizkion. Bigarren
proban, berriz, Male-
rrekara joan zen garai-
pena: 53 segundotan
ebaki zuen tamaina be-
reko egurra, eta minu-
tu eta segundo batean
Saralegik. Hirugarrena,

lehenbizikoa bezala, lei-
tzarrak irabazi zuen, 51
segundotan moztu bai-
tzuen zutikako enborra

eta minutu eta 11 se-
gundotan aurtiztarrak. 

Saioa bukatzeko fal-
ta ziren bi probak Era-

sunentzat izan ziren.
Laugarrenean, kanaer-
dikoa ebaki behar izan
zuten eta minutu eta 31

segundo behar izan zi-
tuen horretarako Era-
sunek; Saralegik, berriz,
minutu eta 57 segun-
doan.

Azken proban bi ka-
naerdiko eta bi 60 on-
tzako ebaki zituzten eta
Erasunek 13 minutu eta
58 segundoan egin zuen
lana. Saralegik 15 mi-
nutu eta 17 segundoan.

Sailkapen orokorre-
an, 18:05eko denbora
egin zuen Erasunek
guztira eta 19:36koa lei-
tzarrak.

19 urtez azpikoen
txapelketa irabazita, 23
urtez beheitikoa ere jo-
katuko du Ander Era-
sunek Aitzol Atutxa jo-
an den urteko txapel-
dunaren kontra. 

Ander Erasunek irabazi du 19 urtez
azpikoen Urrezko Aizkolarien Txapelketa
Saralegiren kontra irabazi zuen finala ekainaren 6an Azpeitian

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Sasoi betean dagoela erakutsi du bertze behin Ander Erasunek.

ttipi-ttapa
Doneztebeko San-

pedro besten barne,
Nafarroako Bigarren
Mailako Aizkora Txa-
pelketako kanporake-
ta jokatuko da larunbat
honetan, ekainak 27.
17:00etan hasiko da
ikuskizuna eta guztira
14 aizkolari ariko dira

lehian, tartean eskual-
deko hamar.

Hauek izanen dira
parte hartuko dutenak:
Luis Mari Belarra (Do-
neztebe), Juan Telle-
txea (Doneztebe), Je-
sus Etxeberria (Bein-
tza-Labaien), Xabier
Mindegia (Beintza-La-
baien), Jon Telletxea

(Beintza-Labaien), Xa-
bier Ariztegi (Etxalar),
Arkaitz Olano (Leitza),
Jon Rekondo (Leitza),
Oihan Larretxea (Be-
ra), Patxi Mindegia

(Zubieta), Juan Jose
Erdozia (Etxarri Ara-
natz), David Amillano
(Altsasu), Sergio Man-
daz (Garralda) eta Da-
niel Vicente (Otsagi).

Doneztebeko saio-
ko bortz lehenbizikoek
aitzinera egitea txarte-
la lortuko dute, eta az-
keneko biek maila gal-
duko dute.

Nafarroako II. mailako
Aizkora Txapelketako
kanporaketa jokatuko da
larunbatean Donezteben
14 aizkolari ariko dira lehian,
horietatik 10 eskualdeakoak

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Larunbatean Donezteben ariko diren aizkolarietako batzuk. Ezkerretik hasi-
ta, Juan Telletxea, Xabier Mindegia, Jon Rekondo eta David Amillano.
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ttipi-ttapa
Fernando Etxegarai

beratarrak bertze ga-
raipen bat eskuratu zuen
ekainaren 6an Legasan,
Bertizaranako Bigarren
Krosa irabazita. 25 mi-
nutu eta 10 segundo be-
har izan zituen Legasa,
Narbarte eta Oieregi ar-
teko 7,5 kilometroko ibil-
bidea osatzeko, biga-
rren sailkatu zen Sabin
Arrutik baino bi segun-
do guttiago. Hirugarren,
berriz, Daniel Sanz gel-
ditu zen. 25:18ko den-
bora egin zuen.

Emakumezkoetan,
Igantzin bizi den Cristi-

na Arbues izan zen az-
karrena. 31 minutu eta
8 segundotan egin zuen
ibilbidea. Bigarren Ai-
nara Agirre izan zen,
37:11ko denbora egin
zuen. Eta hirugarren
emakumezkoa Idoia
Amezkua (38:47).

59 lasterkarik hartu
zuten parte krosean, jo-
an den urtean baino
gehiago –iaz 40 atera
ziren–, eta horietatik sei
izan ziren emakumez-
koak. Sari banaketaz
gain, kirol materialak eta
eskualdeko produkutka
zozketatu zituzten an-
tolatzaileek.

Fernando Etxegarai eta Cristina Arbues
nagusi Bertizaranako II. Herri Krosean
59 lasterkarik egin zuten 7,5 kilometroko ibilbidea

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Helmugaratu zen lehen emakumezkoa Cristina Arbues izan zen. Patxi Ira-
tzoki igantziarrarekin egin zuen ibilbidea.

LASTERKETA

ttipi-ttapa
Hiru eta bi Irujoren

alde. Irujok buruz buru-
ko hirugarren txapela
jantzi duelako eta Olai-
zola II.ak birekin segi-
tzen duelako. Hiruga-
rrena lortzeko aukera
eduki zuen ekainaren
7an, buruz buruko fina-
lean, baina ezin izan
zuen. 12-22 Iberokoa
gailendu zitzaion.

Donostiako Atano
III.a pilotalekua goraino
betea zegoela jokatu zu-
ten partida Irujok eta Ai-

marrek, elkarren aurka-
ko hirugarrena. Ez zen
baten zein bertzearen
aldeko oihu eta pan-
kartarik falta izan, bai-
na azkenean Irujoren al-
dekoak gehiago izan zi-
ren.

Txapelketa berezia
izan da goizuetarraren-
tzat. Ruben Belokik eta
Abel Barriolak ezin izan
zutelako bere aurkako
partida jokatu, eta Xa-
bier Urberuaga kanpo-
ratzearekin zuzenean
ailegatu zen finalera. Be-

harbada horregatik eta
Irujo sasoi betean da-
goelako, jendeak ere fa-
borito argi ikusi zuen fi-
nalaren atarian Ibero-
koa. 

Hasiera orekatua
eduki zuen partidak, eta
nahiko berdinduta ibili
ziren. Partidaren biga-
rren zatian, ordea, Iru-
joren jokoa nagusitu zen. 

Partida bukatuta,
Olaizolak «nekatuta eta
deskonektatzeko go-
goz» zegoela aitortu
zuen.

Buruz buruko hirugarren
txapelik gabe oraingoz 
Olaizola II.ak 12-22 galdu zuen finala Irujoren kontra

ARGAZKIA: WWW.ASPE.COM

Olaizola II.a, gibelean Irujo duela.

PILOTA
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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.

ELIZONDO
Ekainaren 29a bitarte,
Palestinaren aldeko
Nafarroako artisten lanak
ikusgai, Arizkunenea Kultur
Etxean.

SENPERE
Egun hauetan, Kepa
Etchandy argazkilariaren
lanak ikusiga Auberge
Basque jatetxean.

g IKASTAROAK

ELIZONDO
Ekainaren 29tik uztailaren
10era, grabatze eta
inprimatze lantegia
haurrendako. Astelehenetik
ortziralera. Taldeak 10:30-
11:30 eta 11:30-13:00. Izen-
ematea Arizkunenean (948
581279). Prezioa: 10 euro.
Abuztuaren 3tik 31ra,
helduendako ikastaroa:
Baztango paisaiak.
Astelehen, asteazken eta
ortziraletan. Izen-ematea
Arizkunenean. 25 plaza eta
prezioa: 90 euro Irakasleak:
J. Mª Apezetxea eta T.
Sobrino.

BERA
Ekainaren 26tik 28ra,
Mugabeclown ikastaroa,
Norberaren clowna lehen
aldiz topatzeko izenekoa.
Prezioa: 250 euro. Informa-
zio gehiago eta izen-ematea
(0034) 948 631162an.

g TXAPELKETAK

LESAKA
Uztailaren 5ean, XII.
Trikitixa Txapelketa,
18:30ean Plaza Zaharrean.

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

GOMENDIOAK

Udan sartuta bestaz besta
gozatzeko aukera nonahi
ASTEBURUAN ERRATZUN ETA DONEZTEBEN

Joan den igandean, ekainak 21,
sartu ginen udan eta horrekin ba-
tera herri aunitzetako bestak hasi-
ko dira. Dagoeneko batzuk pasa-
tuak dira: Irurita, Urdazubi, Ariz-
kun, Almandoz, Saldias... Eta
orain gainean ditugunak Donez-
tebeeta Erratzuko Sanpedro bes-
tak dira. Ortziral honetako txupi-
nazoarekin hasiko dira eta heldu
den ekainaren 30era bitarte adin
guzietako jendearentzako ekital-
diak izanen dira. Sanpedro besten
ondotik, Sanferminek hartuko du-
te lekukoa: Azpilkuetan eta Le-
sakan, uztailaren 4tik 7ra eta 3tik
11ra, hurrenez hurren. Xehetasun
gehiago aldizkari honetan aurkitu-

ko dituzue. Iturenen txanda iza-
nen da gero, eta Santioak etorriko
dira segidan: Aranon, Elgorria-
gan eta Elizondon. Abuztuan sar-
tuta, Gazteluko Santodomingo bes-
tak, Berako Sanestebanak, Ziga-
ko Sanlorentzoak eta Beintza-La-
baiengo bestak izanen dira eta on-
dotik, Leitzako eta Sunbillako San-
tiburtzioak. Amabirjinetan ere au-
kera ugaria izanen da: Etxalar,
Arantza, Zugarramurdi, Amaiur,
Oronoz-Mugairi, Goizueta, Zu-
bieta, Ezkurra, Legasa, Dona-
maria, Lekaroz, Arraioz, Narbarte,
Areso... Aukera ugaria, beraz. He-
rriz herriko ekitaldiak egunak hur-
bildu ahala emanen ditugu.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 38,00 € (=)

Zerri gizena
1,151€ kiloa. (+0,001)

Zerramak:
0,460€ Kg/bizirik. (-0,010)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal
Extra 3,86 (-0,06)
1.koa 3,56 (-0,06)
2.koa 3,86 (-0,06)
Urruxak: €/kg. Kanal
Extra 3,96 (-0,06)
1.koa 3,66 (-0,06)
2.koa 2,98 (-0,06)

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: 2,59/2,79
Zaldi-behorrak: 1,59/1,79
Bildotsak: €/k
6-8 kilokoak: 5,90/6,70
8-10 kilokoak: 4,80/5,20

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(ekainaren 5etik 12ra bitarteko prezioak)

Kalean da Trikidan-
tzen diska berria! Eta aur-
kezpena ere egin dute
dagoeneko; ekainaren
13an egin zuten Elizon-
doko Lur dantzalekuan.
Taldearen izena dara-
man lanak 10 abesti di-
tu, eta guztien doinuak
taldeko partaideek kon-
posatutakoak dira. Alde
batetik, trikitixa tradizio-
nalari tartea egin diote
diskan: arin-arina, fan-
dangoa, kalejira… Bai-
na denen gusturako, ba-
dira bertze estiloetako-
ak ere. Bost lagunek osa-
tzen dute taldea: Aurtiz-
ko Ainara Mindegia (tri-
kitixa-ahotsa), Donezte-
beko Luismi Garcia (ba-
teria), Leitzako Birjinia
Mariezkurrena (gitarra
akustikoa, ahotsa eta
perkusioa), Aurtizko Ar-
kaitz Mindegia (baxua
eta ahotsa) eta Donez-
tebeko Xabier Salaberri
(gitarra elektrikoa eta
ahotsa). Diskoa Aurtiz-
ko entsegu tokian gra-
batua da eta hainbat ko-
laborazio izan  dituzte.
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Argindarraren merkatua liberalizatu
eginen da uztailaren 1etik aitzinera 
Azken aukerako tarifa atera arte ez kontrataziorik egiteko dio Iratxek

Mikrokosmos berezi bat biltzen
da egunero Ilargi tabernara: Ta-
sio eta Ugarte, Arantxa eta Virgi-
nia, Xanti eta Miel, Olaso eta
Perez; nor bere istorioekin, nor
bere berezitasunekin. Haieta-
ko bat hilik agertzeak, ordea,
dantzan jarriko ditu batzuk eta
bertzeak, kolokan beren arte-
ko harremanak, zalantzan elka-
rri buruz dakitena… Erdi Aro-
ko hildakoen kondairak eta gaur
egungo tabernetako parrandak
nahastuz, polizi eleberri origi-
nal eta indartsua biribildu dute

Xabier eta Martin Etxeberria
anaiek, leku-garai zehatzean
girotua eta umore zorrotzez on-
dua. Ohituta gaude Los Ange-
lesko auzoetako krimenen kon-
taketak edo New Yorkeko clube-
tan dabiltzan detektibeen isto-
rioak ikusten, zineman nahiz li-
teraturan; hemen, berriz, edo-
nork ezagutzeko geografia ba-
tekin eginen dugu topo, eta gu-
re bizilagun edo koadrilakideak
dirudite ikerlariek ere, eta ho-
rrek, hurbiltasuna eta sinesga-
rritasuna ematen dio nobelari.

LIBURUAK

Arrain abisalak

X. eta M. ETXEBERRIA

AGENDA
egunez
egun

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

g MENDI ATERALDIAK

ARANTZA
Uztailaren 4an, Leitzara
mendi ateraldia, Ekaitza
Elkarteak antolatuta.

LESAKA
Ekainaren 28an, Beti Gazte
elkarteak antolatuta mendi
irteera.

SUNBILLA
Ekainaren 28an, Azku
mendira ateraldia, Ulibeltzak
Mendi Taldeak antolatuta.

g BESTAK

ERRATZU
Ekainaren 26tik 30era,
Sanpedro bestak.

DONEZTEBE
Ekainaren 26tik 30era,
Sanpedro bestak.

AZPILKUETA
Uztailaren 4tik 7ra,
Sanferminak. Xehetasunak
41. orrialdean.

LESAKA
Uztailaren 3tik 11ra,
Sanferminak. Xehetasunak
gehigarrian.

g KONTZERTUAK

LESAKA
Uztailaren 3an, Lesakako
Musika Bandaren emanaldia,
20:00etan Plaza Zaharrean.

g OSPAKIZUNAK

ELIZONDO
Uztailaren 19an,
Baztandarren Biltzarra.

g HAURRENTZAKO AISIA

ETXALAR
Ekainaren 28an, Dantzaren
eta Haurraren I. Eguna,
ekitaldiak egun osoan
Xehetasunak 24. orrialdean.

JAKIN BEHARREKOAK

Uztailaren 1ean ar-
gindarraren merkatua
guztiz liberalizatuko
da eta horrekin beze-
roek argindarra nahi
duten konpainiarekin
kontratatzeko eskubi-
dea izanen dute. Al-
daketarekin zer ger-
t a t u k o  d e n  j a k i n
nahian, Iratxe Kon-
tsumitzaileen Elkarte-
ak kontsulta ugari ja-
so dituzte azken al-
dian, konpainia elek-
trikoen eskaintzak egi-
nez, «zenbaitetan
kontsumitzailea zer-
bitzua kontratatzera
derrigortua dagoela
adieraziz». Baina ez
da horrela. Eskutitzak
ez ezik, saltzaileen
deiak eta bisitak ere
jasotzen ari dira hain-
bat herritar. 

Iratxeren gomen-
dioa eskaintzak mo-
mentuz alde batera
uzteko izan da. Izan
ere, Espainiako Go-
bernuak azken balia-
bide gisa azken au-
kerako tarifa berria

onartuko du eta hori
jakinarazi arte, ez zer-
bitzurik kontratatzeko
aholkatu du. Hamar ki-
lowatt baino guttiago
kontsumitzen dituzte-
nentzako tarifa da. Be-
raz, etxebizitza eta fa-
milia gehienek izanen
dutena. Espainiako
Gobernuak bortz en-
presari eman die tari-
fa hori merkaturatze-
ko aukera: Iberdrola
Comercializacion de
Ultimo Recurso, En-
desa Energia XXI,

Union Fenosa Metra,
Hidrocantabrico Ener-
gia Ultimo Recurso,
eta Eon Comerciali-
zadora de Ultimo Re-
curso. 

Azken aukerako ta-
rifa edukitzeko mer-
katuratzeko eskubi-
dea duten bortz kon-
painietako bat auke-
ratu behar du bezero-
ak. Tramiterik egiten
ez badu, oraingo hor-
nitzaileari dagokion
enpresaren esku gel-
dituko da kontratua.

Horrekin batera,
eskaintzak konpara-
tzeko denbora har-
tzeko ere gomendatu
du Iratxek, «ongi in-
formatu eta berme
gehien eta baldintza-
rik onenak eskaintzen
duen enpresa auke-
ratzeko». Gaineratu
duenez, «kontratua-
ren kopia, kontratua
etetearen baldintzak
zein diren eta luzape-
na zenbatekoa den es-
katzea ezinbertzekoa
da».
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ELKAR, 2009

Ongi informatu eta baldintzarik onenak eskaintzen dituen enpresa au-
keratzeko gomendatu du Iratxek.

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

52

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

52

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.
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U 
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trastelekua eta garajea. Es-

treinatu gabea. 600 euro.

%943 644701. 

BERA. Agerra auzoan 80

m2ko pisua errentan ema-

teko. %620 203906. 

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

heko solairuan, 48 m2ko

bulegoa salgai edo erren-

tan emateko. %679 432522.

LESAKA.20 m2ko lokal ko-

mertziala salgai. Albistur

43. %659 609678.

LEITZA. Herrigunetik hur-

bil dagoen industrialdean

2 solairuko nabea erren-

tan emateko edo salgai.

navedeleiza@hotmail.com

/ 608927705

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. Lur eremu

urbanizagarria salgai, etxe

bat edo bi egiteko aukera.

Leitzarako errepidean.

%607 978656.

ITUREN. 2.000 m2ko lur

eremua salgai, leku eta pre-

zio onean. %676 013103.

ZERBITZUAK
208 Bertzelakoak

LANA

karra izan dut, ederki zain-

du nauena. Matrikulatu eta

urtero tailer ofizialean erre-

bisioak egin dizkit eta men-

dian beti xintxo gidatu nau.

Baino neska bat ezagutu due-

netik ez nau garajetik atera-

tzen; horregatik nagusi be-

rri baten bila nabil, gaztea,

sasoiduna eta mendiak mai-

te dituena.2100 eurogatik

edozeinekin joanen naiz, eta

transferentziaren paperak ni-

re nagusiaren kontu gelditu-

ko dira.%948 630718.

Suzuki Vitara JLX gasoli-

na salgai. %620 036553.

Scooter daelim motorra

salgai, 125 cckoa. Egoera

onean. Prezioa: 350 euro.

%678 346566.

Trialeko motorra salgai.

Gas-gas TXT Pro, 2007.

%629 235251.

Gas-gas motorraeta erre-

molkea salgai .  % 667

675463.

SuzukiVitara salgai. %667

675463.

BMW 320 D Touring autoa

sa lga i .  163  za ld i  e ta

2006koa. 90.000 kilome-

tro Azterketak BMWn pa-

satuak. Xenon, sensoreak,

mp3a... Kontsumo ttikia: 6-

7 litro/100 kilometroko. Oso

egoera  onean.  % 669

312220.

301 Eskariak
Malerrekako emakume ba-

tek etxeak garbitzen edo

haurrak eta adinekoak zain-

tzen lan eginen luke. Es-

perientziaduna. %666

512402.

Emakume batek lan egi-

nen luke: sukaldean, gar-

biketa... %626 852937.

Gizon batek txofer lana

eginen luke, kamioiekin,

trailerrarekin, banake-

tan...%687 149060 (Gon-

zalo),

LANA
302 Eskaintzak
BERA.Auzoa jatetxean su-

kaldari kualifikatu eta es-

perientziaduna behar da.

%654 385363.

Norbere etxean haurrak

zaintzeko emakumezko-

ak behar dira, 0-3 urteko

haurrentzat. Esperientzia

ezinbertzekoa. Irakaslea

edo haur hezitzailea iza-

tea puntuako da. %680

866637.

BERA, DANTXARINEA,

IBARDIN eta LUZAIDEn.

Enpresa batek frantsesa

dakien jendea behar du

kosmetika produktuekin lan

egiteko. Ahal bada autoa-

rekin. Kilometrajeak eta die-

tak ordainduko dira. Ekai-

naren 25etik abendu bu-

kaerara, ortzegunetik igan-

dera lan egiteko. Bataz ber-

tze 7 ordu egunean. %944

106155/congrebas@con

grebas.com.

MOTORRAK
501 Salgai
Volkswagen Scciroco2.0

TDI 140 autoa salgai, xu-

r ia .  Premium paketa.

2008ko azarokoa. 7.000 ki-

lometro. %629 694443.

Gas-gas 280 txt pro naiz,

2004ko urrikoa; nagusi ba-

ETXEBIZITZAK

101 Saldu
ETXALAR. Baserria sal-

gai. Erreformatzeko dago.

10.000m2ko lur eremua du.

%661 121540.

DONEZTEBE. Pisua sal-

gai, ganbararekin elkartua.

P rez i o  onean .% 607

978656.

BERA. Bortziriak auzoan

etxe adosatua salgai. In-

teresatuek bakarrik deitu.

%617 567047.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
BERA. Bidasoa karrikan 2

logelako pisua errentan

emateko, pertsona bat edo

birentzat.%699 864604.

DONEZTEBE.Zazpiguru-

tze plazan pisua errentan

emateko. 3 logela, 2 ko-

mun, egongela, sukaldea,

BAZTAN, BIDASOA,
ULTZAMA ETA
IPARRALDEAN.  

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

IPARRALDE ETA BIDASOA
ALDERDIETAN.

- Eskaintzagatik baserriak,
bordak eta lurrak behar
ditugu.

ZUGARRAMURDI.
- Baserria salgai 80.000

metro2ko lur eremuarekin.
- Etxe adosatuak bere

lurrarekin salgai.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

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

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

%
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Audi A3 autoa salgai,

2001ekoa. Gris metaliza-

tua, 5 atekoa. 130 zaldi eta

larruzko tapizeria.%667

605233.

MOTORRAK
502 Tailerrak

ANIMALIAK
601 Emateko
Katakumeak oparitzeko.

Ama ehiztari bikaina.%948

451787.

ANIMALIAK
602 Salerosketak
Mandoasalgai. Lanean on-

gi hezia. %659 663498.

Monturakobehorrasalgai,

2 urtekoa. %606 019337.

Bi zakur sabueso salgai, 6

eta 12 hilabetekoak. Basur-

deetan hasiak.%655 743991.

Gaztain koloreko zaldiede-

rra eta mendian ongi ego-

ten dena salgai. %609

411298/690 830292.

2 zakurkume zuri salgai,

arra eta emea, 2 hilabete-

koak. West Highland Whi-

te Terrier arrazakoak. %609

083342 (Berna).

DENETARIK
701 Galdu aurkituak
Kartera marroi lauki bat

galdu da Etxalarko Benta-

tan edo Donezteben.%608

243935.

LESAKA. Urrezko eraz-

tuna galdu da ekainaren

7an. Barnean M.M. 1969-

04-26 jartzen du.%948

637138.

Yorkshire arrazako zakur

bat agertu da Igantziko ha-

rrobi inguruan. Grisa. %948

635458.

DENETARIK
702 Salerosketak
Bigarren eskuko ostalari-

tzako makineria eta al-

tzar iak sa lga i .  % 948

451302.

Ahotza salgai. Pakete tti-

kiak, 4 eta 6 fizelekoak.

Garagarra, garia eta oloa.

%607 457004/667 406010

(Dani).

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE

UDAL PLAN OROKORRAREN ALDAKETA 
EGITURATZAILEA, 4. LURZORU URBANIZAGARRI EZ

SEKTORIZATUKOA (SUNS4), HASIERA BATEZ ONESTEA

Berako Udalak, 2009ko apirilaren 23ko bilkuran, Udal Plan Oro-
korraren aldaketa egituratzailea, 4. Lurzoru Urbanizagarri ez
Sektorizatukoa (SUNS4), hasiera batez onetsi zuen.

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

Bera, 2009.06.10   
ALKATEA   Josu Iratzoki Agirre



2009/06/25 • 497. zbk. 

54 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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IDOIA IRAZOKI BENGOETXEA lesaka-
rrak 12 urte beteko ditu uztailaren
5ean. Zorionak familiaren partetik.
Andele andele!

Aunitz urtez kuadrillako bi kaxka-
rrenei! Ea bien artean afari goxo
batera gonbidatzen gaituzuen.
Muxu haundi bat eta hagitz ongi
pasa zuen eguna!

Urrozko artzainek, AIALA eta EUS-
TASIO MARIEZKURRENAk, urteak be-
teko dituzte ekainaren 26an eta
27an. Muxu bat familiaren 
partetik.

Ekainaren 20an
14 urte beteko
dituen sunbildar
neskatila polit
honi zorionak
eta muxu haun-
di bat Arantza-
ko lehengusuen
partetik.

ZORIONAK
IRIDERRIKO
SORGIN POLI-
TENARI, ZURE
FAMILIA GU-
ZIAREN PAR-
TETIK. ZORIO-
NAK SELENE!
MUXU HAUNDI
HAUNDI PILA.

ELUSKA gure
sorgintxoak 
urtea bete du
ekainaren
17an. Zorionak
etxekoen 
partetik.

ZORIONAK
MONONA!!
ONGI PASA
ZURE EGUNA
ETA MUXU
HAUNDI BAT.
GARAZI ETA
IRATI.

AITZIBER IRAZOKI BENGOETXEA lesa-
karrak 10 urte beteko ditu ekaina-
ren 30ean. Zorionak familiaren
partetik, txamakita.

NAHIA LEKUONA

SAN JUAN lesa-
karrak 5 urte be-
te ditu ekainaren
23an. Zorionak
eta muxu handi
bat atta, ama eta
familia guziaren
partetik. Ongi pa-
sa sorgintxo!

MAITANEk 3 urte
bete ditu ekaina-
ren 10ean. Zorio-
nak printze ama-
txo, attatto, ama-
txi, atatxi, Txui,
Kiko eta Rocky-
ren partetik. Segi
bet bezain alai.
Muxu bat manbu-
rrita.

Doneztebeko ALAINE eta OLAIA

HUARTE JUANOTENAk 2 urte beteko
dituzte uztailaren 24an. Zorionak eta
muxu bana familiaren partetik, eta
berexiki Naroaren partetik. Disfrutatu
eguna moñonak!!!

Doneztebeko 
NAROA HUARTE

JUANOTENAk 5 ur-
te beteko ditu uz-
tailaren 5ean. Zo-
rionak eta muxu
bat familiaren eta
berexiki Alaine
eta Olaiaren par-
tetik. Ondo pasa
eguna printzesa!

Anizko IRATXE

GAMIO

ETULAINek 
14 urte bete di-
tu ekainaren
20an. Zorionak
eta segi horre-
la. Muxu bat.

NAIARA MARTIN

GOIA lesakarrak
12 urte bete 
ditu ekainaren
17an. Aunitz ur-
tez eta muxu
haundi bat fa-
miliaren eta 
bereziki Janire-
ren partetik.

JON GASTEARENA

IRISARRIk 5 urte
beteko ditu ekai-
naren 29an. Zo-
rionak pottoko
eta segi beti be-
zain alai! Muxu
bat bihotza Ez-
kurra eta Etxa-
larko familiaren
partetik

MAITANE ERKIZIA

ARBURUAk
2 urte eginen
ditu uztailaren
4an. Zorionak
gure pottoka
eta muxu pila
Igantzi eta 
Lesakako fami-
lien partetik.

Iruritako JANIRE eta IRAIA GARATE

OPOKAk uztailaren 1ean eta 11n
3 urte eta urtea beteko dituzte.
Zorionak eta muxu haundi bana
aita, ama eta familia guztiaren
partetik.

Askozabaleko ANTTON eta AUZAk
urteak beteko dituzte uztailaren
2an eta 31n. Aunitz urtez eta 
muxu haundi bana etxekoen
partetik. Erran amatxori berendu 
goxo-goxoa prestatzeko!!!

BEÑAT eta MIKEL PORTU BARINAGA-
RREMENTERIA leitzarrek urtea bete-
ko dute ekainaren 29an. Zorionak
gurasoen eta Lesakako familiaren
partetik.



2009/06/25 • 497. zbk. 

55




	3-8
	9-20
	21-28
	29-36
	37-44
	45-52
	53-54



