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TTIPI-TTAPA
Apirilaren19anEgunka-
riaauzikosententziaja-
kin genuen. Sententzia
horrek euskalgintza
osoaabsolbitzenaldu?
Epaiaren pasarteren bat
lasaigarria da euskaldun
guztiontzako. Izan ere,
epaiketa hau nagusiki
adierazpen askatasuna-
ren kontrako eraso larri
bat izan da, baina zuze-
neanbestelakoeraginak
ditu:euskaldunokeuska-
razinformatzekogenuen
tresna garrantzitsu bat
desagertarazi dute, per-
tsona batzuk susmope-
an izan dituzte hainbat
urtez eta beraiekin bate-
ra, euskalgintza guztia
susmopean jartzera hel-
du denik ere bada. Ora-
in absolbitu dituzte, bai-
nakalteaegindadagoeta
hori konpontzerik ez da-
goenarren,kalteordainak
kitatzeko eskatu behar
zaie arduradunei.
Nafarroako Gobernua
euskaldunonkontraari
dela salatu duzue...
Kontra ari da, euskara-
ren sustapena babestu
eta lagundu beharrean,
oztopoak baino ez di-
tuelako jartzen: legalak,
politikoak eta ekonomi-
koak.Lauadibide:Gober-
nuarenildokohedabidee-
tanegungoeuskaldunak
ezgaraexistitzen, ezba-
da gauza folkloriko edo
arkaikoekin lotuta. Go-
bernuak ez du aukerarik
eskaintzen sare publiko-
an haurrak eta gazteak

euskarazmatrikulatzeko.
Iaz,hedabideentzakodi-
rulaguntzarikezzenegon.
Aurten aisialdi-kultur-
sentsibilizazioarloaksus-
tatzeko 32.000 euroko
aurrekontua du guztien
artean banatzeko: irain-
garria, ezta?
Nola eragiten die ho-
rrek Nafarroako eus-
kaldunei?
Euskubide murrizketa
garbia pairatzen dugu.
Administrazioarekineus-
karaz ezin gara komuni-
katu. Euskararen susta-
penakontzientekibaldin-
tzatzen dute txarrerako:

haur,gazteedohelduen-
tzako kultur-aisialdi
proiektuak ez dira finan-
tzatzen.Eraikitaduguna,
dela hedabide bat, dela
euskaltegi bat, delamin-
tzapraktika...ekonomiko-
ki ito ezdezatenahalegi-
nak egin behar ditugu.
Zertarako egiten dute?
Nekea, etsipena, tristu-
ra, amorrua... eragiteko.
Zeindamanifestazioa-
ren helburua?
Gobernuari esatea: aski
da!Gainerakoalderdipo-
litikoei: eskubideak ditu-
gu eta horiek errespeta
daitezenlaneginezazue.

Gizarteari: gero eta eus-
kaltzalenafargehiagoga-
ra,gurekinkontatubehar
daNafarroaanitzagoaeta
demokratikoagoa eraiki
nahi bada, atera zaitezte
kalera, erakuts ezazue
euskara bizirik nahi du-
zuela,babestuNafarroa-
ko euskalgintza.
Nafarroaneuskarazbi-
zitzekoeskubideadale-
loa.Zertangauzatube-
har da eskubide hori?
Zertan gauzatzen dira
gaztelaniadunenak?Ho-
rietan berberetan. Modu
progresiboanbermatzen
joan behar direla? Ados.
Eskubide berdintasuna
besterik ez dugu eska-
tzen. Horretarako gazte-
laniakduenestatusofizia-
laeuskarariereaitortube-
harzaio.Pertsonenesku-
bideez ari gara, politika-
renaurretikdaudenesku-
bideez. Pertsonak gara
betebeharrak eta esku-
bideak ditugunak, per-
tsonak gara diskrimina-
zioa jasotzen dugunak.
Nafarrakgarabetebehar
berdinak izanik, euska-
raz egiteko hainbatetan
eskubidea ez dugunak.
Hori diskriminazioa da,
legegaiztobatekareago-
tzen duena. Eta Gober-
nuak modu ankerrean
erabiltzen duena.
Zerlortunahidazehaz-
ki Gobernutik?
Ezdutelaeginnahibada-
kigu, baina errekonozi-
menduaetalaguntza,ho-
ri da Nafarroako Gober-
nuak zor diguna.

UTZITAKO ARGAZKIA

Oskar Zapata Nafarroako Topaguneko arduraduna, larunbateko manifestaziorako deialdia
egin dutenetako bat da.

Duela bi urte Nafarroako Gobernuak Euskara-
bidea sortu izanak, itxaropena piztu zion bati
baino gehiagori, baina praktikan, agerikoa da
Gobernuak euskararen aurka daraman politi-

ka. Horren aitzinean, Nafarroako euskalgin-
tzako eragileek bat egin eta manifestaziorako
deia egin dute larunbat honetarako, hilak 15,
Iruñean. Ekimen honi atxikimendua adieraz-

teko aukera ere badago www.blogak.com/-
maiatzak15-en. Topaguneko arduraduna den
Oskar Zapata deialdia egin dutenen artean
dago eta berak eman dizkigu xehetasunak.

Oskar ZAPATA | Nafarroako Topaguneko arduraduna

«Errekonozimendua eta laguntza,
hori da Gobernuak zor diguna»

ESKUBIDE URRAKETA
«Nafarrak gara bete-
behar berdinak iza-
nik, euskaraz egiteko
hainbatetan eskubi-
dea ez dugunak.
Hori diskriminazioa
da, lege gaizto batek
areagotzen duena.
Eta Gobernuak modu
ankerrean erabiltzen
duena»
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G. PIKABEA
Elkartasunkeinuhaun-

dia da organoak emate-
ko prest egotea, are ge-
hiago, bizitzeko ezinber-
tzekoadenean.«Keinual-
truistabatda,gizakienar-
teko ekintza onhaundie-
na».Halaxeadierazidigu
GabrielTxoperenaLesa-
kakomedikuak. Eta hor-
taz ongi daki berak, Do-
nostiako Ospitaleko Or-
ganoTransplanteenkoor-
dinatzaileabaita.1996tik
dagokarguhorretan,bai-
na 1988an ezagutu zuen
mundu hori, orduan hasi
baitzen Zainketa Inten-
tsiboetakoUnitatean(ZIU)
lanean.Urteekesperien-
tziaemandiote,bainaba
omen da oraindik gogo-
rra egiten zaion zerbait:
«hildakoaren familiari or-
ganoakeskatzea,gehien-
bat hildakoa gaztea ba-
da». Orduan hasten da
bere lana.
ZIUn norbait hiltzen

denean,Txoperenakbe-
rehala galdetzen dio fa-
miliari organoak emate-
ko prest dagoen ala ez.
EtaHegoEuskal Herrian
erantzuna «gehienetan
ona» izaten omen da.
«Gutti goitibeheiti orga-
noakemateaukatudute-

nak%10-13 izanendira.
Zenbait tokietan, %60k
ezetz erraten dute». Da-
tuak onak, beraz. Fami-
liaren baiezkoa jasotze-
an, beharrezkoak diren
azterketakegitenhasten
dira, eta gero hartzaile
egokienarengana bide-
ratzen da organoa.
Urteekin emailemota

aldatu dela kontatu digu
lesakarrak: «Hasieran,
jende aunitz hiltzen zen
trafiko istripuz,etaemai-
le kopuruaren bi herena
buruangolpehartutakoa
zen, trafiko istripuan hi-
la. Herena odol-isuri ba-
ten ondorioz hiltzen zen.
Beraz,emaileakgazteak
ziren». Gainera, emaile-
en adin-muga 60-65 ur-
teartekoazen, eta zaha-
rragoekezinzuteneman.
Azkenurteotan,aldiz,

transplanteen emaitzak
hobetzeaz gain, 80 urte
artekoek eman ditzake-
teorganoak.«Gauregun,
emaileenbiherenaburu-
koodol-jarioarekinhilda-
koa da, eta herena gol-
peetaistripuenondorioz.
Trafiko istripuanhildako-
ak gutti dira». Hona adi-
bidea:«Donostian, iaz32
organo-emaileizanziren,
etatrafikoistripuarenon-

dorioz, ez zen bakar bat
erehil». Izanere,kaskoa-
renerabileranahitaezkoa
denetik eta puntukako
karnetaindarreandagoe-
netik, «emaile gehienak
adinekoak dira».

TRANSPLANTE MOTAK
Giltzurrunak, gibela,

bihotza eta birikak. Ho-
riek dira gehien trans-
plantatzen direnak. Bai-
na eskaera haundiena
giltzurrunak omen du.
Gero gibelak, eta gero
bihotzak eta birikak.
Pankrea,hertzeak,hezu-

rrak,ehunak,korneaketa
bihotz-balbulak ere
transplantatzen dira.
Larritasun maila ere

diferentea da organoa-
ren arabera. Giltzurruna
faltaduena,dialisiarekin
ere bizi daiteke, «bizi-
maila txarrarekin, baina
bizida»,dioTxoperenak.
Aitzitik, gibela, bihotza
edo birikak hondatuak
dituztenekezdutealter-
natibarik.«Medikuakur-
te bat edo biko bizi itxa-
ropenaemateanzerren-
dansartzendira.Epe ja-
kin batean ez bazaie or-

ganorik ailegatzen, hil
eginen dira».
Organoa agertzeaz

gain, bada kontuan har-
tu beharreko bertze zer-
bait ere: bateragarria eta
tamainaegokikoaizatea.
«Bihotzarenkasuan,erra-
terako, hartzaileak 1,60
metroko altuera eta 50
kilo baldin baditu eta
emailea 1,90 metrokoa
eta 120 kilokoa bada,
emaile haundi horren bi-
hotza ez da hartzaile ho-
rrentoraxeansartuko,na-
hiz eta odol-talde berdi-
nekoa izan».

MEDIKUNTZA� ORGANO TRANSPLANTEAK HIZPIDE

Giltzurrunak, gibela,
bihotza eta birikak dira
transplanteetan gehien
behar diren organoak
Gero eta gehiago dira, hil ondotik senidearen
organoak emateko baimena ematen duten familiak

Batzuen etsipena, bertzeen itxaro-
pena. Baina trasplanteek horixe
dute. Pertsona baten heriotza beti
da tristea eta mingarria, baina hil-

berriaren organoek itxaropena piztu
dezakete organoaren premia larrian
dagoen bertze batengan. Hurbila-
gotik ezagutuko dugu mundu hau.

•Nor izan daiteke organo-emaile?
Edozein pertsona izan daiteke orga-
no-emaile,hiltzendenean,bereorga-
noakbertzeenbizitzahobetzekoerabil-
tzeanahibadu.Baina,denekezindu-
te emaile izan, horretarako ezinber-
tzekoa baita ospitale bateko Zainke-
ta Intentsiboetako Unitatean hiltzea,
toki hauetan baitago organoak man-
tendu eta behar diren azterketak egi-
teko aukera. Emaile-txartela izan ala
ez, beti behar da familiaren baimena.
• Zein organo eman daitezke?
Giltzurrunak,gibela,bihotza,pankrea,
birikak, hertzeak, ehunak, hezurrak,
korneak eta bihotz-balbulak.

•Bizirik ere izanal daitekeorgano-
emaile?
Bai, beti ere, legeak eskatzen dituen
baldintzak betetzen badira. Organo-
emaileak 18 urtetik goiti eduki behar
ditu, eta fisikoki eta psikikoki osasun
onean egon. Legearen arabera, era-
bakia librea da eta inork behartu ga-
be hartutakoa dela ikusi behar da.
• Zer egin behar da emaile izate-
ko?
Espainiar estatuan hiru bide daude:
902300224radeitu; etaont@msps.es
edo Organizacion Nacional de Tras-
plantes, Sinesio Delgado 6-8, Pabe-
llon 3, 28029 Madril helbidera idatzi.

Zer egin organo-emaile izateko?
� OHIKO GALDEREI ERANTZUN DIE GABRIEL TXOPERENA MEDIKUAK
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Zortziurtekoneskatovalentziarhil-
berriarengibelakekarrizuenzorionta-
suna Mari Jose Mitxelena Eratsunen
bizidensunbildarrarenbizitzara.Gibe-
larenpremialarrianzegoenberezazpi
urteko semea, aitzinera egin ezinik,
etaneskatoharenaksalbatu zuen. 16
urteberanduago,«pozik»dagoMitxe-
lena, 23 urteko semea orain nola da-
goen ikusita, baina aski gogoan du
egindakoborroka.Etagogorra izana-
gatik, arazorik gabe kontatu digu,
gaiak zenbat eta hedapen haundia-
go izan,orduanetahobeki izanende-
lakoan baitago, egoera berean dau-
denei laguntzeko.
«Arazobatekin jaiozensemea,ba-

reahaundituazuelaerratenzioten,eta
bederatzihilabeterekingaizki jarrizen»,
azaldu digu Mitxelenak. Iruñera era-
manetagibelekozirrosiadiagnostika-
tu zioten, eta «ez zegoela deus egite-
rik» erran. Baina tratamenduan para-
tu eta horrela egon zen bolada batez.
Medikuek proposatuta Madrilgo La
PazOspitalera ere joan ziren. Eta han
aurkitu ziotenbehazun-bideanbuxa-
duraedoeragozpenakzituela.Halaxe
hasizirenbihilabetetikbehinMadrile-
ra joaten. Semeak bederatzi hilabete
zituenetik zazpi urte bete arte,Madri-
lerajoan-etorrianibiliziren.Halere,ha-
rat joan aitzinetik, ate guztiak jo zitu-
en familiak: Bartzelona Futbol Talde-
komedikuarekinegonziren,Hendaia-
ko homeopata batekin ere bai... Ez
zeuden geldirik egoteko, «semea on-
gi ateratzea zen kontua», dio amak.
Baina semeak «makurrera» egin

zuen:«tratamenduaknahizetaaitzine-
raegin,gaixotasunagaratuzjoanzen».
Eta erremedio bakarra transplantea
zen. Lagun baten bidez, Madrilen gi-

beleko transplanteak egiten zituen
medikubatekinegotealortuzuenMa-
ri Josek Iruñeko Klinika Unibertsita-
rioan. «Iruñean aukera izatea nahia-
go genuen, egunerokoarekin segitu
ahal izateko». Eta horretan zeundela,
«hagitz gaizki» jarri zenumea. «Uztai-
laren 5a zen eta ikaragarri hazi zen.
Klinika Unibertsitariora joan eta egun
batzuez odol-transfusioarekin egon
zen mutikoa». Baina «uztailaren 13-
14ansemearendakogibelaagertuzen,
eta eskerrak, bertzela ez zuen irau-
nen», dio Mitxelenak. Zortzi urteko
neskato valentziarraren gibela garaiz
ailegatu zen, eta dena ongi atera zen.
HaurretanNafarroanegindakogibela-
ren lehenbizikotransplantea izanzen.
23 urterekin bizitza normala dara-

ma orain mutilak. «Bizitza osoko tra-
tamendua du, baina lanean ari da eta
hagitz ongi dago». Eta semea horre-
la ikusita, etxekoak gustura. «Pasatu
dena mirari bat izan da. Ez dugu ge-
hiagoeskatzen», diohunkituta: «lote-
ria tokatu zitzaigun».

«Loteria tokatu zitzaigun semea-
rendako gibela agertu zenean»

� MARI JOSE MITXELENA, ERATSUNEN BIZI DEN SUNBILDARRA

LEHENTASUNA
Organo motaren ara-

bera, lehentasunaereal-
datzenda.Herrialdeaeta
ezaugarri klinikoak har-
tzen dira kontuan. Toki
irizpidearen arabera,
emateko dauden orga-
noak lurralde horretan
transplantatubehardira,
denborarekin ahalik eta
guttienhondatzeko.Irizpi-
de klinikoetan, ordea,
emaile/hartzailearen ba-
teragarritasuna eta gai-
xoaren larritasun maila
hartzen dira kontuan.
Halere,giltzurrunetan

umeek dute lehentasu-
na, «umeengan dialisiak
helduetanbainoondorio
txarragoakdituelako»,eta
gibela,bihotzaetabirike-
tan, lurralde kriterioaren
gainetik dagoen irizpide
kliniko bat dago: larrialdi
0. «Gaixo bat larrialdi 0
kasuan badago, estatu
osoanberak du lehenta-
suna.HoriMadriletik ku-
deatzen da, ONT Trans-
planteen Estatu Erakun-
detik».Ezbadago larrial-
di0kasurik,organoaklu-
rraldeirizpideakkontuan
hartuz bideratzen dira.
Eta ospitale horretan ez
badagohartzailerik, hur-
bilekoautonomiaerkide-

goetara eramaten da.
Hauetan behar ez bada,
estatu mailan galdetuko
da, eta hemen ere behar
ez bada, Europan.
Bihotzaren kasuan,

erraterako,hildakoari bi-
hotza atera eta bizpahi-
ruordukotarteaduteme-
dikuekbertzeariparatze-
ko. «Emailea Euskal He-
rrian baldin badago eta
hartzaileaKanariarUhar-
teetan, transplante hori
ezin da egin, ez delako
organoa garaiz ailegatu-
ko. Gehienez Cordoba-
ra bidaltzen ahal dugu».

TRANSPLANTEAK BIZIRIK
Bizirikdaudenenorga-

noakeretrasnplantatzen
diragauregun.Giltzurru-
nak,gibelaetahezur-mui-
na, adibidez. «Bi giltzu-
rrun ditugunez, batekin
bizitzenahalgara»,adie-
razidigulesakarrak.Nor-
malean, familiakoak dira

emaileak. Halere, hil ba-
tikentzearenaldekoada,
«are gehiago, hil guziei
ez zaiela eskatzen kon-
tuan hartuz».
Gibelaerebiziriktrans-

plantadaiteke:«gehiene-
tan umeetan egiten da;
umeemailebatagertzen
ez bada, gurasoaren gi-
belzatibatparatzenda».
Eta hezur-muina ere

transplantatzen da bizi-
rik. «Gaixoak leuzemia
duenean, kimioterapia
dosialtuakbeharditu,eta

muinik gabe geldi daite-
ke. Irtenbidea transplan-
tea baldin bada, familian
bateragarria den baten
batbadagoenbegiratzen
da». Baina ba omen da
hezur-muinenemaileekin
osatutako zerrenda ere.
«Jende hori hagitz kon-
tzientziatuadago»,aipa-
tu digu Txoperenak.
Kontzientziatua egon

eta borondatea izatea,
ezinbertzekoak. Izanere,
legez ezin da organorik
erosi,etanorbaitekemai-

le izannahibadu,boron-
datezeginbehardu.Zen-
bait tokitan, ordea, or-
daindutadenakbaliodu.
Txinan transplanteetan
erabiltzen diren organo-
en%65heriotzazigorre-
ra kondenatutako pre-
soenakdira.Organo tra-
fikoahaundiada,ordain-
duta bertzela egiten ez
den transplantea egiten
baita. Baina hemen ez.
Hemen borondate kon-
tua da. Emailerik gabe,
ez baitago hartzailerik.

ARGAZKIA: G. PIKABEA
Gabriel Txoperena lesakarra
Donostiako Ospitaleko
Organo Trasnplanteetako
koordinatzailea da.

Mari Jose Mitxelena.

EMAILEEN BILAKAERA
«Gaur egun, trafiko is-
tripuan hildakoak gutti
dira eta emaile gehie-
nak adinekoak dira»

Gabriel TXOPERENA
Organo Transplanteetako
koordinatzailea, Donostian.
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Euskarabideak
diruz lagundutako aldizkaria

Baigorrin eta Senperen bezala, euskaraz bizi
nahi dugula aldarrikatuko dugu larunbatean
Iruñean. Eskubide berdintasuna: ez gehia-

go, ez guttiago. Gaztelaniak duen estatus ofiziala
euskarariereaitortzea.Euskarazkokomunikabideek
gaztelerazkoakdituztenerraztasun (etadirulagun-
tza) berdinak izatea. Tuteran gazteleraz (edo inge-
lesez) bezala, euskaraz ere ikasi ahal izatea.

Baigorri eta Senperetik Iruñera

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira �
1998.05.21 /
TTIPI-TTAPA 230. zbk

Postariak mobilizazioetan duela hamabi urte
Joan den urtean Correosek baserrietako postontziak elkartu nahi zituela eta
zenbait mobilizazio egin zituzten inguru hauetako udalek. 1998an ere arazo
berdintsua zuten eta Gobernuak prestatu zuen Posta Plan berriaren aurka mo-
bilizazioak burutu zituzten postariek apirilean. Javier Maritxalar Beran postari
zen lesakarrak zioenez, «baserrira karta bat eramatea ez da errentagarria egun-
daino, baina jende guziak bere kartak egunero hartzeko duen eskubidearen al-
de gaude, errentagarriak ez diren zerbitzuak errentagarriekin konpentsatuz».

Udan etxean hartzen diren haurren eta adop-
zioengaianahikobitxia suertatzenzait. Ho-
rrenbeste gosta behar al luke? Eta gosta

diodanean,denborazeta
diruaz ari naiz; bigarre-
naz batez ere, haurra
erosten edo errentan
hartzen ari zarela ema-
tenduelako,etahori ika-
ragarria da. Papeleo eta
buelta aunitz eman be-
har dira, bizitzaren go-
rabeheren ondorioz fa-
miliarik gabe gelditu den edo, bertzerik gabe, hi-
labete pare batez bizi-kalitate hobea nahi duen
haurra laguntzeko. Badakit batek baino gehiagok
pertsona ttiki hauei lagunduko liekeela halako bu-
rokraziarik ez balego, baina esfortzu handia supo-
satzen du, edo ezinezkoa gertatzen da. Batek bai-
no gehiagok uda emanen luke haur horrekin bai-
na lehenik «eman dirua». Afera zaila da eta hor da-
goenak jakinendunolaegin,bainagarbidagokan-
potik ezberdin ikusten dela.

Laguntzea gostatzen delako

Nire txanda
Ruben GARATE

Papeleo eta buelta
aunitz eman behar
dira hilabete pare
batez bizi-kalitate
hobea nahi duen
haurra laguntzeko

Martin APEZETXEA
Oronozko arrantzalea

Maiatzaren1ean, izokin
denboraldia ireki zen
goiz berean atera zuen
Lehenbizikoa Bidasoa-
tik 51 urteko arrantzale
oronoztarrak.1.500eu-
rotan saldu zuen lehen
ale hori.

Olatz GARMENDIA
Donamariako monja

50 urte bete dituzte
karmeldarrekDonama-
riakokomentuan.Aste-
buru honetan eginen
dute ospakizuna, gaur
egunAmaNagusia den
azpeitiarrak aipatu di-
gunez.

Iera AGIRRE
Leitzako pilotaria

Oiartzungo Euskal He-
rriko Pala Txapelketa
irabazi du bigarrenez
palista leitzarrak. 13
urterekinhasi zenpalan
eta geroztik dozenaren
bat txapel ba omen di-
tu irabaziak.
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Maiteminez.Elurpekomaitasunezkohaziho-
nekmaitasunabehardu loratzeko,etaaur-
tenereatzerrianmalkozuri batek irrist egin

dit masailean behera maite galdu hura oroitzean.
Txekiako tradizioaomendamaiatzarenbateange-
reziondoaren azpian maitaleak maitatuari muxu
ematea zimel ez dadin, eta lore maitatu hau ximel
ez dadin, muxu bana
igortzen dizuet aldizkari
honetako irakurleeta lan-
gileguztioi,baitaEGUN-
KARIAko langile ohi
guztiei nahiz euskaraz
irakurtzen ezdutenguz-
tiei ere, nik ere ez bainu-
kezimeldunahi,etagaur
maite dudanarenmuxu-
ak jaso nahi ditudalako.
Nire bihotz osoz maite
dut, eta bakar-bakarrik
egon nahi dut, bakarrik
ene maitearekin udabe-
rria itzali baino lehen el-
karrekin sua egiteko, el-
karrekin bizitza berri ba-
tera jauzi egiteko.
Jungo naiz oiartzueraz
esan dit ametsetan, eta
bat-batean iratzarri naiz. Leihoaren kristalean kax-
kax, txorrotxiokaalai txoriakeguneuritsuanni alai-
tu nahian dabiltza etenik gabe. Leihoa zabaldu eta
kafea prestatu dut gereziondoaren babesean bart
(ez) emandakomuxua ezpainetako kalenturan du-
dalarik.
Zure zain euskara batuaz erantzun diot bihotz-be-
giak zabal-zabalik. Ene bihotza bixi-bixi dabil tau-
paka, nekaturik egon arren, horixe baitugu bizitza,
bihotza, heriotza, beroa eta hotza, eta horretan bi-
zirautea.Zorionekogaragurezoritxarrean,etauda-
berriak beti ekarriko dizkigu aukera berriak, ene
maite urrun hori. Mugako ainara hegalari eta aske
hau udaren iragarle fina izango da laster.
Bakarrik. Haren ondoan hegan egiteko zeru urdi-
nean, txistuka, kantuka, mutu eta dantzari haize-
an. Ez dut bizi nahi hura gabe! oihukatzen dut ba-
samortuan. Itoko al naiz egarriz behingoagatik,
hartara istripu baten antza izango du nire herio-
tzak.
Ez dut bizi nahi hura gabe! oihukatzen dut irla txi-
ki eta galdu batean. Hilko al naiz gosez behingoa-
gatik. Irakurriko al du hau hark?
Udaberri honek BERRIA dakar gaur ere, eta BIZI
naizen egunhonetan eskerrak ematendut bizi nai-
zelako, zuei guztioi, irakurle eta langile guztioi,
muxu bana emateko. Zimel ez gaitezen.

Muxu bana
zimeldu ez gaitezen

«Txekiako tradizioa
omen da
maiatzaren batean
gereziondoaren
azpian maitaleak
maitatuari muxu
ematea zimel ez
dadin, eta lore
maitatu hau ximel
ez dadin, muxu
bana igortzen
dizuet aldizkari
honetako irakurle
eta langile guztioi»

Ainara MAIA URROTZ

Lorpen ekonomikoek ez dute dena zuritzen».
Horrela, orokorrean esana, ziur naiz nirekin
bat zatozela. Eztabaida, behar bada, mugak

jartzerakoan dator: Noraino bai? Zer ez? Jokoan
zer dago?Merezi du?Galdera labainkorrak, azken
finean denok ikuspuntu desberdina izanen baitu-
gu. Zer saldu daiteke?
Zugarramurdira joko dut. Kanpotik ari naiz eta ez
dut nirea egi bakartzat. Zalantzak plazaratu nahi
ditut.
Duela ez dakit zenbat egun edo aste irakurri nion
Sanchez Ostiz jaunari iritzi artikulu bat...Oroitzen
naizenagatik, Nafa-
rroako Gobernuko
Turismosailarenbu-
ruazuenhelburu,bi-
denabar Zugarra-
murdiko museoare-
kin sartzen bazen
ere. Gogorregia iru-
dituzitzaidaladutgo-
goan.Museoa sortu
zuteneanniri erebel-
durra ematen zida-
lako zer eginen zu-
ten jakiteak, ziur as-
ki. Gero, tira, tortu-
rari eman dioten ge-
hiegizko tokiarena
kendutaongidagoe-
la iritzi dut. Oreka
mantentzeazailada,
ordea.
Berriki, Nafarroako
Gobernuko Turismo
Departamentuaren
turismosarienbana-
ketarena egin dute.
Ez nintzen bertan egon. Hala ere, pare bat gauza
esanen ditut.
1610eko gehiegikeri galanta izan zela frogatutzat
eman daiteke. Jazarri zuten sorginkeri modukorik
ez zen izan. Pairatu zutenak euskaldunak ziren.
Gainera etorri zitzaien eromen hark epaiketara, zi-
gorrera, sutara eta heriotzara eraman zituen. 400
urte pasa badira ere, gure begirune osoa merezi
dutelakoan nago… Zer irudituko zitzaien ospaki-
zuna? Jakiena eta bestarena, ez dakit. Erdararen
nagusigoa, ulertezina. Are makurrago, nire ustez,
jazarpen motibotzat ospatzen ez zituzten akerla-
rreak, erdarako aquelarretik euskal akelarreak an-
tzeztea egia izan balira bezala. Iraingarria. Ardu-
ratu beharko ginateke gezurrak deuseztatzen, ez
salgarri turistiko topikoa bihurtzen.

Turismo gezurtia?

«400 urte pasa diren
arren, gure begirune
osoa merezi
dutelakoan nago…
Zer irudituko zitzaien
ospakizuna? Jakiena
eta bestarena, ez
dakit. Erdararen
nagusigoa, ulertezina»

«Iraingarria. Arduratu
beharko ginateke
gezurrak
deuseztatzen, ez
salgarri turistiko
topikoa bihurtzen»

Juainas PAUL ARZAK

Kolaborazioak
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IRAKURLEAK MINTZO Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze aldera, ez da komeni
1.900 karaktere edo 24 lerro baino gehiagoko gutunak bidaltzea.TTIPI-TTAPAk eskubidea du gu-
tuna laburtzeko. Gutunarekin batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-deiturak, he-
rria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

m e-Posta: info@ttipi.net
e Posta: Anduetzeta, 12 31760 ETXALAR

d Tel.: 948 63 54 58 o Faxa: 948 63 54 57

Hausnarketa
beharrezkoa

ArcelorMittal
Lesaka-Legasako LAB

Joan zen apirilaren
22a, egun ilun eta eu-
ritsua izanzen,gurees-
kualdearen etorkizuna
bezain iluna. Egun ho-
rretanospatu zenBera,
Arantza, eta Etxalarko
Udalek deituriko lanuzte
mobilizazio eguna, dei-
aldia hori egiteko arra-
zoiak ezagunak eta sa-
konak ziren, zeren hori
egiaztatzeko gure lan-
tengien egoera, langa-
betu kopurua, baserri
munduak bizi duen
egoera negargarria eta
udalendirueskasia ikus-
tea bertzerik ez dago.
Arrazoi horiek hilaren
22a baino lenenagoko
egunetan luzaroazaldu
eta eztabaidatu ziren.
Egoera honek eran-

tzun sakona eskatzen
zuen eta ahalegin guzi-
ak norabide horretara
bideratzea aitzakiak
bazter batera utziz.
Emaitzakegunhorretan
eman ziren kontrako
baldintzaguziakkontu-
tan edukita, arreta dei-
tzeko modukoak izan
ziren. Zerbait gertatzen
ari da gizartearen gero
eta zati haundiagoa
egoeraren larriaz kon-
turatzen joateko.
Aunitzez ere eragin-

garriagoa izanzitekeen,
hasierabateankontsen-
tsu bidez deialdia ba-
bestu zutenak atzera
egin ez bazuten, eta
zenbaitkasutankontra-
kokanpainaeginezba-
zuten. Ezin dugu inola
ere ulertu nola batzuk
uste bezain ongi atera

ez delakopoztu daitez-
keen, zeren jarrera ho-
rrek denok dakigunari
bakarrik ematen dio in-
darra.Kontuaezdagu-
rearteanerrudunakbila-
tzea,ezdugupilota ino-
ren teilatuan jarri nahi,
denok izan behar dugu
arduratsuak.Siglenpro-
tagonismoa bazter ba-
tera utzi eta guziontza-
koonuragarria denabi-
latu behar dugu. Esku-
aldearen etorkizunak
denok batera eta nora-
bide berean joatea es-
katzen digu, horretara-
koaldian-aldikokonpo-
nezinakbazterreanutzi.
Gertatzen ari denaren
inguruan guztiok atera
behardituguondorioak
etagisahonetakoegoe-
rak berriro gerta ez dai-
tezenahalegindubehar
dugu.
Banaketaren ondo-

rioz, beuren plangintza
politikoetaekonomiko-
akaurreraateranahidu-
tenakateratzendira ira-
bazle, gure eskualdeko
jendegehiengoarenbe-
harren kalterako. Gaur
egun gaizki gaude (ez
da une bateko kontua
bakarrik)bainabideho-
netan jarraituzgero,gu-
re seme-alabak eta on-
dorengoakezduteetor-
kizunik izanen, eta gu-
rehelburuaBortzirietan
bizi eta baldintza dui-
netan lan egitea da.

Gazte Eguna,
izan ala ez izan

Lesakako Gazte Asanblada

Apirilaren 17an, Le-
sakakoGazteEgunaos-
patu genuen. Baina
egunhonekere izanzu-
en bere alde itsusia.

Gazte Egunaren anto-
lakuntzan, Udalak jarri-
tako trabez ari gara.
Urtero bezala, urri-

an,Udalak2010ekoegi-
taraua eta aurrekontua
eskatuzizkigun.Azaro-
an, ekitaldienegitaraua
eta beharrezko aurre-
kontua aurkeztu geni-
tuen. Eskaera honetaz
gain, martxoan, Gazte
Egunerakobeharrezko-
akzirenbaliabideakes-
katu genituen: eszena-
tokia, Udalaren soinu
ekipoa, aparkalekua
erabiltzeko baimena...
Apirilaren 17a baino

bi aste lehenago, Uda-
laren ezezkoa jaso ge-
nuen, ez omen ginela-
ko existitzen. Erantzu-
nak, harrituta utzi gin-
tuen,ezgenuelakouler-
tzen nola urrian aurre-
kontuaetaegitarauaes-
katzeko existitzen zen
talde bat, apirilean ez
existitzea.Erantzunhau
jaso bezala, beraiekin
solastera joan ginen.
Bertan, erran ziguten,

NIFaren kontuagatik,
hauda,ofizialki erregis-
tratuak ez gaudelako
ukatu zizkigutela balia-
bideaketaaurrekontua.
Honek ere ezustean
harrapatu gintuen, izan
ere, Gazte Asanblada
inoizezdaofizialki erre-
gistratua egon eta urte
aunitzetan antolatu du
Gazte Eguna, Udalak
emandakobaliabideeta
baimenekin. Kontuak
kontu, akordiomoduko
batera iritsi ginen,Uda-
lakaurrekontuaukatzen
zigun,baina,eszenato-
kiaetabaliabideakutzi-
ko zizkigun, nahiz eta,
eszenatokia altxatzeko
langilerik ez bidali.
Kontuapixkabatzu-

zendu zela pentsatzen
genuenean, berriro ere
dena ukatu zitzaigun.
Bigarren ezezko honen
ondotik, Onin Udal Tal-
deak,baliabideentzako
eskaera sartu zuen eta
onartueginzioten.Uda-
lak, eszenatokia, apar-
kalekua… utziko zizki-

gun, baina ez zuen lan-
gilerik bidaliko. Langi-
lerikgabe,herrikogazte-
ekaltxatubehar izange-
nuen eszenatokia, ho-
rrek suposatzen duen
arriskuarekin.Zailtasun
hauetaz gain, ugariak
izan dira jarri dizkigu-
ten trabak. (…)
Oztopoak- oztopo,

aurtengoan inoiz baino
gehiago erakutsi dugu,
herrikogazteakelkarla-
neanaritutagauzahaun-
dik lortzeko gai garela,
horregatik zoriondu eta
eskertu nahi dugu, aur-
tengoGazteEguna,an-
tolatzen lagundu duen
pertsona oro, bereziki,
herriko gazteei, Onin
Udal Taldeari, eszena-
tokia muntatzen lagun-
du digutenei, Arantza
eta Donamariko Gazte
Asanbladei, lagundudi-
gutenostatuei,albinteei,
ArranoElkartearietaber-
tako sukaldariei, ga-
rraioan lagundudiguten
enpresei... ESKERRIK
ASKO DENEI.

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Estitxu AROZENA (Lesaka) • Doinua: Gregario edo laguntzaile naiz

Oraindik dugu gogoan Martin
Zabaletaren garaia
Munduko gailur altuenera
ikurrina eraman nahia
orain marketin kanpaina handia
dirua tartean da ia
Zortzimilako paisaia
mediatikoa da gaia
Anapurnatik Shisha Panghmara
helikopteroz bidaia
espektakulu eta gutizi
bihurtu da Himalaia.

Pasaban eta Miss Ohk paratu
dute azken suspentsea
Historirako emakume nor
gurea edo bertzea
Zortzimilako hamalau mendi
lehen bait lehen igotzea
hobe urrea lortzea
ez zilar ta ez brontzea
mendian ez da garrantzitsua
lehendabiziko heltzea
baizik bertara doazen denak
osasuntsu bueltatzea.

Emakumeak 14 zortzi milakoen borrokan
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Prentsatik bildutakoak 11 galdera labur

Zer da TurismoBulegoan lan egi-
teko ezinbertzean behar dena?
Sara ezagutu behar da. Nik ez dut
dena ezagutzen baina... Eta hiz-
kuntzak ere bai: euskara, frantse-
sa, espainola –ez dakit sobera on-
gi baina ikasiko dut–, ingelesa...
NolakoakdiraSarakoTurismoBu-
legotik pasatzen diren turistak?
Besta delarik euskaldunakbadira,
bakantze denboretan frantse-
sak ere etortzen dira...
Zer bilatzen dute turistek?
Ibilaldiak egin, eta Larrun,
leizeak eta herria ezagutu
nahi dituzte.
Zeinen bisita hartuko zenu-
ke gustura Turismo Bu-
legoan?
Ez dakit...
Denbora librea du-
zunean zer egiten
duzu?
Gaztetxean naiz
e ta Gaupasa
prestatzen aritu
gira. Eta Zazpiak
BatTaldeandan-
tza egiten dut.
Asteburuetako
zureplanazeiniza-
ten da?
Besta. Ez astebu-
ruguzietanbainan...

Nola ikusten dituzu Sarako gaz-
teak?
Ez dira denakmugitzen, baina ba-
tzuk bai.
Laborantza hurbiletik ezagututa,
gustatuko al litzaizuke hortik bi-
zitzea?
Nere gurasoak laborariak dira eta
badakit ez dela errexa, beraz...
Saran, frantsesa euskararen gai-

netik dagoela iruditzen al
zaizu?
Gehiagoerabiltzendafran-
tsesabainaaldatzenarida
pixka bat. Nere adineko-
ek hobeki dakite frantse-
sa baina ikastola haundi-

tzen ari da eta nere
ustezhorrekineus-
kara indartzen ari
da.
Zer egin nahiko
zenuke etorki-
zunean?
Etxe bat ukan
eta Saran bizi,
bainan ez da
batere errexa
oraindenaka-
rio baita.
Amets bat?
Etxe zahar bat
ukaitea Saran.

«Nafarroan, adinekoen
%75, 2.000 biztanle
baino guttiago dituzten
herrietan bizi dira,
gizarte zerbitzurik ez
duten eta sakabana-
tuak dauden tokietan.
Etxez etxeko gizarte-
laguntza sistemak
aldaketak behar ditu,
eta prestutasunaren
denbora eta maiztasu-
na hobetu behar dira.
Gainera, eremu hone-
tan gure adinekoak
zainduko dituen nor-
bait aurkitzea zaila da».

Mariado ITURRALDE
Donamariako abeltzaina
D. NOTICIAS, 2010.05.03

«Ezinbesteko partida
zen eta kanporaketa
bat bezala planteatu
dut. Garaipenarekin
oso pozik nago, gau-
zak ongi egin ditudala-
ko. Hasieratik sartu
naiz partidan. Asierren
kontrako partidarekin
konparatuz, desberdi-
na izan da. Orduan
atzetik jarri nintzen
markagailuan (...) Abe-
lek ez du bere eguna
izan (...) Erritmoa jarri
eta tantoak irabaztea
da nire jokoa».

Oinatz BENGOETXEA
Leitzako pilotaria
D. VASCO, 2010.05.03 � Luxi ANDIAZABAL � Sarako gaztea
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KULTURA

MUSIKA � KONTZERTUAK

Bi multzotan eskainiko dituzte
kontzertuak institutuetako ikasleek
Sei institututako
ikasleek parte
hartuko dute
emanaldietan,
horietatik lau
eskualdekoak

TTIPI-TTAPA
Kontzertuak eskain-

tzekoelkartukodira ins-
titutuetako ikasleakaur-
ten ere. Baina aldi ho-
netakoaezdabertzeur-
tetakoaren berdina iza-
nen, institutuak bi mul-
tzotan banatuta eskai-
niko baitituzte kontzer-
tuak: alde batetik, Le-
karoz, Doneztebeko
Mendaur eta Leitzako
Amazabal institutue-
tako ikasleakbildukodi-
ra, eta bertzetik Bera-
ko Toki Ona, Mendi-
llorri etaAltsasuko ikas-
leak.Sei instituturenar-

teko ekimena izaki,
seiak elkartzeak luzee-
gi joko lukeelakoanera-
bakidaaurtenbitanba-
natzea.

LEHEN MULTZOA
Bera, Altsasu etaMen-

dillorrikoensaioakmaia-
tzaren 17an hasiko di-
ra.EgunhorretanBera-
ko frontoian eginen da
emanaldia, 17:00etan.
BigarrenaAltsasukoki-
roldegian eginen dute
ma ia t za ren 28an ,

17:00etan; eta hiruga-
rrena eta azkena ekai-
naren 4an Uharteko
frontoian,hauere17:00-
etan.
Hiru institutuak es-

kualde diferentetakoak
izanik, aurten berrikun-

tzagisa, taldebakoitzak
bere inguruko dantza
bat eskainiko du ber-
tzeenaitzinean.Berako
Toki-Onakoek, errate-
rako, inude eta artzai-
nenaaukeratudute.Ho-
rrekinbatera,publikoa-
rekin batera, txalo-pol-
ka egiteko asmoa ere
badute.

BIGARREN MULTZOA

Doneztebe, Leitza
eta Lekarozko institu-
tuetako ikasleen saio-
ak bat bertzearen on-
dotik eginen dira: Do-
neztebeko emanaldia
frontoian izanen da
maiatzaren 26an; Lei-
tzakoaere frontoianegi-
nen da, maiatzaren
27an, eta Lekarozkoa
kiroldegian,maiatzaren
28an. Hiru kasuetan
17:00etan hasiko dira
kontzertuak.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Duela bi urte Beran egindako topaketan institutuetako ikasleak.
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BERTSOLARITZA � NAFARROA

Bertsopaper
Lehiaketako
Bortzirietako sariak
banatu dira
Gainerako
eskualdetako
sariak laster
banatuko dira

TTIPI-TTAPA
BertsolaritzaHezkun-

da Arautuan proiektua-
ren barruan egiten den
Bertsopaper Lehiaketa
aitzinera doa. Nafarroa-
kobortzeskualdetanegi-
ten da sari banaketa eta
bakoitzeko lehensaritu-
enarteanerabakitzenda
zeintzukdirenNafarroa-
ko irabazle.
Bortziriak izan da sa-

riakbanatzenlehena.Api-
rilaren 30ean 133 lanen
artean aukeratuak zein
izan diren jakinarazi zen
Berako Kultur Etxean.

Bortzirietan, Lehen
Hezkuntzako 3. eta 4.
mailakoetan, lehenbizi-
ko saria Berako Rikar-
doBarojakoOier Larre-
txeak eraman zuen; eta
Enaitz Telletxea (Igan-
tziko eskola), Katti Iras-
torza etaAinara Pache-
co(RikardoBaroja),Aroa
Martin eta Gaizka Zan-
dio (Berako Labiaga
Ikastola) eta Ane Telle-
txea eta Kattalin Odrio-
zolarentzat (Lesakako
Tantirumairu Ikastola)
izan ziren aipamenak.
5. eta 6. mailakoen

lehensaria,berriz,Pau-
lo Ramosentzat (Tanti-
rumairu) izanzenetaJu-
len Telletxea (Etxalarko
Landagain eskola), Mi-
kel Castillo (Labiaga),
Ane Arburua (Rikardo

Baroja),AsierOses (La-
biaga),GanixArruti (Tan-
tirumairu), Iker Pikabea
(Lesakako Irain eskola)
eta Urki Txoperenaren-
tzat (Tantirumairu) izan
ziren.
DBHko 1. eta 2.

mailakoen kategorian,
Xabat Matxikote atera
zen garaile (Berako To-
ki Ona); eta aipamenak
Ainhoa Larretxea (Toki-
Ona) eta Maddalen Lo-
pezentzat (Labiaga) izan
ziren.DBH3.eta4.mai-
lakoetan, azkenik, Ai-
nara Etxabidek (Toki-
Ona) eraman zuen le-
hen saria eta aipamena

Mikel Teiletxearentzat
(Toki Ona) izan zen.

BAZTAN-MALERREKAKO
SARIAK
Baztan-Malerrekako

sari banaketa maiatza-
ren12an,asteazkenho-
netan, egitekoa zen,
10:30eanElizondokoki-
roldegian. Baztan ikas-
tola, San Francisco Ja-
vier ikastetxea, Irurita,
Erratzu eta Gartzaingo
eskolak, Lekaroz insti-
tutua,DoneztebekoSan
Migel ikastetxea eta
Mendaur ikastetxeko
ikasleak egotekoak zi-
ren ekitaldian.

LEITZALDEKO SARI
BANAKETA

Mendebaldeko sari
banaketa, berriz,maia-
tzaren 26an izanen da
Leitzako zinema areto-
an. Sariketa horretan,
bertzeakbertze,Leitza-
ko Erleta eskola eta
Amazabal institutua,
Goizuetako Xalto eta
Aresoko ikastetxeetako
ikasleekhartudutepar-
te. Hauekin batera, Le-
kunberriko Ibarberri,
Larraintzarreko Irurita
Gotzaia eta Beteluko
Araxes ikastetxetakoek
parte hartu dute Men-
debaldeko sariketan.

ARGAZKIA: NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEA

Bortzirietako sarituak apirilaren 30eaen Beran egindako ekitaldian.

KULTURA



12 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 518 zbk.

2010.05.13

BERA

Orientazio
proban,
bi herritar
gailendu dira

TTIPI-TTAPA
NafarroakoKirolJola-

sen barne, Nafarroako
Mendi Federaziok hain-
bat proba antolatzen di-
tugaztetxoentzat.Etaho-
rietakobat, mendi ibilal-
dietako finala, eginen da
herrian igande honetan.
LarunMendikantola-

tu du eta 10 eta 17 urte-
ko neska-mutikoek har
dezaketeparte. Ibardine-
tik abiatuta, Landagaita
eta Larunetik pasatuz,
berriz herrira bueltatuko
dira,13kikometroko ibil-
bideaegindakoan.Ttikie-
nek, aldiz, 8 kilometroko
ibilbidea izanen dute,
Landagaitatikherrira jau-
tsikobaitira.Helmugara-
tzean, jan-edanaz gain,
jokoak izanen dira.
KirolJolasenbarrene-

an, bertzalde, mendiko
orientazioprobenfinalak

eginzirenapirilaren18an
Altsasun.Mapa batekin,
balizaedomugarrizbete-
tako ibilbidea osatu be-
har izan zuten, mugarri
horietakobakoitzeaneu-
rekineramanzutenpape-
rean, zegokion lauki-
txoan marka eginez. Ju-
benil mailako nesken
kategorian, Naia Esnao-
la eta Itxaro Errandonea
herritarrak txapelduneta
azpitxapeldunizanziren.

Merkatarien
kanpaina
Atera zukua Larun

Haizperi lelopeankanpai-
naberriaabiatudutemer-
katariek.Hilaren23raar-
te erosten dutenen arte-
an, 50 euroko 50 bonu
eta200eurokobertzebat
banatuko dira. Hilaren
24an eginen da zozketa.

Herri kirol taldearen
aldeko bazkaria
Herri Kirol Taldearen

aldebertsobazkariaegi-
nen da hilaren 29an Ehi-
za eta Arrantza Elkarte-
anZubeldia, IrazuetaZe-

KIROLA � NAFARROAKO KIROL JOLASAK

Nafarroako Kirol Jolasen
barne, mendi ibilaldietako
finala eginen da igandean

ARGAZKIA: LIBURUTEGIA

Liburuaren Egunean gaztetxoak gustura
4-8 urte bitarteko neska-mutikoek ederki gozatu zuten apirilaren 29an, Liburua-
ren Nazioarteko Egunaren harira Liburutegian egindako ekitaldian. Inguma talde-
ak Bidaian ikuskizuna eskaini zuen, eta erran digutenez, «dibertigarria izan zen».

Gazte Eguna larunbatean
Herrikogazteenarte-

ko harremana hobetu,
euskara bultzatu eta
Gaztetxeautogestiona-
tua jendeari hurbiltzeko
helburuarekin, Gazte
Eguna antolatu du Ka-
xernaGaztetxeaklarun-
baterako, maiatzak 15.
10:00etanhasikodu-

te eguna Gaztetxean.
Aurkezpenen ondotik,
talde bakoitza hirutan
banatuko da: batzuk
muralaeginbeharkodu-
te; bertzeek bazkaria

–aurten librea–etahiru-
garren multzoak bortz
minutuko bideo bat
prestatu beharko du.
13:30ean grabatutako
bideohorienemanaldia
eginendaetagerobaz-
karia. 16:00 aldera jo-
koakegiterajautsikodi-
ra herrira kalejiran, eta
furgonetabatekinpoteo
bat eginez, jokoak he-
rrian barna eginen dira.
Bukatzeko, 19:30ean
luntxa eta kontzertua
izanendiraGaztetxean.

ARGAZKIA: FERMIN ESNAOLA
Itxaro Errandonea eta Naia Esnaola podiumean.

ARGAZKIA: ROSA ERRANDONEA

Beasaingo Musika Eskolarekin topaketa
Isidoro Fagoaga Musika Eskolaren 30. urteurrena dela eta, ekitaldi aunitz iza-
nen dira maiatzean. Eta horietako bat maiatzaren 2an izan zen, Beasaingo Mu-
sika Eskolako bandaren eta Berako musika bandaren arteko topaketa egin
baitzen. Kalejiraren ondotik, kontzertua eskaini zuten Kultur Etxean. Aipatze-
koa da ekainaren 17ra arte, 30 urteak biltzen dituen argazki erakusketa ikus-
gai egonen dela musika eskolan, astegunez 16:30etik 19:00etara.

laietarekin. Txartelak es-
kuratzeko:Errekalde,Ka-
taku edo 609 808756an.
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LESAKA

GIZARTEA � IGOR PORTU, MATTIN SARASOLA ETA MIKEL SAN SEBASTIAN EPAITUAK ENTZUTEGI NAZIONALEAN

Epaiketa sententzia zain eta
herrian mobilizazioak egin dira
Barajasko T4ko
atentatuan
parte hartu
izana egozten
zaie, baina
ustezko
aitorpen horiek
egin zituztenean
torturak salatu
zituzten

Aitor AROTZENA
Joan den astean

epaituzituztenMadrilen
Igor Portu,Mattin Sara-
sola eta Mikel San Se-
bastian herritarrak. Fis-
kalak Barajasko T4ko
atentatuan parte hartu
izanaegoztenbadieere,
hirurek lehen egunetik
ukoeginziotendeklara-
tzeari, Espainiako Auzi-
tegiNazionalak torturak
ahalbidetzendituelasa-
latuz. «Ez dut auzitegi
faxista hau ontzat ema-
ten,etaezdutdeklaratu-
ko», erran zion epaima-
haiari Mattin Sarasolak.
IgorPortukepaiketage-
lanazaldubeharkolituz-
keenak tortura salake-
tan erran zituela adiera-
zitaeginzionukodekla-
ratzeari. Mikel San Se-
bastianek torturakahal-
bidetzea leporatu zion
AuzitegiNazionalari.Lau
egunekoepaiketarenon-
dotik, sententziaren za-
in gelditu da.
Epaiketa zela eta, joan

denasteanhainbatmo-
bilizazio egin ziren he-
rrian,batzarraastelehe-
nean,elkarretaratzeaas-
teazkeneaneta larunba-
tean manifestazioa.

TORTURA SALAKETA
IRUNEAN
Bertze aldetik, apiri-

laren 30ean Iruñean
egindako prentsaurre-

koan,Bortzirietakozen-
bait kargu publikok eta
herritarrekoroitarazizu-
ten Portuk eta Saraso-
lak torturatuak izanzire-
la salatu zutela 2008ko
urtarrilean ustezko ai-
torpenak egin zituzte-
nean. Josu Irazoki Be-
rakoalkateaksalatuzu-
enAuzitegiNazionalaez
delazilegizkoepaitegia.

ZaineRekondo lesa-
karrak gogorarazi zuen
JoxeArregirenheriotza-
tikgaurdainomilakahe-
rritar torturatuak izandi-
rela,«torturaezbaitana-
higabean gutti batzue-
kin gertatzen den zer-
bait, EuskalHerriansis-
tematikoa da, maizegi
izaten dugun egia gor-
dina».

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA

Tantirudantza arrakastatsua aurten ere
Tantirumairu Euskal Folklore Taldeak Udalaren laguntzaz antolatutako Tantiru-
dantza jaialdia giro ederrean ospatu zen apirilaren 25ean. Eguraldi eguzkitsua
eta goxoa lagun, goizean, ongi-etorria eta hameketakoaren ondotik, Urretxu-
ko Lurra, Getariko Gure Txeru eta Faltzesko Makaia taldeetako dantzari ttiki-
ak, herrikoTantirumairukoekinbatera, karrikaz-karrika ibili ziren,Lesakakohain-
bat txokotan beraien dantzak eskainiz. Herriko dantzarik tipikoena, Zubigaine-
koa, eskaini zioten herriko dantzariek bisitariei eta gero plazan bildu ziren tal-
de guziak, beraien emanaldia eskaintzera. Bazkalondoan, Patxin eta Potxin
pailazoek emanaldia eskaini zuten plazan.

Nafarroa Oinez
Mus txapelketa
Nafarroa Oinez 2010
dela eta, mus txapel-
keta antolatu da Na-
farroa osoan. Atxaspi
ostatuan jokatuko da
kanporaketamaiatza-
ren 14an, 22:30ean.
Lehenbizikohirubiko-
teek sari politak jaso-
kodituzteeta irabazle-
ek gainera Iruñean jo-
katukodenfinalera joa-
tekoaukera izanendu-
te. Sarreren prezioa 8
eurokoa izanenda,ho-
rietatik5euroNafarroa
Oinezentzatetagaine-
rakoa bertan banatu-
ko diren sarietarako.

Beñat Oronoz
trinketean
Frontoian bikain ari-
tzendela jakinada,bai-
na trinketeko lehenes-
perientzian ere ederki
moldatudaBeñatOro-
noz pilotaria. GRAVN
txapelketan, jubenil
mailako buruz buruko
txapelketan Nafarroa
ordezkatu du eta fina-
lera ailegatu zen, Ara-
ba etaGipuzkoako pi-
lotariak kanporatuon-
dotik.Maiatzaren1ean
Mendillorrin jokatuta-
ko finalean, aldiz, 34-
35galduzuenBizkaia-
ko ordezkariarekin.

Irakurketa saioak
ikastolan
Ikasleen irakurketara-
komotibazioaeragite-
ko saioak antolatu di-
tu aurten ere Tantitu-
mairu ikastolak. Apiri-
laren25ean,15:00etan
pertsonahelduek ipui-
nak leituko dituzte.

� FLASH
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ETXALAR

ERREPIDEAK � 2009-2016KO PLAN ZUZENTZAILEA

Errepideetako Plan
Zuzentzaileak ez ditu
Udalaren alegazioak
kontuan hartu
Bi bide
hobetzeko
eskatua zuen

Irune eta Itsaso
2009-2016ko Nafa-

rroako Errepideen Plan
Zuzentzaileari, herritik
pasatzendirenbierrepi-
de moldatzeko eginda-
kobi alegazioakezdire-
la kontuan hartu salatu
du Udalak.
Aldebatetik, Etxalar-

koBenta eta Lizaieta lo-
tzen dituen errepidea
moldatzea eskatu zuen,
berezikiherriaetaLizaie-
takogainarenartekoza-
tia, «puntu zehatzetan
igarotzeko arazo handi-
ak daudelako, guttiene-
ko baldintzak betetzen
ezdituztenzenbaitbihur-
gunetan, batez ere».
Arriskuaguttitzekotraza-
tua moldatu beharko li-
tzatekeela uste duUda-
lak, bihurgunehoriekza-
balduz eta zapaltzeko
modukokunetakeginez.
Nafarroako Errepide

Sarean ageri ere ez den

Zugarramurdirakobidea
hobetzeko proposame-
naereeginzuenUdalak,
bainaezdakontuanhar-
tu. Udalaren irudiko, or-
dea, lehenbailehen egin
behar dira lanak.Gaine-
ra,etorkizunean,Bizikle-
taren Plan Zuzentzai-
lean ageri da bide hau.

Usoa kooperatibako
Batzar Orokorra
Apirilaren 24an izan

zenUsoaNekazariKoo-
peratibaren urteko Ba-
tzar Orokorra eta Aran-
txa Zubieta lehendaka-
riak erran digunez, pen-
tsuensalmentakguttina-
ka beheiti egin du. Ha-
lere, bertze produktuak
gehiago saldu omen di-
ra.Gasolindegia izanda
kooperatibaaitzineraate-
ratzeko gehien lagundu
duena, guztira 550.000
litro gasolio saldu baiti-
ra.Bertzalde, juntaberri-
tzeko bozketa egin on-
dotik boto gehien hartu
zituztenak zazpi hauek
izanziren:VenancioEliza-
goien,JabierIparragirre,

Jose Mari Danboriena,
Juan Antonio Berrueta,
GerardoDanboriena,Mª
Dolores Babaze, Maite
Indaburu.Horietikseiiza-
nen dira juntan sartuko
direnak aterako diren
hauek ordezkatuz: Ge-
rardo Danboriena, Jose
MariOlagarai,XalbaAn-
salas, Josetxo Ariztegi,
Jose Mari Pikabea eta
Jose Angel Ariztegi.

Lurriztiederrako
bestak
Maiatzeko lehenbizi-

ko igandean ospatu zu-
tenauzokobestaLurriz-
tiederrakoek. 55 lagun
ingurubilduzirenAgerre-
bereko Bordan bazkal-
tzera.Ondotiktrikitilariek
giroa alaituz arratsalde
ederra pasatu zuten.

ARGAZKIA: ITSASO ELIZAGOIEN

Antzinako auto zaharrak herriko plazan
Apirilaren 24 eta 25eko asteburuan Lancia Navarra
Tourraren laugarrenedizioa izanzeneskualdean.Mar-
kahonetakoantzinakoibilgailuakEtxalarkoBentahar-
tu zuten elkargune eta bertakoez gain, Italia, Ingalate-
rra, Irlanda eta Alemaniako auto-gidariek ere parte
hartu zuten. Errioxa bisitatu ondotik, Lancia auto-za-
harrak 11:00k aldera hasi ziren plazara ailegatzen eta
eguerdirako plaza autoz beteta zegoen.

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

Denda berria ireki dute: Oriane
Denda berria ireki dute lehengo farmazia zegoen lekuan: Oriane. Jostailu ekologiko-
ak, eskuz margotutako kamisetak, eskuz egindako oinetako ekologikoak, modako
jantziak, pijamak, apaingarriak... saltzen dituzte. Yasint nagusiak erran digunez, be-
renahiaherritarrakkanpora joangabebertanerostekoaukera izateada.Hilaren1ean
inauguratu zuen eta gustura agertu zen, jendea poliki-poliki hurbildu zelako.
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ARGAZKIA: IGANTZIKO ESKOLA

Eskolako neska-mutikoak burubelarri ibili dira mediaketa antolatzeko lanean.

KULTURA � LITERATURAZ GOZATZEKO

Eskolan egin duten
mediateka herritar
guztien eskura
paratu nahi dute
Guraso, ikasle
eta irakasleek
egin dute

TTIPI-TTAPA
Liburuak, bideoak,

DVDak, CDak, aldizkari-
ak, ordenagailuak... De-
netarik aurki daiteke es-
kolako mediaketa berri-
an.Momentuzeskolako-
en eskura dago, baina
zerbitzuaherri osoari es-
kaintzea da asmoa.
Irakurketazgozatueta

liburuak zaindu, media-
teka baten antolakuntza
etaerabileraezagutueta
mediateka informazio-
iturrigisaerabiltzekohel-
buruarekin hasi ziren ira-
kasleak proiektua gara-
tzen. Eta ikasleekin eta
gurasoekin elkarlanean
egin dute, aitzinetik ber-
tze tokietako liburutegi-
enfuntzionamenduano-
lakoa den ikasita. Behin
hori eginda, bigarren eta
hirugarren zikloko ikas-
leakfuntzionamenduaze-

haztu eta ia 2.000 liburu
sailkatudituzte.Lehenzi-
klokoak eta Haur Hez-
kuntzakoak,berriz,apain-
ketaz arduratu dira, eta
irakasleetagurasoaklibu-
ruak ordenagailuan ka-
talogatzeaz.
Egindako lanak, gai-

nera, saria ekarri du.Na-
farroako Gobernuak ira-
kurketa indartzekoanto-
latutako sariketan, 250
euro eman baitizkio es-
kolari. «Saria ongi etorri
zaigu liburubatzukeros-
teko», aipatu digute es-
kolakoek.Bainagainera-
tu dutenez, «orain arte
1.000liburubainoezditu-
gukatalogatu»etadenen
laguntzarekin, lan guztia
heldu den urtean akau-
tzea espero dute.
Emaitzarekin gustura

daude: «sekulako lana
egindugu». Gainera,eu-
ren irudiko, «ikasleek,
izugarrizko motibazioa-
rekin ekiten diote irakur-
tzearietadudarikezegin,
ikasterakoanlagungarria
izanen zaiela».

ARGAZKIA: MILA IRAOLA

Bertze txapel bana Irurtzundik
Unai Telletxea eta JosebaAldabebikoteaberriz ere
txapeldun izan da, oraingo honetan, Irurtzungo Pi-
lota Txapelketan, infantil mailan. Maiatzaren 1ean
jokatu ziren finalak eta nahiz eta galtzen hasi, 18-
13 irabazi zieten Burlatako Iñigo Larunbe eta Jo-
sebaSarasari.ArgazkianaurkariekinageridiraTelle-
txea eta Aldabe, txapela buruan eta kopa eskuan
dituztela –ezkerretik hasita, lehen biak–.

IGANTZI

Eguraldi txarrari
aurpegi ona
Udaberriko Bestetan
Eguraldiak ez zuen

aunitzik lagundu, baina
giro ederrean joan ziren
Udaberriko Bestak. Or-
tziraleko bertso afarian,
adibidez, 40 bat lagun
bildu ziren.
Hauretagurasoen la-

runbatgoizekomendi ir-
teera, ordea, eguraldi
txarragatik egin gabe
gelditu zen. Horren or-
dez betiko jokoak izan
zi tuzten, f rontoian.
Arratsaldean, eskolako
ikasleen antzerki ema-
naldia ere hagitz arra-
kastatsua izan zen.
Igandegoizekomen-

di irteeran jende guttik
parte hartu zuen, egu-
raldi txarra egin baitzu-
en. Eta musika eskola-
koenemanaldiaereber-

tan behera gelditu zen.
Denaden, ikasturteabu-
katu baino lehen, segu-

raski ortziral arratsalde
batean eskainiko dute
saioa.
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ARANTZA

KOMUNIKABIDEAK � GRABAKETAK HERRIAN

Arantzari buruzko saioa grabatuko du
Xaloa Telebistak hurrengo astean
Grabaketak
Interneten
paratuko ditu
ikusgai

Nerea ALTZURI
Tokiko hedabide ba-

tenlananolakoadenera-
kusteko, eta bidenabar,
ikasteko asmoz, Xaloa
Telebistak Herriz-Herri
egitasmoa jarri du mar-
txan ikasturte honetan.
Hainbatherrietakoesko-
letan sartu eta ikasle eta
irakasleekinharremane-
tan egoteaz gain, herri-
ko jende ezagunekin
egindakoelkarrizketekin
osatzen dute saioa. Le-
hiaketak ere bere tartea
izaten du. Gainera, Iña-
kiAlustizaaranztarraeta
Xaloakoaurkezlea,gida-
ri lanetan aritzen da.
Maiatzaren 24tik 28-

ra Xaloako unitate mu-
gikorraherrianizanendu-
guetakameralari, tekni-
karietaaurkezleekherri-
kohainbattxokoetakon-
tubildukodituzte.Aran-
tzari buruzko saioa gra-
batuko dute, eta Xaloa
Telebista ezin bada iku-

si ere, Internetera sarbi-
dea duzuenok www.to-
kiko.tv-enaukeraizanen
duzue. Erne beraz!

Medikuaren etxeko
obrak
Aspaldikoxtikmedikua-

ren etxearen gaiari tira-
ka gabiltza. Izan ere,
etxebizitza bilakatzeko
asmoz, herriko langile-
akgoikosolairuan lane-
anaridira.Udalarenna-
hia lan hauek urte ho-
nenbarreneanahaliketa

abudoen egitea eta
errentan ematea da,
egindako inkestaren
emaitzak errespetatuz.
Hala, lehendik dauden
etxe hutsak erabiltzeko
modu egokia dela uste
du Udalak. Eta familia

edo herriko norbaitek
etxearen beharra balu,
i r tenbidea emanen
litzaioke.
Oraindikzehaztuga-

be dago nolako baldin-
tzak izanendirenerren-
tan ematerako orduan.
Baina proiektu hau ai-
tzineradoaeta interesa-
tuekinharremanetan jar-
tzeko asmoa dago. Gi-
sa berean, aranztarrei
etxea ikusteko aukera
ematea ere pentsatzen
dabil Udala, eta horren
ondotik,deialdiberribat
egitea. Etxea eta obrak
ikusi ondotik, jendeak
pausoaematea erraza-
goa izanen delakoan
baitago.Honenberrige-
hiago izanen dugula
ageri da azken udal be-
rrietan.

Mendi Itzulia
hilaren 23an
Kirolen atalean –39.

orrialdean– xehetasun
guztiak aurkituko baldin
badituzue ere, herriko
kronika honetan ezin
aipatzeke utzi maiatza-
ren 23an eginen den
Mendi Itzulia. Eguraldi
onaegiteaesperodugu.

ARGAZKIA: JULEN OSKOZ

Sendotzaren ondotik, bataioak eta jaunartzea
16 gaztek Sendotza egin zuten joan den maiatzaren 2an. Sei herritarrak eta
bertze hamar igantziarrak. Gazte hauen guraso, familiako eta gainerako herrita-
rrak tarteko, jende andana bildu zen mezan. Bi urtetik behin izaten denez kon-
firmazioa, lau urteren buruan herrian izanen da. Hurrengoa Igantzin eginen bai-
ta. Bertzalde, larunbat honetan, maiatzak 15, hiru haurren bataioa izanen da
12:00etan, eta horien artean daude, Olaia Mindegia Taberna eta Josu Larraioz
Alzuri. Sakramentuen zerrenda osatze aldera, ekainaren 6an, Jaunartzeak iza-
nen dira: Igor Alzuri Otxoteko, Julen De La Loma Bergara, Aimar Zubieta Larre-
txea eta Jon Zabala Iparragirrek eginen dute Jaunartzea.
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Euskal Herriko
Topaketa ere
herrian izanen
da aurten

Jaione OTXANDORENA
Ameriketan ibilitako

artzainak 1987. urtean
hasi ziren elkartasun
bestaospatzenetaaur-
ten ere ez zuten hutsik
egin maiatzaren 1ean.
Herritarrak ez ezik,
ingurutik eta eskualde-
tik kanpo ere bakarren
batzuk agertu ziren
Ulibeltzak elkartean
egin zuten bazkarira.
Oh ikoa denez , e ta
Ameriketako ohiturari
eutsiz, lurrazpian ego-
sitakoogiarekinbazkal-
du zuten. Gero, Arizti-
gain kanpineko jatetxe-
an afari-berendua ere
egin zuten.

EUSKAL HERRIKO
ARTZAINEN BESTA
Artzainen hurrengo

topaketa irailaren 19an

izanen da. Orduan,
Ameriketan ibilitako
Euskal Herr i osoko
artzainen besta eginen
daherrian, aitzinekour-
teetanLesakan,Elizon-
don edo Alduden egin
den bezalaxe. Xeheta-
sunak eguna hurbildu
ahala emanen ditugu.

Argazkilaritza
ikastaroa
Argazkilaritza treba-

tu nahi dutenek auke-
ra ezin hobea izanen
dute: maiatzaren 18tik
aitzinera argazkilari-
tzako hastapen ikasta-
roa emanen da he-
rrian. Astearte eta or-
tzegunetan izanen da,
20:00etatik 21:30era.
IrakasleaAsier Pagoa-
ga izanenda eta 50 eu-
ro gostako da hilabete
osoko ikastaroa.
Ikastaro honetan

izena eman nahi due-
nak telefono honetara
deitu beharko du: 685
753564.

GIZARTEA � ARTZAINEN BESTA MAIATZAREN 1EAN

Ameriketan artzain
ibilitakoak berriz
ere elkartu dira
maiatzaren 1ean

ARGAZKIA: AINTZANE ARRETXEA

Giro ederra sortu zuten maiatzaren 1ean lau gazteek
Aitzineko alean aipatu bezala, maiatzaren 1ean apustua egin zuten herrriko lau
gaztek. 09:00etan eman zioten hasiera, eta ibilaldi guztian hagitz parekatuak
joan baziren ere, azkenean Iñaki Mikelarena eta Aitor Agirrek minutu eta erdi-
ko aldea atera zioten David Ezkurra eta Arkaitz Vicenteri. Baina ez zen emai-
tza garrantzitsuena, sortutako giroa baizik, jende aunitz bildu baitzen mendi
kaxkoetan eta helmugan lau gazteei animoak emateko. Zorionak lauei!

SUNBILLA

ARGAZKIA: ONDIKOL
Artzainek lurrazpian egositako ogiarekin bazkaldu zuten
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ITUREN

OSPAKIZUNAK � HIRUGARREN EDIZIOA

Malerrekako Gazte Eguna eginen da
maiatzaren 22an Iturenen
Gaueko
kontzertuetan
bortz musika
taldek joko dute

Arkaitz MINDEGIA
Gazte talde bat el-

kartu eta duela hiru ur-
te sortu zenMalerreka-
ko Gazte Asanblada.
Geroztikhainbatekimen
bultzatu izan ditu, eta
horien artean Gazte
Eguna antolatzea izan
da.DonamarianetaLe-
gasanegindiraorainar-
te, eta aurten, maiatza-
ren 22an, Iturenen egi-
nen da. Goizean goize-
tikhasitahainbatekital-
di izanen dira:

EGITARAUA
•09:00etan gosaria.
•10:30ean txalaparta
eta malabare tailerra.
•11:30eanhitzaldia, Ir-
landako gatazka eta
bake prozesuaz.
•12:30ean haurren jo-
koak.
•14:00etan bazkaria.
•17:00etan kalejira he-
rrian barna.
•18:30ean bertsolari-
ak, raperoak, break-

dance eta Goienetxe
anaiak.
•20:30ean sorpresa.

KONTZERTUA
•21:30ean, Gazte Egu-
neko ekitaldirik han-
diena hasiko da: kon-
tzertuak. Etnia, Sutan,
SoñadoresNatos y La
ReggaeBandetaAka-
tu taldeenmusika adi-
tzekoaukera izanenda
eta ondotik, gaupasa
izanendaGabezin tal-
dearekin.21:00etikai-
tzinera txoznan boka-
tak izanen dira.

Dantza ikastaroak
Bertze urte batez,

dantzaikastaroaantola-
tu du Ibintza Kultur Tal-
deak. Hilabete batzuez
atsedenaldiahartuondo-
tik, dantzari ttiki, ertain
etahaundiakdantzabe-
rriak ikasten hasi dira.
Gainera, Aurtizko gau-
pasan erakustaldia ere
eskainiko dute.
Bertzalde,aipatu,nor-

baitek dantzak ikasi na-
hi badituHerrikoEtxeko
Ganbarara hurbil daite-
keela ikastaroetara edo
bertzela, Kultur Taldeko
norbaiti errandiezaioke.

UTZITAKO ARGAZKIA

Yamiled gogoan
Hilketaren lehenbiziko urteurrenean, Yamiled Giraldo gogoratu zuten herritarrek.
Kolonbian jaio eta azken zazpi urteotan Iturenen bizi zen Yamiled, eta joan den ur-
teko apirilaren 25ean Cordovillan tiroz hil zuten. Lau seme-alaben ama zen Yami-
led eta herrian aunitz barneratua zegoen familia osoa. Duela urtebete ere, hain-
bat mobilizizazio egin zituzten herritarrek zein inguruko herrietako bizilagunek eta
Udalak, bere aldetik, hilketaren gaitzespen-agiria ahobatez onartu zuen.

Parlamentariak eskolan bisitan
Bistakoa da eskola berria behar

dela,etahorixeadierazizieteneskola-
koekNafarroakoparlamentarieiapiri-
laren30ean,eskolan izanbaitzirenbi-
sitan.Banatuakdauden ikasgelakor-
dezkatzearenbeharraazpimarratuzie-
ten. Izan ere, ingeleseko klaseetara
joatekoerrepideagurutzatubehariza-
ten dute neska-mutikoek, eta gimna-
siogisaGanbaraerabiltzendute. Txi-
miniarenarazoaereaipatuzieten,biz-

pahiru aldiz su hartu duelako eta ho-
rren ondorioz, ikasleak eskolara sar-
tu ezinik gelditu izan dira.
Eskola berria ikasturte honetara-

ko egitekoa zen, Udalak duen 2.100
metrokoadrokoeremuan,bainabadi-
rudikrisiakatzeratuduelaobra.Gaine-
ra,hurrengourteanikaslegehiagoiza-
nen dira –orain 49 dira, eta heldu den
ikasturtean 54 espero dira–, eta be-
raz, beharra haundiagoa izanen da.
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UDALA � AZPIEGITURAK

Aingeru itturri auzolanean konpondu
nahi du Udalak uda aldera
Azken urteotan
utzita dago eta
moldatzeko
beharrean

Fermin ETXEKOLONEA
Mugimendugehiago

izaten zen garai batean
Aingeru itturrin, beste-
ak beste, arropak gar-
bitzera hantxe biltzen
baitziren. Teilatua ere
izatenzuenorduan,bai-
na orain, denborarekin
eta ez erabiltzeagatik,
hondatuz joan da. Ura
ere ez da behar bezala
heldu eta horri aterabi-
dea ematea erabaki du
Udalak.Udaaldera,au-
zolanean moldatzea
pentsatu du.

Herriko eraikinen
garbiketa
HerrikoEtxeaetamedi-

kuaren kontsultaren
garbiketa lehiaketara
atera du aurten ere
Udalak. Joan den os-
tiralean akitzekoa zen
izen-emateko epea,
ba i na l e r ro hauek
idazterakoan, ezin izan
genuen jakin zenbat in-
teresatuk eman zuten
izena.

Edozein modutan,
baldintzak aurreko ur-
teetakoakdira: udal bu-
legoak astean bi aldiz
garbitu beharko dira
eta medikuaren kon-
tsulta egunero. Udalak
1.400 eurotan finkatu
zuenhasierakoprezioa
eta kontratuaurtebete-
rako izanen litzateke.

Usategietako oihan
aprobetxamendua
TTIPI-TTAPAren au-

rreko alean aipatu be-
zala, Usategieta para-
jean oihan aprobetxa-
mendubat ateraduen-
kantera Udalak. Da-
goeneko Nafarroako
Aldizkari Ofizialean ar-

gitaratua da iragarkia
eta maiatzaren 25ean
akituko da eskaintzak
aurkezteko epea.

Planak egiten
Maiatz hondarrean

eta ekainean izanendi-
ren ekitaldiei begira
daude herritarrak. Tri-
nitate Eguna maiatz
hondarrean, Bestabe-
rri Eguna eta Oritzako
festa ekainean... Iza-
nen da non gozatua,
baina horien inguruko
xehetasunak hurrengo
aleetan emanen ditu-
gu.

Herria haunditzen...
Zubieta haunditzen

ari zaigunseinale, etxe
berri bati teilatua eman
diote orain gutti. Ho-
rrelakoakberri onakdi-
ra herriarentzat, duda-
rik gabe...

ZUBIETA

ARGAZKIAK: FERMIN ETXEKOLONEA
Aingeru itturrik gaur egun duen egoerak ez du deus ikustekorik garai batean zuenarekin.
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KIROLA � ALEBIN MAILAN NAFARROAKO JOLASAK

Hiru domina
eskuratu dituzte
Errekako judokek
Kirol Jolasetan
Finalak
kiroldegian
jokatu ziren
apirilaren 24an

TTIPI-TTAPA
Alebin mailako Na-

farroako Kirol Jolasen
judoko finalak jokatuzi-
ren apirilaren 24an ki-
roldegian. Erreka Kirol
Elkarteko kirolariak ere
hanarituziren,etaemai-
tza onak eskuratu zi-
tuzten, gainera. Arege-
hiago, sariak lortu zi-
tuztenak txapelketaba-
tean parte hartzen zu-
ten lehenbizikoaldiazu-
tela kontuanhartuz.Hi-
rudomina lortuzituzten
Errekakoek:MaiderJa-
balerak urrezko domi-
na eskuratu zuen; eta
OierBerasategiketaAn-
drea Vazquezek bron-
tzezkoa.

LAN ONA
Bigarren postuaren

bila lehian aritu zen Oi-
er Berasategi, baina
azkenean brontzeare-
kingeldituzen,epailea-
ren zalantzako erabaki
bat tartean zela.
Andrea Vazquezek

ere brontzea eskuratu
zuen.Urduritasunagatik
edo lehen lehian kale

egin zuen, baina, biga-
rrenean saio luzea, go-
gorraetaonaeginzuen.
Maider Jabalerak,

bere aldetik, merezita-
ko urrezko domina lor-
tu zuen. Iruñeko lehen
fasean irabaziazueneta
Donezteben ere azke-
nera arte nagusitu zen.
Gainerakoan, giro

politasortuzenkirolde-
gian, jendedezentehur-
bildu baitzen finalak
ikustera.

TXIRRINDULARIEN
JANTZIAK
Errekako txirrindula-

ritza taldea iragarritako
jantzi berriak banatzen
hasidadagoeneko,be-
re garaian eskatu zituz-
tenen artean.

Errekaren Eguna
ekainaren 5ean
Aurtengo Erreka El-

kartearenEgunaekaina-
ren 5ean eginen da. Ohi
bezala, judo eta esku-
baloi erakustaldiak eta
partidak izanendira,eta
gauean herri afaria eta
gaupasa. Egun nagusia
larunbata izanen bada
ere,bezperanere izanen
diraekitaldiak,mendiko
proiekzioa eta mus txa-
pelketatartean.Xeheta-
sunak hurrengo alean
emanen ditugu.

DONEZTEBE

ARGAZKIA: MAITE OSKOZ

Tunezerako bidaiak badu sariduna
Doneztebarrak Merkatarien Elkarteak Tunezera bi lagunentzako aste bateko
bidaia eta 100 euroko erosketa balea zozketatu zituen apirilaren 24an. Kasino
elkartean elkartu eta hantxe egin zuten zozketa. Horren arabera, Donamaria-
ko Pili Arretxeari egokitu zaio Tunezerako bidaia eta Zubietako Jasone
Astibia da 100 euroko erosketa balearen irabazlea. Lerro hauen bidez, mer-
katariek eskerrak eman nahi izan dizkiete Kasino elkarteari bere laguntzagatik
eta bezeroei adierazi duten fideltasunagatik. Bertzalde, maiatzaren 1ean ka-
rrikara atera ziren merkatariak eta euren produktuak kalean eskaini zizkieten
hurbildu ziren bisitari eta bezeroei. Haurrek ere ederki gozatu zuten herrian bar-
na harat-honat ibili zen trenean.

ARGAZKIA: ERREKA KIROL ELKARTEA

Ezkerretik hasita, Andrea Vazquez, Maider Jabalera eta Oier Berasategi, Oskar Mindegia
judo irakaslearekin batera.
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EZKURRA

UDALA � AZPIEGITURAK

24.000 euroko
laguntza emanen
du estatuko
gobernuak frontoia
berritzeko
Denborarekin
zola hondatu
egin du eta
berrikuntza
behar du

Fernando ETXEBERRIA
1940anberreraikizen

frontoia, baina 1980an
berrizereobrakeginbe-
har izanzirenestalia izan
zedin, eta bide batez,
festak eta kirol zein kul-
turaekitaldiakbeharbe-
zala egin ahal izateko.
Denborarekin, ordea,
zolahondatuegindaeta
Udalakberritzeaeraba-
ki du. Estatuko gober-
nuaridirulaguntzaeska-
tu dio eta honek 24.000
euroemanendituela ira-
garri du. Bide batez,
duela hilabete batzue-
tako haizeteak kendu
zuenfrontoikoteilatuza-
tibatkonpontzekoapro-
betxatuko dira lanak.

Ehiza postuen
garbiketa
Txatxangorri Ehiza

Elkartearen akordioe-
takobat,urteaakitubai-
no lehen ehiza postu-
en ingurua garbitzea
izaten da. Baina badi-
rudi hain memoria ona
ezduenbazkiderenba-
tek ez duela bere lana
bete.Zehazki, zortziga-
rren ehiza postuak gar-
biketa orokorra behar
du.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Frontoiaren zolak berritzeko beharra duela iritzita, obra egitea erabaki du Udalak.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

San Migelen bisita
Beste urte batez, San Migelen bisita izan genuen maiatzaren 3an. Aurten ermitan
egin ziren ospakizunak, egun horretan Santa Kruz ermitako festa tokatu baitzen.
Baina garai batean herri osoa biltzen zuen ohitura zaharra desagertzear dago eta
adinekoek nostalgiaz gogoratzen dute lehen urteko festa egun haundietakoa ze-
na: Goizuetakomugan goiaingeruari harrera egin eta herriko karriketan barna ibil-
tzen ziren, ezkil-hots eta suzirien artean, etaMigel Migel gurea gorde gorde Eus-
kal Herria kantatuz. Aipatu bezala, aurtengoan maiatzaren 3an etorri zen santua
ermitara, autoz, eta 37 lagunek egin zioten ongi-etorria. Biharamunean, meza eta
santuari musu eman ondotik, Eratsun aldera joan zen.

DATUA

1940
URTEAN

berreraiki zen pilotalekua
eta 1980an estalkia

jarri zitzaion, ekitaldiak
behar bezala ospatu

ahal izateko.
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LANA

LANGABEZIA DATUAK � DONEZTEBEKO ENPLEGU BULEGOAN

Martxoan baino 40 langabe
guttiagorekin joan da apirila
1.149 langabe
daude
Doneztebeko
Bulegoan

TTIPI-TTAPA
Doneztebeko Enple-

guBulegoan1.149 lagu-
nek emana zuten izena
apiril hondarrean, mar-
txoanbaino40guttiagok.
Oraindik langabe kopu-
ruahandiabadaere,apiri-
lean%3,36eginzuenbe-
heitieskualdean.Donez-
tebekoBulegoarenbitar-
tez, 359kontratu egin zi-
ren apirilean, baina ho-
rietatik55bertzerikezzi-
ren mugagabeak izan.
Adina eta sexuari da-

gokionez, 25 urtez goiti-
koen artean somatu zen
gehien jautsiera; giza-
semeetan 524tik 505ra
jautsi zen langabekopu-
rua eta adin tarte horre-
takoemakumeenartean,
528tik504ra.25urtezbe-
heitikoen arteko gizase-
meetan 91tik 87ra jautsi
zen, baina emakumee-
tan, 47tik 53ra igo zen.
Lanarloeidagokienez,

zerbitzuen arloan eta in-
dustrian bakarrik jautsi

zen langabezia. Eta zer-
bitzuen arloak segitzen
du langabe gehien iza-
ten, nahiz eta apirilean
jautsierahandienasoma-
tuzuenaerearlohori izan,

667tik 635era egin zuen.
Industrian ere 20 la-

gun guttiago zueden la-
nik gabe, 254. Eraikun-
tzanberdinmantenduzen
langabezia (163 langa-

be); nekazaritzan, 22tik
24ra igo zen eta aitzine-
tik lanik egin ez zutenak
73 ziren apiril hondarre-
an, martxoan baino 10
gehiago.

BIDE-BERDEA

Legasa-
Elizondo zatia
proiektatzen
akituko du
aurten Bertizko
Partzuergoak
TTIPI-TTAPA
Bideberdearengara-
penean lanean segi-
tzen du Bertizko Tu-
rismo Partzuergoak.
Horrela adierazi dute
Partzuergotikoharbi-
dez. Eta erran due-
nez, Nafarroako Go-
bernukoLandaGara-
penaren Departa-
mentuaren laguntza-
rekin, aurtenLegasa-
Elizondozatiaproiek-
tatzen akituko da.
Eurovelo egitasmoa-
renbarne,berriz,Do-
neztebe-Endarlatsa
zatiarekin segitzeko,
Lesaka eta Donezte-
beko udalekin akor-
dioak sinatu behar
izan dituztela ere ja-
kinarazi du, biak ere
Partzuergotik kanpo
daudelako. Aipatze-
koa da, Eurovelo
proiektu honetan,
Europako eta Nafa-
rroakoGobernukodi-
rulaguntzak izanendi-
rela.
Bertzetik, Gobernu-
ak hitza eman omen
duerrepideberriko la-
nekin hondatu diren
zatiak konponduko
dituela, Igantzin eta
Lesakan.
Etamaiatzabideber-
deen hilabetea dela-
eta, bide berdeen in-
formazioa jasotzen
duten materiala sal-
gai paratu dute Ber-
tizkoerakusketa-den-
dan. Gidak hiru libu-
rukitan daude eta
estatuko92bideber-
deen informazioa ja-
sotzen dute.

ARGAZKIA: LAB

Ezkerreko proiektu bat berreraikitzearen alde egin du LABek
LangileeneskubideakaldarrikatzekoElizondoaukeratuzueneskualdekoLABsindi-
katuak maiatzaren 1ean, Langilearen Nazioarteko Egunean. Goizean elkarretara-
tzea egin bidenabar gosaria egin zuten eta ondotik udaletxeko plazatik abiatuta he-
rrian barna ibili ziren, txistularien laguntzarekin. LABek adierazi dutenez, 130 bat la-
gun elkartu ziren, eta Baztan-Bidasoak bizi behar du, Ez ez ez despidorik ez, Jo ta
ke irabazi arte, no falta dinero sobran ladrones edota reforma laboral para la patro-
nal oihuak aditu ziren. Manifestazioaren ondotik, ezkerreko proiektu bat berrerai-
kitzearen alde egin zuen LABek, «hori da denon lana etorkizunean». Gisa berean,
«ereduberri bat sortzekogaitasunadugu,baitahorretarako indarraere», nabarmen-
du zuen eta euren alternatiba aurkeztu: «lanaren banaketan oinarritutako kalitate-
koenpleguestrategia;babessozialduinaetaeuskalpentsiosistemapublikoa; ema-
kume eta gizonezkoen arteko aukera berdintasuna; euskal sektore publiko sendo
eta eraginkor bat; eta erabakietan parte hartzeko aukera eta bitartekoak sortzea».
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Erdi eta Goi Mailako Prestakuntza-zi-
kloak eskaintzen dira industriaren sek-
toreko lanbide-arloan: Mekanizazio
Ekoizpena, Elektrizitatea-Elektronika,
Zurgintza eta Altzarigintza, Eraikuntza
eta Obra Zibila. Hizkuntza ereduak: A
(gaztelania), D (euskera), B (mistoa)
eta zenbait kasutan eleanitza (modu-
luak ingelesezeta frantsesez).Hirumo-
dalitate daude:

Erregimen arrunta (goizez)
Bigarren Hezkuntzako (DBH) edo
Batxilergoko ikasketak bukatu on-
dotikgoizezetabi kurtsotanErdiedo
Goi Mailako Zikloa egin nahi duten
ikasleentzat ohiko bidea da.

Eskaintza Partziala (arratsaldez)
BidehonekZikloetakomoduluakera
independiente batez ziurtatzekoau-
kera ematen du. Ordutegia ikasle-
goaren beharretara egokitzen da,
hartara, lana eta bertzelako beha-
rrak ikasketarekin tartekatuahal iza-
nen ditu ikasleak hiru urteko epean
dagokion titulazioa eskuratuz.

Eleaniztasuna
Ikasturte honetan eleaniztasun
eskaintza zabaldu egin da eta fran-
tsesez edo ingelesez moduloak di-
tuzten zikloak egin daitezke. Fabri-
kaziomekanikoa(ingelesez)etaaro-
tzeria eta altzarigintza (frantsesez),
Instalazio Elektroteknikoak (ingele-
sez) eta Topografia (ingelesez).

Ikasle-trukeak eta praktikak
Europako enpresetan

Leonardo da Vinci (Erdi Mailakoen-
tzat) eta Erasmus (Goi Mailakoen-
tzat) programen bitartez, ikasleek
Europar Batasuneko enpresetan
praktikak egiteko aukera dute mar-
txotikekainerabitarte.Urtean20be-
ka izaten dira batezbeste eta, hala,
Bidasoa Institutuko ikasleek aukera
dute nazioartean barneratu, atze-
rriko hizkuntza hobetu eta Europa-
ko industria ezagutzeko.

Zure etorkizuna, gure

Fabrikazio mekanikoko diseinua

Elektronika industriala mikroprogramablea

Instalazio elektroteknikoak

Telekomunikabideetako elektronika

Eraikuntza eta topografia

Mekanikako produkzioaren programazioa

Zurgintza eta altzarigintza

Etorkizunerako inbertsiorik hoberena, prestakuntza ona izatea da. BIDASOA
Goi Mailako Lanbide Heziketa Institutua k hori eskaintzen dio bide hau hauta-
tzen duen ikasleari. Profesional kualifikatuak, eta esperientzia egiaztatua; eki-
pamendurik hoberenak eta teknologiarik aurreratuenak. Lan munduan sartze-
ko aukerarik gabe inor gera ez dadin, ikasketak amaituta ikasleen jarraipena
egiten du Institutuak.

HASIERAKO PRESTAKUNTZA



re erronka

GOI MAILA
FABRIKAZIO MEKANIKOKO PRODUKZIOAREN

PROGRAMAZIOA (Eleanitza ingelesa)

FABRIKAZIO MEKANIKOKO DISEINUA

AROTZERIAKO ETA ALTZARIGINTZAKO
PRODUKTUEN GARAPENA (Eleanitza frantsesa)

HIRIGINTZA PROIEKTUEN GARAPENA
ETA TOPOGRAFIA-ERAIKETA

TELEKOMUNIKABIDE ETA
INFORMATIKA SISTEMAK

INSTALAZIO ELEKTROTEKNIKOAK (Eleanitza ingelesa)

PRODUKTU ELEKTRONIKOEN GARAPENA

ERDI MAILA
MEKANIZAZIOA

NEURRIRA EGINDAKO AROTZERIAREN ETA
ALTZARIEN FABRIKAZIO ETA INSTALAZIOA

(Eleanitza frantsesa)

INSTALAZIO ELEKTRIKO ETA AUTOMATIKOAK

KONTSUMORAKO EKIPO ELEKTRONIKOAK

2010 / 2011 IKASTURTEA

Ziklo-eskaintza osoa goizez
Hizkuntza Eskaintza A, D eta eleanitza *

* Gaztelera, euskara, ingelesa, frantsesa

IKASTETXEAK ESKAINTZEN DITUEN
BESTE ZERBITZU BATZUK
Lan-Poltsa
Espezializazioa edozein dela ere, ikasketak bukatzen di-
tuzten ikasleenenplegatze-indizealtuabermatuadago.Gai-
nera, ikastetxeak segimendu-lana egiten du eta, enpresen
eskaerarenaraberaegituratutako lan-poltsarenbitartez,gu-
re ikasleek lanpostu berriak eskuratzeko edo beren lan ego-
era hobetzeko aukera dute.

Lan-munduan sartzea, norbere enpresa sortzea
eta autoenplegua
Ekintzailetzaren eta autopenpleguaren kultura sustatzeko
esfortzubereziaegitenduInstitutuak.HezkuntzaSailburuorde-
tzarenUrratsbat programari esker, Bidasoa Institutuak ikas-
ketak bukatu dituzten ikasleei enpresa propioak sortzen la-
guntzen die. 2001ean ekimena abiatu zenetik hamaika en-
presa baino gehiago eratu dituzte ikastetxeko ikasleek.

Lan esperientziaren homologazioa
Autonomia Erkidegoko ikastetxeen artean, Bidasoa Institu-
tuak lan esperientziaren edo irakaskuntza ez-formalen bi-
dez, ikasleek lortu dituzten gaitasunak aintzat hartuak izan
daitezen laguntzen du, eta baldintzak betez gero, Teknika-
ri edo Goi Mailako Teknikariaren titulua lortzeko aukera es-
kaintzen du.

Prestakuntza ikastaroak dohainik
langile eta langabeentzat

Enpresen prestakuntza-beharren diagnostikoa

INSKRIPZIO EPEA
Maiatzaren 31tik

ekainaren 11ra

biak barne

MATRIKULA EPEA
Uztailaren 7tik 13ra

biak barne

www.fpbidasoa.org

ATE IREKIEN ASTEA
ERDI MAILA:

astelehena, maiatzak 24, 18:30ean
GOI MAILA:

asteartea, maiatzak 25, 18:30ean
ARRETA PERTSONALIZATUA:

Maiatzak 26, 27 eta 28, 17:00 - 20:00
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Tramitazioak
telefonoz
egiteko aukera
ematen du

Esteban AROTZENA
Telefono bidez herri-

tarrei arretaeta laguntza
eskaintzen duen zerbi-
tzu berria abiarazi du
Udalak: 012 zerbitzua.
Apirilaren30etikdagoin-
darrean,etazenbakiho-
rretara deitzea nahikoa
da,hainbattramitazioeta
kontsulta egiteko.
Besteak beste, udal

informazioa eskura dai-
teke, tartean, Goizueta-
ko kultur eta kirol agen-
da.Horrekinbatera,errol-
da eta katastroko ziurta-
giriak eskatzeko bidea
ere badago, baita Uda-
lakantolatzendituenikas-
taroetan izena emateko
aukeraere.Erroldakoda-
tuakkontsultatu,ziurtagi-
riak eskatu, datu pertso-
nalak aldatu, zerga eta
tasak ordaindu... Horiek
eta beste hainbat egiten
ahal dira 012ra deituta.
Norbaitekkexakaurkez-
tu edo iradokizunakegin
nahiko balitu, gauza be-
ra egin beharko luke.

TELETRAMITAZIOA ONLINE

Bizpahiruhilabeteba-
rru, teletramitazioa onli-
ne jarrikoduUdalak.Eta
horretarako Espainiako
Gobernuaren Enplegu
Planarekin hartuko den
dirulaguntzaerabilikoda.
Zerbitzu berri honekin,
nortasun agiri elektroni-
koa erabilita, orain arte
udaletxean egiten ziren
hainbat tramitazio Inter-
netez egitenahal izanen
dira: zerga eta tasen or-
dainketa, ordainketa
helbideratua,adminstra-
zioarenespedienteguzti-
ak kontsultatu, artxiboa
jaso, instantziaketabes-
telako orriak deskarga-
tu, kexak eta iradokizu-
nakegin...Udalakespe-
dienteguztiakdigitaliza-
tuko dituela ere aurrera-
tu digu Mieljoxe Lekuo-
na alkateak.
Bestalde,artxiboadi-

gitalizatzeko lanari ere
ekin dio Udalak. Liburu
historikoak–XVI.etaXVII.
mendekoak batzuk–,
euskarridigitaleanjartzea
da helburua, 15.000 orri
zehazki, eta lan hori egi-
teko ardura El Corte In-
glesenpresariesleitudio
Udalak, 18.000 eurotan.

Kanpina zabalik
Iskibi kanpinak hasi

dudenboraldi berria, eta
urterobezala,ekitaldias-
korekindator.Ostiralean,
hilak14,MikelAjuriaOiar-

tzungoeskalatzaileakYo-
semite bideo emanaldia
eskainiko du 22:00etan.
Horrez gain, hilaren 29
goizerakomendi bizikle-
ta ibilaldia antolatu du.

Dohainik izanendaetabi
ibilbideegonendiraauke-
ran,luzeaetalaburra.On-
dotik,opariakzozketatu-
kodira.Etaekainaren4an,
barrikotea eginen da.

GOIZUETAGOIZUETA

UDALA � ZERBITZU BERRIA HERRITARREN ESKURA

Eskaerak eta
kontsultak
telefonoz egiteko
012 zerbitzua jarri
du martxan Udalak ARGAZKIA ETA TESTUA: ALAITZ ESKUDERO

Euriak ere ez zituen galdu nahi izan Txino auzoko jaiak
Ostiralean, bertsolariek eman zioten Txinoko jaietako egitarauari hasiera, eta ondo-
rengo mus-txapelketa ederki joan zen. Iban eta Ape egin ziren sari nagusiaren ja-
be. Larunbatean, euriak ere ez zituen galdu nahi izan zazpigarren edizioa zuten
Gazte Asanbladak antolatutako festak. Dena den, Manuel eta Joxefinak botatako
txupinazoaren ondoren, eguraldiagatik eguerdira bitarteko ekitaldiak auzotik kan-
pora egin ziren. Eskoletako frontoia bete-bete egin zen herri kirol apostua eta dan-
tza emanaldiarekin, baita Goiko frontoia ere! 270 bazkaltiar inguru bildu baitziren.
Arratsaldean, zerua lehortu bezain pronto, jendea Txino auzoan elkartu zen Laket
taldearekin dantza egiteko. Aipagarria, Zubi-Ondo tabernan Axierren partida ikus-
tera elkartu zen jendetza eta sortu zen giro beroa. Nahiz eta emaitza gustukoa ez
izan, ez zen oztopo izan jaiarekin segitzeko, eta gauean, ska, punk eta reggae doi-
nuek eman zioten amaiera egitarauari. Halere, jaia igande goizera arte luzatu zen.

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Pilotari gaztetxoak Irurtzungo Txapelketan
Hiru mutiko hauek berriz erakutsi dute ederki moldatzen direla pilotan. Irurtzungo
Txapelketan,benjaminetan,AitorAizkorbeetaAnttonApezetxea tantubakarraga-
tik gelditu ziren txapelik gabe, 17-18 galdu baitzuten Oberenakoen kontra. Baina
alebinetan, Jon Lezea leitzarrarekin, Iker Salaberriak irabazi egin zuen.

info@ttipi.net
(0034) 948 63 54 58
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ELIZA � SAN MIGELEN BISITA

San Migeli adio esan dio
herriak datorren urtera arte
Maiatzeko
lehenengo
igandean egin
du bisita

Ainhoa ANSA
Maiatzasartzearekin

batera,bigarrenegune-
an, hain zuzen ere, San
Migel etorri zen Arano-
ra aspaldiko urteetan
egin ohi duen bezela.
Herrikoaskoustekabe-
an harrapatu izango zi-
tuen seguraski, norma-
lean baino goizxeago
etorribaitzenoraingoan.
Aranon egun haun-

dia izatendaSanMige-
len etorrera. Bertakoak
izan eta herritik kanpo-
ra bizi direnak gustora
etortzen dira egun ho-
rretan, herria bere toki-
andagoen ikusietaber-
takoekinmezaentzute-
ra.Jendemordoskabil-

du zen eguerdiko me-
zan aurten ere.
San Migeli herriaren

sarreran egiten zaio on-
gi-etorria.Aspaldikoohi-
tura da eta aspaldikoa

dabaitaElizakodorreko
kanpaneihautsakastin-
tzeaere.Lanhori izandu
aurten ere Anttonio Ex-
kerrak eta herri guztian
entzutendirenkanpanen

soinuakSanMigeleliza-
ko zimiteriora sartu arte
aixa irauten dute.
Aurten goizean egin

zuten apaizek herriko
lurren bedeinkazioa.
Uzta ona izateko suer-
tea eta eguraldi txarren
kontrababesaeskatze-
ko izaten da bedeinka-
zioa. Errosarioa erreza-
tzea, berriz, arratsalde-
rako utzi zuten eta ber-
tara ere jende kopuru
polita joan zen.
SanMigel,Goizueta-

rako bidea hartu aurre-
tik, datorren urtera arte
agurtuzutenaranoarrek.
Herriko gurutzeak eta
San Migelek elkar be-
sarkatzearekin, irudiho-
rrekin, Aranok eta ara-
noarrek hurrena berriz
etortzen denerako ere
ateaketabesoakzaba-
lik izangodituztelaadie-
razi diote beste behin
ere bisitari estimatuari.

ARANO

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Hutsik egin gabe etortzen da San Migel herrira.

NAFARROA

Minbizia
duten umeak
laguntzeko
kanpaina
maiatzean
TTIPI-TTAPA
NafarroanMinbiziadu-
tenUmeakLaguntze-
ko ADANO Elkarteak
TxapeldunbatILagun-
du egitasmoa abiatu
du.EuskalHerriko,es-
tatuko eta nazioarte-
ko hainbat kirolarik
parte hartu dute eki-
men honetan, sinatu-
tako kirol materiala
emanez, eta tartean
daude, Olaizola ana-
iak, Bengoetxea VI.a,
Errandonea,Olazabal
etaMikelSaralegi.Gu-
zira73kirolartikulubil-
dudiraetahauekzoz-
keta bidez eskuratze-
ko txartelak euro ba-
tean salduko dira su-
permerkatu haundie-
tan, kirol elkarteetan
eta unibertsitateetan.
Zozketaekainaren8an
eginen da.
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LEITZA

Horrez gain,
hilaren 30ean
artisau azoka
eginen da

TTIPI-TTAPA
Igande honetan zor-

tzi,maiatzaren23an,ha-
siko da XXXIII. Kultur
Aroa eta denetarik iza-
nendaekainaren6raar-
te.Halere,aldi honetan,
hilaren31bitartekoeki-
taldiakaipatukoditugu,
etagainerakoakhurren-
goan emanen ditugu.

MAIATZAK 23, IGANDEA
•12:00etanerrolan-ha-
rriaren ondoan: herriko
kirolariei omenaldia.Ki-
rol saioa izanendaUda-
lak antolatuta.

MAIATZAK 24,
ASTELEHENA
•20:00etanAurreran:El
escándalomonumental
liburuaren aurkezpena.

MAIATZAK 25, ASTEARTEA
• 20:00etan Aurreran:

David Anauten lan sa-
rituarenaurkezpena:Ar-
giaketa itzalakeuskara-
ren lurraldean.Euskara-
ren etxean, gazi-gozo.

MAIATZAK 26,
ASTEAZKENA
• 20:00etan zineman:
Ximeneiak langileenmu-
gimenduariburuzkodo-
kumentala ikusgai,Goi-
zederUrtasunek egina.

MAIATZAK 27, OSTEGUNA
• 20:00etan zineman:
Ama Dablam-09 espe-
dizioa, Juan Maritore-
naren eskutik.

MAIATZAK 28, OSTIRALA
•17:00etanplazan:hau-
rrentzako jolasak.
•20:00etanelkarretara-
tzea. Ondotik Iraganari
begira, etorkizuna ira-
bazteko Euskal Memo-
ria fundazioaren aur-
kezpena Aurrera elkar-
tean, Joxean Agirre
idazlearen eskutik.
• 23:00etan Peritzan,
rock kontzertua Oka-
sientes taldearekin.

MAIATZAK 29, LARUNBATA
•08:00etanplazatikabia-
tuta, mendi ateraldia,
Mendibil taldeakantola-
tuta. Leitzalarreko triku-
harriak ezagutzeko au-
kera izanen da.
• IKAeuskaltegiaren20.
urteurrena.
• 00:00etan Atekabel-
tzen,GazteAsanbladak
antolatutako kontzer-
tuak.

MAIATZAK 30, IGANDEA
• 11:00etan plazan,
XXXII. artisau azoka.

MAIATZAK 31, ASTELEHENA
• 19:00etan liburutegi-
an: Internet eta sare so-
zialak gazteen eskutan

hitzaldia, Patxi Gaztelu-
mendiren hitzaldia.

Mendi irteera
Arabara
Mendibil Mendi Tal-

deak beste ateraldi bat
antolatu du igande ho-
netarako, maiatzak 16.
Araba aldera joanen di-
ra,Entziakomendizerran
zeharkaldi bat egitera,
Andoin-Opakuakomen-
datea, hain zuzen.
Autobusa 07:30ean

abiatuko da Oialde pa-
retik baina izena aurre-
tik eman beharko da,
ostegun hau baino le-
hen: Astiz edo Maimur
liburu-dendetan edo

mendibilaurrera@hot-
mail.comhelbidera ida-
tzita.

Iruñera joateko
autobusa
Nafarroan euskaraz

bizitzeko eskubidea le-
lopean, larunbat hone-
tan Iruñean eginen den
manifestaziora joateko
autobusa antolatu du
Kax-Kaxeuskara talde-
ak. Iruñeko ekitaldia
18:00etanhasikodaeta
autobusa 17:00etan
abiatukodaherritik. Ize-
naematekoazkenegu-
na asteazkenhau, hilak
12, zenetaMaimur, As-
titz, Torrea eta Gazta-
ñagan egin behar zen.

KULTUR AROA� MAIATZAREN 23TIK EKAINAREN 6RA

Herriko kirolariak
omenduko ditu
Udalak maiatzaren
23an

ARGAZKIA: HITZA

Eguraldi txarra bai, baina giro ona ere bai
Ez euriak eta ez eguraldi txarrak ere, ez zuten Natur Bideen Eguna behar be-
zala ospatzea galarazi. Eguraldi txarra zetorrela eta, ibilbideen irteera eta hel-
muga puntuak geltokitik herriko plazara lekualdatu zituzten, baina gainerako-
an oso ongi joan zen. Ehun lagunetik gora apuntatu ziren ibilbideetan parte-
hartzera eta horrez gain, beste batzuek ere egin zituzten ibilbideak.

TTIPI-TTAPA | Anduetzeta, 12 | 31760 ETXALAR

Izen-Deiturak.......................................................................................................................................................................................................

Helbidea..............................................................................Herria........................................Telefonoa...........................................................

e-Posta...................................................................................................................................................................................................................

Karneta ������������������ Bankua �������� �������� ���� ��������������������

URTEKO HARPIDETZA: 15€ |      Informazio gehiago:  948 63 54 58 |      info@ttipi.net

Leitzako irakurleei abisua
TTIPI-TTAPAtik telefono deirik EZ baduzu hartu eta aldizkaria jasotzen segitu nahi baduzu,
mesedez, deitu edo bete txartel honetan zure datuak, moztu eta bidali gure helbidera:

T
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UDALA � AZPIEGITURAK

Udaletxeko goiko solairua
gazteentzako egokitu nahi Udalak
Dirua biltzeko
Nafarroako
Kutxan
aurkeztu du
proiektua

Juana Mari SAIZAR
Udaletxeko goiko so-

lairua gazteen topagu-
ne izateko tokia egoki-
tu nahian dabil Udala,
eta horretarako Nafa -
rroako Kutxaren Zuk au-
keratu, Zuk erabakikan-
painan aurkeztu du
proiek tua. Bildutako di-
rua altzariak, mahaiak,
aulkiak, armairuak, en -
tzuteko tresnak, musi-
ka aparatuak eta abar
erosteko izango litzate-
ke. Beraz, denon bo-
rondatea eta laguntza
eskertuko dute.

Udarako langileak
Beste urte batez, bi

langile kontratatuko di-
tu Udalak uda aldera,
lau hilabetez hainbat la-
netan aritzeko. 
Lan ga bezian egotea

derrigo rrezkoa izango
da eta aurten gainera
froga txiki bat ere pasa

beharko dute interesa-
tuek. Ezinbestekoa izan-
go da euskaraz jakitea,
eta ho rrez gain, kontu-
an  ha r t uko  da  ze r
motata ko familia kargak
dituz ten, eta zenbat
denbora daramaten
langa bezian.

Pistetako lanak
hasiak
Aurreko alean, Uda-

lak Hogeikoarekin egin-
dako bilera aipatu ge-
nuen, eta bilkura har-
tan, abeltzaintzako pis-
ta zolaberritzeaz ere

mintzatu zirela jakina-
razi  genuen. Bada,
azpima rratzekoa da,
pistako lanak basogin -
tzatik heldu diren diru-
laguntzekin eginen di-
rela eta dagoeneko Go -
rritz enpresa hasia de-
la lanak egiten.

ARESO

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

San Migelen bisita
San Migel Aingeruaren bisita inoiz baino lehenago izan dugu aurten, eta ondo-
rioz, Santa Kruzeko ermitarako erromeria atzeratu egin du Parrokiak. Herrian
agurtu genuen santua eta Larraungo artziprestazgo egunean, irailaren lehenen-
go igandean, Aresoko gurutzeak bisita bueltatuko dio beste hainbat parrokie-
kin batera.

LEITZA

Enpresa
kudeaketa 
tailerrak

TTIPI-TTAPA
Cederna-Garalur elkar-
teak enpresa kudea-
keta tailerrak anto latu
ditu Leitzako libu ru -
tegian, en pre sa kudea-
keta hobetu nahi du-
ten en presa txiki, er -
tain  eta autonomoen -
tzat. Lehenbiziko taile -
rra maiatzaren 11n eta
13an egite koa zen, Ni-
re en pre sak ematen al
dit mozkinik?: Enpre-
sako kostuen kudea-
keta izenburupean. Hi-
laren 18an eta 20an,
goizez, Fakturen eta
ko bran tzen kudeaketa
ikas taroa eginen da.
Enpresa txiki, er tain 
eta autonomoei ez ezik,
emaitzak hobetu nahi
duten Na fa rroako Men-
dialdeko dendei zuzen-
duak dauden bes  te bi
tailer ere eginen dira.
Ekainaren 8an eta 10 -
ean, goizez, Errentaga -
rria da nire enpresa: no-
la ulertu balantze bat
ikastaroa emanen da
eta ekainaren 15 eta
17an, arra tsaldez, Mer-
katuko kostuen kudea-
keta tailerra. Izen-
ematea 948 625 122ra
deituz (10:00-14:00).
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EUSKARA

MANIFESTAZIOA � ‘EUSKARAZ BIZITZEKO ESKUBIDEA’

Larunbatean Iruñera
joateko deia egin du
Baztan, Bortziriak eta
Malerrekako
euskalgintzak
1.600
atxikimendu
baino gehiago
bildu ditu

TTIPI-TTAPA
«Nafarroan Euskaraz

bizi nahi dugunok ez du-
gu egoera errazik izan
aspaldi. Hala ere, jakin
dugu indarrak batu eta
aurrera egiten. Hori da,
hain justu, proposatzen
duguna: batzea, eta al-
darri egitea Nafarroan
euskaraz bizitzeko esku-

bidea». Helburu eta lelo
ho rrekin  larunbat hone-
tan Iruñean eginen den
manifestaziora joateko
deia egin du Baztan,
Bortziriak eta Malerreka-
ko euskalgin tzak. 18:00 -
etan abiatuko da Golem
zinematik. Maia tza ren
5ean Sunbillako Herriko
Etxean egindako pren -
tsaurrekoan egin zuten
manifestaziorako deia.
Agerraldian adierazi

zutenez, «euskal hiztun
asko gara gaur egun Na-
farroan. Orain dela 20 ur-
te baino gehiago, herri-

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
«Euskaldunok eskubideen murrizketa garbia pairatzen dugula» salatu zuen eskualdeko
euskalgintzak maiatzaren 5ean Sunbillako Herriko Etxean egindako agerraldian.

LAN BERRIA � ‘EUSKARAREN HERRI HIZKEREN ATLASAK’

Eskualdeko 13
herritako euskararen
alderak ageri dira
Euskaltzaindiaren
azken lanean
Ahozko
euskararen
aldaerak bildu
dituzte

TTIPI-TTAPA
Ahozko euskararen al-

daerak mapetan jasoz,
Euskararen Herri Hizke-
ren Atlasa (EHHA) argita-
ratu du Euskal tzain diak
berriki. Urteetako lana-

ren emaitza izan da, 1983 -
an onartu baitzuten egi-
tasmo hau; 1984an pre-
statze lanak egin zituzten,
eta 1987 tik 1992 ra inkes-
tak egiten ibili ziren. 
Euskal Herri osoko

145 he rri hautatu eta ho-
rietan egin zituzten inkes -
ta lanak. «Adineko per -
tsonak aukeratu ziren,
sortzez eta familiaz toki-
an tokikoak, eta herritik
kanpo gutti ibiliak». Eta

145 horietatik 13 eskual-
dekoak dira: Aniz, Azkai-
ne, Donamaria, Erra tzu,
Etxa lar, Ezkurra, Goi-
zueta, Lei tza, Le ka roz,
Sara, Senpere, Sunbi -
lla eta Zugarra murdi. 
Landu diren gaien ar-

tean, hauek dira nagusi-
ak: abereak; zerua, den-
bora eta eguraldia; leho -

rra eta itsasoa; arbolak
eta landareak; etxe-abe-
reak eta hazkuntza; base -
rri etxea; baserriko jardue -
rak,tresnak eta ekoizpe-
na; gorputza, eritasunak
eta familiako bizitza; gi-
zarteko bizitza eta lane-
ko mundua...
Bi modu daude emai -

tzak kontsultatzeko: soi-

nuzko datuen kontsulta-
ren bidez –Azkue Biblio-
tekan ikertzaileen esku
dira CD-ROMak–, eta da-
tu trans kribatuen kon -
tsultaren bidez –hau nork
bere etxean egin deza-
ke, liburu batean edo CD-
ROM batean–. Bertzal-
de, sarean ere jarri du
Euskaltzaindiak edukia.

ARGAZKIA: EUSKALTZAINDIA
‘Euskararen Herri Hizkeren Atlasa’ kaleratu du Euskaltzaindiak.

tarren ahaleginei esker».
Baina salatu zutenez,
«eskubide murrizketa
garbia pairatzen dugu
eus kaldunok». Euskal-
gintzari hitzetan, «ulerte -
zina da Nafarroako Go -
ber nua nola ari den eus-
kaldunon kontra. Modu
bereziki bortitzean ari da
azkenaldian. Euskarazko
komunikabideei lizentzi-
ak eta dirulaguntzak ken-
duz, hezkuntza-sisteman

euskara baztertuz, eus-
kara ikasi nahi dutenei
dirulaguntza ezin urria-
goak emanez, euskalte-
giak itoaraziz, euska-
razko ekimen eta ekital-
di guztiak murriztuz...».
Baina «Nafarroako

euskaldunek, gainon -
tzeko herritarrek bezala -
xe. zergak ordaindu, lan
egin... gure bete beha -
rrak betetzen ditugula»,
nabarmendu zuten.

«Be raz, ez al ditugu
gainon tzeko herritar er-
daldun elebakarrek di-
tuzten eskubide berbe-
rak? Antza denez, ez:
bigarren mai la ko herri-
tar gisa trata tzen gai-
tuzte euskaldunok». Ho -
rren aurka, eta «euska-
rak eta euskaldunok Na-
farroan arnasa behar
dugulako: maiatzaren
15ean denok Iruñera»,
adierazi zuten.  
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dia JOXE ANJELekin.
22:00etan xinger jatia.

ASTELEHENA 24
Zikiro Egune

11:00etan XXXVIII. bi-
zikleta itzulia. 12:00etan

mus txapelketa. 14:30 -
ean zikiro-jatea JOXE
ANJELekin. 18:00etan
sokatira: ezkonduak ez-
kongabeen kontra.
19:00etan futbol-parti-
da: ezkonduak ezkon-
gabeen kontra. 21:00 -
e tan x i nge r  j a t i a .

22:00etan bestak aki -
tzeko Gaixoa ni.

BESTAK � BERROETAN MAIATZAREN 21ETIK 24RA 

37. asto lasterketa
jokatuko da
Mendekoste
Egunean

ARTXIBOKO ARGAZKIAK

Asto karrera eta herri kirol saioa hutsik egiten ez duten ekitaldiak izaten dira Mendekoste
bestetan.

Maiatzaren
21ean botako
da txupinazoa

ORTZILERIA 21
Bezpera

20:00etanbestei hasie-
ra emateko suziriak.
20:30  ean txopo gora -
tzea. 21:00etan Mutil-
dantzak. 21:30ean Baz-
tan-Zopak, JOXEAN -
JEL ek alaituta. 00:00 -
etan dantzaldia JALIS-
KO BAND taldearekin.

LAUNBETA 22
Haurren Egune

12:00etan Leur tza

Abenturaren eskutik:
puzgarriak, segway,
discgolf... 16:00etan
Leurtza Abenturaren es-
kutik: puzgarriak, seg-
way, laser paintball, ar-
ku tiraketa, discgolf...
20:00etan asto karre-
ra. 21:30ean herri afa-
ria. 00:00etan dantzal-
dia SANTXOTENArekin.

IGANDEA 23
Mendekoste
Egune

12:00etanMeza Nagu-
sie. 13:00etanhameke-
takoa plazan. 13:30ean
pilota partidak. 18:30 -
eanherri kirolak. 20:00 -
etan XXXVII. asto ka-
rrera. 20:30eandantzal -

OHARRA

Baztan-Zopetarako
txartelak salgai 
daude.

BAZTAN
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AZPIEGITURAK � LEKAROZ

Aroztegia
proiektuari aldeko
txostena eman dio
Gobernuak
Txostenak 
ez du harritu
proiektuaren
kontrako taldea

TTIPI-TTAPA
Lekarozko Aroztegia

Jauregiaren eremuan
golf-zelaia, hotela eta
etxe   bizitzak egiteko
proiek  tuak Nafarroako
Gobernuko Ingurumen
Sailaren aldeko txostena
hartu du. Aldeko txosten
hori Hirigintza Planean al-
daketa jakin bat egiteko
be harrezkoa zen, 16 hek-
tareako golf-zelaia, 252
etxebizitza eta sei apart-
hotel egiteko erabi liko di-
ren lu rrak urba ni zaga rri
sail ka tzeko aldaketa, ha-
in zuzen. Ingu ru men Sai-
lak in gurume na ren alde-
tik egin beha rre koari
«bide raga rria» dela iri tzi 
d io ,  «ba ina  ho  be  k i
integra tzeko neurri ba -
tzuk aplikatu beharko di-
ra». Hala ageri da apirila -
ren 19ko Nafarroako
Aldiz kari Ofizialean.

NEURRIAK
Proiektuaren bul tza -

tzaileak ingurumenari
erre paratu beharko dio.
Hartu beharreko neurrie-
tako batzuk hauek dira:
NAOn ageri denez, «bi

erreken bazterretan ban-
da zabal samarrak man-
tenduko dira, lurzo rua al-
datu gabe. Bideak, apar-
kalekuak direla-eta egin-
dako betelanak eta lur-
mu gimenduak saihestu-
ko dira. Hori Telleria eta
Labadero erreken ez ke -
rre ko bazterrean diren
etxe bi zitzetarako lursai-
len eremuan aplikatuko
da bereziki».
Horrez gain, «neurriak 

hartuko dira urbaniza zioa
paisaian integra tze ko eta
interes haun di ko zuhaiz-
tiak erres pe ta tzeko», dio
aldizkari ofizia lak. Inpak-
tu bisuala mu rriz teko neu -
rriak ere hartu beharko
di ra, eta ha rri-lubeten ge-
hieneko altuera ere muga -
tuko da. Erre kak eta lan -
dare tza ahalik eta gutti-
en ukitzeko, errekak guru -
tzatzen dituen ureztake-

ta sareko hoditeriaren an-
tolamendua lekuz alda -
tzea ere proposatu da.   
Bertzalde, Telleriko

garbitokia eta iturria eta
San Martzial ermita man-
tendu eta zaharberritzea
proposatu da NAOn.

«EZ GAITU HARRITU»
Gobernuak inguru-

men eraginaren azterke -
ta ri ongi-ikusia eman iza-
nak «zoritxarrez, ez gai-
tu batere harritzen». Ha-
la adierazi du Aroztegia...
Eta gero zer plataformak
ohar bidez. Salatu due-
nez, «horrelako egitas -
moe  tan Gobernuaren jo-
kamoldea enpresen inte -
resen araberakoa izan da

beti». Plataformaren hi -
tzetan, Aroztegiako egi-
tasmoa, bereziki «auzi
sozia la» da: «Baztanen
herri be rri bat nahi dugu?
Baz tanek 252 etxe bi -
zitza gehiago behar ditu
850 hu tsik dituenean?». 
Horrekin batera, egi-

tasmoa baimentzeko «ar-
dura osoa Udalarena de-
la» iritzi dio, «ingurumen
eragin azterketaren ebaz -
pe naren gainetik egitas-
moari ezezkoa eman
diezaioke». Gaineratu
duenez, «baztanda rren
interesen araberako he -
rri eredu baten aldeko
hautua egin dezake, na-
hiz eta zoritxarrez, espe-
kulatzaile diru-gose ba -

tzuekin aliatu dela irudi
duen».
Proiektua «Baztango

interesen kontrakoa» de-
la uste du plataformak,
«lurraldearen desegitura-
keta eta ondorio sozial
sa konak ekarriko ditue-
na. Horregatik geldi -
tzeko eskatzen dugu».

Aroztegiako egitasmoaren
kontrako bizikleta martxa
Aroztegia... Eta ge-

ro zer? plataformak
proiek tuaren kontra
egiteko bizikleta mar -
txa  antolatu du maia -
tza ren 22rako, larun-
bata. Eman pedalazoa
Aroztegiako pelota-
zoari lelopean eginen
da eta 10:30ean abia-
tuko da Elizondoko
plazatik. Hau izanen

da ibilbidea: Elizondo,
Elbete, Elizondo, Le-
karoz, Telleria –hemen
gosaria eginen da
11:30ean–, Oharriz,
Irurita eta be rriz Eli-
zondora. 
Bertzalde, aipatu,

egitasmo honen kon-
tra, antzerkia presta -
tzeko asmoa ere ba-
duela plataformak.

ARGAZKIA: IRURITAKO ESKOLA

Parlamentariek Iruritako eskola bisitatu dute 
2009/2010 ikasturtean, Irurita zerbaitegatik solasteko gaia izaten ari bada, hori es-
kolagatik da; hasieran eskola berriaren aldarrikapenagatik eta jantokiagatik bukae -
ran. Egoera ezagutarazteko gurasoak ahal den leku guztietarat ailegatzen saiatu
dira, eta horien artean, Parlamentuko Hezkuntza Batzordeari gonbidapena luza -
tzea izan zen, egoera hurbiletik ezagutzeko. Eskaera kur tso hasieran egin arren,
bisita akabailan ailegatu da. Apirilaren 30ean, PSN, UPN eta NaBaiko ordezka-
riek eskola, Udalak erositako lur-eremua eta egun jantokia dena bisitatu zituzten.

Kalean oinez, doike!
Egunerokoan ariketa fi-
sikoa bultzatzeko, Kale-
an oinez, doike! kanpai-
na paratu da abian. Osa-
sun arloko profesiona-
len, ikastetxeen, guraso
elkarteen, Udalaren, Ce-
derna-Garalurren eta
CRANA fundazioaren
ekimena da. 
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ARRANTZA � IZOKIN DENBORALDIA HASI DA 

Bidasoako lehen
izokina harrapatu du
Martin Apezetxea
oronoztarrak
1.500 eurotan
saldu du eta 
5,6 kilo eta 78
zentimetro ditu

TTIPI-TTAPA
Bidasoan i zok in

arran tza denboraldia ire-
ki zen goiz berean, maia -
tzaren 1ean, atera zuen
Le henbizikoa Martin
Apezetxea oronoz ta rrak,
5,6 kilo eta 78 zentime -
trokoa. 11:15 aldera ha -
rra patu zuen Kaia in gu  -
ruan. Eta 1.500 eurotan
saldu zion Apezetxeak
ber tze oronoz tar bati, Do-
nostiako Alde Zaharre-
ko Urbano eta Urola ja-
tetxe ezagunen jabe den
Patxi Aizpururi, hain zu-
zen. Apezetxeak aipatu

zuenez, 07:30erako ha-
si zen arran tzan, «gehi-
en gustatzen zaidan le-
kua libre zegoela ikusi-
ta. Lauga rren tiraldian
harrapatu eta 10-12 mi-
nutuko borro karen on-
dotik atera dut». Bida-
soan sortutako izokina
zen, ez baitzuen inolako
markarik. Inoiz ez zuen
Lehenbizikoaatera Ape-
zetxeak, baina «Bidaso-
an 7-8 izokin eta Astu-
riasen ber tze hiru» harra -
patuak dituela jakinara-
zi zuen 51 urteko oro-
noztarrak. Izokina harra-
patu bezain abudo, Le-
henbiziko Saria eman
zioten Berako Ehiza eta
Arran tza Elkarteko pre-
sidenteak eta idazkari-
ak, Juan Otamendik eta
Felix Martinezek.

ARGAZKIA: ONDIKOL

Behorra eta honen kumea erasotu dituzte putreek Erratzun 
Apirilaren 25eko eguerdian, kumea izan berri zuen behor bat erasotu zuten pu -
treek Erratzun. Kumea hilik jaio zen, eta behorra ahul zegoela aprobetxatu zu-
ten putreek, behorra hiltzeraino erasotzeko.

ARGAZKIA: ONDIKOL
Felix Martinez, Martin Apezetxea oronoztarra Lehenbizikoarekin eta Juan Otamendi.
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Lanen artean,
estalki berria
jarri, eta paretak
garbitu dira 

TTIPI-TTAPA
Itxuraberritua gelditu

da Almandozko frontoia.
Hainbat lan egin dira eta
horietan 338.053,78 eu-
ro gastatu. 
Bertzeak bertze, es-

talki berria paratu zaio
frontoiari, txapazkoa.
Ho rrez gain, teilatu-ho-
di eta zorroten berriak
ere jarri dira. Harmailak
egurrez forratu; oztopo
arkitektonikoak kendu
eta oinezkoak eta ibilgai-
luak sartzeko malda erai-
ki da; eskolara sartzeko
eskailerak ere berritu di-

ra; ezker paretaren goi-
kaldean aireztatze sarea
paratu da, eta harri-hor-
mak eta frontisa garbitu
dira. Ate korredera be -
rria dago orain, eta erro-
tulazioa ere berria da.
Horiek dira egin diren la-
netako batzuk. 

Amaiurko errota
Apirilaren 28az ge roz -

tik, itxita dago Amaiur ko
errota. Ur kanalizazioan
hobekun tzak egin eta
erre kako pre san arrai-
nentzako eskala bat erai-
ki behar delako. Inguru-
giro Ministerioaren eta
Iparraldeko Ur konfede-
razioaren erabakia da,
eta Bidasoa ibaian har-
tu dituzten neurrietako
bat. Dena den, uztai le -
ra ko irekitzea espero da.

BAZTAN

UDALA � AZPIEGITURAK

338.053 euroko
inbertsioa egin da
Almandozko frontoia
berritzen

ARGAZKIAK: ONDIKOL

Ttun-Ttun Egun arrakastatsua
Bozate eta Arizkunen hasitako sokazko ttunttunaren inguruko ospakizunek Eli-
zondon izan zuten segida maia tzeko lehenbiziko asteburuan. Ttunttulariak ez
ezik, Gallarta, Biarno, Aragoi eta Baztango dantzariek ederki alaitu zituzten
bazterrak, eta jendeak estimatu egin zuen.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Goiko bi argazkietan obra egin aitzinetik ageri da Almandozko frontoia, eta behekoan
orain hartu duen itxura.
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GIZARTEA

Foru Polizia
bide segurta-
sunari buruz
solasean
TTIPI-TTAPA
Foru Poliziaren trafi-
koko bide hezkuntza-
ko bi polizia Elizondo
eta Doneztebeko
ikastetxeetara hurbil-
du ziren apirilaren
19an bide segurtasu-
nari buruzko bi hitzal-
di ematera. Guztira 15
eta 18 urte tarteko hi-
rurogei ikaslek parte
hartu zuten solasal-
dietan.Hitzaldiak Na-
farroako Gobernuko
Barne Departamen-
tuak antolatutako
kan paina baten bar-
ne egin ziren eta tra-
fikoaren arloko ara-
zoak aztertu ziren:
istripuak (zergatik
gerta tzen dira, ondo-
rioak), arauak erres -
petatzea konponbide
bezala, alkohola eta
drogen eragina gida -
tzerakoan, gure ardu-
ra oinezko eta gidari
bezala, zi klo mo to rra -
ren egoera bereziak
(karneta ateratzeko
baldin tzak) eta abar. 
Azkenik, istripuen bi-
deo batzuk ere para-
tu ziren eta beren zer-
gat iak aztertu zi-
tuzten. Hitzaldietan
azpimarratu zutenez,
istripu gehienak per -
tso naren erruz gerta -
tzen dira: arauak ez
errespetatuz (seina-
leak, abiadura), hutse -
giteak (sakeleko tele-
fonoaren erabilpena
gidatzerakoan, adibi-
dez) eta inprudentzi-
ak eginez... Gisa be-
rean, gerrikoa eta kas-
koaren erabilpenaren
eragin onuragarriari
buruz ere hitz egin zu-
ten istripuen ondorio-
ak murrizteko.

Nafarroako
ikasleei dago
zuzendua eta
maiatzaren 28a
baino lehen
aurkeztu behar
dira lanak

Koro eta Margari
Udalak eta Sorginen

Museoak, Cederna Ga-
ralur elkartea eta Nafa -
rroako Liburutegi Publi-
koen Sarearekin bate-
ra, Zugarramurdiko Le-
hen Haur Ipuin eta Ma -
rrazki Lehiaketa antola-
tu dute,  Nafarroako es-
koletako Haur eta Le-
hen Hezkun tzako ikas-
leei zuzendua.
Proposaturiko lana

Zure herrian sorginik
izan al da? gaiarekin lo-
tua dago eta, modu ho-
netan, ume eta gazte -
txoek Zugarramurdiko
historia ezagutzeaz ga-
in, euren herrietako his-
toria iker tzea, euren ar-
basoen bizimoduaren
eta ohituren ganako in-
teresa piztea, eta sen-
dabelarren munduan,

mi  to log ian ,  so rg in
ehiztari eta sorgin ehi-
zan murgiltzea nahi da. 
Lanak bidaltzeko

azkeneko eguna maia -

tza ren 28a, ortzirala, da
eta sari banaketa ekai-
naren 19an Sorginen
Museoan izanen da,
Sorginaren Egunaren

barnean. 
Lehiaketaren oina rriei

buruzko  informazio ge-
hiago:www.turismozu-
garramurdi.com-en.

ZUGARRAMURDI

LITERATURA � ‘ZURE HERRIAN SORGINIK IZAN AL DA?’ GAIAREN INGURUAN

Lehen Ipuin eta Marrazki Lehiaketa
antolatu dute Udalak eta Museoak

ARGAZKIAK: MARGARI ETA KORO

Zugarren parkean hainbat moldaketa
Azketa eta Lapiztegia karrika elkartzen dituen bidexka konpodu zenaren berri
eman ginuen, eta oraingo huntan bide horri egin zaizkion moldaketa batzuk ai-
pagai ditugu: hiru mahain jarri dira, egurrezko bi eta harrizko bertze bat, eta
erran  behar da mahai hauek arrakasta haundia izan dutela, jende aunitz etortzen 
baita beren bazkaria edo gosariarekin. Gainera, orain arte herrian ez zegoen
gisa horretan egoteko tokirik. Toki berean, baina zugarrak landatu ziren mal-
dan, zurezko lau aulki luze eman dira. Toki horretan izigarri bista ederra dago
Larun eta Ibanteli aldera, eta bista horretaz trankil gozatzeko manera izan dai-
teke: zugarren itzalen azpian aulkian gustura jarrita…
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SENPERE

OSPAKIZUNAK � BESTA BATZORDEAK ANTOLATUTA

Aintzirako
laugarren bestak
maiatzaren 29an
ospatuko dira 
Afarira joan
nahi duenak
aitzinetik eman
behar du izena

Franck DOLOSOR
Herri Urrats bestaren

xehetasunak ondoko
TTIPI TTAPAn eskainiko
ditugu, aldizkari hau inpri -
mategian baitzen ikasto -
len aldeko besta ospa-
tu zen egunean. Aintzi-
ran segituz, halere, auzo -
ki deek ez dute aspertze -
ko denborarik, ohiturari
jarraikiz, maiatzeko azken
larunbatean auzoko lau-
garren bestak ospatuko
baitituzte tokiko besta
batzordeak apailaturik. 
13:00etan petanka

zoingehiagoka eginen da
bigarren aldikotz. 18:00 -
etan Jamixel senperta -
rrak kantaldia eskainiko
du; eta gero aperitifa eta
xerri ttiki jatea eginen di-
ra. Musikaz alaitua iza-
nen den afarian, herriko
ekoizpenak dastatzen

ahalko dira beti bezala:
urdaiazpikoak, patea,
gasna, ogia eta pastiza.
Afariaren prezioa 20 eu-
rokoa da hel duen tzat eta
10 eurokoa haurrentzat.
Izenak eman behar dira
maiatzaren 22a baino le-
hen telefonaz deituz:
Maite 06 18 09 97 25 edo
Séverine 05 59 54 51 41.
Xehetasunak aintzirako
besta batzordearen blog
be rrian  irakur daitezke:
http://aintzirakobestak.un
blog.fr/ortzana@gmail.
com.

AUZOZ-AUZO 
Aintzirakoak auzoeta -

ko lehen bestak izaten
dira eta gero lekukoa
hartzen dute karrika,
Amotze eta Ibarrungo
gazteek. Senpereko bes -
tak ereiaroaren azken as-
teburuan ospatuko dira.
25ean zikiroarekin hasi-
ko dira; igandearekin he -
rritarren bazkaria eginen
da bertsulariek alaiturik
eta astelehenean Hego
Amerikako eguna izanen

da Capoeira talde batek
animaturik eta saltsa
dan tzen ikastaroekin.
Gero, uztaila erditsuan,
Amotzeko bestetan Be-
tagarri taldea eta Lazka-
no, Brave eta Bessonart
kantari senpertar gazte-
ak entzun ahal izanen di-
ra, bertzeak bertze. Ib a -
rrungo Mikeliak buruila-
ren 24tik goiti ospatuko
dira aurten.

Club-House etxea  
Tenisean ari direnek egoi -

tza berria izanen dute las-
ter Herriko Etxeak Club
House deitzen den bilto -
ki bat eraikiko baitu ain -
tzirako sartzean dauden
tenis guneen ondoan. 90
metra karratuko etxe be -
rri hortan bulego bat, bi
aldagela, biltegi bat, su-
kalde ttiki bat eta terra-
za bat izanen dira. He -
rriko Etxeak 100 000 eu-
ro baliatuko ditu lan hau-
ek egiteko. Gero eta sen-
pertar gehiago ari da te-
nisean eta beren urteko

zoingehiagoka agorri -
laren 18tik buruilaren 7rat
iraganen da aurten. 

Animazioak
Ondoko asteetan, ani-

mazio andana eginen da
herrian. Maiatzaren 28an,
Haurren Dantza; Ereia -
roa ren 6an Besta Berri,
13an Kaskoz Kasko
men  di ibilaldia, 20an ker -
me  za eta erroten ate ide-
kitze eguna; eta ago rri -
laren 11an artzain xakur
txapelketa.

ARGAZKIAK: EVA CABALLERO ETA FRANCK DOLOSOR
Aintzirako besta batzordea gogotik ari da lanean animazioak segurtatzeko auzoan. Besten
bitartez, auzokideek elgar ezagutzeko parada izaten dute. Aurten, Jamixel kantari bakar-
lari senpertarrak kantaldia eskainiko du.
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SARA

PILOTA � PLEKA TRINKETEA

Iturbizke eta
Ladebatek irabazi
dute aurtengo pala
txapelketa
Joko Berri
txapelketan ere
urruñarrak
nagusitu dira

Xan HARRIAGUE
Guztiz urruñarra izan

da Pleka trinketeko aur-
tengo pala txapelketa-
ren finala. Joan den urta -
rrilaz geroztik hainbat eta
hainbat partida jokatu di-
ra, eta finalak apirilaren
24an jokatu ziren, urte
gu ziz bezala, giro polite-
an. Azkenean, Ladebat
eta Iturbizke urru  ñarrak
nagusitu ziren herri bere -
koak diren Casamajor
eta Bergerot en aurka. Fi-
nala estua izan zen, 50-
46 finitu bai tzuten. 
Biga rren A mailan,

Larretxe eta Ortiz erre -
xago nagusitu ziren fina-
lean, Galar di eta Ubiria
menean hartuz, 50-36.
Biga rren B mailan ere las-
ter erabaki zen finala. Du-
taret eta Bordagaraik ez
zuten problema anitz izan

Olazagasti eta Lamothe
menean hartzeko (50-
31). Maila apalago bate-
an bada ere, zailagoa izan
zen Exposito eta Etxe -
be rria, eta Anette eta
Narbai tzen arteko finala
hiruga rren mailan, baina
azkenean lehen biak na-
gusitu ziren, 50-45.

JOKO BERRI TXAPELKETA
Ikusgarria izan da zi-

nez maila nagusiko aur-
tengo Joko Berri txapel-
ketaren finala. Bi puntu-
rengatik baizik ez ziren
nagusitu Lizardi eta Te -
llier urruñarrak Laduche
eta Ibarburu azkainda -
rren aurka. Alta, partida-

ren hasieran urruñarrak
aise aitzinatu ziren, bai-
na azkaindarrek ez zu-
ten amore eman, eta 29 -
tan berdindu zuten. Bai-
na alferrik izan zen, azke-
nean Lizardi eta Tellier
nagusitu baitzitzaizkien,
40-38. Bigarren mailako
txapelketa Antxordoki
eta Garat Zuraidarre ntzat
izan zen, finalean Mas-
sonde eta Dibar-i 40-27
irabaziz. Hirugarren eta

laugarren mailan, Azkain -
go eta Sarako pilotari ba -
tzuen arteko finalak izan
ziren, baina bietan kan-
pokoak izan ziren nagu-
si. Hirugarren mailan, Ur-
danpilleta eta Daubasek
40-30 irabazi zieten Men-
dionde eta Goienetxeri.
Laugarrenean, berriz, are
errexago irabazi zuten
Garat eta Tabernak, 40-
22 nagusituz Iratzoki eta
Larronden aurka. 

Aurten ere arrakasta
handia izan du txapelke-
tak 70 talde baino gehia-
gok parte hartu baitute. 

Pindara ikuskizuna
Jean François Goie -

txe Ipotxek Pindara ize-
neko ikuzkizuna eskai-
niko du heldu den ostira -
lean plazan. Izenak dio-
en bezala, suarekin joste -
tan arituko da nahi du-
en moduan erabiliz.

ARGAZKIA: XAN HARRIAGUE
Goiko argazkian, lehen mailako irabazleak, Iturbizke eta Ladebat, eta Casamajor eta
Bergerot, trinketeko ordezkariekin. Beheitikoan, bigarren B mailako irabazleak, Dutaret eta
Bordagarai, eta Olazagasti eta Lamothe, epailearekin eta trinkete ordezkariekin.

DATUA

70
TALDE 

baino gehiagok parte hartu
dute aurtengo Joko Berri

Txapelketan.
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Akior Martinez Nuñez, Lesakakoa,
apirilaren 23an. 
Olaia Juanaberria Migeltorena, Nar-
bartekoa, apirilaren 15ean.
Ander Retegi Azpiroz, Doneztebekoa,
apirilaren 21ean. 
Martxel Etxebeste Fuentes, Zubieta-
koa, apirilaren 20an. 
Izaro Elgorriaga Inza, Lesakakoa, api-
rilaren 19an.
Jenifer Estefany Burgete Veintimi-
lla, Arantzakoa, apirilaren 26an. 
Shaiane Nuñez Tavarez, Sarakoa, api-
rilaren 14an. 
Unai Labaien Larraia, Leitzakoa, api-
rilaren 26an.
Maria Arraras Saralegi, Leitzakoa,
apirilaren 28an.
June Perez Mancho, Etxalarkoa, api-
rilaren 26an.
DanelPerez Mancho, Etxalarkoa, api-
rilaren 26an.
Ander Apeztegia Martinez, Sunbilla-
koa, maiatzaren 6an.

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

HERIOTZAK
Frantxixko Goienetxe Iturbide, Zuga -
rramurdikoa, apirilaren 28an, 93 urte.
Pantxika Loiarte Loiarte, Goizueta-
koa, maiatzaren 2an, 89 urte.
Mª Josefa Alkasena Gorostidi, Eli-
zondokoa, apirilaren 21ean, 94 urte.
Mª Soledad Larregi Irigoien, Gar -
tzaingoa, apirilaren 24an, 80 urte.
Mª Angeles Ganboa Mitxeltorena,
Berakoa, apirilaren 25ean, 58 urte.
Antonio Iratzoki Agesta, Berakoa, api-
rilaren 25ean, 41 urte.
Fermin Arregi Altzualde, Oronoz-Mu-
gairikoa, apirilaren 25ean, 77 urte.
Antonio Agesta Oteiza, Arizkungoa,
apirilaren 28an, 82 urte.
Martin Agerrebere Arretxea, Elizon-
dokoa, maiatzaren 1ean, 90 urte.
Joxe Mari Iratzoki Telletxea, Lesaka-
koa, maiatzaren 2an, 86 urte.
Fermin Apeztegia Santesteban, Le-
sakakoa, maiatzaren 2an, 66 urte.
Francisco Goienetxe Iturbide, Sara-
koa, apirilaren 28an, 93 urte.
Marie Jeanne Barberon, Sarakoa,
maiatzaren 1ean, 100 urte. 

EZKONTZAK
Jose Luis Iratzoki Taberna etaEdur-
ne Portu Larralde, Igantzikoa eta Le-
sakakoa, apirilaren 24an Lesakan. 

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

Antonio Guillermo 
IRAZOKI AGESTA
Beran hil zen, 41 urte zituela

Sobera abudo joan bazinen ere,
beti egongo zara gure artean.

Egun gogor hauetan gure ondoan 
izan zareten eta gure saminarekin 

bat egin duzuen guziei,
MILA ESKER.

ZURE FAMILIA

SORTZEAK

.

Jaione 
MUTUBERRIA MENDIKOA

Narbarten, 2006ko maiatzaren 6an

IV. URTEURRENA
Gure gau ilunak 

Argituko dituen izarra.
Buruan bueltaka dabilen

irriaren oihartzunaren islada.
Zu gure bihotzean beti altxatuko 
dugun Jaione maitea izanen zara.

ZURE FAMILIA
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30 eta 38
kilometroko
zirkuituak
izanen dira

TTIPI-TTAPA
Mendian ibiltzea mai-

te dutenek aukera ede -
rra izanen dute datozen
igandeetan, Arantza eta
Baztango Mendi Itzuli-
ak eginen baitira bat ber -
tzearen ondotik. Ekai-
nean, berriz, Sara eta
Lesakakoek hartuko du-
te lekukoa eta irailean
Aresokoak.

ARANTZAKO ITZULIA
MAIATZAREN 23AN
Bi urtetik behin egi-

ten den Arantzako ibi-
laldiarekin hasiko dute
mendiz-mendiko itzu lia
mendizaleek. Elkaitza
Elkarteak antolatutako
Arantzako Mendi Itzu-
lia maiatzaren 23an egi-
nen da, igandearekin.
Herriko plazatik abiatu
eta leku berean emanen
zaio akabera. Bitartean,
Arrata errekatik jautsiz,
Aranibar baserria, Una-
nu, Itsaszelaita, Izu, Oi-
largata, Ibintza, Ekai tza,
Illurdi, Mendaur (auke-
rakoa), Mairubaratza eta
Zepuruko tontorrak pa-
satuko dituzte parte-
hartzaileek.
Guztira 30 kilome tro -

ko itzulia izanen da, bai-
na Mendaurrera joateko
hautua egiten dutenek
kilometro pare bat ge-
hiago. Desnibela, berriz,
1.550 metrokoa izanen
da. Ohi bezala, ibilbide-
an hornidura eta osasun
zerbitzuak eskaintzeko
postuak paratuko dira.
Izen-emateko bi auke-

ra daude: egun berean,
06:30etik 08:00etara,
eta 12 euro ordainduta,
edo www.mendi tzu -
lia.com atarian. Ibilbi-
dea 07:00 etatik 08:00 -
etara hasiko da. 
Parte hartzaile bakoi -

tzari dagokion txartela
irteerako kontrol postu-
an emanen zaio eta hu-
ra erakutsi beharko du
gainerako kontrol pos-
tuetan. Bukaeran, par-
te hartzaile bakoitzari
oroigarri bat emanen
zaio.

BAZTANGOA
MAIATZAREN 30EAN
Baztango Mendigoi-

zaleek antolatutako XVII.
ibi laldia hi labeteko
azken igandean, maia -
tzak 30, eginen da, eta
aurtengoa Lekarozen
hasi eta akituko da.
38 kilometroko luze-

ra eta 2.000 metroko
desnibela duen itzulia
egin beharko dute men-
dizaleek eta goizean
07:00-07:30ean abiatu-
ko dira frontoitik, 10 eu-
ro ordainduta. Izena ai -

t z i  ne t i k  ema teko
www.mendizmendi.com
web orrian egin daiteke.
Irteera 260 metrotan

dago eta ibilbideko pun-
turik altuena Alkurruntz
mendia –940 me tro– iza-
nen da. Frontoitik abia-
tutakoan, hauek izanen
dira ibilbidean igaroko
diren lekurik aipagarrie-
nak: Beltzuri, Eskisaroi,
Zaldizuri, Alkurruntz,
Betarteko lepoa, Unbo-
to eta berriz Lekaroze-
ra buelta.
Lau kontrol-puntu iza-

nen dira: lehena Etxe -
bertzeko bordan (11. ki-
lometroa), biga rrena
Zaldizurin  (22. kilome -
troan), hirugarrena Be-
tarteko lepoan (28. ki-
lometroan) eta azkena
Lekarozko frontoian (38.
kilome troan).
Informazio gehiago:

www.baztangomendi-
goizalea.org atarian.

EKAINEAN GEHIAGO
Aran tza eta Baztan-

goaren ondotik, Sara-
ko mendi itzulia ekaina-
ren 6an, eta Lesa kakoa
ekainaren 13an izanen
direla, eta Areso koa, ira-
ilaren 5ean. Egunak hur-
bildu ahala emanen di-
tugu xehetasunak.

MENDI  IBILALDIEN ZIRKUITUA � MAIATZAREN 23AN ETA 30EAN

Arantza eta Baztango mendi itzuliak
eginen dira heldu diren igandeetan

ARGAZKIA: ONINART ETA UTZITAKOA

Arantza eta Baztango mendi itzulien perfilak.

ARANTZAKO ITZULIA

30
KILOMETRO 

eta 1.550 metroko 
desnibela dituen

itzulia da Arantzakoa.
Bosgarren edizioa da

aurtengoa eta maiatza-
ren 23an izanen da.

BAZTANGO ITZULIA

38
KILOMETRO 

eta 2.000 metroko 
desnibela ditu Baztango

Itzuliak. Hamazazpi -
garrena da aurtengoa
da Lekarozen hasi eta
akituko da. Maiatzaren

30ean izanen da.

KIROLA
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G. PIKABEA | LEITZA
Esku pilotagatik da

ezagunagoa Leitza. Pilo-
tari haundiak eman eta
ematen segi tzen  duela-
ko. Baina pilotak baditu
modalitate gehiago, eta
pa la da horietako bat. Ez
beharbada bestea beza-
in ezaguna, baina bai
ema   kumeen artean indar
haundiagoa duena, eta
gero eta gehiago. Iera
Agirre da horietako bat,
13 urte zituenetik pala es-
kuan dabilen leitzarra.
Nabarmen tzen den horie -
ta koa da gainera, be rriki
Euskal Herriko Pala Txa-
pelketa irabazi baitu Oiar -
tzu  nen, bigarren aldiz.
Zazpi urte zituela ha-

si zen esku pilotan Aurre -
ra pilota eskolan, baina
13rekin palarako saltoa
egin zuen: «esku pilo ta
gehiago gustatzen zitzai-
dan, baina oso neska gu -
txi ibiltzen zirenez, ez ge-
nuen partidak joka tzeko
aukerarik izaten». Horre-
gatik hasi zen palan. Eta
halaxe segi tzen du. Ge-
roztik 12 bat txapel ba-
ditu irabaziak.
Leitzan palarako da-

goen afizioa «nahiko txi-
kia» delakoan dago Agi -
rre: «gehiengoak esku pi-
lotaren aldeko hautua egi-
ten du». Eta oroko rrean
ere, palaren etorkizuna
«nahiko ilun» ikusten du,
«batez ere, goi mailari be-
giratuta. Izan ere, palako
profesionalen berri gutxi
en tzu ten da eta ho rrek
adierazten du ez dagoe-
la mu gimendu han dirik». 

Baina emakumeen
egoera desberdina da.
Lei tzarraren irudiko, «nes-
ka gazte asko heldu da
atze tik eta pozga rria da
benetan 8-10 urteko nes-
kak palan horrelako go -
goa rekin ibil tzea». Hale-
re, oraindik ba omen da -
go zeregina. «Federa zio,
komunikabide eta az ken
finean gizarteak berak ez
baitio modalitate honi me-
rezi duen lagun tza rik es -
kain tzen». Alde horreta-
tik, Ni  ere pilotari beza -
la  ko ekimenak «oso ga -
rran tzi tsutzat» jo ditu,
«emakumeen palari bul -
tzada handia emateko».  

Jendearen ezjakinta-
sunaz ere mintzatu zai-
gu: «nik uste jende askok
oraindik ez dakiela ema-
kumeok ere pala txapel-
ketak jokatzen ditugula».
Esan digunez, «askotan
gertatu izan zait palan
ibiltzen naizela esan eta
jendea harrituta gelditu
eta ez sinestea». Eta ha -
rri dura aur  pe giaren on-
dotik zer? Apustua: «be-
ti pro po sa tzen didate
apusturen bat, joka tzen 
badakidala de mos tra  tu
beharko banu bezala». 
Gizartean duen oihar -

tzuna alde batera utzita,
Ierak gustukoa du palaz

aritzea. Aurrelaria da, eta
bere ezaugarriren bat na-
barmentzeko eskatuta,
«hori besteek esan behar -
ko luketela» erantzun di-
gu. «Dena den, zerbait ai-
patzekotan erre matea»,
azpimarratu digu. Hobe -
tzeko, aldiz, «asko» omen
du: «batez ere indar al-
detik nahiko justu ibiltzen
naiz». Mania berezirik ez
duela esan digu, nahiz
eta «beti pala berdinare-
kin eta es  ku mu turrekoak
jan tzi ta jolastea gustatu».
Denak bezala, «irabaziz
gero, beste alaitasun ba-
tekin» bueltatzen omen
da etxe ra. Eta «nahiko le-
hiakorra» dela ere aitor-
tu digu: «ez zait batere
gustatzen galtzea» .
Irakasle lanarekin tar -

te katzen ditu entrena -
men duak Agirrek: astele -
hen eta ostegunetan bi
saio egiten ditu, eta aste -
buruan partidarik ez ba-
du, beste bat. Palaz ga-
in, korrika edo bizikleta
ere gustatzen zaizkiola
azaldu digu.
Eta bukatzeko bi me-

zu: batetik, leitzar neskei
palan aritzeko gon bitea:
«ea gehiago ani ma tzen
di ren hain po lita den kirol
hone tan ibiltzera«. Eta
bes tetik, bi per tsona ri «bi -
ho   tzez  eske rrak»: «Txo-
pe entrena tzaileari daki-
dan guztia berari zor dio -
dala ko, eta bereziki ama-
ri, 7 urte nituenetik jo  las -
tu ditudan partida guz tie  -
tan hor egoteagatik. Be -
raiek dira txapel bana me-
rezi dutenak. Mila esker».

UTZITAKO ARGAZKIA

Iera Agirre Leitzako palistak Euskal Herriko txapela jantzi du orain gutxi Oiartzunen.

Nahiz eta esku pilota gehiago gustatu,
neska pilotari gutxi zegoelako, ez zuen 
partidarik jokatzeko aukerarik izaten eta
horregatik erabaki zuen palarekin saia tzea

Iera Agirre leitzarrak. Eta probatu eta gus-
tatu. 13 urterekin palan hasi zen eta orain
oso gustura dabil. Gainera, duela gutti,
Oiartzunen antolatzen den emakumezkoen

Euskal Herriko Pala Txapelketa irabazi du,
aurten bigarren aldiz. Bi urte txapelketarik
irabazi gabe pasatu ondotik, garaipena
«oso pozik» hartu duela aitortu digu. 

Iera AGIRRE |  Leitzako palista

«Jende askok ez daki emakumeok
pala txapelketak jokatzen ditugula»

ESKERRAK
«Bi pertsonari
bihotzez eskerrak.
Txope entrenatzai-
leari dakidan guztia
berari zor diodala-
ko, eta bereziki
amari, 7 urte 
nituenetik jolastu 
ditudan partida
guztietan hor 
egoteagatik.
Beraiek dira txapel
bana merezi dute-
nak. Mila esker»
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Urdazubikoa
10:00etan
abiatuko da eta
Iruritakoa
11:30ean

TTIPI-TTAPA | URDAZUBI/IRURI TA
Urdazubi eta Iruritako

Salbatore besten barne,
aurten ere lasterketak jo-
katuko dira. Urdazubikoa
larunbatean, maiatzak 15,
eta Iruritakoa, igandean,
maiatzak 16. 

KONTRABANDISTEN
LASTERKETA
10,3 kilometro eta 500

metroko desnibela duen
ibilbidea egin beharko du-
te ko rrikalariek Urdazu-
bin. Etxeberriko zubian

ha sita, Iribere auzoari itzu -
lia eman eta Elixon doko
bordara joanen dira, eta
handik Azkar mendirat.
Gero, Mitxe lenbordan
barna Axula rrerat jautsi
eta berriz Iribere auzoari
itzu lia emanez helmuga-
rat ailegatuko dira. Ha-
sierako eta helmugako
azken me troak zakua
bizkarrean egin beharko
dituzte, garai bateko kon-
trabandisten gisara.
Izen-ematea egun be-

rean egin beharko da,
09:00etatik 10:00etara
eta 10 euro ordainduta.
Eta lasterketa 10:00etan
abiatuko da. 
Lehenbiziko sailkatu-

ak 100 euro, kopa eta txa-
pela eramanen ditu; biga -
rrenak 50 euro eta kopa

eta hirugarrenak 30 euro
eta kopa. Parte-hartzai-
leek segurua, lun txa eta
sari ttiki bat jasoko dute.

IRURITAN ERE BAI
Igandean haur, gazte

zein helduek izanen du-

te lasterka ibiltzeko auke -
ra Iruritan. Alde batetik,
III. Haur Krosa eginen da,
10:30ean hasita. Plazan
eta erreboteko plazaren
artean izanen da. Eta
11:30   ean lasterketa na-
gusia hasiko da, aurten

bigarrenez. Plazatik abia-
tuz, Apotea, Artxeko bor-
da eta Iperburun barna
ibili ondotik, plazan akitu -
ko da. Akabailan, lun txa,
sari banaketa eta sarien
zozketa eginen da. Izen-
ematea dohainik da.

KORRIKA � MAIATZAREN 15EAN ETA 16AN

Urdazubiko
kontrabandisten
lasterketa eta
Iruritako krosa
asteburu honetan ARGAZKIA: HITZA

Louajari eta Melero nagusi Leitzako 32. krosean 
Abdelfetah Louajari marokoarrak hirugarrenez eta Maitane Melero iruñarrak iraba-
zi dute Aurrera Kirol Elkarteak 32. aldiz antolatutako Leitzako Herri Krosa. Apirila-
ren 24an egin zen, eta eguraldia lagun inoizko jendetsuena izan zen: maila guztie-
tan 220 parte-hartzaile atera ziren. Gizonezkoetan, irabazleak 31 minutu eta 41 se-
gundo baino ez zituen behar izan 10 ki lo me troko itzulia osa tze ko; emakumezkoe-
tan, be rriz, bost kilome tro ko zirkuitua osatzeko 19 minu tu eta 4 segundo Melerok.
Parte-hartzaileen artean, leitzar dezente atera zen. Seniorretan eta bete ranoetan,
adibidez, helmugaratu ziren 47 emakumezkoetatik 24 leitzarrak izan ziren, eta gizo -
netan, 137tik ia 70. Seniorretan, Fernando Iratzoki eta Garbiñe Hernandorena izan
ziren herriko lehenak. 36:28ko denbora egin zuen Iratzokik eta 22:37koa Hernando -
renak. Beteranoetan, be rriz, Ane Egizabal izan zen lehen leitza rra (22:34) eta Mikel
Altadill gizonetan (38:10). Benjaminetan Xabat Illarregi eta Miren Ga rro izan ziren le-
hen herritarrak; alebinetan Joanes Illarregi eta Leire Erbiti; infantiletan Iñigo Zaba-
leta eta Amaia Ezkurdia; kadeteetan, Ane Intxausti eta Iñaki Zabaleta. Eta junior mai-
lan, Julen Sagastibeltza  izan zen mutiletan lehen lei tza rra. Ez zen neskarik aurkeztu.

Urdazubi eta
Berako
eskoletakoak
ariko dira

TTIPI-TTAPA | BAZTAN
Eskualdean ez da so-

bera ezaguna Kenpo-kai,

defentsa pertsonaleko ki-
rol mota hau, Urdazubi
eta Beran baino ez baiti-
ra ematen ikastaroak. Bai-
na ezagutzeko aukerak
badira: gan den maiatza-
ren 8an Urdazubin Nafa -
rroako lehen kenpo txa-
pelketa jokatu zen. Eta
ekainaren 5ean, Elizon-

doko kiroldegian, herrial -
deen arteko txapelketa
eginen da, 16:00etan ha-
sita: Nafarroako taldea-
rekin batera, Euskal Anto -
nomia Erkidegoa, Gazte-

la eta Leon eta Madril ari-
ko dira lehian. Gonbida-
tu berezi gisa, berriz,
Frantziako Federazioko
kirolariak etorriko dira. Ai-
patu, bertzalde, Nafarroa

osoan dauden kenpo es-
kola baka rrak Urdazubi
eta Berakoak direnez, Na-
farroako taldean ariko di-
renak eskualdekoak iza-
nen direla.

KENPOA � EKAINAREN 5EAN KIROLDEGIAN

Herrialdeen arteko
Kenpo-kai
txapelketa eginen da
ekainean Elizondon

ARGAZKIA: KORO IRAZOKI
EAEko kenpo txapelketan eskualdeko kirolariek erakustaldia eskaini zuten.
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Erakusketak
ELIZONDO
Baztan Frankismoaren
garaian

Maiatzaren 23ra arte
Lekarozko institutuko
ikasleek prestatutako
erakusketa ikusgai
Arizkunenean. 

Iparretik hegoaldera
erakusketa

Maiatzaren 24tik
ekainaren 21era 
grabatu, pintura eta
eskultura erakusketa
ikusgai Arizkunenean. 

BERA
Musika Eskolaren XXX.
urteurrenaz argazkiak

Apirilaren 19tik ekai-
naren 17ra Isidoro
Fagoaga udal musika
eskolaren 30. urteu -
rrena ospatzeko 
argazki erakusketa
16:30etik 19:00etara.

IRURITA
Martin Zalbaren
argazkiak Olarin

Maiatzaren 23ra arte
Olarin Martin Zalba ren
Fotografías nocturnas
de las Bardenas ar-
gazki erakusketa aste-
artetik igandera.

Ospakizunak
ELIZONDO
Museoen Nazioarteko
Eguna

Maiatzaren 16an
Baztango Museo Etno-
grafikoan sarrera doan.
DVD emanaldiak
12:00  etan eta 18:30 -
ean eta Zigaren bil -
duma ezagutzeko bisi-
ta gidatua 17:00etan.

LEITZA
XXXIII. Kultur Aroa

Maiatzaren 23an ha-
sita ekainaren 6ra bi-

tarte hainbat ekitaldi
antolatu dira. 

BERA
Gazte Eguna

Maiatzaren 15ean
Gazte Eguna antolatu
du Kaxerna Gaztetxe-
ak. Xehetasunak 12.
orrian.

ITUREN
Malerrekako Gazte
Eguna

Maiatzaren 22an
Gazte Eguna antolatu
du Malerrekako Gazte
Asanbladak.

Bestak
IRURITA
Salbatore bestak

Maiatzaren 12tik 16ra
Salbatore bestak.

URDAZUBI
Salbatore bestak

Maiatzaren 12tik 16ra
Salbatore bestak. 

BERROETA
Mendekoste bestak

Maiatzaren 21etik
24ra Mendekoste Bes -
tak ospatuko dira. Xe-
hetasunak 31. orrian.

Solasaldiak
ARIZKUN
Idazleekin solasean

Maiatzaren 13an
Uxue Alberdi idazleare-
kin solasaldia izanen
da Arizkungo Elkartean
20:00etan.

Antzerkiak
BERA
Mugaz Gain antzerki
jaialdia

Maiatzaren 13 eta
14an DBHko ikasleen
antzezlanak ikusgai
Kultur Etxean. 
Maiatzaren 20 eta
21ean LHko ikaslee-
nak. Sarrera: euro 1.
Antzerki eta Eskola el-
karteak antolatua, Be-
rako Kultur Batzordea-
ren laguntzaz.

Kontzertuak
DONAMARIA
Karmeldarren 50.
urterrena ospatuz

Maiatzaren 15ean
kontzertua eskainiko
dute Josep Sancho &
Gorka Hermosak 
Tangosophy erreperto-
rioa eskainiko dute
19:30ean komentuan.

ELIZONDO
Gernika-Lumoko
musika banda

Maiatzaren 22an Ger-
nika-Lumoko Segundo
Olaeta Musika Eskola-
ko bandaren kontzer-
tua Ahaztuen Plazan
12:30ean.

Soziedad Alkoholikak
Lur diskotekan joko du

Maiatzaren 22an
kontzertua eskainiko
du Soziedad Alkoholi-
ka taldeak Lur-en
23:30ean. 

BERA
Triki eta akordeoi
entzunaldia

Maiatzaren 25ean tri-

BERROETA | 2010.05.21/24
Mendekoste bestak ekitaldiz
ongi hornituak datoz

Bezperako suziri eta txopo go-
ratzearekin hasi eta hainbat eki-
taldi izanen dira. Mendekoste
Eguneko (igandea) asto karre-
rak 37. edizioa beteko du.

Bestak

ELIZONDO | 2010.05.22
Soziedad Alkoholika zuzenean
Lur dantzalekuan

Soziedak Alkoholika taldeak
kontzertua eskainiko du Lur dan -
tzalekuan, 23:30ean. Sarrerak
aitzinetik 12 eurotan eta takilan
15 eurotan salgai izanen dira.

Kontzertuak

DONAMARIA | 2010.05.15
Karmeldarren 50.
urteurreneko kontzertua

Josep Sancho klarinetejole ka-
taluniarrak eta Gorka Hermo-
sa akordeoIlari urretxuarrak Tan-
gosophy kontzertua eskainiko
dute komentuan.

Kontzertuak

maiatzak 13-26

PROPOSAMENA

LEITZA
XXXIII. Kultur Aroa
ekitaldiz gainezka

Ekitaldiz gainezka da-
tor 33. aldiz antolatzen
den Leitzako Kultur
Aroa. Maiatzaren 23an
herriko kirolariei eginen
zaien omenaldiarekin
hasi eta liburu aurkez -
penak, zinema, hau -
rrentzako jolasak, rock
kontzertuak, hi tzaldiak
mendi ateraldiak…
Maia tzaren 30ean 
artisau azoka izanen
da plazan eta ekaine-
rako ere zenbait ekital-
di utzi dituzte.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Leitzako Sarriopapel
lantegiko langile are-

soarrari «baratzean ari -
tzeko astia hartzea gus-
tatzen» zaio, «baita men-
dian buel taxka bat
ematea ere». Egunero-
ko prentsa irakurtzea ere
gustatzen zaio, «Be rria
irakurtzen dut, baina li-
buruak gutxiago. Orain
Loiolako Hegiak irakur -
tzen hasi naiz». Den -
borapasarako gurutze-
gramak eta, batez ere
sudokuak ere gustatzen
zaizkio. «Horrek ez du
esan nahi denbora as-
ko dudanik, baina tar-
teka telebista ikusten
jartzen naizenean egi -
ten ditut». Mendia eta
hondartza biak gus tu ko
ditu, hori bai «eguz kia
lagun denean». Hemen
inguruan dagoenean
Hondarribia, Donostia
edo Orio aldera joaten
da hondartzara. Kanpo-
ra ere egin ditu bidaia-
ren batzuk. «Duela 12
bat urte emaztea eta ala-
bekin Dominikar Erre-
publikara joan ginen eta
oso gustora, baina es-
perientzia txa rra ere izan
dut Tunisian, ez zitzai-
dan batere gus tatu, de-
nak saltzeko asmoz eta
erosten ez bazenuen
haserre …».

«Baratzean aritzea,
mendian ibiltzea
eta eguzkia asko
gustatzen zaizkit»

Nire aukera

Josetxo GOIKOETXEA
Aresoko langilea

kitixa eta akordeoi en -
tzunaldia antolatu du
Isidoro Fagoaga Musi-
ka Eskolak 17:30ean.

Tailerrak
AMAIUR
Baratzeko mamu
tailerra

Maiatzaren 15ean
eginen da 10:30etik
13:30era. Izen-
ematea, doan, Arizku-
nenean egin behar da.

ETXALAR
Power point ikastaroa

Maiatzaren 24tik
28ra power point
ikastaroa Kultur 
Etxean, 16:00etatik
20:00etara (24 euro).

Lehiaketak
BERA
Sanestebanetako
kartel lehiaketa

Ekainaren 4a arte
aurkezten ahal dira 
lanak Herriko Etxean.

Mendi ateraldiak
ARANTZA
Arantzako V. Mendi
Itzulia

Maiatzaren 23an.
Xehetasunak 39. or.

BAZTAN
Baztango
Mendigoizaleak

Maiatzaren 16an Al-
kurruntzera ateraldia.
Maiatzaren 23an
Arantzako ibilaldian
parte hartuko dute.

LEITZA
Mendibil taldea
Arabara

Maiatzaren 16an En -
tziako mendizerran
Andoin-Opakua ze-
harkaldia eginen dute.

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu: 

www.ttipi.net
(agenda)

Terrorearen generoa landu du oraingoan Jon
Arre txek, hamaika istorio beldurgarri biltzen di-

tuen ipuin liburu honekin. Hilketa odoltsuak aurki-
tuko ditugu batean, zomorroak ilunpean bestean,
ulertu ezinezko gaiztakeria eta krudelkeria hurren-
goan… Izugarrikeria horien gertalekuak, berriz,
munduko hainbat txoko izan litezke: Marrakex, Si-
beria, Amazonia, Lahore, Varanasi… baina baita ai-
reportu aseptiko bat, edo norberaren atariko etxe
arrunt bat ere, ikarak nonahi eta noiznahi harrapa
gaitzake-eta, ustekabean gehienetan. Sustrai bel -
tzak, berez, ez da berria. Elea argitaletxeak plaza-
ratu zuen 2006an, baina laster amaitu ziren lehen
argitaraldi hartako aleak, eta Eleak berak ere ate-
ak itxi zituen. Ordea, liburuak oraindik ere bide lu-
zea duela pentsatu eta Elkarrera jo zuen Arretxek.
Eta Ateko bandan bildumaren barruan berrargita-
ratu dute.

Mendi Itzulien garaia heldu da eta eskualdetik
sobera mugitu gabe izanen da mendian ibil -

tzeko aukera datozen asteetan. Zehazki, Arantza-
ko Mendi Itzuliaren inguruko informazioa topatuko
dute mendizaleek www.menditzulia.com webgu-
nean: ibilbidea, perfila, arauak, nola ailegatu, ar-
gazkiak, kamisetak erosteko edo izena emateko
aukera ematen du atalez-atal. Informazio zehatza-
ri, umore ukitua ere ematen diote gainera. Honela,
ibilaldia egitera errepidez ailegatzeko moduaz ga-
in, New Yorketik hegazkinez ailegatzeko aukera ere
zehazten du webguneak: «JFK aireportuan hegazki-
na hartu, Mendaurrerako bidean jarri eta Ekai -
tzako kaxkoan ikurriña ikusterakoan, salto!». Eta
arauetan ere bitxikeria: «Kontroletara denbora mi-
nimoa baino lehenago iristen denari, minutu adina
kilo harri sartuko zaizkio motxilan». Motxilarik ez
balu, antolakuntzak bat utziko lioke. 

Doctor Deseo arrastoa garbi uzten ari den tal-
deetako bat bilakatu da dagoeneko, arrasto-

ak, ezpain-margo marrak, desira susmakaitzak,
musika eta samurtasuna, testu berezi eta nahas-
tezinak, eta jarrera bizkorreko jite estetikoa. Doc-
tor Deseo taldearen lehen urratsak 1986ko Bilbo
hartan hasi ziren. Urteak dira eta aldaketak izan di-
ra talde barrenean. Oraindik, ordea, Josik eta Fran-
cisek hor segitzen dute, euren erabide grina iraun-
korra mantenduz. Doctor Deseo taldearen hama-
bigarren diskoa (Deseo: Cartografía imposible) osa -
tzen duten abestiek ez diote inolako menpekota-
sunik zor patologiaren zientziari eta desiraren arlo
alkimikoaren ibilaldi estetikoan dute oinarria. Doc-
tor Deseok gorputz-eskalara egokitutako lur ere-
mua josi, eratu eta eraikitzen du, non ingurumari
guztiak arakatu, bilatu eta birbilatzen diren zentzu-
menaren kontzientziatik, baita iparrorratzaren ikus-
pegitik ere.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2010

Sustrai beltzak

Liburua

JON ARRETXE

Baga-giga 
Musika Ideiak, 2010

Deseo: 
Cartografía imposible

Musika

DOCTOR DESEO

Arantzako Mendi
Itzuliaren webgunea

Internet

MENDITZULIA.COM
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rrua, llantak, klima bizo-
na, argi automatikoak,
isofix, 6 airbag, mp3...
Mantenimendua egune-
ratua. �669 312220.

Seat Ibiza 1.6 sport sal-
ga i .  2000 .u r t ekoa .
132.000 kilometro. Egoe -
ra onean. �677 859348.

Gas-gas200 enducross
motorra salgai. 3 urte di-
tu, gutti erabilia eta oso
egoera onean. �628
357912.

Nissan Almera 1.6 ga-
solina salgai. 11 urte di-
tu eta egoera onean.
1.800 euro. �645 735886.

Citroen C-maxTDCI au-
toa salgai. 115 zaldikoa.
2009koa eta 2012ra arte-

ERATSUN. 3 borda sal-
gai, lur eremuarekin.
�943 217817.
ETXALAR. Lizaietako
parajean zaharberritze-
ko borda salgai, lur ere-
muarekin. �661 121540.
LESAKA. Etxebizitza bi-
familiarra salgai.  Prezio
onean. �609 477277/
618 188300.
ORONOZ-MUGAIRI.
Etxe bizitza salgai: 5 loge -
la, 3 bainugela, egonge-
la, sukaldea, trastelekua
eta portxea. Prezioa zuk
ikusi ondotik jarri. �677
072437.

ETXEBIZITZAK
errentan eman

BURLATA. Pisua errentan
emateko. 3 logela eta be -
rogailua. Prezio onean.
�690 041308/ 679 426498.
BERA. Pisua errentan
emateko. 3 logela eta bi
bainugela. Mobleztatua.
�646 091754.

riatrian lan eginen luke.
�667 230372.
Geriatriako auxiliarrak
jende heldua edo ezin-
dua zainduko luke. Zain-
keta pertsonalean, etxe-
ko lanetan, laguntza bi-
zitza sozialean eta ospi-
talean eta etxean gauak
ere bai. Esperientzia pro-
fesionala kontrastatua.
�609 477277.
DONEZTEBEko ama ba-
tek haurrak zainduko li-
tuzke, orduka edo hila-
beteka. �679 210910.

LANA
eskariak

ETXALAR. Etxalarko
bentatan asteburuetan
lan egiteko zerbitzaria be-
har da. �948 635000.

MOTORRAK
salgai

BMW 320d touring sal-
gai. Egoera ezin hobean
eta ekipatua. Xenon la-

ETXEBIZITZAK
errentan hartu

ETXALAR. Pisua erren-
tan hartuko nuke. �661
277943.
DONEZTEBE edo ingu-
ruko herrietan, familia ba-
tek baserria edo etxea
(lur zatia baldin badu, ho-
be) errentan hartu nahi
du. �617 543034.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

LESAKA. 20 m2ko lokal
komertziala salgai. Albis-
tur 43. �659 609678 

GARAJEAK/LOKALAK
errentan eman

ELIZONDO. 100 m2ko lo-
kal komertziala errentan
emateko. �948 580 978.

LANA
eskaintzak

NAFARROAosoan, nes-
ka batek etxean edo ge-

ETXEBIZITZAK
salgai

BERA. Pisua salgai. 3 lo-
gela, jantoki osatua eta
sukaldea balkoiarekin. 2
logelek ere balkoia dute.
Gasa eta berokuntza zen-
trala. �948 631381/697
436845/ elvetearra@
aol.com. 

DONEZTEBE. Zazpigu-
rutze plazan 115 m2ko pi-
sua salgai. 3 logela, 2 bai-
nugela eta trastelekua.
Eguzkitsua eta estreina-
tu gabea. �630 948271.
IRUN. Hiri erdian, Colon
aparkalekutik hurbil, etxe -
bizitza salgai. 2 logela,
egongela eta sukaldea
eta bainugela hornituak.
Igogailu berria eta bero-
gailua. �637 559152.
LEITZA. 83 m2ko pisua
salgai. Eguzkitsua. Ne-
goz i aga r r i a .  � 948
625212/ 652 730155.
ELIZONDO. Paularenan
pisua salgai. 2 logela,
egongela, sukaldea, bai-
nugela, despentsa eta tras-
telekua. Egoe ra onean.
Leiho guztiek kanpokal-
dera ematen dute. 147.250
euro. �639 003860.
BERA. Pisua salgai. 3 lo-
gela, egongela, sukaldea,
bainugela, igogailua eta
berokuntza zentrala. Ge-
la guztiak kanpo aldera.
�647 712676.

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.net edo www.ttipi.net

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZE KO 8€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 10€

TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta 
TELEBISTA eta INTERNETen hilabete batez agertuko da 

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan

TTIPI-TTAPAk ez du bere gain hartzen argitaratuak diren iragarkien ondorioz 
sortzen ahal diren operazioen erantzukizunikBAZTAN, BIDASOA, 

ULTZAMA eta 
IPARRALDEAN  
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak, bor-
dak, lokal komertzialak eta
nabeak salgai.

IPARRALDE eta BIDASOA
alderdietan
- Eskaintzagatik baserriak,
bordak eta lurrak behar
ditugu.

ZUGARRAMURDI
- Baserria salgai 80.000
metro2ko lur eremuarekin.
- Etxe adosatuak bere lurra-
rekin salgai.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 44,00 € (-4,00)

Zerri gizena
1,050 € kiloa. (+0,020)

Zerramak:
0,360€ Kg/bizirik. (+0,020)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 3,86 (=)
1.koa 3,56 (=)
2.koa 2,83 (=)
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 3,96 (=)
1.koa 3,66 (=)
2.koa 2,93 (=)

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: 2,40/2,60
Zaldi-behorrak: 1,55/1,69
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 5,40/6,10
8-10 kilokoak: 4,20/4,50

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(apirilaren 23tik 30era bitarteko prezioak)
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ko garantiarekin. 17.000
kilometro. Klimatizagai-
lua, bluetooth, mp3, iso-
fix, kristal bel tzak, argi eta
eur sensoreak, abiadura-
ren kontrola, karroaren -
tzako bola. Egoera ezin
hobean. Prezioa: 15.000
euro, transferentzai bar-
ne. �699 634554.

Yamaha HT 350 moto-
rra salgai. B 5234 IG ma-
trikula. �620 135721.

MOTORRAK
tailerrak

ANIMALIAK
oparitzeko

Zakur-kumeak opari -
tzeko. �652 725037.

ANIMALIAK
salerosketak

Bi ahari mutur gorrisal-
gai. �659 081422.

DENETARIK
galdu-aurkituak

BERA. Toki-Onako apar-
kalekuan sakeleko tele-
fonoa agertu da. �948
625000 (goizez deitu,
15:00 arte).

DENETARIK
salerosketak

Behien txuleta zintak eta
solomilloak salgai. Oso
haragi ona eta prezio one-
an. �659 751411.

Ardien eskubideak (pa-
go único) erosiko nituz-
ke. �948 450659.

Bigarren eskuko inber-
naderoa erosiko nuke.
�679 609615.

Belarra paketatzekoa
salgai, presiozkoa. Bela-
rra biltzeko makina eta
belarrari buelta emateko
makina ere salgai, Khun
markakoak. �649 575549.

Sukalde ekonomika ka-
lefaktora salgai, egoera
onean. �620 520010.

Gutti goitibeheiti 8x8 neu-
rriko bigarren eskuko tol-

doak salgai. 60 euro ba-
koitzak. �647 712676.

Gutti erabilitako garbi-
gai lua salgai .  �948
610865/ 617 595853.

Lur begetala eta onga-
rriasalgai. �616 513491.

Surako egur lotea sal-
gai. �699 461394.

Belar idorren boloak
salgai. �660 393436.

2,90 metroko luzera du-
ten 255 arkazi piketesal-
ga i .  Ede r rak .  � 948
634120.

DONAMARIA. Ferroli ga-
soliozko berogailua sal-
gai, egoera onean eta

gutxi  erabi l ia.  �618
962777.

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE
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urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,34€ko 13 edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

EIDER CARRILLO FAGOAGA irunda-
rrak maiatzaren 5ean 9 urte
bete ditu eta 9an Lehenengo
Jaunartzea hartu du. Zorionak
Izaro ahizpa, Aiora eta Malen
lehengusinak eta familia osoa-
ren partetik. Muxu pila-pila eta
ondo pasa!

ANE eta AIMAR TELLETXEA
IRAOLAk urteak beteko dituzte
maiatzaren 4an eta 15ean.
Zorionak zuen aita, ama eta
Markelen partetik. Muxu haundi
bat.

Aunitz urtez
JAIONE! Ailegatu
zaizu 26.a zuri
ere e! Larun -
batean segituko
dugu ortziralean
hasitako ospaki-
zunekin! Muxu
haundi bat!

JOHANES
ARIZMENDIri
aunitz urtez
Baztango
familia guztia-
ren partetik!!! 
Muxu aunitz!!!

OIER MARTIN

FAGOAGAk
maiatzaren 6an
urtea bete du.
Zorionak familia
guztiaren parte-
tik eta muxu
haundi bat.

XABI LEIZA MAEZTU aranztarrak
urtea bete du maiatzaren 4an.
Aunitz urtez ama, atta, bi amatxi
eta osaben partetik.

IMANOL eta MIGUELek maiatzaren
18an eta 19an 5 urte beteko
dituzte. Zorionak eta muxu haun-
di bat.

OHIAN MUGIKA GARNIKA. Zorionak
polita! Maiatzaren 10ean 2 urte
bete ditu. Zure gurasoek asko
maite zaituzte!

OIHAN ANTZIZAR BEGIRISTAINek
urtea beteko du maiatzaren
28an. Zorionak eta muxu haundi
haundi bat aitatxo eta amatxoren
partetik.

MIGUEL UBIRIA ALZATEk 
maiatzaren 19an 5 urte beteko
ditu. Zorionak familia guztiaren
partetik eta muxu haundi bat.
Aupa Osasuna!

Iruritako JULEN ELIZAINZIN

ALZUARTEk urtea bete du maia -
tzaren 11n. Zorionak familia 
guztiaren partetik eta muxu
haundi bat Naroaren partetik.

Aurtizko ITXASO eta IRATI
MINDEGIAk maiatzaren 24an 13
urte beteko dituzte. Zorionak
zuen lagunen partetik. Muxu
haundi bat eta berendu goxo-
goxoa prestatu!

JOSEBA ITURBI DE k
maia tzaren 8an
urteak bete ditu.
Aunitz urte gura-
so, anaia,
osaba-izeba,
lehengusu eta
Ekhiñeren 
partetik.

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

HELENE RAMIREZ MADERA berata-
rrak urtea beteko du maiatzaren
13an. Zorionak Leire eta
Iratxeren partetik. Muxu haundi
bat.

Donostiako SOFIA JIMENEZ
ZAPIAINek maiatzaren 21ean 
2 urte beteko ditu. Muxu haundi
bat familia guztiaren partetik,
bereziki zure anaia Mikelen 
partetik. Zorionak sorgintxo!

IRIA REKONDO ANTZIARrek eta
OIHAN ANTZIZAR BEGIRISTAINek
maiatzaren 10ean eta 28an
urtea beteko dute. Zorionak eta
muxu haundi bat aiton-amonen
partetik.

IRIA REKONDO ANTZIZARrek urtea
bete du maiatzaren 10ean. Urte
askotarako prin tzesa etxeko guz-
tien partetik. Muxuk!

Sunbillako PAUL IRAZOKIri zorio-
nak aunitz maiatzaren 19ko 
partez. Muxu haundi bat zure
seme Pablo eta Aliziaren 
partetik.

Maiatzaren 3an eta 4an ROSA

eta LOREA ama-alaben artean 
39 udaberri bete zituzten. 
38+1 musu handi eta aunitz 
urtez familiaren partetik.

UNAX ZABALETA GARTZIA leitzarrak
maiatzaren 24an 2 urte beteko
ditu. Zorionak Aurtizko familiaren
partetik eta berendu goxoa pres-
tatu.

ANDRÉ ALLAN
DA COSTA SILVA
lesa karrak 7 urte
bete ditu maia -
tzaren 6an. Zo -
rionak eta muxu
handi bat aita eta
amaren partetik.
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