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Juanito TELLETXEA | Ollingo auzotarra (Ezkurra)

Elizondon jokatuko da
herrialdeen arteko
Kenpo txapelketa
ekainaren 5ean

SUNBILLA � 18

Soluziorik eman ez
denez, protestan

N-121A errepidetik he-
rrirasartzekoirtenbidea-
renkontraprotestakegi-
tenhasikodirasunbilda-
rrak ekainaren 3an. Hi-
labetero eginen dute.

ELKARRIZKETA � 3

‘Kalera oinez? Doike’ kanpaina abian

Egunerokotasunean ariketa fisikoa indartzeko
helburuarekin, Baztango Udalak, Cederna-
Garalur elkarteak, Elizondoko Osasun Zentroak
eta CRANA fundazioak elkarlanean kanpaina
berria jarri dute abian: Kalera oinez? Doike!.
Ekimen honen barne, ekainaren 6an
Baztango herrietan ibilaldiak eginen dira.

Arratsaldeko lauretan hasita,
Nafarroa, Euskal Autonomia Erkide-
goa, Gaztela eta Leon eta Madril
arituko dira lehian. Gonbidatu berezi
gisa, berriz, Frantziako Federazioko
kirolariak etorriko dira. Aipagarria da
Nafarroan dauden Kenpo Eskola ba-
karrak Urdazubi eta Berakoak direnez,
Nafarroako taldean ariko direnak
eskualdekoak izanen direla.

Ana ARIZTEGI | Erizaina eta fisioterapeuta
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AITOR AROTZENA
Ariketa egitea bultza-
tzekoproiektua2009ko
urrian abiatu zenuten
Elizondoko Osasun
Zentrutik. Zein urrats
eman dituzue?
Urtero biltzen gara eta
dauden beharrak azter-
tzen ditugu. Horren ara-
bera, urtean egiten diren
ekitaldiak finkatzenditu-
gu Elizondoko Osasun
Zentruko Osasunerako
Heziketa Batzordean.
Oraingoan, eguneroko-
an jarduera fisikorik ez
dela egiten somatu ge-
nuen. Arazo handia da
eta ikastetxeekin elkar-
lanean aritzea pentsatu
genuen, horiek ere ara-
zo beretsua antzeman
baitzuten.Udalarekinha-
rremaneanjarrigineneta
hau ere Cederna-Gara-
lurrekinmugikortasunja-
sangarriarenafera elkar-
laneanarizen.Beraz,ba-
koitza bere aldetik ari gi-
nen eta elkar hartu eta
proiektu hau landu ge-
nuenetaharremana izan
dugu mendigoizaleekin,
CRANArekin,Bertanmer-
katari elkartearekin…
Batez ere nerabeetan
somatu omen duzue
ariketarik ez dela egi-
ten…Egoerakezkaga-
rria dela iruditzen zai-
zue?
Nerabeakfutbolean,sas-
kibaloianedotxirrindula-
ritzan aritzen dira, baina
ez dira toki batetik ber-
tzeraoinezjoaten,ezdu-
teeskailerakigoedojaus-

teko ohiturarik, autobu-
sean joaten dira Elizon-
dotikLekarozera…Gau-
zaberetsuagertatzenda
helduekinere,seme-ala-
bak autoarekin edo mo-
toarekin eramaten baiti-
tuzte ikastetxetara.Ego-
era nahiko kezkagarria
da, pertsona hauek be-
raien seme-alabak hezi-
kodituztengurasoakiza-
nenbaitiraetorkizunean.
Ariketa fisikoa egunero-
kotasunean txertatzen
saiatubehar dugueta ez
dezatelazamabatbeza-
la ikusi, ohitura osasun-
tsu gisara baizik.

Eritasunkronikoakedo
haurren loditasuna ai-
patu duzue… Arazo
hauek gehiagora egin
dute azken aldian?
Nafarroan eritasun kro-
nikoen(hipertentsioa,dia-
betea,dislipemia, lodita-
suna…) iraunkortasuna
nabarmen igo da azken
urteetan,hauda,geroeta
pertsonagehiagokdauz-
kate eritasun horiek eta
horiosasungarriakezdi-
renbizi-ohiturenondorio
da, dieta ez osasunga-
rriaedoegonekobizimo-
duarengatik.
Nola lortzen da ariketa

fisikoagureeguneroko
bizimoduan sartzea?
Egunerokoariketahorrek
onurakekartzendizkigu-
la mentalizatuz eta kon-
tzientziatuz. Helburu tti-
kiak lortzen saiatu behar
dugu,etorkizuneanonu-
ra indibidualak ekarriko
dizkigutenak.
Autoetan mugitzea hi-
rietakoarazoadelairu-
ditzen zaigu, baina gu-
reakbezalakoherrittiki-
etanere somatzenda?
Gaur egun hirietan kon-
tzientziahandiagoadau-
kate harat-honatean oi-
nezedogarraiopublikoa
erabiliz ibiltzeko. Behar-
badaaparkatzekoarazo-
ak ere ohiturak aldatze-
rabehartudu jendea.Al-
diz, herri ttikietan dene-
rako erabiltzen dugu au-
toa, aparkatzeko arazo-
rik ez delako. Baina per-
tsonentzat ez ezik, he-
rrietako osasunarentzat
ere hobea da autoa ge-
roetaguttiagoerabiltzea.
Ohiturahoriekaldatzea
posible ikusten duzu
edosoberabarneratuak
ditugu jendartean?
Gure helburua ohiturak
aldatzea da eta hainber-
tzegizarteeragilerenpar-
tehartzea lortu dugunez,
errazagoaizanenda,ge-
ro eta kontzientzia han-
diagoa dagoela erakus-
ten baitu. Egoneko bizi-
moduak ekartzen dituen
arazoei buruzkosolasal-
fiak,eskolakobideak,tai-
lerraketahainbatekimen
prest ditugu.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Ana Ariztegi erizaina eta fisioterapeuta, kanpainaren berri ematerakoan.

Kalera oinez? Doike! kanpaina abian da
Baztanen eta lelo horren pean egunerokota-
sunean ariketa fisikoa txertatzea helburua
duen ekimena dago. “Gure osasuna zein

gure herrietako bizi baldintzak hobetzearren”
osasun arloko profesionalak, ikastetxeak eta
guraso elkarteak, Baztango Udala, Cederna-
Garalur elkartea, Kunsthal eta CRANA funda-

zioa elkarrekin lanean aritu dira hainbat
ekintza antolatzeko asmoz. Elizondoko
Osasun Zentroaren izenean Ana Ariztegi eri-
zain beratarrak eman digu ekimenaren berri.

Ana ARIZTEGI | Erizain eta fisioterapeuta Iruritan

«Oinez mugitzeko ohitura galdu eta
eritasun kronikoak ugaritu dira»

BI URTEKO EGITASMOA
«Egitasmoa bi urtez
egiteko pentsatua
dago. 2009-2010 ikas-
turte honetan Lehen
Hezkuntzako ikaste-
txeetan eta hauen
gurasoekin lantzen ari
gara eta hurrengo
ikasturtean nerabee-
kin ariko gara, institu-
tuetan eta lanbide
heziketa zentroetan,
baina haurrekin ere
segituko dugu lanean
eta gainerako bizila-
gunekin, orokorrean»
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G. PIKABEA
Mugimendu haundi-

ko garai baten arrastoak
baino ez dira gelditzen
orain.Bainaduela35bat
urteraarte,osoemanko-
rrak izanzirenBasakabi-
tikGoizuetarabidean,Ez-
kurrako lurretan zeuden
Ollingomeategiak.Lehe-
nagotik ere, XIV. eta XIX.

mendeen artean, lanean
aritu ziren Ollingo mea-
tzeak, Europa iparralde-
ra eta Ameriketara bur-
dinaesportatzenbaitzen.
Ezkurrako Fernando
Etxeberriak Ezkurra, he-
rriberezianliburuandioe-
nez, 1877tik 1910era La
Navarresa konpainiaren
esku egon ziren eta mi-

nerala ustiatzen ibili zen.
EtaordukoakdiraOllingo
meatzarienauzokolehen
aztarnak. 1920 aldera,
berriz, Real Compañía
AsturianadeMinasenes-
kuetatik pasatu zen, ha-
rik eta 1945 aldera, Bil-
boko Compañía Vasca
deMinasekberriz zabal-
du zuen arte. Martxa

MEATEGIAK � OLLIN AUZOAN

Mugimendu haundiko urte
batzuen arrastoak baino
ez dira gelditzen Ollinen
Hiru hamarkada baino gehiago pasatu dira
Ezkurrako lurretan zeuden meategiak itxi zirenetik

Goizuetatik zazpi bat kilometrota-
ra, Ezkurrako lurretan dagoen
Ollin auzoan, garai bateko meate-
gien hondakinak bakarrik geldi-
tzen dira gaur egun. Baina bere
urterik oparoenetan denetarik

eduki zuen: etxebizitzak, barra-
koia, 30 neska-mutikoentzako
eskola, kantina, jantokia, eliza ttiki
bat... Ia 200 bizilagun eta langile
izatera zen ailegatu zen Ezkurrako
auzo hau.

ARGAZKIA: ARTXIBOKOAK ETA FERNANDO ETXEBERRIAK UTZITAKOAK

Juanito Telletxea Ollingo semea kaskoa buruan eta
karburo lanpara eskuan dituela. Ezkerreko

argazkietan, langileak galeria baten aitzinean –ia
denak kanpotarrak– eta Compañia Vasca de

Minas-ek Goizuetan eraiki zuen etxea.

haundiko urteak izan zi-
ren baina 1976 aldera,
itxi egin ziren.
Familiaz betetako

etxebizitzak, barrakoia,
eskola,kantina–denda–,
bulegoa, jantokia,sukal-
dea, kapilla txiki bat,
frontoia… Denetarik
eduki zuten bere garai-
rik onenean, eta 200 bi-
zilagun eta langile ere
bai.
Meategia tarteko,

apartatutakoauzo izate-
tik mugimendu haundi-
ko auzo izatera pasatu
zenOllin. Etageroztik hi-
ru hamarkada baino ge-
hiago pasatu badira ere,
orduko martxaz ederki
gogoratzen da Juanito
Telletxea, Ollingo auzo-
tar ohia (Ezkurra, 1949).
«Meategiakirekiarte,Olli-
nen hiru etxe bakarrik
zeuden: kamineroarena,
bi solairutan lau bizitza
zituen beste etxe zahar
bat eta gu bizi ginena»,
azaldu digu Telletxeak.
Eta «poliki-poliki, boltsa
bizkarreanedobesteas-
ko ezer gabe oinez jen-
dea etortzen hasi zen».
Jendea etorri ahala, au-

zoa zabaltzen joan zen
eta beheko etxe zaha-
rrari beste solairu bat
eman eta sei bizitza jarri
omen zituzten. «Guri
etxebateginzigutengo-
rago eta gure etxe hori
sukalde izateko aprobe-
txatu zuten.Ondoanba-
rrakoihaundibateginzu-
ten.Jantokiaereeginzu-
tenetabestealdean, ka-
pilla, pertsiana batekin.
Igandeetan Goizuetatik
apaiza etortzen zenean,
kapillako pertsiana igo,
jantokiko bankuak bildu
etahangobankuakapro-
betxatuz meza ematen
zen». Hantxe biltzen
omenzirenauzotarraketa
inguruko mendietatik
joandako Leitza eta
Ezkurrako artzainak.

DATUA

200
LANGILE ETA BIZILAGUN
izatera ailegatu zen
Ollingo meatzea bere
garairik onenean.
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Meategiak funtzionamenduan egon zi-
ren aurreko aldian, inguruko jendearekin
izandakoesperientzia txarra izan zen.Mea-
tegi barreneko hauts eta kearen ondorioz,
langile asko silikosiak jota hil baitzen. Hor-
taz, meategiak Bilboko enpresaren esku
egon zirenean, lan gogorrena egitea kan-
poko langileei egokitu zitzaien: Extremadu-
ra, Leon,Asturias,Andaluzia,Galizia…Bai-
tamarokoar batzuei ere. Kanpotarrek zulo-
an aritu behar izan zuten, eta inguruko he-
rrietako gehienak, aldiz, tartean goizuetar
andana, kanpoko lanetan ibili ziren. Eta 60.
hamarkadatikaurrera,gaianespezializatua-
goak zirenak ekarri zituzten Asturiasetik.
Azken37urteotan,Leitzanbizi badaere,

oso oroitzapen onak ditu Ollinen inguruan
JuanitoTelletxeak.EzkurrakoUdalakerren-
tan emandako etxe hartan bizitu baitzen 14
urtebetearte,gurasoetasenideekin.Mutiko
kozkorra zela, han ikusten zuen jendea jo-
an-etorrian eta lanean, eta langileen artean
«tarteka okasioak» izan arren, «gu oso on-

gi tratatzen gintuzten, eta sekula ere ez zi-
guten ezer egin». Zulo barreneko lana izan
zenbatezeregogorra,bainamomentuonak
ere izaten zituzten: Santa Barbara Eguna,
adibidez.Abenduaren4arekinospatzenzu-
tenegunhaubestahaundia izatenzen.Me-
za, bazkaria, eta tarteka apusturen bat edo
beste ere izaten omen zen egun honekin.
Materiala bukatu zenean, 1976 aldera,

itxi egin zirenmeategiak. Eta Ollinen bizi zi-
ren familiak erehandik aldeegin zuten: «ka-
mineroaren familia Leitzara joan zen, beste
etxebizitzetakoak ere joan ziren, eta gure
etxea Ezkurrako Udalak bota zuen mendi-
ko pista bat egiteko», dio Telletxeak.
1979komaiatzaren19an,EzkurrakoUda-

lak enkante publikoan atera zituen barra-
koiaketabestehondasunak,etahalaxeda-
go geroztik, geldirik. Orduko mugimendu
hartaz gogoratu eta orain nola dagoen iku-
sita, «pena» ematen diola aitortu digu Telle-
txeak. Zaila baita oraingo hondakinei erre-
paratuta, orduko martxaz jabetzea.

«Paretak egiten, zaintzale
bezala ere bai askotan...
Horrelako lanak egin
nituen Ollinen»

«Soldaduskara ez joan,
eta etxean gasturik egin
gabe, ederki pasatu
nuen»

«Nire bizitzako sustorik
haundiena hartu nuen
zulo barrenean lanean
ari nintzela»

Meategiakmilitarizatuakzeudelaapro-
betxatuz, soldaduskaegiterakanpora jo-
anordez,meategian laneanaritzekohau-
tua egin zuten inguruko mutil gazte as-
kok, etaAntonioApezetxeagoizuetarrak
ere halaxe egin zuen. 20 urte betetzear
zituela sartu zen meategietan, eta bi ur-
te inguru egin zituen hantxe. «Paretak
egiten, zaintzale bezala ere bai asko-
tan…», horrelako lanak egokitu zitzaiz-
kion. «Nozbait zulo barrenera ere sartu
nintzen,baina laneraez».Zazpibileteko-
bratzen zituela ere gogoan du, baita han
lanean ari zela hanka hautsi zuela ere:
«labaderoaren goiko paretatik erori nin-
tzen eta hanka hautsi nuen. Gero, gaine-
ra, gaizki paratu zidaten eta bajarekin
egon nintzen».

Inaxio Biurrarena aranoarra ere, sol-
daduskara ez joateagatik hasi zen mea-
tegian. Eta 1951tik 1954ra, «21 urte ni-
tuenetik 24 urte bete arte», han ibili zen.
Gehienbatkanpoanarituzen lanean:«au-
rrenean, harrobia garbitzen aritu ginen,
gero enpresarentzako etxea egin genu-
en Goizuetan, minerala igotzen zutene-
an hura deskargatzen ere aritu nintzen,
eta azken urtebetean labaderoan».Mea-
tegi barruan aritu zenean, bagoientzako
bideak paratzeaz arduratu zen. Ez du
orduko oroitzapen txarrik 80 urteko ara-
noarrak; alderantziz, «oso onak». «Sol-
daduskara ez joan, eta etxean gasturik
egin gabe, ederki pasatu nuen». Goizue-
tan pasatu zituen urte haiek, handik ka-
mioian eramaten baitzuten meategira.

� MEATEGIKO LANGILE IZANDAKOEKIN SOLASEAN

Antonio APEZETXEA | Goizueta Inaxio BIURRARENA | Arano Jose Ramon AROZENA | Goizueta

Jose Ramon Arozena goizuetarrari,
meategi barruko lana ezagutzea ere to-
katu zitzaion. Eta hantxe hartu omen zu-
en bere bizitzako «sustorik haundiena».
Baserrian senide asko eta dirurik ez ze-
goela-eta, 17 urterekin amak meategira
bidali zuen. Bera bezala, gainerako goi-
zuetarrak ereUrrutinekoManolo zenare-
kin ibiltzen omen ziren herritik kamioian
Ollinera joateko. Baina hasi eta bereha-
la,TitillakoAuxtinekinzulora joatekoagin-
du zioten. Eta lanean ari zen hasierako
egun batean hartu zuen sekula ahaztu-
ko ez duen sustoa: «gu lanean ari ginen
galeriatik hurbil, tiro haundia bota zuten
eta asko ikaratu nintzen. Auxtini itsatsi
nintzaion, eta hura niri». Egun haren on-
dotik,gehiagoezzuelabueltatunahiesan
omen zion amari. Baina amak joateko,
berak hitz eginen zuela arduradunarekin.
Eta horrela egin zuen amak. Hasi eta ha-
mabost egunen buruan, zulotik atera eta
kanpoan jarri baitzuten lanean: «kamioia
kargatzen hasi nintzen, eta gero oraindik
hobeki, kamioiarekin bueltaka jarri bai-
tzidaten Manolorekin. Handik, matxaka-
ra, harria txikitzera, eta gero labadero-
ra».Hiru urte joan zitzaizkion horrela. Au-
rreneko esperientzia «txar» hura kendu-
ta, garai onak izan zirela adierazi digu 76
urteko goizuetarrak. Eguneko 10 bat pe-
zeta irabazten omen zituen, astean, la-
runbatak lan eginda, 60 pezetatik goiti,
eta «gutxi izan arren, familiarentzat ongi
etorri zen». Meategia martxan egon zen
urteetanherrianmugimenduhaundia iza-
tenzelaereazaldudigu:«etxezaharguzti-
ak bete ziren eta orduan adina jende nik
ez dut sekula ezagutu Goizuetan». Hiru
urteren buruan, meategian ari ziren goi-
zuetarrak gero eta gutxiago zirela ikusi-
ta, mendira joatea erabaki zuen.
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Euskarabideak
diruz lagundutako aldizkaria

Berriz ere N-121-A errepidea hizpide dugu.
Behobia eta Berrizaun arteko lanak egin on-
dotik, trafikoazerbait berretuda,10.000 ibil-

gailupasatzenomendiraeguneroSunbillaparetik.
Eta herrira ateratzeko bidegurutzearen arriskua
saihesteko Iruñetik emandako soluzioak ez ditu
sunbildarrakasebete.Protestanhasikodira,noizbait
bidea gurutzatzea gurutzebidea izan ez dadin.

Bidegurutzearen gurutzebidea

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 1994.06.02 / TTIPI-TTAPA 135. zbk

Bortzirietako DYAk hamar urte bete zituen
1994ko maiatzaren 22an bazkari batekin ospatu zuten Bortzirietako DYAko ki-
deek beren 10. urtemuga. Hamarkada horretan 1.772 asistentzia eginak zitu-
en, DYA hizkien erranahia betetzen saiatuz: Gelditu eta Lagundu. JoseMari Ira-
zoki, Bortzirietako DYAko arduradunak TTIPI-TTAPAri aipatu zionez, «bolunta-
rioak garela kontuan hartuz, DYAn aritzeko batez ere lanerako eta sakrifiziora-
ko gogoa behar da». Profesionalizazioaren alde ere egin zuen Irazokik: «berez
ez luke DYA edo Gurutze Gorria bezalako erakunderik izan behar, horretan ari
direnak profesionalak izan beharko lukete, baina bitartean lanean segituko du-
gu». Gaur egun ez dago DYAko ordezkaritzarik Bortzirietan.

Badire modu asko mundu honetako gizakiak
sailkatzeko: futbola, izan daiteke horietako
bat (futbola gustukoa dutenak eta ez dute-

nak; gustukoa dutenen
artean, talde desberdi-
netakozaleak…).Futbo-
la maite ez dutenek, ze-
ra diote: nola izan daite-
ke posible munduan di-
tugunarazoguztiak,gau-
za borobil horren erruz
momentu batez ahaz-
tea? Nola erakar deza-
ke horrenbesteko jen-
detza, nola mugi deza-
ke hainbesteko dirutza, eta nola sor dezake horre-
lako poz edo tristura… Hala da bai, baina… bizi-
tza azkenean ilusio bat da, eta ilusiorik ez duenak
ez du bizi-pozik. Badire gauza asko ere ilusioa
ematen dutenak, eta gauza berak, ilusio desber-
dina sor dezake pertsona batean edobestean. Ilu-
sioz solastuz…badagauzabat, Realzaleoi, ilusioz
betetzen gaituena: Realaren igoerak.

Aurten bai

Nire txanda
Iñaki ALUSTIZA

Nola izan daiteke
posible munduan
ditugun arazo
guztiak, gauza
borobil horren erruz
momentu batez
ahaztea?

Ainhoa ANSA
Aranoko segalaria

Okzitaniako Le Fossat
herrian ospatutako 4.
Sega Eguneko sailka-
penorokorreanbigarren
eta emakumezkoen
artean garaile izan zen
aranoarra,naziorteko32
segalarien artean.

Xabier PLAZA
Zalain Zokoko ehiztaria

Nafarroako arrastoko
ehizazakurrenbigarren
txapelketa irabazi zuen
Xabier Plaza Garbisuk
maiatzaren8anEtxarri-
Aranatzen, Jai zakurra-
rekin 153 puntu esku-
ratu ondotik.

Niko MINDEGIA
Eskubaloi jokalaria

Doneztebekoak Es-
painiakoselekzioabso-
lutoaren kontzentrazio
baterako deia hartu du
lehenaldiz.EaMunduko
txapelketarako sailka-
pen fasean parte har-
tzerik duen.
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Bimila eta gehiago urteko paperetan leitzen
dugu honakoa:Deus berririk ez eguzkipean.
Eta egia da egunero argitzen duela, eta egu-

nero ilundu; uda eta negua urtero errepikatzen di-
ra. Egia da jaiotzak eta heriotzak behin eta berriz
gertatzen direla.
Bainahori egiarenerdia
da, egiaren zati bat.
Hainbatgauzaaldatzen
ari dela ere ez baitugu
ukatzenahal.Zenbatal-
diz erranketu dugu: gu-
re aitzinekoek burua
altxatukobaluteetagaur
egungo zenbait gauza
ikusi! Harrituta gelditu-
ko liratekeela, alegia.
Etaeznaizarioraindue-
la bimila urtekoaz, ezta
oraindelabortzehunur-
tekoazere,aunitzezhur-
bilekoaz baizik.
Konpara ditzagun due-
la berrogeita hamar ur-
tekoa eta gaur egune-
koa. Gure herrietan ia
jendeguztiaaziendaeta
lurgintzatikbizi zen.Au-
to biderik ez zen base-
rrietara, eta autorik ere
ez; mila biztanleko hi-
ruzpalau auto herr i
guztian? Telefonoa karrikan bakarrik. Herriko es-
kolako ikasketaz haratagoko aukerarik ez. Osa-
sun zerbitzua, herrikoaz gain, ia-ia bilatu ere ez.
Jende aunitz kanpora lanera, Amerika edo Fran-
tziara, batez ere, artzain, edo neskato.
Nolakoa da egungo egoera? Salmentarako pro-
duktu nagusia zen behi esnerik ia ez da. Egune-
roko janaria zen artoa nork egiten du? Industria da
irabazbidea. Leitzako papertegia, Lesakako lami-
nazioak, Berako hainbat lantegik hornitu dute jen-
degehienenbeharra. Autoentzakobehar diren au-
zobideak irekitzeaurtehauetanezagutudugu. Ikas-
ketarako aukera ugari, unibertsitatekoak barne.
Osasun etxeak eta ospitaleak sortu eta hobetu,
biziraupena luzatu. Telebista eta ordenagailuak
etxe guztietan sartu dira, eta elkarrekin aisago ko-
munikatzeko aukera dugu.
Jendearen harremanak ere aldatu dira: lehen hain-
bateko astirik ez da elkarrekin egoteko, lan ordu
gehiago sartzen baita. Bertze herritarren beharrik
ezdugu, lehenbezala.Lehenezgenuensosaorain
badugu, eta nornahi, bertako edo kanpoko, behar
dugula? Deitu eta ordaintzea aski.

Aldatzen

«Jendearen
harremanak ere
aldatu dira: lehen
hainbateko astirik
ez da elkarrekin
egoteko, lan ordu
gehiago sartzen
baita. Bertze
herritarren beharrik
ez dugu, lehen
bezala. Lehen ez
genuen sosa orain
badugu, eta
nornahi, bertako
edo kanpoko,
behar dugula?
Deitu eta
ordaintzea aski»

Pello APEZETXEA

Duela urte bat, Mexikotik etorri zen mundu
guztia asaldatu zuen berri txar bat: pertso-
na bat hil zen birus berri batek jota; H1N1

birusa, hain zuzen, hasieran gripe portzina izenez
ezaguna, geroxeagoAgripea. Infekzioaagudoha-
si zenmunduan zehar zabaltzen, eta handik gutxi-
ra, ekainean, OMS-ek (Organización Mundial de
la Salud), hogeitabatgarren mendeko lehenengo
pandemia deklaratu zuen. OMSren arabera,mun-
duan ehun eta berrogeitamar milioi pertsona hil
behar ziren A gripeaz kutsatuak.
Orain arte, hemezortzi mila inguru izan omen da
mundu osoan hildakoen kopurua. Horietako 400
bainoguttiagoEstatues-
painarrean. Ez da izi-
tzeko kopurua, kontuan
hartzen badugu hemen
urterokogripearruntba-
tekhirumilahildakoera-
giten dituela. Nor oroi-
tzen da orain osasun
agintariek behin eta be-
rriz ematen zizkiguten
aholkuez? Musurik ez
ematea, eskua ez tinka-
tzea,eskuak jarraiangar-
bitzea... Nafarroako eskoletan irailean kurtso be-
rriaren hasiera eskalonatua…
Barregarriak. Broma erraldoi bat, mundu mailako
txantxa bat. Baina kontu hau, nork ordaintzen du?
Zerenhainbertzeherrialdetakogobernuekerosi zi-
tuzten milioika txertoak erabili gabe gelditu dira.
Txertoenerosketamasiboei esker, gainera, farma-
zia laborategi eta enpresak, aberasteaz gain, Bur-
tsetan kotizazioen igoera handiak izan zituzten.
Susmo txarra da, noski, A gripearen gibelean on-
gi diseinatutako estrategia bat dagoela: gaixota-
suna puztu, beldurra beldurra edota histeria sor-
tu, eta azkenean soluzioa ere saldu. OMSen ber-
tan lan egiten duten mediku anitzek, pandemiari
esker aberastu diren laborategi farmazeutikoen-
tzat ere egiten omen dute lana.
Orain, arlo ezberdinetan kontu honi buruzko iker-
keta sakona eskatzen ari da, afera honen gora-
beherakargitu aldera.Soberaberandu, seguruas-
ko. Sarri eguneroko berrietan eta informazioetan
sartuaketagalduakgabiltza, ustedutgureahazte-
ko kapazitatea gero eta handiagoa dela. Hemen-
dik guttira guztiz ahaztuta edukiko dugu A gripea;
eta laster farmaziaren multinazionalak atean joka
izanen ditugu hurrengo epidemiarako botika sal-
tzeko prest. Epidemiarik txarrena, kutsatzen gai-
tuena, beldurrarena da. Epidemia hau kutsatzetik
bizi dira aunitz.

Kutsatuak gaude?

«Epidemiarik
txarrena, kutsatzen
gaituena,
beldurrarena da.
Epidemia hau
kutsatzetik bizi dira
aunitz»

Luis GARDE

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

Mendi
komunaletako
borda eta
eraikinen tasak

Leitzako Eusko Alkarta-
sunako Herri Batzordea
2009. urteko karga-

tasak, tasak eta prezio
publikoak 2008ko urri-
ak 31kako Batzarrean
onartuzirenEzkerAber-
tzalearenaldekobotoe-
kin. Leitzako Eusko Al-
kartasuna, hauek aur-
keztutako proposame-
narekinezzegoenados.
Orduan, Aitor Etxarrik,
EAk Leitzako udalean
duen bozeramaileak
esan zuen bezala, KPI
(IPC-a) igotzearekin na-
hikoa zen, egungo zail-
tasun ekonomikoak eta
krisiegoerakontuanhar-
tuz. Gainera, EAren-
tzako Ezker Abertza-
leak planteatutako tasa
igoerakgehiegizkoakzi-
renetaEAkozinegotziek
kontrako botoa eman
zuten 2008ko urriaren
31ko Batzarrean, lehen
aipatu bezala.
Orduko proposame-

nahurrengoazen,herri-
l u r ren aprobetxa-
menduakarautzenditu-
en ordenantza:

• Komunaletako
bordak 0,24 €/m2-tik 1
€/m2ra igotzen zen.

• Komunaletako
eraikinak, berriz, 0,24
€/m2-tik 5 €/m2-ra.
Erabaki hau, gerora

ikusi den bezala inongo
kriteriorikgabeaizanzen.
Kontuanhartutahau-

ek2009.urtekotasakzi-
rela, 2010. urteko ilbel-
tzerako Eusko Alkarta-
suna, jakinarengainean
zegoen herri-lurretan

bordak eta eraikinak di-
tuztenherritarrekordain-
dutako kanonaz, eta
pertsonahauekinbiltzen
da hauetariko batzuk
horrela eskatuta. Esan
behar da, gehiengoak,
Ezker Abertzaleak har-
tutakoerabakiarekinoso
haserrezeudelaetaEus-
ko Alkartasunarengana
hurbildu zirela laguntza
eta argibide eske.
Leitzako EA egoera

berrihonenaurreanafek-
tatuei laguntza ematea
prestatzen da. Herri-lu-
rretaneraikinaketabor-
dak dituzten pertsone-
kin adostuta idatzi bat
prestatzenduguetagu-
re laguntza eskaintzen
dugu firmak bildu eta
idatzia udaletxean erre-
gistratzeko.
Mendi komunaletan

eraikinak eta bordak di-
tuztenherritarren idatzia
etafirmak2010kootsai-
laren5eanerregistratzen
dira.EAkpertsonaafek-
tatuei laguntza eskaini
etaemanondoren,Ezker
Abertzaleko mendi ba-
tzordeko delegatuak
2010ko otsailaren 8ra-
ko Leitzako udaletxean
mendi batzordea kon-
bokatzen du presaka.
Bertan, mendi delega-
tuakmartxoak22koida-
tzianafektatueibidalita-
ko proposamena azal-
tzen du.
EA, otsailaren 8an

Ezker Abertzaleak aur-
keztutako proposame-
narenkontraazaltzenda.
Tasa hauen aldaketak
emateko mendi komu-
naletaneraikinaketabor-
dak dituzten herritarrek
otsailaren 5ean erregis-
tratutako idatzian eska-
tzen zituzten arrazoiak,
irizpideaketabaldintzak
zeintzuk izanzirenezzi-

relako azaltzen. Horre-
tazgain,afektatuak ida-
tziz jasobeharrekoeran-
tzunarenzainzeudenez,
tasen aldaketen irizpi-
deaketabaldintzakzein-
tzuk izanziren jakinahal
izateko,2010kootsaila-
ren26koBatzarreanere
aurkakobotoaemanzu-
en EAk. Beraz, EA-k bai
batzordean bai Batza-
rrean kriterio berbera
erabiltzen du, hau da,
2008. urtean ordaindu
zentasakobratzenjarrai-
tu behar zela , gehienez
ere IPC-a igota.
Garbi dagoena zera

da, tasakaldatzekomo-
mentuan ez dela inon-
go kriterio seriorik era-
bili, izan ere mendi ko-
munaletaneraikinaketa
bordakdituzten herrita-
rrei 2010ko martxoak
22anbidalitako idatzian
esaten baita, Ezker
Abertzalekozinegotzien
«akatsa» izan dela hau
guztia. EArentzako se-
riotasun falta eta ardu-
ragabekeria izugarriada
haudena, izanere,uda-
letxe batean aurrekon-

tuez gain, datorren gai-
rikserioenaherritarrei ta-
sak jartzea eta kobra-
tzea baita.
Hau dela eta, EAk

2010ko apirilaren 8an
hur rengo eskaera
erregistratu zuen uda-
letxean:
2009. urteko herri-

lurretan dauden eraiki-
nen gain ezarritako ta-
sarendiruahauenjabeei
itzultzea eta 2009. urte-
ko tasa 2008.urteko ta-
sarenberdinaizatea,ge-
hienez ere IPCa igota.
Hau da, «akatsa» izan
den aurretik bezala ko-
bratzen jarraitzea.
EAk, apirilaren 8an

erregistratutakoeskaria
dela eta mendi delega-
tuak, EAko bozeramai-
leari arratsaldehorretan
izandakomendibatzor-
dean, guk erregistratu-
tako eskaera aztertuko
zutela adierazi zion eta
formularen bat bilatuko
zutelaherri-lurretanbor-
dak dituzten pertsonei
dirua nolabait itzultze-
ko, zuzenean ezin baita
diruhori itzuli.Mendide-

legatuakbatzordebere-
an esana da hurrengoa
ere, herri-lurretan erai-
kinakdituztenpertsonei
ez zaiela ezer itzuliko,
izan ere, nahita jarritako
kanona izandelako: ko-
munaletako eraikinak
0,24 €/m2-tik 5 €/m2-
ra. Kontuanhartu behar
daereafektatutakozen-
baitpertsonekkexak lu-
zatu zituztela udaletxe-
an.
Bukatzekoesan,Lei-

tzako Plan Munizipalak
bere 50. artikuluan ez
duela uzten mendi ko-
munaletan dauden be-
tiko borda tradizionalak
konpontzen.Artikuluhau
dela medio zenbait he-
rritarrek beraien bordak
konpontzeko arazoak
aurkitudituzte.Leitzako
EAkbordatradizionalak
dituzten herritarrek be-
ren jarduerarekin jarrai-
tu eta noizbait borda
hauek konpondu ahal
izateko artikulu hau zu-
zentzea proposatu du,
2010ko maiatzaren
10ean udaletxean erre-
gistratuz.

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Bittor ELIZAGOIEN • Neurria: Hamarreko haundia

Ohitura zaharrak berreskuratu
perezak utzi aparte
seme-alabei erakutsiaz
hainbat kirol, hainbat arte
osasunare ondu liteke
kirol pixka bat bitarte
mundu honetan bizi nahi dunak
larogeita hamar urte
oinez ikasi dugunok oinez
ibiltzea ez da kalte.

Ibilgailuak ez dira txarrak
baina betire neurrian
ona da berriz gure buruak
e(d)ukitzea indarrian
oinez ibili beti kotxea
erabili beharrian
burua lepo gainean eta
zangoak berriz lurrian
lehenago ere hola ibiltzen
baitziren Euskal Herrian.

Kalera? Oinez doike!
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Nonmoldatzen zara hobekien, bi-
zikleta gainean ala paper tartean?
Bizikleta gainean, dudarik gabe.
Lizarteko zuzendari nolatan?
Barreneko harrak eskatzen zidan
mundu horretan segitzea, eta nahi
hori asetzeko, asteburuetan, orain
artetaldekideakzirenekinzuzenda-
ri lana egiten dut.
Zuzendari izanik, zerk ematen di-
zu buruhausterik haundiena?
Zenbaitmomentutannibolanteare-
kin egotea, eta ez lasterketan, tal-
deanhutsuneak ikusietabatzuetan
tapatzen ahalkonituzkeela pentsa-
tzeak.
Zergatik utzi zenuen
bizikleta?
Garbinueneznintze-
la edozein preziotan
pasako profesionale-
tara, eta aukera hori
ez zelako ailega-
tzenerabakinuen
uztea.
8 urte afiziona-
tuetan. Garairik
onena zein?
Azken lau ur-
teak.
Lehen be-
zala zain-
tzenalza-
raorain?

Inondikereez.Horrekinezduterran
nahi nire burua utzi dudanik. Kirola
gustuko dut eta egunero ez bada,
astean hiruzpalau egunez korrika
edobizikletan ibiltzensaiatzennaiz.
Profesionaletan dopina eta positi-
boamaizsomatzendira.Etaafizio-
natuetan?
Kontrolik ez dagoen bitartean, ez
da ikustenzerdagoen,etaafiziona-
tuetan, zoritxarrez, kontrol gutti da-
go. Arazoa azpitik konpondubehar
da eta horretarako kontrol gehiago
behar dira B mailan.
Baduzu bertze afiziorik?
Gehiegi! Denbora gutti dut ditudan
afizioetarako: ehiza, zakurrak, kirol
gehienak, motorra, etxean egon,
neskalagunarekin egon... Bes-
tara izan ezik, ia denetara.

Almandozko bestetan, la-
na edo besta?
Besta!
Bestetako onena?
Mahaigiroa.Herri tti-
k iotan bestar ik
haundiena mahai
giroan egiten da.
Almandoztarra
ala baztandarra,
zer sentitzen za-
ra lehenago?
Almandoztarra,
dudarik gabe.

� Garikoitz ATXA � Almandozko txirrindulari afizionatu ohia

Hor barna jasoak

Bada hor nonbait,
diotenez, zuhaitz
haundi bat.
Imajina ezin
daitekeen bezain
haundia,
milioika eta
milioika hosto
dituena.

Pertsona bat
hiltzen denean,
haren aurpegi bizi
bihurtzen da
zuhaitz handiaren
hostoetako bat.

Haize leun batek
kulunkatzen ditu
aurpegi guztiak.
Ez dira aspertzen
batere, solasean,
irriz eta kantuan.

Denok daukagu
zain, diotenez,
hiltzen
garenerako (gure
aurpegia) hosto
bat zuhaitz
haundian.

Zientzilari,
kazetari eta
filosofo aunitz
dabiltza zuhaitz
horren bila. Baina
inork ez du
aurkitu oraindik.

Ehun ipuin hitz
gutxitan
(ELKAR)

JoseAntonio
Ormazabal-eri
(Zegama 1948-
2010).
Hirea.
Hire oroitgarri.
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KULTURA

EUSKARA � HIZKUNTZ ESKUBIDEAK

‘Nafarroan euskaraz
bizitzeko eskubidea’
aldarrikatu dute
milaka lagunek
Euskararen alde
Nafarroan egin
den agerraldirik
jendetsuena

TTIPI-TTAPA
EuskararenaldeNa-

farroan inoiz egin den
manifestaziorik jende-
tsuena egin zen maia-
tzaren 15ean Iruñeko

karriketan. Kontseiluak
deitutako deialdiarekin
bat egin, eta nahiz eta
euriarenbeldur izan,mi-
laka etamilaka lagunek
aldarrikatu zuten Nafa-
rroan euskaraz bizitze-
ko eskubidea.
Manifestazioaren

erantzuna ikusita, Kon-
tse i luak Nafar roan
HizkuntzaPolitikadisei-
natzenduteneihausnar-

ketaeskatu zien, etaal-
di berean, «gure alda-
rriak ez dira manifesta-
zio honetan geratzen,
bihar ere euskararen
normalizazioaren alde
lanean jarraitu beharko
dugu», adierazi zuen.

Bestagiroaneginzen
manifestazioa, trikitixa,
akordeoia,batukadaeta
joaldunak tartean zire-
la.Manifestazioarenbu-
kaeran,GazteluPlazan,
«Euskaraz bizi nahi du-
gu, euskaraz ez bada,

ez delako bizitzea gu-
retzat»,nabarmenduzu-
en Kontseiluak, eta
«osorik euskalduntzea
bermatuko duen hez-
kuntzasistemarenerre-
forma« ere eskatu zu-
en.

UTZITAKO ARGAZKIA

Milaka lagunek bat egin zuten Kontseiluak deitutako manifestazioarekin.

BERTSOLARITZA � ESKOLARTEKO TXAPELKETA

14-18 urte artekoen
Nafarroako
Eskolarteko finala
ortziralean eginen
da Beran
14 urte artekoen
finala, berriz,
ekainaren 5ean
jokatuko da

TTIPI-TTAPA
Udaberriarekinbate-

ra, ailegatu da Eskolar-
teko Txapelketen teno-
rea ere. Bertsozale El-
karteak antolatuta, Ipa-
rraldean, Gipuzkoan,
ArabanetaNafarroanjo-
katuko dira, bi katego-
riatan banatuta: 14 urte
arteko gaztetxoak ba-
tetik, eta 14 eta 18 urte

bitartekoak bertzetik.
Bada, Nafarroari dago-
kion finaletako bat Be-
ran jokatuko da ortziral
honetan, maiatzak 28.
14 eta 18 urte bitarte-
koen finala, hain zuzen,
KulturEtxeaneginenda.
14 urte artekoen fi-

nala, berriz, ekainaren
5ean jokatuko da La-
rraintzarren,Nafarroako
Bertso Eskolen Egune-
an.
Bertzalde, Euskal

HerrikoEskolartekoTxa-
pelketako finalaAgurai-
nen (Araba) izanen da
ekainaren 19an.

ARGAZKIA: BERTSOZALE ELKARTEA

Bertsopaper lehiaketako sariak banatu dira Baztan-Malerrekan
Bertsolaritza Hezkuntza Arautuan proiektuaren barrenean, Bertsopaper lehiaketa
antolatzen du azken urteetan Nafarroako Bertsozale Elkarteak. Bortz eskualde-
tan egiten dituzte sari banaketak, eta maiatzaren 12an, Baztan-Malerrekako aur-
tengo sarituak jakinarazi zirenElizondoko kiroldegian.LehenHezkuntzako3. eta
4. mailakoen artean, Baztan Ikastolako Oier Ariztegik eskuratu zuen lehenbiziko
saria. Erratzuko Malen Altzuartek eta Baztan Ikastolako Gilen Quertier eta Laida
Renteriak ere aipamenak jaso zituzten. LehenHezkuntzako 5. eta 6.mailan, Iru-
ritako eskolako Laura Bikondok lortu zuen lehen saria eta aipamenak hauentzat
izan ziren: Doneztebeko SanMiguel ikastetxeko Irati Arrastio, Julen Larretxea eta
Maitane Oteizarentzat; Erratzuko eskolako Ane Fagoaga eta Beñat Iturburuaren-
tzat;ElizondokoSanFranziskoXabiereskolakoItziarUrra,AneEtxabeetaAnderren-
tzat; Baztan Ikastolako Anne Garmendia eta Eider Quertierentzat eta Iruritako es-
kolako IñigoDendarieta eta Lorea Lizarretarentzat.DBHko1. eta 2.mailan, azke-
nik, lehenengo saria Doneztebeko Mendaur Institutuko Beatriz Maritorenarentzat
izan zen eta aipamenak ikastetxe bereko Jon Aldabek eta Lekarozko Institutuko
Sukil Etxenikekhartu zituzten.Mendebaldekosari banaketa, berriz, asteazkenho-
netan,maiatzak 26, egitekoa zenLeitzako zinemaaretoan. Eskualde horretan sar-
tzen dira, bertzeak bertze, Leitza, Goizueta eta Aresoko ikastetxeak.
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BERA

Ekainaren 11
eta 4ra arte
aurkezten ahal
dira lanak

TTIPI-TTAPA
Sanestebanbesteta-

koprogramarekinbana-
tuko den Berako Oihua
aldizkarian artikuluak
idaztekodeialdiaegindu
Udalak.Nahidengaieta
luzera izaten ahal dute,
eta irudiedoargazkiz la-
gunduak joaten ahal di-
ra. Artikulu guzientzako
lekuaezizanezgero,en-
tregatzeordenaerrespe-
tatuko litzateke.
Aurkezteko epea

ekainaren 11n akabatu-
ko da eta bi modu dau-
deaurkezteko: kultura@
berakoudala.net zein
kultura.bera@gmail.com-
era idatziz, edo Kultur
etxera eramanez.

KARTEL LEHIAKETA
Ekainaren 4an buka-

tuko da bestetako kar-
telak aurkezteko epea.
Nahi duen guziak parte
hartuahal izanendu,eta
nahi hainbertze lan aur-
keztu ere bai. Kartelak

bestagiroa islatubehar-
ko du Berako Saneste-
ban Bestak 2010 testua
agertubeharkodanahi-
taez.Gainerakoxeheta-
sunakwww.berakouda-
la.net web orrian.

San Huberto
txapelketa
NafarroakoEhizaFe-

derazioakantolatuta,San
HubertoPromoziokobi-

garren proba jokatuko
da larunbat honetan, hi-
lak 29. 08:00etan egin
dutehitzorduasuhiltzai-
leen parkeko aparkale-
kuan eta proba tiro ere-
muanjokatukoda.Espai-
niako Txapelketarako
puntuagarria izanen da.

Udalbiltza auzia
Udalbiltzarenkontra-

ko epaiketa uztailaren

15ean hasiko daMadri-
len.Hilabetebereanber-
tze hiru saio izanen dira
eta irailean segituko du.
Duela zazpi urte abiatu
zuenGarzonepaileakau-
zia, eta geroztik epaia-
renzainegondira22au-
zipetuak, tartean Oskar
Goñi herritarra. 10 urte-
kokartzelazigorraeska-
tua du Fiskaltzak bere
kontra.

UDALA � SANESTEBAN BESTAK

‘Berako Oihua’ eta kartel lehiaketako
lanak aurkezteko epea zabalik dago

Errendimendu
bikainagatik
estatuko saria
hartu du
Txistularia,dantzaria,
bizikletan ibiltzeagus-
tukoduena...Eta ikas-
lebikainaerebai.Uni-
bertsitate ikasketetan
errendimendu bikai-
nagatik Espainiako
Gobernuko Hezkun-
tzaMinisterioakema-
tenduen sari bat har-
tu baitu aurten Aitor
Erdozainek. Teleko-
munikazio Ingeniari-
tza ikasketak egin di-
tu Ai torrek Nafa-
rroako Unibertsitate-
koGoi-mailako inge-
nieritza eskolan, Do-
nostian, eta horri da-
gokionestatukobiga-
rren saria da eman
diotena.Aipamenho-
nen bidez, 2.650 eu-
ro hartuko ditu.
Gaur egun, doktore-
tza egiten ari da 25
urteko gaztea.

Pertsonaia
Aitor ERDOZAIN

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Kanpoko zein herrikoen antzerkiak Mugaz Gain Antzerki Jaialdian
Joan den astean bukatu zen Mugaz Gain Gazteentzako Antzerki Jaialdia. Le-
henbiziko astean DBHko ikasleak aritu ziren, eta Lehen Hezkuntzakoak biga-
rrenean. Argazkian ageri diren Rikardo Baroja ikastetxeko ikasleek, erraterako,
Elurte haundia antzezlana eskaini zuten maiatzaren 20an.
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LESAKA

EHIZA � NAFARROAKO ARRASTOKO EHIZA ZAKURREN II. TXAPELKETA

Zalain Zokoko Xabier Plaza eta
Jai Nafarroako txapeldun
Herriko ehiztari
ordezkaritza
handia izan zen
maiatzaren 8an
Etxarri
Aranatzen

Aitor AROTZENA | LESAKA
Maiatzaren8an joka-

tuzenEtxarriAranatzen,
Nafarroako Arrastoko
EhizaZakurrenbigarren
Txapelketa. Herriko
ehiztarien ordezkaritza
zabala izan zen eta Za-
lain Zokoko Xabier Pla-
zaGarbisusuertatuzen
Nafarroako txapeldun,
Jai zakurrarekin 153
puntu eskuratu ondo-
tik. Bigarren postua
Etxalarko Jon Sanzbe-
rrok eskuratu zuen,Bat
zakurrarekin. Herriko

bertze ehiztariek ere
parte hartu zuten: Xa-
bierAlmandozMaiakJai
zakurrarekin; AgoitzAl-
tzugarai Maiak Lur za-
kurrarekin eta Miguel
Angel Maia Mitxelenak

Pinto zakurrarekin. De-
nera 42 zakurrek parte
hartu zuten lehian eta
basurde arrastoa segi-
tubehar izan zuten, be-
raien lana aztertu zuten
epaileenbegiradapean.

Sailkapen orokorreko
lehenhirupostuakBur-
gosko koadrila bateko
kideentzat izan ziren.
Nafarren artean, Bor-
tzirietakoehiztariakgai-
lendu ziren.

LEHIAKETA � SANFERMINETAKO KARTELA

Iraia Etxabideren
kartelak iragarriko
ditu bestak
TTIPI-TTAPA
Iraia Etxabide Etxe-

berriaherrikogaztearen
kartelak iragarriko ditu
aurten Sanferminak.
Sanferminak lanarekin
nagusitudakartel lehia-

ketara aurkeztutako 11
lanenarteaneta500eu-
roeskuratukoditu.Pro-
gramako azal lehiaketa
ere Iraia Etxabidek ira-
bazi du Neska-mutilak
lanarekin (8aurkeztuzi-

ren) eta bertze 500 eu-
ro irabazi ditu. Progra-
maren gibeleko azala-
ren lehiaketa,berriz, Ira-
in eskolako 5. mailako
Javier Elizalde Benite-
zek irabazi du, Zapata”

lanarekin. Herrian Le-
hen Hezkuntzan ari di-
ren ikasleek 39 lan aur-
keztu zituzten. Eskola-
materiala erosteko 300
euroko bonoa eskura-
tuko du.

ARGAZKIA:NAFARROAKO EHIZA ELKARTEA
Ezker-eskuin, Xabier Almandoz, Agoitz Altzugarai, Miguel Angel Maia, Zalain Zokoko
Xabier Plaza Garbisu txapelduna eta Jon Sanzberro etxalartarra, bigarrena.

Parrokiako
erregistroa
kontsultatzeko
aukera
SanMartinParrokiako
erregistroadigitalizali-
zatuetaeuskarri infor-
matikorapasatzeko la-
na egin du Salvador
Iantzik eta informazio
hori, 1900.urteraarte-
ko jaiotz-,ezkontz-eta
heriotz-agiriakhainzu-
zen,kontsultatzenahal
daKulturaetaTurismo
Bulegoan,astelehene-
tik ortziralera, 08:00e-
tatik13:00etara.Ordua
aitzinetikeskatubehar
da 948 638007 telefo-
noan edo kultura@le-
saka.net helbide elek-
tronikoan.

Berdintasunari
buruzko margo
lehiaketa Irainen
Berdintasuna gaitzat
hartutamaiatzaren31n
margo lehiaketa anto-
latudu IrainGurasoEl-
karteak Udalaren la-
guntzaz, ikastetxeko
ikasleei zuzendua.

Akordeolarien
kontzertua
Akordeoilari taldeak
kontzertua eskainiko
du ekainaren 4an, or-
tziralean20:00etanAl-
hondigakoarkupetan.

Haurrentzako
eskulan tailerra
Emagin taldearen es-
kutik haurrentzat es-
kulan tailerra antolatu
du Arrano elkarteak
ekainaren5ean,11:00-
etan komentuan.

� FLASH
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OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 6AN

Argazki zaharrekin
egindako liburu-DVDa
aurkeztuko da Gasna
Feria Egunean
Edurne
Elizagoien eta
Maite Irisarrik
egin dute

Irune eta Itsaso
Ekaineko lehenbiziko

igandean ospatuko da
GasnaFeriaEguna,ekai-
naren6an.AltxataKultur
Taldeakantolatuta,XVIII.
edizioa izanen da:
• Goizean Altxatak talo-
en postua jarriko du eta
sormen tailerra ere ego-
nen da haurrentzako.
•10:30eanartisauenpro-
duktuak frontoian.
• Gasna lehiaketa: Baz-
tan, Malerreka eta Bor-
tzirietako gasnagileek
11:00etarako aurkeztu
beharko dituzte gasnak.
• 12:15ean trikitixa eta
perkusioemanaldia,haur
eta gaztetxoek eskainia.
• 13:30ean gasna lehia-
ketako sari banaketa.
• 14:00etan herri bazka-
ria frontoian. Txartelak
maiatzaren 30a arte He-

rriko Ostatuan eta Elu-
tsan egonen dira salgai.
• 18:00etanherrikodan-
tzarien saioa.
• Egun osoan herriko
emakumeek egindako
eskulanak Kultur Etxean
ikusgai egonen dira.
Nobedade nagusia,

halere,Etxalarkoxokoeta
jendeak erretratuetan li-
burua eta DVDa izanen
dira. Edurne Elizagoien
etaMaiteIrisarrikegindu-
te eta Gasna Feria Egu-
nean salgai egonen da.

Lan eskaintzak
Igerilekuan lan egite-

ko jende bila dabil Uda-
la,etanahiduenakmaia-
tzaren bukaera arte iza-
nenduapuntatzekoepea,
udaletxean. Bi hilabete-
tarako izanen da lana,
11:00etatik 20:00etara
etasorosleikastaroaegi-
na izatea eskatuko da.

LANGABEZIAN
DAUDENENTZAT
Patxiku Irisarri alka-

teak erran duenez, he-

rrikohainbat lanetanari-
tzeko lau langile behar
dira hiru hilabete eta er-
diz. Langabezian egon
beharkodute,eta lehen-
tasuna herritarrek iza-
nen dute. Langabezian
noiztik dauden ere kon-
tuanhartukodaetaden-
bora gehien daukanari
emanenzaio lehentasu-
na. Euskaraz jakitea ere
beharrezkoa da.
Bikote bateko bi ki-

deak apuntatukobalira,
bat onartuko litzateke.
Izen-ematekoepeaekai-
naren4ko14:00etan itxi-
ko da.

ETXALAR

ARGAZKIA: AITOR NARBAIZA

Andre Mari Dantza Taldekoak Oskorriren proiektu berrian
Nacho de Felipe Oskorriko abeslari ezagunak kanta batzuk grabatu ditu herriko
dantzariekin. Mari Cruz Goñi irakaslearen gidaritzapean, Baztango Mutildantzen
pausoekin sortutakomuxikoak grabatu zituzten Andre Mari Dantza Taldeko kide-
ek maiatz hasieran. Bideoa hainbat dantza-taldeei banatuko diete, haiek ere ikas
dezaten. Oskorriren proiektu berriaren barrenean sartzen da egitasmo hau. Na-
cho de Felipek azaldu zuenez, «CDak, DVDak eta liburuxka batek osatuko dute
lan berria; jendeak musika entzun, ikusi eta liburuxkan argibideak irakurriz dan-
tzak ikasteko». De Felipe «hagitz gustora» agertu zen Etxalarren egindako graba-
ketarekin eta gonbidapena luzatu zien dantzariei ekainaren 19an Zugarramurdiko
Sorginaren egunean, euren emanaldian dantzatuz parte hartzeko.

ARGAZKIA: MIREIA MARTINEZ

Erraldoiak Hondarribian
Hondarribiko erraldoien kontzentrazioan parte hartu
zuten Etxalarko erraldoiek hilaren 15ean. 48 erraldoi
bildu ziren, eta herriko ordezkariak Xabier Berrueta,
Xabier Etxarte, Oier Iturria eta Unai Otazo izan ziren.
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IGANTZI

AISIA � ATERALDIA

Iñurrieta Bodegara joateko irteera
antolatu du Biltokik ekainaren 5ean
Izena emateko
epea igande
honetan
bukatuko da

TTIPI-TTAPA
Faltzesko Iñurrieta

Bodegara joateko irtee-
raantolatuduBiltokiEl-
karteakekainaren5era-
ko, larunbata.Egunoso-
ko ateraldia izanen da
eta joan-etorriaautobu-
sez eginen da.
08:00etanaterakoda

autobusa, aparkaleku-
tik. Bidean Lorentxo
ostatuan gosaldu egi-
nen dute. Gero Erribe-
rrin gelditu eta herria
ikusteko aukera izanen
da.Handik, 13:00alde-
rako Iñurrieta Bodega-
raailegatzeaesperodu-
te. Behin harat ailega-
tutakoan, bodega bisi-
tatuko dute eta ondotik

bazkaria izanen da.
Handikbueltan, 19:00-
etan abiatuko dira.

IZEN-EMATEA
Biltokiko bazkide di-

renek 35 euro ordaindu
beharkodituzteegungu-
ziko gastuengatik, eta
bazkide ez direnek, 40
euro.Izen-ematekoepea
maiatzaren30eanbuka-
tukoda,etaBiltokinegin
beharko da. Jende ko-
puruan ere muga para-
tu dute antolatzaileek,
eta gehienez 50 lagun
apunta daitezke.

Lehen Jaunaratzea
Joan den igandean,

maiatzak23, launeska-
mutikokegitekoazuten
Lehen Jaunartzea: Be-
ñat Iantzi Irigoienek,Ai-
nara Burgete Migele-
nak, Aroa Canabal
Etxartek eta Maitane
Agerre Iparragirrek.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Larunbatean Aurizberrira kantatzera
Hurrengo hitzordua Aurizberrin egin du Igantziko Abesbatzak. Hala, larunbat
honetan,maiatzak29, harat joanendirakontzertuaeskaintzera. 16:00etanabia-
tuko dira autobusez aparkalekutik, eta emanaldia 20:00etan hasiko da. Hango
abesbatzarekin ere kanta bat abestuko dute. Kontzertuaren ondotik, Aurizbe-
rriko Haizea jatetxean afalduko dute eta 00:30 aldera bueltarako autobusa har-
tu. Edozeinek izanen du Aurizberrira joateko aukera eta autobusa bete arte ize-
na ematen ahal izanen da telefono hauetako batera deituta: 647 841988 (Blan-
ka), 608 935282 (Roberto), 699 261575 (Gema) eta Iñaki (658 743363). Hori bai,
apuntatzeko azken eguna ortzegun hau, maiatzak 27, izanen da. Truke bat iza-
nen da, gero azaroaren 6an hangoak etorriko baitira Igantzira.
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ARANTZA

AISIALDIA � PARROKIAK ANTOLATUTA

Eliza garbitzaileentzat
Erriberrira ateraldia
ekainaren 17an
eginen da
Joan ezin
dutenentzat
berendua
izanen da

Nerea ALTZURI
Aurten ekainean da.

Eliza garbitzeko sari gi-
sa Erriberrira ateraldia
ekainaren 17an izanen
da. Egun pasa hori egin
ezindutenentzat,berriz,
ekainaren 14an Zahar
Txokon berendua egi-
nen da.
Urteakdira,Elizahain

garbiedukitzekoherriko
176 familik egiten duten
lana eskertzeko, Parro-
kiakateraldiaantolatzen
duela. Igantzin ere ape-
za bera izanik, igan-
tziarrekinbateraeginohi
da bidaia. Euskal Herri-
an barna hainbat ateral-
di egin izan dira eta ka-
suhonetanere, autobu-
saetaegunguzikogida-
ria Parrokiak ordaindu-
ko ditu eta gainerakoa,
egunekobazkariaetabi-

sitak egiteko sarrerak,
joatendenhorrenkontu-
ra izanen dira (25 euro).
Autobusa 07:45ean

herriko aparkalekutik
aterako da, eta bidean
Noainengosalduondo-
tik, Erriberrira ailegatu-
ko dira. Han Santama-
ria Eliza eta Nafarroako
ErregeenGazteluabisi-
tatukodituzte.Ondotik,
SanMartin Unxeko bo-
dega bat ikusi ondotik,
herri horretako jatetxe
bateanbazkaldukodu-
te. Bazkal ondotik, he-
rriko punturik garran-
tzitsuenakbisitatukodi-
tuzte, tartean, La Oliva
monasterioa.Etahorre-
laakaberaemanenzaio
ateraldiari.
Bidaiara etxe bakoi-

tzetik nahi duen guztia
joandaiteke,etaegune-
an bertan arrazoi bate-
gatik edo bertzeagatik
izenemandakohoriezin
bada joan, ordezkoa bi-
dal dezake.
Bidaian parte hartu

ezindutenherritarhoriek

ZaharTxokonberendua
izanendute.Kasuhone-
tan,ordea,familiabakoi-
tzetik lagunbat joandai-
teke.

IZEN-EMATEA
Berenduaneta irtee-

ran izen-ematekoepea,
igande honetan, maia-
tzak 30, akautuko da.
Herriko apezari, Martin
Legarrari, deitu behar
zaio (948634030).Hor-
taz aparte, Erriberriko
ateraldirako 25 euroko
ordainketa ere aste
honetan banku bidez
egin behar da.

Lasterkarako afizioa
Badela zaletasuna

ezindaukatu.Batzukbe-
tidanik parte hartu izan
duteerrepidenolamen-
diko lasterketetan. Ber-
tzebatzukduelaguttiha-
sidira.SeñorbaitakoDa-
niel Iparragirrerenkasua
horixeda.27urtekogazte
honekduelahiruurteBe-
hobia-Donostialasterke-
taeginzuen.Hortikgus-
tatu eta segitzendu. Eta
UrdazubikoBestetan,ur-
teroantolatzendenKon-
trabandisten Lasterke-
tanlaugarrenpostualor-
tu zuen. 10,5 kilometro-

ko ibilbidea 43 lagunek
eginzuten.Danirekinso-
lastuta, berakdio ezde-
la hainbertze txapelketa
edo lasterketetan ibil-
tzen…Tartekaizatendu-
enharhoriasetzekobai-
zik. Lanetikateraetaas-
tean hiru aldiz entrena-
tzenomendu.Berrikibe-
rako Maratoi Erdian ere
parte hartu du.
Bainaaipatumoduan,

gehiagok ere eskualde-
ko zein urrunagoko las-
terketetan parte hartzen
dute: Mikel Altzuri, Jabi-
er Iparragirre, Xabier Itu-
rria, Julen Oskoz…

ARGAZKIAK: MARTIN LEGARRA
2004an Bilbora –goiko argazkian– eta 2005ean Erronkarira –beheko argazkian– egin
ziren Eliza garbitzeko ateraldiak.
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BORTZIRIAK

GIZARTEA � BILERAK

Boluntario taldeen
lana bultzatzeko
biltzen hasi dira
Bortzirietan
Ekainaren 8an
bigarren bilera
eginen da
Beran

TTIPI-TTAPA
Boluntario taldeen la-

na indartzeari ekin dio-
te Bortzirietan. Eta hel-
buruhorrekin lehenbizi-
ko bilera egin zuten
maiatzaren 13an Bera-
ko Herriko Etxean, Be-
rako udal ordezkariek,

BortzirietakoOinarrizko
Gizarte Zerbitzuetako
teknikarieketaLesaka-
ko Nagusilan eta Bera-
ko Elkarizan boluntario
taldeetako kideek.
LesakakoNagusilan

taldeak adinekoei es-
kaintzen die laguntza
eta Alonso Obeso buru
dutela, hiruzpalau bo-
luntariobiltzendira.Be-
rako Elkarizan taldean
ere adineko jendeare-
kinateraldiakantolatzen
dituzte.

Aipatubileran,bolun-
tario taldeenegoera az-
tertuzutenetaasmoabi
taldeak indarberritzea
da eta, aldi berean, jen-
de berria biltzea. Bor-
tzirietakoOinarrizkoGi-
zarte Zerbitzuetatik go-
goratzen dutenez, bo-
luntario talde hauek
hainbat laneginditzake-

te eta norberak aukera
dezake bere denbora
zertaneskaini:ezindue-
kinkanpaldiak,aisialdia
eta denbora librea; be-
harra dutenentzat g-
arraiozerbitzuaeskaini;
eskolalaguntza;Sahara-
kohaurrakhartu;ospita-
letan laguntza eman;
adinekoekin egon...

Bigarren bilera ekai-
naren 8an eginen dute
BerakoGureTxokoael-
kartean. Boluntarioen
zerrendaereberrituna-
hi dute eta bilerara joa-
teko interesa dutenek
948 635036ra deitzen
ahal dute edo bertzela,
ssb@lesaka.net helbi-
dera idatzi.

UTZITAKO ARGAZKIA

Bortzirietako Gizarte Zerbitzuetako teknikariak, Berako udal ordezkariak, eta Nagusilan
eta Elkarizan boluntario taldeetako kideak.
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AISIA � UZTAILEAN ETA ABUZTUAN

Udaleku irekiak antolatu dituzte Euskara
Mankomunitateak eta Dindaia Fundazioak
Izena emateko
epea ekainaren
11n bukatuko
da

TTIPI-TTAPA
Ikasturteabukatueta

udaailegatzearekinba-
tera, udaleku irekietan
parte hartzeko aukera
izanen dute neska-mu-
tikoek Arantza, Bera,
Etxalar, IgantzietaLesa-
kan. Aurten ere, Bortzi-
rietakoEuskaraManko-
munitateak eta Dindaia
Fundazioakantolatudu-
te eta uztailean eta
abuztuan izanen dira.
Adinaren arabera, bi

multzotanbanatukodi-
ra gaztetxoak. 3-7 urte
bitartekoekeuskaraeta
aniztasuna landu, eta
antzerkiak, eskulanak,
jolasak eta txangoak
eginen dituzte, bertze-

ak bertze. Kozkorra-
goak direnentzat, be-
rriz, 8-12 urtekoentzat,
eskaintza berezia egin
dute, sormen eta gor-
putz tailerrak prestatu

baitituzte: olinpiadak,
ura eta naturarekin es-
perimentatu eta jolas-
tu, sukaldean esperi-
mentatu, elementu bir-
ziklatuaksortu, tailerrak

(txapa tailerra, kamise-
takdiseinatu...)etaabar.
Arantza, Bera eta

Etxalarren uztailaren
5etik 30era eginen dira
udalekuak,etaLesakan,

uztailaren12tikabuztua-
ren 6ra. Astelehenetik
ortziralera, 10:00etatik
13:00etara izanen da.

IZEN-EMATEA
Interesatua dagoe-

nak maiatzaren 31tik
ekainaren 11ra bitarte
eman beharko du ize-
na, Dindaia Fundaziora
deituta (948 277620 te-
lefonora 10:00etatik
15:00etara) edo info@-
dindaia.comera idatzi-
ta.
Umebakoitzekopre-

zioa 70 eurokoa izanen
da eta bi anai-arrebena
120 euro ordaindu be-
harko da. Hiru senide
izanez gero, berriz, 150
euro.Denaden,ordain-
keta egin baino lehen,
izenaematekodeituedo
idatzi beharko da.
Taldea egiteko gu-

ttieneko haur kopurua
zortzikoa izanen da.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urteko udalekuak Arantzan.

BORTZIRIAK
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SUNBILLA

Hilabeteko
lehenbiziko
ortzegunetan
eginen dira

Jaione OTXANDORENA
Udalaetaherritarrak

ez daude ados N-121A
errepidetik herrira sar-
tzeko eta herritik atera-
tzeko arriskua murriz-
tekoNafarroakoGober-
nuakproposatuduen ir-
tenbide teknikoarekin.
Udaletik, bai errepide
nagusiarengainetikedo
bai azpitik, bertze mai-
la batean egitea eska-
tu zen, baina Gobernu-
ak baztertu egin du es-
kari hori. Horren ordez,
esperatzekokarrilaegi-
nen dute.
Erabaki honen kon-

traprotestaegitekobe-
re garaian aipatu ziren
mobilizazioakeginendi-
ra.PakoErrandoneaal-
kateak erran digunez,

«hilabeteko lehenortze-
gunetan eginen dugu,
lehenbizikoa ekainaren
3an.Ekaineanetauztai-
lean ordu laurdenbate-
ko protestak izanen di-
ra, 11:45etik 12:00-
etara. eta hortik aitzi-
nera ordu erdikoak.
Egoera kezkagarria da
eta burrunba pixka bat
atera nahi dugu».
Mobilizazioez gain,

udaletxetik errekurtsoa
bidali dute Herrilan De-
partamentura eta ida-
tziak ere igorri dizkiete
Arartekoari eta Gober-
nu delegatuari.

Ur araztegi berria
2011rakoprestizanen

da ur-zikinen araztegia.
Urzikinakbilduetatrata-
mendu kimikorik gabe
tratatuko ditu, eta 250
metro koadroko azalera
hartukodutenhormigoiz-
kohiruputzuedukikodi-
tu. Horren harira, Nafa-
rroako Gobernuak lan

hauek ukituko dituzten
ondasunetaeskubideen
okupazioapresazkoade-
la izendatua du. Lanen
eskaintza ekainean egi-
nen da eta obrak irail al-
dera hasi eta 14 hilabe-
tez luzatuko omen dira.
Proiektuaren aurre-

kontua 1.408.581 euro-
koa da, eta gastu horren
%20nafarguztiekordain-
tzen duten saneamendu
kanoaren bitartez finan-
tzatuko da, eta gainera-
ko%80TokiAdministra-
zioDepartamentuak pa-
ratuko du, 2009-2012
Planaren bidez.

Ulibeltzak
Elkartearen
konponketak
Azkenbatzarreanera-

baki zen bezala, Ulibel-
tzak Elkarteak egoitzan

moldaketa lanakegiteko
asmoadu.Egoitzahaun-
ditzea ere pentsatu dute
eta gastuei aurre egite-
ko,bazkideeiurtekokuo-
ta igotzeaz gain, Nafa-
rroako Kutxako Zuk au-
keratuzukerabakiproiek-
tuan parte hartuko du.

Trinitate Eguna
Igandehonetan,maia-

tzak30,ospatukodaTri-
nitate Eguna Mendau-
rren.Herritaraunitzekdu-
te egun horretan ermita-
rainoigotzekoohituraeta
aurtenerehorrela izanen
dela ziur gaude. Eguna
mendian pasatuko due-
nik izanen da edo lagu-
nartean bazkaria eginen
duenik ere bai. Arratsal-
dean,Agerralderenesku-
tikmusikaizanendaAriz-
tigain akanpalekuan

Unai Bertizek
ederki hasi du
denboraldia
Maiatzaren16anUnai

Bertizek Endoian (Gi-
puzkoa) jokatu zuen txa-
pelketanlehenpostualor-
tu zuen. 125 kiloko zilin-
dro zaharrarekin hirumi-
nutukobitxandaeginbe-
har izan zituen. Unaik 46
altxaldi eman zituen eta
bigarrenaribialtxaldiate-
ra zizkion. Aipatu behar
da, eskualdetik bertze
parte-hartzaile bat ere
izan zela, Etxalarko Xa-
bier Ariztegi. Orain Unai
entrenamentuetanburu-
belarri sartua dago da-
torren uztailean, Iruñeko
Sanferminetan jokatuko
den Nafarroako txapel-
ketan parte hartzeko. Ea
honetanereemaitzaona
lortzen duen.

ERREPIDEAK � EKAINAREN 3TIK AITZINERA

N-121A errepidetik
herrira sartzeko
irtenbidearen
kontra protestak
eginen dira ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Bortz neska-mutikoren Jaunartzea
Lehen Jaunartzea egin zuten herriko bortz neska-mutikok maiatzaren 9an: Ai-
tor Etxalar Zugarramurdi, Asier Antuña Zelaieta, Zaira Gaztelumendi Jorajuria,
Jon Iriarte Mikelperizena eta Gorka Antuña Zelaietak.
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SALDIAS

UDALA � AZPIEGITURAK

Herriko Plazan losak apaindu eta
pareta berri bat egiten ari da Udala
Espainiako
Gobernuaren
subentzioarekin
eginen da

TTIPI-TTAPA
13.000 euro inguru

hartu ditu aurten Uda-
lak Espainiako Gober-
nuak herriz herri eman
duen dirulaguntzaren
bidez. Eta diru hori
Herriko Plazan losak
apaindu eta pareta bat
berritzeko erabiliko du
Uda l a k . Jo se Ma r i
Etxarteren enpresari
esleitua dizkio Herriko
Etxeak lanak eta hila-
bete eta erdiko epea
du akitzeko.

IAZ ERE OBRAK
Joan den urtean ere

hartu zuenestatukosu-
ben t z i o a Uda l a k ,
21.239 euro, hain zu-
zen, eta dirulaguntza
hori Herriko Etxearen
atzekaldeko bi terra-
zak konpontzeko, eta
terraza azpikaldea,
inguruko lurrak eta es-
kolako ataria txukun-
tzeko erabili zen.

2010eko
aurrekontua
157.000 euroko au-

rrekontua onartua du
Udalak2010erabegira,
eta inbertsio nagusien
artean, Herriko Ostatu-
an berritze lan batzuk
egitea izan da.

Euskal Herriko
Talo Txapelketa
Lerro hauek idazte-

rakoan, ezin izan genu-
en jakin, iazbezala,Eus-
kalHerrikoTaloTxapel-
keta irabazi ote duen,
baina dakiguna da joan
den larunbatean,maia-

tzak 22, Oreretan (Gi-
puzkoa) egitekoa zen
Euskal Herriko II. Talo
Txapelketan parte har-
tzekoazelaMariaMitxe-
lena herritarra.

Gogoratuko duzue-
nez,Mitxelena izan zen
iazko txapelduna.

ARGAZKIAK: MARKEL LIZASOIAN
Azken aldian egin diren obra batzuk ikus daitezke argazkietan.

OIZ

Mantenimendu
lanak egiteko
bi langile
hartuko ditu
Udalak

TTIPI-TTAPA
18.000 euro hartuko
dituUdalakNafarroa-
ko GobernukoEnple-
guZerbitzutik, etadi-
ru horrekin, bi langile
kontratatuko ditu
hainbatmantenimen-
du lanetarako: herri-
ko karrikak eta pare-
tak moldatu, bideak
apaindu... Langilee-
tako bat ofiziala iza-
nendaeta peoia ber-
tzea eta lau hilabetez
ariko dira.

OBRA GEHIAGO
EspainiakoGobernu-
ko E-Planaren bitar-
tez hartuko den diru-
laguntza, bertzalde,
tokiarriskutsuetanba-
bes-hesiakparatzeko
erabilikoda: Elutsako
bidean eta Gaztain-
zabaltan, hain zuzen.
Estatuko deialdi ho-
netan 16.000 euro
egokitu zaizkio Uda-
larietaobrahauekegi-
tekohirueskaeraegin
bazituenere,bakarrak
aurkeztu zuen eska-
intza:Sasoienpresak.
Beraz, berak eginen
ditu lanak. Lerro ha-
uek idaztean, orain-
dik laneanhasigabea
zen,bainaAlbertoSan
Migel alkateak erran
zigunez, maiatzean
hastekoak ziren.
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DONEZTEBE

KIROLA � OSPAKIZUNAK

Erreka Elkartearen
Eguna eginen da
ekainaren 5ean
Judo eta
eskubaloi
ikuskizunak
egunez eta
gauez besta

TTIPI-TTAPA
Ekainaren 5a besta

eguna izanen da Erre-
kaKirolElkartearentzat.
Denboraldibukaerade-
la-eta, Errekaren Egu-
na antolatu baitu aur-
ten laugarrenurtez.De-
na den, bezperan ere
izanen dira ekitaldiak.

EKAINAK 4, ORTZIRALA
• 20:00etan zineman,
Sanba San Migelen
Elbrusmendikoproiek-
zioa.
• 22:00etan, Santa Lu-
zia Plazan mus txapel-
keta.

EKAINAK 5, LARUNBATA
•09:30eankiroldegian,
alebineta infantilmaila-
komutil eta nesken es-
kubaloi partidak.
• 12:00etan judo era-
kustaldia kiroldegian.
• 16:00etan, kiroldegi-
an, jubenil nesken eta
lehengo jokalarienarte-
ko eskubaloi partida.
Nahasita ariko dira.
• Arratsaldean, fronto-
ian, Herriarteko Pilota
Txapelketako partidak.
• 17:00etan, kiroldegi-

an, jubenilmailakomu-
tilak lehenagoko joka-
larien kontra.
•18:15ean,Errekakose-
niorrak,SanAntonio,Bi-
dasoaetaAnaitasunako
jokalariekinosatutakotal-
dearen kontra.
•Atsedenaldian,Dantza
Taldearen saioa.
• 21:00etan, afari herri-
koiaSantaLuziaplazan.
Txartelak Titi Ostatuan
salgai eta ekainaren 2ra
arte.
• Ondotik, gaupasa JA-
LISKO BANDekin.

Entrenatzaileen
ikastaroa
20 lagunek hasi du-

teeskubaloikoentrena-
tzaileentzako Ikastaroa.
Horietatik hamahiru
Errekakoak dira, bortz
baztandarrak eta bi be-
ratarrak.

Niko Mindegia
jokalari hoberena
Nafarroako Eskuba-

loi Federazioak ematen
dituen sarien artean,Ni-
koMindegiak2009/2010
denboraldiko Ohorezko
Mailako jokalarihobere-
naren saria irabazi du.
Bainahorrezgain,Euro-
pakoTxapelketanaritze-
ko Espainiako Federa-
zioaren deia ere jaso du
azkenurteotanPortland
San Antonio taldeko er-
dilaria den gazteak. ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Ahari lehiaketako sari nagusiak Beintza-Labaien eta Sunbillara
16 ahari aurkeztu ziren maiatzaren 7ko Udaberriko Ferian egin zen Malerrekako IV.
Ahari lehiaketan. Eskualdean gehienak mutur gorriak badira ere, aurten bortz mu-
tur beltz aurkeztu ziren. Horien artean, Beintza-Labaiengo Angel Elizondok era-
man zituen lehen eta hirugarren sariak (120 eta 50 euro). Bigarren saria, 70 euro,
Urrozko Eustasio Mariezkurrenak irabazi zuen, iazko irabazleak. Mutur gorrietan,
11 ahari aurkeztu ziren eta azken bi urteetan bezala, Sunbillako Pixarnekoborda-
ko JoseBernardoBazterrikak irabazi zuen lehen saria. Bigarren saria Iturengo Joxe
Fermin Ariztegik lortu zuen eta hirugarrenaDoneztebekoOlabideko Joxe Belarrak.

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Ameztiak eta Jubilatuen Etxeak irabazi dute Pintxo Lehiaketa
III. Pintxo Lehiaketako epaimahaiaren sari ofiziala Ameztia Ostatuarentzat izan da,
eta publikoaren saria, berriz, Jubilatuaren Etxearentzat. Bi ostatuotako arduradu-
nek, Jorge Iribarren eta Marimar Mindegiak, maiatzaren 12an egindako ekitaldian
hartu zituzten sariak, udal ordezkari, Fermin Fernandez Anapeh elkarteko pre-
sidente eta Felipe Lizardi Inurrieta Bodegako zuzendari komertzialaren eskutik. Ai-
patzekoa da 2.500 pintxo inguru saldu zirela hiru egunez. Eta Inurrieta ardo-lotea-
ren zozketako sariduna Alejandro San Miguel izan zen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Mendi Abesbatzak kontzertua eskainiko du ekainaren 4an Elizan
Musikaz gozatu eta gozatuarazteko asmoz,Mendi Abesbatzak bi kontzertu anto-
latu ditu. Lehendabizikoa ekainaren 4an, ortzirala, izanen da Doneztebeko Elizan,
meza ondotik. Eta bigarrena, biharamunean, ekainak 5, Sunbillako Elizan, hau ere
mezaondotik. Bi saio hauetanPolifonia eta Folklore sailetakohainbat kantu eskai-
niko ditu, eta tartean bakarlariak eta musika tresnen laguntza ere izanen du.
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URROZ

UDALA � NAFARROAKO GOBERNUAREN LAGUNTZAREKIN

Herriko lanak eginen dituzten hiru
langile hasiko dira ekainean
Irailaren 15era
bitarte hainbat
lan egin
beharko dituzte

Joseba URROTZ
Gezurra dirudi den-

bora nola ari denpasa-
tzen. Langabetuak
kontratatzeko deialdia
atzo egin zela ematen
du eta dagoneko aur-
tengoaeremartxanda-
go.
Aurten, iaz bezala,

hiru langile hartuko di-
ra, ofizial bat eta bi la-
guntzaile. Kontratua-
ren iraupena, ordea,
luzexeagoa izanen da,
hiru hilabetekoa: ekai-
naren 15etik irailaren
15era ariko dira.
Egin beharreko la-

nen artean, Iturriotzen
dagoen «legez kanpo-
ko» zabortegia garbi-
tzea dago, baita Teile-
giko bide zaharraren
hasiera hormigoitzea
ere. Eta hainbat bide
ere garbitu beharko di-
ra.
Zabortegia garbi-

tzea izanen da segu-

raski lanik zailena, hain-
bat lagunen utzikeriak
hori baitakar. Ea poli-
ki-poliki ikasten dugun
hondakinak bere leku-
anbotatzeneta ezerre-
ka eta bide bazterre-
tan.

Osasun Zentroa
OsasunZentrokohain-

bat leiho eta pertsiana
hondatuak daude, eta
horiek konpontzeko la-
guntza eskatu zitzaion
NafarroakoGobernua-
ri bere garaian. Eta ho-
nek onartu egin du es-
kaera eta %100ean
ordainduko du, alegia,
6.340eurokoaurrekon-
tua duen lana Nafa-

rroako Gobernuaren
gain joanen da oso-
osorik.

ARGAZKIAK: JOSEBA URROZ
Zuhaitz artean, ez da akaso, ongi ikusiko, baina Iturriotzeko zoko hori hondakinez betea da.

DONEZTEBE

Ibilgailuaren
Azterketa
Teknikoak egi-
teko zentroa
udan zabalik

TTIPI-TTAPA
N-121A errepidean,
Irunerako bidean,
Doneztebeko Ibarbu-
ru jatetxea eta gaso-
lindegiadauden ingu-
ru horretan IAT edo
Ibilgailuen Azterketa
Teknikorako zentroa
eginen da laster. IAT
zentro berriamoder-
noa eta kalitateko
teknologia berriekin
hornitua izanenomen
da, eta gidariei ero-
sotasuna eskainiko
diena. Azterketak
egiteko bi lerro edu-
kiko ditu eta badiru-
di, uda honetatik ai-
tzineramartxanego-
nen dela. Jatorri ale-
maniarra duen TÜV
Rheinland Navarra
S.A. enpresak kua-
deatuko du.
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ITUREN

AISIALDIA � BESTA EGUNA MAIATZAREN 30A

Trinitate Eguna ospatuko da igande
honetan Mendaurko kaxkoan
Eguerdian
enbaltseetan
bazkaria
eginen da

Arkaitz MINDEGIA
Besta eguna izanen

duguasteburuhonetan,
Mendaurko Trinitate
Eguna ospatuko baita
igandean,hilak30.Goi-
zezTrinitateermitanme-
zak izanen dira urtero
bezala eta eguerdi al-
dera enbaltseetan baz-
karia eginen da Ibintza
KulturTaldeakantolatu-
ta. Jende aunitzek os-
patzen dute egun hau
eta iturendarrekezezik,
aurtiztarrek,zubietarrek
etakanpokojendeakere
bazkari eder bat egiten
duteurtegietan. Ilunaba-
rrean herriko plazan
dantzaldia izanen da.

Guraso Elkartea
Sortzen
Ikasbatuazen barne
EskolakoGurasoEl-

kartea Sortzen Ikasba-
tuazelkarteansartuda.
EuskalHerriosoko ikas-
tetxe eta ikastola publi-

koen arteko elkarlana
sustatzen du Sortzen
Ikasbatuazek.Bainaal-
diberean,zerbitzuakes-
kaintzenditu: aholkula-
ritza juridikoa, guraso

eskolak eta prestakun-
tza jarduerak irakasle-
endako.

EKITALDIAK
Hainbat ekitaldi pres-

tatzen ari daGurasoEl-
karteaazkenaldian.Jo-
andenmaiatzaren14an
artopil tailerra antolatu
zueneskolakohaur gu-
zientzat. Eta ortzegun

honetarako, maiatzak
27, txorimalo tailerraan-
tolatzenaridira. Ikastur-
te bukaerako bestara-
ko ere ideiak pentsa-
tzenhasiadadagoene-
ko.

Ez zuen bere eguna
izan Erasunek
Ma ia t za ren 9an

Azpeitikozezen-plazan
500 bat lagun bildu zi-
ren Ander Erasun eta
Xabier Zalduaren arte-
ko apustua ikustera.
Zalduak irabazi zu-

en,nahizetaAnder izan
irabazteko faboritoa.
Izanere,Zumarragako-
ak beremaila eman zu-
en aizkoran eta fresko
hasi zen lasterka.Ande-
rrek, ordea, apustuan
hasi eta handik guttira
bere gorputzak aitzine-
ra egiteko nahiko lan
zuelanabarituzuen.Po-
liki-poliki aitzinerasegi-
tu zuen eta 11 buelta
ereeginzituen lasterka.
Baina azkenean, proba
bertan behera utzi be-
har izan zuen. Zalduak
83minututan egin zuen
bere lana. Zorionakbiei
eta animo!

ARGAZKIAK: EKIÑE MINDEGIA

Eskolatik ere Mendaurrera
Aspaldiko ohitura da eskolako ateraldietan Mendaurrera irteera egitea. Esko-
lako ttikienak urtegiraino autoz, eta gainontzekoak herritik hasita Mendaurre-
ra igo ziren joan den maiatzaren 20an. Eguraldi ederra lagun izan zuten eta bis-
tan denez hagitz ongi pasatu zuten.
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OSPAKIZUNAK � EKAINAREN 6AN

Lehen aldiz Gazta Lehiaketa
eginen da Besta-Berri egunean
Txapeldunak
Herriko
Ostatuan afaria
irabaziko du

Fermin ETXEKOLONEA
Egun seinalatua iza-

tendaBesta-BerriEgu-
naherrian.Goizeanme-
za izaten delako, eta
arratsaldeanUdalakbe-
rendua eskaintzen die-
lakoherritarguztiei.Aur-
ten ere hala eginen da,
ekainaren 6an. Baina
berrikuntza bat izanen
da: lehen aldiz herriko
gazta lehiaketa eginen
baita.
Udalak gaztak ero-

si etaberendurakoera-
biliko ditu gero, baina
epaimahai batenbidez,
aurkezten direnen ar-
tean, gazta onena ze-
in den ere aukeratuko
da.
Herritarrei partehar-

tzeko gonbitea luzatu
die Udalak, eta norbait
interesatua egonez ge-
ro, Herriko Etxera dei
dezake. Udala, bere al-
detik, jendeaanimatzen
ere saiatuko da.

BI SARI
Lehen saria Herriko

Ostatuan afaria izanen
da,etabigarrena,Herri-
koOstatuakemandako
bi botil ardo.
Gazta lehiaketazga-

in, herrikogazteak triki-
tixarekinbazterrakalai-
tzen ibiliko dira.

Garbitzaile postua
Herriko Etxea eta

medikuaren kontsulta
garbitzekoUdalakegin-
dako lehiaketan, herri-
ko h i ru emakumek
eman zuten izena, eta
horietan, Lurdes Elizal-
deMitxelenarenaauke-
ratu du Udalak, berea

izan delako eskaintza-
rik onena.
Urtebeteko kontra-

tua eskainiko zaio Lur-
desi, eta aurrekoan ai-
patu bezala, udal bule-
goakasteanbialdizgar-
bitu beharko ditu eta
medikuaren kontsulta
egunero.

ZUBIETA

ARGAZKIA: ION LEIZEAGA

Arrate Estetika Zentroa ekainaren 1etik aurrera zabalik
Ekainaren 1ean zabalduko du Arrate Leizeaga herritarrak Arrate Estetika Zen-
troa Donezteben (Intzakardi, 7). Baina aurretik, larunbat honetan, maiatzak 29,
inaugurazioa izanen da luntx txiki batekin. 17:00etatik 20:00etara egonen da
bere lantoki berrian eta herritarrei joateko gonbitea luzatu die. Aukera zabala
eskainiko du Arratek bere zentroan, bai emakumeendako, bai gizonezkoen-
dako.

EUSKARA

Abizenak
euskalduntze-
ko kanpaina
abiatu du
UEMAk

TTIPI-TTAPA
Gukabizena,etazuk?
lelopean abizenak
euskalduntzekokan-
paina paratu du abi-
an UEMA Udalerri
EuskaldunenManko-
munitateak. Hala,
«bere izanarekin ko-
herente izateko eta
abizenak euskaldun-
tzeko» deia egin die
euskaldunei. Horre-
tarako egin beharre-
ko urratsak hauekdi-
ra: lehenbiziko, erre-
gistrozibileraedoba-
keepaitegira joaneta
abizena euskal grafi-
az paratu nahi duzu-
laerran,etahanema-
tenduteneskaeraor-
ria norbere datuekin
bete behar da. Agiri
hauek eraman behar
dira: nortasun agiria-
ren fotokopia–adinez
nagusia ez bazara,
gurasoena ere behar
da–; hitzez hitzeko
jaiotza ziurtagir ia
–epaitegian eskatu
beharrekoa–; errolda
agiria–udaletxeanes-
katu, eta adinez na-
gusia ez bazara, gu-
rasoena ere behar
da–; familia liburua-
ren fotokopia–ezkon-
dutabazaudeedose-
me-alabarik izanez
gero–; eta seme-ala-
ben nortasun agiria-
ren fotokopia –16 ur-
tetik gorako seme-
alabak izanez gero–.
Gogoratu,gureesku-
aldean sei direla UE-
MArenbarnedauden
udalerriak: Arantza,
Areso, Bera, Etxalar,
Goizueta eta Leitza.
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BERTIZARANA

OSPAKIZUNAK � GAZTEEK ANTOLATUTA

Bertizarana Eguna ekainaren 5ean
eginen da Narbarten
Gauean
dantzaldia
izanen da
Trikidantz
taldearekin

TTIPI-TTAPA | NARBARTE
Bertizaranako gaz-

teek antolatuta, Berti-
zarana Eguna eginen
da ekainaren 5ean, la-
runbatarekin.Urteakdi-
ra hiru herriak –Narbar-
te, LegasaetaOieregi–
elkartu eta bailara be-
zala bizirik daudela
adierazteko beste hau
antolatzen hasi zirela,
eta aurtengoa ere hel-
buru berarekin presta-
tu dute.

EGITARAUA
•09:00etan,suziriaketa
gosaria.
• 09:30ean, dianak he-
rri guztietan.
• 10:00etan, soka zir-
kuitua,BKZreneskutik.
Honetan parte hartze-
ko, aste bat lehenago
apuntatu behar da. Le-
gasan apuntatzeko
orriaelkarteandagoeta
Narbarten dendan.

• 11:00etan, krosa.
• 12:30ean, Baztango
gaiteroak:gaitadantza,

fandangoa...
• 14:30ean, bazkaria.
• Bazkal ondotik, ber-

tso saioa Jon Elizetxe
etaJulenZelaietarekin.
• Ondotik, dantzaldia

AGERRALDEakordeoi-
lariarekin.
• 18:00etan, sokatira.
• 21:00etan, dantza
saioa: dantza jauziak,
muxikoak eta dantza
herrikoiak guztientzat
txistu soinuekin.
•22:00etan,afarimoka-
dutxoa plazan.
• Ondotik, gaupasa,
TRIKIDANTZ taldearen
eskutik.

BAZKARIRAKO
TXARTELAK
Legasan bazkarira

apun ta t zeko epea
maiatzaren 25ean, as-
teartea, akitzekoa zen
eta horretarako Egoitz
Hernandorena edo Jo-
se Jabier Indabereri 25
euro ordaindu behar
zitzaizkien. Narbarten,
ordea, Herriko Ostatu-
an edo dendan apun-
tatu behar zen.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Goiko argazkian, dantzariak erraldoiekin eta behekoan, neska kuadrilla Kinkillo ostatuan,
aski umore onean. Joan den urteko Bertizarana Egunekoak dira.

OHARRA
BKZren soka zirkui-
tuan parte hartzeko
astebete lehenagotik
apuntatu behar da:
Legasan elkartean
dagoen orrian, eta
Narbarten dendan.
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LEGASA

KONTZEJUA � LAN ESKAINTZA

Bi langile hartuko
ditu Kontzejuak
herriko hainbat
lan egiteko
Ekainaren
lehenbizian
hasiko dira
langile berriak

TTIPI-TTAPA
Ekainaren 1ean bi

langilehasikodira lane-
an herriarentzat. Hain-
bateginbehar izanendi-
tuzte: bideak garbitu,
gauzakmoldatu eta bai
apezaren etxeko obran
lagundu ere. Orohar,
herria txukun manten-
tzea izanen da euren
egitekoa.

Gazteak
sagardotegian
Argazkian ageri den

gaztekuadrillamartxoan,
HernanikoIparragirresa-
gardotegirajoanzen.Oso
giro onean igaro zuten
eguna,baitagauarenza-
ti handi bat ere.

Marka bereko bi
erloju aurkitu dira
Bi erloju agertu dira

kalean, sozidade ingu-
ruan. Biak marka bere-
koakdira,batplateatua
etabertzeabeltza.Nor-
baitek galdu baldin ba-
du, Legasako elkartera
joan dadila, han argibi-
de gehiago emanen
zaizkio-eta.

Gazteek ederki
pasatu zuten

sagardotegian.
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GIZARTEA � MEMORIA HISTORIKOA

Gure inguruan
lurperatutako
makien gorpuak
ikertuko dira
Hiru lagunen
gorpuak
Eratsungo
borda baten
inguruan
lurperatu ziren

Fernando ETXEBERRIA
Esanbeharrik ezda-

go, 1936ko Gerra Zibi-
laren ondotik, Franko-
ren erregimena deu-
seztatzekomugimendu
haundia sortu zela. Eta
horretarako, frantziar
estatuan bizi ziren bo-
luntarioengana jo zen.
Baina hauetariko asko
engainatuak izan ziren,
hemen eurekin kolabo-
ratzeko jende asko ze-
goelaziurtatubaitzitzai-

en. Babes hori zegoe-
lakoan, noizean behin
muga zeharkatzen zu-
ten. Gobernu politika-
ren aldeko gure esku-
aldeko jendeak, ordea,
makiak Olegi, Iruñarri
eta Ezkain aldean ze-
biltzalasalatuzionGuar-
dia Zibilari. Eta hauek
hiru harrapatu zituzten
gurebazterretan,etahi-
rurak hil eta Eratsungo
bordabatenondoan lur-
peratu zituzten.

IKERKETA
Duela egun batzuk

MemoriaHistorikoabe-
rreskuratzeko laneanari
diren lagun batzuk be-
re garaian gorpuak lur-
peratuak izan ziren to-
kian izanziren,eta iden-
tifikatzekoetagorpuzki-

ak toki egoki batera
–herriko hilerrira, adibi-
dez– eramateko ardura
hartu zuten.

Frontoiko obrarako
dirulaguntza
TTIPI-TTAPAren aurre-

ko alean, Espainiako
estatuak frontoia berri-
tzeko emanen duen di-
rulaguntza 24.000 eu-
rokoa izanendela aipa-
tu genuen, baina krisi
ospetsu honen eragi-
nez, subentzioa16.000

eurokoa izanenda.Edo-
zein modutan, obrak
laster hasiko dira, eta
esperoduguherriko lo-
kalik garrantzitsuena
abuztuko festetarako
beharbezalaprestego-
tea.

EZKURRA

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
Borda honen inguruan lurperatu zituzten makiak.
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KURSAALEAN EMANALDIA � EKAINAREN 11N

TKE ligaren
aurkezpenean
kantatuko du Umore
Ona Abesbatzak
TKEren
ereserkian parte
hartu du herriko
koruak

TTIPI-TTAPA
Hitzordugarrantzitsua

egin du Umore Ona
Abesbatzak ekainaren
11rako.NonetaDonos-
tiako Kursaalean kanta-
tuko baitu, TKE Traine-
ruKlubenElkarteakden-
boraldi berria aurkeztu-
koduenegunean. TKEk
egin berri duen ereser-
kiaren grabaketan parte
hartu du Umore Onak,
eta horregatik abestuko
du Donostian.
Ereserkia horretako

musikarenegileaImanol
Kamio hernaniarra izan
da,UmoreOnaAbesba-
tzarekinharremanhaun-
dia duen musikaria, ha-
in zuzen.Etaberakgon-
bidatuta parte hartu du-
teereserkiarengrabake-
tan, Hernaniko Ozenki
eta Kantuz abesbatze-
kin batera. Maiatzaren
11n grabatu zuten Her-
nanin ereserkia hori, eta
arraun denboraldia au-
kezterakoanere,hiruko-
ruek kantatuko dute.

Eskulan erakusketa
Sormena landuz eta

eskuei eginaraziz, aski
gauzapolitakegindaitez-
ke. Horixe bera erakutsi
izan digute urteetan he-
rriko emakumeek, ikas-
turteosoanegindakoes-
kulanak erakusgai jarri-
takoan.Aurtenere, ikas-
taroan egindako obra

guztiakekainaren5-6ko
asteburuanjarrikodituzte
ikusgaiGanbaran, goiz-
arratsaldez.

Xapo kalean

Xapoherrialdizkaria-
ren alea berria argitara-
tu berri dute Kultur Tal-
deak eta Udalaren eus-
karazerbitzuak.Hainbat
gai interesgarri ageri di-
ra:UmoreOnaPeñak50
urte,Txinokojaiak,Saioa
Taberna Tailandia eta
Laosenbarna,nikaragu-
arrakGoizuetan,Goizue-
ta Jose Jabier Etxebe-
rriaren begietan...

Bizikleta ibilaldia eta
bertso barrikotea
Aurreko alean iraga-

rri bezala, Iskibi kanpi-
nak mendi bizikleta ibi-
laldia antolatu du larun-
baterako, maiatzak 29.
Bi ibilbideizanendiraau-
keran:motza,20kilome-
trokoa eta 500 metroko
desnibeladuena, eta lu-
zea,32kilometrokoaeta
1.000metrokodesnibe-
la duena.
Izen-ematea egune-

an bertan, 09:00etatik
aurrera egiten ahal iza-
nenda,edocampingiski-

bi@gmail.comera idatzi-
ta. Bost euro ordaindu-
ta10:00etanabiatukodi-
ra kanpinetik.

BERTSO BARRIKOTEA
Aurten seigarren al-

diz, bertso barrikotea
eginen da kanpinean
ekainaren 4an. 21:00-
etan hasiko da eta Se-
bastian Lizaso eta Iña-
ki Murua izanen dira
gonbidatuak. Sagar-
dotegikomenua izanen
da, eta txartelak Iskibin
etaAmaiakafetegianes-
kura daitezke (24 euro).

GOIZUETA

ARGAZKIA: AINARA NARBARTE

Maribel Lujanbio erretiratu dela
Urte asko eman ditu Maribel Lujanbiok eskolan lanean, eta zuzendaritzan ere de-
zente. Orain, ordea, erretiratzeko tenorea ailegatu zaio. Egindakoa gogoan, be-
rriki merezitako omenaldia eman diote ikasle eta lankideek.

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA / TESTUA: AINARA NARBARTE

Irratsaioa eskolatik
Bi urtetik behin egiten duen bezala, Xorroxin Irratia eskolan izan zen lehengo as-
tean eta eskolako guztiei irratsaioak egiteko aukera eman zien. Aste batez iraun
zuen irratiak eta egun bakoitzean 50 minutu inguruko saioa egin zuten, egun ba-
koitzeko talde batek. Talde bakoitzak informazio eta hainbat berri prestatu zitu-
en eta eskolako ikaslerik zaharrenek, DBHkoek, teknikari lana egin zuten.
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LEITZA

Ekainaren 5ean
Musun bordaren
aldeko kantu
jaialdi ederra
eginen da

TTIPI-TTAPA
Ez dago aspertzeko

astirik.AsteKulturalaeki-
taldiz gainezka doalako,
eta ekainaren 12ra arte
izanendelakonongoza-
tua. Dena den, guztien
artean,badiranabarmen-
tzekoekitaldibatzuk:IKA-
renfestaetaMusunbase-
rriarenaldekokantujaial-
dia, adibidez.

IKA-REN FESTA
20 urte bete ditu aur-

ten IKA euskaltegiak eta
urteurren hori ospatze-
ko, festa eguna antolatu
du larunbat honetarako,
hilak 29.
14:00etankantubaz-

kariaeginendaKarrapen,
etaondotik,Muxikoaketa
Ingurutxoa.Bainaekital-
diaipagarriena19:00etan
hasiko den bertso saioa
izanen da. Sebastian Li-
zaso,AndoniEgaña,Sus-
trai Colina, Amets Arza-
llus, Jon Maia, Unai Itu-
rriaga, Aitor Mendiluze
etaAitorSarriegiarikodi-
ra kiroldegian.
Aurretik 10 eurotan

eros daitezke txartelak
etaegunberean,12euro-
tan. Leitzan, euskaltegi-
an, Torrean, Maimurren
eta Astizen daude; Goi-
zuetan, Urrutinean; Ba-
saburuan Aizarotzeko
ostatuanetaBetelunHe-
rriko Ostatuan.

MUSUN BASERRIAREN
ALDE KANTUAN
Ekainaren 5ean, Mu-

sunbaserriarenaldeEus-
kalHerria Kantuzjaialdia
eginendaplazan.Punta-
ko abeslariak gonbidatu
dituzte18:00etanhasiko
denemanaldira:Pantxoa
eta Peio, Erramun Mar-
tikorena,PatxiSaiz,Thie-
rry Biskary, Jaione Ola-
zabal eta Jon Gurrutxa-
ga, Mahai inguruko tal-
dea, Jeiki abesbatza eta
Aurrerako dantzariak.
Sarrerak 15 eurotan

toki hauetan eros dai-
tezke: Leitzan, Maimur
eta Astiz liburu-dende-
tan;Donezteben,Amez-
tia tabernan; Elizondon,
Kortarixar sagardotegi-
an,TolosanBilintxen; Le-
kunberrin Ainhoa taber-
nan, Lakuntzan, Lagun
artea tabernan eta Iru-
ñan, Karrikiri elkartean.

Beste ekitaldiak
Horiezgain,AsteKul-

turalaren barne, ekitaldi
hauek izanen dira:

MAIATZAK 27, OSTEGUNA
• 20:00etan zineman:
AmaDablam-09espedi-
zioari buruz hitzaldia,
MendibilMendiTaldeak
antolatuta,JuanMarito-
rena, Asier Eseberri,
Amaia Agirre eta Iñigo
Loiolaren eskutik.

MAIATZAK 28, OSTIRALA
•17:00etanplazan:hau-
rrentzako jolasak.
•20:30ean Iraganaribe-
gira, etorkizuna irabaz-
teko Euskal Memoria
fundazioarenaurkezpe-
naAurreran,JoxeanAgi-
rreren eskutik.
• 23:00etan Peritzan,
Okasientes taldearen
kontzertua.

MAIATZAK 29, LARUNBATA
• 09:00etan plazan, Iru-
so aldeko trikuharriak
ikustekomendiateraldia,
Mendibil taldeak antola-
tuta. Irusora autoz.
•00:00etanAtekabeltzen,
GazteAsanbladak anto-
latuta kontzertuak: Erru-
gabe, Sutan eta Fiemo.

MAIATZAK 30, IGANDEA
• 09:00etan gaiteroak.
•11:00etanplazan,XXXII.
artisau azoka.

MAIATZAK 31, ASTELEHENA
•19:00etanliburutegian:
Teknologia berriak gizar-
tean Patxi Gaztelumen-
diren hitzaldia.

EKAINAK 1, ASTEARTEA
• 20:00etan Aurreran:
EuskaldunakAmeriketan,
JosuIztuetarenhitzaldia.

EKAINAK 2, ASTEAZKENA
• 20:00etan Aurreran,
1512: Nafarroaren kon-
kistadokumentalaetaso-
lasaldia. Hizlaria Angel
Rekalde izanen da.

EKAINAK 3, OSTEGUNA
• 20:00etan Aurreran:
AnuntxiAranaeuskalmi-
tologiarei buruz.

EKAINAK 4, OSTIRALA
•20:00etanAurreran,pa-
goen mugarraketaren
zergatia eta historia, Tre-
palarien eskutik.

•00:00etanTorrean:Ma-
kulu ken-en kontzertua
eta DJ-a.

EKAINAK 6, IGANDEA
•19:00etanelizan,orga-
no emanaldia.

EKAINAK 11, OSTIRALA
• 20:00etan Sagarra eta
sagastiaJakobaErrekon-
dorenhitzaldiaAurreran.

EKAINAK 12, LARUNBATA
•19:00etanplazanII.Sa-
gardoEguna. Xehetasu-
nak hurrengo alean.

OSPAKIZUNAK � EUSKALTEGIAREN 20. URTEURRENA

Bertso saio
haundia antolatu
du IKAk larunbat
honetarako

ARGAZKIA: SAGRARIO LASARTE

Oialde Txoko Sendavivan
Denboraldiari behar bezalako agurra emateko, Oialde Txoko elkarteko 30 gazte-
txo Sendaviva natur parkean izan ziren maiatzeko bigarren asteburuan, bi begi-
rale lagun zituztela. Eguraldia gorabeheratsua izan arren, jolas askotan ibili ziren,
besteak beste, Boshleigh mendi errusiarra edo erorketa askea delakoan. Barde-
ak ikusten zituzten altueratik. Gainera, parkean jende gutxi zegoenez, errepika-
tzeko aukera ere izan zuten. Animalia basatiak ere bertatik bertara ikusi zituzten,
eta opariren bat edo beste erosi ondoren, etxerako bidea hartu zuten. Oso gus-
tura igaro zuten eguna, eta berriro itzultzeko gogoz gelditu ziren.

Merkatariak logo bila
Kaxkabeltzamerka-

tari, tailer eta tabernari-
en elkarteak logoa au-
keratzeko lehiaketaan-
tolatudu.Ekainaren15a
baino lehenMaimureta
Astiz liburu-dendetan
aurkeztu beharko dira
marrazkiak,A4formatu-
an, atzekaldean izen-

abizenak jarrita. Gaia
librea izanen da, baina
elkartearenizenaetaiza-
nakontuanhartubehar-
ko dira. Irabazleak bu-
ruz-burukopilotafinale-
rakobisarreraeskuratu-
kodituetaparte-hartzai-
le guztien artean MP4
bat zozketatuko da.

TXARTELAK
Leitzan, bertso saiora-
ko sarrerak Euskalte-
gian, Torrean eta Mai-
murren eros daitezke;
eta kantu jaialdirako,
Maimur eta Astizen.
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EUSKARA � UDALA ETA EUSKARABIDEAREN ARTEAN

Ahozko tradizioa
biltzeko 10 herritar
elkarrizketatuko
dira
Udalak eta
Euskarabideak
elkarrizketak
adostu dituzte

Juana Mari SAIZAR
Herrikojendearielka-

rrizketak egingo zaizkio
ahozko tradizioa biltze-
ko asmoarekin. Euska-
rabideak etaUdalak ha-
mar elkarrizketa adostu
dituzte eta maiatzaren
12anegin zutenaurkez-
pena.AzalpenakGaizka
ArangurenetaAbelLabri-
tek eman zituzten.
Ikerketahonenhelburua

Aresoko euskararen
ezaugarriaketaXX.men-
deanbizimoduanolakoa
zenjakiteada.Hauguztia
eginda, ondare hau he-
rriangordeagelditukoda
hurrengo belaunaldien-
dako,HerrikoEtxeanko-
pia bat geldituko baita.

Bi txapel gehiago
Bi txapelketa irabazi

zituen Anartz Olanok
maiatzaren 8an, Abadi-
ñoko binakako torneoa
goizezetaIrurtzungotxa-
pelketa arratsaldez.
OrainElgetakolaut’erdi-
ko torneoan dabil, eta
maila txukuna ematen.

ARESO

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Birziklatzen ikasteko
Haurrakbirziklapenanolaegin
eta zerekin egin behar den
kontzientziatzeko asmoz,
arratsalde-pasaantolatuzu-
enherrianGurasoElkarteak.
Hainbat hondakin bildu zi-
tuzten eta ondoren plazan
guztiak bildu eta bereizi zi-
tuzten:gai organikoak,plas-
tikoak eta beirak. Ondoren
bakoitza birziklatuz, zer egin
daitekeen erakutsi zieten.

SEGA � LE FOSSAT-EKO SEGA EGUNA

Ixabel eta Ainhoa Ansa
segalariak sarituak izan dira
Okzitanian
Larunbat
honetan
Ormaiztegin
ariko dira

Maider ANSA
Maiatzaren 15ean

jokatu zen Okzitaniako
Le Fossat herrian berta-
ko4.SegaEguna. Ixabel
eta Ainhoa Ansa izeba-
ilobak Euskal Herriko
emakumezkoen ordez-
kari izanzireneta txapel-
ketan ongi baino hobeki
moldatu ziren, lehen sa-

ri bana ekarri baitzuten.
EuskalHerritikezezik,

Gaskoinatik,Gironatiketa
Fossatetik bertatik ger-
turatutako 32 segalarik
parte hartu zuten, larun-
batgoizeanhasizentxa-
pelketan. Lanak, ordea,
ez ziren hemen eta na-
zioarteko txapelketa na-
gusietan izaten direnen
antzekoak izan. Segala-
ri bakoitzak egoki ikusi-
tako maila zabalera era-
man behar izan zuen eta
kontramailanebakizitzu-
li.Denboraneurtzearekin
batera, bi mailen zaba-

lera, txukuntasuna eta
moztutako sailaren zu-
zentasunaneurtuzituzten
epaileek. Ixabelek ebaki
zuen euskaldunetan au-
rrena.
Epaileek egindako

neurketa guztiekin, sail-
kapenorokorraemanzu-
tenlehendabizietagizon
eta emakumeena dene-
nanahastutaematenzu-
tela,Ainhoabigarrengel-
dituzen,hauda,emaku-
meetan lehenbiziko.

Abilidadeartistikoaren
lehendabizikosaria,ema-
kumeetan, Ixabelek era-

manzuen.Segakerarieta
egindako lanari begira-
tutaemandakosaria izan
zen hau eta, esan daite-
ke, berau izan zela sari
nagusiena.
Egindako lanarekin

pozik, larunbatean,maia-

tzak 29, arratsaldez Or-
maiztegineginendental-
dekako herriarteko sega
txapelketarako prestatu
beharko dute izeba-ilo-
bek.Txapelketahorretan
Fossateko eta Gironako
segalariakesperodituzte.

ARANO

ARTXIBOKOA ARGAZKIA

Ainhoa eta Ixabel Ansa, iloba eta izeba, sega eskuan.

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR
Ahozko tradizioaren bilketa aurkezteko udaletxean agerraldia egin zuten maiatzaren 12an.
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BAZTAN

ALMANDOZKO BESTAK � EKAINAREN 2TIK 6RA

Herriko gazteek
ikuskizuna
eskainiko dute
igandean
Ekainaren 2an
eginen den ezki-
jotzearekin eta
altxaferoarekin
hasiko dira
bestak

ASTEAZKENA 2

13:00etan ezkil-jotzea
eta altxaferoak. 21:00-
etanBaztan-Zopak Fut-
bolinen.

ORTZEGUNA 3
Besta Berri Eguna

08:00etan A u ro r a ,
Egunsentiko kantak, Bi-
xentek alaituta. 12:00-

etan Meza Nagusia.
13:00etan luntxa fron-
toian. Aldi berean, he-
rriko dantzariak eta txa-
laparta. 16:00etan an-
tzerkia. 18:00etan pilo-
ta partidak. 20:00etan
tortilla lehiaketa. Ondo-
tik, mokadua herri gu-
ziarendako, SALABE-
RRIk alaituta.

ORTZIRALA 4
Haurren Egune

11:00etan ginkana.
16:00etatik 20:00eta-
ra haurrendako puzga-
rriak. 18:00etan txoko-
latada. 18:00etan mus
txapelketa. 20:00etan
Mutildantzak. 21:00-
etan herri afaria. 00:00-

etan kontzertua: Rata-
kalba eta Komando
Kastaña taldeekin. On-
dotik INPEKABLES.
05:00etan zinger jatea.

LAUNBETA 5
11:00etan mus txapel-
ketako finalerdia eta fi-
nala. 14:00etan zikiro

jatea SALABERRIk alai-
tuta. 18:00etan boneta
jaurtiketa frontoian.
00:00etan dantzaldia
GAUBELA taldearekin.
05:00etan zinger jatea.

IGANDEA 6
11:00etangaiteroak he-
rrian barna. 12:00etan

Meza Nagusia eta Le-
henengo Jaunartzeak.
17:00etan gazteen ar-
teko pikea. 18:00etan
Basaburuako haurren
arteko herri kirolak.
19:00etan urdaiazpiko
eder baten zozketa SA-
LABERRIk alaituta.
22:00etan Gaixoa Ni,
bestak agurtzeko.

ARGAZKIAK: RAMON APEZETXEA
Ramon Apezetxearen zuzendaritzapean, urteak daramatzate herritarrek Aurorak kantatzen.
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Giza Lanaren
proiektuak 10
urte daramatza
Baztanen

TTIPI-TTAPA/ M. OTEIZA
Baztanenhamarurte

daramatzanproiektuada
Babesturiko Giza Lana-
rena.Horrenbidez,gizar-
teanbaztertuakdauden
edo lanaaurkitzekoara-
zo larriak dituzten per-
tsonak kontratatzen di-
tu Udalak eta toki publi-
koak moldatzeko agin-
tzendie.Hainzuzen,be-
rriki egin duten lana, eta
duela bi aste akitu zute-
na, Elizondoko arkupe-
ak margotzea izan da.
Urteko hamar hila-

betetan egoten damar-
txan eta bataz bertze,
bortz langile aritzen dira
urterolanean,gizartelan-
gile batek koordinatuta.
Urtehauetanhainbat

lanegindiraproiektuho-
ni esker, etaVirginiaAle-
man alkatearen irudiko,
horri esker «bi helburu
garrantzitsu bete dira:
«batetik,sozialkibazter-
tuak dauden edo lana
aurkitzeko arazo larriak
dituztenpertsoneiauke-
ra eman zaie, eta ber-
tzetik,tokipublikoaktxu-
kun edukitzea lortu da».

Baztandarren
Biltzarrean aldaketak
Elizondoko Foru Pla-

zakoobrekhainbatalda-
ketaekarrikodituzteBaz-
tandarrenBiltzarrean.La-
nakegitenaridenenpre-
sak ezin izan du uztaila-

ren18aneginendenbes-
tarako obra akitua ego-
nendelaziurtatu,etabe-
raz, aurtengo besta
igandean bakarrik os-
patzea erabaki du Baz-
tandarrenBiltzarraElkar-
teak. Halaber, igandeko
egitarau osoa –desfilea
izanezik–,MerkatukoZe-
laian eta Laxo Frontoian
eginen da. Azken hone-
tan,orainarteplazanego-
ten zen karpa paratuko
daetahanizanendaigan-
dekodantzaldiaere.Baz-
karia, bazkalondoko jaia
eta bertze ekitaldiak, ohi
bezala, Merkatuko Ze-
laian izanen dira. Eta la-
runbatean, Elkarteak ez
duekitaldirikantolatuko,
ez karpa irekiko ere.
Bertzalde, azken or-

dura arte besta kolokan
egondenez,ezdakartel
lehiaketarik egin, eta
aurtengo besta iragarri-
ko duen kartela, Elkar-
tearenlogotipoadiseina-
tu zuen Juan Angel Pe-
rotxenari eskatu zaio.

Auzolana Erratzun
ArizkunetaErratzuar-

teko bidea obretan da-
go. Arizkun herritik Xa-
marreko bordaraino bi-
deanzementuabotazen
Udalaren akordio baten
bidez.BainaXamarreko
bordatik Erratzuko kan-
posanturako zatia egin
gabe gelditu zen, bere
egoera tamalgarria izan
arren.Honenbeharraiku-
sita, Erratzuko alkateak
auzolanera deitu zituen
herritarrak, eta hilabete
batez, bidea prest eta
berrituauzteaesperodu-

te.Lehenbizikozatiaegi-
na da eta aste hondar
honetan,gelditzendena
akitzeaesperodute.Ho-
ri bai, kontuan hartu be-
harko da, bi astez ezin
izanen dela gaineko bi-
detik ibili. Bide batez,
Erratzuko alkateak he-
rritar guzien parte-har-
tzeaeskertunahi izandu.

Merkatarien
kanpaina
Bertan gastatu fite lelo-

pean, Bertan Merkatari-
en Elkarteak udaberriko
kanpaina berria abiatu
du. Ekainaren 10era bi-
tartean erosketak egiten
diren dendetan, seiluen

bidez txartelak betetzea
da kontua. 2.000 euroko
sari bakarra egonen da,
ekainaren19kogoizean,
elkartekodendetangas-
tatzeko.

BAZTAN

GIZARTEA � UDALA

Giza laneko
langileek Elizondoko
arkupeak margotu
dituzte

UTZITAKO ARGAZKIA

Langile babestuak Elizondoko arkupeetan aritu dira lanean. Argazkian langileak ageri dira,
Santi Aldako zinegotziarekin eta Laura Andresena enplegu babestuko arduradunarekin.

‘Behikaka.com’ egitasmoa berriz abian
Iazkoarrakasta ikusi-

ta eta egoera ekonomi-
koakberdintsusegitzen
duelako, bigarren aldiz
Behikaka.com ekimena
antolatuduXorroxinIrra-
tiak uztailaren 24rako.
Zelaia2.500laukitanba-
natukoda,etahorieida-
gozkien boletoak salgai
paratudituzteeskualde-
koostatuetakomertzio-
etan (5 euro). Internet
edo telefonoz ere eska
daitezke.Hirusariakba-
natzekoarduradunakhi-
ru behin izanen dira, eta
behikakakerabakikodu
zein diren irabazleak.
Lehenkoloteanhau-

ekdirasariak:Donostia-
koMiramonArbelaitz ja-
tetxean, bi lagunentzat
afaria; Fiteroko bainue-
txean, bi lagunentzat hi-
ru eguneko egonaldia
pentsioosoan;Arabako
KanpezukoIbernalolan-
detxean, bi lagunentzat

bi gau eta bi gosari; Lur-
lan produktu lotea eta
IrungoOiassoMuseora-
ko zortzi sarrera.
Bigarrenlotea: Hon-

darribiakoRamonRote-
ta jatetxean bi lagunen-
tzatotordua;Nekaturlan-
detxean bi lagunentzat
bigauetabigosari;Kan-
tabriako Quijaseko Po-
sada de Vinuevan bi la-
gunentzat bi gau eta bi
gosari; Aroa ardo lotea
eta Oiasso Museorako
zortzi sarrera.
Hirugarrenlotea:Do-

nostiako Artzak jate-
txean,bi lagunentzatafa-

ria; Castillo de Gorraiz
hotelean, bi lagunentzat
spa,afaria, logelaetago-
saria;ArabakoSamanie-
goJauregian,bi lagunen-
tzatgauaetagosaria;La-
ket Bioren produktu lo-
tea eta Oiasso Museo-
rako zortzi sarrera.
Ostatuko tragoxken

truke sariok ere zozke-
tatuko dira: Zumaiako
Talasoterapianhamarla-
gunentzatzirkuitua; Iza-
bako Txapatera lande-
txean, sei lagunentzat
asteburukoegonaldiaeta
AizarozkoOstatuanbila-
gunentzat afaria.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Arras erantzun ona izan
zuen ekimenak joan

den urtean.
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ORDENANTZA BERRIAK � EZTABAIDAN

Udalak bere burua
Batzar Nagusiaren
gainetik jarri nahi
duela salatu du Ezker
Abertzaleak
Ordenantzak
berritzeko
prozesua
baloratu du

TTIPI-TTAPA
«Ordenantzak berri-

tzekoegoeraezdaego-
kia izan». Hala adierazi
zuen Ezker Abertzaleak
hilaren 19an, Ordenan-
tzak berritzeko proze-
suarenharira,Elizondon
egindako agerraldian.
Historian, jendartean
Ordenantzek «erabate-
kogarrantzia»izandute-
la azpimarratu zuen eta
hortaz parte hartu nahi
izandutelaberritzerako-
an:«legeakaitortzendio
Baztaniarautzekoauke-
ra berezia, Ordenantze-
tanbilduzgauzatukode-
na.Aukerahoriezdasoi-
likkomunalakkudeatze-
ko, baizik eta Baztanen
gobernatzekoetaadmi-
nistratzeko ahalmen
osoaematenduenada».
Ezker Abertzalearen

irudiko,Ordenantzakbe-
rritzekoeginziren14bile-
retan,«Baztangojendar-
tearen %15 guttienez
baztertua gelditu zen
Baztango Instituzioeta-
tik, NaBai eta UPNk ha-

laerabakibaitzuten».Eta
gaineratu zuenez, «ma-
kurrena» zera da: «Na-
Baik eta UPNk ez dute
inolako asmorik agertu
jendartearenelkarbizitza
garatzeko, baizik eta le-
gefaxistetanoinarrituta-
ko inposizio bidea era-
maten ari dira»
22alegazioaurkeztu-

ta, «kezka eta interesa»
badagoelanabarmendu
zuen agerraldian Ezker
Abertzaleak,baina Uda-
laren jarrera, «onartezi-
na»delaerranzuen,«ze
alegazioegindituen iku-
sirik. Berriz ere frogatu
du gauza garrantzitsue-
nekinBatzarNagusiaren
gainetik jarri nahi duela
bere burua». Ordenan-
tzak Berritzeko Batzor-
deetan lortu ez duena
«dekretuz inposatu nahi
duela»leporatuzion.«La-
rriena», halere, «Ezker
Abertzaleko ordezkaria
bazterreangelditukoden
bertzeBatzordebatplan-
teatu izana da».
Ezker Abertzalearen

hitzetan,«Baztangojen-
darteakbertzelakoBaz-
tan bat nahi du, jendea-
renpartehartzekoauke-
raematenduena,eraba-
kiakBaztango interesen
alde hartuko direnak».

BAZTAN

UTZITAKO ARGAZKIAK

36.545 euroko inbertsioa egin da Berroetako frontoian
Hainbat berrikuntza egin ditu Udalak Berroetako frontoian urte honetan. Bertzeak
bertze, zolarri berria paratu da, eta horrekin batera, paretak pintatu, frontisa garbi-
tu, goiko egurrak barnizatu, jokatzeko eremuaren lerroakmarkatu, errotulazioa be-
rritu eta eskuleku berria paratu da. Kanpokaldean, frontoirako sarbidea ere egoki-
tu da, etamalda jarri. Lan hauek guztiek 36. 545,02 euroko gastua eragin dute. Ar-
gazkian frontoia lehen –goiko bi irudiak– eta orain –beheko irudiak–.

UTZITAKO ARGAZKIAK

17.168 euroko inbertsioa egin da Arraiozko frontoian
Bere garaian, erran gabe gelditu zenez, Arraiozko frontoia nola gelditu den aipatu-
ko dugu. Pilotalekuaren errebotea egitura metalikoarekin eta polikarbonatoarekin
itxi da. Horrez gain, frontoiaren gibeleko aldeko erlaitza hormigoitu da, eta altzairuz-
ko sareak paratu dira, laxoan jokatzerakoan teilak ez hausteko. 17.168 euro gosta
dira eta argazkian ageri den itxura honekin daude orain.

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO
Julen Mitxeltorena, Mari Karmen Irungarai eta Isaak Rekalde mahaian, prentsaurreko egunean.
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BAZTAN

15 plaza daude
adineko eta
mendekotasuna
dutenendako

TTIPI-TTAPA
FranciscoJoakinIriar-

te zahar-etxean egune-
ko zerbitzua paratu du
martxan Iruñeko IDEA
enpresak, 2009ko uztai-
letik zahar-etxearen ku-
deaketazarduratzenden
enpresak. Gizarte Ongi-
zate Departamentuaren
oniritziahartuondotik,15
plaza sortu ditu adineko
eta mendekotasuna du-
ten pertsonendako.
Egoitzanbehinbetiko

sartuordez,proposatzen
den alternatiba da egu-

nekozentroarena,etaho-
rren bidez, erabiltzaileek
eguna zahar-etxean pa-
sadezakete,etaarratse-
an familiarengana buel-
tatu lo egitera. Zaintza
orokorra,osasunkontro-
la, funtzioenerrehabilita-
zioa, lan bidezko terapia
animazio soziokulturala,
jangela... Hainbat zerbi-
tzu eskaintzen dira.
Erabilerareniraupena

erediferentea izandaite-
ke:hilabetebaterakoedo
egun bakarrerako. Hila-
beteosoarenkostea550
eurokoa da, egunean
zortzi orduko zerbitzua
aukeratuz gero, eta 300
eurokoa,lauordurakona-
hi izanez gero. Egun ba-
karreko prezioa, berriz,
40 eurokoa da.

GIZARTEA � ADINEKOAK

Eguneko zentroa
ideki du Elizondoko
zahar-etxeak

ARGAZKIA: LANDER SANTAMARIA

Bigarren mailako jubeniletan txapeldun
Denboraldia akituta, Baztan Futbol Taldea txapeldun izan da jubenilen mailan, bi-
garren mailan. Hortaz, hurrengo denboraldian, jubeniletako lehen mailan aritzeko
aukera izanen du, beti ere, kanporaketak irabaztea lortzen badu. Argazkian joka-
lariak, Lauri Calvo eta Tomas Garmendia entrenatzaileekin.

ARGAZKIA: LANDER SANTAMARIA

Patxi Meoki Nafarroako txapeldun Master 50 mailan
Azken orduko aldaketak tarteko, senior etamaster mailetako Nafarroako Txirrindu-
laritza Txapelketa Baztanen jokatu zen. Baztango Lehen Itzulia izan zen, eta aldi
berean, Nafarroako Kopa-Pedro Canarias Memorialerako puntuagarria. Ziga eta
Arizkun aldean 86,3 kilometro egin zituzten, eta Bagordin akitu. Master 50 mailan,
Patxi Meoki elizondarra izan zen garaile –argazkian, ezkerretik hasita bigarrena–.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

Baztan Frankismoaren Garaian erakusketa azken eguna ortzeguna
«Historia errepikatzea ez dugu inork nahi, baina ez errepikatzeko lehenik eta behin
ongi ezagutu eginbehar da».Halaxe adierazi zuen zuenMartinGardekBaztanFran-
kismoarenGaraianerakusketarenaurkezpenean.JuainasPaulArzakLekarozko ins-
titutukohistoria irakaslearekinbateraegin zuenprentsaurrekoaetanabarmenduzu-
tenez, «duela30urtearte isiltasuneta iluntasunhandia zegoenetahonelakoerakus-
ketak hainbat etxeetako istorioak azaleratzen laguntzen du». Erakusketa ortzegun
hau, hilak 27, bitarte Arizkunenea Kultur Etxean egonen da. Institutuko ikasle eta
irakasleek 20 urteotan argazki, irudi eta eta idatzizko testigantzak bilduz egindako
lan mardula da, eta 1936tik 1975erako garai gogor hura jasotzen duena.

UTZITAKO ARGAZKIA

55 partaide bildu dituzte Elizondoko zahar-etxean egin diren
mus, seises eta partxis txapelketek, eta hauek izan dira sari-
dunak: mus txapelketan, Jose Telletxea eta Juan Cruz Irureta
txapeldun; 2. Juan Jose Durruti eta Agustin Gabasa; 3. Ve-
nancio Zozaia eta Jose Antonio Gonzalez; 4. Jesus Gaztanbide
eta Santiago Larre; Seis txapelketa: 1. Dolores Oses; 2. Maite
Almandoz; 3. Consolación Elizalde; 4. Inocencia Arriada.
Partxis txapelketan: 1. Pilar Matxin; 2. Jesus Mª Eskudero;
3. Sor Carmen Oiartzabal eta 4. Aurelia Basterrika.
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UDALA � PROIEKTU BERRIA ELIZONDON

Ibai-parkea eginen du Udalak
Baztan errekaren inguruan
300.000 euroko
laguntza lortu
da Espainiako
Gobernutik

TTIPI-TTAPA/ M. OTEIZA
Merkataritzaetaturis-

moa indartzeko helbu-
ruarekin, hainbatproiek-
tu ditu eskuartean Uda-
lak,etahorienarteandau-
de, ForuPlaza urbaniza-
tu eta Baztan errekaren
meandroaberreskuratuz,
ibai-parkeasortzearena.
Virginia Aleman alka-

tearen irudiko, errekaren
ingurua«baztertuaetaur-
banizatugabedago»,bai-
na aldi berean, «eremu
ederetalasaiada,pasea-
tzekoetadenbora-pasa-
rako egokia. Horregatik,
etaherrigunetikhurbilda-
goelako,aukeraparega-

bea duen eremua da».
Kirola egiteko aukera

eskainikolukeenibai-par-
keaegin nahi duUdalak,
JaimeUrrutia Karrikaren
inguruan zirkuitu itxi bat
eginez, eta oinezko eta
txirrindulariei garrantzia
emanez: Pedro Axular

Karrikanhasikoda ibilbi-
dea, erreka parean, eta
bidean, zoladura eta to-
kiberdeaktartekatuko li-
tuzkete.PedroAxularKa-
rrikaren amaieran, plaza
bat eraiki nahi da, eta ai-
re librean, gimnasio bat.
Hortik aitzinera, bimetro

zabaleko bidea egokitu-
ko litzateke oinezko eta
bizikletendako, mean-
droaaldebatetik bertze-
razeharkatuz,PedroAxu-
lar Karrikatik parkeraino.
Zati honetan egurrezko
pasabideak paratu nahi
diraerrekagainean.Per-
gola batekin itzal eremu
bateresortuko litzateke,
bankuekin. Bideak fron-
toi luzera segituko luke,
eta inguru horretan ska-
tepistabateraikinahida,
baita zuhaizti bat ere.
Merkatuko Plazara aile-
gatuta,hemenbertzeper-
golabateginnahida,eta
hortik aitzinera, Jaime
UrrutiaKarrikarekin lotu-
ko litzateke ibilbidea.
Ibai-parkea egiteak

1,298 milioi euroko gas-
tua sortuko luke, baina
NaBaik estatuko aurre-
kontu orokorretan egin-
dakozuzenketarenbidez,
300.000 euro lortu dira.

BAZTAN

info@ttipi.net
(0034) 948 63 54 58

UTZITAKO ARGAZKIA

Ibai-parkeak eginen
lukeen ibilbidea.

Elizondoko
bestetako
kartel lehiaketa
Aurten lehenbiziko al-
diz, Elizondoko Herriak
bestetakokartellehiake-
taantolatudu.Irekiaiza-
nen da eta nahi adina
lan aurkezten ahal iza-
nen dira. Ondoko tes-
tua agertu beharko da:
Santioak 2010 Elizon-
doko bestak-fiestas de
Elizondo.Euskarridigita-
lean aurkeztu beharko
dira, eta horrekin bate-
ra, orri batean inprima-
tua. Euskarri digitalak
lelo bat izanen du, eta
lelo hori daraman gu-
tun-azal batean egilea-
rendatuakidatzibehar-
ko dira. Lanak Herriko
Etxeko buzoian sartu
beharko dira ekainaren
22ko12:00etarako.Ko-
rreo arruntez bidaltze-
kotan, ekainaren 17a
baino lehenhelbideho-
netara bidali behar da:
Herriko Etxea Jaime
Urrutia 4, 31700Elizon-
do(Nafarroa).Elizondo-
koBestaBatzordeaiza-
nen da epaimahaia eta
ekainaren 23an jakina-
razikodaepaia.Irabazle-
ak 300 euro eta zikiro-
rako bi txartel eskura-
tuko ditu.

‘Kalera oinez?
Doike!’
Oinez ibiltzekoedobi-
zikletarenerabilerabul-
tzatzeko, abian den
Kalera oinez? Doike!
kanpainaren barne,
ekainaren 6an, herri
guztietan ordu bateko
ibilaldiaeginenda.Eli-
zondotik hurbil diren
herrietatik,Elizondorat
antolatuko dira ibilal-
diak, eta urrunago di-
renetan,bertaneginen
da paseoa. 12:00etan
Elizondonelkartukodi-
ra familia guztiak, eta
Osasun Etxeko ardu-
radunekhaurbakoitza
zapi banarekin saritu-
ko dute.

� FLASH

UTZITAKO ARGAZKIA

Zerbitzu publikoak eztabaidan
Ezker Abertzaleak antolatuta zerbitzu publikoei buruzko solasaldia egin zen maia-
tzaren 13an Elizondon. 27 bat lagunek LABekoMikel Saralegik eskainitakomintzal-
dianparte hartu zuten. Zerbitzu sozialen etaongi-izate estatuarenaurrekariei buruz-
ko argibideak emateaz gain, oraingo egoeraz aritu ziren, «azken hamarkadetan era-
soaldi neoliberalaren gerizpean nagusitu den logika pribatizatzailea eta merkan-
tilistaren ondorioak azpimarratuz». Akitzeko, ezkerrekoa eta abertzalea izanen den
alternatibaren inguruan azalpenak eman ziren: «zerbitzu publikoen publikotasuna
bermatu behar da, eta horien kontrolean eta kudeaketan komunitateak parte har-
tzeko mekanismoak paratu behar dira». Gaineratu zuenez, «solasaldia aukera pa-
regabea izan zen hurbildutakoak ideologikoki eta politikoki kokatzeko, eta batez
ere, azken aldian Udalak zerbitzu publikoak pribatizatzeko egin duen hautuaren ai-
tzinean erantzundinamika herritar eta ezkertiar bat aktibatzeko gakoak zahazteko».
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HEZKUNTZA � IKASTEGIAK

Baionaldean
euskarazko
ikastegi berria
idekiko dela jakin
da Herri Urratsen
3 000 gazte
bilduko ditu
Seaskak laster

Franck DOLOSOR
27. Herri Urrats bes-

tak usaian baino jende
gutiago bildu du, baina
berri ainitz jakiteko egu-
na izanda. Baionaldean
bigarren hezkuntzako
ikastetxe berria eginen
da, kolegio bat eta lizeo
bat bilduko dituena, ha-
in xuxen. Aipagarria da
lizeoorokorraizateazga-
in, sail profesionalak eta
teknologikoakereeskai-
nikodirelahor.Euskarak
urrats berria eginen du
beraz,orainarte,sailoro-
korrak baizik ez baitzi-
renirakastenikastoletan
etahainbeharrezkoaden
formakuntzaprofesiona-
larik ez.IparraldekoEus-
kararenErakundePubli-
koak Seaskari ematen
diondirulaguntzaemen-

datukodaaurtenetagai-
nerat, Iparraldekoauza-
pezen biltzarreko buru-
ak, Senpereko auzape-
za denak, jakinarazi du
galdetukoduelaherrigu-
ziek dirulaguntza bat
bozkadezatenikastolen
alde.Bineurrihoriekon-
gi etorriak dira Seaskari
ematenzionlaguntzatti-
kitukobaituEuskoJaur-
laritzak. Koldo Teillitu
Ikastolen presidentak
ihardoki du ez dutela gi-
belerategitendutenurra-
tsik onetsiko eta ikasto-
lak parean izanen ditue-
la beti Jaurlaritzak.

3 000 GAZTE
Seaskak 200 ikasle

gehiago izanen ditu las-
ter, errannahibaita3eta
18urtearteko3000gazte
bilduko dituela orotarat.
Aurtengo Herri Urratse-
ko irabaziekin,bi ikasto-
la berri idekiko dituzte
Itsasun eta Lekornen.

Azken hortan, herriko bi
gaztetxo ibiliko dira: Le-
kornen bizi direnGaxin-
toeneako bi haur ttikiak!

Bi heriotza
Aitzineko egunetan,

adin ederreko bi herritar
ezagun azken egoitza-
rat eremanak izan dira.
Joset Borthaire Audet
ibarrundarra1923koan-
dredena mariaz sortua
zen.Ofiziozkamiungida-
ria zen eta afizioz pilota-
ria, bistan da! Bere ka-
miunarekinetxeakegite-
ko tresnak banatu izan
ditu Lapurdi osoan.
Léonanaiazenarekinari-
tzen zen, Bokalen lehe-
nik eta gero Senperen.
Pilotarridagokionez,Je-
an Ithourria bere adiski-
de haundiak TTIPI-
TTAPAri erran dio, «xin-

txoki ainitz aritu zela pi-
lotan. Ez zen xapeldun
haundia izana baina ali-
maleko jokalaria zen,
funtseanfamiliakomuti-
koguziakbezala».Ithou-
rriaoroitdaMixeletaJo-
set Audet anaiak Mau-
letarrenkontraarituzire-
labehinBidarraikolurre-
ko plazan. 40 punduko
partidak bi oren eta 40
minuta iraun zuen! Eta
azkenean, senpertarrak
nagusi. Arretxean ikasle
zirelarikIthourriaketaJo-
set Audetek elgarrekin
presentatu eta erdietsi
zuten orduko Certificat
d'étude diploma. Sen-
pertarrek gogoan dute
orainoBestaBerrikoka-
pitainaizanzela.Etxeko-
akinguruanizanditube-
ti, laguntzaetamaitasun
haundia emanez.

Bertzalde,Véronique
Bereau, sortzez Zamo-
ra, ere zendu da maiatz
erditsuan. Aipagarria da
Beronika berri emaile
xaharrena zela gan den
urteankaleratuzenSen-
peretik Senpererat oroi-
tzapenbilduman.1917ko
erearoaren 20an sortu
zen Xuhanainean, Xe-
rrenda auzoan. Zazpi
haurrideen artean gaz-
teenazen.1936anLoren-
tzoBereauArantzansor-
tu zen Kamietako seme
zaharrenarekinezkondu
zen. Euskal herritar aini-
tzek bezala, Lorentzok
etaBeronikakherritikgan
behar izanzuten lanegi-
terat.LabennenLandee-
tan bizitu dira luzaz bai-
na loturak atxiki dituzte
betisorterriarekin.Dolu-
minak familiei.

ARGAZKIAK: FRANCK DOLOSOR
Pentsatutako helburuak lortu ezinik gelditu da Herri Urrats, eguraldiak ez baitzuen lagundu.

SENPERE
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SARA

ERRUGBIA � OSPAKIZUNAK EKAINAREN 5EAN

20 urte bete dira ‘basurdeek’ Frantziako
Txapelketa lehen aldiz irabazi zutenetik
Ekainaren 5ean
lehen txapel
hori ospatuko
dute herriko
errugbizaleek

Xan HARRIAGUE
1990eko ekainaren

3aegunhandia izanzen
gureherrikoerrugbi tal-
dearentzat. Lehen aldi-
koz hirugarren mailako
Frantziako Txapelketa
irabazi zuen, Bidarte
menean hartuz 16 eta
12.
Egun handi hori go-

goratzeko besta anto-
latu du elkarteak, eta
datorrenekainaren5ean
ez da ekitaldi eta giro-
rik faltakoAnimaineako
zelaian. Horren kari,
duela 20 urte txapelke-
ta irabazizutenakerrug-
bianaritzen ikustekoau-

kera izanen da.
16:30ean Sararians

edo taldea sortu denez
geroztik hura markatu
duten jokalarien selek-
zio baten kontra ariko
dira. Horren ondotik

gazteek ere haien par-
tida izanen dute. Egu-
na bukatzeko duela 20
urte izan zen moduan,
ospakizuna izan da na-
gusi aperitifarekin eta
afariarekin.

Informazioagehiago
nahi dutenek edo afari-
anhaien tokia atxiki na-
hi dutenek honako hel-
bide honetan egin de-
zakete www.sarako-
izarra.fr.

UTZITAKO ARGAZKIA

1990ean Frantziako txapelketa irabazi zuten jokalariak eta taldeko zuzendaritzako kideak.

Sarako Itzulia
ekainaren 6an
Aurten ere gure bazte-
rrak maite dituztenek
mendizmendietaoiha-
nez oihan ibiltzeko au-
kera izanen dute Itzu-
liaren kari. Ekainaren
6anizanenda,igandea-
rekin. Usaiako itzulia
eginenduteZohalmen-
ditik,LarruneraetaIban-
telinbarnaAxuriara,pla-
zara itzuli aitzin. Guzti-
ra 45km izanen dira
2.200 metroko malda-
rekin. 07:00etan abia-
tuko da ibilaldia, baina
aitzinetik izena eman
beharkoda. Informazio
gehiagonahi izanezge-
ro, webgune hau bisi-
tatudaitekehttp://axu-
ria.monsite.wanadoo.fr
edoTTIPI-TTAPAren39.
orrialdera joan.

� FLASH
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Zihara Taberna Urra, Lesakakoa,
maiatzaren 3an.
Asier Telletxea Iribarren, Etxalarkoa,
maiatzaren 3an.
Ianiz Kevin, Etxalarkoa, maiatzaren
6an.
Idoia Narbarte, Sarakoa, maiatzaren
8an.

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

HERIOTZAK
Brigite Ivandekics, Sarakoa, apirila-
ren 29an.
Jakobo Eskudero Etxeberria, Goi-
zuetakoa, maiatzaren 15ean, 86 urte.
Fernando Ezkurra Sagardia, Oiere-
gikoa, maiatzaren 5ean, 64 urte.
Mª Milagros Agirrezabala Irazusta,
Leitzakoa, maiatzaren 6an, 59 urte.
Jose Ignacio Amorena Latasa, Eli-
zondokoa, maiatzaren 11n, 81 urte.
FranciscoOlanoBaraibar, Leitzakoa,
maiatzaren 11n, 89 urte.
Josefa Alduntzin Gogortza, Leitza-
koa, maiatzaren 4an, 71 urte.
JosefaZozaiaGoñi,Beintza-Labaien-
goa, maiatzaren 8an, 80 urte.
Victoriana Maritorena Etxebere,
Amaiurkoa, maiatzaren 16an, 86 urte.
JoseJoaquinErregerenaVeraPotxo-
lo, Iturengoa,maiatzaren 14an, 58 urte.
Jose Manuel Osakar Goienetxe, Eli-
zondokoa, maiatzaren 16an, 95 urte.
Jose Mª Gaztelumendi Exposito,
Igantzikoa, maiatzaren 17an, 69 urte.
MicaelaErasunMindegia, Iturengoa,
maiatzaren 17an, 87 urte.
Bittori Arraztio Agerralde, Oizkoa,
maiatzaren 18an, 93 urte.

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

SORTZEAK

.

Joxemi
JORAJURIA TELLETXEA

Elgorriagan, 2008ko maiatzaren 27n

II. URTEURRENA

Urak dakarrena
urak daroa

Zuk emandakoa
gurekin gelditzen da.

ZURE FAMILIA
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45 eta 25-34
kilometroko
zirkuituak
izanen dira

TTIPI-TTAPA
Arantzako Mendi

Itzuliaren ondotik, ai-
tzinekoaleanaipatube-
zala, igande honetan
eginen da Baztangoa,
Lekarozen hasi eta aki-
tuko dena. Eta horien
ondotik, ekainaren 6an
Sarakoa eginen da, eta
ekainaren 13an Lesa-
kakoa.

XIII. SARAKO ITZULIA
Aurten XIII. edizioa

duenSarakoMendi Itzu-
lia ekainaren 6an iraga-
nen da, Axuria Mendi
Taldeak antolatuta. Ohi
bezala, 45 kilometroko
ibilbidea izanen da eta
2.200 metroko malda
duena.
Izen-ematea egun

bereaneginbeharkoda
Sarako kiroldegian,
06:30etik aitzinera, eta
12euroordainduta. Ize-
na emandakoan, ibilta-
ri bakoitzak txartela bat
izanen du, eta kontrol
tokietan hori erakutsi
beharko du. Ibilaldia,
ber r iz , 07:00etat ik
08:00etara bitartean
abiatuko da.
Sarako plazan hasi

eta Suhalmendi, Santi-
nazio, Iturriederreta,La-
rrun, Lizuniaga, Ibante-
lli,Lizarieta,SarakoUso-
tegia, Atxuria, Zugarra-
murdi eta Istilarten bar-
na ibiliz, berriz Sarara
itzulibeharkodutemen-
dizaleek. Xehetasunak
http://axuria.monsite.-
wanadoo.fr web orrian

edo (0033) 559 542014
telefonora deituta.

LESAKAN BI AUKERAN
BetiGazteElkarteak

antolatzen duen Lesa-
kakoMendi Itzuliaekai-
naren13an, igandeare-
kin, eginen da, aurten
hamargarren aldiz.

Bertze aldietan be-
zala, bi ibilbide izanen
dituzte aukeran parte
hartzen dutenek: luzea
–34 kilometrokoa eta
1.800 metroko desni-
bela duena– eta labu-
rra–25kilometrokoaeta
1.200 metroko desni-
bela duena–.

Ibilbide motza au-
keratzen dutenek itzuli
hau egin beharko dute:
Lesakakoplaza (79me-
tro),Sastrin (433metro),
Amekarrungo ataka
(670metro), Burnaizte-
gi (714metro), Bianditz
(844 metro), Errenga
(780 metro), Ikatzulo

(500metro),Olazar (165
metro) eta Lesakako
plaza.
Luzea nahi dutenek,

berriz, hauxe: Lesaka-
koplaza(79metro),Sas-
trin (433 metro), Ame-
karrungo ataka (670
metro), Izurriztiko lepoa
(783 metro), Artikutza
(322 metro), Elizmendi,
Eskas (670metro),Bur-
naiztegi (714 metro),
Bianditz (844 metro),
Errenga (780 metro),
Ikatzulo (500 metro),
Olazar (165 metro) eta
Lesakako plaza.
Aurreinskripzioaegin

nahiduenakwww.men-
dizmendi .com web
orriarenbitartezeginde-
zake,12euroordaindu-
ta. Itzulia,berriz, 07:00-
etan abiatuko da.

MENDI IBILALDIEN ZIRKUITUA � EKAINAREN 6AN ETA 13AN

Sara eta Lesakako mendi itzuliak
eginen dira heldu diren igandeetan

ARGAZKIAK: AXURIA MENDI TALDEA, KULTURKARI ETA ONINART
Goiko argazkian mendizaleak Sarako Itzuliko kontrol postu batean. Behekoak, berriz, Sara
eta Lesakako mendi itzulien perfilak dira.

SARAKO ITZULIA

45
KILOMETRO

eta 2.200 metroko
desnibela dituen

itzulia da Sarakoa.
XIII. edizioa da aurten-
goa eta ekainaren 6an

izanen da.

LESAKAKO ITZULIA

25-34
KILOMETRO

dituzten ibilbideak
izanen dituzte mendiza-
leek aukeran Lesakako
Itzulian. Ekainaren 13an

izanen da.

KIROLA
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Sariak
eskualdeko
kenshientzat
izan dira

TTIPI-TTAPA | URDAZUBI
NafarroakolehenKen-

po txapelketa jokatu zen
maiatzaren 8an Urdazu-
bin. Nafarroako Karate
Federazioarenbaitanda-
goen kenpo saileko 89
kenshi (kenpo kirolariak)
bildu ziren eta Kata (for-
mak),defentsapertsona-
la eta kumite (borrokal-
diak) konpetizioak egin
ziren hainbat mailatan.

KATA INFANTIL
1. Lorea Iribarren
(Urdazubi)
2. Iraia Gillenea (Bera)
3. Imanol Iribarren
(Urdazubi)

KATA JUBENIL NESKAK
1. Ana Mitxelena
(Urdazubi)
2. Daniela Perdomo
(Bera)
3. Iratxe Saitua
(Urdazubi)

KATA HELDUAK GIZONAK
1. Luis Mª Altolagirre
(Bera)
2. Izei Gillenea ( Bera)
3. Jon Zelaieta (Bera)

KATA SENIOR EMAKUMEAK
1. Idoia Iturria (Etxalar)
2. Ana Mª Arburua
(Doneztebe)
3. Koro Irazoki
(Zugarramurdi)

DEFENTSA PERTSONALA
HAURRAK
1. Lorea Iribarren
2. Imanol Iribarren
3. Aimar Larralde (Etxa-
lar) eta Oihan Iribarren

DEFENTSA PERTSONALA
JUBENILAK MUTILAK
1. Izei Gillenea
2. Ion Bengoetxea
(Urdazubi)
3. Asier Irazoki (Bera)

DEFENTSA PERTSONALA
JUBENIL NESKAK
1. Ana Mitxelena
2. Iratxe Saitua
3. Daniela Perdomo

DEFENTSA PERTSONALA
HELDUAK
1. Edorta Iturria (Etxalar)
2. Luis Mª Altolagirre
3. JuanLuisLaurnagarai
(Arraioz)

DEFENTSA PERTSONALA
SENIOR NESKAK
1. Koro Irazoki

2. Josune Etxeberria
(Urdazubi)
3. Ana Mª Arburua eta
Idoia Iturria

DEFENSA PERTSONALA
SENIOR GIZONAK
1. Jose Mª Sarratea (Ur-
dazubi)
2. Jose Antonio Dagerre
(Bera)
3. Jorge Velez (Bera)

KUMITE INFANTIL
1. Modesto Ordoki
(Doneztebe)
2. Goiatz Jauregi
(Etxalar)
3. Julen Telletxea (Bera)

KUMITE JUBENIL MUTILAK
1. Izei Gillenea
2. Asier Irazoki

3. Ion Bengoetxea

KUMITE JUBENIL NESKAK
1. Daniela Perdomo
2. Ana Mitxelena
3. Iratxe Saitua

KUMITE HELDUAK GIZONAK
1. Edorta Iturria
2. Luis Mª Altolagirre
3. Angel Bergara

KUMITE SENIOR GIZONAK
1. Jose Mª Sarratea
2. Txomin Iribarren
(Urdazubi)
3. Jorge Velez

Bertzalde, gogoratu,
ekainaren 5ean herrial-
deen arteko kenpo txa-
pelketa eginen dela Eli-
zondoko kiroldegian.

UTZITAKO ARGAZKIA

Urdazubiko saioan, bi kenshi lehian.

KENPO � NAFARROAKO LEHEN TXAPELKETA

89 kirolari lehiatu
dira Urdazubin egin
den Nafarroako
kenpo txapelketan

43 korrikalarik
parte hartu
zuten, horietatik
bi emakumeak

TTIPI-TTAPA | URDAZUBI
Fernando Etxegarai

beratarrak irabazi zuen
maiatzaren15ean,Urda-
zubikoSalbatorebesten

barne jokatu zen Kon-
trabandisten Lasterke-
tan. 41minutu inguruko
denbora behar izan zu-
en10,3kilometroeta500
metroko desnibela du-
en ibilbidea osatzeko.
Joseba Plaza markina-
rra (Bizkaia) izan zen
bigarrena, eta podiuma
Patxi Irazoki igantziarrak
osatu zuen.

Guztira 43 korrikala-
rikpartehartuzutenUr-
dazubiko lasterketan,
eta horietatik bi baino

ezziren izanemakumez-
koak: lehena helmuga-
ratu zena Ana Liron de
Robles izan zen eta bi-

garrenaPaulaCharron.
43korrikalarienarte-

an,eskualdekohainba-
tek parte hartu zuen.

KORRIKA � KONTRABANDISTEN LASTERKETA

Fernando Etxegarai
nagusi Urdazubiko
krosean

ARGAZKIA: NOEL EYHERAGARAY
Korrikalariak garai bateko kontrabandisten zakuarekin.
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Beste bost
talderen kontra
neurtuko ditu
indarrak Aresok

TTIPI-TTAPA | ARESO
Aresoko lur gaineko

sokatira taldeakhasidu
denboraldi berria. Da-
goeneko 680 kilokoen
jardunaldi guztiak joka-
tu ditu –joan den igan-
deanegitekoazenazke-
na Bizkaian– eta orain,
640 eta 600 kilokoen
txapelketak gelditzen
zaizkio.580kilokoanez
du parte hartuko.
Aresoko taldearekin

batera, lehian ari diren
taldeakGoiherriAetaB
(Erandio , B izka ia ) ;

Gaz ted i ( Lauk i z ,
Bizkaia);Mutriku (Gipuz-
koa)etaGetxo (Bizkaia)
dira.
640 kilokoen lehen-

biziko jardunaldiaetxe-
an jokatuko du Aresok,
larunbat honetan, ma-
iatzak29.Horrenondo-
tik,bigarrenaekainaren
12an eginen da Marti-
artun (Bizkaia). 640 ki-
loko txapelketaren
azken jardunaldia ekai-
naren 20an izanen da
Aian (Gipuzkoa).
Ekainaren 27an ha-

sikoda600kilokoen le-
hia Loiun (Bizkaia), eta
bigarren saioa Amoro-
ton jokatukodauztaila-
ren 3an. 600eko azken
jardunaldia Erandion
(Bizkaia) izanen da.

SOKATIRA � EUSKAL HERRIKO LEHIA LUR GAINEAN

640 kiloko txapelketako
lehen saioa jokatuko da
larunbatean Areson

7,5 kilometroko
ibilbidea egin
beharko dute
lasterkariek

TTIPI-TTAPA | NARBARTE
BertizaranaEgunaren

barne,herrikrosaeginen
daekainaren5ean,Nar-
barten. Aurtengoa hiru-
garrenedizioa izanenda
eta 11:00etan abiatuta,
lasterkariek 7,5 kilome-
troko ibilbidea egin be-
harko dute.

IZEN-EMATEA
Izenaematekoegun

berean egin beharko
da, bortz euro ordain-
duta.

SARIAK
Helmugaratzen den

lehenbizikoak trofeoa
eta bildots erdia jasoko
ditu;bigarrenak trofeoa
etabi txuletaetahiruga-
rrenak trofeoa eta ar-
doa.Horrez gain, Berti-
zaranako lehenbizikoa-
rentzat txapela eta ar-
doa izanen dira.

KORRIKA � HIRUGARREN EDIZIOA

Bertizaranako
krosa ekainaren
5ean eginen da
Narbarten

UTZITAKO ARGAZKIA

Eskualdeko korrikalariak bikain Zegama-Aizkorrin
Eguraldi kaxkarrari aurre egin, eta Zegama-Aizkorri Mendi Maratoi ezaguna egin
zen maiatzaren 16an eta eskualdeko ordezkaritza ere bikain ibili zen. Euskadiko
selekzioan aritzen den Fernando Etxegarai beratarrak meritu handiko laugarren
postua eskuratu zuen, 04:13:32kodenborarekin. Kilian Jornet irabazleak baino 17
minutu gehiago behar izan zituen ibilbide gogorra osatzeko. Manttale taldeko ko-
rrikalariak ere bikain ibili ziren; Iñigo Lasaga etxalartarra 12. izan zen (04:28:34);
UnaiSantamariahernaniarrak29.postuaeskuratuzuen(04:41:14); IñakiLarraña-
ga beratarra 144. postuan helmugaratu zen, (05:29:40); Josu Unsion beratarra
219.postuansartuzen(05:53:39);AitorMitxelena lesakarra229. izanzen(05:55:29)
eta Josema Uitzi beratarra 237. postuan sartu zen, (05: 58:48). Erronkariko Adi-
Ike taldean ari den Asier Etxeberria lesakarrak 407. bukatu zuen (07:50:22).

HERRI KIROLAK � PROBA KONBINATUAK

Eskualdeko kirolariak
nagusi Herri Urrats
Torneoan
Nafarroa
Garaiarekin
zazpi lagun aritu
dira taldean

TTIPI-TTAPA | SENPERE
Nafarroa Garaiak ira-

bazi zuen Herri Urrats
eguneanSenperekoain-
tzira inguruan jokatu zen
Proba Konbinatuetako
Herri Urrats Torneoa, fi-
naleanBizkaiamendera-
tuta. Lau herrialde aritu
zirenlehian,seikiroletan:
lasto-jasotzea, trontza,
txokor-biltzea, harri-al-
txatzea,txinga-eramatea
etaingude-altxatzea.Le-
hennorgehiagokan,Biz-
kaia Lapurdiri nagusitu

zitzaion, eta bigarrengo-
an Nafarroa Garaia Gi-
puzkoari. Finalean, be-
rriz, nafarrek segundo
batzuetako aldea atera
zieten bizkaitarrei. Nafa-
rroa Garaiko taldea es-
kualdeko zazpi kirolari

hauek aritu ziren: Iñaki
Bereau (Igantzi), Mielan-
jelSukuntza (Leitza),Pa-
txi Irazoki (Igantzi), Igor
Lasaga-Javier Galarregi
(Bera-Etxalar), Karlos
Sein(Igantzi)etaJosetxo
Urrutia (Leitza).

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Lasaga eta Galarregi arpanean Nafarroa Garaiko taldean.
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Erakusketak
ELIZONDO
Baztan Frankismoaren
garaian

Maiatzaren 27ra arte
Lekarozko institutuko
ikasleek egindako era-
kusketa Arizkunenean.

Iparretik hegoaldera
erakusketa

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

Pedalkadak
iraunkortasunerantz

Maiatzaren 31tik
ekainaren 13ra
erakusketa ikusgai
Arizkunenean.

Bertsoak
BERA
Eskolarteko
txapelketaren finala

Maiatzaren 28an Na-
farroako Eskolarteko
bertsolari txapelketaren
finala Kultur Etxean. Bi-
dasoako Bertsopaper
lehiaketaren sari bana-
keta ere bai.

LEITZA
IKAren 20. urteurrena

ospatuz jaialdia

Maiatzaren 29an IKA-
ren urteurreneko bertso
jaialdia kiroldegian
19:00etan. Andoni Ega-
ña, Sustrai Colina,
Amets Arzallus, Aitor
Mendiluze, Sebastian
Lizaso, Unai Iturriaga,
Jon Maia eta Aitor Sa-
rriegi.

GOIZUETA
Bertso barrikotea
Iskibi kanpinean

Ekainaren 4an
Sebastian Lizaso eta
Iñaki Murua ariko dira.

Ospakizunak
LEITZA
XXXIII. Kultur Aroa

Ekainaren 6ra bitarte
hainbat ekitaldi. Xehe-
tasunak 28. orrian.

DONEZTEBE
Errekaren Eguna

Ekainaren 4an eta
5en hainbat ekitaldi.
Xehetasunak 19. or.

NARBARTE
Bertizarana Eguna

Ekainaren 5ean hain-
bat ekitaldi antolatu di-

tuzte gazteek. Xeheta-
sunak 24. orrian.

Solasaldiak
ELIZONDO
Kalera? Oinez doike!
solasaldia

Maiatzaren 31n Mugi
zaitez! Zure osasunak
eskertuko dizu! solasal-
dia Arizkunenean
20:00etan.

Feriak
ETXALAR
XVIII. Gasna Feria
Eguna

Ekainaren 6an Gasna
Feria antolatu du 18.
aldiz Altxata elkarteak.
Xehetasunak 13. or.

Bestak
ALMANDOZ
Bestaberri bestak

Ekainaren 2tik 6ra
Bestaberri bestak. Xe-
hetasunak 31. orrian.

Ipuin kontalariak
ETXALAR
Haur eta gurasoentzat

Ekainaren 4an Isabel
Milleten eskutik ipuin
kontaketa Kultur Etxe-
an. 3, 4 eta 5 urtekoen-
tzat 17:00etatik 17:30-
era eta 6-12 artekoen-
tzat 17:30etik 18:30era.

Antzerkiak
ELIZONDO
Trokoloren antzezlana
frontoi zaharrean

Ekainaren 3an Trokolo
antzerki taldearen
Pies para qué os quie-
ro antzezlana frontoi
zaharrean 16:30ean. 9
urtetik goitiko haurrei
zuzendua.

Kontzertuak
ALMANDOZ
Bestetan rock
kontzertua

Ekainaren 4an kon-
tzertua eskainiko dute
Ratakalba eta Koman-
do Kastaña taldeek
gauerditik aitzinera.

ARIZKUN
Elizondoko Abesbatza
Ttikiaren emanaldia

Ekainaren 6an kon-
tzertua eskainiko du
Elizondoko Abesbatza
Ttikiak 12:00etan
Arizkungo komentuan.

DONEZTEBE
Mendi Abesbatza
elizan

Ekainaren 4anmeza
ondotik kontzertua es-

DONEZTEBE-SUNBILLA|2010.06
Mendi Abesbatzaren
Udaberriko kontzertuak

Ekainaren4anDoneztebekoeli-
zan eta biharamunean Sunbi-
llakoan kontzertuak eskainiko
dituMendiAbesbatzak,polifo-
nia eta folklore kantuekin.

Kontzertuak

ALMANDOZ | 2010.06.02/06
Bestaberri bestak, ohitura
betez Aurora eta guzi

Almandozko Bestaberri bestak
ospatuko dira. Urteetako ohitu-
rari eutsiz,BestaBerri egunhan-
dian, ekainaren 3an, Aurora iza-
nen dute, Bixentek alaiturik.

Bestak

ETXALAR | 2010.06.06
XVIII. Gasna Feria Eguna
antolatu du Altxata elkarteak

Goizean taloak, sormen taile-
rra,artisauak, trikitixaetaperku-
sio emanaldia eta gasna lehia-
ketaeginendira.Herribazkaria
eta gero dantzariak ariko dira.

Feriak

maiatzak 27-ekainak 9

PROPOSAMENA

LEITZA
IKAren 20. urteurrena
ospatzeko bertsoak

IKAren 20. urteurrena
ospatzeko bertso jaialdi
handia antolatu du
maiatzaren 29an Lei-
tzaldeko euskaltegiak.
Maddalen Lujanbio
txapelduna izan ezik,
Euskal Herriko txapel-
ketako azken finalista
guziak izanen dira kirol-
degian 19:00etan hasi-
ko den saioa eta zortzi-
kotea osatzeko Sebas-
tian Lizaso ere izanen
da. Gai-jartzailea, be-
rriz, herria izanen da.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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HarakinadaPatxiPi-
kabea, baina kiro-

lean,mendianetakorri-
ka, egindako ibilbidea-
gatikereezagunda.Se-
me-alabenaitadaorain
etagelditzenzaionden-
bora pixarra «korrika
egiteko eta haurrekin
egoteko»erabiltzendu.
«Denbora librea baino
gehiago bertze gauzei
kendutakodenborada»,
dio.Garai batean zaldi-
an ibiltzea eta Zuraiden
golfean aritzea aunitz
gustatzenzitzaion,«bai-
nahaurrak jaiozgerozti-
kaneznaizaritu».Egun-
karia egunero irakurri
etaetxeanmendiaribu-
ruzko liburu pilaka ba-
ditu ere, ez du irakurza-
letasun handiegirik.
Oporretan ateratzen
saiatzen da, «orain ha-
urrek eskola bukatzen
duteneanastebete joa-
nen gara Tarragona al-
dera, eskapadatxo bat
egitera, kanpinean ere
izan gara». Denbora
librearenantolaketaeta
asteburuko planak ere
aldatuzaizkiourtehaue-
tan Pikabeari. «Lehen
larunbatean lagunekin
ibili, afaldu eta juerga
izaten zen; gaur egun
haurrei eskaintzen dio-
gu denbora gehiena».

Seme-alabekin
erabat aldatzen da
denbora librearen
antolaketa

Nire aukera

Patxi PIKABEA
Berako harakina eta kirolaria

kainiko du Mendi
Abesbatzak.

SUNBILLA
Mendi Abesbatza
elizan

Ekainaren 5eanmeza
ondotik kontzertua es-
kainiko du Mendik.

LEITZA
Euskal Herria kantari,
Musunbordaren alde

Ekainaren 5ean
18:00eta plazan Mu-
sunborda baserriaren
aldeko festan izanen
dira Pantxoa eta Peio,
Erramun Martikorena,
Patxi Saiz, Thierry Bis-
kary, Jaione Olazabal
eta Jon Gurrutxaga,
Mahai inguruko taldea,
Jeiki Abesbatza…

Lehiaketak
BERA
Sanestebanetako
kartel lehiaketa

Ekainaren 4a arte
aurkezten ahal dira
lanak Herriko Etxean.

Mendi ateraldiak
BAZTAN
Baztango Itzulia

Maiatzaren 30ean
Lekaroz-Lekaroz 38.
km.ko ibilaldia antola-
tu dute Baztango
Mendigoizaleek. Irtee-
ra 07:00etatik
07:30era.

Aiako Harrietara

Ekainaren 6an Aiako
Harrietara ateraldia
antolatu dute Baztan-
go Mendigoizaleek.

SARA
Sarako Itzulia

Ekainaren 6an Sara-
ko Itzulia antolatu du
Axuria mendi taldeak.

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

www.ttipi.net
(agenda)

Urte batzuk badira Patxi Huarte Zaldi Eroa be-
re marrazkiak egunero plazaratzen hasi zela.

Geroztik,berepertsonaiakerreferentziaezinbertze-
ko bihurtu dira aunitzentzat: eguna alaitzen duen
printzaargitsubatgoizero,alderdiaskodituenerrea-
litateapintzelkadaarinez jasotzendakiena.Samur-
tasuna eta zorroztasuna elkartzen daki Zaldi Ero-
ak, jenialtasun ukitu batekin. Horrez gain, aldako-
rrak dira bere marrazkiak eta pertsonaiak, gizar-
tearen bilakaerarekin eta denboren martxarekin
itxuraldatuz doazenak. De Rerum Natura 3 hone-
tan, 2007ko udatik 2009ko bukaera arteko komi-
ki-tiren antologia bat aurkituko dugu, eta garai ho-
rretako gertakari eta protagonistak: hala nola, Bra-
veheart Ibarretxe edo Napoleon Lopez, Normali-
zatzaile nagusi bihurtu nahi duena. Hainbertzeko
protagonismorik ez izan arren, badira garai hau
markatu duten bertze pertsonaia batzuk eta lagun
zaharragoak ere:MitxelenXVI.a eta bere laguntzai-
leYoda,GizonJakintsuaetaM'ongolomorroia;The
Organization-eko lagunak, La Pelota Basqua…

Norbere etxean, sukalde lanak egiten lagundu
nahi du sukaldean.comwebguneak. Aski izan-

go duzu horretarako janari izenen artean aurkitzea
prestatu nahi duzun aza, oilasko edo legatz hori.
Jakiaren izenaren gainean ziztatu eta hainbat erre-
zeta erraz ageri dira. Denborarekin, Euskarazko
ErrezetategiNagusibihurtunahidutesukaldean.com.
Milatik gora errezeta erabilgarri jarri dituzte bidea
ibiltzen hasteko. Baina etorriko dira berriak. Sukal-
dean.comen ez duzu jaki edo osagai arrarorik to-
patuko, edota sukaldean lan egiteko era aldrebe-
sik. «Sen ona erabiltzea dugu lege eta gauza onak
jateko zaletasuna eta sukaldean gozamenez ibil-
tzekoa ere bai» diote. Nolabait esateko, ondorio-
sukaldea da proposatzen dutena: aunitz eta erne
ibilitakoarena. «Eta orain ez geratu lotsaturik ate-
an. Gustu baduzu, sar zaitez sukalde bertaraino,
gutti dira eta munduan leku hobeak».

Todo va bien lanaz geroztik bi urte pasatu on-
doren, Memok hamabortz kantu argitaratu di-

tu, heldutasun musikala erakutsiz. Heldutasuna,
maiz, taldearen berezko soinuan aldaketa esan na-
hi du, baina hau ez da horietako kasu bat. La ale-
gría de molestar taldeak finkatutako parametroen
barnean dagoen lana da: malabarismo musikalen
ausentzia taldearen puntu indartsuei lekua uzteko:
hitzak etamelodiak. Punka,monarkia,mugak edo-
ta guraso eta seme-alaben arteko erlazioez dihar-
tuten kantu zuzenak, zentzu ironiko eta umoretsu
batean, beti ere. Ahotsek protagonismoa lortzen
duten melodiak, azkenik, haien dioten moduan,
«kantatzeko estribiloak sortuz...». Arriskutsua da
estilo jakin batekin talde bat etiketatzea, bainaMe-
monmusikarien esperientziak estilo jakin batenga-
nako gustuarekin bat egin du. Memok egiten du-
en punk-rockak iturri ezberdinetatik edan izan du,
eta honela dago islaturik diskoko kantu guztietan.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2010

De Rerum Natura 3

Liburua

PATXI HUARTE

«ZALDI EROA»

Gor Diskak, 2010

La alegría de molestar

Musika

MEMO

Etxean egiteko
errezeta bikain askoak

Internet

SUKALDEAN.COM
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ZERBITZUAK
denetarik

LANA
eskaintzak

DONEZTEBEko ama ba-
tek haurrak zainduko li-
tuzke, orduka edo hila-
beteka. �679 210910.
Frantsesa dakien 34 urte -
ko mutil bat asteburue-
tan ostalaritzan edo ber -
tze lanetan ariko litzate-
ke. �677 687558 (16:00 -
etatik aitzi nera deitu).
Mutil gazte bat edozein
lanetan ariko litzateke.
�638 767153.
Emakume bat josten,
haurrak zaintzen edo
etxeak  garbitzen ariko li -
tzateke. �618 916556.

LANA
eskariak

BERA. Jatetxe batean
asteburuetan sukaldean
aritzeko pertsona ardu-
ratsua eta gogotsua be-
har da. Esperientzia pix-
ka bat izatea eskatzen
da. �654 385363.

MOTORRAK
salgai

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

Garajea aukeran. �650
264156.
ELGORRIAGA. Etxebi-
zitza salgai. 3 solairu eta
lorategiarekin. Oso eguz-
kitsua. Egoera onean eta
l eku  l asa i an .  � 609
701035.
BERA. Agerra auzoan pi-
sua salgai. Eguzkitsua
eta bista onekin. Gas na-
turala eta kalefazioa. Sar -
tzeko prest. �948 630485
(deitu eguerdi eta arra -
tsaldetan).
ELIZONDO. Maurizio eta
Felix plazan pisua salgai.
3 logela, 2 bainugela, su-
kaldea, egongela, tras-
telekua eta garaje plaza
ditu. Eguzkitsua eta mo-
b lez ta tua .  P rez ioa :
21.300.000 Pta (128.000
euro). �616  510624 / 676
760206.
ELIZONDO. Paularenan
pisua salgai. 2 logela,
egongela, sukaldea, bai-
nugela, despentsa eta
trastelekua. Hagitz egoe -

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

BERA. Telefonicaren on-
doan, garajea errentan
emateko. �687 950368.

ZERBITZUAK
denetarik

Apiterapia erlauntzako
produktuak erabiltzen di-
tuen terapia da. Gaitz as-
kotarako erabilia, adibi-
dez: artrosia, artritisa, zia-
tika, gerrimina, diska
etendura... Argibide ge -
hiagorako: �649 531070. 

ra onean. Leiho guztiek
kanpokaldera ematen
dute. Prezioa: 147.250
euro. �639 003860.

ETXEBIZITZAK
errentan eman

BERA. Pisua errentan
emateko. 3 logela eta bi
bainugela. Mobleztatua.
�646 091754.
IRUÑA. Pisua errentan
emateko. Nafarroako
Unibertsitate Publikotik
5 minutura. 3 logela lau
l agunen t za t .  � 630
045413.
DONEZTEBE .  Pisua
errentan emateko. 3 lo-
gela, 2 komun, sukaldea
eta egongela haundiare-
kin. Gela guztiek kanpo-
ra ematen dute. �699
798207.

ETXEBIZITZAK
errentan hartu

DONEZTEBE edo ingu-

ETXEBIZITZAK
salgai

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.
ERATSUN. 3 borda sal-
gai, lur eremuarekin.
�943 217817.
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.
DONEZTEBE. Eguzkie-
der kalean –tailer ingu-
ruan–, 2. eskuko kalefak-
ziodun pisua salgai. 3 lo-
gela, bainuela, egonge-
la eta trastelekua. Pisua-
ren prezioa: 27.000.000
pezeta (163.000 euro).

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 erantzukizunik

BAZTAN, 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): 42,00 € (-2,00)

Zerri gizena
1,124 € kiloa. (+0,037)

Zerramak:
0,380€ Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 3,83 (-0,03)
1.koa 3,53 (-0,03)
2.koa 2,96 (-0,03)
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 3,93 (-0,03)
1.koa 3,63 (-0,03)
2.koa 3,13 (-0,03)

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: 2,70/2,80
Zaldi-behorrak: 1,55/1,69
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 5,40/6,10
8-10 kilokoak: 4,30/4,60

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(maiatzaren 7tik 14ra bitarteko prezioak)
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Ford C-maxTDCI autoa
salgai. 115 zaldikoa.
2009koa eta 2012ra ar-
teko  ga ran t i a rek in .
17.000 kilometro. Klima-
tizagailua, bluetooth,
MP3, isofix, kristal bel -
tzak, argi eta euri sen -
tsoreak, abiaduraren kon-
trola, karroaren tzako bo-
la. Egoera ezin hobean.
Prezioa: 15.000 euro,
transferentzai barne.
�699 634554.

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

Gas-gas hp wild 300
quad salgai. 2005ekoa.
Traje osoa dohainik: bo-
tak, galtzak, kamiseta,
eskularruak, kaskoa eta
betaurrekoak. Prezioa:
1.950 euro. �619 556948.

ANIMALIAK
salerosketak

Bi ahari mutur gorrisal-
gai. �659 081422.

Monturako lau behor
salgai. Hauetako bat

umearekin eta bertzea
karroak tiratzeko hezia.
�690 722683.

Lau urteko ahariasalgai.
�667 053015.

Artzain zakurkume ale-
maniarrak salgai. �680
351417.

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.

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

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.

Kanpin karroa salgai.
Imaz-Puma 3 markakoa.
Egoera onean, gutxitan
erabilia. Bi logela (1,35ko
zabalerakoak) eta beste
bat (1,20koa) logela/jan-
tokia izan daitekeena,
mahaia eta bankuekin.
Lau pertsona eroso ego-
teko modua. Aurreko ge-

la bat ere (abantzea) lor -
tzen ahal zaio (3,90x1,20).
Muntatzeko erraza. Ka-
rroa fibrazkoa. 550 euro.
�635 477949.

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

OSOKO BILKURAREN AKORDIOAK
• Udaleko Osoko Bilkuraren akordioa, 2010eko martxo-
aren 25ekoa: Udal Plan Orokorraren Kaxernako (A4)
ekipamenduaren erabileraren aldaketa xehakatuaren es-
pedientea hasiera batez onestea. 

• Udaleko Osoko Bilkuraren akordioa, 2010eko apirilaren
29koa: Udal Plan Orokorraren 2. Sektorean aldaketa xe-
hakatuaren  espedientea hasiera batez onestea. 

• Udaleko Osoko Bilkuraren akordioa, 2010eko apirilaren
29koa: Udal Plan Orokorraren Aldaketa Xehakatuaren
espedientea, hiri lur-zoru industrialean baimendutako
erabilerak (Hirigintza Arautegiaren 17. art.) aldatzen due-
na, hasiera batez onestea. 

Espediente hauek jendeaurrean izanen dira hilabete ba-
tez, dagokien iragarkia NAOn argitara ematen denetik.

Bera, 2010.05.03
ALKATEA, Josu Iratzoki Agirre

urtebetetzeak

Sunbillako ENEKO HERRERA

URROZek ekainaren 13an 13
urte beteko ditu. Aunitz urtez
eta 13 mila muxu zure lagunak
diren Iraide eta Garaineren par-
tetik. Ongi pasa eguna!

JONE ETXEPARE ELRIO. Aupa gure
trikitilaria! Zorionak eta on gi pasa
9. ur te betetzean. Mu  xu haundi bat
familiaren partetik.

Sunbillako PAKO PETRIRENA

ARRETXEAk ekainaren 13an urte-
ak beteko ditu. Aunitz urtez
familiaren partetik eta berexiki
Iraide eta Garaineren partetik.
Ongi pasa eguna atautxi!
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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

OIHAN PINTO MARITXALAR rek 
urtea eginen du ekainaren 9an.
Zorionak Endika anaiaren 
partetik.

Berako IORITZ GOIENETXEk 5 urte
bete ditu maiatzaren 19an.
Zorionak Oier eta etxeko guz-
tien partetik. Zorionak bihurri!

EKIÑE SALGADO
SOLO lesakarrak
maiatzaren
14an 4 urte bete
ditu. Zorionak
eta muxu haun-
di bat atta, ama,
June eta ama -
txiren partetik.

Auzako ZELAI
SARRATEA ALDAZ -
ek 2 urte beteko
ditu ekainaren
2an. Muxu bat
gure prin tze sari.
Aita, ama, aita -
txi-ama txi eta
osaba Angel Mª.

LOREA SANTES TE -
BAN zubietarrak 
6 urte egin ditu
maiatzaren
15ean. Aunitz
urtez familia gu -
z   iaren eta be re -
xiki atta, ama eta
Mikelen partetik.

UNAX ZABALETA
leitzarrak 2 urte
bete zituen
maia  tzaren
24an. Zorionak
etxeko xaltxe -
roari aitatxo eta
amatxoren par-
tetik. Muxu bat!

Lesakako JANIRE
OTXANDORENAk 
4 urte bete ditu
maiatzaren 20 -
an. Zorionak 
familia guztia-
ren, eta berexiki
zure anaia Ai-
marren partetik.

Lesakako amatxi TRINIk eta
JANIREk urteak bete dituzte maiat-
zaren 20an. Zorionak eta muxu
aunitz familia guztiaren partetik. 

OIHAN PINTO MARITXALAR rek 
ekainaren 9an urtea beteko du.
Zorionak maitea, aita, ama eta
Endika anaiaren partetik.

Gure etxeko printzesak 5 urte
potolo beteko ditu ekainaren
8an. Hartu itzazu 5 muxu eta
besarkada handi ama eta
Landerren partetik.

UXUE LEKUONA AGIRRE berata-
rrak ekainaren 7an 2 urte bete-
ko ditu. Zorionak Irungo familia-
ren partetik. Muxu haundi bat!

Zubietako JONEk 5 urte beteko
ditu ekainaren 8an. Mila kilo
zorion Xune, Mirari, Unai eta
Aimarren partetik. Prestatu
berendu goxoa!

Zorionak JANIRE OTXANDORENAri
maiatzaren 20an 4 urte bete di-
tuelako. Muxu aunitz zure lehen-
gusuen partetik.

Urrozko MATTIN!! Maiatzaren
18an 2 urte bete ditu. Muxu
handi bat bihurri!! Guraso, 
aitatxi, amatxi eta osabaren 
partetik.

MIKEL berata-
rrak 3 urte be -
te  ko ditu ekai-
naren 11n. Zo -
rionak eta muxu
pila-pila Bera,
Lesa ka eta
Igantziko fami-
liaren partetik.

NIKO GARCIA

ARANZADIk maia -
tzaren 20an 6
urte bete ditu.
Zorionak eta
muxu bat ama,
Juampa, Daniela
eta Mu gerdiko
guzien partetik.

Maiatzaren
25ean MIKEL

ITURRIAk
5 urte bete ditu.
Zorionak 
txapeldun! Atta,
ama eta Olaia.

Zorionak Etxalarko OLAIA eta
MIKEL ITURRIAri, ekainaren 9an
eta maiatzaren 25ean 8 eta 5
urte beteko dituztelako. Muxu
haundi bana etxekoen partetik.

Aresoko ZURIÑE eta UXUEk urteak
bete dituzte maiatzaren 21ean
eta 27an. Zorionak zuen lagunen
partetik. Ea apari goxo batera
gonbidatzen gaituzuen. Muxuk!

IÑAKIk eta bere BIRRATAUTXIk ekai-
naren 4an eta 12an urtea eta 83
urte beteko dituzte. Zorionak eta
muxu haundi bana familiaren
partetik.

Sunbillako JUSTA IBARRA eta hiru
bilobek maiatzean urteak beteko
dituzte. Zorionak eta muxu handi
bana familia osoaren partetik.

Izeba MIRARIk bertze urte bat
beteko du ekainaren 10ean.
Aunitz urtez eta 26 muxu haundi
Saioaren eta lagunen partetik!

EKIÑE GOÑI OSKOTZek maiatzaren
31n urtea beteko du. Zorionak
Arantzako familiaren partetik,
berexiki bere anaia Egoitzen par-
tetik.

Maiatzaren 21 -
ean Berako JOSU
ALTZUGARAI ETXE -
BESTEk 7 urte be -
te ditu. Aunitz ur -
tez eta muxu bat
Ga ra zi, Jon eta
Koro ren partetik.
Aupa Reala!

EKIÑE GOÑI

OSKOTZek urtea
beteko du
maiatzaren
31n. Zorionak
eta muxuak
Oizko familia-
ren partetik.

UNAI ALTZUGARAI

ARANBILLET

beratarrak 
6 urte beteko
ditu ekainaren
4an. Zorionak
Almandozko
familiaren 
partetik.

UNAX PERURENA VALERO irunda-
rrak 3 urte bete ditu maiatzaren
24an. Zorionak eta muxuak
Aizoaingo izeba-osaba eta
bereziki Janire eta Iraiaren 
partetik.

UNAX PERURENA VALERO irunda-
rrak 3 urte bete ditu maiatzaren
24an. Zorionak eta hiru muxu
haundi, Iturengo atta, amatxi,
osaba-izebak eta nola ez, bere
arreba Naroaren partetik.

Erratzuko MARIAN ETXEBERRIAk
maiatzaren 11n 18 urte bete
zituelakoz eta NAROA BIKONDO

JAURENAk maiatzaren 29an urteak
beteko dituelakoz, zorionak etxe-
koen partetik, eta berexiki
Enaitzen partetik.

OIHAN MARTINEZ

LEIZA. Zorionak!
7 urte maiatza-
ren 23an! Ongi
pasatu al
zenuen urtebe-
tetze eguna?
Muxu haaaaun-
di bat!

AITOR BARAIBAR GORTARI oronoz-
tarrak 3 urte beteko ditu ekaina-
ren 8an. 3 muxu haundi ama,
atta eta Maialenen partetik gure
traktoristari.

MAIALEN eta AITOR BARAIBAR

GORTARI oronoztarrek 6 eta 3
urte beteko ditu maiatzaren
27an eta ekainaren 8an.
Zorionak eta muxu haundi bana
Olaia, Eider eta Lorearen parte-
tik. Prestatu tarta goxoa!

MAIALEN BARAIBAR GORTARI oro-
noztarrak 6 urte beteko ditu
maiatzaren 27an. 6 muxu haundi
etxeko printzesari ama, atta eta
Aitor bihurriaren partetik.

IMANOL BIURRA -
RENA ORTIZek 5
urte bete ditu
maiatzaren 13 -
an. Zorionak eta
muxu pila fa mi -
liaren parte tik.
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