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Aitor AROTZENA
Komentuak50urteDo-
namarianetazuk40ur-
te… Gauzak aunitz al-
datualdiradenboraho-
netan?
Asko aldatu dira. Ni eto-
rri nintzenean lehengo
usadiozaharbatzukhar-
tu nituen, baina gero
Kontzilioarekinaldatuzi-
ren gauzak. Pozik hartu
genituen berrikuntzak,
nahiz eta berez komuni-
tatea besteak baino ire-
kiagoaden.Heziketazeta
formakuntzazarduratzen
den komunitatea da eta
horrekaskolaguntzendu
gaur eguneko mundura
egokitzeko. Gu klausu-
ran bizi gara, baina ez
mundutikaparte.Batzuek
uste dute kartzelan gau-
dela edo lainoetan, eta
ezdakiguladeuskanpo-
anzergertatzenden, eta
ez da horrelakorik. Gure
bizitzaJainkoarentzat,Eli-
zarentzat eta gizartea-
rentzaterebada.Gainon-
tzeanantzuaizangolitza-
teke. Ni etorri nintzene-
an bi barrote harrapatu
nituen,berehalabatken-
duzutenetageroztikde-
sagertu egin dira. Janz-
teko ere toka bat izaten
genuen,denaestaliak,lu-
rreraartekoarropa…eta
hori aldatu egin da.
Elkarbizitzak garrantzi
handiaduzuenegune-
rokoan…
SantaTeresakgarrantzia
ematenzionelkarbizitza-
ri. Pertsona sozialak ga-
ra eta behar dugu harre-

man hori, elkarren tratu
hori,gainontzean laupa-
reten artean itxiak…Ho-
rregatik, egunaren anto-
laketan, eguerdian eta
arratseanelkarrekinego-
teko eta solasteko ordu-
bete izaten dugu. Oreka
bat behar da.
Lana ere zuen bizimo-
dukobestezutabeada.
Somatzen al da krisia
komentu barrenean?
Enkuadernazio lanekin
segitzendugu,bainaegia
da lana gutxitu egin de-
la. Krisia izan daiteke al-
de batetik, baina gaur
egun Internetetik jaso-

tzendu jendeakmaterial
guzia.Gauzakhainazkar
doaz!Gaurzerbaitasma-
tzen baduzu, bihar bes-
te norbaitek zerbait be-
rriagoasortukoduetaal-
de horretatik, egunera-
tzeko Internetek azkar-
tasunhoriematendu.Ha-
lere, nahikoa dugu dau-
kagun lanarekin. Iruñeko
dendabatendako jostun
lanaereegitendugu,gor-
tinak, maindireak, baina
orain ez dugubordaturik
egiten: gazteek ez daki-
te eta zaharrekbixtagal-
du dute. Garai batean,
Doneztebekopalioaegin

genuen, oso dotorea,
GorputzEguneanegural-
di ona denean ateratzen
omen dute. Beste alde-
tik, oilobatzukbaditugu.
Arrautzak etxerako iza-
ten ditugu, baina sobe-
rangelditzendirenaksal-
du ere egiten ditugu.
Amuarrainekin segitzen
dugu, bertan jateko, sa-
garrak, udareak, pikuak,
gereziak txoriak jaten di-
tuzte gehien bat, urrak,
intxaurrak…Gurebizitza
xumea da eta bizitzeko
adina ateratzen dugu.
Eta beste zutabea:
otoitza…
Egunean 5-6 ordu otoi-
tzean ematen dugu.
06:30ean esnatu eta
07:00etan otoitza izaten
dugu, gorespenak, gero
meza, 09:00etan gosal-
du eta 13:00 arte lana.
Eta arratsaldeko bezpe-
rak, 18:30ean, kantatu
egitenduguotoitza.Goi-
zean eta arratsaldean
ordubeteko otoitza egi-
ten du norberak, elizan,
baratzean, gelan, nahi
duen tokian…Otoitz ira-
kurriak ere izatenditugu,
santuen irakurgaiak…
Kanpokojendearentzat
bazkariakematenditu-
zue eta lotarako osta-
tua ere baduzue…
Hori otoitzera etorri nahi
duenarentzat aukera da,
hauezbaitahotela.Haus-
narketarako, lasaitasu-
nean egoteko, gogoeta
egin eta otoitzera etorri
nahi duenarentzako au-
kera da.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Olatz Garmendia azpeitiarra, Donamariko komentuko Ama Nagusia da.

40 urte daramazki Olatz Garmendia azpeitia-
rrak Donamariako karmeldarren komentuan
bizitzen. Apirilaren 20an mende erdia bete
zuten mojek Donamarian eta ospakizun han-

dia egin zuten maiatzaren 15 eta 16ko aste-
buruan, kontzertuarekin eta herri bazkariare-
kin. Aitzaki horrekin, beraien bizimoduaren
eta urte hauetan izan diren aldaketen berri

eman digu gaur egun Ama Nagusia denak.
Donamariarrekin «harreman oso ona» dutela
erran digu, baina kanpoko jendeak «gero eta
guttiago ezagutzen gaitu».

Olatz GARMENDIA | Donamariako komentuko moja

«Klausuran bizi gara, baina ez
hodeietan edo Mundutik aparte»

BIZIMODU BEREZIA
«Gazteenak 33 urte
ditu eta zaharrenak
84. Duela urte batzuk
giro osoa erlijioak har-
tua zuen eta erraza-
goa zen moja sartzea.
Gaurkoa beste mundu
bat da eta gure bizitza
oso berezia da, ez da
mundu guziak egin
dezakeena. Halere,
komentu barruan ere
gauzak aldatu egin
dira eta askoz gehia-
go ateratzen gara,
irekiagoak gara»
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Aitor AROTZENA
2003ko apirilean ireki

zituen ateak Jorge Otei-
zaMuseoEtnografikoak
etaorai, JavierZigamar-
golariaren lanak hartzen
dituenetik, bisitari kopu-
rua berretu egin da.
Ana Larruy Baztango

udal kultur teknikaria eta
Ana Mari Marin margo-
lariaetaMuseoEtnogra-
fikoaren Lagunen Elkar-
tekokideaizanditugugi-
darimuseokobisitan.Be-

raiek aipatu digutenez,
Iturria-Reparaz familiak
2001. urtean eman zion
Elizondoko herriari Pu-
rioseneaerabiltzekobai-
mena,Baztangohistoria
eta usadioak bilduko zi-
tuenmuseoa paratzeko.
Proiektua2003anjarrizen
martxan eta Jorge Otei-
zaMuseoEtnografikoak
urte horretako apirilean
ireki zituenateak.Orioko
artista handiak hasiera-
tik sustatu zuenmuseoa

eta izenaz gain, 2002an
lorategian ikus daiteke-
en Amatasuna eskultura
eman zion.

30.000 BISITARI
Zazpi urte hauetan

30.000 bisitari baino ge-
hiagoizandituMuseoak.
AnaLarruykaipatudigu-
nez, «Aste Santuan mila
pertsona inguru pasatu
dira, eta zenbait hilabe-
tez obrengatik ere itxia
egon da, baina halere,

jende aunitz pasatu da».
Aurten, Javier Zigaren
margolanakekarridituzte
eta horrek bisitari kopu-
rua berretu duela aipatu
digute. Nafarroako Go-
bernuaren eta Javier Zi-
ga Fundazioaren
koadroakdau-
de ganba-
ran,baina
Museo
Etnogra-
fikoaren
txoko

bakoitzean ere badaude
txoko horren aurkezpe-
na egiten duten koadro-
ak «etortzen denak ko-
herentziabatikusdezan»,
AnaLarruyrenerranetan.
Artzainari buruzko mar-

golana, artzaintza-
rekin lotutako

tresna
etno-
grafi-
koen
txo-

TURISMOA� JAVIER ZIGAREN MARGOLANEK BISITA KOPURUA BERRETU DU

Elizondoko Museo
Etnografikoak 30.000
bisitari baino gehiago
hartu ditu zazpi urtetan
Antzinako bizimoduaren erakusgarri diren hainbat
tresna, jantzi eta irudi biltzen dira Puriosenean

Elizondoko Puriosenea edo Mairuen
Etxean sartzen denak denboran
gibelera egiten du. Hamarkada edo
mende batzuk gibelera egiten ahal
du bisitariak, garai bateko Baztango
bizimoduaren erakusgarria diren

tresna, irudi, jantzi eta jostailuak
biltzen dituzten txokoak ikusten
baditu. Edo K.A.ko 2500 edo 2000
urtera arte egin dezake gibelera,
patioan dagoen Soalarko iruinarria
begiratzen badu.

JavierZigaEtxandi (1877-1960) Iruñeansortu zen.
Amarenaldetiketaezkontz-kontuakzirelaetaBaz-
tani loturik zegoen. Baztango paisajea, baztanda-
rrak eta haien ohiturak pintatu zituen. Bere lana-
renerroakErromantizismoondoanetaErrealismoa-
ren barneratzen dira. Parisen egon zen eta Inpre-
sionismoaren eta Inpresionismo ondoaren erabi-
lera eta teknika berriak ekarri zituen handik. Ia ge-
nero eta teknika guztiak landu zituen maisuki. Zi-
garen pintura doitasun teknikoan eta ongi ikasita-
ko lanbideanoinarritzenda; egiazkopinturatik ha-
ratago doa, pintura handi, orekatu eta lasaia egi-
ten baitu. Bere pintura dokumentu soziologiko eta
etnografikoadaeta, horri esker, gaur egungo ikus-
lea ezinbertzean galduriko antzinako mundi bate-
rantz eramaten du.

BILAKAERA ARTISTIKOA
- Lehen aldia. Formazioa (1892-1908)
- Madrilgo aldia (1909-1911)
- Bidaia Europara (1911-1912)
-Pariskoaldia: Formazioaetasendotzea(1912-
1914)
- Helduaroa (1915-1936)
-Konpromisopolitikoa.GerraZibila (1936-
1939).Politikokikonprometitua izanzen.
Ideianazionalistekinbat,euskarareneta
euskal kulturaren defentsore izan zen.
Iruñeko udaleko zinegotzi ere izan zen
EAJren izenean. 61 urte zituela tortu-
ratu eta urte eta erdiz kartzelan sartu
zuten (Kartzelako marrazkiak).
- Azken Aldia (1939-1960)

Nor izan zen Javier Ziga?
� JAVIER ZIGAREN SOSLAIA

Baztan Ikastolako haurrak Museo Etnografikoa bisitatzen. Ekainean eta u
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Museo Etnografikoaren Lagunek
Elkarteko lehenbiziko bazkidea da
Ana Mari Marin margolari elizonda-
rra. JorgeOteiza zenaren lagun han-
dia, Orioko artista bikainakMuseoa-
ri izugarrizko bultzada eman ziola ai-
patudigu: «JorgeOteizakaunitzbul-
tzatu zigunMuseo Etnografikoa egi-
ten.Ez lagundubakarrik,behieiakui-
luarekin bezala, horrelaxe ibiltzen
zitzaigun…AtariandaukagunAmata-
sunaeskulturautzizigun…Aunitzzor
diogu». Museoa sortzeko egindako
lanaz eta Puriosenean bildutakoaz
harromintzoda,bainaoraindikherri-
tar aunitzek ez dutela ezagutzen us-
te du: «Segur naiz Elizondoko jen-
dearen %50a baino gehiago ez de-
lamuseoanizan.Ezdutehemendau-
kagunaltxorraezagutzen,ezdakiho-
netan egin dugun lanaren berri. Lau
«eroek» egin genuen lana. Neronek,
Galiziatik hasi eta Euskal Herria bi-
tarte, Kantaurialde guzian ibili nin-
tzen,gurearengisakomuseoakbisita-
tzen. Gero gauzak erosten hasi gi-
nen,hemennireakdirengauzaaunitz
daude, bertze batzuk utziak, erosi-
ak,NafarroakoMuseoakutzitakokoa-
droak…Sukalde zaharra eraikitzeko
jendeari eskatu eta jendeak norma-
lean ez dizu uzten, badaezpada…».
Orai,JavierZigamargolariaren la-

nakMuseoanedukitzeakbalio eran-
tsia eman diola uste du: «Bai Balle-

ko Etxeak, bai Zigaren familiak ere
bere ondarea Baztanera ekartzeko
gogoa zuen, eta guk proposatu ge-
nuen Museo Etnografikoa leku ego-
kia izan zitekeela. Ganbaran lekua
egin, argiztapena egokia paratu eta
jarri zen». Beramargolaria izanik, Zi-
garen lana definitzea eskatu diogu,
baina arteari etiketak jartzearen zale
ez dela aipatu digu Ana Mari Mari-
nek: «Orain bakoitzak bere pelikulak
egitenditu,bainaJorgeOteizak,erra-
terako, ez zuen bere lanen pelikula-
rikegiten,arrazonamenduakematen
zituen, eta horrek txunditzen nindu-
en. Zigak ongi margotzen zuela eta
bere lana beti gustatu izan zaidala
erratenahal dizut…Baldadoktorea-
ri egindako erretratoa goi mailakoa
dela iruditzen zait eta hala ez balitz,
ez genuke honat ekarriko. Javier Zi-
gaNafarroakomargolari handia izan
zela iruditzen zait eta ilusio handia
egiten dit bere lana Baztanen edu-
kitzeak».Gainera, AnaMarik pertso-
nalki ezagutu zuenZiga: «Elizondon,
Meoki etxearen beheko aldeanmar-
gotzen zuen, erresidentziako xaha-
rrak hartzen zituen, etxera eraman
eta modelotzat hartu eta margotzen
zituen.Guhura ikustera joatenginen
etanoizbaitaskanpintzelakgarbitze-
ko erran zidan. Niretzat handia izan
zen,«Torimilioibatpezeta»erran iza-
nen balit bezalaxe».

«Elizondarren erdiak baino
gehiagok ez du oraindik Museoan
daukan altxorra ezagutzen»

� ANA MARI MARIN, MUSEO ETNOGRAFIKOAREN LAGUNAK ELKARTEKOA

koan dago; JuntaGene-
ralari buruzko margola-
na,erakundehoneningu-
ruko txokoan…Hain zu-
zen, txoko hau da Ana
Mari Marini gehien gus-
tatzenzaiona:«JuntaGe-
neralaballearenjabeazen
–dio Elizondoko margo-
lariak–, herri lurrena, gu-
ziarena. Gero Udala
agertzen da eta zer nahi
dute? Juntari boterea
kendu.Juntarieskainita-
ko txokoan agertzen di-
ra garai hartako irudiak,
mahaiak,nola janztenzi-
ren junteroak, ordenan-
tzak,alkatearenaulkia…
Nire enpeinurik handie-
natxokohonetanjarrinu-
en, gure iragana eta ber-
tako instituzioen indarra
ezagutzeko modu ezin
hobea da». Baina bertze
zenbait txoko interesga-
rri baditu Museo Etno-
grafikoak:kirolak,bestak,
logela, jantziak,eliza,ba-
serriko tresnak, lanbide-
ak,sukaldea,inauteriak…
Hainbattresnadaude

Museoan, baina bertze
hainbatudalbiltegianutzi-
ak daude leku faltaren-
gatik. Kultur teknikariak

aipatu digunez, «ganba-
ran ofizioei buruzko pa-
nelak zeuden, baina Zi-
garen erakusketa jartze-
ko lekutu behar izan ge-
nituen eta horiek bertze
solairutan jarri edo udal
biltegi batean bilduak
daude. Hori da pena ba-
karra, lekua falta dugu-
nez, ezin dela dena era-
kutsi».
Puriosenea15urtera-

ko utzi zuen Iturria-Re-
parazfamiliaketageroztik
bertze urtebeterako lu-
zatudamailegua.Etage-
ro zer? «Gauza bat argi
dago –dio Marinek–, ar-
durak hartu behar direla
eta arduratzen bazara,
haumantendu egiten da
eta lana ikusten da. Bai-
na honetaz arduratzen
den lantaldebat izanbe-
har da, eta ez dakit tal-
dea erabat osatu den.
Bultzatugenuen lauero-
ek segitzen dugu, baina
boluntarioak nekatu ere
egitendiraetagainbehe-
rak izaten ditugu. Nik 76
urte baditut eta ez nago
betirako. Badakien jen-
dea ez bada inplikatzen
ez daukagu zereginik».

Ana Mari Marin

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA
eta uztailean Baztango ikasleek tailerrak izanen dituzte Museoan.
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
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Urrun egon ondotik bueltatzen direnei ongi-
etorriaeskaintzeko,betirakoutzigaituztenak
agurtzeko, sute baten ondorioz etxebizitza

galdu dutenei laguntzeko eta elkartasuna adieraz-
teko, lagunarteanongipasatzeko…Kantuakdene-
rako balio dezake eta kantu bakoitzak badu bere
unea eta lekua. Bertze kantu hark zioen bezala,
«kantatzen duen herria ez da inoiz hilko».

Kantatzen duen herria…

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Gaur ere,Nire txanda atal hau irakurtzen du-
en batek baino gehiagok pentsatuko du
munduarekin haserre nagoela. Ez, ez naiz

haserre bizi, baina bai,
munduaren zati batekin
haserre nago.
Haurrak ginenean, se-
guraski denek, edo ge-
hienek hartu izanen ge-
nuenmerezigabekozar-
taren bat, edo beharba-
da,merezi gabeko zigo-
rren bat. Beharbada, zi-
gortu gintuena edo zar-
ta eman ziguna «konfunditu» zen. Ez zen justua
momentu horretan, baina haserraldia pasatu iza-
nen zitzaigun, ondorio larririk gabe.
Baina, «konfunditu»egitendirenak justiziamaneia-
tzen dutenak baldin badira? Ondorioak bertzela-
koak dira. Nola justifikatzen ahal da, pertsona ba-
tek 2 urte espetxean pasatzea «justizia» «konfun-
ditu» delako? Nork bueltatuko dizkio 2 urte ho-
riek? Justiziak? Eta berriz «konfunditzen» bada?

Konfusioak

Nire txanda
Fernando ANBUSTEGI

Nola justifikatzen
ahal da pertsona
batek espetxean 2
urte pasatzea
“justizia”
“konfunditu”
delako?

Ioar TAINTA
Lesakako bertsolaria

Maiatzaren28anBeran
jokatu zen Nafarroako
Eskolarteko Bertsolari
txapelketan nagusitu
zen, 14-18 urte arteko-
etan.OrainEuskalHerri-
koan ariko da Amaia
Elizagoienekin batera.

Xeberiano MATXIÑENA
Urroztarra istripuan hila

Baserriko lanetan ari
zela, traktorea amildu
eta hil zen 42 urteko
urroztarra maiatzaren
24an. Esnetarako behi
etaardiakhaztenzituen
etaLacturaleenpresako
bazkidea zen.

Delfina MARIEZKURRENA
Ezkurrarra beatifikazio bidean

Ezkurrako Amokoneko
moja20urterekinhil zen
1937an eta orain bere
beatifikazioaproposatu
dute hainbat lagunek.
Biografoak dioenez,
«bizituzen tokiguzietan
eredugarria izan zen».

Atzera begira � 1993.06.03 / TTIPI-TTAPA 111. zbk

Angel Trantxe elizondarrarekin, mendizaletasunaz
Inguru menditsu honetan nor ez da noizbait Mendaur, Legate edo Ekaitzara
igo? Bertze batzuk astero egiten dituzte horrelako ibilaldiak eta afizio horren
berri izateko, Baztango Mendigoizaleak taldeko Angel Trantxerengana jo ge-
nuen 1993ko ekainean. «Kirol egiteak, nahiz eta afizionatu mailan izan, beti sa-
krifizioa suposatzen du. Mendi bat igotzen ari zarenean auniztan miseria haun-
diak pasatzen dituzu, baina gailurrera iristean sentitzen duzuna ezin da hitzez
esplikatu, atsegin pertsonala izugarria da», zioen elizondarrak. «Zer du mendi-
ak bertze kirolek ez dutena?», galdegin genion Trantxeri: «Lagun aunitz egiten
dira, bizi guzirako lagunak gainera».
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Makinabat aldiz entzun izan daAfrika ahaztuta-
ko kontinentea dela. Onenak aspaldi eman zi-
tuela, aurrera nekez egin dezakeela, esperan-

tzarik gabea… Badirudi esan eta uste horiek indarra
galtzen ari direla. Azken 20 urteetan aldaketa sakona
bizi izan du Munduak eta Afrika ere, zuzenean edo ez
hain zuzenean, olatuak bere hartu du.
Askokgaldeegingodiozuezeuenburuari aldaketaho-
ri zerk ekarri duen. Guztien gainetik, erantzuna bat eta
bakarra da Txina. Asiako lurraldea etengabe ari da
hazten. Kapitalismo eraberrituaren ordezkari fidelak
izateko bidean dira. Irabazi nahiaren katea ase ezina
izaki, txinatarrek beren hazkunde partikularrarekin ja-
rraitzeko Afrika hartu dute bidelagun.
Inperio berria izatea dute xede Asiako ordezkariek eta
horretarako beraiek baino ahalmen txikiagoa dutenak
topatu behar. Afrika umezurtzeannahiak egi bihurtzen
ari zaizkie. Europak eta Amerikak izan zuten beren au-
kera garai batean, baina gaizki portatu ziren. Min han-
dia egin zien ahantzitako kontinenteari. Etorkizuneko
hitza Txinak daukala dirudi. Beraiek arduratuko omen
dira beharrak asetzeaz, trukean lan eskua behar du-
te. Meagintza, eraikuntza,
altzairugintza... aberats eta
erraldoi izatekobeharrezkodi-
ren ofizioak sustatu nahi di-
tuzte. Txinarrak dira irakaspe-
nenarduradun.Trukeanbaina,
lan esku merkea behar dute.
NazioBatuekberriki aitortudu-
te, afrikar asko tratu txarrak ari direla jasotzen nagu-
siberrienpartetik.Noladirengauzak, lehengaizki sen-
tituak zirenak orain besteak gaizki sentiarazten. Ho-
rixe da zorioneko botereak emaniko arma nagusia.
Badirudi urteak pasatu ahala denak berdin jarraitzen
duela. Handiak txikia behar erraldoitzeko eta txikiak
handia behar bizitzeko, irauteko. Baldintzak ez dira
onenak, egoera ez da amestutakoa baina Afrika gal-
dua zegoela esaten duten askok ixilik geratu behar-
ko dute.Made in Txina horren barnean Afrikako hain-
batherrialdekgerozetaprotagonismohandiagoadau-
kate. Nork esan behar zuen, Asiak beste kontinente
batera joan beharko zuenik lan esku merkeagoaren
bila. Bada, halaxe da. Aurrezteko aukera ikusi dute
eta ez diote abaguneari alde egiten utzi nahi.
Ekonomiaren itsaso zabaleko ur emariak aldatzen ari
dira. Orain urte batzuk AEB zen eredu eta erreferen-
tzia gune. Egun, baina, Txina da merkatuaren gidoi
berrikoprotagonistanagusia. Berdindanolakobaldin-
tzak dituzten, egun guztia lanean eta atsedenerako
nahikoa unerik ez duten. Irabazpidearen kate geldie-
zinean sartu dira eta irmo heldu nahi diote. Agian he-
mendik urte batzutara, Amets Amerikarra Amets Txi-
natarrean bihurtuko da. Eta milioika objektutan eza-
rria dagoenMade in Txina,Made in South Afrika, Con-
go edo Nigeria izango dira. Nork daki, auskalo.

Ahaztua oroitze bidean

«Handiak txikia
behar
erraldoitzeko eta
txikiak handia
behar bizitzeko»

Joseba URKIOLA

Ekainaren14, 21 eta 24an berdintasunaz eta kon-
tziliazioaz solasteko jardunaldiak antolatuko di-
tuguBortzirietan.Hots, gai «abstraktu» honi, iru-

dia eta adibide hurbilak jartzen saiatuko gara.
Ezberdintasunen jatorrietakobat, 1970.urtera arte es-
kola mistoak debekatuak zeudela izan daiteke, ikas-
leak sexuaren arabera banatzen zituzten eta nesken
hezkuntza ama eta emazte papera iraunaraztera bi-
deratua zegoen, garaiko ereduaren arabera. Bertan
sexuen arteko ezberdintasun biologikoak genero-
ezberdintasun bihurtzen dira,
sozialki emakume eta gizo-
nezkoen rolak definituz: ema-
kumeak,etxeko lanaketazain-
ketaren (haurrak zein adintu-
ak) papera hartuz. Errekono-
zitzen ez den lana eta ekono-
mikoki nahiz sozialki ordainik
ez duena. Gizonei berriz, ere-
mu publikoarekin lotutako ro-
lak ematen zaizkie, ordaindu-
tako lana eta erabaki eremue-
tan parte-hartzeko aukerare-
kin.
Gaur egun, ikerketen datuak, diferentzi horiek man-
tentzen direla diote:
1- Kontziliazioa: Etxeko lanetarako egunero behar
diren bortz orduetatik lau emakumezkoek egiten di-
tuzte. Gizonezkoak bakarra.
2- Lan merkatua: Lanaldi partziala kontratuen %79
emakumezkoek egiten dituzte, lan promozioa ozto-
patuz, dependentzia ekonomikoa erraztuz eta etorki-
zuneko pentsioaren zati bat murriztuz. Gizonak ia ez
dute lanaldi murrizketak eskatzen.
3- Hezkuntza: oraindik ere balore horiek transmiti-
tzen dira, emakumezkoen %73,75 zaintzarekin ha-
rremana duten karreretan matrikulatzen baitira (osa-
suna, hezkuntza, gizarte zerbitzuak…) eta%27ak ba-
karrik aukeratzen ditu karrera teknikoak.
4-Parte-hartzeekonomikoaetasoziala: IBEX35eko
parte diren enpresen barrenean, 409 kontseilarietatik
gizonezkoak %90,91 dira.
5- Hizkuntzaren erabilera sexista: Gizarte andro-
zentristraren adibide, genero femeninoa deskalifika-
tzeko erabiltzen da: «negar egizazu emakume batek
bezala, gizon batek bezala defenditzen jakin ez duzu-
nagatik», «nenaza», «coñazo»…
6-Komunikabideetako irudia:Egunkarietako porta-
detako titularren %4,7an agertzen dira emakumeak,
gizonezkoak, berriz, %95,3an. Emakumeen presen-
tzia duten albiste gehienak sail arinetan agertzen di-
ra, Gizartea, Kultur-Ikuskizunak edo Jendea-Mundua
sailetan. Egizazu proba, irakurtzeko ohitura duzun
egunkarian. Emakumezkoak protagonista diren zen-
bat albistetan biltzen dira? Zein sailetan daude?

Berdintasunaren ezberdintasunak

«Egunkarietako
portadetako
titularren %4,7an
bakarrik agertzen
dira emakumeak.
Emakumeen
presentzia duten
albiste gehienak
sail arinetan
agertzen dira»

Jokin APEZETXEA (Bortzirietako Jendarte Zerbitzuak)

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

Euskadi Irratia,
Zaraitzu eta
Frantzia

Xanti BEGIRISTAIN (Iruña)
Azkenhilabetehaue-

tan egin dituen elurte-
ak direla eta, irrati eta
telebistetan behin bai-
no gehiagotan entzun
dugu mendateei bu-
ruzko informazioa.
Maiatzaren4aneta5ean
Euskadi Irratianesanzu-
ten, Salazar eta Fran-
tzia arteko mendatea
itxitazegoela,elurraren-
gatik.Negugorrianere,
modu berean esan zu-
ten zenbait egunetan,
arrazoi berberarenga-
tik.Azkenean,nazkatu-
ta, Euskadi Irratira tele-
fonoz deitu eta jakina-
razi nien ez zirela bate-
re era txukunean ema-
ten ari informazio hura,
alegia, mendate haren
izena Iturzaetadela,oso
oker ez banago.
Garai hartan zuzen-

duzutenakatsaetahan-
dik aurrera esaten zu-
ten «Zaraitzu eta Zube-
roa (edo Iparralde) ar-
teko mendatea» itxita
zegoela.Baina, ikusidu-
gun bezalaxe, eta, zo-
ritxarrez, aste hartan
akatsberberaerrepika-
tu zuten zenbait aldiz.
Bigarren egunean, irra-
tikonorbait, antza,kon-
turatu zen ez zutela on-
giesanaipatutakomen-
datea, eta orduan «La-
rrauko mendatea» era-
bili zuten.
Saiatu bai, saiatu zi-

renkonpontzeneginda-
ko akatsa, baina ez dut
uste inondik inora ere
lortu zutenik helburua.
Hasteko, Zuberoako
«Larrau» herria euska-

rabatuan«Larraine»da,
eta jarraitzeko, gorago
esandudanbezala,han-
go mendatearen izena
«Iturzaeta» omen da.
Okerbaldinbanago,es-
kertuko dut norbaitek
zuzentzea. «Salazar»
hitzari buruz, uste dut
ez duela merezi deus
ere esatea. Era berean,
Euskadi Irratikoalbiste-
gietan (baita beste he-
dabideaskotanere) sa-
rriegitan entzuten da,
konparaziora,«Ebrobai-
lara,Baztanbailara, eta
abar». Ikusten denez,
oraindik ez dute ikasi
«haran, ibar» eta «bai-
lara»ezdirelagauzabe-
ra.
Bukatzeko, Euskadi

Irratikozuzendariari es-
katukoniokesentibera-
tasun bera izan dezan
Euskal Herri osoarekin,
eta, profesionaltasun
handiagoa, tamainaho-
netakohizkuntzakatsak
ezerrepikatzekohorren
maiz.

Aparthei-aren
gainetik
Baztango ezker
abertzalea
aitzinet

Baztango Ezker Abertzalea
Hiru urte bete berri

dira Baztanen udal eta
foruhauteskundeaketa
Nafarroako Parlamen-
tua osatzeko hautes-
kundeak egin zirenetik;
hauteskundehoriekera-
bat antidemokratikoak
izan ziren.
Gogora dezagun nola

garatu ziren: Espainia-
ko Auzitegi Gorenak
EAE-ANVko zerrenda
baliogabetu zuen. Es-
painiarestatuaketabe-
rau kudeatzen duen
PSOE alderdiak, alder-
di politikoen legearen
bidez, aukeratua izate-
ko eta aukeratzeko es-
kubidea urratu zuten,
bestebehinere,2003ko
udaleta foruhauteskun-
deekin egin bezala.
Baina, demokrazia-

ren aurkakoa den lege
horren gainetik herrita-
rrek hitz egin zuten eta
beren ordezkariak au-
keratu zituzten. Bazta-
nen, zehazki, Julen Mi-
txeltorena etaMariKar-
menIrungarai.Nahizeta
legezko aitortzarik ez
izan,udalordezkari egi-
tendituenaezda legea,
herritarren borondatea
baizik.
Abiapuntuantidemo-

kratiko baten arabera
osatu zen Udala. Hitz
guttitan, herritarrenbo-
rondatearibizkareman-
da osatu zen eta ondo-
rioz herri borondatea-

ren adierazle ez den
Udala dugu, botere ba-
naketa faltsu eta truka-
tua izanik.
Gaur-gaurkoz, hain-

bat alderdi politikoeta-
koordezkariak zilegita-
sunik gabe ari dira jar-
duten zinegotzi eginki-
zunetan. Kasurik argie-
na Lander Santamaria-
rena da, zerrendetan
agertu gabe egun Na-
Baiko zinegotzia dena.
Hor i gutt i bal i tz,

apartheid instituziona-
laeskubidezibil etapo-
litikoen kontrako olda-
rraldierrepresioarenbai-
tan kokatzen da. Izan
ere, oinarrizko eskubi-
deak diren hauteskun-
detanparte hartzea, iri-
tziaematekoaskatasu-
na, elkartze askatasu-
na, adierazpen askata-
suna… Baztanen eta
Euskal Herrian etenga-
be urratuak diren esku-
bideak dira.
Ezker Abertzalearen

jarduera politikoa neu-
tralizatzeko arkitektura
legal oso bat eraiki du
espreski Estatuak, al-

derdi politikoen legea-
ren bidez, kode pena-
laren erreformenbidez,
eta abar. Demokrazia-
renoinarrietakobatden
botereen banaketa Es-
painiako Estatuan iru-
zur hutsa da. Honela,
legealdi honetan behin
eta berriz, aparatu judi-
zialaren bidez ezker
abertzaleko hautetsion
kontrako lerro errepre-
siboazabaldudute.Ka-
surik hurbilena Berrio-
zargoa dugu. Baztan-
goan, berriz, NaBai eta
UPNkezkerabertzalea-
ren kontra espreski as-
matutako legeak era-
biltzen dituzte: plenoe-
tan modu normalizatu
batean parte-hartzea
ukatzen digute, pren-
tsaurrekoakudaletxean
emateaukatzendigute,
udalkomisioetan (orde-
nantzak lantzekoakadi-
bidez) taldebezalapar-
tehartzeagalaraztendi-
gute…
Dena dela, oztopo

hauen guzien gainetik
ezker abertzaleko hau-
tetsiek ez dute amore

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Xabier LEGARRETA (Arano) • Neurria: Hamarreko haundia

Asteazkena da ta Heineken
normaltasunez ari da
ta ostegunez langileak joan
zirenean lantegira
esan zitzaien bihar bilera
gure fabrika itxi da
multinazional erraldoienen
kontzientziatik begira
larogei lagun, larogei etxe
ta familia zer dira?

Gure herria kalitatezko
urak omen du bereizten
lehen zerbeza bihurtzen zena
gaur itsasora da jeisten
Nafarroako Gobernuari
zaila da hitzak sinisten
ez zuten zorrik ta galerarik
normal ari zen ekoizten
jakin nahi nuke zenbaten truke
ta nork utzi zien ixten.

Urtebete zerbeza lantegirik gabe Aranon
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11 galdera labur

Nonahi ikusten dira Onddo ta pun-
to arropak. Zein da sekretua?
Kalitate eta diseinu aldetik ongi da-
go arropa eta harrera ona izaten ari
da. Egia erran pozik gaude.
BertsolariTxapelketaNagusikoes-
zenatoki gainean, 15.000 lagunetik
goiti zuen sudaderari begira…
Guretzat gauza txiki hauek haun-
diak dira.
Etaerremontean,erakustenedojo-
katzen moldatzen zara hobekien?
Egia erran, bi eratara gustura. Gaz-
teeierakustenegotea,erremontean
jokatzen segitzeko aitzakia ona da.
Erremonteak badu zerbait Donez-
teben. Zer ote da?
Beregaraianfigurabatzukate-
ra ziren eta orain erremonte
eskolari esker ere gazteek
badute jokatzeko aukera.
Baina Doneztebetik ateraz
gero, zer pasatzen da?
Hemendikkanpo,erremontis-
ta gehienak Azpeitia ingu-
rukoakdira.Hortikkan-
po, gazte gutxi
has ten da
erremonte-
an.
Zer egi-
nendu
bes-
tetan

egunez Lander attak?
Haurrekin ibili batetik bestera.
Eta arratsez?
Espero dut gauez ere lasai ibiltzea,
bestela... gero egunez ezin ibili!
Zer da bestetako ekitaldietatik
gehien gustatzen zaizuna?
Niri zezenak gustatzen zaizkit, bai-
na hemen ez daude. Bestela, lagu-
nekinbazkari bat eginetabazkalon-
doko giroan mus partida batzuk jo-
katzea ere ez da plan txarra.
Doneztebekobestakakaututa, Iru-
ñera entzierrora?
Txirrintakentzeraparebataldiz joa-
nennaiz.Baina seme-alabakditu-

danetik, ez naiz sobera hurbil-
tzen zezenetara.
Sustorik ez al duzu hartu
entzierroetan inoiz?
Behin lasterka hasteko es-
peroannengoela,zezenbat
adarrak odolez beteta hel-
duzelakonturatuetahorrek
inpresio pixkot egin zidan.

Aurten oporrak kan-
poanedohemen?
Momentuz,
ekain erdial-
dean Lizarra
ondoragoaz
egunbatzuk
pasatzera.

� Lander ERKIZIA � Doneztebeko gaztea

Irakurleak mintzo

eman eta ordezkaritza
legala aitortua ez izan
arren, herriaren alde
konpromisoa erakutsi
dute, mozioak, propo-
samenak,ekarpenak…
aurkeztuz.
Baz tango Ezke r

Abertzalea ez dator bat
egungo instituzioakku-
deatzeko ereduarekin,
presidentzialista eta al-
derdikeriarenmenpean
dagoena. Guk badugu
beste eredu bat, ezke-
rretik gure herria eraiki
nahi dugu eta badugu
horretarako alternatiba
eta instituzioen jardue-
ranorabidehorretan ja-
rri nahi dugu.
Baztanen aldaketa

politikozeinsozialaezin-
bestekoak dira eta hel-
buru hori lortzeko lan
instituzionala garrantzi
handikoa da Ezker
Abertzalearentzat: ge-
hiengoaren araberako
politika sozialak gara-
tzeko, prekarietateari,
ustelkeriari, desoreka
sozialari, garapen ere-
du erasokorrari aurre
egiteko… herri honek
behar duen alternatiba

egunezeguninstituzioe-
tan eta kaleetan eraiki-
tzen ari gara. Hainbat
arlotan hitzetatik ekin-
tzetara pasatuz: herri-
tarren parte-hartzea,
eredua soziala eralda-
tzea, zerbitzu publiko-
enkudeaketa, euskara,
hirigintza…
Legealdi honi gera-

tzen zaion urtebetean
norabide berdinean ja-
rraituko dugu. Izan ere,
oso garbi dugu, herri
instituzioak nazio erai-
kuntza eta eraldaketa
sozialaren bidean pa-
per oso garrantzitsua
jokatzendutela.Zentzu
horretan, Ezker Aber-
tzaleak instituzioetan
defendatu eta garatu
beharrekoprogramaso-
zio-politikoa aldaketa
politiko eta sozialaren
bidean kokatuko diren
eta harekiko koheren-
teak izango diren pro-
posamenek osatuko
dute. Hortarako aintzat
hartuz indar indepen-
dentista, herri sektore-
en interesak zein Herri
Mugimenduareneskae-
rak eta proposamenak.
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KULTURA

BERTSOLARITZA � FINALA

Ioar Tainta
lesakarra nagusitu
da Nafarroako
Eskolarteko
txapelketan
Amaia
Elizagoien eta
biak ariko dira
Euskal Herriko
txapelketan

TTIPI-TTAPA
Ioar Tainta bertsolari

lesakarra nagusitu zen
maiatzaren 28an Bera-
ko Kultur Etxean jokatu
zenNafarroakoEskolar-
tekoBertsolari txapelke-
taren finalean, 14 eta 18
urte bitarteko kategori-
an.BigarrenpostuaOro-
noz-MugairikoAmaiaEli-
zagoienentzat izan zen
etabiek lortu zutenEus-
kalHerrikotxapelketako
finalean kantatzeko es-
kubidea.
Hamar bertsolari ari-

tu ziren lehianBertsoza-
le Elkarteak antolatuta-
ko txapelketan: Iruñeko
EiderAzkoaga, IratiMa-

juelo eta Haizea Berue-
te; Iturengo Egoitz Go-
rosterrazu; Oronoz-Mu-
gairiko Amaia Eliza-
goien;BerakoPatxiCas-
tillo;SunbillakoIratiArrie-
taetaLesakakoIoarTain-
ta, JosuSanjurjoetaMi-
kel Telletxea.
Lehen fasean denak

arituzirenetabigarrengo-
rako sei gelditu ziren:
Sanjurjo, Tainta, Eliza-
goien,Gorosterrazu,Az-
koagaetaMajuelo.Biga-
rren fase honetan, Tain-
ta nabarmendu zen eta
Elizagoienekerealeede-
rrak utzi zituen. Txapel-
dun eta txapeldunorde
izanzirenetahonenber-
tzez,EuskalHerrikotxa-
pelketanarikodira Agu-
raingo Arrese aretoan
ekainaren19an.14urte-
tik beheitiko gaztetxoek
11:00etan izanen dute
saioa eta 14-18 urte ar-
tekoek 15:30ean.

ARGAZKIA: BERTSOZALE ELKARTEA

86 lan aurkeztu dira Baztan-Bidasoako bertsopaper
lehiaketara
86 lan aurkeztu dira XXIII. Baztan-Bidasoako bertsopaper lehiake-
tan, baina batzuek baino ez dute lortu saria. 12 urte artekoen mai-
lan, lehen saria (50 euroko balea materialean eta oroigarria), Mikel
Irigoien beratarrarentzat izan da, Himalaya mendikatea lanagatik. 2.
saria (30 euroko balea materialean eta oroigarria), Saioa Irazu bera-
tarrarentzat izanda,Pistina lanagatik.12-18urtekoetan, 1. saria (100
euro eta oroigarria), Aitor Servier Etchechuri azkaindarraren Bidea
nola egiten den lanarentzat izan da. 2. sariak (50 euro eta oroigarria)
bi saridun izan ditu: Oronoz-Mugairiko Amaia Elizagoienen Emaku-
me torturatu baten panpinarentzat etaMaddalen Lopez lesakarraren
Osabari bisitarentzat. 18 urtetik goitikoetan, 1. saria (150 euro eta
oroigarria) Aitor Arotzena lesakarrak eskuratu du, Iratiko mendi mu-
tilaren oroitzapenak lanarekin. 2. saria (100 euro eta oroigarria) ere
Lesakara joan da, Iban Garroren Aiako "Harria" lanak eskuratu bai-
tu. Sariak Berako Kultur Etxean banatu ziren maiatzaren 28an.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Eskolarteko finalistak, Bittor Elizagoien, Julen Zelaieta eta Manolo Arozenarekin.

ARGAZKIA: BERTSOZALE ELKARTEA

Bertsopaper lehiaketako sariak banatu dira Leitzaldean
Nafarroako Bertsozale Elkarteak Hezkuntza arautuan antolatzen duen bertsopa-
per lehiaketarenbarne,Mendebaldekobertsopapersarienbanaketaeginzenmaia-
tzaren 26an Leitzako zineman. Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailan, lehen saria
Leitzako Erleta ikastetxeko Xabat Illarregirentzat izan zen etaGoizuetako Xalto es-
kolako Antton eta Akobek, Erletako Oier Altzelaik eta Aresoko Beñat Etxezarre-
tak, besteakbeste, aipamenakeskuratu zituzten.5. eta6.mailan, lehensariaErle-
tako Joanes Illarregirentzat izan zen. Erletako Beñat Altzelai eta Josu Sukuntzak,
Xalto ikastetxeko Aitor Legarreta, Eneko eta Aimar Etxeberria eta AresokoMaider
Barandarainen lanak ere aipatuak izan ziren. DBHko 1. eta 2. mailan, lehen saria
Xalto ikastetxeko Ainhoa Zabaletarentzat izan zen eta aipamenak Xaltoko Lucia
Etxeberria eta Amazabaleko Beñat Urkiola eta Martxel Intsaustirentzat.



ARIZKUN ekainaren 23tik 26ra
ERRATZU ekainaren 28tik uztailaren 3ra
DONEZTEBE ekainaren 28tik uztailaren 4ra
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ARIZKUN
ekainaren 23tik 26ra

ekainak 23 ASTEAZKENA
San Juan bezpera

12:00 Dianak, txupinazoa eta gazteen luntxa
13:00 Txopo goratzia
14:00 Txopo goratzaileen bazkarie
17.30 Jinkana, herriko gazteen artean
21:00 Soka dantza

Iluntzean San Juan Suak eta ezkil jotzea
Ondotik Antzerkie
23:00 Baztan zopak
00:00 DantzaldieAgerraldeakordeolariarekin
05:00 Zinger jatia

ekainak 24 ASTEAZKENA
San Juan eguna

10:00 Dianak
11:00 Meza nausie
12:00 Mutil dantzak eta herriko luntxe
Ondotik herriko haurren dantza erakustaldie
17:30 Pilota partidua: 3. eta 4. postue jokuan
Ondotik Eskuz banakako pilota finala
18:30 Antzara jokue
19:30 Tortilla patata lehiaketa
20:00 Dantzaldie Agerralde akordeolariarekin
22:00 Mutil dantza eta gaita
Ondotik Afarie, bakotxa bere tortilla patatakin
00:00 Dantzaldie Agerralde akordeolariarekin
05:00 Gasna jatia

ekainak 25 ASTEAZKENA
Haurren eguna

10:00 Dianak
12:30/13:30 Haurrendako puzgarriak eta kars

14:00 Haurren bazkarie
15:30/17:30 Haurrendako puzgarriek eta kars

16:30 Plater tiroketa (Bagordin)
17:30 Haurrendako tailerra
19:00 Txokolatada
19:30 Triki poteoa, herriko trikitilariekin
20:00 Dantzaldie trikitilariekin
21:30 Mutil dantzak ta gaita
23:00 Kontzertuek
01:00 Dantzaldie trikitilariekin
05:00 Ziztor jatia

ekainak 26 LARUNBATA
Zikiro jatea

10:00 Dianak
11:00 Mus iñezture
14:00 Zikiro jatia
Ondotik Herri poteoa Igandea txarangakin
20:00 Dantzaldia Trikidantz taldearekin
22:00 Mutil dantzak ta gaita
00:30 Gaupasa Trikidantz taldearekin
05:00 Zinger jatia



| 13ttipi-ttapa | 520 zbk.

2010.06.10

ERRATZU
ekainaren 28tik uztailaren 3ra

ekainak 28 ASTELEHENA

ekainak 29 ASTEARTEA

20:00 Txupinazoa eta ezkil jotzea
21:00 Baztan zopak Kastonean
Ondotik Dantzaldia Frantxiskorekin

10:00 Argi soinuak
12:00 Meza Nagusia
13:00 Mutil dantzak plazan eta Luntxa
17:30 Herritarren arteko Ginkana
19:30 Txutxin Ibanez y los Charrosmariatxiak
21:30 Mutil dantzak, gaita eta larrain-dantza
22:30 Su artifizialak
00:30DantzaldiaAngelMariakordeolariarekin

ekainak 30 ASTEAZKENA
10:00 Argi soinuak
11:00 Haur jolasak
13:00 Haurren eta gurasoen bazkaria
15:30 Haur jolasak
17:30 Herritarren arteko I. desafioa

Izpegira bizikletan
Ondotik Dantzaldia Angel Marirekin Izpegin
20:00 Dantzaldia Gabezin taldearekin
21:30 Mutil dantzak, gaita eta larrain-dantza
00:30 Dantzaldia Gabezin taldearekin

UZTAILAK 1 ORTZEGUNA
10:00 Argi soinuak
11:00 Pilota partidak Gorostapolon
13:30 Zintzur bustitzea
14:30 Zikiro jatea plazan Frantxiskorekin
20:00 Dantzaldia Frantxisko akordeolariarekin
21:30 Mutil dantzak, gaita eta larrain-dantza
23:30 Kontzertuak Zubi Puntan
00:30 Dantzaldia Frantxisko akordeolariarekin

UZTAILAK 2 ORTZIRALA

10:00 Argi soinuak
11:00 Aperitifa
14:30 Errepresaliatuen aldeko bazkaria
Ondotik Bertso poteoa Bizkargain fanfarreak

eta bertsolariak alaiturik
20:00 Dantzaldia Saioa eta Alaitzekin
21:30 Mutil dantzak, gaita eta larrain-dantza
22:00 Rock Kontzertua: Ukabildu...
00:30 Dantzaldia Saioa eta Alaitzekin

UZTAILAK 3 LARUNBATA
10:00 Argi soinuak
12:00 Eñaut ipuin kontalaria elizeko atriotan
14:00 Piki-nika merenderuan
Ondotik Kalejira Iban eta Joxen alaiturik
18:00 Pilota partidak
13:00 Gaztelu taldearen kantaldia elizan
20:00 Dantzaldia Gabezin taldearekin
21:30 Mutil dantzak, gaita eta larrain-dantza
00:00 Dantzaldia Gabezin taldearekin
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DONEZTEBE
ekainaren 28tik uztailaren 4ra

Niko MINDEGIA
Portland San Antonioko

eskubaloi jokalari doneztebarra

“Krisia hor dagoela
badakigu, baina

bestek horretarako
ere balio dute, hori

atzendu eta lagunekin
ongi pasatzeko”

Pertsonalki denboraldi borobila izan da Niko Mindegia eskubaloi
jokalari doneztebarrarentzat. Nafarroako Eskubaloi Federazioak
ematendituensarienartean,AsobalLigakojokalarinafaronenaren
saria irabazi du eta, gainera, Valero Rivera Espainiako selekzioko
prestatzaileak 2011ko Munduko txapelketarako sailkapen fasea
prestatzekokontzentrazioradeitudu.Harat-honateanibilidaazken
asteetanetaTTIPI-TTAPAkBartzelonanharrapatudu.Esperientzia
berriarekinkontentdago21urtekodoneztebarra,nahizetasailka-
pen faserako deialdian ez dela sartuko jakinarazi dion hautatzai-
leak. “Neretzatdenboraldi ona izanda–dioMindegiak–,bainaegia
da taldean arazo ekonomikoak izan direla, baina uste dut hori
Asobal ligako eta munduko talde guzietan gertatu dela, krisiak
ere eragina izan du eskubaloian. Baina kirol aldetik urte nahiko
ona izan da, udan 21 urtez beheitiko Munduko txapelketarekin
hasi nintzen, gero San Antoniorekin liga hasiera zaila izan nuen,
nekearengatik, baina gero errekuperatu nintzen eta nahiko ongi
akitudutdenboraldia”.Duelaurtebatzuk liga irabaztekoborrokan
ibiltzen zen San Antonio, eta orain koxka bat beheitiago dagoela
onartu duMindegiak, “hori horrela da, garbi dago, aldaketak izan
dira azken bi urteetan, baina partida batzutan aurre egin diogu
onenei ere, partida politak egin ditugu. Heldu den urterako ez
dakigu zer izanen den, baina pare bat astez argituko da hori ere”.
Ahoz-aho dabilen afera San Antonio eta Anaitasuna eskubaloi
taldeenbateratzeada,Nafarroantalde indartsubakarraosatzeko.
Aldekoetakontrako iritziakdituNafarroakoGobernuakbultzatzen
duen proiektu honek. Mindegiaren ustez “ez dakigu zer gertatuko
den, jende gehienak bakoitza bere aldetik aritzea nahi du, baina
gaur egun, diru aldetik maila horretako bi talde izatea Nafarroan
zaila da. Azkenean Nafarroako Gobernuak erabakiko du”.
Ttiki-ttikitatiksomatzenzitzaizkioneskubaloirakogaitasunakMin-
degiari eta 16 urterekin, Batxillerra hasterakoan, Doneztebetik
Iruñerako bidea hartu zuen. “Jubeniletan eta Lehen Maila
Nazionalean bi urtez San Antoniorekin aritu nintzen, gero Anaita-
sunan urte bat egin nuen eta joan den urtean Asobal ligako Port-
land San Antonio taldean hasi nintzen”.
Arestian aipatu bezala, sailkapen fasean ez da arituko eta 2011ko
urtarrileanSerbian jokatukodenMunduko txapelketanaritzeaere
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zail ikusten du Niko Mindegiak, “lehen lerroan Espainiak maila
handiaduelako,bainahorretansaiatukonaiz.Lehenbizikokontzen-
trazio honetan sartu naiz eta kontent nago egin ditudan entrena-
menduekin eta nere buruarekin, muturra sartu dut baina mo-
mentuz ez dut nere burua Mundialean ikusten”. Goi mailako es-
kubaloian aritu arren, bere jatorria ez du alde batera uzten San
Antoniokojokalaridoneztebarrak.“Errekaeskubaloi taldeaikustera
ere ahal den guzietan hurbiltzen naiz, lagun guztiak hor aritzen
dira-eta” dio Mindegiak. Azkeneko bi denboralditan talde nagusi-
ak, “denboraldi polittak” egin dituela dio Mindegiak. Harrobi lan
bikaina egiten dela ere aipatu digu eta norbaitek bere bidea egi-
nen ote duen galdetzerakoan, “hori ezin da inoiz aitzinetik jakin”
erantzun digu. “Progresioa ikusi behar da, baina zergatik ez? Ha-
rrobi lan handia egiten ari dira eta lan eginez gero, honelakoak
gertatzen ahal dira”. Bera ez ezik, eskubaloian ari diren neska-
mutikoek bertze eredu edo ispilu gehiago ere badituztela aipatu
digu apal Mindegiak: “Mangado, Ibai Meoki, Juanto Apezetxea,
horiek denak Iruñean aritu dira maila onean eta denak gara no-
labaiteko ispilu, umeek ikus dezaten aukera badela eta arrunt
polita dela eskubaloia”. Izan ere, Doneztebek 1.500 bizilagun
bertzerik ez izan arren, “eskubaloiarekin zerbait espeziala badu-
ela” uste du Nikok, “leku aunitzetan ikusten ez den afizioa. Ho-
rren erakusgarri, Anaitasunak Asobal ligara igotzeko jokatu duen
promozio fasean,Guadalajarara14 lagun joanzirenDoneztebetik,
hori ikusgarria da”.

Iruñeanbortzurtedaramazkietaunibertsitate ikasketakGasteizen
egiten ditu, Soin Hezkuntza edo IVEF delakoa, baina Donezteben
izaten da ahal den guztietanMindegia. Asteburu honetan egin den
Erreka Egunean parte hartu du eta San Pedro bestetan ere ez du
hutsik eginen. Zeki koadrilakoa da Niko eta bestetan Gazte Bu-
rrunbaren Eguna da gehien atsegin duena, “gazteen bazkaria eta
herri bazkaria gustatzen zaizkit, espezialak dira, lagunekin, fa-
miliarekin…Gazteek besta ez ezik antolaketan ere lan handia egi-
ten dute Doneztebeko bestetan, urtero ideia berriak plazaratzen
dituzte eta hori interesgarria da”.
Dena den, uztailean azterketak izanen dituela kontuan hartuz,
“ezin izanen dut nahi nukeen guztia disfrutatu” aipatu digu. San
Pedro bestetan parte hartzeko eta ongi pasatzeko dei berezia ere
egin du Niko Mindegiak: “Badakigu krisia hor dagoela, baina
bestekhorretarakoerebaliodute,horiatzentzekoeta lagunartean
arrunt ongi pasatzeko eta gozatzeko”.
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DONEZTEBE
ekainaren 28tik uztailaren 4ra
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ekainak 28 ASTELEHENA

20:00 SuziriaHerriko Etxetik
Ondotik Karrika-dantza Corcor txarangak

eta txistulariek alaitua
Ondotik Zopak afaltzeko ostatu eta elkarteetan

00:30/03:30 Dantzaldia Jalisko Band taldearekin



ekainak 29 ASTEARTEA
San Pedro eguna

09:00 DianaCorcor txarangak girotua
11:00 Done Petri Apostoluaren omenezko

MezaNagusia.MendiAbesbatzakalaitua
Ondotik Bandera-dantza, Trapatan eta bertze

dantza tradizional batzuk, dantza
taldearen eta txistularien eskutik
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11:00 Erraldoiak eta buruhandiak txistularien
bandak lagunduta

13:30 AperitiboaHerriko Etxeko arkupean

17:00 Erremontea Doneztebeko eskolarekin
eta herriko profesionalekin

20:00/22:00 Dantzaldia Trikidantz taldearekin
22:00 Zezensuzkoa Bear Zana pilotalekuan

00:30/03:30 Dantzaldia Trikidantz taldearekin
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ekainak 30 ASTEAZKENA
Gazte Burrunbaren eguna

09:00 DianaDoneztebeko txistulariek girotua
11:00 Buruhaundiak herriko karriketan
12:00 Triki-poteoaGazte Burrunbarekin
12:00 Gorriti eta haren animalien saioa

Bear Zana pilotalekuan

14:00 Gazte Burrunbaren bazkaria
17:00 Jokuak Gazte Burrunbak antolatuta

20:00 PoteoatxarangaetaGazteBurrunbarekin
20:00/22:00 DantzaldiaDJarekin
01:00/04:30 DantzaldiaDJarekin
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uztailak 1 ORTZEGUNA
Ttikien udalaren eguna

09:00 DianaDoneztebeko txistulariek girotua
11:00 Ttikien Udalari ongi etorria

Ondotik Alkate ttikiak eta haren zinegotziek
suziria botako dute

11:30 Meza, ttikien Udalbatza eta Erraldoi,
buruhandi eta txistulariek lagunduta

Ondotik Dantza tradizionalakDantza-taldearen
eta Txistularien eskutik

12:00 Futbol-partida polikiroldegian
Titti Zarra Ostatua eta 12 Ostatua

14:00 Ttikien Udala aukeratzen parte hartu
duten haur guztiendako bazkaria

16:00/20:00 HaurrendakoKart-ak eta puzgarriak
Bear Zana pilotalekuan

14:00 Ttikien Udalbatzak beren botereak
bueltatuko ditu Herriko Etxean;
Kideei diploma bana emanen zaie

14:00 Txistor-jatea Santa Luzia Plazan
20:00/22:00 DantzaldiaModesto akordeolariarekin
00:30/03:30 DantzaldiaModesto akordeolariarekin
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uztailak 2 ORTZIRALA

09:00 DianaDoneztebeko txistulariek girotua
11:00 Buruhandiak herriko karriketan barna
11:00 Esku-pilotako partidak

D. Erreka pilota-eskolak antolatuta
16:00 Mus-txapelketa

17:00 Bear Zana pilota lekuan haurrendako
jokoak, Errekak antolatua

20:00/22:00 Dantzaldia Gabezin taldearekin
23:00/00:00 KontzertuaMugalariak taldearekin
00:00/01:00 Kontzertua Luz de Putas taldearekin
01:00/04:00 Dantzaldia Gabezin taldearekin
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uztailak 3 LARUNBATA

09:00 DianaCorcor txarangarekin
10:00 Txu-txu trena herrian barna eta

puzgarriak igerilekuan
11:00 Buruhandiek karriketan barna
14:00 Herri-bazkaria

22:30 Su artifizialak
20:00/22:00 Dantzaldia Laiotz taldearekin
00:30/03:30 Dantzaldia Laiotz taldearekin

uztailak 4 IGANDEA

09:00 DianaCorcor txarangarekin
12:00 Erraldoien kontzentrazioa

Mourgues Etorbidea, Mercaderes,
Ameztia, Zazpigurutze, Elizagibela,
Parrokia, Nagusia eta, azkenik,
Bear Zana pilotalekuan ibiliko dira

20:00/22:00 DantzaldiaSALABERRIakordeolariarekin
22:15 Zezensuzkoa Bear Zana pilotalekuan
23:00 Besten bukaera Corcor txarangarekin
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DONEZTEBE
ekainaren 28tik uztailaren 4ra

Miguel SAN MIGUEL
Doneztebeko alkatea

“Besten aurrekon-
tua legealdi
hasieran 55.000
eurokoa zen eta,
aurten, 35.000€koa
izanen da. Halare,
jende guziarendako
egitaraua osatu
dugu”

Urtero bezala, elkarlanean oinarritutako egitaraua egin dute
Doneztebeko San Pedro bestetan, Miguel San Miguel alkateak
aipatu digunez. “Urtarrilean hasi ginen bilerekin, eta pixkan-
pixkan osatu dugu programa”. Hiru aukera nagusi izan dituztela
adierazi digualkateak: “SanPedroasteartearekinegokitudenez,
lehenaukeraortziraleanhasietaasteazkeneanakitzeazen,baina
hori udaleanezgenuennahi, Saldiaskobestetakoasteburuahar-
tukobaigenuen; gukastelehenetikortziraleraplanteatzengenu-
en, baina normala denez, ostatuek asteburu bat hartu nahi zuten
eta azkenean astelehenetik igandera hartu dugu, larunbat eta
igandeko gastuak ostatuek eta Gazte Burrunbak bere gain har-
tuta”.
Gastuak aipatuta, legealdi honetan, krisiaren eraginez, besten
aurrekontuaknabarmenbeheitieginduelaonartuduSanMiguelek.
“Legealdiko lehen bestak, duela hiru urte, 55.000 euroko aurre-
kontuarekin egin genituen, iaz uste dut 40.000 euro inguru izan
zirela eta aurten oraindik gehixeago murriztu dugu, 35.000 eu-
rora, gerrikoa estutzekogaraian gaude”. Izan ere, herriak urtean
dituensarrerakeredexentemurriztudirelagogorarazidu,“konpa-
raziora, lehenobren lizentziagatik izaten genituen sarrerak, pisu
aunitz egin zen, baina orain ez da halakorik, iaz erdira jautsi zen.
Ingresoak jautsi direnez, gu ere nolapaitere gastu korrienteak
bederen jausten ari gara. Inbertsioak kontzen ari gara oraingoz,
ez dakit noiz arte, obrak egiten direnean jendeari lana paratzen
diozulako, baina gastuak ahal den neurrian jautsi”.
Egitarauak iazko ildoari eutsiko dio, “ahalik eta jende gehiena
asetzekomoduan, helduak, gazteak, haurrak…Ez da gauza berri
handirik, baina gazteek eta haurrek beraien egunak izanen di-
tuzte. Ortzegunean ttikien eguna izanen da eta Ttikien Udala da-
goeneko osatua dago. Duela urte batzuk jarri genuen eta ilusio
handiz hartzen dute haurrek nahiz gurasoek”. Kirolerako tartea
ere izanenda,erremontepartidak,haurrendako jokuakErrekaren
eskutik, Titi eta 12 Ostatuko beteranoen arteko futbito partida…
Azkeneko egunerako, berriz, Giganteen kontzentrazioa iragarri
dute, “oraingoz konfirmatu digute etorriko direla Lesaka, Bera,
Doneztebe eta Etxalarko giganteek”.
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15 bikote eta
85 urteko 28
lagun omendu
dituzte

TTIPI-TTAPA
ArkupeakErretiratu-

en Elkarteak ekainaren
3an egin zuen urteroko

omenaldi-bazkariaGo-
rraizen. Aurten 85 urte
bete dituztenak eta
Urrezko Ezteiak (50 ur-
te ezkondurik) eta Pla-
tinozko Ezteiak (65 ur-
te ezkondurik) egin di-
tuztenak omendu zitu-
en, eta ohi bezala, me-
za entzun ondotik, ba-
nan-bana oroigarriak

banatu zituzten.
Aurtenguztira,Arku-

peakelkarteko28bazki-
dek bete dituzte 85 ur-
te. Urrezko Ezteiak 14
senar-emaztek egin di-

tuzte eta Platinozko
Ezteiak, berriz, Etxalar-
ko bikote batek, Juan
MaiaketaJuanaArizte-
gik, hain zuzen.
Oroigarriakbanatutako-

an, bazkaria eta dan-
tzaldia izan zuten eta
arratsparteanberrizere
autobuserabilduetaba-
koitzabereherrirabuel-
tatu zen.

GIZARTEA

OSPAKIZUNAK � OMENALDIAK GORRAIZEN

Urrezko eta
Platinozko Ezteiak
eta 85 urte egin
dituztenak omendu
ditu Arkupeak-ek

� 85 URTEKOAK
Jose Francisco Baraibar Pellejero ARESO
Juana Mari Saizar Sukuntza ARESO
Soledad Duhalde Iribarren ARIZKUN
Salvador Iriarte Sansiñena ARIZKUN
Agustin Eizagirre Larrea BERA
Juana Ganboa Jorajuria BERA
Maria Pilar Irazoki Elgorriaga BERA
Lolita Habans Inda ELIZONDO
Micaela Izeta Elizalde ELIZONDO
Eugenio Santesteban Elizondo ETXALAR
Jeronimo Castillo Bravo IRUN
Maria Juncal Violet Urtasun IRUN
Fernanda Iñarra Lekuona IRUN
Pilar Zumalabe Sagarzazu IRUN
Tomas Mutuberria Martikorena ITUREN
Francisco Biurrarena Bereau LEITZA
Margarita Zabaleta Olaskoaga LEITZA
Maria Angela Altzugarai Zabaleta NABARTE
Juan Mindegia Ariztegi OIZ
Visitacion Aldabe Mitxeo SUNBILLA
Maria Rosa Elizondo Bazterrika SUNBILLA
Micaela Goñi Gaskue SUNBILLA
Miguel Graziarena Mitxeltorena SUNBILLA
Victoriano Arzuaga Saldias URROZ
Micaela Baleztena Vera ZUBIETA
Rufina Elizalde Sansiñena ZUBIETA
Maritxu Santesteban Santesteban ZUBIETA
Joakin Elizalde Sansiñena ZUBIETA

� URREZKO EZTEIAK (50 urte)

� PLATINOZKOAK EZTEIAK (65 urte)

Bernardo Rekalde Barrenetxe – Manuela Irigoien Agerrebere AMAIUR
Francisco Javier Larralde Ustariz – Mª Angeles Elizalde Jaimerena ARIZKUN
Luis Irazoki Elgorriaga – Milagros Altzuguren Esteberena BERA
Felipe Ganboa Jorajuria – Mª Jesus Zabalo Otxandorena DONEZTEBE
Jesus Hernandez Torrecilla – Mª Jesus Dorronsoro Otxandorena DONEZTEBE
Gastone Lestucci Colussi – Mª Concepcion Sarobe Etxeberria ETXALAR
Simon Iguzkiagirre Zozaia – Juana Urtxegi Huizi IGANTZI
Inaxio Telletxea Arozena – Begoña Iparragirre Manterola IGANTZI
Marcelino Talaban Albarran – Herminia Flores Lahera IRUN
Jose Erasun Marizkurrena – Mª Concepcion Etxeberria Erasun BEINTZA-LABAIEN
Jose Julian Gartziarena Arregi – Juana Mariñelarena Zubitur LEITZA
Antonio Etxeberria Irigoien – Juana Agesta Altzugarai SUNBILLA
Eugenio Ariztegi Iribarren – Mª Jesus Arozena Iribarren OIZ
Jose Arozena Iribarren – Presentacion Juanena Iribarren URROZ

Juan Maia – Juana Ariztegi ETXALAR

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Ohi bezala, sariak banatu aitzinetik meza aditu zuten bazkideek eta eurekin joandakoek.
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GIZARTEA
GREBA � LAB, ELA, ESK ETA STEE-EILAS SINDIKATUEK DEITUTA

Arlo publikoan deitutako grebak
segida haundia izan du eskualdean
Bortzirietan eta
Leitzaldean
udalak itxiak
egon ziren

TTIPI-TTAPA
LAB, ELA, ESK eta

STEE-EILAS sindikatu-
ek maiatzaren 25erako
arlopublikoandeitutako
grebadeialdiakarrakas-
ta izanzueneskualdean.
Bortzirietako udal

zerbitzuak geldirik izan
ziren, baita Doneztebe-
koak ere eta Baztanen
%50geldituzen.Manko-
munitateei dagokienez,
Bortzirietako Oinarrizko
GizarteZerbitzuenMan-
komunitatean guttiene-
kozerbitzuakbetezituz-
ten, atentzioa behar du-
ten zaharrak artatzeko.
Hiri-Hondakinen Man-
komunitatea eta Male-
rreka eta Bortzirietako

Euskara Mankomunita-
teakeregeldirikegonzi-
ren. Leitzaldeko Udalak
eta mankomunitateak
ere geldirik egon ziren.
Ikastetxe publikoei

dagokienez, Berako Ri-
cardo Baroja ikastetxe-
anlangileen%50akgre-
ba egin zuen eta bertze
erdia lanean aritu zen,

bainasoldatagizartezer-
bitzuei bideratzeko. Be-
rako Toki-Ona Institutu-
angrebak%60ko jarrai-
pena izan zuen, Etxalar-
ko Landagain ikastetxe
publikoanbezala. Lesa-
kakoIraineskolan%70-
eko jarraipena izanzuen
eta Arantza eta Igan-
tzikoeskoletanerejarrai-

penhaundia.Baztaneta
Malerrekako eskoletan,
banazbertze%50-%60-
ko jarraipena izan zuen.
Grebarekin batera,

kontzentrazioa egin zen
Berako Herriko Etxeko
Plazan.Administrazioan
murrizketarik ez! zioen
pankartarengibelean30-
40 bat lagun bildu ziren.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Kontzentrazioa egin zuten arlo publikoko langileek Berako Herriko Etxeko Plazan.

EUSKARA

UEMA Eguna
larunbatean
Mallabian

TTIPI-TTAPA
Berako herriari leku-
koa hartu, eta Ein
eingou lelopean urte-
ko besta haundia egi-
tekoMallabia(Bizkaia)
aukeratu du aurten
UEMA Udalerri Eus-
kaldunen Mankomu-
nitateak, 18 urte bete
dituen urtean. Goize-
an goizetik izanen di-
ra ekitaldiak, eta tar-
tean,herrienartekoXi-
ba jokoak, mahai-in-
gurua, Xabier Mendi-
gureni aitortza, herri
bazkaria,kantusaioa,
ume eta gaztetxoen-
tzatipuinkontalariaeta
jokoak. Horrez gain,
18:00etatik aitzinera
Erlaxitaldearekindan-
tzaldia izanen da, eta
egunaribeharbezala-
ko akabera emateko,
23:00etan Damu Dot
taldeak disko berria
aurkeztuko du.
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BERA

Udala eta
CRANAren
hitzarmena da

TTIPI-TTAPA
Udalinstalakuntzetan

ura aurrezten lagundu
etaibaieremuarenegoe-
ra berreskuratu edota
hobetzeko helburuare-
kin lanean ari da Udala,
CRANArekin (Nafarroa-
ko Ingurumen Aldeko
Baliabide Zentroa) aur-
tensinatutakoakordioa-
renbidez.EuropakoHe-
go-mendebaldekoUren
etaIbaienTokikoKudea-
ketaParte-hartzaileade-
ritzon Sud’eau egitas-
moaren baitan dago hi-
tzarmena.
Hainbat fasetan egi-

ten ari da: hasiera, diag-
nostikoa, jarduera neu-
rriak eta itxiera. Eta aur-
ten hasitako lana, heldu
den urtean bukatzea da
asmoa. Hemendik aitzi-
nera,ekainean,CRANA,
Udala eta ikerketa egi-
ten ari den Haizea ingu-
rumenenpresaberrizbil-
tzekoak dira; urrian eta
azaroan herritarren par-
te-hartzetailerrakeginen
dira,abenduanjarraipen
bilera, eta 2011ko ilbel-
tzean herritarrei aurkez-
pen bilera eginen zaie.

DIAGNOSTIKOA
Diagnostikoaegitera-

koan, edateko uraren
egoeraaztertuda,etain-
gurueuritsua izanarren,
kudeaketa eta erabilera
ez dela «ez egokia, ez
eraginkorra» ageri da
Haizeaingurumenenpre-

sarenlehenondorioetan.
Sareek ihesak dituztela,
gordailuak egoera dau-
dela eta gastua ez dela
egokirokontrolatzenere
ondorioztatu da, eta
«kontsumo-guneetan
erabileraezdelaosoera-
ginkorra».
Eraginkortasuna ho-

betzeko ikuskapen bat
egin da Ricardo Baroja
ikastetxean,kiroldegian,
futbol-zelaian eta igeri-
lekuetanetahainbatga-
bezia antzeman zaizkie.
Bertzalde, Bidasoa

ibaiaren inguruan ere
hainbat esparru aztertu
dira.Etabertzeakbertze,
zati batzuetan flora eta
faunaren garapena mu-
ga dezaketen gai kutsa-
tzaileak badaudela ikusi
da, ibaiertzeakdegrada-
tuakdaudela ere bai, eta
Nazasetazentralekopre-
san espezie migratzaile
batzuentzatigaroezinez-
ko oztopoak daudela.

Igerilekuen irekiera
Asteazken honetan,

hilak 9, zabalduko di-
tuzte igerilekuak. Ordu-
tik aitzinera, igerilekuan
egiten ahal izanen dira
abonamenduak,aitzine-
tik Nafarroako Kutxan
kuota ordainduz. Ber-
tzetik, udako kirol jar-
dueretan izen-emateko
epea ekainaren 25ean
itxiko da.

Zakurrentzat txertoa
Errabiaren kontra za-

kurrarentzako txertoa
emateko,albaitariaUda-
letxeko bajeran egonen
da ekainaren 14an eta
15ean (16:00-19:00).

Matematika
olinpiadak
DBH 2. mailako 148

ikaslek parte hartu zu-
tenmaiatzaren28anki-
roldegianeginzirenNa-
farroako Matematika
Olinpiadetan.Toki-Ona
Institutuak antolatuta
eginzenBeran,eta ikas-
leakbikotekaarituziren
lanean. Tartean, Toki
Onako ikasleak diren
Beñat Lopez lesakarra,
Beñat Iparragirre etxa-
lartarra eta Ramuntxo
Albistur beratarra.

Porra
Hego Afrikan jokatu-

kodenMundukoFutbol
Txapelketadelaeta,po-
rra antolatu du Genaro
Taldeak. Parte hartzeko

azken eguna ortzegun
hauda eta Xuga ostatu-
an egin behar da, bortz
euro ordainduta.

Altzateko bestak
Ekainaren18tik20ra

izanen dira Altzateko
bestak.

INGURUMENA � URA AZTERGAI

2011n bukatuko da
ura aurrezteko eta
ibaiak hobetzeko
abian den programa

ARGAZKIAK: JON IRAZOKI

Hurrengo emanaldia Altzateko bestetan eginen du Dantza Taldeak
Lan eta lan dabil Gure Txokoa Dantza Taldea, gogotik entsaioetan eta gelditu ga-
be han eta hemen saioak eskainiz. Martxoararen 28an Zaldibiko Dantzari Ttiki
Egunean izan ziren, eta maiatzaren 29an Ibarrakoan. Maiatzaren 30ean, berriz,
Hondarribia Dantzan IV. Jaialdian parte hartu zuten, eta ekainaren 6an Andoaingo
Dantzari Ttiki Egunean. Baigorriko Nafarroaren Egunean ere ez zuten hutsik egin,
giro bikainean hantxe ibili baitziren Inude eta Artzainak. Eta Altzateko bestetan ere
emanaldia eskainikodute.Bainaprestaketekin ereburubelarri dabiltza.Duelahila-
bete batzuk abian paratutako helduen ikastaroak, erraterako, harrera bikaina izan
du eta 22 eta 50 urte arteko 30 lagunetik goiti biltzen dira ortziralero Eztegarako
frontoian,19:30etikaitzinera–ikusi2.argazkia–.Dagoenekomuxikobatzuk,zortzi-
koa eta arin-arina dantzateko gai omen dira gainera, eta erantzuna ikusita, ekai-
nean luzatzea pentsatu dute, eta uztailean ere entsaioak egitea ez dute baztertu.
Eta Gure Txokoa Dantza Taldetik adierazi digutenez, oraindik ere apunta daiteke.

ARGAZKIA: TXARO ZUBIETA/ TESTUA: ANTTON ERKIZIA

Agerran auzolana
Dirurik ez dagoenez (krisia, krisia!!), Agerran auzola-
na egin dute: frontoiari goi sarea aldatuz, txukundu,
pintatu (begira zein ederki gelditu den!), iturria, pla-
za gorria... Udalak paratu du materiala, auzoak es-
ku-lana. Oraindik ere jarraitzeko asmotan...
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LESAKA

POLITIKA � EUSKAL PRESOAK

Ainara Fresneda
eta Joseba
Iturbide aske
gelditu dira
Maiatzaren
22an atera zen
Ainara
Palentziako
espetxetik
zigorra beteta
eta Joseba
ekainaren 1ean
askatu zuten
kargurik gabe

Aitor AROTZENA
AinaraFresnedaEtxe-

berrialesakarraaskegel-
dituzenmaiatzaren22an,
bortz urteko kartzela zi-
gorra bete ondotik. Pa-
lentziako Dueñas espe-
txetik atera zen goizean
eta eguerdian ongi-eto-

rrixumebateskainizitzai-
onbereetxeatarian.Se-
nideek eta lagunek ez
zuten Ainara besarkar-
tzeko aukera galdu eta
Aurreskua ere dantzatu
zioten. Astebete beran-
duago ere, maiatzaren
29an, ongi-etorri zaba-
lagoa egin zitzaion Lin-
ddurrenbordakoatarian,
musika,Aurreskuetahe-
rri bazkari batekin.
Ainararen itzuleraas-

paldian iragarria zego-
en, baina Joseba Iturbi-
derenaezusteaizanzen.
Ekainaren1ekoarratsal-
dean, inolako kargu eta
baldintzarik gabe aske
utzi zuten Valdemoroko
kartzelan, bi urte baino
gehiagoespetxeaneman
ondotik eta gau partean
ailegatu zen herrira.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Berdintasunari buruzko margo lehiaketa egin da Irain eskolan
Berdintasuna gaitzat hartuta margo lehiaketa egin zuten Irain eskolan maia-
tzean. Juan Carlos Pikabea margolariak eta Guraso Elkarteak erabaki zituzten
saridunak eta Bortzirietako Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetako berdintasunerako
teknikaria ere izan zen ekainaren 1ean egin zuten sari banaketan. Mailaz mai-
la. 2 urtekoen artean Elixabet Tapia izan zen irabazle, 3 urtekoetan Kattalin Txo-
perena, 4 urtekoetan Ainara Senper, 5 urtekoetan Jontxu Urrusolo, 1. mailan
Naroa Bertiz, 2. mailan Amaia Taberna, 3. mailan Andoni Seisdedos, 4. mailan
Ainhoa Larralde, 5. mailan Beñat Ordoki eta 6. mailan Matixa Telletxea.

UTZITAKO ARGAZKIA

XXVII. Txoko-Txiki lehiaketako sariak banatu ditu ikastolak
Tantirumairu ikastolak antolatutako XXVIII. Txoko-Txiki ipuin eta ilustrazio le-
hiaketako sari banaketa egin zen maiatzaren 28an. Ipuin lehiaketan hauek izan
ziren irabazleak: 1. mailan Olatz Arakues, 2. mailan Xabier Igarzabal, 3. mailan
Uxue Mesa, 4. mailan Julen Otxoteko, 5. mailan Paulo Ramos eta 6. mailan
Martin Lanz. Ilustrazio lehiaketan, 1. mailan Izaro Iparragirre nagusitu zen, 2.
mailan Iratxe Muxika, 3. mailan Kattalin Odriozola, 4. mailan Leire Igoa, 5. mai-
lan Andrea Lasaga eta 6. mailan Beñat Conde.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Ainara Fresneda, maiatzaren 29an egin zitzaion harreran.
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HERRIA � AZPIEGITURAK

Arrakasta handiz
joan da
auzolanetako lehen
deialdia
Espero baino
parte hartze
handiagoa izan
du

Irune eta Itsaso
Udalakauzolanetara-

koproposatutakolehen-
biziko eguna arrakasta
handiz joan zen maia-
tzaren29an.Ehun lagun
baino gehiagok parte
hartu zuten. Dena den,
baserri-auzoetan herri-
an baino gehiago aritu
ziren lanean.
Karrikan bizi diren

hainbat bidexka garbitu
etabidezaharrakberres-
kuratzen aritu zen. Eta
herrian egindako lanen
artean aipagarrienak
hauek izan ziren: pare-
tak garbitu, bankuak,
frontoikomarraketahe-
rrian barna dauden ba-
randakpintatu, informa-
zio-panelen egurrezko
etxolak garbitu, igeri-
lekuko belarra moztu...
Baserri-auzoetan auzo-

lanetarako ohitura hau
ez dago galdua, urtero
euren bideak garbitzen
baituztebaserritarreketa
oraingoanereberdinegin
zuten. Patxiku Irisarrik
erran duenez, aitzinetik,
jendeaunitzekidatzizes-
katua zuen zer lan egin
nahi zuen eta alkateak
aipatudukasugehiene-
tan jendea taldeka bildu
zela lan hauek egiteko.
Espero zena baino

herritar gehiagok hartu
zuen parte eta Udala
kontent agertudaemai-
tzarekin. Baina hurren-
go deialdia, abuztuaren
7koa, auzolanetan arra-
kastatsuena izanen de-
la espero du; aspaldiko
ohitura baitzen herriko
bestenaitzinetikauzola-
nak egitea.
Bertzalde, aipatu, le-

henbiziko auzolan egun
honekberealdeilunaere
izan zuela, lanean ari zi-
renean mutil bat moto-
zerrarekin zauritua izan
baitzen, baina zorionez
ez zen larria izan.

Okindegiko batzarra
Asteazken honetan,

hilak9,izanenda okinde-
gikobatzarorokorrauda-
letxeko bilera aretoan

20:00etan.Bazkideguz-
tiei gonbidapena luzatu
zaie parte hartu eta gai
hauetazsolasteko: iazko
kontuak, emaitzen era-

bilerarako proposame-
nak,eskaeraketagalde-
raketabatzordearenak-
taren irakurketa, ber-
tzeak bertze.

ETXALAR

ARGAZKIAK: ITSASO ELIZAGOIEN

Bortz neska-mutikok egin zuten lehen Jaunartzea
Maiatzaren 30ean bortz neska-mutikok lehenbiziko Jaunartzea egin zuten. Elene
Altzuguren, Aimar Iparragirre, Arnaldo Gomez, Imanol Telletxea eta Mikel Indaburu
izan ziren. Euri arriskua zela eta ez zen prozesiorik egin baina meza ondotik arazo-
rik gabe elizako atean argazkiak atera ahal izan zituzten luntxara joan aitzinetik.

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN
Herritarrak hainbat lanetan aritu ziren maiatzaren 29an.
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IGANTZI

HEZKUNTZA � IKASTURTE BUKAERA

Iturenera mendiz
joateko ateraldia
antolatu du
Biltokik ekainaren
26rako
Izena emateko
azken eguna
ekainaren 19a
izanen da

TTIPI-TTAPA
Mendianibiltzeagus-

tukoduenarentzathitzor-
du ezin hobea egin du
Biltoki elkarteakekaina-
ren 26rako: Iturenera
mendiz joanendira. He-
rritik abiatuta, Mendaur
igo eta Iturenera jaustea
izanen da egin beharre-
koa eta horretarako
08:00etanabiatukodira.
Behin harat ailegatuta,
Aurtizko Ostatuan baz-
karia eginen da.
Irteeran parte hartu

nahi duenak ekainaren
19a izanen du apunta-
tzeko azken eguna, eta
20euroordaindubehar-
ko dira horretarako.

Sanjuan Xarreko
besta gainean
Tradizio haundiko

besta izatendaSanjuan
Xarren egiten dena te-
nore honetan eta aurten
ere hala izanenda. San-
juan Egunarekin, ekai-
nak24,ortzeguna,hasi-
ko da urteroko besta.
Egun horretan, 12:00-
etan, Arantza eta Igan-
tziko apeza den Martin
Legarrak meza emanen
du.Hortikaitzinera,uztai-
lekoigandeguztietaniza-
nen da besta eta aldi
guztietan12:00etan iza-
nen da meza.

Pala eta frontenis
txapelketa
Aurten 28. aldiz pala

txapelketaeginendaBil-
tokik antolatuta, eta ho-
rrekin batera, frontenis
txapelketa ere bai. Da-
goeneko izen-emateko
epea zabalik dago eta
ekainaren 20ra arte iza-
nendaaukera,bikasue-
tan bikoteko 25 euro or-
dainduta. Txapelketak
aitzinera ateratzeko gu-
ttienezseibikotekeman
beharko dute izena.

Greba solidarioa
Maiatzaren25agreba

eguna izaki, irakasle ba-
tzuekzeraerabakizuten:
grebaarruntaeginbeha-
rrean,lanerajoanetaegun
horretanNafarroakoGo-
bernuakkendubeharzu-
en dirua, eurek nahi zu-
ten erakundeari ematea.
Hala, ekonomikoki larri
dabileneskolakofamilia-
rietaEuskaraMankomu-
nitateari ematea erabaki
zuten. Erabakiaren hel-
buruak «Gobernuak
hartutako erabakiaren
kontra gaudela erakus-
tea eta krisiaren ondo-
rioz, gaizki pasatzen ari
direnei gure diruz lagun-
tzea» izan zirela adierazi
dute eskolatik.

Markesina egiteko
dirulaguntza
Autobusaren marke-

sinaegiteko12.000euro
emandizkioNafarroako
Gobernuak Udalari.

UTZITAKO ARGAZKIA

Miranda de Argatik
bi sari
Euskararen Eguna egin zen
maiatzaren29anMirandade
Argan,etaEuskararenlagu-
nak elkarteak antolatu zuen
Ipuin Laburren Lehiaketan
bi herritar sarituak izan zi-
ren.11-14urtekoetan,Eider
Lizarrondoklehensariahar-
tu zuen –trofeoa, 12 liburu
eta Senda Vivarako bi sa-
rrera–, eta helduetan, Jo-
xean Ortegak 2. saria –100
euro eta hiru botil ardo–.

ARGAZKIA: ESKOLA

Haurren Eguna eginen dute eskolakoek ekainaren 23an
Azken txanpan sartu dira eskolako neska-mutikoak, eta irailaz geroztik lan eta
lan aritu ondotik, laster ailegatu zaie ikasturtea agurtzeko tenorea. Merezitako
bukaera emateko, eta oporrak ongi hasteko, ohi bezala, azken egunetan egun-
pasa eta Haurren Eguna eginen dituzte.Ekainaren 22an, asteartearekin, Sen-
perera joanen dira ikasle eta irakasleak eta egun osoa han pasatuko dute.Bi-
haramunean, hilak 23, ohiko Haurraren Eguna eginen da. Seigarren mailakoak
agurtuko dituzte lehendabiziko, hurrengo ikasturtean Berara joanen direlako
ikastera, eta ondotik, denak elkarrekin eta trikitixa doinuekin, frontoira joanen
dira. Han gaztelu puzgarriak eta bizikletak izanen dituzte eta 13:30era arte jola-
sean aritzeko aukera izanen dute. Ondotik, Guraso Elkarteak antolatuta, esko-
lako jantokia bazkaria eginen dute guztiek elkarrekin.
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ARANTZA

MENDIA � EKAITZA ELKARTEAK ANTOLATUTA

700etik goiti
mendizalek parte
hartu dute Mendi
Itzulian
Kontent gelditu
dira partaideak
eta
antolatzaileak

Nerea ALTZURI
Ailegatuzenmaiatza-

ren23aetaaurreikuspe-
nekezzutenhutsikegin.
Eguraldi ederra iragarria
zegoen, eta antolatzai-
leak jendea bilduko ze-
la itxaropentsu zeuden
bezperan.Horrelagerta-
tu zen: eguraldi ezin ho-
bea eta mendizale au-
nitz herriko mendi ton-
tor eta magaletan. Goiz
batezherrikopopulazioa
bikoiztuzen,700etikgoi-
ti lagunek eman zuten
izena Arantzako zirkoa
egin nahirik, eta 704k
akautu zuten Itzulia.
06:30 baino lehen

egunagirotzenhasiazen
eta 08:00 arte jende pu-
rrusta hurbildu zen txar-
telakeske. Ibilgailuerrel-
doa Sanjosetik behera

zegoen, gorago pasa-
tzea ez baitzuten uzten
etahortaz,batbainoge-
hiagok entrenamendu
eta beroketarako astirik
izan zuen Mendi Itzulia
egin aitzinetik.
Eguraldi sanoa, goiz

giroegokia…Bainaegu-
erdi aldera, termome-
troko merkurioak gora
egin zuen, bero ederra
bota baitzuen. Jan eda-
riak ailegatu ziren, anto-
latzaileak adi egon bai-
tziren.Uraakautuzeneta
gehiagorenbila joanbe-
har izan zuten, ehunka
litro edan baitziren. Gai-
nerakoan, itzulia man-
tsoago egin zutenek ere
plazan bazuten jatekoa.

ESKERRAK
Ingurukoak eta Eus-

kal Herriko hainbat toki-
tako lagunak bildu dira
aurtenere.Zerbaitnabar-
mentzekotan,antolatzai-
leen ahotan, gero eta
gaztegehiagoanimatzen
delaitzulihauetara.Herri-

tarren nahiz ingurukoen
borondateaereezdatti-
kia izatenegunhonetan.
EkaitzaElkarteakantola-
tzen badu ere, Gazte
Asanblada,Udala,men-
di postuetako bolunta-
rio, ostatu nahiz bertze
zerbitzuetakoeskuzabal-
tasunakbateginik,egun
borobila atera zen. Eta
antolatzaileek lagundu
eta parte hartu duzuen
guztiei eskerrik asko
ematekolerrohauekba-
liatzeko eskatu digute.
Zorionaketahurrengoa-
renesperoanegonenga-

ra. Oraindik itzulia oso-
rik egin ez dugunok bi
urte ditugu prestatzeko!

Mikel gogoan
Maiatzaren20anatxi-

loketak izan ziren Baio-
nan, eta tartean Mikel
Karrera Sarobe –Luzifer
lagunentzat– hartu eta
geroago espetxeratu
egin zuten. Herriarekin
lotura haundia duMike-
lek,etalagunhonenoroi-
menez, elkarretaratzea
eginzenbiharamunean.
Mendi Itzulieguneanere
gogoan izan zen.

San Juan Eguna
Zahar Txokon
Ohi bezala, Zahar

Txokoko bazkideek el-
karrekin pasako dute
SanJuanEguna.Eguer-
dian Sanjuan Xarrenen
izanendenmezarenon-
dotik, bazkaria eginen
dute egoitzan. Salvador
Madariaga eta Josetxo
Iantzi bertsolariak eta
herriko trikitilariak giroa
alaitzeaz arduratuko di-
ra. Bazkarian parte har-
tu nahi duenak ekaina-
ren15a izanenduapun-
tatzeko azken eguna.

ARGAZKIAK: WWW.MENDITZULIA.COM
Gozatu egin zuten mendizaleek maiatzaren 23ko itzulian. Bertzalde, plazan, Pelettiki Haur
Eskolak bere materiala salgai paratu zuen, dirua biltzeko. Zare bat ere zozketatu zuen.
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EKONOMIA

UDALA � ZOR PUBLIKOA ESPAINIAKO EKONOMIA ETA OGASUN MINISTERIOAREN DATUAK

21,3 milioi euroko zorra dute
eskualdeko 17 udalek
25etik zortzi
udalerrik ez
dute inongo
zorrik

TTIPI-TTAPA
TTIPI-TTAPArenHe-

go Euskal Herriko ere-
muandauden25udale-
rrietatik17k21.289.000
euroko zorrekin itxi zu-
ten 2009a. Hala ondo-
rioztadaitekeEspainia-
ko Gobernuko Ekono-
mia eta Ogasun Minis-
terioak berriki argitara-
tu dituen datuetatik.
Emandako zenbakiak
banketxeetan dauden
zorrakdira,kreditueida-
gozkienak, beraz.
Hainbatarrazoiegon

daitezkeudalbakoitza-
ren mailaren gibelean:
finantzazio desegokia,
edo azpiegituretan ob-
rahaundiakegindituzte-
lako... Zorrik ez dute-
nen kasuan, aldiz, in-
bertsiorik egin ez dute-
lako ere izan daiteke.

ZORRIK HAUNDIENA,
HERRI HAUNDIENETAN
Txostenaren arabera,

zor haundiena dutenak
udalerririk haundienak
dira.Baztandago lehen
postuan 8.311.000 eu-
roko zorrarekin; ondo-
tikLesaka4.904.000eu-
rorekin; hirugarren Lei-
tza 2.305.000 euroko
zorrarekineta laugarren
Bera 1.392.000 euroko
zorpetze mailarekin.
Bertzeudalbatzuek,

ordea,ezzuteneuroba-
kar bateko zorrik joan
den urte bukaeran. Eta
horixe da Arano, Bein-
tza-Labaien, Donama-
ria, Ezkurra, Goizueta,
Saldias, Urroz eta Zu-
bietaren kasua.
Gainerakoudalakmi-

lioi bat euroko zorraren
azpitik daude.

ZORPETZE ALTUAGOA
2008ko abenduaren

31n udalen zorpetze
maila kontuan hartuz,
3.558.000 eurotan igo
da.Zorrikgabesegitzen
dutenakberdintsuakdi-
ra, eta bertzeen kasu-
an, batzuetan goiti eta
bertzeetan beheiti egin
du zorrak.
Bertzalde, Nafarroa-

kodatuakaintzathartuz,

� HERRIA ZORRA 2009AN ZORRA 2008AN

ARANO 0 euro 0 euro
ARANTZA 459.000 euro 473.000 euro
ARESO 379.000 euro 387.000 euro
BAZTAN 8.311.000 euro 5.988.000 euro
BEINTZA-LABAIEN 0 euro 0 euro
BERA 1.392.000 euro 955.000 euro
BERTIZARANA 347.000 euro 273.000 euro
DONAMARIA 0 euro 0 euro
DONEZTEBE 419.000 euro 467.000 euro
ETXALAR 480.000 euro 329.000 euro
ELGORRIAGA 10.000 euro 0 euro
ERATSUN 64.000 euro 50.000 euro
EZKURRA 0 euro 0 euro
GOIZUETA 0 euro 0 euro
IGANTZI 521.000 euro 206.000 euro
ITUREN 241.000 euro 272.000 euro
LEITZA 2.305.000 euro 2.496.000 euro
LESAKA 4.904.000 euro 4.528.000 euro
OIZ 106.000 euro 112.000 euro
SALDIAS 0 euro 0 euro
SUNBILLA 54.000 euro 45.000 euro
URDAZUBI 602.000 euro 494.000 euro
URROZ 0 euro 48.000 euro
ZUBIETA 0 euro 0 euro
ZUGARRAMURDI 695.000 euro 608.000 euro
GUZTIRA 21.289.000 euro 17.731.000 euro

*Oharra: 2008 eta 2009ko abenduaren 31ko datuak dira.

Iruña (69.010.000 euro),
Tutera (15.199.000 eu-
ro),Castejon(12.222.000

euro)etaBaztandiraze-
rendan lau lehendabizi-
koak. Horien ondotik,

zerrendan 12.a da Le-
saka, 26.a Leitza eta
43.a Bera.
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SUNBILLA

Hilabetean
behin eginen
dira
mobilizazioak

Jaione OTXANDORENA
Hasidiramobilizazio-

ak. Hala, N-121A errepi-
detikherrirakobideguru-
tzeari irtenbide duina
emateko eskatuz errepi-
dea itxi zuten ekainaren
3an 200bat bizilagunek,
Pako Errandonea alka-
tea eta udal zinegotziak
buru zirela. Bertze herri
batzuetakoudalordezka-
riak eta Aitor Etxarri, Na-
Baiko parlamentaria ere
bertan izan ziren.
Sunbilla, sarrera duin

batzuen alde eta 5 hilda-
ko, zein da ordaindu be-
harrekobidesaria?zioten
pankarta banaren gibe-
lean ibili ziren. Irun alde-
ko norabidea itxi zuten
lehenik eta Iruña aldera-
koa ondotik. Nafarroako
Gobernuak ez zuelako
osorik ixteko baimenik

eman,etakargupubliko-
ek inhabilitazioa ere jaso
zezaketelako.
Alkateak gogorarazi

zuenez,HerrilanDeparta-
mentutikproposatzendi-
ren irtenbideak ez dira
batere egokiak: «Irun al-
derakoaoraindagoenbe-
zala gelditukodaeta Iru-
ña alderakoa, 900.000
euro eta milioi baten ar-
tean gostako da eta er-
dian esperatzeko karril
bat bertzerik ez da iza-
nen. Hori kasik orain da-
goenabainoarriskutsua-
goiruditzenzaiguetaguk
behetik edo gainetik pa-
sabidea eskatzen dugu.
Zerbait eginbeharbada,
ongietabetirakozerbait
egitea eskatzen dugu».
Gobernuakherritarren

proposamenerako leku
nahikorik ez dagoela
erantzunomendu,baina
alkatearenarabera,«inge-
niarien bidez frogatu du-
gu hori ez dela egia; to-
kiabadago,bainaboron-
datea falta da eta gares-
tiagoa da». Aitzinera be-

gira,hilabeteromobiliza-
zioekin segituko dute.

Ulibeltzak Elkarteko
batzarra larunbatean
Ulibeltzak Elkarteko

zuzendaritzabatzordeak
bilerara deitu ditu bazki-

deaklarunbaterako,ekai-
nak12.19:00etanizanen
da eta elkartea haundi-
tzeari buruz hitz eginen
da.Arkitektuakbiproiek-
tuaurkeztudituetalarun-
bateko bileran, bazkide-
ek bi horietan egokiena

zein den aukeratuko du-
te boto bidez.

Igerilekuak
Ekainaren 15ean za-

balduko dituzte igerile-
kuak eta Nerea Gartzia
da ardura hartu duena.

ERREPIDEAK � PROTESTAK

Bidegurutzeari
irtenbide duin bat
bilatzeko protestak
hasi dira

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Herritik bidegurutzerako bidea egindakoan, N-121A errepidea itxi zuten herritarrek.

ARGAZKIA: JAIONE OTXANDORENA

Dantzari ttikiak Urnietan
Haur dantzari batzuk Urnietako ikastolako bestan izan ziren maiatzaren 14an, Gar-
tzain eta Elizondoko dantzariekin. Eguraldi txarra egin zuen eta ez ziren behar adi-
na dantza egin, baina eguna ongi joan zen. Gosaldu, agurra ikastolan egin eta fron-
toian egin zituzten gainerako ekitaldiak. Akitzean, ikastolakoek bazkaltzera gonbi-
datu zituzten. Autobusean egin zuten joan-etorria, dantzari, txistulari eta gurasoek.
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KIROLA � SAN PEDRO BESTEN AITZINETIK

XXXII. Herri Krosa
eginen da
ekainaren 27an
herriko karriketan
Adinaren
arabera, ibilbide
desberdina egin
beharko dute

TTIPI-TTAPA
San Pedro besten

aitzineko asteburuan,
ekainaren 27an, Herri
Krosa eginen daErreka
Kirol Elkarteak antola-
tuta. XXXII. edizioa iza-
nen da aurtengoa, bai-
na aipatzekoa da bere-
ziki azken hiru urteotan
parte-hartze haundia
lortu duela, 180 korri-
kalari izateraereailega-
tua baita.
Adinaren arabera,

kategoriatan banatuko
dira korrikalariak eta
horren arabera, ibilbide
desberdinaeginbehar-
ko dute: Aurrebenjami-
neketabenjaminek200
metro egin beharko di-
tuzte; alebinek500me-
tro; infantilek kilometro
bat; jubenilek eta ema-
kumezko seniorrek lau
kilometroetagizonezko
seniorreketabeterano-
ek, azkenik, zortzi kilo-
metro.
Gaztetxoenak,aurre-

benjaminak, benjami-
nak, alebinak eta infan-
tilak10:30eanabiatuko
dira, eta jubenilak, se-

niorraketabeteranoak,
berriz, 11:30ean.

IZEN EMATEA ETA
SARIAK
Izena emateko bi

modu daude: egunean
berean, bortz euro or-
dainduta, edoaitzinetik
www.herrikrossa.com
web orrian lau euro or-
dainduta.Denaden, ju-
benilek eta hortik goiti-
ko kategoriek baino ez
duteordaindubeharko,
gaztetxoenentzat do-
hainik izanen delako.
Sariei dagokienean,

gizonezkoetan, lehenak
150 euro hartuko ditu;
bigarrenak 90 euro; hi-
rugarrenak60euro; lau-
garrenak45euro;bortz-
garrenak30euroetasei-
garrenakbertzelakosa-
ria hartuko du.
Emakumezkoetan,

aldiz, lehenbiziko sail-
katuak 75 euro irabazi-
ko ditu; bigarrenak 45
euro; hirugarrenak 30
euro eta laugarrenare-
tzat bertze zerbait iza-
nen da.

Sanpedro bestak
Sanpedro bestak

gainean ditugu, eta al-
di honetako aldizkarian
bestetakoxehetasunak
aurkituko dituzue.

DONEZTEBE

ARGAZKIA: OSKAR MINDEGIA

Lau domina eskuratu dituzte Errekako judoka benjaminek
Benjamin mailako Nafarroako Judo Txapelketako finalak ere kiroldegian jokatu zi-
ren maiatzaren 8an. Han aritu ziren Errekako judokak dominen bat lortzeko borro-
kan, eta bai lortu ere. Lau domina eskuratu zituzten: urrezkoa Naxara Jaunsarasek,
bi zilarrezkoak Idoia Gardek eta Manex Etulainek eta brontzezkoa Gogor Atxa-
landabasok. Errekako 11 judokak jokatu zuten eta Oskar Mindegia irakaslearen hi-
tzetan, «guztiek ere hagitz saio onak» egin zituzten. Baina batzuek zorte txarra izan
zuten, «pisu berdinean lehiakide aunitz izanda, zailagoabaita dominak eskuratzea».

UTZITAKO ARGAZKIA

Mariezkurrena kamioi gidariak ongi hasi du Europako txapelketa
Europako kamioi lasterketen denboraldi berriari ekin dio Javier Mariezkurrenaren
Truck Navarra Competicion taldeak eta emaitza onekin bueltatu zen maiatzaren
22-23ko asteburuan ItaliakoMisanon egindako karreretatik. Larunbatarekin, pun-
tuak lortzeko lehen karreran, hamargarren postua lortu zuen, denboraldiko lehen
puntua eskuratuz. Bigarren karrera gazi-gozoa izan zen. Izan ere, pistan olioa ze-
goela eta, karrera bertan behera utzi zuten epaileek. Albiste txarraMariezkurrena-
rentzat, olioa saihestu eta seigarren postuan baitzen, zazpigarrenari alde handia
ateraz. Igandeko sailkapen probetan, polerako hamargarren postua eskuratu zu-
en. Igandeko lehen karreran, laisterketa burutik bi segundu eta erdira ibili zen eta
hamargarren postu hori mantendu zuen, bertze puntu bat eskuratuz. Asteburuko
laugarren eta azken saioan, hamargarren postua mantendu zuen, laisterketa bu-
rutik bi segundora denborak mantenduz. Karrera erditsuan bederatzigarren pos-
tua hartu zuen eta horri eutsi zion bukaera arte, bi puntu lortuz. Lau puntu haie-
kin, Europako txapelketan hamargarren postuan jarri zenMariezkurrena eta Truck
Navarra taldea, Sponsor’s Challenge sailkapeneko buruan dago. Lasterketako bi-
garren proba Albaceten jokatzekoa zuen joan den asteburuan.
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ITUREN

HEZKUNTZA � IKASTURTE BUKAERA

Ikasturteko azken
ateraldia eginen
dute neska-
mutikoek
ekainaren 21ean
Eguraldiaren
arabera, toki
bat edo bertzea
aukeratu dute

Arkaitz MINDEGIA
Eskolaguztietanbe-

zala,herriko irakasleeta
ikasleakereazkenegu-
netan sartuak dira eta
ekainaren 21n honda-
rreko ateraldia eginen
dute.Eguraldiak lagun-
duz gero, Hondarribia-
ra joanen dira. Goizez
itsasontzian ibiltzekoas-
moa dute eta arratsal-
dean hondartzan plisti-
plasta uretan ibili. Euria
egitenbadu,berriz,Oli-
te aldera joanen dira
hangogaztelua ikusieta
igerilekuan bainatzera.

ESKOLA BERRIAREN
IZENA ETA IRUDIA
Iturenen eginen den

eskola berriaren izena

eta logotipoa aukera-
tzeko lehiaketaeginzu-
en eskolak orain dela
urtebat inguru.Handik,
Pulunpa izenaaterazen
etabeheanduzuenma-
rrazki hau ere aukeratu
zen. Eskola Kontseilu-
ak proposatu zuen Pu-
lunpa Ikastetxe Publi-
koa izena paratzea, eta
Udalak onartu egin du.

Arkupeak omendua
Urtero bezala, bere

bazkideakomenduzitu-
en Arkupeak Elkarteak
ekainaren 3an Gorrai-
zen, eta tartean, Tomas
MutuberriaMartikorena.
Aurten 85 urte bete di-
tuelakoz omenaldi ttiki
bat jaso zuenberak ere.
Bestaegunguzian izan-
du zuten: goizeanmeza
entzun, omenaldia jaso
eta gero bapobazkaldu
zuten,baitadantzatueta
solastu ere.

Eskolarteko
Bertsolari
Txapelketa
Maiatzaren28anBe-

ran jokatuzenNafarroa-

ko Eskolarteko Berso-
lari Txapelketako fina-
lean 14-18 urte bitarte-
ko kategorian herritar
bat izangenuen: Egoitz
Gorosterrazu. Ez zuen

txapelikekarri,baina le-
henengo fasea pasatu
eta sei bertsolari one-
nen artean gelditu zen,
etaoso lan txukunaegin
zuen.

ARGAZKIA: EKIÑE MINDEGIA

Hiru neskatxa gaztek Jaunartzea egin dute
Lehen Jaunartzea egin zuten argazkian ageri diren hiru gazte hauek maiatza-
ren 23an. Ainara Altzuri, Enara Ariztegi eta Janire Mindegia izan ziren aurten-
go protagonistak eta eguraldiak ere aunitz lagundu zuenez, ederki pasatu zu-
ten eguna.

ARGAZKIA: EKIÑE MINDEGIA

Eguraldi kaxkarra Trinitate Egunean
Ez zuen sobera lagundu eguraldiak Trinitate Egunean, maiatzaren 30ean. Jen-
deak, halere, ohiko bisita egin nahi izan zuen ermitara, baina kaxkoan denbo-
ra luzez egon gabe buelta egin zuen. Enbaltseetan egitekoak ziren bazkariak
ere bertan behera gelditu ziren, eta iturendarrek Herriko Etxeko Ganbaran eta
aurtiztarrek elkartean bazkaldu zuten. Eguraldia ona ez izan arren, giro ona sor-
tu zen.
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OSPAKIZUNAK � AUZOTARREK ANTOLATUTA

Oritzako besta eginen da larunbat
honetan bosgarren aldiz
Bazkaria,
musika eta
bertsolariak
izanen dira

Fermin ETXEKOLONEA
Dagoeneko bost ur-

te pasatu dira auzotar
batzuk Oritzako iturria-
ren inguruan bildu eta
egun bateko besta an-
tolatzen hasi zirenetik.
Eta gaur egun, egute-
gian,ekainekoohikohi-
tzordubihurtudelaesan
daiteke. Aurten ere ez
duhutsikeginen,eta la-
runbat honetan, ekai-
nak 12, ohi bezala Ori-
tza iturriaren inguruan
elkartuetabazkariaegi-
nen da. Ondotik, herri-
ko gazteekmusika doi-
nuak jarriko dituzte eta
bertsolariek ere euren
saioa eskainiko dute.
Seguru, aurreko urtee-

takogiroakezduelahu-
tsik eginen.
Dena den, ezin aipatu

gabe utzi, joan den ur-
tean istripuzhil zenOla-
senekobordako Joxe

Mari Urrutia, bere kan-
tak faltan botako ditu-
gu Oritzako bestan.

85 urteko lau
herritar
85urtebetedituzten

lau herritar omendu zi-
tuen Arkupeak elkarte-
ak ekainaren 3an Go-
rraizen egindako ospa-
kizunean:Maritxu San-
testeban Santesteban,
Rufina Elizalde Sansi-
ñena, Joakin Santeste-
banIndakoetxeaetaMi-
kelaBaleztenaVera.Zo-
rionak guztiei!

Bi zubietar
Quebrantahuesosen
Ekainaren 19an Sa-

biñanigon (Huesca,Es-
painia) eginen den XX.
Quebrantahuesosziklo-
turista lasterketan par-
te hartuko dute bi he-
rritarrek: Joseba Juani-
korenak eta Igor Baba-
zek. Probagogorra iza-
tendaetazorteonaopa
diegu!

ZUBIETA

ARGAZKIA: AMAIA OTXANDORENA

Loreak Amabirjinarentzat
Ohiturarisegituz,maiatzeko igandeguztietanmezara joaneta loreakeskainizizkio-
ten herriko neskatxa gazteekAmabirjinari. Aurtengoprotagonistak argazkian age-
ri direnbost gaztetxoak izan ziren: KarmeleSantesteban,NaroaSantesteban,Ga-
razi Santesteban, Naiara Anso eta Mikele Etxekolonea. Ederki egin zuten euren
lana eta urteko azken hitzordua Besta-berri egunean egitekoa zuten.
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DONAMARIA

UDALA � UDAN LANEAN ARITZEKO

Bi langabe hartuko ditu Udalak
herriko hainbat lan egiteko
Ekainetik urri
bukaera bitarte
ariko dira
lanean

Iñaki TELLETXEA
Urtero bezala, herri-

ko hainbat lan egiteko
langabezian dauden bi
lagunhartukoditu.Bortz
hilabetez ariko dira,
ekainean hasi eta urria-
ren bukaera arte. Igeri-
leku ingurua moldatu
eta haur parkea berritu
beharko dituzte, bertze
lan batzuen artean.

Liburutegia itxita
Ikasturtea akitzear

dagoen honetan, udal
liburutegiak ere ateak
itxikodituekainaren9tik
ikasturte berria hasi bi-
tarte. Hala ere, norbai-
tek zerbaiten beharra
izanez gero, liburuzai-

narekinegoteanahikoa
izanen du.

Bestetako
prestakuntzak
Uda gainean dugu eta

dagoeneko bestetako
antolakuntzan murgil-
duta gaude.
Horretarako bilera

bat eginen da ekaina-
ren 11n, heldu den or-

tzirala, Herriko Ostatu-
an 21:30ean. Herritar
guztiei luzatuzaieager-
tzekodeialdia ideiaguz-
tiak interesgarriak iza-
ten baitira.

ABELTZAINTZA

Sari hirukoitza
jaso du
Lacturalek

TTIPI-TTAPA
Zaporearen eta Kali-
tatearenNazioarteko
Institutuak, iTQi, Za-
poreGorena2010sa-
ria emandio bigarren
urtezLacturaleNafar-
roakoenpresari.Gai-
nera, iaz baino pun-
tuazio altuagoa lortu
du.Nafarroako25us-
tiategitako behi-es-
nearekinegindakoes-
nea da Lacturale eta
tartean eskualdeko
hainbat daude. Bere
hirugametanhartudu
saria: esne osoa, er-
di gaingabetua eta
gaingabetua. Maia-
tzaren27anhartu zu-
enBruselansaria,eta
Lacturaleko ardu-
radunekberrikihilden
eta Lacturaleren-
tzakoesneaekoizten
zuen Xebe Matxiñe-
na urroztarra izan zu-
ten gogoan. 2008an
hasi zen komertziali-
zatzen Lacturale eta
dagoeneko nazioar-
teko sari hau bi aldiz
eskuratzeaz gain,
estatu mailan, Urte-
ko Zaporea 2008 sa-
ria ere berak eskura-
tu zuen.

ARGAZKIA: EGUZKI IRIGOIEN

Lau gaztetxoen Jaunartzea
Argazkian ikus daitekeen bezala, maiatzaren 23an herriko lau neska-mutiko hau-
ek Jaunartzea egin zuten: Julen Migeltorena, Lander Sagaseta, Itziar Agirre eta
Alaitz Irigoienek. Eguraldi ederra egin zuenez, giro ederrean pasatu zuten eguna.
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EZKURRA

GIZARTEA � ERLIJIOA

Delfina Mariezkurrena
herritarraren
beatifikazioa?
Amokoneko
moja 20
urterekin hil
zen

Beatifikazio
prozesua
egiteko lanean
ari dira

Fernando ETXEBERRIA
Herritargutxikjakingo

duteEzkurrakomojaho-
nenhistoria,santufama-
rekin hil zen 20 urteko
gaztearena, alegia.
1916ko abenduaren
24an jaiozenAmokone-
an,etaCristobalMariez-
kurrena –mendietako
kontratista– eta Justa
Hernandorenarenseme-
alabazaharrenazen.Es-
colastica, Ventura, Mi-
guel Mari –jaio eta zor-
tzi hilabeterara hil zen–,
Maria Soledad, Conce-
so,Juana,CamilaetaJo-
sefa izan ziren bere se-
nideak.
15 urterekin erabaki

zuen moja sartzea eta
Vicalvaro (Madril) ko-
mentuan sartu zen
1933komaiatzaren2an.
Magisteritzako titulurik
eduki ez arren, presta-
kuntza ona zuela-eta,
gelabatenarduraeman
ziotenkolegioan.1935-

ean Bartzelonako Ma-
ria Inmaculadakolegio-
ra bidali zuten, magis-
teritza ikasketak egin
eta klaseak aldi berean
emateko.

OSASUNAK OKERRERA
Bartzelonako bere

egonaldiak, ordea, bere
bizitzalaburrabaldintza-
tu zuen. 1936ko uztaila-
ren 18an Kataluniako
iraultzaileak bere bizito-
kiaz jabetu ziren. Talde-
koburuagaztearekin te-
matuzenetaDelfinabe-
rarekin eramaten saiatu
zen. Ezezkoa eman
arren, egoitzan egon zi-
ren denboran berarekin
joateko eskatu zion be-
hin eta berriz. Hainbes-
tekoa izan zen neska
gaztearenbeldurra, gai-
xotu egin zela. Azkene-
an, iraultzaileekkolegioa
uztekoaginduzieten,eta
nahi zuten tokira joate-
ko bizitzera.
Emakume batek be-

re etxebizitza eskaini zi-
en eta hantxe gelditu zi-
ren. Baina eztul indar-
tsuak eta sukar altuak
gogorastinduzutenDel-
finita. Ez zitzaion suka-
rra 39tik jaisten eta me-
dikuraeramanbeharizan
zuten. Medikuak gaixo-
tasunhurakolegioaniga-
rotako egun gogorren
ondorioazelaesanzion.
Berekideeklasterhobe-

ra egingo zuela esaten
omen zioten, baina be-
rak gazterik hilko zela
erantzuten omen zuen.
1937ko urtarrilaren

16anMarsellarajoanzen,
eta handik Miramas he-
rrira,eta toki lasaihartan
zertxobait hobera egin
zuen bere egoerak.
Gurasoei bidalitako

gutunbateanbereargaz-
kia bidali zien, pasapor-
tea egiteko egin behar
izan baitzuen Bartze-
lonan.
Baina osasun-egoe-

rakokerreraeginzuene-
an,Briansongo (Alpeak)
erietxean ingresatu zu-
ten, eta laster hilko zela
pentsatuz,oharhauida-
tzi zuen: «Ama maitea,
igandean nire bila etor
daitekeela esaten dute.
Gora Jesus».
Hesteetako ondoe-

zak oinaze handiak sor-
tzenomenzizkioten,bai-

naaldiberean,berakba-
kea eta erlijioa ekartzea
nahi omen zuen, gerra
krudel bateanbaitzego-
en orduan estatu espai-
niarra.
Azkenean, 1937ko

urriaren29anhilzen,goi-
zaldeko lauretan. Aben-
duaren24an21urte be-
teko zituen.
Ama Nagusiak gaz-

tearen amari gutun bat
bidali zion, bere bizitza
honela laburbilduz: «an-
drehori,zurealabakoso
oroitzapen goxoa eta
onautziduinguruan,hur-
biltzen zitzaiona edo-

zein zela ere, bere ber-
tutearekin maitemindua
gelditzenzen,etadenek
santutzathartudugu,eta
bere bizitzari eta herio-
tzari inbidia diogu».
Eta orain, berriz, Del-

finarenbeatifikazioaegin
nahian dabiltza hainbat
lagun.Biografoarenara-
bera,bizituzentokiguz-
tietan eredugarria izan
zelako. Izaera alai eta
gaztea zuen, eta sekula
ere ez zen kexatu, ozto-
poak eduki arren. Gau-
zaguztietanetadenei la-
guntzeko prest egoten
zen.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Amokoneko Delfinita, 6 urterekin.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Amokonea eta Urrutikoetxeara edateko ura ekarri dute
Zaharberritze lanak egin zirenetik, Amokonea eta Urrutikoetxea (Ertikoetxea) ziren
edateko ura falta zuten baserri bakarrak. Zehazki bigarren hori osorik erre zen eta
osotasunean eraiki behar izan zen. Nafarroako Gobernuaren subentzioarekin,
Mariezkurrena enpresa uraren kanalizazio lanak egiten ari da herriko azken etxetik.
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SANJUAN BESTAK � EKAINAREN 23TIK 27RA

Larretxea aita-semeak eta Arria V.a
eta Erasun igandeko aizkora apustuan
Sanjuanetako
bost egunetatik
hirutan pilota
partidak izanen
dira

ASTEAZKENA 23
Bezpera

20:00etan Baztan-Zo-
pak Herriko Ostatuan.
22:00etan Sanjuan
suak.Gauezdantzaldia
MODESTOakordeoila-
riarekin.

OSTEGUNA 24
San Juan Eguna

11:00etanMezaNagu-
sia, San Juan herriko
pat ro iaren ohorez .
12:30ean erremonte

partidak. 18:00etanpi-
lota partidak.Arratsal-
dezetagauezdantzal-
dia MODESTO akor-
deoilariarekin.

OSTIRALA 25

Goiz eta arratsaldez
haurrendako jokoak,

karts eta gaztelu puz-
garriekin.14:00etanhe-
rri bazkaria HerrikoOs-
tatuan, Etxeberria eta
Agirre bertsolariekin.

Arratsaldean dantzal-
dia MODESTO akor-
deoilariarekin. Gauez
dantzaldia TRAKETS
taldearekin.

LARUNBATA 26

12:00etan mus txapel-
keta. 18:00etan erre-
monte eta pilota parti-
dak. Arratsaldez eta
gauezdantzaldiaGAU-
BELA taldearekin.

IGANDEA 27

13:00etan a izkora
apustua: Arria V.a eta
Erasun, Oihan eta Do-
nato Larretxea aita-se-
meenkontra.18:00etan
pilota partidak. Arra-
tsaldezdantzaldiaMO-
DESTO akordeoilaria-
rekin.

ARGAZKIA: PEDRO URRUTIA
Duela 60 bat urteko Sanjuanetan, Eliz atarian aizkora apustua egin zenean.

SALDIAS
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GIZARTEA
TURISMOA � SARIAK ESKUALDEAN

Praktika Egokien
Gidaliburua jaso
dute mendialdeko
53 establezimenduk
Ekainaren 1ean
hartu zuten
Santxotena
Museoan

TTIPI-TTAPA
Mendialdeko53esta-

blezimenduk zerbitzu
turistikoak hobetzeko
Praktika Egokien Eskuli-
burua jasozutenekaina-
ren 1ean Bozateko San-
txotena Museoan egin-
dakoekitaldian.Aitorpen

hauCedernaGaralurera-
kundeak bultzatzen du-
enMBPkalitatekokudea-
keta sistemaren aldeko
apustua egin dutenei
ematen zaie.
Ekainaren1ekoekital-

dian,bertzeakbertze,Ju-
anRamonCorpasNafa-
rroako Gobernuko Kul-
turaetaTurismokontsei-
laria, Carlos Erce Turis-
mokozuzendarinagusia,
LuisGarateCedernaGa-
ralurrekopresidenteaeta
Virginia Aleman Baztan-

go alkatea izan ziren.

ESKUALDEKOAK
Praktika Egokien Es-

kuliburua jaso duten es-
tablezimenduen artean
aunitz eskualdekoak di-
ra: Zubietakoerrota,Ur-
dazubikoleizeak,Urdazu-
bikoIrigoienealandahos-
tala, Narbarteko Bertiz
aterpea,NarbartekoBKZ,

Lesakako Matxinbeltze-
nea aterpea, Lesakako
Atxaspi hotela, Leitzako
Saralegitaloak,Elizondo-
koArgibelOptika,Elizon-
doko Ipingi arropa-den-
da,ElizondokoMariCruz
lentzeria, Elizondoko
Urruskalandetxea,Elgo-
rriagako Martinea I eta II
landetxeak, Doneztebe-
ko Alustiza lurrindegia,

Doneztebeko Ibarrola
mertzeria, Doneztebeko
Casa Ostiz, Doneztebe-
ko Mari Cruz lentzeria,
BerakoAlkeberealande-
txea, Arizkungo Santxo-
tena eskultura parkea,
Arizkungo Lizardikobor-
da I eta II landetxeak,
Arantzako aterpea eta
Anizko Jauregia I eta II
landetxeak.

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO
Eskuliburua Santxotena Museoan banatu zen ekainaren 1ean.

SALDIAS

HEZKUNTZA � IKUSKIZUNAK

Ikasturtea akitzear denean,
antzerki emanaldia egin
dute eskolako haurrek
Antzerkia egin
ondotik
berendu ederra
egin zuten

Markel LIZASOAIN
Garagarrila ailegatu

da; haurrak ikasturtea
akitzen ari dira. Eta iaz
bezala tenore honetan,
emankizun bat presta-
tzenaritudirazenbaitas-
tez; antzerki bat. Gogor
prestatu ere, eta maia-
tzaren hondarreko aste-
an egin zuten antzez-
pena. Hiru herritako ak-

toreak bildu ziren: Era-
tsun,LabaienetaSaldias-
koak. Eta, oraindik eta
zailagoa egiteko, ingele-
sezaritu zirenantzezten;
izenhauxenemanzioten
antzerkiari:LasaerTVand
the Gruffalo. Jende sail-
txo bildu izan behar zu-
en, kanpoan gelditu bai-
tzen bakarren bat tokirik
eta sarrerarik ez eta.Hu-
rrengo txandan antzoki
handiagorenbateanegi-
tea pentsatzen hasi be-
harko dute, plazan edo
elizan beharbada!
Eskolako haurrez ari

garela, udako barkazio-

en ondotik beste irakas-
lebatetorrikoomenzaie.
Oraingomaixtra,Haizea,
beste eskola batera joa-
nen baita seguru asko
ere.Sunbildarraizaki,he-
rritik hurbiltxeagoko to-
kiren batera joaten hasi-
ko da. Herritik oroitze on
bat eramanen ahal du!

Sanjoanak sarri
Garagarrila ailegatu

baita, herriko bestei
ezkerka begira ari da
dagoeneko jendea.Aur-
ten, aste erdian toka-
tzenbaitaSanJoan,on-
doko asteburua hartu-

ko du. Ia eguraldiak la-
guntzenduenetaordu-

rakobelarrikhandienak
eginak diren!

ARGAZKIA: MARKEL LIZASOAIN

Rallya Orokietako errepidean
Iaz bezala tenore honetan ere, auto bizien lasterketa
egin dute Orokietako errepidean. Mikel Urkiolak eta
Samuel Benitezek irabazi dute LagunArtea taldeare-
kin –argazkian euren autoa–. Jendea kontent etor-
tzen da bazter askotatik rallya ikustera, baina, iaz be-
zala, erregalo politak utzi ditu bide bazterretan. Dena
esan behar baldin bada, franko txukuna utzia dute
organizaziokoek ingurua. Hala ere, nahiz antolatzai-
leak saiatzen diren gero dena lehen zegoen bezala
uzten, beti bilatzen da plastizkozko ontziren bat han
eta hemen. Jendea ohartzen ez den bitarte, loreak
ez, zaborrak mendian.



Halere, orain bi
urteko
superabita
haundiagoa
izan zen

TTIPI-TTAPA
Goizuetanerenaba-

ritu da krisi sonatu ho-
nen eragina. Maiatza-
ren22aneginzuenUda-
lak 2009ko kontuen
itxiera eta urteetanger-
tatuezdenaondoriozta-
tu zuen: zenbakiek ne-
gat ibo eman zuten
2009an. Sarrerak eta
gastuak kontuan har-
tuz, 114.649,86 euroko
defizitarekin itxi zenau-
rreko urtea. Eta datuak
negatiboak izatearekin
zer ikusi zuzena du
2009an basotik zenti-
morik atera ez izanak.
Basoa baita herriaren
diru-iturri nagusia.

2008AN DATU
BAIKORRAK
Askoz hobeto joan

zen 2008a, 421.569,39
euroko superabitarekin
itxibaitzen.Beraz,nahiz
eta2009kodatuakonak

ez izan, 2008ko kontu-
akpositiboak izan ziren,
eta orduko irabaziak
oraingogalerengainetik
daude gainera.

ZERBITZUEN MURRIZKETA
Basotik datorrennego-

zioa gainbeheran doa-
lako eta Nafarroako
Gobernuageroetamu-
rrizketa gehiago egiten
ari dela kontuan har-
tuz, egoerak hainbat
mozketa egiterabehar-
tu dezake Udala. «Ge-

rorabegira antolatube-
harra dago», adierazi
diguMieljoxe Lekuona
alkateak, eta gainera-
tu digunez, «zenbait
zerbitzu gutxitu behar-
ko direla aztertzen ari
da Udala».

Bi mozio
Bi mozio onartu zi-

tuenUdalakbereazken
batzarrean. Alde bate-
tik, euskararengarape-
nerako lanean segitze-
ko ardura berretsi eta
Nafarroako Gobernua
euskararen inguruan
egiten ari den murriz-
ketaksalatzekomozioa
aprobatu zuen.
Bestetik,berriz, «es-

kubidezibil etapolitiko-
ak «erabat urratuak»
daudela iritzita, «eraba-
tekogaitzespena»azal-
duzuenUdalak,etaho-
nela,EspainiakoGober-
nuari eta Auzitegi Na-
zionalariEuskalHerrian
irekitakohainbatproze-
dura geldiarazteko es-
katu zien.
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GOIZUETAGOIZUETA

UDALA � KONTUAK

114.649 euroko defizitarekin itxi du
2009a Herriko Etxeak

ARGAZKIA: ISKIBI KANPINA

123 parte hartzaile mendi bizikleta ibilaldietan
Arrakasta haundiarekin joan zen Iskibi kanpinak antolatuta maiatzaren 29an
egin zen mendi bizikleta ibilaldia: guztira 123 lagun animatu baitziren. Kanpi-
netik adierazi digutenez, «dena oso ondo atera zen», baina horretarako «he-
rritarren laguntza ezin hobea izan zen». Bi ibilbide izan zituzten aukeran txirrin-
dulariek, eta gehienek luzea aukeratu zuen, Txino auzotik ezkerretara maldan
gora hartuta. Helmugaratu zen lehenengoak ordu bat eta 30 minututan osatu
zuen itzulia, baina gehienek bi ordutik gora behar izan zuten. Eta garrantzitsua,
jendea gustura gelditu zela ibilbidearekin. Bukatu eta gero luntxa izan zuten
eta zozketa bidez, opariak ere banatu ziren.

DATUA

421.569
EUROko

superabitarekin joan zen
2008a. Beraz, iazko gale-
ren gainetik daude duela-
ko bi urteko irabaziak.



HERRIZ HERRI | 45
ttipi-ttapa | 520 zbk.

2010.06.10

OSPAKIZUNAK � OHIKO HITZORDUA

Sanjuanak gainean, ohiko sardina
jatea eginen da ekainaren 25ean
Ekainaren 23a
baino lehen
eman behar da
izena

Ainhoa ANSA
Urte batzuk badira

Aranon sardina jateko
aitzakiarekin hainbat
herritar Kontseju au-
rrean elkartzen direla.
Mahai batzuk bertara
atera, parrilletan sua
piztu eta sardinak erre-
tzen aritzen dira herri-
tar batzuk, tartean
MairtzeneakoJoxeAn-
tonio.
Aurten ere jarri du-

te eguna afari hau egi-
teko. Ekainaren 25ean
izango da, ostiralare-
kin, etabertara joanna-
hi duenak ekainaren
23rako izena emande-
zala eskatzen dute
antolatzendabiltzanek.

Ilunabarrean, 20:30
inguruan elkartuko di-
ra betiko modutsuan.
Sardina usaina zabal-
duko da berehala he-
rrian. Ez da besterik
izango jateko, ezta be-

harrik ere! Atzetik gazta
pixka bat jan eta Kon-
tsejun kafea hartu, eta
mahai inguruan sortu-
ko den giroak aseta
utziko ditu bertaratu-
takoak. Beraz, anima-

tu eta deitu Kontseju-
ra lehenbailehen!

Ixabel Ansaren
taldea nagusi
Joan den maiatzaren

29an jokatu zen Or-
maiztegin (Gipuzkoa)
Taldekako Herriarteko
III. SegaTxapelketa eta
parte hartu zuten bi
emakume taldeetako
batean Ixabel Ansa le-
hiatu zen.Berarekinba-
tera Aloña Galarraga
gipuzkoarrak, Paula
Charron lapurtarrak eta
Irati Astondoa bizkai-
tarrak egin zuten se-
gan Gaztelutik eto-
rritako talde baten aur-
ka. Bizkaia, Gipuzkoa,
Lapurdi eta Nafarroa-
tik aurkeztutako talde-
ak lehen postua iraba-
zi zuen eta Ixabel txa-
pelarekin etorri zen
etxera.
Egun berean, Ain-

hoa Ansak gizonezko-
en talde batekin parte
hartu behar izan zuen
taldemisto batean, eta
bederatzigarren pos-
tua lortu zuen.

ARANO

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urtean, sardina jatearen ondotik, Aupa Etxebeste filmea eskaini zen.
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LEITZA

Uztailaren 5etik
30era izanen
dira udalekuak

TTIPI-TTAPA
Ez dute aspertzeko

astirik izanenneska-mu-
tikoekudan.Udanezgel-
ditu etxean lelopean,
Udalak, Euskara Zerbi-
tzuak eta Gizarte Zerbi-
tzuenMankomunitateak
udako oporrak hartu or-
duko, tailerrak antolatu
baitituztegaztetxoentzat.
3-6urtekoentzatHaur

Txokoa izanen eta hain-
bat tailer izanen dituzte.
Naturarekinjostatzendei-
turikoauztailaren5etik9-
raeginendaetatrenbide-
ra ateraldia, igerilekuak,
eskulanaketajolasakegi-
nendituzte.EuskalMito-
logia ezagutzen uztaila-
ren 12tik 16ra landuko
da, eta pertsonaiak lan-
du eta ipuinak, antzerkia
eta eskulanak eginendi-
tuzte.Uztailaren19tik23-
raSukaldean saltsan ibi-
liko dira. Sormena lan-
tzen tailerraHaurTxoko-
ko azkena izanen da eta
uztailaren26tik30eraegi-
nen da: estanpazioa,
buztina, musika tresnak
egin... Horrela ariko dira.
6-12 urteko haurrek

ereaukerazabala izanen
dute.Naturadeiturikoan,
ur txirristak, ateraldiak,
ginkanak...eginendituzte,
uztailaren 5etik 9ra. Eta
Sukaldean saltsan taile-
rra uztailaren 12tik 16ra
eginen da.
Paperagoraetabehe-

ra izenekoan, uztailaren

19tik 23ra, papera birzi-
klatu eta eskulanak egi-
ten ariko dira.Hi haiz ar-
tista!, azkenik, uztailaren
26tik30eraeginenda,eta
estapanzioa, pegatinak,
pintzekineskulanak...egi-
nen dituzte.
Izen-ematea ekaina-

ren 8tik 15era egin be-
harko da, 012ra deituta.
Informazio gehiagorako
deitu948510840edo948
510814 telefonoetara.

II. Sagardo Eguna
ALKE kultur taldeak

etaAurreraKirol Elkarte-
ak antolatuta, Sagardo
Eguna eginen da biga-
rren aldiz larunbat hone-
tan, garagarrilak 12.
19:00etatik aurrera, 16
bat sagardo dastatzeko
aukera izanen da, baita
pintxoakere.Herrikobert-
solarietamusikariekalai-
tuko dute giroa.
Ostiral honetan, bes-

talde, Jakoba Erre-
kondokhitzaldiaeskaini-
kodusagarraetasagas-
tieninguruan,20:00etan.

Sanjuan
bezperako festa
Ohi bezala, Sanjuan

bezperafestaegunaiza-
nenda. 18:00etan ume-
ek Ingurutxoadantzatu-
ko dute plazan, eta on-
dotik, opilak banatuko
dira. 21:00etan mila la-
gunentzakomahaiak ja-
rrikodiraetakuadrillaba-
koitzak ekarritako jate-
koarekinafariaizanenda.
Giroa alaitzeaz Incan-
sables txaranga ardura-
tuko da.

AISIALDIA � EKAINAREN 8TIK 15ERA

Udako tailerretan
eta haur txokoan
izena emateko epea
zabalik dago

ARGAZKIA: ELENE ARRAZOLA

Herriko kirolariei omenaldia eskaini die Udalak
Herriak omenaldia eskaini zien lehengo, oraingo eta etorkizuneko bere kirolariei.
Eta gisa honetara, Lopeneko biribilgunean jarritako oroitarria ere ofizialki inaugura-
tu zen. Pello Iraizozek landutako harri honetan herri kirolarekin mendeetan izanda-
ko harremana nabarmendu da, Leitça 1192tik Leitza 2010era. Ekitaldian parte har-
tzeko aizkolari, harri-jasotzaile, pilotari eta segalariak deituak zeuden, baina batzuk
ezin izan zuten joan Abel Barriola eta Oinatz Bengoetxea pilotariek edo Iñaki Pe-
rurena harri-jasotzaileak, esaterako. Aldiz, Migeltxo Saralegi harri-jasotzailea, Jon
Kanflanka segalaria edo Enrique Bildarraz, Ruben Saralegi, Diego Riaño, Arkaitz
Olano,EnekoSaralegi etaMikel Zabaleta aizkolariekerakustaldiakeskaini zituzten.

ARGAZKIA ETA TESTUA: PAKITTO SAGASTIBELTZA

Nafarroako Kopa irabazi dute Aurrerako infantilek
Nafar JokoetakoKopako infantilen finalak jokatu zirenmaiatzaren 29an Iruñean, eta
Aurrerakomutilak ederki moldatu ziren. Ligan hirugarren sailkatu ondotik, egun be-
rean jokatu zituzten Kopako bi partidak. Aurrena eta gogorrena finalaurrekoa izan
zen, ligako txapelduna den Irabia taldearen aurka. Kostata baina joko polita eginez,
herritarrak 5-1 gailendu ziren. Eta handik bi ordura finala. Eskerrak irabaziz gero,
nekatu ere gutxixeago egiten diren... Baina ez dago eskubiderik goiz batean bi par-
tida garrantzitsu jokarazteko. Finalean, aurkariakmotelagoak ziren eta Aurrerak go-
zatu egin zuen futbolean. Erraz menderatu zituzten eta 10-3 gelditu ziren. Pozik eta
gustura, etxera, entrenatzaileak –Josu Toledo eta Haritz Lezea– inguruan zituztela.
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UDALA � LANGABEAK LANEAN

Bi herritar aukeratu
ditu Udalak udan
lanean aritzeko
Imanol eta
Jose Martin
dira
puntuaziorik
altuena jaso
dutenak

Juana Mari SAIZAR
Herrikohainbat lane-

tan aritzeko bi langile
aresoar hartu dituUda-
lak udarako: Imanol eta
Jose Martin. Dagozki-
en frogakpasatuondo-
tik bi hauek izan dira
puntuaziorikaltuena ja-
so dutenak.
Zortzi lagun aukeztu

ziren deialdira eta Ima-
nolek eta JoseMartinek
39 eta 38,5 puntu lortu
zituzten. Aurkeztu zire-
netatik hiru herritarrak
izan ziren, besteak, be-

rriz, kanpotarrak. Dena
den,denekfrogaberbe-
rak pasa behar izan zi-
tuzten:aldezaurretikad-
ministrazioanlanaegina
bazen,horreklehiaketa-
rakopuntuatuegitenzu-
en. Horrez gain, euska-
ra ere baloratu zen eta
azkenbiprobakteorikoa
eta praktikoa izan ziren.
Lau froga hauen ondo-
tik erabaki zen lanpos-
tua nori eman.

ARESO

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Bertsopaper
lehiaketako bi sari
Mendebaldeko Bertsopa-
perLehiaketanemaitzaoso
onak lortu dituzte herriko
gaztetxoek.Aipamenbere-
ziaegindieteMaiderBaran-
darainen lanari eta Beñat
Etxezarretarena,berriz,sari-
tua izan da.

Giro ederra sortu du sokatira saioak
640kilokoEuskalHe-

rriko Sokatira Txapelke-
taren lehen jardunaldia
jokatuzenmaiatzaren29-
anplazan.Seitaldekhar-
tu zuten parte, Gohierri
A eta B, Gaztedi, Getxo,
Mutriku eta Aresok. Oso
lehia gogorrak ikusi zi-
ren, tiraldi luzeak tarte-

ko. Hauen artean luzee-
na, Mutriku eta Gohierri
Arenarteko8minutueta
19 segundoko tiraldia.
Herriko taldea 3.postu-
angeratuzenGaztedire-
kin batera. Hurrengo
saioa, larunbatean, hilak
12, izangodaMartiartun
(Bizkaia). Oso giro polita

eduki genuen, jendeak
ongi erantzun baitzuen.
Halere,aipatu,ospakizu-
nari dotorezia eman zio-
na plazaren edertasuna
izan zela. Eguraldiak ere
asko lagundu zuen eta
taldekideenkoloreeketa
berdetasunakosoargaz-
ki polita osatu zuten.

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR
Ia hiru orduz aritu ziren lanean kirolariak.DATUA

8
LAGUN

apuntatu ziren Udalak
egindako lanpostu

deialdira, horietatik hiru
aresoarrak.
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BAZTAN

AZPIEGITURAK � AROZTEGIAKO PROIEKTUAREN KONTRA

Bizikleta martxaren
balorazio baikorra
egin du Aroztegia...
eta gero zer? taldeak
Egitasmoaren
kontrako
borrokan aldi
berri bat ireki
dela adierazi du

TTIPI-TTAPA
Aroztegiako proiek-

tuaren kontra, maiatza-
ren 22an Elizondo eta
Lekaroz artean eginda-
kobizikletamartxa«arra-
kastatsua»izanzelaadie-
razi du Aroztegia... eta
gero zer? taldeak ohar
bidez.Taldearenirudiko,
«jendearenparte-hartze
mailak egitasmo honen
inguruan dagoen desa-
dostasunetaaurkakota-
sunaren neurria erakus-
ten du». Horrekin bate-
ra, «orain artioko infor-
mazioetasozializaziola-
nek euren emaitzak
eman dituztela eta ho-
rrenondorioz,herritarren
arteankontzientziapiztu
eta herri-mobilizazioan
aldia abiatzeko tenorea
iritsi dela» gaineratu du.

GAZTETXEKO PANKARTA
ERREA
Ezezagun batzuek

Aroztegiako proiektua-
ren kontra Elizondoko
Gaztetxean zegoen
pankarta erre zuten
maiatzaren21etik22ra-
ko gauean. Eta hori ere
salatu du plataformak.
«Ekintza hori azken al-
dian Aroztegiari buruz-
ko informazioa karrike-
tatik desagarrarazteko
abiatu duten testuin-
guruankokatzendugu»,
dio taldeak,«etahorrek,
egitasmo honen izaera
inposatzailea, bertze
behin, agerian uzten
du». Gertatutakoak
Gaztetxeaarriskuanpa-
ratuduelaerekrikatudu
Aroztegia... eta gero
zer? plataformak.

MANIFESTAZIORAKO DEIA
Nafarroa bizirik nahi

dugu lelopean, «Nafa-
rroan dauden proiektu
txikitzaile-espekulatibo-
enaurkako»hainbatpla-
taformek deituta mani-

festazioa eginen da Iru-
ñeanekainaren26aneta
harat joateko deia egin
du Aroztegia... eta gero
zer?taldeak.Manifesta-
zioa Golem zinematik

abiatuko da 18:00etan.

BATZARRA
Orainartioegindena-

ren errepasoa eta balo-
razioa eta hemendik ai-

tzinera egin beharreko-
az batzarra eginen du
Aroztegia...etagerozer?
taldeakortziralean,hilak
11.Solasaldia20:30ean
hasikodaArizkunenean.

UTZITAKO ARGAZKIA

Elizondo eta Lekaroz artean egin zuten bizikleta martxa maiatzaren 22an.

ARGAZKIA ETA TESTUA: ARANTXA GAMIO

Besta eta kirola Berroetako bestetan
Besta eta kirola elkartrukatuz, eguraldi eta umore onean pasatu ziren Berroe-
tako Mendekoste Bestak. Hurrengo urtekoen esperoan egonen gara orain...
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BAZTAN

MERKATARITZA � LEHIAKETA BERRIA

Argazki lehiaketa
antolatu du Bertan
merkatarien
elkarteak
Ekain
hondarrerako
aurkeztu behar
dira argazkiak

TTIPI-TTAPA
Bigarrenurtez,argazki

lehiaketaantolatuduBer-
tan merkatarien elkar-
teak. Baztango inguru-
mena eta paisaiak, he-
rriak eta herritarrak iza-
nen da gaia, eta ekaina-
ren30abitarteaurkezten
ahalizanendira.Lehiake-
ta irekia da eta beraz,
edozeinek har dezake
parte, baina bakoitzak
gehienezhiruargazkiaur-
kezten ahalko ditu. Zu-
ri-beltzean edo kolore-
tan egin daitezke.

NOLA AURKEZTU
Bi modu daude ar-

gazkiakaurkezteko:Ariz-
kuneneanutzi (09:00eta-
tik14:00etara,astelehe-
netikortziralera)edohel-
bidehonetarabidali:Ber-
tan Baztangomerkatari,
ostalari eta zerbitzu en-
presen elkartea, Bertan
II.ArgazkiLehiaketa,Ariz-
kunenea Kultur Etxea,
JaimeUrrutia karrika 14,
31700Elizondo.Argazki-
akizen-goitibatekinaur-
keztu beharko dira, eta
izen-goiti hori daraman

gutun-azal batean, egi-
learen datuak aurkeztu
beharko dira.
Epaimahaiak hiru sa-

ri banatuko ditu, Berta-
neko 80 dendetan gas-
tatzekohirubale:400eu-
rokoa (1. saria), 200 eu-
rokoa (2. saria) eta 100
eurokoa (3. saria). Hor-
rez gain, aurkeztendiren
argazkienartean2011ko
egutegia egiteko batzuk
aukeratuko dira.

Akordioa Xaloa
Telebistak eta
Euskarabideak
Xab ie r Azanza

Euskarabideko zuzen-
dari kudeatzaileak eta
Joseba IgarabideXaloa
kultur elkarteko ordez-
kariak,hitzarmenasina-
tuduteNafarroakoEus-
kararen Mediatekako
funtsak hobetzeko.
Akordioaren arabera,
Euskarabideak 10.000
euroemanendizkioXa-
loari, eta elkarteak, tru-
kean, Baztanen egiten
den euskalkiaren, hau
da, iparraldeko goi-na-
farreraren ikus-entzu-
nezko100ordukomate-
riala emanen dio Eus-
karabideari. Helburua
Mediatekan euskalki
horrekdaukanhutsabe-
tetzea da.

UTZITAKO ARGAZKIA

Irungo bi museorekin harremanetan bisitari gehiago izateko
IrungoMenchuGalmargolariarenmuseoak etaOiassomuseo erromatarrak eta Eli-
zondoko Jorge Oteiza Museo etnografikoak, Ziga margolariaren bildumarekin eta
Arizkungo Santxotenak elkarlanean aritzeko akordioa sinatu dute. Bisitarien trafi-
koa haunditzea da asmoa eta aldi bereanBidasoa herriko tokien arteko harremana
sendotzea.BertizkoPartzuergoaetaBidasoaActivarenhitzarmenarenbarne,Baztan
eta Irungo Udalek egin duten akordioa da. Argazkian, Baztan eta Irungo udaletako,
eta Bertizko Turismo Partzuergoko eta Bidasoa-Bizirik-eko ordezkariak.

ARGAZKIA: ONDIKOL

400 mendizale Baztango Mendi Itzulian
Lekarozen hasi eta akitu zen XVII. Baztango Mendi Itzulia 400 lagunek egin zu-
ten maiatzaren 30ean. Ibilbidea akitutakoan, ederki hartu zuten mendizaleek
antolatzaileek prestatutako jan eta edatekoa.

ARGAZKIA ETA TESTUA: MAITE OTEIZA

Urdazubi, Zugarramurdi eta Baztango eskolak Bilbon
Zugarramurdi-Urdazubi eta Baztango herrietako eskoletako ikasleek hiru egun
pasatu zituzten Bilbon maiatz bukaeran. 8 urtetik goitiko 115 ikaslek Artxan-
da, Guggenheim, Itsas museoa eta Portugaleteko Bizkaiko Zubia bisitatu zu-
ten. Aurtengo kanpaldiaz, arras balorazio ona egin dute.
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Egin diren lanei
esker, espezie
berriak
identifikatu dira

TTIPI-TTAPA
NafarroakoGobernu-

ko Ingurumen Sailaren
eta Caixaren Gizarte
Proiektuaren bitartez,
82.904eurokoinbertsioa
egin da Belateko zohi-
kaztegia berreskura-
tzeko.Gobernuak42.904
europaratuditu,etaCai-
xak 40.000 euro.
Hondakinorganikoe-

kin sortzen diren heze-
guneak dira zohikazte-
giak, eta ingurumen al-

detikinteresberezikogu-
neak, duela 17.000 ur-
teko sedimentuak ere
baitituzte.Landaretzaal-
detik ere, interes berezi-
koespezieakdituzte,ho-
rietatik batzuk desager-
tzear daudenak.
Berreskuratze lan

hauei esker, landaretza
gehiago dago orain, eta
orainarteidentifikatuga-
be zeuden espezie ber-
riak ere aurkitu dira.
Ekainaren 1ean Be-

goña Sanzberro Landa
Garapen eta Ingurumen
Departamentuko kon-
tseilaria Belateko zohi-
kaztegian izan zen, egin
diren berreskuratze la-
nak ikusten.

BAZTAN

INGURUMENA � BAZTAN ETA ULTZAMAKO LURRETAN

82.900 euro
inbertitu dira
Belateko
zohikaztegia
berreskuratzeko

Baztandarren aurkako jazarpen poliziala
«areagotu» dela salatu du AAMk
«Azkeneko hilabe-

teotan,polizienkontro-
lak ugaritu egin dira
errepidezeinmendibi-
deetan». Horrela adie-
razi du AAM Amnistia-
ren Aldeko Mugimen-
duak ohar bidez. Bere
hitzetan, «2010etikho-
nat, kontrolak ehunka
zenba daitezke». Eta
kontrol horietan, herri-
tarrak«mehatxatu,bel-
durtu, kolpatu eta ka-
su batzuetan beraien
kolaborazioaereeska-
tudietela» jakinarazidu.
Horrezgain, «presoeta

Euskal Herriko eskubi-
deakdefendatzeagatik
baztandarrek salaketa
administratiboak jasan
dituztelaetamilakaeu-
roko isunei aurre egin
beharko dietela» ere
azaldu du oharrean
AAMk.
Elizondoko inaute-

rietako desfilean tortu-
rasalatzekoparodiabat
egiteagatik laubaztan-
dar Audientzia Nazio-
nalera bidali nahi izan
dituztela ere kritikatu
du AAMk, «nahiz eta
handik Nafarroako

epaitegira bidali duten
espedientea».
«Jazarpen polizial

itogarri hau zertan aki-
tuko den jakin ez, eta
gertaera larriagoaketo-
rriko diren beldur dire-
la»ereerranduteAAM-
tik, eta hortaz eskatu
dute «baztandarren
aurkako jazarpena de-
sagertzeko,gurebaila-
ran askatasunosoz ibil
gaitezen». Errepresioa
salatzekoasmozpren-
tsaurrekoa eskaintze-
koa zuen joan den la-
runbatean Elizondon.

ARGAZKIA: NAFARROAKO GOBERNUA

Begoña Sanzberro kontseilaria udal eta bertze ordezkariekin bildu zen Belaten.

ARGAZKIA: ONDIKOL

Giro eguzkitsuan joan dira Almandozko bestak
Eguraldiagatik behintzat ezin dute kexatu almandoztarrek, bestetan eguzkia
izan baitute lagun. Prozesioa ere eguraldi eguzkitsuan egin zen. Bertzalde, ai-
patu, frontoi berritua Besta Berri Egunean inauguratu zela.
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Espainiako
sektorean ez
dute aitzinera
egiterik izan

TTIPI-TTAPA
Akitu da denboraldia

BKTBaztan Kirol Talde-
ko eskubaloi jokalarien-
tzat, eta batzuk denbo-
raldi bikaina egin dute.
Kadeteek, erraterako,
Nafarroako liga eta ko-
pa eskuratu dituzte. Li-
gantxapeldunakizanda,
Espainiako sektorea jo-
katzerajoanzirenErmua-
ra(Bizkaia)maiatzhasie-
ran eta han lau talde ari-
tu ziren: Ermuko Errota-
barri (Euskal Autonomia
Erkidegoa), Anagan
Agreda (Errioxa),Sagar-
dia Marina Parc (Kanta-
bria) etaBKT (Nafarroa).
Hiru partidatik lehenbi-
zikobiakirabazizituzten,
eta azkenabakarrik gal-
du,Ermuarenaurka.Tal-
de hau izan zen aitzine-
rat jarraitu zuena, parti-
da guziak irabazita.
Baina nahiz eta hu-

rrengo faseraezpasatu,
arraskontentbueltatuzi-

ren etxera egindako la-
narekin.
Baztango jokalariak

hauek izan ziren: Miren
Arregi, Amaia Asiain,
AmaiaAstiz, AinhoaAs-
tiz,AneBallarena,Maita-
ne Barberena, Nerea
Etxeberria, Nagore Iri-
goien, Leire Pacheco,
Leire Ramos,EmmaBer-
tiz, IzargiZumarraga,Ai-
naraOntsalo,IratxeArre-
txea, Lorea Goienetxe,
etaMaialenGoñi.Entre-
natzaileak, berriz, Enri-
ke Petrirena eta Ekaitz
Lameirihnas.
HandiketorritaNafa-

rroakokopakotxapelke-
tarenfinala jokatuzuten,
maiatzaren 22an Iruñe-
anegindakoeskubaloia-
ren bestan, baita iraba-
zi ere. Lagunak-en aur-
kajokatuzutenfinalaeta
nahiko partida pareka-
tuaizanbazenere,azke-
nean kopa Baztanera
etorri zen.

BERTZE TALDEAK
Lehenbiziko maila-

ko taldeak inoiz baino
gehiagosufritubaduere
–azkenpartidanmanten-
duzuenkategoria–mai-

la mantentzea lortu du.
Nafarroako kopan, be-
rriz, finala Atarrabiako
Beti Onaken aurka gal-
du zuen.
Bigarren mailako

neskak laugarrenakgel-
ditu dira eta jubenilak
seigarrenak.
Haurretan,bertzalde,

bigarren urteko kade-
teak txapeldunak izan
dira, eta lehen urtekoak
laugarrenak. Infantile-
tanbigarrenurtekoetan,
Lekaroz A taldea lauga-
rren sailkatu da txapel-
dunen taldean eta Le-
karoz B, berriz, bigarren
taldean,hirugarren.Ale-
binak seigarren postu-
an sailkatu dira.

INFANTILAK ZARAUTZERA
InfantilmailakoLeka-

rozB-koneskak,denbo-
raldiari bukaera emate-
ko,uztailaren2,3eta4an

Zarautzera joanen dira
Hondartza eskubaloiko
torneoajokatzera.Horre-
tarako, ordea, sos ba-
tzuk ateratzeko boleto-
ak paratu dituzte salgai.
Baztango produktuekin
osatutakosaskiazozke-
tatuko da.

Metaziri kalean
Metazirialdizkariaren

13. alea kalean da da-
goeneko. Ohi bezala,
hainbatgaiageridira:ar-
diekin hesnaorrean;
Aroztegia=inposaketa;
auzolana; ezkertiarrak
eta eskuindarrak; Baz-
tangobizitegiaketaetxe-
gintza; IdoiaMujika Iña-
ki Erro preso politikoa-
renemaztearielkarrizke-
ta; ordenantza berriak,
hiruhankakoaulkia;me-
moriahistoriko-urbanis-
tikoaz;saihesbidea,sai-
hestu beharreko bidea;

Nafarroako eliz-barrutia
ebasgoan; eta piro bel-
tzaren tartettoa.
Toki hauetan eskura

daiteke:ArizkunenDola-
etxean; Elizondon Axu-
lar eta Intzan eta Erra-
tzunAltxukodendaneta
Zubi Puntan.

Uxue Alberdirekin
solasean
Idazleekin solasean

ekimenaren barne, or-
tzegunhonetan,ekainak
10,UxueAlberdi idazlea
Aulki jokoabere liburua-
ren inguruan ariko da
Arizkungo elkartean,
20:00etan.

Arrosaren Eguna
PSOEren Arrosaren

EgunaElizondoneginen
da larunbat honetan.
Baztan frontoian eginen
diraekitaldiak11:00etan
hasita

BAZTAN

ESKUBALOIA � DENBORALDI BUKAERA

Nafarroako liga eta
kopa irabazi dituzte
BKTko kadeteek

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Kadeteek denboraldi bikaina egin dute.
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Udalak
ordainduko ditu
gastu guztiak

TTIPI-TTAPA
Batzuk gauza bate-

rako eta bertzeek ber-
tzerako,bainaarrasera-
bilia dela AmaiurkoHe-
rriko Etxea. Beheitiko
solairuanGazteluElkar-
tea dago, eta batzarre-
akegitekoaretoa lehen-
biziko solairuan, baita
neska-mutikoentzako
jolas-tokiaeta ikastaro-
ak egiteko gunea ere.
Azken solairua, berriz,
Done Jakue Bideko
oinezkoentzako aterpe
izateko egokitu zen.
Baina kanpokaldea-

ri zaharberritzekobeha-
rra ikusi, etahainbat lan
egitea erabaki du Uda-
lak. Orain arteko ele-
mentuenantzekoakpa-
ratu dira, baita isola-
mendutermikoaetaxa-
fla irazgaizgarriak ere.

112.04,50 euroko au-
rrekontuarekinHarriLan
enpresari esleitu dizkio
lanak Udalak. Gastua
oso-osorikUdalarenga-
in joanen da.

Zahar etxean
lanean
Espainiako Gober-

nuak iragarri duendiru-
laguntzarekinElizondo-
ko zahar-etxean obrak
egiten ari dira. Alde ba-
tetik, terrazak irazgaiz-
tuko dira, egoera txa-
rrean zeudelako eta
azpiko lokalensabaieta
paretetan kalteak egi-
ten ari zelako. Horrekin
batera,berogailuenho-
diteria barrenetik insta-
latukoda,bertzeakber-
tze, jantokian. Eta bai-
nugela-geriatrikoa ere
eginen da.
Elizaide enpresari

agindu zaizkio lanak,
33 .362,07 eurotan
(BEZrekin 38.700 euro-
ra igotzen da gastua).

BAZTAN

UDALA � AZPIEGITURAK

122.000 euro
inguru kostako da
Amaiurko Herriko
Etxea kanpotik
moldatzea

ARGAZKIAK: UDALA

759.423 euroko inbertsioa egin da Baztan frontoian
Hainbat berrikuntza egin dira Baztan frontoian. Estaldura eta aitzinaldea zahar-
berritu dira, 759.423,25 euroko inbertsioa eginez. Bertzeak bertze, sabaileihoak
polikarbonatozko plakekin ordezkatu dira, eta isolamendu arazoak ere konpon-
du dira. Aldageletako ateak, eta Laxoa Plazatik frontoira sartzeko atea ere or-
dezkatu dira, errotulazioa berritu da, eta barrenetik, paretak, frontisa, armailak
eta sabaia pintatu dira. Kantxan fresaketa egin da eta joku-zelaia markatu. Ho-
riek eta bertze hainbertze lan egin dira eta itxuraberritua gelditu da frontoia.

ARGAZKIA: UDALA
Kanpokaldetik ari dira berritzen Amaiurko Herriko Etxea.

ARGAZKIA: UDALA

Amaiurko kanalean lanean
Presak izokin eta amuarrainentzako oztopo direla iritzita, lanean ari dira Amaiur-
ko Errotako kanalean. Arrainek trabarik izan ez dezaten eskala bat eginen da, pre-
saren ezkerraldean, eta horrekin batera, hornidura kanala irazgaiztuko da, uraren
emaria bermatzeko. 167.513,29 euro gostako da eta Perez del Rio Excavaciones
y Obras enpresak eginen du. Ordaindu, berriz, Nafarroako Gobernuak eginen du.
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Goizetik gauera
ekitaldiak
izanen dira
herrian barna

Koro eta Margari
Aurtenhirugarrenal-

diz, Sorginaren Eguna
ospatuko da ekainaren
19an.

EGITARAUA
•11:00etan:argazki-ra-
llyaren inaugurazioa
Sorginen Museoan.
• 11:30ean: I. Haur
IpuinetaMarrazkiLehia-
ketaren sari banaketa
Sorginen Museoan.
•12:00etan:MikelAzur-
mendik 1610. urteko
epaiketaren makurrak
hitzaldia eskainiko du
euskaraz.
•13:00etan:Guardiako
dantzariak.
•15:00etan:BeñatZin-
tzo-Garmendiak XIV-

XVIII. mendeko Euskal
Herriko sorginkeriaren
historia solasaldia es-
kainiko du frantsesez.
• 16:00etan: galdutako
sorginei deitzeko erri-
tuala.
• 17:00etan: Ambrose
Goikoetxeak Logroño-
ko 1610eko epaiketa:
gaur egungo garrantzia
gizartean, ekonomian
eta epailetzan hitzaldia
emanendugaztelaniaz.
• 18:00etan: antzerkia
plazan: Sorgin haizeak.
•20:00etan:Oskorriren
kanta-dantzaldi ikuski-
zun berria, leizean.
• 21:30ean: Akelarre
antzerkia, leizean.
• 22:00etan: Sugarren
erdin ikuskizunetadan-
tza ikuskizuna.
Egun osoan, esku-

langileen merkatua eta
tarota izanen da karri-
ketan eta argazki-rally-
aren erakusketa Sorgi-
nen Museoan.

ZUGARRAMURDI

OSPAKIZUNAK � III. SORGINAREN EGUNA

Oskorrik ikuskizun
berria eskainiko du
ekainaren 19ko
Sorginaren
Egunean

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Neska-mutikoak argazkilari
Akelarre Elkarteak antolaturik, haurrendako argazki-rally bat egin zen maiatza-
ren 29an. Haurrek gustura pasatu zuten goiza, beren argazki-kamarakin argazki-
ak ateratzen, baina antolatzaileen helburua bertze bat zen: herriko etxeen izenei
buruzko hausnarketa bat egitea. Aitzineko egunetan eskolan horri buruz arituak
ziren, eta ondotik argazkiak ateratzeko aitzakiarekin, berriz etxeei buruzko xe-
hetasunak bilatu behar izan zituzten. Egin diren argazki hoberenekin erakuske-
ta bat antolatuko da Museoan, eta Sorginaren Egunean ikusgai izanen da.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

ETBkoak herrian barna
Maiatzaren 20an ETBko Ipopumamua programa Zugarramurdin grabatu zuten,
eta eskolako haurren laguntza izan zuten.



PUBLIZITATEA | 55
ttipi-ttapa | 520 zbk.

2010.06.10



56 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 520 zbk.

2010.06.10

SARA

HERRIKO ETXEA � AZPIEGITURAK

Portuako artisau eremuaren
handitzea inauguratu dute
Lurraren
erosteak eta
lanak 320.669
euro kosta dira

Xan HARRIAGUE
Urteak iraun eta ge-

ro,maiatzaren31n inau-
guratu zuten Portuako
artisaueneremuarenbi-
garren zatia. Han izan
ziren Jean Aniotzbehe-
re lehengoauzapezaeta
Jean Laborde gaur
egungoa, lehenaren tal-
deak hasi baitzuen
proiektua, eta bigarre-
narenak finitu.Batimen-
dubakarreanbederatzi
artisauek badute lekua
eta beste batean beste
batek.

GASTUAK
Lurrarenerosteaketa

lanak 320.669 euroko

kostea izan du, eta arti-
sauei saldu zaie eteki-
nik egin gabe. Gaur
egun 16 enpresa badi-
raPortuakoartisauere-
muan eta 45 langile.

Errugbi eskola
Hernanin
Aurten ereHernaniko

Landare errugbi txapel-
ketan parte hartu dute

Izarra taldeko txikienek.
Minimek txapelketa ira-
bazi zuten Azkainekoe-
kin. Benjaminak eskas
ibili ziren eta xitoek go-
rabeherak izan zituzten.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Ikastolako besta
Aurten ere arrakasta izan dute Olhain ikastolako bestan. Denbora ederra lagun
ehunka lagun pasatu ziren bestatik.

San Pedroko
bestak ekainaren
19an
San Pedroko bestak
antolatu dituzte hel-
du den ekainaren
19an. Eguerditik ai-
tzinera tortilla txapel-
keta eginen da San
Pedrokoaparkaleku-
an. Tortilla eramate-
azgain, norberak sa-
garnoetaarnobotoi-
la bat eraman behar-
kodu.Ondotikpetan-
ka txapelketaantola-
tu dute, beti ere, San
Pedrokoaparkaleku-
an.Arratsaldeanbes-
taMaddiostaturamu-
gituko da, 18:00etan
han eginen baita fan-
dango txapelketa.
Parte hartu nahi du-
tenekmozorroturik jo-
anbeharkodute.Egu-
na finitzekoafaria iza-
nen da hango osta-
tuanetagerokontzer-
tua Xutik taldearekin.
Afar iko txar te lak
HerrikoEtxekoEdan-
tegian salgai izanen
diraekainaren10aar-
te, 15 eurotan.

� FLASH

URDAZUBI
HERRIKO ETXEA � AZPIEGITURAK

Dantxarineko uren
araztegia hobetuko dute
1,3 milioi euro inbertituta
Horren
inguruan
hitzarmena
sinatu dute

TTIPI-TTAPA
NafarroakoGobernu-

ko Toki Administrazioko
kontseilari eta Nilsako
presidenteAmelia Sala-
nuevak eta Frantziako

Euskal Herri Hegoalde-
ko Elkargoko burua den
MichelHiriartekAinhoa-
kouraraztegiahobetze-
ko hitzarmen bat sinatu
zuten ekainaren 2an
Urruñan.Araztegihorre-
tan Dantxarineako ben-
tetako hondakin urak
arazten dituzte.
Obrak udazkenean

hasieta17hilabetezegi-
nen dira, 2011 bukae-

rara arte iraunen dute,
beraz. Aurrekontua 1,3
milioi eurokoa da baina
lankidetzaprogramabat

denez,EuroparBatasu-
nak 845.000europara-
tuko ditu. Gainerakoa,
455.000 euro, Nafa-

rroako Gobernuak eta
estatu frantziarrekoad-
minstrazioek finantza-
tuko dute.

ARGAZKIA: NAFARROAKO GOBERNUA
Hitzarmena sinatzeko egunean, Nafarroako eta Frantziako ordezkari politikoez gain,
Santiago Villares alkatea ere bildu zen Urruñara.
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SENPERE

HERRIKO ETXEA � LANGILE GEHIAGO UDAN

Herriko Etxeak langile
berriak hartuko ditu
uztailean eta agorrilan
Aintziran,
zerbitzu
teknikoetan eta
aisialdi gunean
ariko dira
lanean

Franck DOLOSOR
Herrikosaltzaileaketa

ostalerrak bezala, hau-
tetsiak ere uda pres-
tatzen ari dira. Herriko
kontseilukoazkenbilku-
ran udako langileen ko-
purua finkatu zuten. Ai-
tzinekourteetanbezala,
ez da bainu zaindaririk
hartukoaintzira zaintze-
koSDISdepartamendu-
ko suhiltzaileak ardura-
tuko baitira hortaz. He-
rriak20000euroordain-
tzenditu urtean zerbitzu
hori segurtatua izan da-
din. Haatik, ur kirol gu-
nean animatzaile lagun-
tzaile bat hartuko da.
Orotarat,12gazteenple-
gatukodituztepedaloez
eta xirrixtaz arduratze-
ko,seiuztaileanetaber-
tze sei abuztuan. Herri-

kozerbitzuteknikoakere
indartuak izanendirasei
gazte ariko baitira sail
hortan. Aisialdi zentro-
an,udako13langilehar-
tuko ditu aurten Herriko
Etxeak.

Karrikako
saihesbidea aitzina
PirineoAtlantikoeta-

ko departamenduko
Kontseilu Nagusiak Ka-
rrikaNagusikosaihesbi-
dekolanakaitzineratudi-
tu. Ibarrun aldean den
itzulbideaprestda jada-
nik eta orain, Urgurirat
buruzdoanbideaetazu-
biari lotuko dira. Lehen
zubihoriheldudenurtek-
o udaberrian bururatu
behar lukete. Orotarat,
lanek lau urte luze irau-
nen dute. Kilometra eta
berrehunmetrako bide-
ak zortzi miliun euroko
gastua sortu du eta urte
guziz bi miliun baizik ez
ditu ordainduko depar-
tamenduak.Lauurteren
buruan nola izanen ote
da oraintxet estreinatu
den itzulbidea?

Senpertar bat
ohoratua
Jeanine Sein Afrikan

bizi eta lan egiten duen
Senperekoseroraohora-
tua izan da berriki Amo-
tzekokaperan.Badira37
urte Bolikostako jendea
laguntzenduela.Sailho-
ri eramateko herritarren
laguntza du beti Jeani-
nek.Xehetasungehiago
ondoko TTIPI TTAPAn.

Amen besta
Maite zaitut, maite

maite zaitut... Pirritx eta
Porrotxen kantu ezagu-
na entzun ahal izan zen
maiatzaren 29an ospa-
tu zen amen besta kari.
HirugarrenurteadaHerri-
ko Etxeak amak omen-
tzendituela.Amabakoi-
tzari arrosa bat emana
izan zaio. Kantari ibili zi-
ren gazteek baloinak
prestatuzituztenetaden
denakaire arazi zituzten
amengan duten maita-
suna erakusteko.

Bestaz besta
Maiatzeko azken aste-

buruan aintzirako bes-
tak iragan ziren lauga-
rren aldikoz. Pentaka
zoingehiagoka eta Ja-
mixelen kantaldiarekin
ondotik, 140 lagunek
afalduzutenelgarrekin.
Ohiturari jarraikiz xerri
ttiki errea dastatu zu-
ten.Aipagarriada, aint-
zirako jende gutik par-
te hartzen duela auzo-
ko besta hortan, bertze
auzoetakoak etortzen
baitira.

Erearoarenazkenas-
teburuan Karrika Nagu-
sikogazteekhartukodu-
te lekukoa Jondoni Pe-
tribestakospatzeko.On-
dotikehunkaekitaldi ira-
ganen da uda osoan.
Uztailaren 14an, selau-
ruhusteaeginendagaz-
telu plazan. 28an, mer-
katua eginen gauaz eta
agorrilaren 11n artzain
xakur txapelketaapaila-
tua izanen da herriko ki-
rol zelaian 17:30ean.

ARGAZKIAK: FRANCK DOLOSOR

Ikastolako besta
Lehen Jaunartzea egin zuten goiko argazkian age-
ridirenneska-mutikoekmaiatzaren13an,etaprofe-
ssionde foibeheanageridirenekmaiatzaren30ean.
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Iker Sarratea Aldaz, Auzakoa, maia-
tzaren 22an.
Eñaut Aranberri Apezetxea, Goizue-
takoa, maiatzaren 24an.
Xalbat Amorena Beotegi, Sarakoa,
maiatzaren 12an.
XanClaudeManzano,Sarakoa,maia-
tzaren 17an.
YoanPereiradeLima,Sarakoa,maia-
tzaren 19an.
Eneritz Irazoki Portu, Igantzikoa,
maiatzaren 16an.
Aitzuri Rebollo Zubillaga, Leitzakoa,
maiatzaren 13an.
AnneZubiriLasarte, Leitzakoa,maia-
tzaren 26an.

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

HERIOTZAK
Raymond Guy Thomas, Sarakoa,
maiatzaren 11n, 74 urte.
Jean-Marcel Etxeberri, Sarakoa,
maiatzaren 19an, 84 urte.
Jose Mª Aleman Aleman, Iruritakoa,
maiatzaren 19an, 81 urte.
Josefa Erasun Andiarena, Gaztelu-
koa, maiatzaren 19an, 88 urte.
Francisco Iantzi Irigoien Pako Alan,
Lesakakoa, maiatzaren 19an, 84 urte.
Alejandro Salas Romero, Berakoa,
maiatzaren 23an, 77 urte.
JoxeMigel Irigoien Arandia Txaran-
daka, Berakoa, maiatzaren 23an, 77
urte.
MªRosarioMagirenaGoienetxe, Eli-
zondokoa, maiatzaren 22an, 84 urte.
Felix Irurtzun Olaizola, Lesakakoa,
maiatzaren 26an, 79 urte.
SeverianoMatxiñenaIribarren,Urroz-
koa, maiatzaren 24an, 42 urte.
Juan Miguel Alkasena Muru, Elizon-
dokoa, maiatzaren 31n, 66 urte.
JesusMigeltorenaSagardia, Donez-
tebekoa, maiatzaren 31n, 78 urte.
Romana Eskudero Ezkurra, Goizue-
takoa, maiatzaren 31n, 90 urte.

EZKONTZAK
Beatriz Peri Ballarena eta Paco Ri-
belles, Zugarramurdikoa eta Canete-
koa,maiatzaren22an, Zugarramurdin.
Mikel Mutuberria Santesteban eta
AintzaneSalaberri Telletxea, Donez-
tebekoaetaOronoz-Mugairikoa,maia-
tzaren 29an, Donezteben.
Sebastian Goienech eta Valerie La-
bastie, maiatzaren 22an, Saran.
Aitor Rodriguez Bodoi eta Kathryn
EllenGuebrt, Irungoa eta AEBetakoa,
maiatzaren 8an.
SergioLeiteOliveiraetaOihanePeru-
rena Zabaleta, Portugal eta Leitza-
koa, maiatzaren 18an Leitzan.

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

SORTZEAK

.

Xebe
MATXIÑENA IRIBARREN

Urrozen, 2010eko maiatzaren 24n, 42 urte zituela

Munoko magaletan jaio eta bizi
han ibiltzen hitzen libre.

Nekazari fin eta
lagun atsegin,

eman diguken alaitasunagatik
eskerrak aunitz, Xebe.

HERRIKO HIRE LAGUN GUZTIAK
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15:00etan
hasiko da
Doneztebekoa
eta 15:30ean
Berakoa

TTIPI-TTAPA
Trialakgustukodituz-

tenekaukeraezinhobe-
ak izanen dituzte larun-
bathonetan,ekainak12,
Beran eta Donezteben.
Alde batetik, moto-

rranahiagodutenentzat
IV.TrialZigzag trialaegi-
nen da Beran, Ibardi-
nen. 15:30ean hasita,

zazpieremumarkatuko
dituzte,etamotor-gida-
ri bakoitzak hiru itzuli
osatu beharko ditu.

Ibardingoa, Zona
Nortederitzontxapelke-
tarako baliagarria iza-
nen da, eta bertzeak
bertze,Asturias,Kanta-
bria,Bizkaia,Gipuzkoa,
Errioxa, Aragoi eta Na-
farroako federazioek
hartukoduteparte.Bai-
ta Espainiako TR2 txa-
pelduna den Miguel
Angel Jimenez errioxa-
rrak ere. Iparraldekogi-
dariak ere izanen dira.
Trialabukatutakoan,bi-

nakako txapelketa egi-
nen da, eta ondotik sa-
ri banaketa eta luntxa.

AUTO TRIALA
DONEZTEBEN
Autoen harat-hona-

taknahiagodituztenek,
berriz,Donezteben iza-
nen dute hitzordua. Hi-
rugarren urtez segidan,

4x4autoen trialaeginen
da Pitti eskabazioak,
Zoansa eta Arincar-
Sampi Aragonek anto-
latuta. Larunbat hone-
tan eginen da, 15:00-
etatik 20:00etara Apa-
ran industrialdean.
Denaden, izen-ema-

tea 11:00etatik 13:00-
etara egin beharko da.

Trialaren ondotik,
20:00etan sari banake-
ta eginen da eta 22:00-
etanSantamaria jatetxe-
an afaria izanen da. Jo-
annahiduenakTitiOsta-
tuan eman beharko du
izena. Bestarekin segi-
tzeko, 00:30etik 06:00-
etaragaupasaizanenda
Santa Luzia plazan.

TRIALAK� IV. TRIAL ZIGZAG ETA 4X4 AUTO TRIALA

Berako motor eta
Doneztebeko auto
trialak eginen dira
larunbat honetan

ARGAZKIA: AITOR IRAZOKI
Trial Zigzag Bera taldeak antolatuta, laugarren aldiz eginen da Ibardingo motor triala.

KIROLA

Hiru jardunaldi
jokatuko dira
heldu diren
asteburuetan

TTIPI-TTAPA
Hamargarrenedizioa

hartuko duen Iparralde-
ko Joku Torneoa larun-
bathonetan,ekainak12,
hasiko da. Liga sistema
erabiliz, hiru jardunaldi
jokatukodira: lehenbizi-
koaBerriozarren(19:30-
ean) eginen da, bigarre-
na ekainaren 19an Be-

telun (19:00etan) eta
azkenaOrbaizetan,ekai-
naren 27an (12:30ean).
Iparraldeko Jokuen

barnezazpikirol sartzen
dira:txokorbiltzea, ingu-
dealtxatzea, txingaera-
matea, harri-jasotzea,
lasto altxatzea, orga jo-
koa eta lasterketa. Eta
torneo honetan orgare-
na kenduta, gainerako
guztietanizanendirapar-
te-hartzaileak. Guztien
artean, eskualdekoak
hauek izanen dira:
Txokor biltzen, Pa-

txi Irazoki (Igantzi), Fer-

nando Etxegarai (Bera)
etaUnai Iantzi (Aniz)–le-
rro hauek idazterakoan,
Iantzi zalantzakoa zen–.
Ingudearekin, Xabi Se-
in (Igantzi), Karlos Sein
(Igantzi) eta Joakin Aio-
roa ( I turen) . Harri-
jasotzen,JosetxoUrru-
tia (Leitza) eta Xabier
Ariztegi (Etxalar). Las-
toarekin, Xabi Sein
(Igantzi), Karlos Sein
(Igantzi), Iñaki Bereau
(Igantzi) eta Oskar Te-
lletxea (Igantzi) –lerro
hauek idazterakoan,Te-
lletxeazalantzakoazen–

Eta txingekin Josetxo
Urrutia (Leitza), Migel
Angel Sukuntza (Leitza)

etaJosebaPetrirena(Be-
ra) –Petrirena zalantza-
koa–.

HERRI KIROLAK� BERRIOZARREN LEHENBIZIKO SAIOA

Larunbat honetan hasiko da
Iparraldeko Joku
Torneoaren 10. edizioa

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joakin Aioroa iturendarra ingudearekin ariko da.
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G. PIKABEA | BERA
Futbolari edopilota-

ri izateadagauregungo
gaztegehienenametsa.
Ez,ordea,guztiena.Eta
Izei Gillenearena (Bera,
1993)ereez.17urtebe-
rritan, kenpo-kai maite
du beratarrak, eta gure
artean sobera aditzen
ezdenkirola izan arren,
bera«engantxatua»da-
goela aitortu digu.
Japoniako artemar-

tzial tradizionaladaken-
po-kai, eta Gillenearen
irudiko,«konpletoa»da.
Azaldu digunez, «ber-
tze arte martzial ba-
tzuek jo edo lurrera bo-
ta bakarrik egiten dute,
baina kenpo-kai-k de-
netarikdu:medikuntza,
defentsa pertsonala,
borrokak, armak...».
Pilota eta futbola

gustuko ez, eta herriko
kiroldegian zerbait be-
rezia eskaintzekoak zi-
rela jakinzuenean,pen-
tsatu zuen kenpo-kai
probatzea. Eta probatu
eta gustatu. 11 urtere-
kin hasi zen, eta orain,
gero eta gusturago
omendabil. Kirol hone-
tatik batez ere zer gus-
tatzen zaion ere galde-
tudioguberatarrari, eta
«filosofia» erantzun di-
gu: «bertzeekiko erres-
petua du eta disziplina
ere bai», dio.
Kenpo-kaindarama-

tzan sei urteotan, hain-
bat garaipen eskuratu

ditu gazteak. Eta tarte-
an,2009kourrianEspai-
niakoKenpoTxapelke-
tan jubenilmailan lortu-
takohirugarrenpostua.
Horrez gain, 2010eko
martxoan, Oiartzunen
jokatutakoGipuzkoako
Txapelketanhirugarren
geldituzenerakusketen
atalean.Eskoriatzan jo-
katuzenEuskadiko txa-
pelketan, berriz, lehen-
bizikoetabigarrenpos-
tuakeskuratuzituen: le-
henbizikoasemikontak-
tuan eta katan, eta de-
fentsa pertsonalean bi-
garrena.Etamaiatzaren
8an Urdazubin jokatu-
takoNafarroakoLehen-
biziko Txapelketan, le-
hena izanzensemikon-
taktuan eta erakuske-
tan; eta bigarrena kata
eta al punto delakoan.
Izan ere, kenpo-kairen
barne hainbat atal dau-
de.Halanola,kata–for-
ma–, defentsa per-
tsonala–hainbatmodu-
tan erasotu eta norbe-
rak defendatu egin be-
har du–, eta kumitea.

Azken honen barrene-
an,semikontaktua–osa-
garriguztiekin–,kontak-
tua –petorik gabe eta
hanketan ere jo daite-
keenean– eta al punto
–ukituz, indartsu jo ga-
be– bereiz daitezke.
Kenporakoduenafi-

zioa familiari ere trans-
mititudioGilleneak.Ko-
ro ama berekin batera
hasi zen kenpo-kain,
baina hauen ondotik,
arreba ere animatu da.
Gaur egun, osaba-ize-
bak ere baditu kirol hau
egiten dutenak.

GUSTUKOENA, KENPO-KAI
BerakoTokiOna Ins-

titutuan egiten ari den
Erdi Mailako Lanbide
Heziketako ikasketekin
tartekatzen ditu Gille-
neakentrenamenduak.
Ikasketekin «ongi» da-
bilela erran digu, baina
ederki daki beratarrak
zer den benetan gus-
tatzen zaiona: «kenpo
nahiago dut».
Astean hirutan egi-

tendituentrenamendu-
ak: «astean bi aldiz hel-
duekin, ordu bateko
saioakastelehenetaas-
teazkenetan, eta ttikie-
kin larunbatetanbiordu-
ko saioak». Berako ki-
roldegian aritzen dira.
Baina orain prestakun-
tzagogorragoakegiten
dihardu.Abuztuan–Be-
rako bestetan–, Japo-
niara joatekoa baita

UTZITAKO ARGAZKIA

Izei Gilleneak hainbat garaipen eskuratu ditu kenpon.

Oraindik aunitzik ez, baina gero eta gehiago
zabaltzen ari da kenpo-kai kirola gure
eskualdean. Urdazubin eta Beran, erratera-
ko, arte martzial tradizional hau ikasteko

aukera badago eta jendea erantzun ona
ematen ari da. Izei Gillenea beratarra 11
urterekin hasi zen kenpo-kai ikasten, eta 17
urterekin, «engantxatua» omen dago.

Hainbat sari ere lortu ditu etxean nahiz kan-
poan eta abuztuan, Japonian jokatuko den
Munduko Txapelketan ere parte hartuko du.

ENTRENAMENDUAK
«Astean bi aldiz hel-
duekin egiten ditugu
entrenamenduak,
ordu bateko saioak
astelehen eta asteaz-
kenetan, eta ttikiekin
larunbatetan bi ordu-
ko saioak»

Izei GILLENEA | Berako kenpo kirolaria

«Kenpo-kai bertze arte
martzialak baino
konpletoagoa da»

MundukoTxapelketa jo-
katzera. Hango maila
«hagitz altua»denalde-
tik, ez du saririk lortze-
ko itxaropen haundirik,
baina harat joate hutsa
beretzat«garrantzitsua»
dela kontatu digu.

Beharbada, aurten
ez, baina egunen bate-
an, bere ametsa egi bi-
hurtzea lortuko du:
«Munduko Txapelketa
irabaztea». Horixe bai-
ta Gillenearen beneta-
ko ametsa.



ttipi-ttapa | 520 zbk.

2010.06.10

Bi bigarren
postu eta
hirugarren bat
ere lortu dituzte
eskualdeko
taldeek

TTIPI-TTAPA
Fin ibili dira baztan-

darrak aurtengo Nafa-
rroako Goma Gaineko
LaukoSokatiraTxapel-
ketan, jokoan ziren lau
txapeletatik laurak es-
kuratu baitituzte.Maia-
tzaren 29an jokatu zen
azken j a rduna ld i a
Jauntsarasenetaordu-
an banatu ziren sariak.
Gizonezkoetan, 320

kilokoen kategorian,

Amaiur gelditu zen
txapeldun eta Ttuku-
Ttuku –Amaiurko tal-

dea hau ere– bigarren.
Txantrea, ImotzetaBa-
saburua gelditu ziren

ondotik, sailkapenean
hurrenez hurren.
Emakumezkoetan, 255

kilokoen mailan ere,
Amaiuratera zengarai-
le, eta Lesakako Beti
Gazte bigarren geldi-
tu zen. Sakana, Berrio-
zar eta Basaburua-
Imotzek osatu zuten
sailkapena.
21 urte artekoetan,

320 kilokoan, Baztan-
go Basaburua atera
zen txapeldun, eta
Amaiurko taldea hiru-
garren gelditu zen.
Txantreako taldea, be-
rriz, bigarrena izan zen.
Kadeteen kategori-

an ere Baztango Ba-
saburua izan zen jaun
eta jabe. Etxarri Arana-
tzeko Andra Mari gel-
ditu zen sailkapenean
bigarren, eta Txantrea
hirugarren.

SOKATIRA � NAFARROAKO GOMA GAINEKO TXAPELKETA

Lauko Sokatira Txapelketako lau txapel
lortu dituzte Amaiurrek eta Basaburuak

Lauko finalean,
finalerdia irabazi
eta finala galdu
arren, kategoria
bat goitiago
ariko da

TTIPI-TTAPA | BERA
Gelditu gabe ari da

laneanBerakoToki-Ona
Bortziriaksaskibaloi tal-
dea, eta egindakoak
emaitzaekarri du:biga-

rren urtez segidanmai-
laz igotzea lortu du.
Maiatzaren 23-24ko

asteburuan, Nafarroa-
koseniorren lehenmai-
lako lauko finala jokatu
zuten Noaingo kirolde-
gian.Finalerasailkatzen
ziren biek lortzekoa zu-
ten igoera.
Larunbatekosaioan,

etxeko taldearen kon-
tra jokatuzuenToki-Ona
Bortziriak taldeak eta
galtzen hasi bazen ere,
azkeneanmarkagailua-

ri buelta eman eta ira-
bazieginzuen:Toki-Ona
Bortziriak 81 – Asador
Maya Noain 70

Larunbatean helbu-
ru nagusia lortuta, igan-

dean ligako txapeldun
izateko partida jokatu
zuten AD San Juanek
etaToki-OnaBortziriak-
ek.Ezzenezusterik izan
eta San Juanekoek 87-

54 irabazi zioten Bera-
ko taldeari. Halere, liga-
ko txapeldunorde iza-
tearekineta igoerarekin,
aski gustura gelditu di-
ra Bortzirietakoak.

SASKIBALOIA � IGOERA LORTU DUTE

Bigarren urtez
mailaz igotzea lortu
du Toki-Ona
Bortziriak taldeak

UTZITAKO ARGAZKIA

Jesus Alacid beratarraren eta Imanol Etxeberria lesakarraren aginduetara honako jokala-
riak aritu dira denboraldi historiko honetan: Ion Irazoki Martikorena (Bera), Francisco
Telletxea Otxoteko (Lesaka), Ignacio Delgado Ibarra (Irun), Imanol Etxeberria Garcia
(Lesaka), Mikel Irazoki Belarra (Bera), Unai Bango Elizalde (Doneztebe), Iker Juarez Iraola
(Bera), Borja Ezeizabarrena Bergaretxe (Irun), Unai Matas Susperregi (Irun) eta Unai Alacid
Ortego (Bera).

ARGAZKIA: LEGARRA
Amaiurko taldeetako kirolariak emaitza ezinhobeak lortu dituzte Goma Gaineko Lauko
Sokatira Txapelketan. Argazkian batzuk txapela buruan eta bertzeak trofeoarekin.

KIROLA | 61
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Erakusketak
ELIZONDO
Iparretik hegoaldera
erakusketa

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

Pedalkadak
iraunkortasunerantz

Maiatzaren 31tik
ekainaren 13ra
erakusketa ikusgai
Arizkunenean.

Enredando sombras
erakusketa

Ekainaren 23tik uz-
tailaren 17ra Diana
Iniestaren Enredando
sombras margo, ma-
rrazki eta argazki era-
kusketa Arizkunenean.

Ospakizunak
ZUGARRAMURDI
III. Sorginaren Eguna

Ekainaren 19an hain-
bat ekitaldi antolatu di-
ra. Xehetasunak 54. o-
rrian.

LEITZA
II. Sagardo Eguna

Ekainaren 12an 16
bat sagardo dastatze-

ko aukera izanen da
pkazan, 19:00etatik
aurrera.

ELIZONDO
Remenber Besta
denboraldia akitzeko

Ekainaren 19an den-
boraldi bukaera ospa-
tuko du Lur dantzale-
kuak, Remember Bes-
tarekin. 01:00etatik
02:00etara sarrera do-
an izanen da eta
02:00etatik aitzinera, 9
eurotan eta kontsumi-
zio bat dohainik 03:30
arte.

Solasaldiak
LEITZA
Jakoba Errekondo
sagarraz eta sagastiaz

Ekainaren 11n saga-
rraz eta sagastietaz hi-
tzaldia eskainiko du
Jakoba Errekondok
20:00etan.

ARIZKUN
Idazleekin solasean

Ekainaren 10ean
Uxue Alberdi idazleak
solasaldia eskainiko du
Arizkungo Elkartean
20:00etan, Idazleekin

solasean ekimenaren
barnean.

Bestak
BERA
Altzateko bestak

Ekainaren 18tik 20ra
Altzate auzoko bestak
eginen dira.

ARIZKUN
Sanjuan bestak

Ekainaren 23tik 26ra
Sanjuan bestak. Xehe-
tasun gehiago erdiko
gehigarrian aurkituko
dituzue.

SALDIAS
Sanjuan bestak

Ekainaren 23tik 27ra
Sanjuan bestak. Xehe-
tasunak 42. orrian.

Antzerkiak
LESAKA
Irain eskolako 5.
mailakoen emanaldiak

Ekainaren 11n Irain
eskolako 5. mailakoen
antzerki taldeakMarke-
saren alaba antzezlana
eskainiko du Irain es-
kolako gimnasioan.

Kontzertuak
BERA
Giltzarri Abesbatza
Kultur Etxean

Ekainaren 12an kon-
tzertua eskainiko du
Giltzarri Abesbatzak
Kultur Etxean
20:30ean.

Piano entzunaldia

Ekainaren 15ean pia-
no entzunaldia eskaini-
ko du Javier Perez de
Azpeitiak Kultur Etxean
19:00etan.

Helduen entzunaldia

Ekainaren 16an Isido-
ro Fagoaga Udal Musi-
ka Eskolako helduek
entzunaldia eskainiko
dute Musika Eskolan
19:30ean.

ELIZONDO
Seiren taldea Lur
dantzalekuan

Ekainaren 12an Lur
dantzalekuko hondar
kontzertua eskainiko
du Seiren taldeak
00:30etik aitzinera.
Sarrerak aitzinetik 8
euro eta bertan 10
eurotan.

Lehiaketak
BAZTAN
Bertan elkartearen II.
Argazki lehiaketa

Ekainaren 30a arte

ELIZONDO | 2010.06.12
Seiren taldearen folk-rock
doinuak Lur dantzalekuan

Denboraldiko azken kontzer-
tua izanen da Lur dantzaleku-
an Seiren folk-rock taldearen
eskutik.Sarrerakaitzinetik8eu-
rotan eta bertan 10 eurotan.

Kontzertuak

ALTZATE (BERA) | 2010.06.18/20
Altzateko bestak ekitaldiz
beteak datoz

Ekainaren 18tik 20rako astebu-
ruanospatukodiraAltzatekobes-
tak. Ortziral arratsean txupina-
zoa, larunbatean auzo bazkaria
eta egitarau zabala izanen dute.

Bestak

ELIZONDO | 2010.06.23/07.17
Diana Iniestaren «Enredando
sombras» Arizkunenean

Diana Iniestaren margo, mar-
razki eta argazkiak biltzen ditu
Enredandosombraserakuske-
tak. Arizkunenean ikusgai iza-
nen da uztailaren 17ra arte.

Erakusketak

ekainak 10 - 23

PROPOSAMENA

ZUGARRAMURDI
Sorginaren Egunak
hirugarren edizioa

Ekainaren 19an ospa-
tuko da III. Sorginaren
Eguna Zugarramurdin.
Goizean argazki rallya,
ipuin eta marrazki le-
hiaketaren sari banake-
ta, egun osoan solasal-
diak eta arratsaldean
antzerkia izanen dira.
Eguna borobiltzeko,
Oskorriren kanta-dan-
tzaldi ikuskizuna, Ake-
larre antzerkia eta Su-
garren erdin ikusentzun
eta dantza ikuskizuna
izanen dira leizean.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Ikastolan eta TxarutaPilota Eskolan irakas-
le da Juanjo eta horrek
ezdiodenbora librege-
hiegirikuzten.Gehiene-
tan,asteburuakerefron-
toiansartuakematendi-
tu. Eta pilota eta ber-
tzelako ‘konpromisorik’
ezduenean zer? «Men-
dian ibilibatezere,zaku-
rrarekin,semearekin, la-
gunekin… Trinketean
ere aritzen naiz arras
gustura ia astero, lagu-
nekin musean aritzea,
emaztearekin zinea
ikustea, irakurtzea, ki-
rol batzuk batez ere te-
lebistan ikustea…».As-
tebururako txokokuttu-
naerebaduAtxak: «Ari-
tzakunenasteburuapa-
satzea gustatzen zait,
hango bazterretan ibili,
gozatu, batez ere Itsu-
sira, lagun edo familia-
rekin bazkari eder bat
egin, han jatorduak ho-
beak izaten dira».Opo-
rretan Baztan eta Eus-
kal Herrian barna ibili
ohi bada ere, gustatu-
ko litzaioke munduko
bertze leku eta paraje
batzukezagutzea, «his-
toria asko daukatenak,
edobertzelako lekuzo-
ragarriak eta aukera tti-
kiena izan dudanean,
guttitan, egin izan dut».

«Mendian ibiliz eta
trinketean pilotan
arras gustura
aritzen naiz»

Nire aukera

Juanjo ATXA
Elizondoko irakaslea

aurkezten ahal dira
Bertan merkatarien el-
karteak antolatutako
Baztango ingurumena
eta paisaiak, herriak
eta herritarrak gaiari
buruzko argazki lehia-
ketarako lanak. Xehe-
tasunak 49. orrian.

Elizondoko bestetako
kartel lehiaketa

Ekainaren 22ra arte
aurkezten ahal dira
Elizondoko Santio
bestetako kartel lehia-
ketarako lanak Herriko
Etxeko buzoian (korre-
oz ekainaren 17a bai-
no lehen igorri behar
dira).

LEITZA
Merkatariak logotipo
bila

Ekainaren 15a arte
aurkezten ahal dira
Kaxkabeltza merkata-
ri, tailer eta tabernari-
en elkarteak logoa au-
keratzeko deitu duen
lehiaketarako lanak
Maimur eta Astiz libu-
ru-dendetan..

Mendi ateraldiak
BAZTAN
Lesakako Itzulira

Ekainaren 13an Le-
sakako Itzulian hartu-
ko dute parte Baztan-
go Mendigoizaleek.

Baztan herriz herri

Ekainaren 20an
Baztan herriz-herri
ateraldia antolatu dute
Baztango Mendigoi-
zaleek.

LESAKA
Lesakako Itzulia

Ekainaren 13an Le-
sakako X. Itzulia anto-
latu du Beti Gaztek.
34 eta 25 kilometroko
ibilbideak aukeran.

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:

www.ttipi.net
(agenda)

Animaliek txiki-txikitatik txunditu zuten Ander,
hezur-haragizkoek nahiz irudimenezkoek: he-

rrikohondartzanbisitari arrotzbatekeginikohareaz-
ko tigrefamiliak edota aitonak kontatutako Arnoko
tigrearen istorioak. Ezbeharrak edota patuak zirku-
ko bizimodura eraman zuten umetan, jaiotetxetik
eta etxekoengandik urrun. Amak, hil aurretik, bere
bizitzaren benetako historia gutun batean idatzita
utziko dio Ninori.
Maribel Aiertza Rementeria (Etxebarria,1962) Be-
rriatun bizi da. Lertxundi euskaradun arte uniber-
tsala saiakera-liburua idatzi eta argitaratu zuenMi-
kel Lertxundi eskultorearekin elkarlanean (1988),
eta Berriatuko Urepel herri aldizkaria sortu eta gi-
datu zuen (2001-2008). Gaur egun kolaboratzaile
dihardu ikas-liburugintzan, Giltza argitaletxean.
Idazle Eskolako ikasle izandakoak Luma Berrien
Eleak aldizkarian etaGara egunkarikoMugalari ge-
higarrianzenbaitnarrazioargitaratuondoren,hauxe
da argitaratzen duen lehen eleberria.

Ordenagailubidez ipuinakaditzekoaukeraema-
ten duwww.etxegiroan.comwebguneak. Hel-

duak nahiz gazte eta umendako ipuinak entzuten
ahal dira euskaraz, baita gaztelerakoak helduen-
tzat ere. Aurkezpenean diotenez, «mimo eta mai-
tasun handia darien lanak egiten dituzte etxeko
estudioan». Narrazio laburrak, poemak, liburuen
pasarteaketahaurrentzako ipuinakgrabatuetaedi-
tatzen dituzte, musikaz batera. «Gure gustuko tes-
tua aukeratu, mamurtu eta hots bihurtu. Ondoren,
ipuina musikatu, ahotsa emeki ‘labekatu’ eta hori
guztia zuen bihotz-belarrien gozamenerako gauza
bilakatu». Honela laburbiltzen dute bere lana Ma-
ria Uriartek, Osoiz Elkorobarrutiak eta Tomas soi-
nu-teknikariak.Helduentzakoetahaurrentzakoehun
grabazio baino gehiago zintzilikatu dituzte, eta hi-
lero eduki berriekin hornituko dute.

U.K. Bill 2005ean sortu zen, Utikan, Asgarth eta
Lauroba taldeetako jendea bilduz. Estreinako

diskoa (U.K. Bill) 2007an plazaratu zuten Añor-
ghetto zigiluaren bitartez. «Añorghetto Records-ek
askatasuna ematen digu sudur puntan jartzen zai-
guna egiteko», diote taldekidek. Eta honela segi-
tzen du U.K. Bill taldeak eta Paradisu sekretuak da
bere bigarren diska. Hamahiru kantu berrik osa-
tzen dute lana, non rock kutsuko giroak nagusitzen
diren. Gitarra bizi eta hitz zorrotzez betetako pa-
sarteak, zati lasai eta melodikoagoekin uztartzen
dira. Joan den hilabetean Arantzako Aterpen egin
zutendiskarenaurkezpena,hainbatkontzertuema-
ten ari baitira UKbiraren barrenean. Rafa Kabezak
(ahotsa,gitarra),OierTxoperenak (gitarra), IkerLau-
robak (baxua) eta Unai Korralek (bateria) osatzen
dute. Diska Añorguetto estudioan grabatu bazuten
ere, Berako Mik Estudioan nahastu zuten, Maike-
len laguntzarekin.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2010

Tigreak hondartzan

Liburua

MARIBEL AIERTZA

Añorguetto, 2009

Paradisu sekretuak

Musika

U.K. BILL

Ipuinak aditzeko
webgunea

Internet

ETXEGIROAN.COM
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eta gogotsua behar da.
Esperientzia pixka bate-
kin. �654 385363.
BERA. Errekalde ostatuan
egunero lan egiteko su-
kaldaria eta asteburueta-
rako zerbitzaria behar di-
ra. �948 630259.
ETXALAR. Herriko Osta-
tuan jatetxerako zerbitza-
ri euskalduna behar da.
�948 635450.

MOTORRAK
salgai

Ford C-maxTDCI salgai.
115 CV. 2009koa eta
2012rako garantiarekin.
17.000 km. Klimatizagai-
lua, bluetooth, MP3, iso-
fix, kristal bel tzak, argi eta
euri sen tsoreak, abiadu-
raren kontrola, karroaren -
tzako bola. Egoera ezin
hobean. Prezioa: 15.000
euro, transferentzia bar-
ne. �699 634554.

Gas-gashp wild 300 quad
salgai. 2005ekoa. Traje
osoa dohainik: botak, gal -
tzak, kamiseta, eskula-
rruak, kaskoa eta betau-
rrekoak. Prezioa: 1.950
euro. �619 556948.

ELIZONDO. Maurizio eta
Felix plazan Babes Ofizia-
leko pisua salgai. 3 loge-
la, 2 bainugela, sukaldea,
egongela, trastelekua eta
garaje plaza ditu. Eguz-
kitsua eta mobleztatua.
Prezioa: 21.300.000 Pta
(128.000 euro). �616
510624 / 676 760206.
BERA. 80 m2ko pisua sal-
gai. 3 gela, bainugela, su-
kaldea, egongela eta tras-
telekua. Berritua. Gas na-
turala eta berogailua. �657
715243.

ETXEBIZITZAK
errentan eman

IRUÑA. Pisua errentan
emateko. Nafarroako Uni-
bertsitate Publikotik 5 mi-
nutura. 3 logela lau lagu-
nentzat. �630 045413.
DONEZTEBE .  Pisua
errentan emateko. 3 loge-
la, 2 komun, sukaldea eta
egongela haundia. Gela
guztiek kanpora ematen
dute. �699 798207.
BERA. Pisua errentan

asko tarako erabilia: artro-
sia, ar tri tisa, ziatika, gerri-
mina, diska etendura...
�649 531070.

LANA
eskaintzak

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.
Neska bat asteburuetan
lanean ariko litzateke.
�620 196246.

LANA
eskariak

BERA. Jatetxe batean as-
teburuetan sukaldean ari -
tzeko pertsona ardura tsua

emateko. 3 logela, 2 bai-
nugela, sukaldea eta
egongela. Gela guztiek
kanpora ematen dute. Igo-
gailuarekin. �608 586239
(arratsaldez eta gauez).
UHARTE (Iruña). Aparta-
mentua errentan emate-
ko. Mobleztatua eta estre -
natu gabea. �650 599085
(arratsaldez).

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

LESAKA. 80 m2ko lokal
komertziala salgai. Bitti-
ria karrikan, Aliprox ondo-
an. �617 936622.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan eman

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

ZERBITZUAK
denetarik

Apiterapia erlauntzako
produktuak erabiltzen di-
tuen terapia da. Gaitz

ETXEBIZITZAK
salgai

DONEZTEBE. Zazpigu-
rutze plazan 115 m2ko pi-
sua salgai. 3 logela, 2 bai-
nugela eta trastelekua.
Eguzkitsua eta estreinatu
gabea. �630 948271.

IRUN. Hiri erdian, Colon
aparkalekutik hurbil, etxe -
bizitza salgai. 2 logela,
egongela eta sukaldea eta
bainugela hornituak. Igo-
gailu berria eta berogai-
lua. �637 559152.
LEITZA. 83 m2ko pisua
salgai. Eguzkitsua. Nego-
ziagarria. �948 625212/
652 730155.
ERATSUN. 3 borda sal-
gai, lur eremuarekin. �943
217817.
DONEZTEBE. Eguzkieder
kalean –tailer ingurua–, 2.
eskuko kalefakzio dun pi-
sua salgai. 3 logela, bai-
nugela, egongela eta tras-
telekua. 27.000.000 pzta
(163.000 euro). Garajea au-
keran. �650 264156.
ELGORRIAGA. Etxebizi -
tza salgai. 3 solairu eta lo-
rategiarekin. Oso eguzki -
tsua. Egoera onean eta le-
ku lasaian. �609 701035.
BERA. Agerra auzoan pi-
sua salgai. Eguzkitsua eta
bista onekin. Gas natura-
la eta kalefazioa. Sar -
tzeko prest. �948 630485
(eguerdi eta arra tsaldez).

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 € (=)

Zerri gizena
1,180 € kiloa. (+0,032)

Zerramak:
0,400€ Kg/bizirik. (+0,032)

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

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: 5,60/6,20
8-10 kilokoak: 4,50/4,80

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(maiatzaren 21etik 28ra bitarteko prezioak)



salgai. �660 393436.

Antigualeko altzariak
salgai. �948 637930.
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MOTORRAK
tailerrak

ANIMALIAK
salerosketak

Monturako lau behor
salgai. Hauetako bat
umearekin eta bertzea
karroak tiratzeko hezia.
�690 722683.

Artzain zakurkume ale-
maniarrak salgai. �680
351417.

Ahari mutur gorria sal-
gai, adarrik gabeak. �610
092345.

Basurde ehizarako lau
zakurkume salgai. Hila-
bete batekoak. �686
635304.

DENETARIK
salerosketak

DONAMARIA. Ferroli ga-
soliozko berogailua sal-
gai, egoera onean eta
gutxi  erabi l ia.  �618
962777.

Bigarren eskuko inber-

naderoa erosiko nuke.
�679 609615.

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

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, gutxi era-
bilia. Bi logela (1,35ko za-
balerakoak) eta beste bat
(1,20koa) logela/jantokia
izan daitekeena, mahaia
eta bankuekin. Lau per -
tso na eroso egoteko mo-
dua. Aurreko gela bat ere
(abantzea) lor tzen ahal zaio
(3,90x1,20). Muntatzeko
erraza. Karroa fibrazkoa.
550 euro. �635 477949.

Neska gazteak baratze-
an aritzeko gogoarekin
erreminta bila dabiltza.
Sobran badituzu eta birzi -
klatzeko intentzioarekin
bazabiltza, deitu zenba-

ki hauetako batera.�652
708901 edo 667 218632.

Belar idorren boloak

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE
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Donamariako NAHIA eta EKAIN

TELLETXEA ODRIOZOLAk ekaina-
ren 21ean 2 urte beteko dituzte.
Zorionak gure bixki politei! Muxu
pila Lesakako izeba-osabaren
partetik.

MIKEL eta ELUSKA lehengusuek
ekainaren 2an eta 17an uteak
beteko dituzte. Zorionak gure 
bi xalxeruei eta ongi pasa!!!!

Etxalarko
MANEX

DANBORIENAk
ekainaren 6an
3 urte bete ditu.
Zorionak eta
muxu haundi
bat familia guz-
tiaren partetik.

MARTXEL

LARRALDEk 
8 urte bete ditu
ekainaren 4an.
Zorionak
Lesakako fami-
lia guztiaren
partetik. Muxu
haundi bat.

EKAITZ LOIARTE
OTXANDORENA Zu -
bietako gure mu -
ttikuak 2 urte bete
ditu ekainaren
6an. Aunitz urtez!
Familia eta batez
ere Iker, Na  roa,
Garazi eta Uxue.

ANE BARRICART

CIAk urtea bete
du maiatzaren
28an. Zorionak
zure familiaren
partetik.

Amatxi
MARGARIk 
urteak beteko
ditu ekainaren
17an. Aunitz 
urtez eta muxu
haundi haundi
bat familia guz-
tiaren partetik.

Sunbillako KONSUELO IRIARTE
IBARRAk ekainaren 2an urteak
bete ditu. Aunitz urtez familia
guztiaren partetik, baina berexiki
Iraide eta Garaineren partetik.
Lerdea dariozula zaude... Muxuk!

NAHIA eta EKAIN TELLETXEAk 
2 urte beteko dituzte ekainaren
21ean. Zorionak bitxito parea eta
muxu haundi bana familia guztia-
ren partetik.

AMAIUR eta AINITZE MARTINEZ

OLAZABAL gure bi xaladek 2 urte
beteko dituzte ekainaren 16an.
Zorionak eta bi muxu potolo
bakoitzarenetzat Igantzitik,
osaba Josu eta izeba Moñiren
partetik. Segi hain eroak eta
makarrak izaten! Katxupower...

Lesakako AMAIUR eta AINITZEk 
2 urte beteko dituzte ekainaren
16an. Alaba maiteak, mila esker
gure egunsentiak alaitzeagatik.
Zuen irriak entzunda bizia erra-
zagoa bihurtu zaigu. Zorionak
eta muxu goxo bana. Attatto eta
amatto.

XABIER AGUSTI -
NO JAUREGIk 11
urte beteko ditu
ekainaren 18 -
an. Zorionak
Ezkurrako ama -
txi, lehengusu
eta bereziki Ju -
lenen partetik.

XABIER AGUSTI -
NO JAUREGIk 11
urte beteko ditu
ekainaren 18 -
an. Zorionak
aita, ama eta
Maiderren par-
tetik. Muxu
haundi bat.

Gure aitatxi AU -
RE LIANO AMESTOY
IRISARRIk ekaina-
ren 15ean urteak
beteko ditu.
Etxa lar eta Ipa -
rral deko familia-
ren partetik zo -
rionak. Muxu bat!

Urdazubiko ASUNCION amatxiri
aunitz urtez maiatzaren 19ko
partez! 89 muxu haundi Pabloren
partetik.

UXUE eta AIMAR LEKUONA lehengu-
suek ekainaren 7an eta 10ean 2
eta 10 urte beteko dituzte. Muxu
pila bat! Amatxo eta aitatxo.

MI! Espero dugu zure despedi-
dan ongi pasatu izana, muxuak
prexioxa. Zigako nexkak.

NAIARA MARTIN

GOIA lesakarrak
13 urte beteko
ditu ekainaren
17an. Zorionak
eta muxu aunitz
wapisima!

OLAIAk ekaina-
ren 26an urtea
beteko du.
Aunitz urtez
gure printzesari
eta mila muxu
pottolo
Kaxkarra
guzien partetik.

JANIRE MINDEGIA

ETXEPARE aurtiz-
tarrak ekainaren
18an 9 urte be -
te ko ditu. Zo rio -
nak Lesa ka ko
osaba-izeben
partetik Aurtizko
printzeari.

OINATZ eta JUDITH
MARIEZ KU RRENA

leitzarrek 14 eta
28 urte beteko di -
tuzte ekainaren 9 
eta 10ean. Zo rio -
nak eta zi mur tzi
bana zuen prin    -
tzesaren partetik.
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