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LEITZA

ANOETA

Bihar,
Gorriztarango
eguna ospatzeko
dena prest dute
Basakabi inguruan

Anoetako baratze parkea aurkeztu zen

:: E. BELAUNTZARAN
LEITZA. Bihar, Leitzako Basakabi inguruan jai giroa izango da
nagusi. Aspaldiko ohiturari jarraituz, goizeko 10:00etan meza
izango da jai egunerai hasiera
emanez. Ondoren, herri kirolak
antolatu dituzte Gorriztaran auzoko kideek. Segidan, proba bereziak eta umeentzako jokoak
ere izanen dira, nahi duenak parte hartu dezan.
Arrtsaldeko 14:00etan auzo
bazkaria izango da Basakabin. Jatetxean bertan erosi ahalko dira
txartelak bazkarirako. Gero,
17:00etan, XXX. Mus txapelketa jokatuko da eta 18:00etan dantzaldia iragarrita dago.
Antolaitzaileek aditzera eman
dutenez, garai bateko ohitura berreskuratu asmoz, dantza lehiaketa ere egiteko asmoa dute.
19:30ean txintxurrin txapelketa jokatuko da. 31. edizioa da aurtengoa eta lehiakide berriek eta
beteranoek beraien abilezia erakusteko aukera izango dute beste behin giro alaiean. 20:30ean,
zozketa eta ondoren txokolatea
izanen da denentzat.

Guztira 36 lursail
prestatu ditu Udalak
eta, oraingoz, 31
daude esleituak
:: NÚÑEZ
ANOETA. Hilabete batzuk martxan
daramatzan arren, atzo inauguratu
zen ofizialki Anoetako Galbaio baratze parkea, Kutxa Ekoguneko baratze parke sarearen barruan egongo dena. Inaugurazioan parte hartu
zuten Aratz Luisa Anoetako Udaleko Ingurumen zinegotziak eta Mikel Insausti Kutxa Ekoguneko zuzendariak. Beraiekin batera, bertan
izan ziren Leire Ugalde ingurumen
teknikaria eta Amalia Virto Kutxa
Ekogunean Landa Garapeneko arduraduna.
Aratz Luisak azaldu zuenez, Udalaren nahia Anoetako Baratze Parkea «aisialdirako gune izateaz haratago, ingurumeneko kontzientzia
sortuko duen gunea» izatea da, kultura ezberdinetako pertsonen arteko elkarbizitza eta harremana
bultzatuko duena. Guztira 36 lursail prestatu ditu Udalak eta, oraingoz, 31 daude esleituak, horietako
hiru talde bereziei eta gainerakoak
herritarrei. Hemendik aurrera ba-

Amalia Virto, Aratz Luisa, Mikel Insausti eta Leire Ugalde baratzetan aurkezpen egunean. :: NÚÑEZ
ratzea eskuratu nahi dutenek Udaletxean izena eman beharko dute.
Anoetako Kutxa Ekoguneko Baratze Parke Sarean sartzen den hamargarrena da. «Autokontsumorako baratzak dira, eskuzko teknikak

ALEGIA

hilean behin baratze parkeetara joaten da teknikari bat landareez gain,
baratzea lantzeko kezkak argituko
dituena. Izan ere, esleipendun «asko
lehenago baratzerik izan gabekoak
dira», argitu zuenez.

BERASTEGI

Lehio, balkoi eta terraza,
lorategi eta baratze
txapelketak martxan

AMEZKETA

55 haurrek
hartuko dute
parte uztaileko
udaleku irekietan

:: LABAIEN

:: A. GOIKOETXEA
AMEZKETA. Uztailaren 6an jarriko dira martxan 2015eko udarako Amezketako Udalak antolatu dituen udaleku irekiak. Aurten, zazpi begiraleren zaintzapean egongo diren 55 haurrek
eman dute izena. Astearte, asteazken eta ostiraletan elkartuko
dira, 10:00etatik 13:00etara eta
jolasak, eskulanak, tailerrak eta
ekintza bereziak egingo dituzte
uztailaren 30era bitartean.
12 eta 17 urte bitarteko gazteentzako eskaintza, berriz, ekainaren 22tik uztailaren 12ra luzatuko da. Beasaingo igerilekura
eta hondartzara irteerak, ur jolasak edota afariak egingo dituzte
hauek, besteak beste. Izena eman
nahi dutenek ekainaren 21era
arte izango dute horretarako
aukera.

eta metodo ekologikoak erabiliz
lantzen direnak», azaldu zuen Kutxa
Ekoguneko zuzendariak. 30-50 metro karratu ingurukoak dira eta duela hiru hilabetetik Furgobaratza zerbitzua ere eskaintzen dute. Bertan,

Maria Karrerak egindako irudia agertuko da jaietako kamisetetan.

Festetako 3x3 saskibaloi
txapelketan izena
emateko epea zabalik da
Jaietako kamisetak ere
eskatu litezke jada kultur
etxean ekainaren 26ra
bitartean
:: A. GOIKOETXEA ORBEGOZO
ALEGIA. Hilabete eskasen buruan
ospatuko diren Alegiako jaietako
egitarauari buruzko berri gehiago
zabaldu du Festa batzordeak. Uztailaren 17an, ostiralarekin, ospatuko
den saskibaloiko 3x3 txapelketan
izena emateko epea zabalik da dagoeneko kultur etxean.
Goizeko 9:00etatik 13:00era jokatuko da txapelketa eskolako jolastokian eta infantil eta alebin mai-

lako gaztetxoek izango dute parte
hartzeko aukera; Lehen Hezkuntzako bosgarren eta seigarren mailetako eta DBHko lehen, bigarren eta
hirugarren mailetako ikasleek, alegia.
Izena emateko azken eguna uztailaren 3a izango da.

Kamisetak salgai
Bestalde, 2015eko festetako kamisetak ere salgai jarri ditu batzordeak.
Logotipo txapelketa irabazi zuen
Maria Karreraren irudia duten kamisetak kultur etxean eskatu behar
dira, zein neurritakoa nahi den adieraziz. Eskaerak egiteko azken eguna hilaren 26a izango da.

BERASTEGI. Berastegiko Udaleko kultura batzordeak, aurten
ere leiho, balkoi eta terraza txapelketa (7. aldiz), Lorategi txapelketa (7. aldiz) eta Baratze txapelketa (6. aldiz) antolatu nahi ditu.
Parte hartu nahi duen orok aurrez izena eman beharko du eta,
horretarako, bi aukera izango ditu:
Udalaren 943 683000 telefonora
deituz edo udaletxeko harrera bulegoan bertan izena emanez. Izena emateko epea ekainaren 16tik
ekainaren 30era izango da eta
hauexek dira eman beharreko datuak: Parte-hartzailearen izen-abizenak, helbidea, telefono-zenbaki bat, zein txapelketatara aurkezten den (bat, bi edo hirutara). Baratze txapelketan parte hartu nahi
izanez gero, baratzea non kokatua
dagoen adierazi beharko da.
Izen-ematea bukatu ondoren,
goiz partean batzordekideok eta
lorezaintza teknikari bat etxez etxe
ibiliko gara puntuaketa egiten. Baratzeen kasuan, abuztu bukaeran
edo irailaren hasieran barazkiteknikari batek egingo du balorazioa. Argazkiak aterako dira eta
web-orrian izango dituzue ikusgai. Puntuaketa egiteko kontuan
hartuko diren oinarriak kolorea
eta landareen barietatea eta konbinaketa, estetika eta txukunta-

suna izango dira. Guztira bederatzi sari banatuko dira, modalitate
bakoitzean hiru. Sari banaketak,
leiho, balkoi, terraza eta lorategienak, Salontzotako herri-afarian
egingo dira. Baratzearena, berriz,
kultur astean, azoka egunean.
Lehengo urtean erabakitakoa gogoan hartuta, sariak ziklikoki banatuko dira ahalik eta partaide ezberdin gehien saritu ahal izateko,
hau da, iazko garaileek aurten ez
dute saririk jasotzerik izango, baina datorren urtean bai. 2013an saridun izan zirenek, berriz, aurten
saria jasotzeko aukera izango dute.
Iazko parte hartze txikia ikusita, aurten 5 parte hartzaile beharko
dira lehiaketa egin ahal zateko. Beraz, 5 parte hartzaile baino gutxiago baldin badaude txapelketa hori
bertan behera geratuko da.

San Juan bezpera
San Juanbezperan, arratsaldean
zehar eskolako umeen pelota, dantza, trikitilariak eta judo erakustaldia eta izango dira 15:30ean hasita. Iluntzean afaria izango da frontoien gaueko 21:00ak aldera. Janaria norberak ekarri beharko du eta
edarik eta kafea Guraso Elkarteak
emango ditu. Ondoren herriko
dantzarik San Juan dantza egingo
dute suaren inguruan. Gero aurtengo txorimaloak erreko dira.

