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Arraza eta kultura aniztasunari begira
Munduko hainbat bazterretatik etorri diren

atzerritarrengana hurbildu da
TTIPI-TTAPA. Gehienak bizimodu hobe

baten bila etorri ziren eta gure eskualdeko
herrietan egin dute kabia, sorterritik milaka

eta milaka kilometrotara. Filipinetatik
Urrozera, Kubatik Leitzara, Errumaniatik

Lesakara, Dominikar Errepublikatik Berara,
Marokotik Elizondora, Txinatik Iruritara eta

Errusiatik Sunbillara etorritakoak dira.

Ortziral honetan, martxoak 20, Ainhoan
barna Urdazubira (09:51) sartuko da Ko-
rrika eta Baztanerako bidea hartuko du
(12:06an Elizondon). Iruritatik Almandoz-
era joanen da eta handik Iruñera. Larun-

batean, martxoak 21, Uitzitik Leitzara
(05:02) sartuko da. Arratsaldean, berriz,
Irun aldetik Berarako bidea hartuko du
(14:50), eta Lesaka (15:36) zeharkatuta
Igantzira joanen da (16:12). Errepide za-

harrean barna Etxalarrerako bidea (16:42)
hartuko du eta berriz Berara joanen da.
Ibardinen barna (17:48), Azkainetik pasa-
ko da eta Baionara bidean, Sara (19:48)
eta Senperetik (20:37) pasako da.
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G. PIKABEA
Sorterritikmilakaeta

milaka kilometrotara,
gureeskualdeaaukera-

tu dute hainbatek bizi-
leku. Ia guztiak bizi-
modu hobe baten bila
etorri dira eta herrimina

sentitzen dutela onartu
arren, jaioterriraez lirate-
keela itzuliko diote ge-
hienek. Aunitz badira
ere,horietakozazpiren-
gana jo du TTIPI-TTA-
PAk:Junwei txinatarra
duelabiurteetaerdi Iru-
ritara etorri zen; Sher-

wynd filipinarrak ia
bortz urte daramatza
Urrotzen; Osvaldo ku-
batarra2009koabuztu-
an ailegatu zen Leitza-
ra;Danielaerrumania-
rra Lesakan bizi da
azkenhiruurtehauetan;
sortzez marokoarra

den Samirak sei urte
daramatzaElizondonbi-
zitzen; Elena errusia-
rrak Sunbilla aukeratu
zuenbizitzekoduela15
urte eta uztailean zazpi
urtebetekodiraLuzCe-
lenia dominikarra Be-
rara ailegatu zenetik.

Munduaren bertze puntatik eskualdera etorri
eta hemen bizitzen jarri diren zazpi atzerrita-
rrek diotena bildu du TTIPI-TTAPAk.

GIZARTEA � ATZERRITARRAK ESKUALDEAN

Sorterritik milaka eta milaka
kilometrotara daudenen ahotsa
Bizimodu hobe baten bila eskualdera etorri diren atzerritarren lekukotasunak

Urrozko Txispekoborda baserrian topatu dugu Sherwynd, 38
urtekoemakumezkoa,etxeko lanakegiten.SortzezFilipinetako
Manila hirikoa da, baina heldu den abuztuan bortz urte eginen
dituUrrozen. «Gustura»dagoelaaitortudigu,nahizeta18urteko
semea eta senarra sorterrian dituean. Berak, ordea, argi du «bi-
zitza honetan, sakrifizio pixka bat» egin behar dela, «urruti dau-
de, baina hemen lanean ari naiz». Dena den, ama eta ahizpa
Euskal Herrian ditu, «ama Hondarribian eta ahizpa Donostian,
biak lanean». Eta bidean duen bigarren umea ere berekin du,
dagoenekobesoetanezbadu.Amarenbitartezbilatu zuenUrro-
zen lana,etaberebesta-egunak, igandeetaastelehenak,amare-
kin pasatzen ditu Hondarribian. Aukera duen aldi oro ere bisita
egitenduFilipinetara: «urtero45bategunpasatzenditut».Hango

egoeraz ere galdetu nahi izan diogu eta bere irudiko, «hedabideek Filipinetako egoera hagitz txarra erakusten dute», bainaSherwin-
dek garbi utzi nahi izan digu «badirela toki pobreak baina ez direnak ere bai». Batekin eta bertzearekin solasean ikasi du gaztela-
niaz, baina ez du ikastarorik egiteko denborarik izan: «ez dut hagitz maila ona», dio, «nagusiekin, etxeko haurrekin, amatxirekin
eta etxera etortzen direnekin solas eginez ikasi dut dakidana». Eta ederki moldatzen da. Euskaraz, aldiz, ez. Onartu digunez,
«euskaraz ikastea gustatuko litzaidake, batez ere, haurrekin aritzeko. Eskolako lanekin ezin izaten diet lagundu, eta hemen dena
euskaraz egiten dute». Kontatu digu «euskaraz hitz batzuk ulertzen ditudala, baina hagitz zaila egiten zait ikastea». Nork daki, be-
harbada egunen batean hitzetatik haratago joanen da, eta gaztelaniaz ikasi duen bezala, euskaraz ere ikasiko du.

«Bizitzan sakrifi-
zioak egin behar
dira, familia urruti
dut baina hemen
lanean ari naiz»

� Sherwynd DAVID SANTOS ı FILIPINETATIK URROZERA



4 | ERREPORTAJEA
ttipi-ttapa | 634 zk.

2015.03.19

«Errumanian egoera zail jarri zen eta krisiari irteera bat bilatu behar
izangenion».Hala,Satu-Maresorterriautzietakamioi-gidariaduen
senarrarekingaraiberribatiekinzion.«Urtebeteeginnuenberarekin
kamioian, gaztelaniaz ikasteko hiztegia eskuan». Duela bortz urte
Iruneraailegatuzen,etaazkenhiruurteotanLesakanbizida,senarra
eta 18 urteko alabarekin. «Lesakanhagitz gustura» dagoela dio, eta
«besoak zabalik» hartu zituztela: «senarraren nagusiek ere aunitz
lagundu digute». Halere, bere irudiko, «batzuetan hemengo jendea
itxi xamarradahasieran.Ezdigute inoiz errespetuagaldu,beti ongi
tratatu gaituzte, baina lagunak egitea zailagoa da hemengoekin».
Kanpora ez direla «aunitzik» ateratzen ere azaldu digu: «agian,
aterako bagina jende gehiago ezagutuko genuke». Hortaz aparte,
pertsona«zoragarriak»topatudituztelaerenabarmendudu:«bolunta-
rio gisa laguntzeko prest dagoen jende ona badago eta eskertzekoa da». Lesaka «hagitz polita» iruditzen zaiola kontatzeaz gain, «hemen
bizi-kalitatea ere aunitzez hobea dela», dio. Ohituretan ere aldea nabaritu du eta erlijioa aipatu digu: «Errumanian sinistunagoak gara eta
ni elizara joaten naiz. Oztopo aunitz gainditzen lagundu dit erlijioak». Aldeak alde, ez du Errumaniara itzuli nahi: «hemen bizitza lasaiagoa
da, ez dago han adina estres eta uste dut horregatik ez dudala itzuli nahi». Familia, ordea, gogoan du: «denak han daude. Oporretan,
Eguberrietan eta halakoetan bakarrik sentitzen gara. Urruti gaude eta hori egiten zait gogorrena, guttitan joaten baikara bisitan». Azkena
orain lau bat urte. Alabak bezala euskaraz ikastea gustatuko litzaiokeela ere erran digu, nahiz eta «txinera bezala» iruditzen zaion. «Agur,
bai...» hitz gutti batzuk aipatu dizkigu, eta onartu digunez, «euskaraz ez jakiteagatik lan aukera aunitz galdu ditut». Baina baikor mintzo
da, «gaztelaniaz ere hutsetik hasi nintzen, ez nuen deus ere ulertzen, eta ikasi nuen. Beharbada, euskararekin ere hori gertatuko da».

Kubako Consolacion del Sur herrian jaio zen duela 45 urte, baina
2009koabuztutikLeitzadubizileku.Hemenlanabilatuzuenlehengu-
sina baten gomendioei jarraituz, bera ere lan bila etorri zen Leitza-
ra. Gogoan du Iruñetik autobus batean ailegatu zela, «pesten ata-
rian, herria zoragarri zegoen». Sei hilabete behar izan omen zituen
lana bilatzeko eta gaur egun, okindegian eta kiroldegian zunba kla-
seakemanezdabil: «kubatarradantzaria da!», gaineratudu. Leitzan
«oso gustura» bizi dela dio: «gaur egun guztiok ditugun kezkak ba-
ditut, baina oso pozik nago. Kubatik atera ondotik, ez dut uste
Leitza baino toki hoberik dagoenik niretzat». Hitz ederrak baino ez
ditu leitzarrentzat: «hasieratik hemengo jendea oso edukazio one-
koa iruditu zitzaidan. Hasieran, pixka bat itxiak dira, baina benetan
ezagutzen zaituztenean bizia ematen dizute. Oso pertsona solida-

rioak dira, bihozberak». Halere, «zuetako bat bezala gizarteratu nahi» duela aitortu digu: «zerbait gaizki egiten dudanean haizea hartzera
bidali eta merezi dudanean besarkatu». Honela laburbildu digu, «hemengo jendea nire jendea da». Ia familia guztia sorterrian du. Baina
gogorrena ez zaio hori egiten: «gogorrena negua eta herrimina egiten zaizkidala esan nezake, baina ez, gogorrena bizitzeko eta gastuak
ordaintzeko lanik ez izateko eta nire jendeari laguntzeko egoeran ez egotea da». Familiaz «asko» oroitzen bada ere, «nire bizitzan sortu
ditudan loturei eta kubatar bromari eusten saiatzen naiz. Hemen ere asko dantzatzen dut eta lagun asko ditut kubatar-euskaldun eran»,
dio umoretsu. Euskaraz ikasten ere ari da: «kurtso bat egin nuen, eta aurten lanagatik ezin dudan arren, egunerokoan beti zerbait ikasten
saiatzennaiz». Eta argi du, «euskarazdezente ulertzen»baduere, egunenbateaneuskarazmintzatzekogai izanendela. Lagunei eskerrak
emateko ere baliatu nahi izan du tartea, bereziki «asko lagundu didan Maria Angeles Intxaurrondori eta familiari. Eskerrik asko, Leitza».

Hemendik guttira 43 urte beteko ditu eta horietatik ia zazpi Eus-
kal Herrian daramatza sortzez Dominikar Errepublikakoa den
Luz Celeniak, eta guztiak Beran, 2008ko uztailetik. Laguntza
eskaini zion laguerran baten bitartez ailegatu zen gure eskual-
dera, nahiz eta ordurako bazuen inguruaren berri, bere bi se-
nide hemen bizi zirelako. Geroztik ez paperekin eta ez lana bi-
latzerako orduan ere, ez du arazorik izan, etorri denetik lanik
ez zaiola faltatu azaldu baitigu. Astegunetan kautxu tailer ba-
tean eta asteburuetan jatetxe batean aritzen da.
«Nahiko ongi» bizi dela kontatu digu eta gaineratu digunez,
«harrituta» dago jaso duen harrerarekin: «errealitatearekin bat
ez datorren hagitz bertzelako irudia nuen». Hemengo jendea-
rekin «harreman haundia» duela aipatu digu. «Orain arte ezin

naiz kexatu, beti eskaini izan didate euren laguntza», dio. «Ez naiz inoiz baztertua sentitu», aipatu digu, «guztiz kontrakoa, ha-
rrera beroa jaso dut».
Gaur egun, bi semeekin bizi da Beran, baina gogoan du sorterrian duen bertze semea ere, eta hori ez omen zaio hain erraza
egiten: «sorterritik semearen falta somatzen dut batez ere». Semeaz gain, ama eta senideak ere Dominikar Errepublikan ditue-
la erran digu. Bertzalde, Dominikar Errepublikako klima eta Euskal Herrikoa ez dira inondik inora berdinak, eta Luz Celeniak ai-
tortu digunez, hemen bizitzen dagoenetik eguraldia «gogorra» egiten zaio. Hizkuntzaz ere galdetu diogu. Ez daki euskaraz, eta
ikasteko asmorik baduen ala ez ere ez digu argitu, baina bere inguruan gaztelania somatzen duela adierazi digu eta «ez dut eus-
karaz ikasteko beharrik sentitu».

«Nire inguruan
gaztelania soma-
tzen dut eta ez dut
euskaraz ikasteko
beharrik sentitu»

«Boluntario bezala
laguntzeko prest
dagoen jende ona
badago hemen eta
eskertzekoa da»

� Osvaldo PAEZ SERRALTA ı KUBATIK LEITZARA

� Daniela Sabina KISS ı ERRUMANIATIK LESAKARA

� Luz CELENIA NIBAL ı DOMINIKAR ERREPUBLIKATIK BERARA

«Egunero euskaraz
zerbait ikasten
saiatzen naiz bai-
na egunen batean
ikasiko dut»
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Hemezortzi urte baino ez zituen Txinako Gin Tian herria utzi eta
Euskal Herrira etorri zenean. Ordurako gurasoak hemen zituen,
«aitak 30 bat urte badaramatza hemen, eta amaere etorria zen».
Berak ere gurasoen bidea hartu zuen, eta anaia eta emazteare-
kin batera Euskal Herrira abiatu zen. Hasiera batean Irunera,
gurasoengana, eta duela bi urte eta erdi Iruritara». Kontent da-
goela azaldu digu: «hamahiru urte pasatu dira etorri nintzene-
tik, familia guztia hemen dugu eta hemengo bizitzara ohitu ga-
ra». Iruritan ere gustura dagoela dio: «herri eta inguru lasaia da
eta hemengo jendea atsegina, langilea eta ona da». Alde ho-
rretatik, ezomendute inoizarazorik izan. Iruritako industrialdean
duten dendaren martxarekin ere ez da kexatu: «Irunen mugi-
mendu gehiago dago, eta hemen lan guttiago dugu baina de-
nak etxekoak gara eta moldatzen gara». Junwei, bere ama eta emaztea arduratzen dira dendaz, eta aita eta anaia, berriz, Irunen
dituzte lanean. Euskal Herrian jaioak diren 8 eta 5 urteko seme-alabak ere ederki egokitu omen dira Iruritara eta «arras kontent»
daudela kontatu digu Junweik: «eskolan, lagunekin jolasean... gustura dabiltza. Beti eskolara joan nahi izaten dute». Eta hizkun-
tza ere ez da oztopo beraiendako: «ederki solasten dira euskaraz eta beraien artean, txineraz eta euskaraz aritzen dira, bietara».
Junweik berak euskaraz ikasteko asmorik baduen galdetuta, berriz, honela hasi zaigu: «bat, bi, hiru, lau...». Zenbaki batzuk be-
hintzat ikasiak ditu euskaraz, nahiz eta gainerakoa gaztelaniaz egiten duen. Gustatuko omen litzaioke ikastea, eta semeak pixka
bat egiten diola ere aitortu digu, baina «arras zaila» omen da. Halere, hemen gelditzekotan da, «ez nintzateke Txinara itzuliko»
erran baitigu, eta «inguruan denak euskaraz somatzen» dituenez, hurrengo elkarrizketa euskaraz egiteko moduan izanen ote gara?

9 eta 6 urteko alabekin eta senarrarekin Elizondon bizi da duela sei
urtetik.Bazuenlehenagotikgureeskualdearenberri:«senarraduela
hamarurteetorri zenNarbartera.Geroranikseihilabeteeginnituen
Oronoz-Mugairin,bainaberrizMarokoraitzulinintzen.Bigarrenaldiz
haurdungelditunintzenean,Elizondonjarriginenbizitzen».Hemengo
bizitzara «ohitu» dela onartu arren, dena ez da arrosa kolorekoa.
«Bizi hobe baten bila» etorri ziren, baina lana falta zaie: «senarra le-
hen aldiz etorri zenean lana bazuen arren, azken bortz urteotan ez
du lan finkorik aurkitu». 28 urteko marokoarrak «ongi» bizi direla
errandigu:«aldibaterakolanakbilatzendituguetahorieietaNafarroa-
koGobernutik jasotzendugunoinarrizkoerrentari eskermoldatzen
gara». Marokon duen familia guztia ere gogoan du: «bizpahiru urte
pasatzen ditut ikusi gabe. Orain dirurik ere ez dugu nahi adina joa-

teko. Handik eta hemendik ahal dugun guztia aurrezten saiatzen gara baina...». Beregatik balitz Marokora itzuliko litzatekeela ere aitortu
digu, baina zaila: «alabentzat arras zaila izanen litzateke. Arras gustura daude hemen eta guk ikastea nahi dugu». Eta alabak horrela ikus-
teak poztu egiten du. Euskaraz «ederki» egiten dutela kontatu digu, «lagunak badituzte eta eskolan ere kontent daude». Berak arabia-
rreraz, frantsesez eta gaztelaniaz bai; euskaraz, aldiz, ez. «Bat, bi, hiru...» hasi zaigu euskaraz, gehiago ez: «ikastea gustatuko litzaida-
ke». Kulturaz solasean, musulmana izanda, beraien kultura errespetatzen duela azaldu digu, «hemen arazorik gabe praktikatzen dugu».
Alabak oraindik gaztetxoak badira ere, «gure kultura ikastea» nahiko luke: «Ramadana eta gure bestak egitea eta errezatzea nahi nuke».
Halere, garbi du «Korana ikastera ez ditudala derrigortuko, ezta zapia eramatera ere». Berak soinean darama, baina «nahi dudalako». Au-
kera aprobetxatuz, Bidelagun Elkarteari eta jaso duen emakumeendako laguntzagatik bihotzez eskerrak eman nahi izan ditu.

«Niregatik balitz
Marokora itzuliko
nintzateke, baina
alabentzat zaila
izanen litzateke»

«Hagitz, hagitzgusturanago,etxeanbezalasentitzennaiz».Sor-
tzez errusiarra baina 2000. urtetik Sunbillan bizi den Elenaren
hitzak dira. 46 urte ditu. Duela hamasei urte ezagutu zuen orain
bere senarra dena eta familia osatzea erabaki zutenean Sunbi-
llara etorri ziren, bikoteak hemen etxebizitza zuelako. Eta ez da
damutu aukeraketarekin, «ezin naiz deusetaz kexatu», aitortu
baitigu, eta «izatekotan euriarekin» gaineratu digu. Aipatu digu
paperak tarteko arazoak izan zituela: «denbora luzean espero-
an egon nintzen», eta orain Aizoaingo enpresa batean lanean
ari dela ere kontatu digu. Jaso duen harreraz galdetuta «ez naiz
sekula horretan pentsatzen jarri, baina inoiz ez naiz baztertua
sentitu», erantzun digu. «Bizilagunekin harremanetan hasi nin-
tzen, eta alaba jaio zenean gainerakoekin. Orduan hasi nintzen

Beolan lanean eta lankideekin izandako tratuarekin ere integratua sentitu nintzen». Bere irudiko, «hemengo eta bertze lekuetako
jendea zu zaren bezalakoa da, gure irudia eurengan islatzen dugu. Esaera zaharrak dioen bezala, norbera halako denak, ber-
tzeak hala direla uste». Hitz bakarrean, hemengo jendea «hagitz, hagitz ona» dela adierazi digu. Gustura baldin badago ere, sor-
terrian ditu ama eta anai-arreba zaharrenak eta «familiaregandik hain urruti egotea» gogorra eta zaila egiten omen zaio. Hortik
aparte, «elurtutako basoan barna eskiekin ibilaldiak egitearen falta ere» somatzen duela onartu digu. Euskaraz ere ari da, «baina
oinarrizko maila bakarrik dut», dio. Urte batez Elizondoko euskaltegian ibili zen baina ba omen du ikasteko asmoa. Inguruan ere
euskara aditzen du eta berak ere ikasteko beharra sentitzen du: «seme-alabekin etxeko-lanak egin behar ditudan aldi oro. Batez
ere matematikako lanak egiterakoan: zatiketak, biderketak, buruketak...». Halako borondatearekin, ziur gaude ikasiko duela.

«Haurrekin etxeko-
lanak egin behar
ditudanero euska-
raz ikasteko beha-
rra sentitzen dut»

«Ez nintzateke Txi-
nara itzuliko, fami-
lia hemen dugu eta
hemengo bizimo-
dura ohitu gara»

� Samira MILLAS ı MAROKOTIK ELIZONDORA

� Junwei ZHAOXU ı TXINATIK IRURITARA

� Elena DEMINA ı ERRUSIATIK SUNBILLARA



Nabarmentzekoak

Antton Maiz, Arantzako erraldoiaren adioa
1975ean debutatu zuenetik, pilotari profesional moduan hogei urte egin eta ge-
ro, erretiroaren ordua ailegatu zitzaion Antton Maiz aranztarrari. 1995eko mar-
txoaren 3an omenaldia eskaini zion Asegarcek Bilbon eta TTIPI-TTAPAk ‘Erral-
doiaren adioa’ izenburuarekin bataiatu zuen aldizkari hura. «Hogei urtetan sa-
tisfakzio haundiak eman ditit pilotak, lagun aunitz egin ditut» zioen Petrisene-
kobordakoak. Eskuz binakako bortz txapel irabaziak zituen –orduan inork lor-
tua ez zuen marka– eta bigarren mailan ere buruz buru irabazia zen (bere oroi-
tzapenik onena, «nere burua primeran zegoela ikusi bainuen»). Argazkian, Eli-
as Pierola almandoztarrarekin ageri da Maiz II, debutatu berritan.

Hizkien indarra nabarmendu nahi nuke gaur-
ko idatzian... Hizki eta pizti ez baitira gau-
zabera,desberdin idaztenditugu,bokalbe-

rak izan arren. Nafarroa eta arraroa bezala, nahiz
eta batzutan biak uztartu. Edo CAN eta jan. Bate-
tik hartu eta bertzera eraman. Ogasuna eta Osa-
suna ere berdintsuak dira, na-
hizetadenokomengarenOga-
suna eta aunitzek saihestu na-
hi izan, nahiz eta denek nahi
dugunosasuna izanetabatzuk
Osasuna erabili. Zer erran ar-
dura, zakurra, lapurra…hitzei
buruz; desberdinak dira, bokal
berekin eta beharbada horre-
gatikbatetikbertzerasaltoegi-
tea errexa suerta daitekeen.
Hankarteaetapasarteaerebo-
kal berak izan arren ez dira gauza bera, nahiz eta
batzuk herriaren borondatearen harira, uztartzen
dituzten. Eta zer erranMaiatzak 24, aldaketa, itxa-
ropena edota etorkizuna hitzei buruz? Desberdi-
nak dira? Bai? Sinonimoak bederen bai, ezta?

Hizkien indarra

Nire txanda
Fernando ANBUSTEGI

Aritz ZUBIRI
Goizuetako erremontelaria

OtaegirekinbateraPro-
moziotxapelketa irabazi
du, martxoaren 6ko fi-
nalean Ezkurra II eta
Labakar i i rabazi ta.
2009ko abenduan
debutatu zuenetik bere
lehen txapel ofizialada.

Martxel RODRIGUEZ
Lesakako dantzaria

Azken urteotanEuropa-
kodantza-aretoetan ibili
ondotik, lehen aldiz sor-
terrian dantzatzeko au-
kera izanen du Dantzaz
konpainiarekin.Martxo-
aren 28an izanen da hi-
tzordua Harriondoan.

Joseba LARRALDE
Hirugarren Senpere Trail-en

Manttaleko korrikalaria
podiumera igo zen
martxoaren 8an, Sen-
pere Trail lasterketan.
EaSaraKorrikarakoeta
Berako Mendi Maratoi
Erdirako eusten dion
sasoi punttu bikainari.

Garai batean, entornoko kide izan zitekeen
biloba insumisoa babesten zuen amatxia
edoEuskaltelenmaillota janztenzuentxirrin-

dularia ere. Baina xoxa publikoaren eltzean eskua
sartu dutenek ez dute entornorik, Gary Cooper be-
zala, bakarrik daude arriskuaren aurrean. Ustel ho-
riek izendatu, babestu, sustatu, indartu eta lagun-
du zutenek bertze aldera begira ziztu egiten dute.

Entornoa nola ttikitzen den…

Ezpala
Aitor AROTZENA
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«Zer erran
Maiatzak 24,
aldaketa,
itxaropena
edota
etorkizuna
hitzei buruz?»
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Kolaborazioak

Orainbezala, lehenagoeremakinabatekmu-
gitu behar izan du sorterritik kanpora ogi
bila. Baina lekuz aldatze hori ez da beti u-

rrun joateko izan. Gure inguruan fabrikak planta-
tzen hastearekin, jende aunitz bere herritik hurbi-
leko bertze batera joan zen bizitzera. Leku batzuk
jendeberritu eta bertze batzuk hustu. Ttipi Ttapan
berean ez aspaldi erakutsi ziguten nolako goiti-
beheitiak izan diren gure eskualdean, horregatik
ere segur aski, hondarreko berrogeita hamabortz
urteotan.
Hain zuzen ere, Berak goiti egin zuen zenbait ur-
tez mugako bentetan eta enpresa batzuetan jen-
dea enplegatu zutelakoz. Orain bertzelako haizea
dabil, eta berriz ere za-
lantza zabaldu da gure
etxeetan, negozio ba-
tzuk itxi eta bertze ba-
tzuetatik jendeakanpo-
ra botatzen ari baitira.
Ez dakigu zer irakurriko
dugun gerora aldizkari
honekbertzehorrenber-
tze urteren buruan gisa
bertsuko notizia publi-
katzen badu.
Azkeneko mende erdi-
anbeheiti egin dutenen
arteanArantzaagerida.
Berara ere etorri ziren
handik familia batzuk aspaldi samar. Halaxe egin
zuen berriki utzi gaituen Paskual Etxeberriarenak.
Paskualek Bidaso bazterreko paraje honetan lana
harrapatu, eta bertan laketu zuen. Ezaguna genu-
en gogotik saiatu zelakoz presoen eskubideen eta
ezkerraren ideien alde jokatzen, baina baita hagitz
euskaltzalea zelakoz ere.
Badut etxean liburu polit bat, haren sinadura eta
guzi, Paskualek berak orduko euskaltegiko bertze
bi lagunekin batera egina: “Berako erranerak”
(1998). Hirurak etxez etxe ibili ziren jendeari gal-
deka, solastun onek euren baitan gordetzen di-
tuzten perlak biltzen, guretzat guziontzat gozaga-
rri.
Eritu zela erran zidaten orain dela zortzi bat urte.
Handik honat, ordea, herrira joan naizen aldiro ka-
rrikan ikusi dut beti, burua tente eta buru gainean
kapelua, gaitzaren kontra amore eman gabe, eta
biziaren alde. Pasa diren Eguberrietan ere halaxe
ikusi nuen hondarreko aldiz Eztegara aldean.
Negu gogor honek bere azkeneko buztarketako
batean eraman du gizona. Omenaldia egin zioten
San Migel zubian. Naturarekin bat da orain, Bida-
soan. Noizbait ere sumatzen baduzue ugalde za-
balean edo erreka estuan goiti aldera, ez harritu:
jaioterrira joaki da.

Paskual

Mikel TABERNA «Kapi»
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Azken egunotan, Euskal Herriko hainbat le-
kutan, berriz ere izaten ari gara uholdeen
arazoak, beharbada handienak Gipuzkoan

eta Nafarroan, baina beste toki batzuetan ere ez
dira libratu erabat.
Kontu bat da, uholde horiei nola egiten zaien au-
rre gertatzen diren momentu berean, hau da, tris-
kantzakpasatzenaridireneanetageroxeago:hon-
datutako gauzak konpondu, kalteak gainditu eta
ordainak jaso, etaabar, etabestekontuosoezber-
din bat da, geuron buruari galdetzea ea zergatik
gertatzenotedirenhalakouholdeak,eaguztiznor-
mala ote den honelako uholdeak gertatzea hain
sarritan, Euskal Herrian eta beste hainbat lekutan.
Nik uste dut, erantzuna gero eta nabarmenagoa
dela, are gehiago, esanen nuke agintari gehienek
gero eta argiago dutela, edo behintzat eduki be-
harko luketela, orain arte gauzak ez direla oso on-
gi egin, eta nahi izanez gero, garbiago azalduko
dut azken ideia hau, alegia, pentsatzen dut, gizar-
te osoak onartu behar duela –eta batez ere agin-
tariek-, orain arte gizakiak ez duela oso ongi jo-
katu ibai eta itsasoekin. Eta, zertan ez dugu joka-
tu, bada, ongi naturarekin? Nire ustez, gehiegi in-
baditu ditugu ibaien arroak eta itsasoetakoertzak,
hau da, alde batetik, hurbilegi eraiki ditugu hiriak,
herriak, auzoak, industrialdeak, eta abar, eta bes-
tetik, gure lur azal asko estali egin ditugu materi-
al iragazgaitzekin, konparaziora, asfalto, porlan,
hormigoi, galipotarekin, eta bat eta beste.
Gerora, euria erruz botatzen duenean, lur azalak
ez du ahalmenik ur hori guztia irensteko, pertso-
nok kendu diogulako ahalmen hori, neurri handi
batean behinik behin, eta orduan iristen zaizkigu
arazoak eta oztopoak. Baina, buruhauste horiek
oraindikgehiagohanditzendira, ibaiakzikinakbal-
din baditugu, eta behar duten leku guztia ematen
ez badiegu. Eta, gainera, eurite horiek batzuetan
bat egiten dute itsasgorekin eta urtegien hustea-
rekin; orduan arazoak biderkatu egiten dira. Be-
stalde, luzarora begira, klima aldaketarekin eta
ozeanoen maila igotzearekin ere, ezin dugu itxa-
ron kontu hau bere kabuz gero eta gutxiagora joa-
nen dela, ez, baizik eta alderantziz.
Puntu honetaraino iritsita, nik uste dut, kontua ez
dela errudunak bilatu eta aurkitzea besterik gabe,
baizik eta, batez ere, hemendik aurrerabegira, on-
gi pentsatu eta hausnartu egin beharko da, akats
berberak ez errepikatzeko eta orain arte eginda-
ko hanka sartzeei, nola edo hala, soluzioak ema-
teko.
Hortaz, hemendik aurrera, iruditzen zait eraiki egin
beharko dela, kasu handiagoa eginez hidrologo,
meteorologo eta zientzialariei, oro har, hau da, ge-
hiago begira gizarte osoaren onurari eta gutxiago
interes partikular batzuei.

Uholdeak

«Omenaldia egin
zioten San Migel
zubian. Naturarekin
bat da orain,
Bidasoan. Noizbait
ere sumatzen
baduzue ugalde
zabalean edo
erreka estuan goiti
aldera, ez harritu:
jaioterrira joaki da».

Xanti BEGIRISTAIN MADOTZ
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Elkarri-Lokarri
Xanti BEGIRISTAIN MADOTZ
(AURITZ)

Martxoaren7an,Lo-
karrik bukatutzat jo du
bere eginkizuna, horre-
tarako,Bilbokohotelba-
teanekitaldipublikobat
eginzuenpertsonaeza-
gunaskorekin.Jarraian,
hirihorretako jatetxeba-
tean bazkaria eta mu-
sika izanzituzten,azken
hogeitakaurtehauetan,
ElkarrinetaLokarrinpar-
te hartuz, nola edo ha-
la, inplikatu den jende
guztiarentzat.Horrelaxe
eman nahi izan zioten
bukaera duina, Elkarrik
eta Lokarrik egin duten
ibilbide duinari.
Osotara, 23-24 urte

trinko izan dira gutxie-
nez. Atzean gelditu di-
ra hamaika bilera, ba-
tzar eta biltzar; beste
hamaikakale-agerraldi,
elkarretaratze, sinadu-
rak biltze eta esku-orri-
ak banatze;makina bat
kezka,ardura,hotzapa-
satze,etaabar,etaabar.
Kide batzuek oraindik
jarraitu egin nahi zuten,
beste batzuek, ordea,
lehenago bukatu nahi
zuten…
Argi eta garbi dago,

ez dela egin, egin ahal

zenguztia, etaeginden
guztia ez dela egonen
egina modurik egokie-
nean,eta,akatsak,han-
ka-sartzeak,etabateta
beste ere hor joanen zi-
rela. Bestalde ere, ezin
da esan orain lortu du-
gun egoera hau, Elkarri
etaLokarriren lanari es-
ker izan dela soil-soilik,
jakina, ez eta askoz gu-
txiago ere, hori argi da-
go, baina, era berean
ere uste dut, akatsak
akats, ezin dela ukatu,
ElkarriketaLokarrikegin
diotela beren ekarpen-
txopositiboagizarteho-
ni, eta horretan, modu
apal batean bada ere,
parte hartu dugun per-
tsonaguztiak, iruditzen
zait izan dezakegula
harrotasun puntu bat.
Beharbada, asko la-

burbilduta, esan liteke,
Lokarrirenazkenurteo-
tako punturik gorene-
nak izan direla Sortu al-
derdiaren estatutuak
aurkezteko antolatuta-
ko ekitaldia eta Donos-
tiako
Aieteko Adierazpe-

na.Badakit bai, hauas-
ko sinplifikatzea dela,
baina ez dut uste hau
denik momentu eta le-
kurik egokiena gauza
guztiak zerrendatzeko.
Bestalde,noski, nabar-

mena da oraindik gau-
za asko gelditzen dire-
la, euskal gizarte nor-
malizatu bat lortzeko,
konparaziora,presopo-
litikoak, hau da, politi-
kahutsaegiteagatikes-
petxean daudenak, as-
katzea,gainerakoguzti-
ak Euskal Herriratzea,
beraien giza eskubide
guzti-guztiak erabat
errespetatzea, egia
osoa ezagutzea, alde
guztietako biktima oro
aitortzeaetamerezidu-
ten ordaina ematea, gi-
zartearen bizikidetza

bultzatzea,adiskidetzea
lortzea, eta abar, eta
abar.Hitzgutxitanesan-
da,gizaeskubideguzti-
ak errespetatu eta be-
tetzea.
Espainia,Frantziaeta

NafarroakoGobernuek,
argi dago, momentuz
behintzat, ez dutela
deus ere laguntzen au-
rrekohoriguztiaeskura-
tzeko, ez eta erabaki-
tzekoeskubideaegika-
ritzeko ere, baina, bes-
tealdebatetik,garbida-
goena da, orain Sortu
alderdia legeztatua

egonda, eta, ETA era-
kundearen borroka ar-
matuarenbukaerarekin,
askozereerrazagoa iza-
nen dela helburu politi-
ko eta sozial horien
guztien alde lan egitea.
Bukatzeko, esanen

nuke, aldebatetik pena
ematen duela Lokarri
bezalako giza talde bat
bukatzeak, baina, bes-
tetik, nik uste dut, oso
positiboki baloratu be-
har dela bere existen-
tzia guztia, eta ni behi-
nik behin, horrekintxe
geldituko naiz.

Irakurleak mintzo

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.eus
e Posta:Koskontako bidea, 07-1, 31770 LESAKA

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

Bota bertsoa
Xabier TERREROS • Doinua: Norbere mundu intimo

Nafarroako Bertsolari Txapelketako finalaurrekoan, kartzelako gaia

Mila bederatzirehun
eta larogeita hamarra
negu gorria zen ordun
zen otsailaren hondarra
inauteak Lesakan du
berebiziko indarra
baina ‘Emakumeak Stop’
zen gure herrian oharra
nahiz aurpegia zapiaz
dudan tapatu xamarra
ni izan nintzen Lesakan
lehen andre zakuzaharra (bis).

Horrenbertze mihi gaizto
horrenbertze mutur ilun
lagun nituenak ere
jada ez nituen lagun
beti hurbil zegoena
nik sentitu nuen urrun
baina bidean indarrez
pauso sendoz eta txukun
ordutik pasatu dira
zenbat urte zenbat egun
ea zubi gainean ere
fotoa ateratzen dugun (bis).

Iraganeko argazkia begiratu duzu. Harro sentitu zara



Prentsatik bildutakoak

«Nafarroako
Gobernuak zerbitzu
gehienak gaztelania
hutsean eskaintzen
dituen bitartean,
bazterkeria leporatzen
digute herritar guztien
hizkuntza eskubide
oro errespetatzen
dugun udaloi. Noren
ahotik eta euskaldu-
noi bigarren mailako
herritar izaera eskain-
tzen digun Nafarroako
Gobernuaren ahotik
hori aditu beharra
iraingarria da».

Maitane MARITORENA
Baztango udal zinegotzia
AIZU 2015.03

«Orain artean inoiz ez
nuen lesio larririk
eduki. Judoa egiten,
umetan, besoa hautsi
nuen, baina eskuba-
loian ez zitzaidan inoiz
suertatu. Halere,
hasieratik ongi hartu
nuen, hagitz anima-
tua. Errekuperazioan
kontzentratu nintzen
eta oraingoz ez dut
beheraldirik izan.
Zentzu horretan, nere
buruak harritu egin
nau. Ongiegi ere
eraman dut (irriz)».

Niko MINDEGIA
Eskubaloi jokalaria
D.NOTICIAS 2015.03.11
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Nor da Itsaso Goñi?
27 urteko beratarra. Donostiara
arkitektura ikasteraetorri eta9ur-
te daramatzat bertan. Gaur egun
Madril eta Euskal Herri artean ha-
rat-hunat ibiltzennaizkanpamen-
tu nagusi finkorik gabe.
Zertan zabiltza Madril aldean?
Hiriak elementu konplexu eta bi-
ziakdirela ikusita,hauekhobeuler-
tzeko hirigintza arloan espeziali-
zazio bat egiten ari naiz.
Zein afizio dituzu?
Batzutan zaila egiten zait lana eta
afizioen arteko ezberdintasuna
aurkitzea.Lana gustukoa bada,
pasio ere bilakatzen baita.
Ez dira garai onak arkitekto ba-
tentzat...
Gaur egun arkitektoaren lana ez
dago soilik bulego batean, kale-
an baizik, bertan baitago sor-
tudugunhiriaetaeraldatu/ho-
betu beharko duguna.
Denbora libreanzeregitea
gustatzen zaizu?
Geldirik egoteko denbora
librerik ez izatea, berazmi-
la saltsatan murgiltzen
naiz. Baina ahal dela
kontzertuzkontzertu.
Ezingo nuke bizi-
tza musika ga-
be ulertu.

Zer duBerak soberaneta faltan?
Herriak falta duenari bertze tokie-
tan bilatzen saiatzen naiz, eta so-
berandagoenarikasugehiegirikez.
Madrilen zeren falta nabari duzu?
Euskaldunak, bertzenaz ez dago
batere gaizki. Hiriak onerako ha-
rritu nau, harrera oneko hiria da,
edozein giro eta kolore onartzen
duena.
Bidaiatzea gustuko duzu?
Ahaldudanguztietannorabait ihes
egitendut.Espektatibaetaaurrei-
ritzi gabe bidaiatzea gustatzen
zait, orduan aurkitzen baitira sor-
presa eta toki politenak.
Nola ikusten duzu etorkizuna?
Positiboki eta esperantzarekin be-
giratzendiotetorkizunari,bainogau-
zak aunitz aldatu behar direla uste

dut.
Amets bat?
Ez naiz amets haundi eta
konkretuenatzetik ibil-

tzen, nahiago dut gau-
za ttikietan pentsatu,

hoiekosatzenbaituteegu-
neroko bizitza. Baina
amesten hasita usainak
harrapatzen dituen

makina sortu
nahikonuke.

11 galdera labur

� Itsaso GOÑI � Berako gaztea
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KORRIKA � UREPELETIK BILBORA, MARTXOAREN 19TIK 29RA

Ortziral eta larunbat honetan Korrikaren
lekukoa eskualdean barna ibiliko da

EUSKARA

Ortziralean
Urdazubi eta
Baztanen, eta
larunbatean
Leitza,
Bortziriak, Sara
eta Senperen

TTIPI-TTAPA
Euskahaldun! lelope-

an ortzegun honetan,
martxoak19,Urepeletik
abiatuko da Korrika,
AEK-kantolatutaEuskal
Herri osoan barna egi-
ten den euskararen al-
dekolasterketaerraldoia.
Martxoaren29rabitarte-
an,hamaikaegunezgel-
ditu gabe, Euskal Herria
zeharkatukoduKorrikak
hemeretzigarrenaldiz.Bi
milakilometrobainoge-
hiago euskararen alde,
adin eta gisa guztietako
milaka korrikalarirekin,
gauetaegungeldituga-
be. Eskualdean barna
ereibilikodaKorrika,ze-
hazki, ortziral eta larun-
bat honetan, martxoak
20 eta 21.

ORTZIRALA
Ortziral honetan, hi-

lak 20, Ainhoan barna,
Urdazubiraailegatukoda
Korrikarenlekukoa,09:50
aldera. Handik Amaiu-
rrerakobideahartukodu
eta hemendik 11:20 in-
guruan pasako da.
AmaiurtikElizondorajoa-
nendaeta12:05aldera-
koailegatukoda. Irurita-
ra bidea hartuko du ge-
ro,etaAlmandozerajoa-
nendaondotik.Hemen-
dik Iruñera abiatuko da.

LARUNBATA
Larunbatean, hilak 21,

goizean eta arratsal-
dean eskualdetik pasa-
ko da euskararen alde-
ko lasterketa haundia.
Goizean, Uitzitik Leitza-
ra sartuko da 05:00 al-
derako. Gero, Beraste-
girakobideahartukodu.

Arratsaldean, berriz,
Irundik bazkalondoan
ailegatuko da Berara,
14:50ean. Lesakara
15:36an ailegatuko da
etaherriazeharkatuon-
dotik, Igantzira ailega-
tuko da lekukoa ,

16:12an. Igantzitik Igan-
tzikoBentetara jautsiko
da Korrika eta hemen-
dik, errepide zaharrean
barna Etxalar aldera
(16:42) joanen da. Be-
rrizBerarakobideahar-
tukodueta17:06anBe-
ratikpasatuta, Ibardine-
ra igokoda, 17:50 alde-
rako. Ibardindik Azkai-
nera jautsiko da (18:53)
eta hemendik Sararako
bideahartukodu(19:48).
Uztaritzen barna Baio-

nara ailegatu aitzinetik,
Senperetik ere pasako
da Korrikaren lekukoa,
20:35 inguruan.

KORRIKA KULTURALA
Korrika nagusiaz

gain, Korrika Kulturala-
ren baitan ere hainbat
ekitaldi egin eta egite-
koakdiraegunotan.Egin
gabeak direnen artean,
ortzegunhonetan,mar-
txoak 19, Korrika Ure-
peletik aterako dela ai-
tzakiatzat hartuta, Eli-
zondotik Urepelera
mendi martxa antolatu
dute. 09:00etanabiatu-
ko dira Elizondoko pla-
zatik eta itzultzeko au-
tobusa izanen da. Mar-
txoaren 21ean, berriz,
Igantzin trikipoteoa eta
bertso-afaria antolatu
dituzte Julio Soto eta
Iker Zubeldiarekin.
KorrikaTtikiaereegi-

nen da. Arantzan, erra-
terako, martxoaren
27an,ortziralarekinegi-
nendute.16:00etatikai-
tzinera herriko karrikak
euskararen alde laster-
ka zeharkatuko dituzte.

ARGAZKIA: AEK
Duela bi urte, Korrika Elizondoko karriketatik pasatu zenean.

MARTXOAK 20, ORTZIRALA

HERRIA ORDUA

Urdazubi (Dantxarinea) 09:45

Urdazubi 09:51

Amaiur 11:21

Elizondo 12:06

Irurita 12:23

Almandoz 13:37

MARTXOAK 21, LARUNBATA

HERRIA ORDUA

Leitza 05:02

Bera 14:50

Lesaka 15:36

Igantzi 16:12

Etxalar 16:42

Bera 17:06

Ibardin 17:48

Azkaine 18:53

Sara 19:48

Senpere 20:37
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ORRAZKERA-MAKILLAJEA

Naturaltasuna guztiaren oinarri
Ile horiak, beltzaranak, adats luzeak, motzak, aurpegi borobil edo
luzexkak... denok berdinak ez garenez, ezin da orrazkera etamaki-
llaje bakar eta perfektuaz hitz egin. Garrantzitsuena norberaren
izaera, itxuraetagustuakkontuanhartzeadaetanaturaltasunagai-
lendudadila. Profesionalengana jo eta norberakduenasmoaazal-
tzea izaten da horretarako hoberena eta bata eta bertzea proba-
tuz, aldatuz, osatuz... eroso sentiarazten zaituen itxura lortzea.
Segidan dituzue, 2015erako proposamenak.

HHAAIIZZEEAAKK DDAANNTTZZAARRAAZZII DDEEZZAALLAA
 ZZUURREE AADDAATTSSAA......
Ile adats luze eta ederra dutenentzat solte
eramatea da aukerarik onena. Sorbalden gai-
netik eroritako adats luzeak itxura dotorea es-
kaintzen du beti. Eskote asimetrikoa duten
soinekoa daramatenek, adatsa alde baterantz
eror tzen utzi dezakete. Adats oparoa  dutenek,
bolumena eman eta diadema edo zinta bat
buruan lotu dezakete, eta  itxura kasuala l ortu
nahi dutenek, lorez apaindutako  koroak ere
erabili ditzakete. 

TTXXIIRRIIKKOORRDDAAKK EEZZ DDIIRRAA SSOOIILLIIKK
HHAAUURRRREENNTTZZAATT...... 
Garondo gainean batutako edota diadema
 forman egindako txirikordek osa tzen dute
 aurtengo orrazkera izarra. Gainera, ilea eta
 trentza zenbat eta lodiagoak izan, orduan eta
hobe. Gainera,  bitxiren batzuk erabil litezke
apaingarri gisara, trentzaren amaieran edo
 tartean txertatuta. Ikutu orijinala eta  pertsonala
gehituko diozu horrela orrazkerari.

EEZZ SSOOLLTTEE EETTAA EEZZTTAA BBIILLDDUUAA EERREE
Ilea solte eraman nahi ez, eta bilduta erama-
tera ohituta ez daudenentzat aukera bikaina
da.  Orrazkera formal eta informalaren  arteko
oreka lortzeko modua ere bada. Orrazkera
 honek ile luzagarriak jartzeko aukera ere
 ematen du, ilajeari gorputz gehiago ematea
lortu eta inor ez da konturatuko.
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EMAKUMEENTZAKO JANTZIAK

Asmatu zure aukeraketarekin....
Ezkontza batera gonbidatu zaituztete eta ez dakizue zer eraman
soinean? Milaka aukera dituzue bai kolore eta baita diseinu alde-
tik ere. Aukeraketan bidea erraztu aldera, laburpen honetan  bildu
ditugu proposamen desberdinak:

BBIIZZKKAARRRRAA AAGGEERRIIAANN 
Gibeleko aldeak aurrekaldeak bezain bertzeko garrantzia
izanen du aurtengo soinekoetan. Eskote ireki edo itxia-
goak daudenez aukeran norberaren gorpuzkera eta
 pertsonalitateari   hobekien joaten zaiona topatzea da erron-
ka, eta horretarako bat baino gehiago probatzea da gakoa.
Soinekoen partez, gona edo galtzak eraman nahi dituztenek
ere ator dotoreak topatuko dituzte, eskote ederrekin.

MMAAUUKKAA LLUUZZEEAAKK
Aukera dotorea dira oraindik eguzkiak
 indartsu jotzen ez duen hilabetee-
tarako. Gainera besoak  bistan
 eramatea gustuko ez dutenen -
tzat ere irtenbidea dira,  estetikoki

oso ongi eman eta estilizatu egiten dutelako.

KKOOLLOORREEAA EEZZ DDAADDIILLAA FFAALLTTAA!!
Jantzi koloretsuak izanen dira protagonista, gehienbat kolore
bakarrekoak direnean. Tonalitate desberdinak ikusiko ditugu,
esate baterako urdin turkesatik hasi eta grisetik hurbil daude-
nen tonuetara arte. Erakuslehioak beteko dituzten koloreak:
 gorria, korala,  fuksia, urdina eta berdea izanen dira eta osaga-
rriak ere kolore biziz tindatuko dira. Eta ukitu bohemioa lortu
nahi dutenek, kolore horiek  tonu pastelagoetan ere izanen di-

tuzte dendetan esperoan. 

JANTZI TRADIZIONALAK

Antzinako ohiturei keinuka....
Bikote aunitzek erabakitzen dute beraien ezkontza egunean euskal
 tradizioak present izatea. Antzinako euskal ohiturei ezkontzan tokia
egin eta soinean ere gisa honetako jantziak eramaten dituzte. Soineko
zuri eta traje beltzaren partez, gona luze, txapela, pololo eta abarkak

janzten dituzte. Ezkongaiez gain, gai-
nerako gonbidatuen artean ere za-
baltzen ari da joera hau.

TTRRAADDIIZZIIOOAARRII UUKKIITTUU  
PPEERRTTSSOONNAALLAA  GGEEHHIITTUUZZ
Jantziaren oinarria antzekoa den arren,
 milaka oihal mota eta kolore daude auke-
ran jantzi tradizionalak saldu eta egiten
 dituzten dendetan. Horregatik, egokiena
denda hauetara hurbildu eta  aukera des-
berdinak ikusi eta aurrekontuak eskatzea
izaten da. Badago dena den, gogoan eduki -
tzea komeni den urrezko arau bat: bereiz-

garri pertsonal eta moderno bat gehitu nahi denean, tentuz ibili behar da, gehie-
gikeriak alboratuz, inongo zentzurik ez duen nahasketa bat lortu nahi ez bada.
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GIZONEZKOENTZAKO JANTZIAK

Dotoreziaren bila
Gizonezkoek ere dotore egon nahi izaten dute ezkontza egunean, eta ho-

rregatik geroz eta gehiago dira, ezkongai zein gonbidatu,
trajearen aldeko apustua egiten dutenak. Iaz kolore urdi-

nanabarmendu zen gizonezkoen janzkietan eta aurten
ere nagusi izanen den kolorea da. Slim fit janzkiak ere

modan daude, gehienbat tonu ilunetan, estuak
dira oso eta itxura asko estilizatzen dute. Pixka-
naka bada ere, estanpatuakari dira merkatuan
bere tokia egiten eta horregatik, hauen aldeko
apustua egiten dutenak fin ibiliko dira. Janzki

marradunak ere, non-nahi ikus litezke urte  hasieraz
geroztik eta ezkontzetarako ere aukera parega-

bea dira. Total look delakoa ere behin
eta berriz errepikatzen da, kolore baka-
rra aukeratu eta look osoa horrekin osa-
tuz. Adibidez janzki, ator eta korbata
beltza jantzita, itxura oso sentsuala
 lortzen da.

BITXIAK

Ttiki edo handi, ukitu berezia
Belarritako, lepoko eta eskumuturrekoek osatzen dute ezkongai eta
gonbidatuen itxura. Aukera zabala dago merkatuan eta   ber tzenaz,
bitxi pertsonalizatuak egiteko aukera ere bitxidenda aunitzek
 eskaintzen dute. Kristaltxo edo harri txikiz osatutako  diademak ere
boladan daude eta Ile motza dutenentzat osagarri paregabea dira,
beraien orrazkera nabarmetzea lortzen delako. 
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GONBIDAPENAK

Zenbat buru, hainbat aburu...
Zenbat buru, hainbat aburu… dio esaera zaharrak eta ezkontza gonbidapene-
tan ere esana bete egiten da. Paper mota desberdinak erabilita, kutx a -
txo berezien barrenean, bideo formatuan, puzzle dibertigarriak egi-
naraziz… modu ugari daude albistea emateko. Ezkontzaren inguruan
gonbidatuek jasoko duten lehendabiziko pista denez, tentuz egin behar
da aukeraketa.  Horregatik, mesedegarria izaten da azken joeren berri
izatea. Estanpatu ausartak eta dotoreak eta kolore biziak dituzten
gonbidapenak daude modan. Tipografiari dagokionez berriz, vintage
itxu rakoak dira gehien nabarmentzen direnak:
zilar edo urre koloreko ikutuekin edota mota
desberdinetako letrak nahasita. Gonbidapen
klasikoagoak maite dituztenek estanpatu lore-
dun, marradun edota borobildunakdituzte   au -
keran. Ezkongaien argazkia ere gonbidapen
 aunitzetan ageri da, argazkilariarekin ezkontza
 aurreko sesio bat egiteko asmoa badute, argazki-
ak probesteko modua izan liteke.

OPARIAK

Ttikian bilduta esanahi ugari...
Gonbidatuei banatzen zaizkien oparitxoak aukeratzeak buruhauste bat
baino gehiago sorrarazi ohi dizkie ezkongaiei.  Ez da non aukeratua falta
delako, ezkontza oparien merkatua hain da zabala azkenean bata edo
bertzea aukeratzerakoan izaten direla komeriak. Duela urte gutxira arte
gerora erabili edo kontsumitu zitekeen zerbait oparitzeko ohitura zegoen
(jaboiak, tabakoa, olio edo ardo botilak, koloniak…). Gaur egun ordea,
badirudi joera aldatu eta oparitxo pertsonalizatuak ari direla gailentzen.
Imajinazioa martxan jarri eta ezkongaien afizio edo izaerari lotutako opari-
ak bilatzen dituzte gehienek. Beraiek egin edo enkarguz eskatutako es-
kulanak, kirol edo kultur jardueraren batekin lotutako opariak (musikari-

ak badira mikrofono
tt ik i ren  batzuk
adibidez), argazki
bereziak… emaitza
or i j ina la  eta
berdingabea izatea
da asmoa.  Vintagea
estiloa ere indartsu
dator eta geroz eta
gehiago dira ira-
ganari egiten zaiz -
kion keinuak. 



LORE-SORTAK

Beltza eta xuriaren artean
mila kolore eta aukera
Muturreko joerak aipatzen dira. Hala, kolore bakarreko sortak
eta kolore biziak eta kontrajarriak nahasten dituzten sortak  ikusi
ahalko dira. Aurtengo berrikuntza kolore biziko orkideak dira,
bioleta, lila, fuksia edo arros koloreak perfektuak dira amestu-
tako lore-sorta osatzeko. Joerei dagokienez ezkongaien lore
 sortetan apaltasuna izanen da protagonista. Lore sortak arindu
eginen dira, buket txikiak indartsu baitatoz. Gainera, orain arte-
an sorta osatzeko erabiltzen genituen lore eta hostoek ere
 garrantzia berezia hartuko dute. Segidan dituzue aurten modan
dauden sei joera.

NNAAHHAASSII BBAAIINNAA HHAARRII BBAATTII SSEEGGII 
Ezkongaien ohiko buket bildua albo batera
 utzi eta tamaina eta mota desberdinetako
loreekin buket bereziak osatzea proposa tzen
dute. Eliza edo epaitegia, jatetxea, autoa…
apain tzeko erabiliko ditugun elementuei
 jarraikortasuna eman eta dekoraziorako era-
bilitako elementuek ezkongaien lore sortan
ere presentzia izatea da asmoa.

TTXXIIKKIIAAKK OOSSOOTTAASSUUNNEEAANN HHAANNDDII 
Ur-jauzi itxurako lore sortei adio errateko
tenorea da. Orain buket edo lore sorta  ttikiak
daude boladan. Oso apainak dira eta era-
man errazak dira. Bertze elementuei
 protagonismorik kendu gabe, emaztegaien
lookari koloraA eranstea da helburua.

EEKKOOLLOOGGIIKKOOAAKK EERREE BBAADDAAUUDDEE
Basoko loreekin osatzen diren sortak dira
eta denboraldiko loreak erabiltzen direnez,
naturaren berezko zikloak errespetatzen
dituzte. Lorategi organikoetako loreekin
ere osatu litezke.

LLOORREE BBAAKKAARRRRAA BBAAIINNAA EEDDEERRRRAA
Lore bakarreko sortak xumeak baina  benetan
dotoreak dira. Dagokion protagonismoa iza-
teko lore handi eta ikusgarriak erabiltzen
dira. Espezie berezi edota exotikoak balia-
tu litezke, adibidez, Proteako lorea edo eki-
loreak erabilita.

EESSAANNAAHHII BBEERREEZZIIAA DDUUTTEENNAAKK
Lore-sorta tradizio gehien duen osagarrie-
tako bat denez, ezkontzako uneari esanahi berezia gehitzeko ere baliatu de-
zakegu. Horretarako, bikotearekin edo familiarekin nolabaiteko loturaren
bat duten loreak erabili litezke edo bitxiak txertatu sortaren barrenean.

BBEERRDDEE BBEERRDDEEAA
Aurten hosto berdea osagarri bat izatetik protagonista izatera pasako da.
Tamaina handiko hostoak erabili litezke, soineko zuriarekin kontraste  berde
bizia eginen dutenak.
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Lotsak ahaztuta 
erokeriak egiteko tartea
Nork erran zuen taldeko argazkiak aspergarriak
zirenik? Geroz eta gehiago ari dira zabaltzen
ezkontzetan photocall dibertigarriak. Bibote,
 betaurreko, kapela, pelukak... jantzita argazkia
 atera bitartean nahikoa barre egiteko aukera
 izanen duzue. Oroitzapen polita eta berexia da
eta argazkiak gerora ikusitakoan ere berriro prime -
ran pasatzeko aukera izanen duzue!

ARGAZKILARIAK/BIDEOA

Irudien xarma...
Argazki edota bideo dotoreak, dibertigarriak, originalak...  osatu
ditzakezue profesionalen laguntzarekin, egun irudimena izaten
da muga bakarra. Teknologia berriek, argazki marko eta bideotik
haratagoko pausoa emateko aukera eskaintzen dutenez... atera
etekina irudiei!

GGOONNBBIIDDAATTZZEEKKOO 
Argazki postal edo bideo original baten bidez gonbidatu litezke senide
eta lagunak ezkontzara. Mezu berezi bat, gustuko paisaia batean,  atsegin
dugun musika erabili eta nahi adina elementu gehitzeko aukera izaten
da. Gainera bideoa osatzen bada, azken emai tza hori, posta elektroni-
koz edo mugikorraren bitartez bidali litekeedota ezkongaientzako apro-
pos sortutako interneteko atarian zintzilikatu.

OOPPAARRIITTAARRAAKKOO
Otorduaren ondotik eta dantzaldia hasi aurretik, une polita izan liteke
 gonbidatuei bideo batekin ezustekoa emateko. Bertaratu direnei  eskerrak
emateko modu originala da eta baita garai bateko argazki edota  bideoak
ikusiz malko edota irribarreren batzuk ateratzekoa ere. 

OORROOIIGGAARRRRII 
Ezkontzako bideoak, argazkiekin  batera oroi tzapen ederra dira egun
berezi hau urte ba tzuen buruan berriro ere ikusteko. Horregatik  komeni
da argazkilari edo bideo-egileak bikotea aldez aurretik ezagutzea, az-
ken emaitza betirako baita. 
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MUSIKA

Momentu bakoitza
kantu batekin lotuz
Musika gure bizitzaren parte da eta ezkontza egunean ere
 garrantzia handia duen elementua bilakatu da azken  urteetan.
Gehienetan ezkongaiak beraiek izaten dira musikaren
 arduradunak eta DJ baten laguntzaz, ezkontza egunean
entzun nahi dituzten kantuen zerrenda osatzen dute.

Auke raketa egokia egitea ezinbertzekoa da: musikak
momentu bereziak are berezia go bilakatu eta une
ahaztezinak sortzeko gaitasuna baitu. 

Aitaginarreba dantzan jarriko duen mariatxia, gerri
eta aldakak mugiaraziko dituen udako kantua,  balada

erromantikoena, hu tsik egiten ez  duten klasikoak... guztiek dute  lekua
dantzaldian. Bateko eta ber tzeko kantuak tartekatzea izaten da  adituek
egiten duten gomendioa,  monotonia saihestea. Giro bikaina  sortu eta
guztiek ongi pasatzea lortuko duzue horrela. 

EZKON BIDAIAK

Maleta egin eta aire!
Ezkon bidaiarekin ametsetan ariko dira dagoeneko ezkongai ugari.
 Lasaitasun bila, abentura gosez, kulturaz blaitzeko edota herri-
alde   exotikoen majiak erakarrita... milaka dira helmugak eta
 baita bidaia motak ere. Agentziek aurrez prestatutako bidaien
artetik bat aukeratu edota  momentuan, neurri ra osatu liteke
bidaia. Oporraldiko datak ezkontza eguna  zehaztu orduko jakin

ohi direnez,  bidaia patxadaz eta nahikoa denborarekin
 antolatzen hasteko aukera izaten da. 
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JATETXEAK

Zentzumen guztiekin gozatzeko....
Jaki goxoen zaporea, mahaietako dekorazio dotorea, musika
 atsegina... bost zentzumenekin gozatzen da ezkontza eguneko
jatetxean. Senar-emazte  bihurtzeko pausoa udaletxe edo elizan
ematen den arren, ezkontzako  momentu  garrantzitsu asko   jate -
txean bizitzen direlako. Horregatik gauza ugari  kontuan hartzea
komeni da, jatetxe bat edo bertzea aukeratu  aurretik. 

ZZEENNBBAATTEEKKOO DDIISSTTAANNTTZZIIAA??
Adituek diote, ez dela komeni ezkontza lekutik  jatetxera arteko  distantzia
oso luzea  izatea, gehienbat erosotasunagatik. Batetik bertzera mugitzeko
jatetxe batzuk autobus zerbitzua eskaintzen dute eta horregatik,  norbere
aldetik ga rraioaz arduratzen hasi  aurretik, aukera hau ba ote duten
galdetu ezazue.   

ZZEERR EESSKKAAIINNTTZZEENN DDUU TTOOKKIIAAKK??
Haurrentzako jolastokia, lorategi apainak, ongi eto rri koktela eskaintzeko
 txokoa...  Jatetxera sartzeko  oztoporik ba ote dagoen ere ikusi:  gurpildun
aulkian daudenek edota adinekoek trabarik izan ez dezaten. 

MMEENNUUAA?? 
Jatetxeek menu aukera zabala eskaintzen dute eta gainera, bikote bakoitzaren
 nahietara ego kitzeko askatasuna ere izaten da. Menu bereziak  (zeliakoentzat,
  begeta rianoak...) prestatzen dituzten ere galdetu, gonbidatu guztiek
 banketeaz gozatu dezaten.
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JATETXEAK

Amaierarik gabeko besta...
Eguerdian hasitako ezkontzak luzatu eta aunitzetan goizaldeko
ordu ttikiak arte irauten du bestak. Gonbidatuak gustura egon
eta gozatu dezaten dantzaldiaz gain, zerbitzu eta aukera des-
berdinak ere badira:

IINNDDAARRRRAAKK HHAARRTTUU EETTAA SSEEGGII!!
Hango tragoxka, hemengo dantza... indarrak hartu behar izaten  dira
erritmoari eusteko.  Horrelakoetan, ohikoa izaten da gonbidatuei
bokadutxo bat eskaintzea. Gazitik edo gozotik jo dezakezue eta
jatekoa modu desberdinetan aurkeztu. Modu tradizional edo   mo -
dernoagoan egin-
dako pintxo bero
eta hotzak, txoko-
latezko iturria, mo-
ta guztietako   go -
xoekikin osatutako
mahaitxoa. Inork
ezin izanen dio ten-
tazioari eutsi!

AADDRREENNAALLIINNAA EETTAA DDIIBBEERRTTSSIIOOAA TTOOPPEERRAA!!
Ohiko ezkontzetatik urrundu nahi izaten dute ezkongai ugarik eta
topikoetatik ihes eginaz, gonbidatuei ezustekoa ematea dute  helburu.
Bazkalondoan dantzaldiari paso eman aurretik, ekintza  desberdinak
antolatzen dituzte eta jatetxeen laguntza izaten dute horretarako.
Aukera ugari daude, errate baterako, oparitxoekin tonbola bat egin,
adrenalina maite
dutenei tirolinan
jauzi bat egiteko
aukera eman,  zaku
karrera batean in-
darrak neurtu edo
 altxorraren  bila jo-
lastu. Ez du inork es-
peroko eta seguru
jolasean ongi pa -
sako dutela.
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ANAren ekimen
honekin bat
egin duen
eskualdeko
lehen herria

TTIPI-TTAPA
ANA elkarteak (Na-

farroako Autismoaren
Elkartea) gauzatzen ari
den kanpainarekin bat
egin du Udalak eta au-
tismoa duten pertsonei
laguntzekopiktogramak
ezarri ditu hamar udal
eraikinetan. Gaurgero

Nafarroako 18 udalek
bategindutekanpaina-
rekin baina Iruñetik ho-
nuntz lehenbizikoa da
Berakoa.
Hain zuzen,martxo-

aren 2an sinatu zuten
elkarlanhitzarmenaMa-
risol Taberna alkateak
eta Amaya Ariz, ANAko
presidenteaketaaldibe-
rean, udal eraikinetan
paratuko diren hamar
piktogramak jaso. Ha-
in zuzen, gauzak eta
ekintzak modu xinple-
anazaltzendituzten iru-
diak dira piktogramak,

ez dituztenak hitzak
agertzen, errealitateak
baizik.Egunerokoekin-
tzakerrazagoulertzeko
erabiltzendituzteautis-
moa duten pertsonek.
Erraztasunak emateaz
gain, autismoaz sen-
tsibilizatzeko baliaga-
rria da kanpaina hau,
ikerketen arabera, gaur
egun 68 jaioberrietako
bati eragiten baitio sin-
drome honek.
Ekitaldian bat egin

zuten Jose Enrique Ar-
buruaetaMaitetxuLeo-
nis senar-emazteeketa
autismoa duen Iker se-
me nagusiak, baita ho-
nen irakasle terapeuti-
koa den Inaxio Sansi-
ñenak ere. Bertzeak

bertze, Herriko Etxean,
liburutegian,kulturetxe-
an, ikastetxean,osasun
zentruan,musikaesko-
lan, zahar etxean edo
parkean jarri di-
t uz t e p i k to -
gramak.
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BERA

GIZARTEA � AUTISMOA DUTENEI LAGUNTZEKO

Piktogramak
paratu dituzte
hamar udal
eraikinetan

UTZITAKO ARGAZKIA

Alkatea, ANAko presidentea eta Iker, bere guraso eta irakaslearekin.

Ba al zenekien
Gaztetxe kanpoan eraikitzen ari diren Bowlari
azken bultzadatxoa emateko auzolana deitu
duela Kaxernak larunbat honetan 10:00etan.
Goizeko txanda bakarrik eginen dute, arra-
tsaldean Korrikan parte hartzeko.

?

TTIPI-TTAPA
BidasokoHazienSareakbigarren

urtez Hazien Eguna antolatu du Be-
ranmartxoaren 28an. Larunbat goi-
zeko 10:30ean hasiko da, Rikardo
Baroja eskolako idorpean. Hanma-
hai batzuk izanen dira, ekartzen di-
renhaziakparatzeko, eta noski, han
direnaknahidituenakhartzeko.Ma-
hai horien inguruan, hazi bakoitzari
buruzko ezagutzak elkarbanatuko
dituzte: Nondik lortuak diren, noiz-
tikegitenditugun,horietatik sortzen
diren landareak nolakoak diren, ze-
in berezitasun dituzten...: «Iaz sola-
saldi aski ederrak izan genituenHa-
zien mahaien inguruan!».

Hamaiketakoaegitekoaukera iza-
nendute,etxekoartoabaliatuzpres-
tatutako janariak izanen baitituzte.
Eguerdi aldera Solasaldi Irekia ere
eginendute.Bakoitzakzer ikasi edo
mintzatu nahi duen erran ahal iza-
nen du, eta gai horien arabera tal-
detan bildu eta arituko dira. Bida-
soko Hazien Sareak, bere aldetik,
landareetatik haziak nola eskuratu
ikasteko tailerraproposatudu.Bes-
taborobiltzeko,bazkariaeginendu-
te: Norberak etxean prestatutako
ilarrak eta barazkiak ongi etorriak
izanen dira, eta bertan prestatuta-
koarekin batean, bazkari eder bat
osatzea espero dute.

BIDASOKO HAZIEN SAREAK MARTXOAREN 28AN

Hazien Eguna antolatu dute bigarren urtez Konpostaren inguruko saioak
Martxoaren 23an, astelehenean 19:00etan gaztele-
raz etamartxoaren 25ean, asteazkenean 17:00etan
euskarazeginendituztekonpostaren ingurukosaio-
ak Beralandetan.

Aulki hutsak dokumentala
Martxoaen 23an, astelehenean 17:00etan Aulki
hutsakdokumentala eskainikoduteBeralandetan
eta Mirentxu Goietxe izanen da hizlari.

Organoaren artea Bidasoaldean
Haizea eta ura: Organoaren artea Bidasoaldean
dokumentalaren aurkezpena eta organoaren bi-
sita gidatua eginen dituzte martxoaren 27an,
19:30ean San Esteban elizan, elebitan.

Haurrentzako ipuin kontalariak
Kamishibaiak, ipuin txikiak kontatuko ditu Ixabel
Milletek hilaren 27an liburutegian 18:00etan.

� FLASH



Lehen solairura
eramanen dute
tresneria eta
libre gelditzen
den tokian
kafetegia jarri
gogo du
Udalak

Aitor AROTZENA
Udal igerilekuetako

gimnasioa lekuz alda-
tzekoobrakSarobeerai-
kuntzaenpresakeginen
ditu 41.119,35 euroren
truke. Lana lehenbaile-
hen hasteko asmoa du
Herriko Etxeak eta be-
hin hasita, hilabete eta
erdiz bukatuko litzate-
ke.
Gauregungimnasioa

hartzenduen lekuahus-
tu eta bertan ostatua
instalatzeko asmoa ere
baduUdalaketa lanho-
rrenhasierakoaurrekon-
tua 55.244,52 eurokoa
izanen litzateke, nahiz
eta proiektuan egin di-
renaldaketabatzuk tar-
teko, merkeagoa ere
egindaitekeen. Lanho-
nenbaldintzapleguaar-
gitaratzekotan daUda-
la eta hasierako inten-
tzioa, ostatua denbora

baterakohartzekoprest
egonen litzatekeenak
obra bere gain hartzea
da. Horrela, zerbitzua
kudeatuko duenak be-
re gustura eginen luke
moldaketa lana.
Udal kiroldegia due-

la zazpi urte ireki zene-
an lehenbiziko solairu-
anzegoenostatua,ora-
in gimnasioa hartuko
duen lekuan,bainadue-
la urte batzuk itxi zen.
Orain, ostatua beheko
solairuan jarrita sar-
bidea erraztu nahi da,
kiroldegikoerabiltzaile-
endakonahizerabiltzai-
le ez direnentzako.

Dantzaz konpainia
Harriondoan
Dantzazkonpainiak,

Itzalak-txoriak. Arriaga
etaLaboa,dantzabidez
elkarturik ikuskizunaes-
kainiko du Harriondoa
Kultur Etxeanmartxoa-
ren 28an, 20:00etan.
Sarrera 12 euro kobra-
tuko da. Aitzinetik Udal
kiroldegian eta Xagu,
Telletxea eta Legarra li-
burudendetanerosdai-
teke. Aitzinetik denak
saltzen ez badira, egu-
nean bertan ere saldu-
kodituzteHarriondoan,
19:00etatik aurrera.

LESAKA

GIZARTEA � OTSAILAREN 21KO BATZARRA

Kiroldegiko
gimnasioa lekuz
aldatzeko lanak
eginen dituzte

UTZITAKO ARGAZKIA

154 zuhaitz landatu dituzte Arbolaren Egunean
Otsailaren 21ean eta 28an aurtengo Arbolaren Egunaren landaketa egin zen
Gardelkopagoeta inguruan.Eguraldiak ez zuen batere lagundu eta horrek par-
te-hartzea oztopatu zuen, baina halere 136 zuhaitz (50 pago, 50 bertako ha-
ritz, 30 lizar, 2 gereziondo eta 4 intxaurrondo) landatu zituzten. Irain eta Tanti-
rumairuko haur eta gurasoak aritu ziren lanean eta azken urtean haurrak izan
dituzten Arcelor Mittaleko langileek ere parte hartu zuten landaketan.
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UTZITAKO ARGAZKIA

Beti Gazteko mendizaleak kostako bidean
Beti Gazte elkartearen 75. urteurrenaren baitan, txango bereziak egiten hasiak
dira, kostaldean barrena. Martxoaren 1ean Lesaka eta Hondarribia arteko za-
tia egin zuten (argazkia, herrira bueltatu zirenean) eta martxoaren 29an, Hon-
darribia eta Donostia arteko zatia egiteko asmoa dute.

A. AROTZENA
Oinarrizko argazkigintza digital

ikastaroa eskainiko du Irantzu Pas-
torargazkilariakapirileanetamaiatze-
an Beti Gaztek antolatuta. 24 ordu-
ko ikastaroa izanen da. Zortzi klase
Harriondoaneskainikodituzteasteaz-

kenetan, 19:00etatik 21:00etara eta
argazki praktikak egiteko bi irteera
eginen dituzte bi larunbatetan. Beti
Gazteko bazkideek 60 euro ordain-
du beharko dituzte ikastaroarenga-
tik eta bazkide ez direnek 80 euro.
Izen-ematea: 689285535(JonMtnez).

BETI GAZTE ELKARTEAREN ESKUTIK

Oinarrizko argazkilaritza digital ikastaroa
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Irune eta Itsaso
Her r i ko os ta tua

errentan jarri nahi du
Udalak lehiaketa publi-
koaren bidez. Interesa
duenak bere proposa-
mena aurkeztu behar-
ko du udaleko idazka-
ritzan apirilaren 10eko
14:00ak baino lehen.

Altxatako batzar
orokorra
Altxatakourtekoba-

tzar orokorra martxoa-
ren 20an izanen da kul-
tur etxean, ortziral arra-
tsaldeko 6:30ean.

Korrika
Martxoaren 21ean

arratsaldeko16:40 ingu-
ruan pasako daKorrika
Etxalarko bidegurutze-
tik. Igantzi aldetik eto-
rriko da eta Lesaka al-
dera segituko du erre-
pidezaharretik.Aurten-
goanherriko erosleak5
izan dira: Altxata, Etxa-
larko gazteak, Udala,
Guraso elkartea eta
azkenikHerrikookinde-
gia, Elutsa ostatua eta
plazako denda. Guzti-

ak gonbidatuak zaude-
te aurtengo korrikaren
edizioan parte hartze-
ra.

Zanpingorri
martxoko
ateraldiak
Martxoaren 22an

Monozorrotzera (Urroz)
joanen da Zanpingorri
mendi taldea eta mar-
txoaren 29an Alkurrun-
tzera.

Aurkezpena eta
argazki erakusketa
Ixiar Rozasen Bel-

tzuria liburuaren aur-
kezpena izanen da
mar t xoa ren 19an ,
18:00etan kultur etxe-
an. Ondotik mokadua
izanen da gerturatuta-
koen t za t e ta ge ro
19:30ean Ibon Azpili-
kuetareneskutikPakis-
tanbarrutikargazki era-
kusketa.

Mendi itzuliko
bideak ikusten
Martxoaren 1ean

Zanpingorri mendi tal-

deko kideak Etxalarko
II. Mendi itzuliaren zati
bat egin zuten. Garbitu
beharreko lekuak zein
ziren ikusi etamartxoa-
ren8anbidehoriekgar-
bitu zituzten (argazki-
an). Ondorengo igan-
deetan ere ibilbidearen
bertze zatiak txukun-
tzen segituko dute.

GIZARTEA � PROPOSAMENAK APIRILAREN 10A ARTE

Herriko Ostatua
errentan eman
nahi dute berriz

ETXALAR

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

40 gazte sagardotegian
Martxoaren 7an herriko 40 bat gazte Hernaniko Iparragirre sagardotegira joan
ziren. Urtero bezala giro ederrean pasa zuten eguna eta gaua.

ARGAZKIA: BENANTXIO ELIZAGOIEN

Mus eta partxis txapelketa Larraburuan
Otsailaren 28an egin zen mus eta partxis txapelketen akaberako bazkaria. Mu-
sean txapeldunak Pello Apezetxea eta Jose Jabier Zubieta izan ziren eta biga-
rrenak Santiago Olasagasti eta Joxe Mari Olagarai. Partxisean berriz irabazleak
Asun Elizalde eta Birjinia Arburua izan ziren eta bigarrenak Juanamari Arburua
eta Enkarna Iparragirre.

ARGAZKIA: MATTIN ZELAIETA
Zanpingorri taldekoak mendi itzulia prestatzen.



Martxoaren
29an Arbizun
jokatuko den
txartelaren bila
lehiatuko dira
Irrisarri taldeko
neska-
mutikoak ere

TTIPI-TTAPA
Martxoaren 22an jo-

katuko da Igantzin Na-
farroako Haurren Herri
Kirol Jokoak Txapelke-
tako laugarren saioa.
Igande goizeko 11etan
hasiko da. Jardunaldi
honen ondotik jakinen
da martxoaren29anAr-
bizun jokatuko den fi-
nalean zein talde lehia-
tuko diren. Igantzitik bi
talde ari dira parte har-
tzen proba konbinatu-
an, Irrisarri Taldearen

izenarekin.Batean9-11
urte bitartekoak aritzen
dira, kimuak kategori-
an. Bertzean 12-14 ur-
tebitartekoak,haurmai-
lan, eta bigarren talde
hau osatzeko Arantza-
ko eta Berako gaztetxo
batzuk elkartu zaizkio.
Berroetan jokatutakobi-
garren jardunaldian, bi
taldeak bosgarren izan
ziren, beraz, koxkatxo
bat goiti egin beharko
dute finalean sartu na-
hi badute (lau lehenbi-
zikoak sartzen dira).

Korrika, triki-poteo
eta bertso afaria
Martxoaren 21ean

pasatuko da Igantzitik
Korrika. Lehen kilome-
troa udalak eginen du,
4:00ak aldera, Aieste-
nekobordatik hasita.
Hurrengoa eskolak eta
gurasoelkarteakeginen

dute, Garroberritik ro-
tondaraino. Hortik be-
heiti Igantziko Biltokik
etaherrikogazteekegi-
nen dute laster. Eguna
borobiltzeko, Igantziko
Biltokik antolatuta, triki
po teoa i zanen da
20:00etan, eta ondotik,
21:00etan, bertso afa-
ria Julio Soto eta Iker
Zubeldiarekin.

Turismoko Saria
Irrisarri Landentzat
Nafarroako Turismo

Kontseiluak Irrisarri
Land turismoko gunea
proposatu du 2015eko
Reyno de Navarra Tu-
rismoko saria jasotze-
ko"Turismo-zerbitzuak
ikertu,garatu,berritueta
emateko" modalitate-
an, landa-turismokoeki-

men berritzaile eta in-
tegrala izateagatik; ha-
ren barnean sartzen di-
ra: hoteleanostatu har-
tzea nahiz naturan ber-
tan, basoan dauden

etxoletan, eta aisialdi-
ko nahiz kiroletako jar-
dueren eskaintza osoa
eskaintzendu (tirolinak,
zikloturismoa, mendi-
ibiliak, abentura…).
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KIROLA � MARTXOAREN 22AN

Herri Kirol
Jokoetako
jardunaldi
erabakigarria
igandean herrian

IGANTZI

UTZITAKO ARGAZKIA

Euskararen aldeko murala
EuskaraBatzordeareneskaerari erantzunez, gazte-
ek horma margotu dute, euskara erabiltzera ani-
matuz eta aldi berean euskarari arnasa emateko.

ARGAZKIA: ANGEL URTXEGI
Irrisarri taldekoak lan bikaina egiten ari dira aurtengoan ere.
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ARANTZAARANTZAARANTZA

Larunbatean,
berriz, Korrika
nagusiaren
lekukoa hartuko
dute herritarrek

Nerea ALTZURI
Euskal Herrian barna

bi mila kilometrotik goiti
eginendituenKorrikaren
lekukoaeskualdeanbar-
na ibiliko da asteburuan,
eta larunbat honetan,
martxoak21,aranztarrok
ere izanen dugu lekukoa
eramatekoaukera. Igan-
tzikobiribilguneinguruan
Udalekoordezkariekhar-
tuko dute lekukoa eta
Igantziko Bentetaraino
eurekeramanendute,es-
kolako lagun eta gura-
soeipasatuaitzinetik.Az-
kenhauekEkaitzaElkar-
tekoei emanen diete le-
kukoa,hauekAterpekoei
eta Gazte Asanblada-
koek hartuko dute gero.
IgantzikoBentetatikEtxa-
laralderajoanendaKorri-
ka, errepide zaharretik.
Kontuanhartu, Igantzitik
Korrika 16:00 aldera pa-
sako dela.

KORRIKA TTIKIA
Korrika Nagusiaren

ondotik,KorrikaTtikiaegi-
nen dugu Arantzan, eta
hau bai, herrian barna.
Martxoaren27aneginen
da,16:00etanErroitzine-
kobordaparetikabiatuta.
Herrikokarriketaneginen
den ibilbidean, lekukoa
hainbat lagunen eskuta-
tik pasako da: Gazte
Asanblada,GurasoElkar-
tea,Pelle-TtikiHaurEsko-
la,eskolakolagunak,Za-
harTxoko,EkaitzaElkar-
tea... IbilbideaErroitzine-
kobordatikhasita,Behe-
kokarrika, plaza,Karrika

Nagusia, Osiña Karrika,
Larreta, Salbatore Karri-
ka, Goienburu, Goiko
Karrika eta EstoKarrika-
tik pasako da. Tarte ho-

rretan guztian ez da ani-
maziorik faltako.
Ibilbidea bukatuta,

plazan berendua eskai-
niko zaie parte-hartzaile

guztiei, musika ere iza-
nen da eta ekitaldi ttiki
bat ere eginenda. Anim-
tu euskararen alde las-
terketa egitera!

KORRIKA � EUSKARAREN ALDE LASTERKA

Martxoaren 27ko Korrika Ttikiak
herriko karrikak zeharkatuko ditu

KORRIKA TTIKIAREN IBILBIDEA
Ibilbidea Parte-hartzaileak
Erroitzenekoborda-Beheko Pisuak Gazte Asanblada
Beheko Pisuak-Berganea Guraso Elkartea
Berganea-Plaza Pelle-Ttiki Haur Eskola
Plaza-Bolinea Eskolako 3 urtekoak
Bolinea-Aterpe Eskolako 4-5 urtekoak
Aterpe-Larreta-Aterpe Eskolako 1. zikloa
Aterpe-Ximonea Eskolako 2. zikloa
Ximonea-Goienburu-Txintxobaita Eskolako 3. zikloa eta DBH
Txintxobaita-Goiko Karrika-Esto Karrika Zahar Txoko
Esto Karrika-Plaza Ekaitza Elkartea

UTZITAKO ARGAZKIA

Emakume mendizaleak
Hainbat emakumek parte hartu zuten martxoaren 8an Igantzin eginiko mendi mar-
txan. Tartean, herritarrak izan ziren. Argazkian, ezkerretik hasita, Ixabel, Mentxu,
Edurne, bi Kontxitak, Arantxa, Enkarna, Mirian, Ester, Luzia, Gabi eta Maria Jesus.
Goiza batzuk, bertzeek, berriz, egun pasa egin zuten La Villan bazkalduz.

Etxebizitza bat eskuratzeko zenbat
herritardauden interesatuak jakinna-
hi duUdalak. Izan ere, herri sarreran,
aparkalekuarengainean, Iturritzalde-
an, etxebizitzak egiteko asmoa da-
go, beti ere, beharra izanez gero. In-
guru hori lur urbanizagarria da he-
rrikoarausubsidiarioenarabera.Be-
rriki lur horien jabeekin bildudaUda-
la eta lehenbizi datuak biltzeko gel-

ditu dira, erabaki bat hartu aitzine-
tik. Interesa duen horrek etxeetara
bidalitakopaperabetetaeramanbe-
har du martxoaren 31 baino lehen.
Orri horretan,batetik,BabesOfiziale-
ko Etxebizitza ala etxebizitza librea
nahidenadierazibeharda,etabehin
horizehaztuta, familiabakarrekoetxe-
bizitza aislatua, adosatuak edo pi-
suak nahi diren adierazi behar da.

Herrian etxebizitza berri bat eskuratzeko zenbat
herritar interesatu dauden jakin nahi du Udalak

� FLASH
Emakumearen
Eguna eskolan
Urteroaldarrikapenegu-
na izaten da martxoa-
ren8aetaeskolakoikas-
leekzentanglemargoke-
ta teknika erabiliz, ber-
dintasunarenaldekole-
loak sortu zituzten. Lei-
hoetanetapatioanpara-
tuzituztenjendeakikus-
teko.Kirolaizanzengaia
eta leloak hauek: Haur
Hezkuntzakoek neska
eta mutila kirola berdi-
na; lehenbiziko zikloko
ikasleek neska eta mu-
tilakkoloreberdinak;eta
zaharrenek, 2. zikloko-
ek eta DBHkoek Mar-
txoak8,ni emakumeni-
re etorkizunaren jabe.

Euskararen egoera
hizpide
Herrian euskarak duen
egoeraz hausnartzeko
bilera irekia eginen da
martxoaren20an,19:00
aldera Ekaitza Elkarte-
an. Gaian interesa du-
ten guztiek parte har
dezakete! Animtu!

Sexualitate
tailerra
Sexualitateaazaletik ize-
neko tailerra eskainiko
da martxoaren 20an,
22:00etatikaitzineraes-
kolanetaaitzinetik afa-
riaeginendaEkaitzaEl-
kartean. Tailerra irekia
izanen da, edozeinek
parte hartzeko.

Eskulan tailerra
5 eta 12 urteko bitarte-
ko haurrentzako esku-
lan tailerra antolatu du
AnixeElkarteakapirila-
ren7tik10era.10:00eta-
tik13:00etaraizanenda
eta izena martxoaren
31rakoemanbeharda:
686 589282 edo anixel
kartea@gmail.com.

Diru-laguntza
Nafarroako Gobernu-
ak 4.765 euroko diru-
laguntza eman dio
Udalari, langabe bat
kontratatzeko.



Abelurako
itzuliaren eta
elkarretatzearen
ondotik La
Villan bazkaldu
zuten

TTIPI-TTAPA
Emakumearen Na-

zioartekoEgunarenha-
rira, Bortzirietako ema-
kumeen mendi itzulia
egin zuten seigarren al-
diz Igantzinmartxoaren
8an, Bortzirietako Oi-
narrizko Jendarte Zer-
bitzuen Mankomunita-
tearen laguntzarekin.
I gande go i zeko

9etangeldituakzireneta
beranduxeagoabiatuzi-
ren 65 bat emakume
Udaletxe paretik eta
Abelu alderamendi bu-
elta egin ondotik, elka-
rretaratzea egin zuten
leku berean. Gero baz-
karia izan zuten La Vi-
lla jatetxean.

Berdintasunaren
Ginkana
arrakastatsua
Lesakan
Mar txoa ren 8ko

EmakumearenNazioar-
teko Eguna girotzeko
kanpaina berezia pres-
tatuzuenLesakakoZer-
bitzuenElkarteak,Uda-
laren eta Nafarroako
Gobernuaren laguntzaz.
Hain zuzen, Berdinta-
sunaren Ginkana anto-
latu zuten martxoaren
2tik 7ra. Elkarteko den-
daetazerbitzuetan ikus-
gai zeuden 40 hitzekin
hiru esaldi osatu behar
zituztenpartehartzaile-
ek.
Sariak martxoaren

7an, larunbat arratsal-
deanzozketatuzituzten,
Alhondigan Zerbitzuen
Elkarteak eskainitako
txokolatadan.Lehensa-
ria, 300 euroko eroske-
ta bonoa, Angie Olabe
Zapirainekeskuratuzu-

en, “Gure seme-alabak
berdintasunean heziz
pertsona autonomoak
egiten ditugu” esaldia-
rekin;bigarrensaria,150
eurokoerosketabonoa,

OlarixuUrraYecorak lor-
tu zuen (“Educando a
nuestos hijos-as en la
igualdadhacemosper-
sonas autónomas”) eta
hirugarrensaria,100eu-

roko erosketa bonoa,
Sara Txoperena Lacar-
ek jaso zuen (“Berdin-
tasuneanheziz,gurese-
me-alabak autonomo-
ak egiten ditugu”).
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GIZARTEA � MARTXOAREN 8AN

Bortzirietako
emakumeen
mendi martxan
65 mendizale

BORTZIRIAK

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA
Emakumeak martxoaren 8ko mendi ibilaldiari ekin baino lehen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Berdintasunaren Ginkanan saritutakoak, Lesakako Zerbitzuen Elkarteko Ana Irastorzarekin.
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Goizez tailerrak
izanen dituzte
eta magia
arratsaldean

Maider PETRIRENA
Malerrekakoherries-

kolek (Legasa,Beintza-
Labaien, Ituren,Narbar-
te, Saldias eta Sunbi-
lla), V. Joko topaketa
eguna antolatu dute
martxoaren 31n Sunbi-
llan.
Aurten ere goizeko

9etan hasiko da besta,
seieskoletako ikasle eta
irakasleak frontoian el-
kartuta.Goizez tailerrak
eginen dituzte: Herri ki-
rolak, narrasti eta anfi-
bioen tailerraetaplasti-
ka tailerra. Arratsaldez,
berriz, magia ikuskizu-
na izanen da.

Ulibeltzak urteko
batzarra
Ulibeltzak elkarteko

batzar orokorra mar-
txoaren21eanarratsal-
deko 7etan eginen du-
te. Aurreko aktaren
onespenaren ondotik,
2014kokontuak,bazki-
deak eta eskariak eta

galderak izanendituzte
gai-ordenean.

Haur kantariak
Herrian kantua eta

musika kontuak indar-
tsu dabiltza azken aldi-
an.Orain Lur Aretoan,
martxoaren21ean,Haur
Kantari Txapelketan
Sunbillakobi taldekpar-
te hartuko dute:
7-8urtekoak (Tximis-

ta taldea): "Aberriaren
mugak" abestiarekin
(Txomin Artola): Ahie-
len Irazoki,Uxue Ibarra,
Naroa Petrirena, Uxue
Armendariz, June Aye-
sa,UnaxLarraburu,Oi-
han Apeztegia, Hodei
Gastesi.
8-10 urtekoak (Sun-

billakobihurrik): "Aurki-
tu genituen" abestiare-
kin (En Tol Sarmiento-
E.T.S.): Markel Agesta,
Maialen Arretxea, Ane
Etxalar, Egoi Irigoien,
JoneGorria,HeleneRe-
karte,SarayBazterrika,
Iradi Arretxea, Iker U-
rroz, Enaitz Portu.
Gitarrarekin Igor

Arruabarrena; tronpeta-
rekinAitor Ibarraetasoi-
nuarekinMirenHernan-
dorena ariko dira.

OSPAKIZUNAK � MARTXOAREN 31N

Malerrekako
herri eskolen V.
Joko Topaketa
herrian berriro

SUNBILLA

ARGAZKIAK: JOKIN PETRIRENA ETA CONSUELO IRIARTE

Kinto afariak
1959-1960an jaiotakoek otsailaren 28an ospatu zuten kinto besta. Hurrengo
larunbatean berriz, martxoaren 7an, 1957an jaiotakoen txanda izan zen.

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Malerreka kantuz
Martxoaren 7an hirugarren aldiz Malerreka Kantuz egin zen herrian. Eguraldi-
ak izugarri lagundu zuen eta musikarekin alaiturik herriari buelta eman zioten.
Ulibeltzak elkartean akitu zuten eguna, aperitibo eder batekin.

ARGAZKIA: BIDAL IBARRA

Ulibeltzak mendi taldea Xabierrera
Ulibeltzak Mendi taldeak irteera egin zuen martxoaren 7an Xabierrera. Guztira
27,5 kilometro egin zituzten. Eguraldi paregabea izan zuten baina elur gaine-
an ibili behar izan zuten.

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA
Herriko panderojoleek ere parte hartu zuten Mendaur
eskolak martxoaren 8an Iturenen eskainitako emanaldian.
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Eskualdekoak
horietatik 27
dira

TTIPI-TTAPA
Jarduera Onen Es-

kuliburuak (JOE) izene-
ko saria emateko eki-
taldiamartxoaren10ean
egin dute Oibarko Ca-
sa Zabaleta Erretegian.
Aipamena 2014an kali-
tatea kudeatzeko JOE
sistemarenaldeegindu-
ten70establezimenduk
jaso dute. Jarduera
OnenEskuliburuak ize-
neko markak turismo-

kalitaterakoerreferente
izanasmodu.Diplomen
banaketan egon ziren:
Jose Luis Sanchez de
Muniain, Kultura, Turis-
mo eta Instituzioekiko
Harremanetarako kon-
tseilaria; Carlos Erce,
Turismoko eta Merka-
taritzako zuzendari na-
gusia; Pedro Lanas Ar-
beloa,Oibarko alkatea;
eta Jose Maria Aierdi,
CedernaGaralur Elkar-
tearen lehendakaria.

ESKUALDEKO 27
Bereizgarria jasodu-

teneskualdekoestable-

zimenduakhonakohau-
ek dira:
Donamariako Benta

jatetxea (Donamaria),
Zugarramurdiko Leze-
ak, Zugarramurdiko
Sorginen Museoa, Zu-
garramurdiko turismo
Bulegoa eta Errotabe-
rri landetxea (Zugarra-
murdi), Urdazubiko Le-
zeak eta Irigoienea lan-
da-ostatua (Urdazubi),
Zigako Etxezuria lan-
detxea (Ziga),CasaOs-
tiz denda eta Alustiza
lurrin-denda (Donezte-

be), Elbeteko ostatua
etaElbetea jatetxea (El-
bete), Zubimuxu ater-
petxea (Goizueta), Tre-
sanea apartamentuak
(Ituren), Jauregia I eta II
landetxeak (Aniz), San-
txotenaparke-museoa,
Gontxea eta Lizardiko
Borda I eta II landetxe-
ak (Arizkun),BaztanMu-
seoa eta Urruxka eta
Ipingi (Elizondo),Katta-
gorri denda eta Atxas-
pi hotela (Lesaka), Zu-
bietakoerrota (Zubieta)
eta Elgorriagako hote-

la eta bainuetxea (El-
gorriaga).
2014anzehar,59es-

tablezimenduk berritu
dute turismo-kalitatera-
kosistemahori, eta11k
lehenengoz jaso dute
aipamena. Datu horrek
agerian uzten du urte-
tik urtera gero eta es-
tablezimendugehiagok
jasotzen dutela bereiz-
garri hori; horrela, Na-
farroako Mendialdera
datozen turistei kalita-
te handiagoa ematen
zaie.

GIZARTEA � MARTXOAREN 10EAN OIBARREN

Mendialdeko
70 zerbitzuk
Kalitatearen
aipamena jaso
dute berriki

GIZARTEA

UTZITAKO ARGAZKIA

Oibarko Zabaleta erretegian banatu zituztn aipamenak.
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DONEZTEBE

Udalak
antolatzen
duen ekimen
honekin
ongietorria
egiten zaie
jaioberriei

Marga ERDOZAIN
Urtero egiten den

modura,aurtenere, (pa-
sadenmartxoaren8an)
2014an jaiotako ume-
txoen familiek Bor-
dablanca izenekopara-
jean zuhaitz bana lan-
datzekoaukera izanzu-
ten (batzukbigarrenedo
hirugarren zuhaitza da-
goeneko).
Udalakantolatutako

ekimenpolithonekinon-
gietorriaemannahi iza-
tenzaiedoneztebarbe-
rriei, (mendiankimube-
rriak baita herrian ere).
Eguraldibikainak lagun-
dutahemeretzi txikitxo-
ek, familiek lagunduta,
besta polit hau ospatu
zuten, hamaiketako
ederrazgozatuz.«Umea
izan, zuhaitza landatu

eta hirugarrena, esae-
rak dioen bezala, libu-
rua idaztea da, ea nor
animatzen den!». Lan-
datutako zuhaitz berri
horien jabeak hauekdi-
ra: Aimar Iriarte, Iraide
Gogorza, Nahia Mubu-
terria, Oier Mendiburu,
Leire Almandoz ,Enaitz
Bazterrika, Aritz Te-
lletxea,AinhizeArnedo,
Noa Gallego, Jon Te-
lletxea, Cloe Rey, Aio-
ra Mutuberria, Eneko
Mutuberria,MaiaArizte-
gi, Oihan Telletxea, Al-
ba Zelaieta, June Te-
lletxea, Aimar Elizondo
eta Irene Goia.

GIZARTEA � MARTXOAREN 8AN LANDATU ZITUZTEN

Iaz jaiotako 19 umeek haritz
bana dute Bordablanca aldean

Barreterapia saioa
hilaren 27an
MendauretaErrekagu-
raso elkarteak mar-
txoaren 27an (ortzi-
rala) barreterapia saio
ba t an to la tu du te
14:30etik 16:00etara.
Formakuntzabarrene-
an oraingoan terapia
hori ezagutzeko auke-
ra izanenda.Aipatube-
har da DBHko 2. mai-
lako ikasleekin antola-
tu dela eta oraingoan
guraso,atautxi-amatxi
eta irakasleendakoere
planteatu dela.

Askin Haur
Eskolan
matrikulazioa
Ate-idekien jardunal-
diakakituta Askinhaur
eskolak 2005-16 ikar-
turterako matrikulazio
kanpaina abiatu du,
martxoaren18anazke-
nekoeguna izanenda.
Interesatuekudaletxe-
radeitubehardute948
450017edoAskinhaur
eskolara 948 451868.

Doneztebe Futbol
taldeko infantilak
DoneztebeFutbol Tal-
deko infantilak lehenak
izan dira bere multzo-
an.Javier Jabaleraeta
Fernando Quimbiam-
bok prestatzen di-
tuzten mutikoek biga-
rren faseariekinendio-
te orain. Lehen fasean
bikain ibili dira infanti-
len lehen mailako hi-
rugarrenmultzohorre-
tan, 18 partidetatik 2
bakarrik galdu baiti-
tuzte. Etxean, jokatu-
tako bederatziak ira-
bazidituzte.Badazer-
bait!

Zinema igandean
Martxoaren22an, igan-
dearratsaldeko4:30e-
an Dolitte doktorea 3
filmaeskainikodutezi-
neman.

� FLASH

UTZITAKO ARGAZKIA

2014an jaiotako haurrak eta gurasoak, zuhaitzak landatzerakoan

Ba al zenekien…
Martxoaren8anospatzendenNazioartekoEma-
kumearen Eguna dela eta, Doneztebeko uda-
lak zineforum antolatu zuela herriko ostatuan
Caramel filma eskainiz. Ondotik berendutxo
ederra dastatu zuten bertaratutakoek.

?

M. ERDOZAIN
Aurtenere ludotekazerbitzua

martxan jarri du Udalak. Orain-
goan Aste Santuko oporraldie-
tarakoantolatudu,haudaBazko
Asterako, apirilaren 7tik 10era.
Ludoteka zerbitzu hau 3-11 ur-
te bitarteko umeendako zuzen-
duta dago eta Eskolako gimna-
sioanburutzenda,goizeko9eta-
tik 12etara. Prezioari dagokio-
nez, 30 euroko tarifa ordaindu

behar da. Horretaz gain, aipatu
behar da Udalak kuota berezia
baduela Aste Santuko ludoteka
etaudakoaaukeratzendituena-
rentzat.Abonamenduak180eu-
rokoak dira Udako ludoteka
ekainaren 22tik irailaren 4ra bi-
tarte antolatuko da eta prezio-
ak honakohauekdira:udaosoa
150 euro, hilabete bat 80 euro,
hilabete erdia 40 euro. Prezio
hauekdeskontuakerebadituzte:

%25ekoa familia bereko biga-
rren haurrarentzat, %50a fami-
liaberekohirugarrenarentzateta
%20a famili ugariarentzat. Inte-
resatuek argibide gehiago Do-
neztebekoudalean jasotzenahal
dituzte edo 948 450017 telefo-
nora deituz. Aste Santuko lu-
dotekaridagokionez,aipatu be-
har da martxoaren 27an eguer-
diko 12etan akituko dela apun-
tatzeko epea.

IZEN EMATEA MARTXOAREN 27A BAINO LEHEN EGIN BEHAR DA

Aste Santuko oporraldirako ludoteka antolatu du Udalak

M. ERDOZAIN
Martxoaren 19an

Urepeletikabiatukoden
Korrika martxoaren
20an Baztanen sartuta
Iruñerako bidea hartu-
kodu. Almandozen ko-
rrituko dira Malerrekan
erosidirenkilometroak,
horien artean Manko-

munitateak erosi due-
nabaitaSanMiguel es-
kolak, Doneztebe Fut-
bol taldeaketaMendaur
etaErrekagurasoelkar-
teek erositakoa ere.
Egun horretan ere, San
Miguel eskolak korrika
txiki ospatuko du he-
rriko karriketan barna.

Korrika badator



Ilbeltzean baino
37 guttiago

TTIPI-TTAPA
2014. urte bukaeran

1.184 langabetuzeuden
Doneztebeko Enplegu
Bulegoan izenemanak,
baina ilbeltzean 74 la-
gun gehiago gelditu zi-
ren lanik gabe. Otsaile-
an, aldiz, beheitik egin
du langabeziak eta
1.221 lagun zeuden la-
nikgabe, ilbeltzeanbai-
no 37 guttiago. Nafa-
rroa osoan% 0,77 jau-
tsida langabeziaetaDo-
neztebekoa izanda jau-
tsiera nabarmeneneta-
koa izanduenbulegoe-
tako bat (-%2,94). O-
tsailean 482 kontratu
egin ziren Doneztebe-
koEnpleguBulegoaren
bitartez, horietatik 53
bakarrik mugagabeak.
Adinaetasexuarida-

gokionez, 25 urtez goi-
tikogizasemeenartean
543 lagundaude langa-
bezian, urtarrilean bai-
no31guttiago.Adin tar-
tehorretakoemakume-
en artean ere urtarrile-
an baino 3 langabetu
guttiago daude, 569.

25urtezbeheitikogi-
zasemeenartean,aldiz,
2 lagun gehiago daude
langabezian, 65 lagun,
eta adin tarte horretako
emakumeen artean ur-
tarrilean baino 5 langa-
betuguttiagodago, 44.

Zerbitzuenarloakse-
gitzen du langabe ge-
hien izaten,bainaotsai-
lean baino 22 guttiago
dira, 836. Industria ar-
loan ere 8 langabetu
guttiago daude, 176.
Eraikuntzan ere 6 lan-

gabetuguttiagodaude,
120. Nekazaritzan ere
2 lagun guttiago daude
lanik gabe, 25 denera,
baina aitzinetik lanik
egin ez dutenen artean
64 lagun daude langa-
bezian (+1).
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TTIPI-TTAPA
MalerrekakoGureEskuDago

batzordeak martxorakohirumen-
di martxa antolatu ditu. Lehen-
dabizikoa martxoaren 14an Le-
gasatik eta Donamariatik Txaru-
tara abiatu zena eta Donamari-
ko Ostatuan egin zuten bazka-
ria.Bigarrena,martxoaren21ean
(larunbata) eginen da, Mendau-

rreraSunbillatiketaAurtiztikabia-
tuta. Sunbillan 08:30ean abiatu-
ko dira plazatik eta Aurtitzen tai-
lerataritikorduberean.10:30ean
Bustitzekokaxkoanelkartukodi-
raetaMendaurrengosaldukodu-
te (bakoitzakbereaeraman).Na-
hi duenak, bere herritik ere joan
daiteke.
Hirugarren ateraldia, berriz,

martxoaren 29an (igandea eta
goizeko zortzietan) Doneztebe-
tikLeurtzakozirkuraabiatukoda
(Bonozorrotz mendi kaskora
igoz). Hiru mendi martxa haue-
tan argazkiak eginen dira Gure
Esku Dago ekimenaren aldarri-
kapena eginez.

MALERREKA

Gure Esku Dago ekimenak hiru mendi
martxa antolatu ditu hilabete honetan

LANGABEZIA-DATUAK HERRIKA | 2015eko otsaila

Herria
Populazioa

2014
Lanik gabe
guztira

Langabezi-prestaziorik kobratzen dute?
EZ BAI

ARANO 111 7 2 5
ARANTZA 629 24 11 13
ARESO 266 8 5 3
BAZTAN 7.848 318 165 153
BEINTZA-LABAIEN 234 13 4 9
BERA 3.760 166 77 89
BERTIZARANA 602 35 17 18
DONAMARIA 456 17 11 6
DONEZTEBE 1.644 110 69 41
ELGORRIAGA 226 15 6 9
ERATSUN 160 12 4 8
ETXALAR 819 24 11 13
EZKURRA 152 8 3 5
GOIZUETA 747 34 14 20
IGANTZI 625 19 7 12
ITUREN 525 30 16 14
LEITZA 2.906 153 81 72
LESAKA 2.742 127 64 63
OIZ 140 11 7 4
SALDIAS 118 10 5 5
SUNBILLA 650 35 19 16
URDAZUBI 392 10 4 6
URROZ 179 6 3 3
ZUBIETA 319 18 10 8
ZUGARRAMURDI 225 11 6 5
Denetara 26.475 1.221 (%50,86) 621 (%49,14) 600

GIZARTEA � LANGABEZIA PRESTAZIOA KOBRATZEN EZ DUTENAK GEHIAGO DIRA KOBRATZEN DUTENAK BAINO

Eskualdean 1.221 langabetu
zeuden otsail hondarrean

BAZTAN

Ekonomia
mintegian krisia
gainditzeko
logiken beharraz

TTIPI-TTAPA
Hazitik hoziek antola-
tutako Baztango eko-
nomiamintegiarenhon-
dar saioan bizitzen ari
garen alderdi ezberdi-
netako krisiaz aritu zi-
ren. AlexArizkunNUP-
ekoekonomiairakasle-
ak krisi ekonomikoaz
gainkrisisozialetaeko-
logiko bat bizitzen ari
garelaaipatuzuen.Kri-
si horiek ezin dira elka-
rrengandik bereizi eta
konponbideakereosoa
izanbeharkodu,bertze-
naz ez baita egiazko
konponbiderik izanen.
Krisi sozialariburuzari-
tzerakoan1970.hamar-
kadanhasitakoeskubi-
de sozialen galeraren
ondoriozezberdintasun
sozialak handitzen ari
direla aipatu zuen. Ho-
rri elkartasunakgibele-
rat egin duela gehitu
zion eta kohesio sozia-
laarrailtzenaridela.Ber-
tzalde,krisiekologikoa-
ri buruz lurrarenmugak
gainditzen ari garela
ohartarazi zuen, ener-
gia iturriak, hainbat le-
hengai, ura... agortzen
ari garela; eta gainera
sumideroak gainezka-
tzen. Krisiari buruz po-
litikaneoliberalaknagu-
situ dira zero defizita-
ren bila austerirate po-
litikak bulkatuz eta se-
kulakohondamendiso-
ziala eraginez. Politika
sozialdemokrateklaztu-
ra sozialari kasu gehia-
go egiten badiote ere
ekonomiaren hazkun-
de beharrean oinarri-
tzendira,bainalurraren
mugak ikusita hori ez
dabideragarria.Hortaz,
logikaberriakbilatube-
har dira.

GIZARTEA
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Emanaldia
eskaini zuten
Mendaur
trikitixa
eskolakoek

Arkaitz MINDEGIA
Eguraldia lagunzue-

la, martxoaren 8an os-
patu zen azoka jende-
tsua izan zen. Beti be-
zalagisaguzietakopos-
tuak zeuden. Mendaur
trikitixa eskolako ikas-
leek ere parte hartu zu-
ten. Kalejira egin ondo-
tik plazan beraien era-
kustaldiaeskaini zuten.

Ekitaldiz beterik
Pulunpa
eskolakoak
Udaberria ate joka

dugun honetan Pulun-
pa eskolakoek Zuhai-
tzaren Eguna eta Korri-
ka ttikiaospatuzituzten.
Eguraldiarengatikatze-
ratu behar izan zuten
ZuhaitzarenEgunean70
bat zuhaitz landatu zi-
tuztenLantxada inguru-
an martxoaren 12an.

Bertzalde, Korrika-

ko edizio guzietan be-
zala Korrika ttikia anto-
latu zuten martxoaren
17an arratsaldean. Ko-
rrika eginez, abestia
kantatuz, ederki pasa-
tu zuten egunean eta
aurretik ere, abestia
landuz, petoak eginaz,
Korrikarekin jolasten…
Eta berehala urtero-

ko zita ere helduko zaie
Pulunpa eskolakoei,

Malerrekako eskola tti-
kien joku topaketakos-
patuko dituzte Sunbi-
llan. Egunguzikoegita-
rauaduteprest, narras-
ti eta anfibioen erakus-
taldia, herri kirolak, es-
ku lanaketaarratsalde-
an Txan magoarekin.

Egitaraua bukatze-
ko Malerrekako eskola
ttikietako irakasleekELA
kanpainarekin bat egi-

nen dute eta bustialdi
bathartukodutegaixo-
tasun hau dutenei ba-
besa azaltzeko.
Jadanik aurrematri-

kulazio epea itxita da-
go Pulunpan eta hur-
rengoikasturtean9ikas-
leberri izanendira:Ene-
ko Apeztegia, Oihana
Aragon, Dorleta Arana,
Aimar Bazterrika, Llu-
biaBriancean,BeñatEli-

zondo, Izaro Ezkurra,
Maialen Goizueta eta
Beñat Perurena.

Alazne Untxalo
bikain bertsotan
Nafarroako bertso-

lari txapelketako fina-
laurrekoetan,Berriozar-
ko saioan ederki aritu
zenAlazneUntxalo.La-
sai eta txukun abestu
zuen, baina finaletik u-
rrun gelditu zen, ber-
tsolari haundiak baitzi-
tuenparean.Halere txa-
pelketa polita egin du.

Ander Erasun
Azpitxapeldun
UrrezkoAizkorakofi-

nala jokatuzenmartxo-
aren 8an Azpeitian. Le-
henengomailanJonRe-
kondorekin batera ari-
tu zen Ander Erasun.
Beraien lanaederkiegin
zuten, gogor estutuz
aurkariei, baina iazko
txapeldunek, Atutxak
etaMugertzak, jantzizu-
ten txapela.Atsedenal-
ditxoarenondotikUrrez-
koAizkorakobanakako
txapelketa prestatzen
hasiko da Erasun.

ITUREN
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OSPAKIZUNAK � MARTXOAREN 8AN

Giro ederrean joan zen martxoan
ospatu zen artisau eta lanbide azoka

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA
Mendaur trikitixa eskolako ikasleek ere parte hartu zuten azokan.



HERRIZ HERRI | 33
ttipi-ttapa | 634 zk.

2015.03.19

Edorta Murua
izanen da
errotazaina

Fermin ETXEKOLONEA
2014ankalitateaku-

deatzekoJOE sistema-
ren alde egin duten
Mendialdeko 70 zerbi-
tzuen artean dago Zu-
bietakoErrotaetaaipa-
mena jaso du berriki.
Errotazainaereaukera-
tu dute, bigarren deial-
diaren ondotik, Edorta
Amurua izanendaerro-
tazaina, urria akitu arte.
Iaz, ordezkapenak egi-
ten aritu zen errotan.

Korrika
Martxoaren20anpa-

satuko da. Udalak kilo-
metroa hartu du Ituren-
go Udalarekin batera.
201. kilometroa, Belate
aldean,14:00ak inguru-
an. Herriko gazteekin
banatua du bere kilo-
metro erdia udalak.

Gure esku dago
Martxoaren 21ean

GureEskuDagoekime-
nak Mendaur mendira
irteeraantolatudu,Sun-
billakoekin batera. Zu-
bieta, Ituren eta Elgo-
rriagak Aurtizko taile-
rreko ataritik abiatuko

dira eta sunbildarrak
Sunbillako plazatik, bi
taldeak 08:30ean. As-
moa da, Bustitzeko ze-
laian 10:30 aldera el-
kartzea eta handik ton-
torrerainoelkarrekin joa-

tea. Beste aukera da
urtegian kotxea uztea
(09:45 aldera).

Artisaua
HerrikoOstatukoes-

talperaegur lanetanari-

tzen den Lander Urkia
artisaua etorriko da
martxoaren 28an arra-
tsaldean eta martxoa-
ren 29an goizez. Herri-
ko Ostatuan erakuske-
ta egonen da irekia.

ZUBIETA

GIZARTEA � BERTZE HAINBATEKIN BATERA

Kalitatearen
aipamena jaso
du errotak

ARGAZKIA: IZASKUN

Emakumeen afaria martxoaren 7an
Emakumeen nazioarteko egunaren harira afaria antolatu zuten Herriko Ostatu-
an. 25 emakume elkartu ziren eta giro ederrean pasatu zuten. Herriko Ostatu-
ak musika ere paratu zuen, Joxe Mari, Ainhoa eta Garbiñe hirukotearekin. Mu-
sika emanaldia akituta DJ-a aritu zen goizaldeko ordu txikiak arte.

Bestak
antolatzeko
batzordea ere
lanean hasi da
gogotsu

Mattin LARRALDE
Malerrekako Eguna

Elgorriagan egingo da
aurten. Horretarako
prestakuntza lanak ha-
siak dira. Maiatzaren
30ean eginen da Male-
rrekako Eguna.

Euriteek kalteak
eragin bideetan
Otsaileko euriteek

herriko bideetan seina-
lea utzi dute. Uraren bi-
dean erortzak izan di-
ra eta batzuetan, bide
guztia itxi ere egin du.

Besta batzordea
ere lanean
Bestak antolatzeko

bestakomisioaereegin
da eta aurten, aspaldi-
ko partez, gazte auni-
tzekhartuduparte. Ideia
ugari daude eta gauza-

berribatzukereeginna-
hi dira. Animo eta jarrai
gogotsu!

ELGORRIAGA
OSPAKIZUNAK � PRESTAKUNTZA LANAK HASIAK DITUZTE

Malerrekako Eguna herrian
eginen dute maiatzaren 30ean

Elgorriagako armarria.
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GIZARTEA

Bortzirietako
udal
ordezkariek
Condesako
zuzendariekin
bildu nahi dute

TTIPI-TTAPA
Condesako langile-

ek beraien egoera kriti-
koa salatzeko elkarre-
taratzea egin zuten
martxoaren5eanLesa-
kako Plaza Zaharrean.
ELA eta LAB sindikatu-
ekdeituta,Zalaingo lan-
tegikoak ez ezik, Be-
rriobeiti eta Legutioko-
ak ere bildu ziren, Bor-
tzirietakoudalordezka-
riekin batera.
Hain zuzen, elkarre-

taratzea baino lehen
udal ordezkariekin bil-
du ziren langileak. Egu-
notan, elkartasun mo-
zioa eztabaidatuko du-
te udaletxetan eta ho-
rretazgain,Condesako

zuzendaritzarekin bile-
ra eskatzeko asmoa
azaldudutehautetsiek.
Langileek jakinarazi

zutenez, Condesaren
oraingoegoera larri hau
duelaurtebetehasi zen,
etahandikhonagauzak
ezdirahobetu,alderan-
tziz, taldearen bidera-
garritasunageroetage-
hiagotan jartzen da za-
lantzan eta norabide
arriskutsua da.
ELAkoJoseLuisBa-

kedanok eta LABeko
MikelAgirrekaipatuzu-
tenez, «ia4hilabete iga-
ro dira Condesak har-
tzekodunekin akordio
bat lortu zuela iragarri
zuenetik. Muga-eguna
urtarrilaren 15a bazen
ere, ez dugu oraindik
berririk jaso, ezta eran-
tzunik ere, eta beraz ez
dakigu zein egoeratan
gauden orain».
Ustezko akordio ha-

rez geroztik gauza ba-
tzuk aldatu omen dira,
bainakudeatzaileekor-

duan emandako infor-
mazioa baliagarria bal-
din bada, Euskal Herri-
ko lantegietako bat
(Inox)oraingojabeenes-
kuetan geratuko da eta
bertze hirurak (Berrio-
beiti, Legutio eta Zala-
in) zerbitzuekin batera
hartzekodunen eskue-
tara aldatukodira (ban-
kaetaArcelorMittal),ho-
riekin dagoen zorra ki-
tatzearren.Baina langi-
leek ez dakite akordio
hori indarrean dagoen.
ELA eta LABeko or-

dezkariek salatu dute-
nez, «iragarri zigutena
ezdagauzatu,alderan-
tziz, oso mugimendu
kezkagarriak ikustendi-
tugu, are urduriago ja-
rri gaituztenak: ekoiz-
pena hutsaren hurren-
goa da oraindik zen-
bait lantegitan, eta ber-
tze batzuetan, likidezia
eskasiagatik, ezin zaie

erantzun bezeroen be-
harrizanei…». Lantegi
guztien bideragarrita-
suna benetako arrisku-
an jarri dela diote eta
denetan larriena, infor-
mazioa falta dela uste
dute «etorkizunari bu-
ruzko ezjakintasuna».
Eusko Jaurlaritzako

Industria Sailak etaNa-
farroako Gobernuko
Enplegu Departamen-
tuak uko egin diote lan-
gileekinbiltzekoeskae-
rari eta hauek ez dute
ulertzenarretaeskasho-
ri, «onartezinabaita800
familiarenbizimoduare-
kin jolasean ibiltzea».
Langileen erranetan,
«enpresa estrategiko
bat, merkatua duena,
hodi soldatuetan lide-
rra, eta plantilla trebatu
batekin, ezin da norae-
zean utzi, Condesaren
jardueratik kanpoko
zenbait interesengatik».

GIZARTEA � ELKARRETARATZEA LESAKAN

Zalaingo
lantegiaren
egoera kritikoa
salatu dute

ARGAZKIA: A. AROTZENA
Condesako langileak, Zalain, Berriobeiti eta Legutiokoak, Lesakako elkarretaratzean.

ERAGILE SOZIALAK

Eskubide
sozialen karta
aurkeztu dute
TTIPI-TTAPA
Euskal Herriko karta
sozialaren berri eman
dute Lesakako Gazte
Asanbladak, Berako
Gaztetxeak,Elizondo-
ko gaztetxeak, Baz-
tan-Bidasoaldeko Er-
naik, EtxalarkoGazte
Asanbladak, ELA eta
LABek, Anixe elkarte-
ak, Ikasle Abertzale-
ak, Arantzako Gazte
Asanbladak,Arantza-
ko Ekaitza elkarteak,
Lesakako Arrano el-
karteak, Berako Espi-
dobaita elkarteak,
Baztango AEK eta Jo
ala jo kultur taldeak.
Orain bi urte Euskal
Herrikohainbat eragi-
le sozial eta sindika-
lek,bereestrategiaso-
zio-ekonomikoanpau-
su bat aitzinera eman
behar zela ikusi eta
«Madrilek nahiz, EAE
eta Nafarroako parla-
mentuak ezartzen zi-
tuztenmurrizketenau-
rrean eta horrek sor-
tzen zituen emergen-
tzia egoerak gainditze
bidean tresna bat be-
hargenuelaondoriozta-
tu genuen, hori da es-
kubidesozialenkarta».
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KULTURA

Arratsaldeko
5etan hasiko
da Baztan udal
pilotalekuan

TTIPI-TTAPA
Otsailaren 7an jarri

zen martxan Nafarroa-
koBertsolari Txapelke-
taren42.edizioa,30par-
te-hartzailerekin.Orduz
geroztik, martxa onean
joan da txapelketa eta

orain azken txanpan
sartu da.
Behin finalaurrekoak

amaituta, martxoaren
28an jokatuko da Na-
farroakoBertsolari Txa-
pelketako finala eta hi-
tzordua Elizondoko
Baztan pilotalekuan
izango da.
Oholtzara finalaurre-

kotatik sailkatuko diren
zortzi bertsolariak igo-
ko dira; horien artean
jokatuko da Nafarroa-

ko txapela. Alaitz Re-
kondok eta Fernando
Anbustegikaurkeztuko
dutearratsaldeko5etan
hasiko den finala. Hau
idazterakoan, Julio So-
tok eta Xabier Terrero-
seksegurtatuazuten fi-
nalerako txartela,Berri-
ozar eta Lesakako fina-
laurrekoetan nagusitu
ondotik. Igande hone-
tan Burlatan egitekoa
zenfinalaurrekoaren ira-
bazlea eta puntuazioa-

ren arabera, bortz one-
nak izanen dituzte ber-
tsolagun Elizondon.
Finalerako sarrerak

aitzinetik eros daitezke
www.bertsosarrerak.eus
atarianedohonakosal-
menta puntuetan: Eli-
zondoko Fantxike den-
dan eta Intza ostatuan,
Lesakako okindegian,
Leitzako Maimur libu-
rudendan, Lekunberri-
ko Lanbroa liburuden-
dan, Etxarri-Aranazko

Xapatero ostatuan eta
Iruñeko Karrikiri euskal
dendan. Sarrera 18 eu-
rokoa da, 12 euro Ber-
tsozaleElkartekobazki-
deentzat eta 16 urtetik
beherakoentzat.
Nafarroako Bertso-

lari Txapelketako fina-
laksaiohutsabainoge-
hiago izan nahi du, ber-
tsolaritzaren eta euskal
kulturaren besta han-
dia,eragiledesberdinak
bilduko dituena.

BERTSOLARIZA � MARTXOAREN 28AN

Nafarroako
Bertsolari
txapelketaren
finala Elizondon

ARGAZKIA: NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEA
Duela bi urte Iruñeko Anaitasunan jokatu zen Nafarroako Bertsolari txapelketaren finala.
Aurten, Baztanera bueltatu eta Elizondoko pilotalekuan eginen da.
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Fernando ETXEBERRIA
Udaletxeko akten

arabera, Uskartzekoa
zen Martin Joaquin de
GoñiEzkurrako idazka-
ria izan zen 1890 eta
1898urteenartean. Le-
henbizikobosturteetan
lan ona egin omen zu-
en, baina hortik aurrera
hasi ziren arazoak eta
udaletxearekinzuenha-
rremana gaiztotu egin
zen. 1897an lana eta
soldata kendu zioten,
idazkaritzakoagiriguzti-
akberehalaentregatzea
eskatueta kargutikken-
tzeaeskatu zionudalak
Diputazioari.Etahorren
atzean arrazoi garran-
tzitsuakbaziren.Esate-
rako, bere idazkari lana
Ollingomeategietanegi-
ten zuen beste batzue-
kin bateratzen zuen,
apartekosoldata jasoz;
bake epaile lana bere
gain hartuz, gehiegizko
isunak jarri eta kobra-
tzen zituen, Saldiasko
maisu lana onartu eta
klaserik emangabe ko-
bratu ere egiten zuen,
aldiberean Igalekomai-
sua eszedentzian iza-
nik.Gainera, berak ida-
tzitakoagiribataurkeztu
zuenalkatearensinadu-

rarekin, honekdeusere
jakin gabe, estankoa-
ren kontzesioa berari
emateko; ordezko se-
kretarioaren izenean (ez
zegoen halakorik) ba-
lizko ziurtagiri eta do-
kumentuak sinatu zitu-
en, udaletxeko kideen
gaineko akusazio fal-
tsuak egin zituen; uda-
leko zenbait kontuetan
akatsak egin zituen eta
horregatikudalak isuna
ordaindubehar izanzion
Diputazioari…
Salaketaguzti hauek

argitzeko Diputazioak
parte hartu zuen, uda-
lak eta idazkariak berak
aurkeztutakodokumen-
tuak aztertuz eta kargu
guztietatik libre utzi zu-
en,estankoarenkontze-
sioari zegokiona izan
ezik. Martin Joaquin de
Goñik bere lana eta zu-
zentasunagoraipatuzzi-
negotzi eta epaitegieta-
koarduradunensinadu-
rak aurkeztu zituen.Ha-
lere,denaezzitzaionbo-
robil atera. Diputazioak
alkatearen azalpenak
onartu eta idazkariaren
eskaeraezbaitzuenkon-
tuan hartu. Lan extren-
gatik zegokiona kobra-
tua baitzuen ordurako.

GIZARTEA � HISTORIAKO PASADIZIOAK

Martin Joaquin
de Goñi
sekretario
errebeldearen
istorioak

EZKURRA

ARGAZKIAK: F. ETXEBERRIA

52 lagun Barrankako bertso afarian
Azken bizpahiru urteotan, inauteriak ospatu beharrean bertso afaria egiten da.
Aurten, otsailaren 28an Ezkurra, Eratsun eta Leitzako 52 lagun bildu ziren Ba-
rranka ostatuan afaltzera, Julio Soto eta Iker Zubeldia bertsolariak eta Irune eta
Itxaso trikitilariak entzutera. Entzun ez ezik, bakar batzuk mexikanak eta abes-
ti zaharrak kantatzera ere animatu ziren. Festa arrakastatsua izan zen eta da-
torren urtean ere errepikatuko dute, seguru!

ARGAZKIAK: F. ETXEBERRIA

Euriaren ondorioak
Inguruko beste herrietan bezalaxe Ezkurran ere bere ondorioak eta aztarnak
utzi zituzten otsail hondarreko euriteek. Zehazki, bi bidetan sumatu da gehien,
urak hondatu baitzituen eta Erreka baserri ondotik igarotzen den errekak ere
lurrak eta zuhaitzak atera zituen. Baselizatik Putzu Haundira doan bidearen
metro erdi bat edo eraman zuen errekak.



Chiapasekin
elkarlanean
proiektuko
lanak herriko
leku
seinalatuetan

TTIPI-TTAPA
Mar txoa ren 9 t i k

30era ikusgai dago he-
rriko Osasun Etxean,
udaletxean,eskolaneta
tabernetan Emakume-
aksarean,Chiapasekin
elkarlaneanargazkiera-

kusketa. Yachil antze-
tik etxe komunitarioko
argazkiak ikusdaitezke,
Leitza,Goizueta,Arano
etaAresokoGizarteZer-
bitzuen Mankomunita-
teko Berdintasun Ba-
tzordeak eta Nafarroa-
koEkologistakmartxan
taldeak antolatutako
erakusketa honetan.

Eskolako ikasleak
Aste Zurian
Herriko eskolako

neska-mutikoak eskia-
tzera joanzirenpasaden

astean Aste Zuriaren
baitan. Ez dugu zalan-
tzarik ederki pasatu zu-
tela eta seguru hurren-
go alerako argazkiren
bat ere badutela.

Ikastaro
arrakastatsuak
Joan den asteburu-

an bi ikastaro interes-
garritan parte hartzeko
aukera izan zuten he-

rritarrek. Ostiralean,
dantza afrikarren ikas-
taroaeskaini zeneta la-
runbatean xaboia egi-
teko tailerraJosuneEiz-
mendiren eskutik.

GOIZUETA

GIZARTEA � MARTXOAREN 30A BITARTE

Emakumeak
sarean argazki
erakusketa
ikusgai dago
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ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

Giro ederra emakumeen afarian
Urteroko ohiturari hutsik egin gabe, Emakume Langilearen Nazioarteko Eguna
bazkari eder batekin ospatu zuten herriko adin ezberdinetako 50 bat emaku-
mek. Ohi bezala, sukaldariak eta zerbitzariak gizonezkoak izan ziren. Bazkari
bikaina izan zela esan digute emakumeek.

ARESO
DEIALDIAK � DANTZA TALDEA, PANPANOZIRI, KORRIKA

Etxean geratzeko
aitzakiarik ez
Herri aldizkaria
prestatzeko lan
taldea osatu
nahi dute

Juana Mari SAIZAR
Ekintza ugari jarri di-

ramartxanherrianazken
asteetan. Eguraldi ona-
ren eragina izango da
agian,edoudaberriusa-
ina...bainabadirudiare-
soarrakezgaudelaetxe-
an egoteko. Alde bate-
tikfesteibegiraazkenur-
teetanbezaladantzatal-

dea osatu nahi da herri-
andantzasaioaegiteko.
Pasa den urteetan dan-
tzan aritu direnek diote
herritar guztientzat oso
aberatsa dela eta behin
probatzerabehintzatani-
matzeko! Apuntatzeko
paperaSastineandago.

Panpanoziri aldizkaria
Panpanoziri herri al-

dizkariaren hirugarren
alea prestatzeko lan tal-
dea ere osatu nahi da.
Horretarako Sastinean
papera jarrita dago eta
aldizkariaosatzenlagun-

du nahi baduzu bertan
izenaemanedopasaden
urteetan antolatzen ibili
den baten batekin kon-
taktatu.

Denok Korrikara!
Martxoaren 21ean,

goizaldeko5:00akalde-

ra iritsiko da Korrika gu-
rera. Aresoarrek Sarrio-
papel aldean, Leitzako
herri sarreran, hasi eta
Gipuzkoakomugaraino,
Urto ingururainoko hiru
kilometro erosi dituzte.
Gainera, Korrika egin
ondorengosariederbat

ere prestatu dute herri-
tarrentzat. Pake Tokin,
baratxuri zopa izango
dapartaideguztientzat!
Ezdagoaitzakiariketxe-
an geratzeko, euskara-
renaldekorrikaegineta
ondoren gosari ederra
egiteko! Animatu!

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Pilates saioetan 20 laguneko taldea hasi da
Martxo hasieran hasi da Pilates ikastaroa. Udaletxeko erabilera anitzeko gela
berrianematendaasteanbitanetaarrakastahandia izandu.Oraingoz jendeagus-
tora dago. Jarrai dezatela horrela!
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LEITZA

Luizi ugari izan
dira, handiena
Astibia-berri
etxe ondoko
magalean

JM BARRIOLA
Otsailean egindako

euriteak kalte handiak
utzi ditu herrian. Metro
karratuko 1.100 litro ja-
sodira ilbeltzaetaotsai-
lean Luisenbordako
neurgailuan eta horie-
tatik 283 litro otsailaren
25, 26 eta 27an.Horren
ondorioz hainbat luizi
izanziren,handienaAs-
tibia-berri etxearen on-

doan izanzena.NA-170
errepidera erori zen lur
kopuru handiaren on-
dorioz,herrirakoerrepi-
de nagusia itxita egon
zen ordu batzuz. Ho-
rretaz gain, mendi ma-
gal berdinean erortza
gehiago ere gertatu zi-
ren lur-mugitze handia
sortuz. Errepide pare-
an, goragotik doan
PlazaolakoNaturBidea
ere itxita dagogeroztik,
50 metro luzeran pus-
katueta iabimetrohon-
doratu delako. Egoera-
ren larritasuna ikusirik
Leitzako alkatea hain-
batetan bildu
da Nafarroa-

koGobernuko teknika-
riekin eta zerbait la-
rriagoa gertatu aurretik
neurriak hartzeko eta
konponketak egiteko

eskatudio.Ministeritza-
ri ere bidali zaizkio es-
kaerak eta geologo bat
ere ibili daegoeraazter-
tzen. Astibia-berri in-

gurukoaz gain, erortza
txiki gehiago izan dira
Gorriztarangoerrepide-
an, Erasote auzoan eta
mendi bide batzuetan.

EURITEA � 283 LITRO BOTA ZITUEN HIRU EGUNETAN

Uholdeek
utzitako kalteak
kezka iturri dira

ARGAZKIA: JM BARRIOLA
Lur-mugimendu handiak izan ziren euriteen ondorioz.

ARGAZKIA: IRIGOIEN

Aralar musika eskolako ikasleen
emanaldiak egin dituzte
Aralar musika eskolako ikasleek hiru emanaldi es-
kaini zituzten Leitzako zinean martxoaren 3,4 eta
5ean, arratsaldez. Asteartean talde instrumentala
aritu zen, asteazkenean pianoa eta ondoren triiki-
tixa, eta ostegunean gitarrak hartu zuen lekukoa.
Kontzertu hauekin eskolako ikasleek jende aurre-
an aritzeko eta trebatzeko aukera izaten dute.

Ba al zenekien…
MikelLasartek2015ekoZuberokomaskaraden
inguruko hitzaldia eman zuela Aurrera Elkarte-
an otsailaren 21ean. Etamartxoaren 8an 40 bat
lagunAltzurukurajoanzirenentzundakoakber-
tatik bertara ikustera.

?

ARGAZKIA: JM BARRIOLA

Mikel Zabaleta izanen da Leitzako EHBilduren zerrendaburua
Leitzako EHBilduren zerrendaburua Mikel Zabaleta Aramendia abokatua iza-
nen da heldu den maiatzeko udal hauteskundeetan. Martxoaren 6an eginda-
ko ekitaldian aurkeztu zuten izendapena eta 60 herritar inguru hurbildu ziren
ekitaldira. Ekimen berdinean Hari gara Leitza ehuntzen prozesuaren baitan lan-
dutako herri-programaren zirriborroa aurkeztu zuten. Zirriborro hau egiteko
hainbat bilera burutu dituzte azken hilabeteetan eta guztira 66 herritarrek
parte hartu dute. 7 arlo landu dituzte, 101 proposamen jaso eta horiek kontu-
an hartuta osatu dute zirriborroa. Orain, leheneste bozketa bat egin ondoren,
programa osatuko dute. Ekimen berdinean, Amaia Izkok Nafarroak erabaki
proposamena aurkeztu zuen.
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BAZTAN

GIZARTEA � UPNK KONTRA BOZKATU ZUEN

7,8 milioi euroko
udal
aurrekontua
onartu du
Balleko Etxeak
Iruritako Dorrea
zaharberritzea
izanen da
inbertsiorik
handiena,
531.571
eurokoa

TTIPI-TTAPA
7.809.845eurokodi-

ru sarrera-irteerak iza-
nenditu aurtenUdalak,
Bildu eta Baztango
Ezkerraren aldeko bo-
tuekinetaUPNrenkon-
trakoekinbehinbehine-
kozonartutakoudalaur-
rekontuaren arabera.
Zatirik handiena Balle-
ko Etxeari dagokio,
7.130.459euro,Baztan
Ikastolarenaurrekontua
660.486eurokoadaeta
Francisco Joaquin Iri-
arte Zahar Etxearena

111.900 eurokoa.
Inbertsioetarako, iaz

baino %53 gehiago bi-
deratuko du Udalak,
842.585 euro guztira.
Iruritako Dorrea zahar-
berritzeko 531.571 eu-
ro erabiliko ditu, baina
NafarroakoGobernuak
%25a eta Espainiako
Gobernuak%75aorda-
intzea espero dute. Oi-
hang in t za l ane tan
160.000 euro inbertitu-
ko ditu Udalak eta er-
ditsua Nafarroako Go-
bernuakordaindukodu.
125.000 euro karrikak,
plazak, espaloiak mol-
datzeko erabiliko dira,
bertze 33.435 euro pis-
tak egokitu eta zolabe-
rritzekoeta14.395Oro-
nozen kioskoa egiteko.
Bertze110.000euro ige-
rilekukoabonamendue-
tarako zuzenduko dira,
kiroldegiaren finantzia-
zioa laguntzeko alegia.

Errelebo kontratua
Baztan Ikastolan
Baztan Ikastolak

errelebo kontratua be-
tetzeko eta lan poltsa
osatzeko deialdia egin
du. Eskaera orria eta
meritoak aurkezteko
epea martxoaren 16tik
30era zabalik dago
09:00etatik 14:00etara
Baztango udaletxeko
bulegoan.Errelebokon-
tratuak irautenduenbi-
tartean, aukeratua Le-
hen Hezkuntzako tuto-
rea izanen da 3. edo 4.

mailan, ingelesa irakas-
tekoaukerarekin.Deial-
diaren oinarriak www.
baztangoudala.eu,
INEMekoweb orrialde-
an eta www.navarra.es
weborrialdeanaurkidai-
tezke.

Aroztegia
geldiarazteko
kontzentrazioa
Baztango aferak

baztandarrek erabaki,
Aroztegia gelditu goi-
burupean kontzentra-

zioa deitu dute Arozte-
gia eta gero zer? plata-
formak eta Lekarozko
gazteek martxoaren
21ean, larunbatean
17:30ean Elizondoko
plazan.

Energia Gara eta
Udalaren arteko
hitzarmena
Som Energia-Ener-

gia gara sozietate ko-
peratiboak eta Balleko
Etxeak hitzarmena si-
natu zuten martxoaren
13an.

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

16 komertzio eta zerbitzu Bertan elkartearen Aukeren Azokan
Bertan, ostalari, merkatari eta zerbitzuen elkarteak, aukeren azokaren edizio be-
rri bat burutu zuen otsailaren 28 eta martxoaren 1ean, Udalaren eta Nafarroa-
ko Gobernuaren laguntzaz. Hamasei bazkidek hartu zuten parte, beraien pro-
duktuak pilota plazara eramanez: Ipingi arropadenda, Benar ileapandegia, Pi-
ko piko, Arrikulunka kirolak, Baztango sotopilek, Izeta ordulari denda, Pottoki,
3Dekorama Design, Fantxike arropa eta opari denda, Kattalingorri arropa den-
da, Virgilio oinetakoak, Argibel Optika, Iparla Kirolak, Nafarpress liburudenda,
Zangue zapata denda eta Autxitixia Gasnategia. Frontoia girotzeko musika ere
izan zen, baita artopilak dastatzeko aukera ere.
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Baztan
Ikastolaren
proposamena
euskara
osasuntsu
bizitzeko

TTIPI-TTAPA
Iosune Ortegak,

Baztan Ikastolako zu-
zendariak, eta Ramon-
txo Garmendiak, Oinez
Gailurra taldekokideak,
Oinez Gailurra 2015
proiektua aurkeztu zu-
tenmartxoaren5eanIru-
ñean. Nafarroako Ikas-
tolen Elkarteko Marta
Igoaren laguntzarekin.
NafarroaOinezekan-

tolatutakoekitaldienha-
rirat Zangozako talde
batek iaz paratu zuen
abian Oinez Gailurra,
mendizaletasuna eus-
kararekinbategiteaxe-
de. Urriaren 18an Na-
farroa Oinez Baztan
IkastolakElizondonan-
tolatuko duela eta,
baztandarrek segida
emanen diote zango-
zarrek abiatutakoari.
«Hartara,–IosuneOr-

tegak aipatu zuenez–
mendieta ibilbideakba-
besteko proposamena
landudugugukere.Eta
berrikuntzak gaineratu
erebai.Batetik,Baztan-
go historia eta bizimo-
duabertatikbertaraeza-
gutzeko15ibilbidepres-
tatuditugu,batbailara-

koherribakoitzeko.Ber-
tzetik,Gutarra kontser-
ba etxea ekimenaren
babesle izanik, Nafa-
rroakobaratzeaketabe-
re produktuak ezagu-
tzeko ibilbideak ere
prestatuditugu».Oinez
Gailurra Nafarroako,
edo bertze edozein le-
kuko, mendi gailurrak
sinbolikoki babestean
datza.Lagundunahidu-
tenpertsonekmendibat
igotzea erabaki eta di-
ru kopuru baten bidez
babestendute.www.oi-
nezgailurra.euswebgu-
nean datuak zehaztu
ondoren, parte hartzai-
leak Oinez Gailurraren
banderola hartuko du
bere etxean. Bandera-
txo hori igoeraren egu-
nean eramanen du gai-
nean. Horrela, mendi-
zaletasuna eta Baztan
Ikastolarekiko eta eus-
kararekiko elkartasuna
uztartuko dituzte.
Gutarraenpresakba-

bestu duen ekimen ho-
nekNafarroakoMendi-
zaleen Federazioaren
etaJuanMariFeliumen-
dizaleeta idazleezagu-
naren laguntza dauka.
Baztango Mendigoiza-
leenelkarteakekimena-
rekinbateginduetaan-
tolatze lanetan dabil.

AURTENGO
BERRIKUNTZAK
Oinez Gailurra Baz-

tan atalean, bailarako
herri bakoitzeko ibilbi-

de bat egin eta babes-
teko aukera izanen da.
Luzera ezberdineko bi
ibilbide eskainiko dira
herribakoitzeko,heldu-
ek zein haurrek egiteko
modukoak.
Baztan Bailarak 15

herri ditu, 4 kuartel edo
eremu geografikotan
banatuak:Baztangoiza,

Elizondo, Erberea eta
Basaburua. Ibilbideak
kuartelka prestatu dira
etaBaztangoizakoak ja-
da webgunean daude
GPS gailuan jaisteko.
Bertzetik,OinezGai-

lurra Gutarra atalean,
GutarraKontserbaetxe-
ak merkaturatzen ditu-
enproduktuekin lotuta-

ko ibilbideakdaude.Gu-
tarraproduktuakekoiz-
tendirenbaratzeakber-
tatik bertara ezagutze-
koeskaintzahonekNa-
farroa Erdialde eta Erri-
berako baratzeetan
barnako ibilbideak bil-
tzen ditu. Informazioa
www.oinezgailurra.eus
webgunean.

BAZTAN

GIZARTEA � OINEZ GAILURRA EGITASMOAREKIN

Euskara mendi
gailurretara,
herrietara eta
baratzetara
eraman nahi dute

UTZITAKO ARGAZKIA

Baztan Ikastolako lehen ikasleen eta irakaslearen bilkura
Nafarroa Oinez 2015 antolatzeko lanetan buru belarri dabil Baztan Ikastola, bai-
na ezin aitzinerat egin gibelerat begiratu gabe. Hortaz, bilera hunkigarria egin
dute otsailaren 27an, Elizondoko Arriarte Elkartean, lehendabiziko andereñoa
izan zen Mari Carmen Goñik eta haren lehendabiziko ikasleek. Aspaldi bezala,
andereñoaren argibideak arretaz aditu dituzte 1970ean Baztan Ikastolako le-
hendabiziko ikasleak izan zirenek. Mahaiaren inguruan, lagun giroan eta afari-
merienda goxo batekin, Ikastolaren sorrera sasoiko pasadizoak elkar trukatu di-
tuzte. Andereñoak hantxe izan ditu bere ikasleak, aski koskortuak oraingoan;
orduko haurrak, fundamentuzko emakume eta gizonezko eginak. Bileran, ber-
tzeak bertze eta ikastolako irakasle eta ikasle ohiez gain, Iosune Ortega Ikasto-
lako zuzendaria, Elena Zabaleta lehendakaria eta Mikel Irujo, NIEko ordezkaria,
izan ziren. Ekimen berezi bezain hunkigarria izan da, oinarria ongi paratzearen
garrantzia argi utzi duena.

UTZITAKO ARGAZKIA

Ramontxo Garmendia, Marta Igoa eta Iosune Ortega aurkezpenean.
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Motor txow,
aurkezpenak,
bazkaria,
kontzentrazioa
eta kontzertuak
izanen dituzte

TTIPI-TTAPA
Baztango II. Gazte

Eguna antolatu dute
martxoaren 21ean Eli-
zondon. Larunbat goi-
zeko 11etan Motor
Txow izanen da Elizon-
doko frontoian, Rallye-
tako autoen erakustal-
dia. 13:00etanAskape-
naren 2015eko briga-
denaurkezpenaeginen
du te Gaz te t xean .
14:00etanbazkaria iza-
nen dute Gaztetxeko
gorapean. Sarrerak Eli-
zondoko Intzan, Erra-
tzuko Zubi-puntan eta
Doneztebeko Titi osta-
tuan daude salgai 10
eurotan (kontzertue-
tako sarrera barne).
17:30ean kontzen-

trazioaeginendutepla-
zan, Aroztegiko PSIS-
aren aurka. 18:30ean
kontzertua izanen da
Intza ostatuan. Gazte-
txeko gorapetan pizza
eta hanburgesa bege-
talak ere eskainiko di-
tuzteafaltzeko.22:00e-
tatik aitzinera kontzer-
tuak frontoianEztanda,
Desegin,Txarralde,Ste-
pi Selektah Bad Souns
System,Ahuntzapeeta
DJ Tape taldearekin.
Gauerditikaitzinera,Je-
vin Senis, Fa Fetxoria
eta DJ Aimar Djak ari-
ko dira Gaztetxean.

BAZTAN

OSPAKIZUNAK � MARTXOAREN 21EAN ELIZONDON

Baztango bigarren
Gazte Eguna
antolatu dute
larunbaterako

UTZITAKO ARGAZKIA

Txarralde taldekoak ere
izanen dira larunbateko
kontzertuetan.

Urki MUNARRIZ � Elizondo LH BHIko ikasle ohia

Administrazio eta
Finantzetako Goi
Mailako tituluduna
Ingalaterrako
Sussex-eko
unibertsitateko
Matematika ikaslea

Zergatik aukeratu zenuenAdministrazio eta Finantzetako
Goi Mailako Heziketa Zikloa ELIZONDO LH BHIn egitea?
Ofizio bat ikasi nahi nuenez, Goi Mailako ikasketa bat egitea
erabaki nuen. Matematikak gustoko ditudanez, finantzen in-
guruko zikloa egitea bururatu zitzaidan, eta zorionez, Elizon-
doko Lanbide Eskolan egiteko aukera bazen. Bertako ikasle
ohiek animatuta matrikulatzea erabaki nuen.

Institutuan egon zinen bitartean zer moduko esperientzia
izan zenuen?
Ikaragarri ona. Modulua aunitz gustatu zitzaidan, ikasle eta
irakasleen arteko giro ona eta klase aktiboak planteatzen zi-
ren. Gaur egun arras garrantzitsuak diren bi alor jorratu geni-
tuen: autonomia eta talde lana (batez ere enpresa simulatu-
an). Hori bai, ez zen dena perfektua izan. Murrizketak direla
eta, Euskara eta Gaztelaniako klaseak elkarturik zeuden.

Ikasketak bukatzeko, enpresetan lantokiko prestakuntza
(praktikak) egiten aritu zinen. Praktiketan zer moduz ari-
tu zinen? Eta ondotik?
IndustriasSavidai-en (Lorpen,Etxalar) aritu nintzenarrasgus-
tora.Ikasitakoa praktikan jarri nuen eta denetik egiteko auke-
ra eman zidaten, kontabilitate alorrean eta biltegi kontuetan.
Atzerrian lan aunitz egiten dutenez, parada izan nuen herri-
alde ezberdinetako hartu emanak nola burutzen diren ikaste-
ko. Tamalez, ez nuen aukerarik izan bertan jarraitzeko eta le-
henik Gales-en Leonardo Da Vinci bekarekin enpresa bate-
an praktikak egitera joan nintzen eta gero Ingalaterrara In-
gelera hobetzera, ikastera eta bizi esperientzia izatera.

Zure esperientzia ikusita, bere ibilbidea planteatzen ari di-
ren ikasleei, ELIZONDO LH BHIra Administraritza ikaste-
ra etortzea gomendatuko zenieke?
Zalantzarik gabe. Beraien gustoko ikasketak badira, Institutu-
an bertan aunitz ikasiko dute, eta enpresa simulatuan, jakin-
tza horiek praktikatu. Horrez gain, benetako enpresa batean
praktikak ere eginen dituzte, kasuistika zabalagoa lantzeko.

Zergatik aukeratu zenuen Erdi Mailako Heziketa Zikloa
Mekanizazioan egitea ELIZONDO LH BHIn?
Mekanizazioa aukeratu nuen txikitatik gustuko nuelako pie-
zen konformazioan ibiltzea. Hasieran etxeko edozein “txa-
puza” egiteko, eta orain “Erreka Fastering Solutions” enpre-
san, finkapen elementuak fabrikatzen eta prozesuak egiten
nabil. Elizondon ikasi nuen bertakoa naizelako eta erdi mai-
la deigarria iruditu zitzaidalako.

Zermoduko esperientzia izan zenuen eskolan egon bitartean?
Oso ona, bai irakasleekin baita ikasleekin ere. Irakasleak be-
ti laguntzeko prest zeuden.

Eskolan ari zinela, praktikak egitera joan zinen. Zer mo-
duzko esperientzia izan zenuen? Eta praktikak akitu on-
doren?
Praktikak mekanizatuko enpresa batean egin nituen eta oso
gustura egon nintzen. 3 hilabeteko praktiketan asko ikasten
da. Ikasten jarraitzea erabaki nuenez, prestaketa kurtsoaEli-
zondon bertan egin nuen. Eta ondoren diseinu goi mailako
ziklo bat egin dut.

Ikasten jarraitzea pentsatu zenuen, zergatik?
Tailer batean gustura egon arren, gogorra ikusten nuen egu-
nero 8 orduak makina baten aurrean egotea. Bertzetik titu-
lu eta ezagutzagehiago lortzea garrantzitsua iruditzen zitzai-
dan nire etorkizunera begira.

Bide luzea hartu duzu ikasterakoan: Mekanizazioko er-
di maila, prestaketa, Diseinu goi maila ta orain Ingenie-
ritza. Pauso guzti hauek ematea baliagarria izan da?
Izugarri ongi etorri zait behetik hasteak maila altuenera iris-
teko. Prozesu osoan parte hartzen dutelakoz piezaren disei-
nutik piezaren mekanizazio momentua arte, eta pixkanaka
dena lantzen dut. Horrela ikasitako ezagutza guztiak sendo-
tu eta barneratu ditut. Kurtso bakoitzaren “lan esperientzia”
asko baloratzen dut, ikasketez aparte esperientziak erakus-
ten dizulako.

Iñigo SANZ � Elizondo LH BHIko ikasle ohia

EMHZ
Mekanizazioko
zikloa bukatu zuen
duela 5 urte
Gaur egun,
Elgoibarko IMHko
Ingenieritza ikaslea



Harritik herrira
ekitaldian

TTIPI-TTAPA
Gazteluaeta inguru-

nea egokitzeko obrak
bukaturik,Amaiurkogu-
ne historiko eta turisti-
koberria inauguratuzu-
tenmartxoaren7koeki-
taldian. Ekitaldia Udal-
biltzak,Amaiurkoherri-
aketaBaztangoudalak
antolatu zuten, “Harri-
tik herrira” goiburupe-
an eta gaztelua jende
guztiarentzat irekia da-
goela ospatzeko balio
izan zuen.
Ekitaldiak gaztelua-

ren ingurukomendi-ibi-
laldi batekin hasi ziren,
etabertangertatutakoa
oroitaraztekobalio izan
zuen. Eguerdian izan
zen ekitaldi nagusia,
monolitoanbertan.Ge-
ro, herri bazkaria izan
zen, eta, ondotik, mu-
sika-emanaldia.
Azken bederatzi ur-

teotan Aranzadi Zien-
tzia Elkarteko arkeolo-
goek eta Amaiurko bi-
zilagunek indusketaar-
keologikoak egin di-
tuzte. Lur azpian gor-
deta zeuden aztarnak
azaleratu egin dira, Er-
di Aroko dorre eta ha-
rresiak,XVI.mendearen
hasierako baluarteak
etaurbiltegia,XVII.men-
dekogotorlekuak,etab.
Horrezgainera,2014an
Amaiurko gazteluaren
sarbide eta plataforma
berriak eraiki dituzte,
kulturondarehonekme-

rezi zuen estetika zain-
du egin da, eta, dagoe-
neko, eroso eta seguru
bisita daiteke.
Antolatzaileek ome-

naldia egin zieten lane-
tan parte hartu duten
herritarguztiei,eta,oroi-
garri gisara, plaka bat
eman zitzaien.
Mertxe Aizpurua

Udalbiltzako lehenda-
kariak zorionak eman
zizkien Amaiurko herri-
tarreietaAranzadikobo-
luntarioei,eginduten lan
izugarriarengatik. «Gaz-
teluaren dimentsioak
eta ezaugarriak ezeza-
gunak zirela hasi zeni-
tuzten indusketa lanak.
Eta urteak aurrera, au-
zolanean egindako la-
nari esker, izugarria da
hemen egindakoa eta
lortutakoemaitza”.Eus-
kalHerrianbadirelageu-
re lehenarenetaoraina-
ren lekuko diren muga-
rriak erran zuen, bere-
ziki bi aipatuz, Gernika
eta Amaiur.
Udalbiltzako lehen-

dakariak Fondoaren
bertzeekimenbataipa-
tuzuen,EuskalPirinioe-
tan lan eta bizi progra-
ma,emaitzapositiboak
ematenaridena. Amai-
ur eta Baztango or-
dezkariek esker oneko
hitzak izanzituzten,Gar-
biñe Elizegik adierazi
zuenez, «Euskal Herri-
ko interes guneen ibil-
bidean kokatuko du
Amaiurrek Baztan, eta
behar adinako azpiegi-
turak ditugu bisitariak
gurean hartzeko».
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BAZTAN

GIZARTEA � MARTXOAREN 7AN

Amaiurko gune
historiko eta
turistikoa
inauguratu dute

UTZITAKO ARGAZKIAK

Gaztelura egindako ibilaldia eta dantzariak Aurreskua dantzatzen.

TTIPI-TTAPA
Udaberriko Azienda Feria apiri-

laren 10ean eginen da aurten. Azi-
enda feria, ahari lehiaketa, dantza
saioetaohikobertzeekitaldiekinba-
tera, urteko ardi gasnaren aukezpe-
na eginen dute sukaldari batek eta
Baztango gasnagile batek. Gasna
lehengo moduan nola egiten zuten
erakustaldia ere eginen dute.
Izan ere, Baztango Udalak, Ce-

derna-Garalurelkarteak,Hazitikho-
ziek, EHNEk, Hiruak Bat eta Bertan
elkarteek antolatu eta babesten du-
ten Udaberriko Feria baino lehen
ere,GasnarenAsteaantolatzekotan
dira.
Apirilaren 2tik 6ra jatetxe, ostatu

eta landetxeetan gasna edo esne-
kiekin zerikusia duten jakiak eskai-
niko dira. Apirilaren 3an, Elizondo-
ko Aise elkartean gasna erakuske-
ta-dastaketaeginenda,ardoetasa-
gardoarekin uztartuz. Apirilaren 3tik
9rat, Baztango gasnategietarat bi-
sitaldiak eginen dituzte eta dasta-
tzekoaukeraereeskainikodute.Api-
rilaren 8an, “Gasna, hemengo eli-
kagaiosasuntsua”solasaldiaeskai-
niko du Amaia Meokik.
Apirilaren9an,dastaketa-tailerra

eginen dute eguerdian. Antolatzai-
leek “Bertakoa Baztangoa” marka-
ri indarra eman nahi diote, herrita-
rrakohartaraztekobertakoproduktu-
en kontsumoak duen garrantziaz.

APIRILAREN 2TIK 10ERA

Gasnaren Astea antolatuko dute aurten
Udaberriko Feriaren inguruan
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GIZARTEA � MARTXOAN ZEHAR

Zahar Etxearekin
elkartasun
kanpaina abiatu
du Nafar Mendik
Martxoan
zenbait
produkturen
salmentaren
%10a
bideratuko da
Zahar Etxera

TTIPI-TTAPA
Francisco Joaquin

Iriarte Zahar Etxearen
konponketa lanak sus-
tengatzekohelburuare-
kin elkartasun kanpai-
na egiten ari da mar-
txoan Arraiozko Hiper-
simply-Nafar Mendi hi-
permerkatua. Batzar

Nagusiak laguntzadeia
zabaldu zuen ilbeltze-
an,uholdeekerresiden-
tzian sortutako kalteak
konpontzen laguntzeko
etahorrekinbateginna-
hi izan dute. Zehazki,
martxoan Elkartasuna
hitzarekin seinalatuak
daudenproduktuensal-
mentaren%10a erresi-
dentziari eskainiko dio
Nafar Mendik. Oihalen
salmenta guztietan ere
%10a joanenda lagun-
tza kutxara.
Horretaz gain, jate-

txe-edantokian larun-
batero Oizko Ostatuko
Juan Josek eta Nekak
Pintxo lagunbidebatan-

tolatuko dute arratsal-
deko6etatik9etara.Be-
zero bakoitzari pintxo
bat eskainiko zaio eta
ostatuko salmenta gu-
zien %20a erresiden-
tziarenaldeemanenda.
Eta guzi honen osaga-
rri, DJak ere ariko dira,
eta haurrentzako jola-
saketa tailerrakere iza-
ten dira larunbatetan.
Kanpainaren aur-

kezpenean Esteban
Elorga hipermerkatuko
kudeatzaileak aipatu
zuenez, «adinekoen la-
guntzea eta sustenga-
tzea gure egiten ditugu

NafarMendin,belaunal-
dienartekoelkartasuna
garrantzitsua dela da-
kigulakotz. Badakigu
arrisku ekonomiko bat
hartzendugulakrisi ga-
rai gogor huntan, baina
Zahar Etxeak hori eta
gehiago merezi du».
Elorgarekin batera,

MariaJesusBeunzaZa-
har Etxeko kudeatzai-
lea, Ivan Aldako man-
tenimendukoarduradu-
naetaNaiaraOteiza,hi-
permerkatuko langile-
en izenean, izan ziren
kanpainarenaurkezpe-
nean.

Maria Jesus Beun-
zak aipatu zuenez,
«uholdeek egunero
agertzen diren ezuste-
koaksortuzituzten,egu-
neroko lanaoztopatzen
dutenak». Ildo berean,
IvanAldakokaipatuzue-
nez, «matxura bat kon-
pondu orduko bertze
bat agertzen da, koa-
dro elektrikoak hezeta-
sunez beteak daude,
paretamargotuetaegun
batzuen buruan pintu-
ra harrotzen da… ho-
rrela gabiltza egunero
eta zaila dagauzakpla-
nifikatzea».

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO
Mª Jesus Beunza, Ivan Aldako, Esteban Elorga eta Naiara Oteiza, kanpaina aurkezten.

ARGAZKIA: PELLO SAN MILLAN

Menditarrak BRT taldearen argazki lehiaketan garaile
Menditarrak BRT rugby taldeak antolatuta, errugbiaren balioak hobekien isla-
tzen zuen argazki onenaren bila lehiaketa egin dute. Lehenbiziko saria Pello San
Millanek irabazi du argazki honekin (urdaiazpiko bat jaso du) eta Iñaki Atxa eta
Amaia Urdaniz izan dira finalista (gasna eta txorizo bana eraman dute).

BAZTAN

Haur kantari jaialdia larunbatean Lur-en
Nafarroa Oinezek Nafarroako Euskal Kantuzale-
en Elkartearekin elkarlanean haur kantari jaialdia
antolatudumartxoaren21ean, larunbatean18:30-
ean Elizondoko Lur aretoan. Sarrera: 2 euro.

Toti Martinez de Lezearen aurkezpena
Toti Martinez de Lezea idazle ezagunak Enda libu-
ruarenaurkezpenaetaEuskalHerrikomitologiaribu-
ruzkohitzaldia eskainikodugaztelaniazmartxoaren
21ean, larunbateam 19:00etan Iruritako Jauregiar-
tea tabernan.

Helduendako antzerkia igandean Iruritan
Lauka Teatroa antzerki taldeak Amodioaren zie-
ga helduendako antzezlana eskainiko dumartxo-
aren 22an, igandean 19:00etan Iruritako Gizarte
Bilgunean.

Bailableak Elizondoko plazan igandean
Baztango Dantzariak taldearen eskutik Bailable-
ak (Muxikoak,Jotak,Larraindantza,Gaita…)dan-
tzatzekoaukera izanendamartxoaren22an, igan-
dean 12:45ean Elizondoko plazan.

� FLASH
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ZUGARRAMURDI-URDAZUBI

Hiru hilabetez
asteartero
eskainiko dute
Museoan

Margari eta Koro
Aitzineko bi urtetan

parte hartu zutenak izi-
garri kontent gelditu zi-
rela eta, aurtenere Me-
moria lantzeko tailerbat
antolatu da bi herrieta-
ko adinduentzat.
Martxoaren 17an

hastekoa zen, eta hiru
hilabetez, asteartero,
arratsaldeko4etan,Zu-
garramurdikoMuseoan
emanen da. Oraindik
norbaitek parte hartu
nahi izanez gero, po-
sibleda,“Eman-har”eko
telefono honetara dei-
tuz: 627 457 336.
Arkupeak elkarteak

diruz laguntzen du, be-
raz, bazkideek pixkat
merkexeago dute par-
tehartzea,20euro.Gai-

nerakoek30euroorda-
indu behar dute. Aitzi-
neko alditan bezala,
emaileaMirentxuGoie-
netxe izanen da.

Korrika
Martxoaren20anpa-

satuko da korrika gure

bazter hauetatik. Goi-
zeko9:00akalderaAin-
hoa aldetik sartuko da,
eta Dantxarinea guru-
tzatuz, Baztan aldera
partituko da.
Aldi huntan, lau kilo-

metro erosi dira bi he-
rrien artean: Zugarra-

murdin, Akelarre Elkar-
teaketagazteek;Urda-
zubin,Ugaranaelkarte-
ak, Guraso Elkarteak,
e ta SOS A lke rd i k ;
Dantxarinean, Benten
Elkarteak;eta laugarren
kilometroa,biudalenar-
tean erosi dute.

OSPAKIZUNAK � ALDAKETAK IZAN DITU AZKEN URTEETAN

Aurten ere memoria lantzeko
tailerra antolatu dute

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO
Gan den urtean memoria lantzeko tailerrean, Mirentxu Goienetxerekin.

GURASO ELKARTEAK

Elkarlan
egitasmoa
martxan jarriko
du eskola eta
Gizarte
Zerbitzuekin

TTIPI-TTAPA
Guraso elkarteak el-
kar lan eg i tasmoa
martxan jarrikodues-
kola eta Gizarte Zer-
bitzuekin.Elkarlanho-
nenfuntsaheziketaeta
prebentzio esparrue-
tan lan koordinatua
egitea izanen da.
Ondorengohilabetee-
tanhainbatekintzaegi-
tea aurreikusten da.
Horietakobatgurasoei
heziketa, guraso iza-
te, prebentziogaiak…
hausnartu eta ezagu-
tzera emateko irakur-
gaiak helaraztea ko-
rreoelektronikobidez.
Horretarako faborez
eskatzen da gurasoei
bertako eskolako gu-
rasoelkarteari helbide
elektronikoa ematea
mezuen bidez mate-
riala jaso ahal izateko.

TTIPI-TTAPA
Anaitutako Lezeen seigarren Eguna-

ren aitzakiarekin, Zugarramurdiko Leze-
ak Argazki Rallya egin du lehen aldiz pa-
sa den asteburu honetan. Hori dela eta,
argazki-kamera eta bertze tramankuluak
hartuta harat-honatean hainbat argazki-
lari ibili ziren larunbatean eta igandean.
Hiru gai zituzten lantzeko: Handitasuna,
UraetaBerdea.Orai,argazkihoriekmartxo-

aren 23a baino lehen aurkeztu beharko
dituzte eta sari banaketa Sorginen Mu-
seoko entzunaretoan izanen da. Sarituen
izena argitaratuko da www.turismozuga-
rramurdi.com webgunean.
Sariei dagokienez, bildumahoberena-

rentzat saria Zugarramurdiko Errotaberri
landa etxean asteburu pasa izanen da.
Gai bakoitzeko argazki onenek ere sa-

riak izanen dituzte. “Handitasun” gaiaren

argazki onenak Azketa jatetxean 2 lagu-
nendako bazkaria; “Ura” gaiaren argazki
onenak Altzatenea jatetxean 2 lagunen-
dako bazkaria; “Berdea” gaiaren argazki
onenak Kattalin jatetxean 2 lagunendako
bazkaria.
Rallyekoargazkionenakproduktusor-

ta bat izanen du saritzat eta gazte maila-
koargazkionenakSorginenMuseokopro-
duktu sorta bat.

MARTXOAREN 23RAKO AURKEZTU BEHAR DIRA ETA APIRILAREN 7TIK AITZINERA JAKINARAZIKO DITUZTE SARIAK

Anaitutako Lezeen Egunean Argazki Rallya egin dute lehen aldiz Zugarramurdin
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Pottoka eta
Eskortz, Morau
eta Beñardo,
Iñigo Iturria eta
Petti ariko dira
kantari besta
berezian

Iñigo IMAZ
Martxoaren28anos-

patukoduberebigarren
urtemugaNikolaurenea
ostatuak. Hori dela eta,
besta berezia antolatu
duteoraingoanere,mu-
sikari ezberdinen par-
tehartzearekin:Pottoka

eta Eskortz, Morau eta
Beñardo, Iñigo Iturria
eta Petti.
Duelabiurte,2013ko

Aste Saindu bezperan
ireki zituen ateak Niko-
laurenea jatetxean eta
geroztik,60 lagunenda-
kootorduakegitekoau-
kera eskaintzen du as-
te osoan, asteazkene-
tan izan ezik.
Gan den urtean, le-

hen urtemugan ere,
eman-harraldi gastro-
musikalaantolatuzuen,
zehazki Pop-Folk-Blu-
es emanaldia izan zuen
afari kontzer-
tuaeskainizu-

URDAZUBI

OSPAKIZUNAK � MARTXOAREN 28AN

Bigarren
urteurreneko
besta prest du
Nikolaurenea
jatetxeak

Ba al zenekien…
JoandenurteanUrdazubietabertako turismoa
bultzatzekoegindakolanguztien laburpenabil-
tzenduen txostenbat duelaUdalak.Dokumen-
tu hori udaletxean dago, hura ikusi nahi duten
bizilagun guztiek kontsultatzeko moduan.

?

UTZITAKO ARGAZKIA

1959 eta 1960 sortutakoen kinto afaria
1959 eta 1960an sortutakoek kinto afaria egin zuten otsailaren 28an Azketa ja-
tetxean. Joxe Angel akordeolariak ere giro bikaina jarri zuen.

ARGAZKIA: INIGO IMAZ

Bertso bazkari arrakastatsua Nikolaurenean
Gan den otsailaren 28an, 25 pertsona inguru bildu ziren Nikolaurenea ostatuan,
Maialen Lujanbio eta Amets Arzalluz bertsolariekin batera. Menua dastatu os-
tean, bertsolariek Urdazubirekin loturiko gaiak jorratu zituzten: artzaiak, kontra-
bandoa, sorginak eta muga bertzeak bertze. Eguardian hasi eta arras berandu
amaitu zen bertso saioa, bertsolariek txalo zaparrada jaso zutelarik.



Apirilaren 4an
elkartasun
ekitaldia eginen
dute Larreko
kulturgunean

Franck DOLOSOR

Euskal presoen bal-
dintzapekoaskatasuna
lortzea gero eta zaila-
goa dela salatu dute
berriki familiek, aboka-
tueketaBagoazpreso-
enaldeko taldekokide-
ek.Frantziakoestatuan
96 euskal preso daude
eta horien artean 43k
baldintzak betetzen di-
tuztebaldintzapekoas-
katasuna lortzeko. Ga-
rai hauetan, 8 lagunen
baldintzapeko askata-
suna eskatzen ari dira
abokatuak, lehen aldi-
kotz konparazione Fré-
déricHaranburuXistor-
enkasuan.1990anatxi-
lotu zuten ustez ETAre-
kin zerikusia izateaga-
tik eta bizi osorako kar-
tzela zigorra eman zio-
tenez badira jadanik 25
urte preso dagoela.
Azken 10 ur tee tan
Lannemezangopreson-

dengian dago, Senpe-
retik 200 kilometrotan.
Mende laurden batez,
bere familiak eta lagu-
nekmilaka kilometroko
bidaiak egin behar izan
dituzte bisitak egiteko.
Otsailaren 18an defen-
tsak bere baldintzape-
ko askatasuna eskatu
zuen eta erabakia mar-
txoaren 27an jakinara-
ziko dute. Abokatuak
salatudueskaeraazter-
tu zen saioan jakin zu-
tela Ipar Euskal Herrian
eta inguruetako depar-
tamenduetan bizitzeko
debekuazuela.Maritxu
Paulus-Basurkoaboka-
tuak salatu du Haran-
buruk lanpostua eta
etxea dauzkala zain
Senperen eta baldintza

berriekinbiziki zaila de-
la bergizarteratzea,
etxetik eta familiaren-

gandikurrun.Defentsak
helegitea jarri du notifi-
katuaezdenerabakihu-
nen kontra. Legeak
etengabe aldatzen di-
rela, debeku berriak
agertzen direla, eta oro
har, oztopoberriak sor-
tzen direla salatu dute
61urtekopresoarense-
nideek eta lagunek.
Bertzalde, dei egin die-
teMadriletaPariskogo-
bernuei urratsak egin
ditzaten bakearen alde
«azken hiru urteetan

egoeraarrasaldatubai-
ta Euskal Herrian».
Elkartasuna erakus-

tekopresoenfamilieieta
lagunei, Bagoaz mugi-
menduak ekitaldia egi-
nen du apirilaren 4an
SenperekoLarrekokul-
turgunean, 17:00etan.
“25urtezpreso,askida!
Presondegitikateratzea
eskubidea da, bakean
bizitzea ere bai” hitz
hauekin burutu zenBa-
goaz taldeak Baionan
egin zuen agerraldia.
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SENPERE

GIZARTEA � BAGOAZ PRESOEN ALDEKO TALDEAREN SALAKETA

«Presoen baldintzapeko askatasuna
lortzeko gero eta oztopo gehiago da»

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

Zortzi emazte berriri ongi etorria Amuarrain Kofradian
Mundua bildu zen martxoaren 8an Senpereko Amuarrain Kofradiaren inguruan.
Emazte langileen nazioarteko eguna izaki, zortzi emazte berriri ongi etorria egin
zieten gure herriko kofradian!

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Bagoaz taldeak Baionan egin zuen agerraldia.



Joana GERENDIAIN

Martxoaren 2, 3 eta
4an lehen mailako 2, 3,
4 eta 5 urtekoak Iratin
egon ziren. Ateraldi hu-
nen helburua zen hau-
rrenartekoharremanak
azkartzea baita euska-
raz gozatzea aktibitate
ludiko eta atsegin ba-
tzuenmedioz.Hiruegun
horietan ipar eskian le-
hen urratsak egin zi-
tuzten. Eski orduetatik
kanpo, aktibitate libre-
akzituzten.Arratsak ere
atseginak izan ziren.
Ikasleek berek gau bei-
lapolitakantolatuzituz-
ten, antzerkien inguru-
an.Haurraketaerakas-
leak pozik itzuli ziren
handik, esperientzia
bertze urte batean be-
rritzeko asmoarekin.

Olhain osasun etxea
Maiatzeaneginendu

urte bat Olhain osasun
etxea ireki dela lehen-
go zahar etxeko eraiki-
netan.Proiektuhorigaur
egungo herriko etxeak
eraman du, helburua
izanik medikuntzako
profesionalak gune be-
reanbiltzea.Eraikinho-
rretan daude Sarako
medikuakLafitteetaGa-
rat jaunak, Mathièren
Galaubet eta De Beau-
champ andereak, baita
ortofonistabatereGou-
geon anderea, kine bat
Renaud jauna, dentista
bat Ducret jauna, eta
osteopatabatVallée jau-
na. Osteopataren kabi-
netea eraikinaren azpi-
ko aldean kokatua da,
ileapaindegia eta este-

tika institutuaren arte-
an.

Saint Patrick gaua
Martxoaren 20an,

ostiralagauarekin, irlan-
des aire batek ufatuko
du plazan, Herriko E-
txeko edantegian Saint
Patrick gaua ospatuko
baita. Gaueko 9etatik
10ak arte Happy Hour
bat eginen da, hau da
baso bat ordaindu ber-
tzea urririk.GauaChar-
lie Mopps taldeak ani-
matuko du, bere musi-
ka irlandesarekin.

Artearen egunak
Martxoaren27,28eta

29anLurBerri gelanhe-
rriko 8 gazteren eskula-
nen ezagutzeko parada
izanendaArtearenEgu-
nakekitaldiarenkarieta-
ra: Cecile Ayez-ek jarle-
ku berritzea, Iñaki Iriar-
tek egur eta harri zizel-
karitza, Xan Urbiston-
dokharrizizelkaritza,Xa-
bi Luberriagak musika
tresnak, Pauline Fagal-
dek grafismoa, Maite
Andiazabalek ohial sor-
kuntza eta argazkilari-
tza, Ellande Alfarok pi-

lotak, Olivier Rousselek
bitxiak eta zizelkaritza.
Sorkuntza batzuk sal-
mentan izanen dira eta
manatzeko aukera ere.

Korrika
Mar txoa ren 21ean
19:48anAzkainetiketo-
rri etaSenpereruntz joa-
nen da. Eusko poteoa
eginen da Saranga txa-
rangakalaiturik18:30e-
an hasi ta Baketun,
19:30ean Herriko Etxe-
koEdantegira joanenda.
22:00etan gaualdia an-
tolatua da gaztetxean.
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SARA

GIZARTEA � IKASLEEN ATERALDIA

Olhain
ikastolakoak
Iratin barna

ARGAZKIA: OLHAIN IKASTOLAK UTZIA

Ipar eskian lehen urratsak egin zituzten ikastolako ikasleek.
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HERIOTZAK
PaskualEtxeberriaUnsain,Berakoa,
otsailaren 26an, 75 urte.
Jose Maria Ziganda Agesta, Gazte-
lukoa, martxoaren 1ean, 92 urte.
Teofila Ruiz Sanz, Berakoa, martxo-
aren 2an, 96 urte.
Francisca Ustariz Telletxea, Irurita-
koa, martxoaren 3an, 90 urte.
Jose Garro Etxarri, Leitzakoa, mar-
txoaren 2an, 90 urte.
Mª Angeles Ganboa Azpiroz, Zuga-
rramurdikoa, martxoaren 3an, 66 urte.
FerminUrtxegiAgirre, Berakoa,mar-
txoaren 5ean, 86 urte.
Petra Goienetxe Irigoien, Zigakoa,
martxoaren 6an, 87 urte.
Javier Sukilibide Salaburu, Erratzu-
koa, martxoaren 7an, 76 urte.
Mª IsabelEneterreagaUgalde, Elgo-
rriagakoa, martxoaren 7an, 95 urte.
Mirari Mitxelena Aldaraborda, Lesa-
kakoa, martxoaren 9an, 51 urte.
Mª Socorro Tomasena Erregerena,
Goizuetakoa, martxoaren 6an, 90 urte.
Manolo Loiarte Etxeberria Txispas,
Goizuetakoa, martxoaren 7an, 59 urte.
Hilaria Markina Ruiz, Berakoa, mar-
txoaren 10ean, 91 urte.
Mª Jesus Gogorza San Martin, Lei-
tzakoa, martxoaren 11n, 82 urte.
Visitacion Etxeberria Jaurena, Ariz-
kungoa, martxoaren 11n, 85 urte.
Juan Pedro Arraztoa Mendikoa, Eli-
zondokoa, martxoaren 11n, 78 urte.
Jean Vincent Bidegarai, Sarakoa,
otsailaren 7 an, 91 urte.
MarieLouiseAnzizar,Sarakoa,otsai-
laren 9an, 94 urte
Marie Leizagoien, Sarakoa, otsaila-
ren 10 ean, 89 urte.
Laurentine Pikabea, Sarakoa, otsai-
laren 20an, 52 urte.

Naia Ezkurra Babaze, Saldiaskoa,
otsailaren 10ean.
Urko Muruaga Elizegi, Elizondokoa,
otsailaren 25ean.
NahiaAltzuriHernandez, Lesakakoa,
otsailaren 26an.
Gari Zelaieta Gorrotxategi, Etxalar-
koa, martxoaren 3an.
Nerea Etxeberria Escudero, Elizon-
dokoa, otsailaren 23an.

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

EZKONTZAK
Julio Cesar Nicoletti eta Maria An-
geles Olabe Oskariz, Argentina eta
Doneztebekoa, otsailaren 12an.

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

SORTZEAK

.

Juan Bautista
URROZ EZKURRA

V. URTEURRENA
Beran hil zen, 2010eko martxoaren 20an,

67 urte zituela
Gogorra da onartzea

gehiago ez zaitugula ikusiko
baina bizi garen artean

ez zaitugu ahaztuko.

EMAZTEA, SEME-ALABAK, BILOBAK ETA FAMILIA
Bere aldeko meza martxoaren 22an, 12:30ean

Berako San Esteban elizan.

Leonita Garaikoetxea
I. URTEURRENA

Zurekin batera zeharkatutako bideetan barna
oroitarazten dugu zure pausoen eleek

gure baitan pizturik mantentzen duten guztia,
haizearen deiadarra.

ZURE FAMILIA
Arraiozen, 2014/03/14

Pilar MITXELTORENA GAMIO
Donamarian hil zen, 2015eko otsailaren 13an,

98 urte zituela
Otsailaren hamairua markatutako eguna

bat-batean alde egin zenun amatxi kuttuna
bertze bide bat hartuaz gurea utziz iluna

nahiz ez zaigun itzaliko zuganako maitasuna
irautsitako guzia ta zure goxotasuna

ama, amatxi bikaina eta lagunen laguna
dagon lekuan dagoela atzenduko ez duguna!

FAMILIAK ESKERTZEN DU EGUN HAUETAN
GUREKIN EGONDAKOEI
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Manttaleko
Joseba
Larralde
hirugarren

TTIPI-TTAPA
638 korrikalarik lor-

tuzutenhelmugaratzea
martxoaren8aneginzen
Senpereko Trail laster-
ketaren laugarren edi-
zioan. 21 kilometroko
lasterketa burutzen
bizkorrena,Atharratze-
ko Beñat Marmissolle
izan zen (01:39:29), bi-
garren Mizuno-Endu-
ranceShoptaldekoCo-
ri Benoit (01:40:42) eta
Manttaleko Joseba La-
rralde beratarrak osatu
zuen podiuma (01:44:
18). Unai Santamaria
Manttaleko taldekidea
laugarren izan zen.
Emakumezkoen ar-

tean, VTT Labenne tal-
deko Sarah Dinclaux

izan zen bizkorrena
(02:10:48), PBA talde-
ko Vlaire Dubes biga-
rren (02:12:40)etaPBA-
koMaialen Pessans hi-
rugarren (02:18:49).
Eskualdeko korrika-

lariei dagokienez, gizo-
nezkoetan Sara Korri-
kakoEricEtchegarai17.
izan zen (01:56:58), Fa-

bienEzkurra taldekidea
21. (01:57:41) eta Igan-
tziko Biltokiko Mikel
Urtxegi 27. (02:00:37).
Emakumezkoen ar-

tean, Sara Korrikako
MurielleMigelgorri zor-
t z iga r ren i zan zen
(02:29:34) eta Mantta-
leko Andrea Gouraud
hamargarren (02:35:53).

SARA KORRIKA TRAIL
SaraKorrikaTrail las-

terkaldiaren hamarga-
rrenedizioamartxoaren
29an eginen da. 25 ki-
lometro luzeko proba
da, 1.443metrokodes-
nibel positiboa duena
eta 1.442 metroko ne-
gatiboa. Izen ematea:
www.sarakorrika.com.

MENDI LASTERKETAK � MARTXOAREN 8AN

638 korrikalarik bukatu dute
Senpere Trail lasterketa

ARGAZKIA: SPUC LASTERKA
Emakumezkoak eta gizonezkoak podiumean. Eskuinean, Joseba Larralde eta Santamaria.

ESKUALDEKO
KORRIKALARIAK
3 Joseba Larralde-Bera
17 Eric Etxegarai-Sara
21 Fabien Ezkurra-Sara
27 Mikel Urtxegi-Igantzi
32 Philippe Vacquie-Sara
34 Pascal Urruti-Sara
37 Iñaki Odriozola-Bera
38 AngeltxoAranibar-Bera
39 Iñaki Pikabea-Bera
42 Joseba Lasarte-Bera
44 Frederic Laxalde-SPUC
51 Julen Errandonea-Bera
63 Iban Zubieta-Bera
69 Xabi Garmendia-Bera
70 Asier Irazoki-Bera
73 Julen Pikabea-Bera
80 Iñaki Larrañaga-Bera
84 Stephane Zamora-SPUC
103 JMixel Goienetxe-Sara
128 Angel Subizar-Legasa
138 Oihan Perez-Bera
193 Brice Darraidou-Sara
195 JFrançoisAranburu-Sara
196 SébastienSaintMartin-Sara
197 Fabien Niquet-Senpere
198 Murielle Migelgorri-Sara
204 Martxel Elgart-Sara
218 Alain Lazkanotegi-Sara
219 Pascal Beratxategi-Sara
244 Patxi Ariztia-Bera
256 Txus Unsion-Bera
258 Andrea Gouraud-Bera
281 Manolo Gouraud-Bera
286 Pascal Larronde-Sara
446 SebastienEtxeberri-Amotze
511 Christelle Lekuona-SPUC
512 Maritxu Dibar-SPUC
533 Florence Betat-T-SPUC

TTIPI-TTAPA
Manttale taldea sa-

ritua izan da Nafarroa-
ko Mendiko kirolen eta
EskaladarenFederazio-
ak antolatutako ekital-
dian.JosemaHuiziketa
Txus Unsionek sari be-
reziakeskuratuzituzten

etaLoroPikabeaetaXa-
bierZubietarensenide-
akerebertan izanziren,
beraien izena darama-
ten sariak banatzen.
Josema Huizik tro-

feoa lortu zurenbetera-
noen kategorian (V1),
NafarroakoMendi Las-

terketen Txapelketan
lortutako3.postuari es-
ker. Gainera gonbida-
pena jaso zuen Nafa-
rroako taldearen izene-
nan Alhaurin El Gran-
den (Malaga) lasterke-
tan parte hartzeko hu-
rrengo apirilaren 28an,

bertanospatukodaEs-
painiakoMendi Laster-
keten txapelketa indibi-
duala eta taldekakoa.
Gran Senda de Mala-
ga-Trail Cara los Tajos
izeneko lasterketa ho-
nek31 kilometroko ibil-
bidea izanen du.

Txus Unsionek, Xabier
Zubietasaria lortuzuen,
lasterkaribeteranoenen
artean hobekien sail-
katua izateagatiketaJu-
lenPaniaguak irabazizu-
enLuisMariPikabeasa-
ria, gazteen artean ho-
bekien sailkatzeagatik.

MENDI LASTERKETAK � FEDERAZIOAREN SARIA

Nafarroako
Mendiaren Galan
saritu dute
Manttale UTZITAKO ARGAZKIA

Nafarroako Mendi Kirolen eta Eskaladaren Federazioak saritutakoak eta sari-emaileak.
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600 kilotan
laugarren izan
zen eta 560
kilotan
hirugarren

TTIPI-TTAPA
Ezpeletako (Lapurdi)

MerkatuPlazan jokatu-
kozirenmartxoaren7an
Euskadikosokatira txa-
pe l ke tako emaku-
mezkoen 375 kiloko hi-
rugarren eta azken jar-
dunaldiaetagizonezko-
en aurtengo 560 kiloko
txapelketa, saio baka-
rrean. Gizonezkoetan
Ñapurrak eta emaku-
mezkoetan Ibarra izan
ziren txapeldun.
Gizonezkoen560ki-

lotan, Ibarra gipuzkoa-
rra,Ñapurrak lapurtarra

eta Beti Gazte, Berrio-
zar eta Txantrea nafa-
rrak aritu ziren. 600 ki-
loko txapelketan beza-
laxe, Ñapurrak suerta-

tu zen txapeldun eta
Ibarra azpitxapeldun.
Lesakako Beti Gazte,
berriz,600kilokoan lau-
garren izan ondotik, pi-

surik arinenean podiu-
mean sartzea lortu zu-
en, hirugarren postua
eskuratuz,Berriozareta
Txantrearen aitzinetik.

HERRI KIROLA � LESAKARREK BRONTZEA LORTU DUTE 560 KILOKO KATEGORIAN

Euskadiko goma gaineko txapelketan
podiumera bueltatu da Beti Gazte

ARGAZKIA: XAGU-LESAKA
Ñapurrak, Ibarra eta Beti Gazte, 560 kiloko podiumean.

Hilaren 19an
Lekarozen
ariko dira 10,
12 eta 18 urtez
beheitikoak

TTIPI-TTAPA
Joan den urtean ha-

si zen lanean Mendita-
rrak-BRT taldearen es-
kola, errugbian ez ezik

herri kirolean ere. Lan
horrenondorioz,aurten
lehen aldiz errugbian
konpetitzen hasi dira
NafarroakoKirolJokoe-
tan, 10, 12 eta 18 urtez
beheitiko kategorietan.
Duela aste pare bat ha-
si ziren eta martxoaren
19an,SanJoseegunez,
Lekarozen jokatukodu-
te bigarren jardunaldia.
Zehazki bi eskoladi-

tuzte, bat Ultzaman eta
bertzea Lekarozen. Le-
karozkoan ortziraletan
18:00etan biltzen dira
27 neska-mutiko, Ma-
riano Iribarren, IñakiZu-
biri, Mattin Apezetxea
eta Xabi Urrutiaren ar-
durapean, baina nahi
duen guziarentzat za-
balik dagoela gogora-
razten dute. Ultzama-
koan 20 haur ari dira.

ERRUGBIA � NAFARROAKO KIROL JOKOETAN

Menditarrak
BRTko ttikiak
konpetitzen
hasiko dira

ARTE MARTZIALAK

Nazioarteko
Kenpo Kai kon-
bentzioa Beran
TTIPI-TTAPA
Nazioarteko kenpo kai
konbentzioaeginendu-
teBeranmartxoaren27,
28 eta 29an. Asteburu
horretan Espainia,
Frantzia, Italia eta Ja-
poniako kirolariak iza-
nen dira, ikastaro eta
txapelketa ezberdine-
tan parte hartzen, Toki
Ona kiroldegietan pa-
ratuko diren sei tata-
mietan.Nafarroakotxa-
pelketa ez ezik, nazio-
artekoakerebertanera-
bakiko dira.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Menditarrak-BRT taldeko neska-mutikoak.
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A. AROTZENA | ORONOZ
GorkaOteiza gidari-

ak aipatu digunez,
«martxoaren28an,Hon-
darribiko rallysprintean
hasteko intentzioa du-
gu,bainaduelaastepa-
re bat zirkuitoan ibiltze-
ko aukera izan genuen
entrenamendu gisa.
Martxoaren 21ean Eli-
zondokoGazte Eguna-
ren baitan eginen den
exibizio batean parte
hartzeko aukera eskai-
ni digute eta hori egite-
ko asmotan gaude».
Beraz, egiazko rally ba-
ten faltan,baztandarren
aitzinean erakustaldi
moduan agertzeko au-
kera izanen dute. Gan
den urtean bezala, aur-
ten ere Citroen Saxoa-
rekin segiko dute 1 di-
bisioan eta «hamar bat
proba egiteko asmoa
dugu, beti ere kotxea-
ren aberiak eta babes-
leak nola portatzen di-
renaren arabera».
OteizaetaBerho txi-

kitako lagunak dira eta
aurtengoahirugarrenur-
tea eginen dute elka-
rrekin, piloto eta kopi-
lotomoduan.Denaden,
Oteizak dionez, «Ima-
nol beti hor egonda tal-
dekide bezala asisten-
tziakegiten,kotxeapun-
tuan jartzenetamomen-
tu zailetan animatzen.
Ederki moldatzen gara
elkarrekin».
Elkar ezagutza ho-

rrenondorioz,emaitzak
ere politak eskuratu di-
tuzte: «Lehenengo ur-

tean, 2013an, Nafarro-
ko 1 klasean txapeldun
izanginen,bortzprobe-
tatik lau irabaziz,etasa-
ilkapen orokorrean hi-
rugarren postua galdu
genuen azken orduan,
Donostiko rallyanalter-
nadorea puskatu ge-
nuelako. Bertze bizpa-
hiru proba egin genitu-
enEuskadinbarrenaeta
1klasean iaprobaguzti-
ak irabazi genituen.
2014an bederatzi ka-
rrera egin eta zazpi ira-
bazi genituen, horieta-
ko bortz Euskadiko ra-
lly txapelketarako ba-
liagarriak.1dibisioan le-
henengoak izatea lortu
genuen eta laugarren

scrach sailkapenean,
zorte pixar batekin iza-
nik ere».

LAGUN ARTEAN ONGI
PASATZEA HELBURU
Joan den urtean

txapeldun izanagatik,ez
dioteapartekohelburu-
rik jartzen beraien jar-
dunari. «Gure helburua
–dioOteizak–betidanik
kotxea ahal den puntu
onenean egotea da,
ahalik eta karrera gehi-
en akitzeko, baina hel-
buru nagusia lagun ar-
tean ongi pasatzea da.
Horretaz aparte ira-
bazterik baldin badugu
hobe, egia erran gus-
tatzen zaigu txapelketa

batsegitzea,aunitzdis-
frutatu eta ikasten de-
lako».
Motormundua ttikia

zenetik gustatzen zaio
GorkaOteizari, «aitare-
kin joaten nintzen ger-
tuko karrerak ikustera,
gidatzeadagehiengus-
tatzen zaidana eta
gutxienabeti kotxearen
gaineanegonbeharde-
la, dena ongi atera da-
din, baina hori ere gus-
tora eramaten dugu».
Beti erratendenmo-

duan, kirol garestia de-
la onartzen du Oteizak,
baina «suertez betida-
nik izan ditut laguntzai-
leak eta hemendik es-
kertu nahi diet Big Mat
Menditxuriko Joxema-
ri, Pevi cableseko fami-
liari,CarroceriasMugai-
reko Otiliori, Magnako
Jose Antoniori, txapis-
tan Landabenei eta no-
la ez lagunei, familiari,
ba r r i dee i e ta ne re
emazteari guztia agu-
antatzeagatik».
Motor munduan be-

re ametsa zein den gal-
detuta, «kotxe ezberdi-
nekin bertze 100 urtez
korritzeko aukera iza-
tea» erantzun digu irri-
kaOteizak.Ezdirudiho-
ri betetzeko helburu e-
rraza izanendenik...Bu-
katzekobortzurtehaue-
tan lagundu eta ilusioa
eman dioten pertsona
guztiei eskerrak eman
nahi dizkie, «nere ame-
tsetako bat ezin hobe-
to egi bihurtzeagatik.
Milesker bihotzez».

ARGAZKIAK: JUAN MARI ONDIKOL, KOIKILIKLIK ETA JOSU URIBE

Gorka Oteizak eta Imanol Berhok lagun artean ongi pasatzea dute helburu.

Oronoz-Mugairiko Gorka Oteiza 7 urteko pilo-
toak eta Imanol Berho 28 urteko kopilotoak
Euskadiko Rally txapelketa irabazi zuten iaz, 1
dibisioan, Citroen Saxo bat gidatuz.

Txapelketa horretako bortz karreretatik lau
irabazi zituzten eta bertze hainbatetan ere
maila bikaina erakutsi zuten. Orai, martxo
hondarrean, denboraldi berri bati ekitekotan

dira Hondarribian, baina aitzinetik, larunbat
honetan Elizondon eginen den Gazte
Egunaren baitan erakustaldi batean parte
hartuko dute herritarren aitzinean.

Gorka OTEIZA | Oronoz-Mugairiko pilotoa

«Kotxea puntuan eduki eta karrerak
akitzea izaten dugu lehen helburua»

HELBURUAK
«Gure helburua beti-
danik kotxea ahal
den puntu onenean
egotea da, ahalik eta
karrera gehien akitze-
ko, baina helburu
nagusia lagun artean
ongi pasatzea da.
Hortaz aparte irabaz-
terik badugu, hobe»

AFIZIOA TTIKITATIK
«Ttiki ttikitatik gusta-
tu zait motor mun-
dua, aitarekin joaten
nintzen gertuko
karrerak ikustera eta
gidatzea da gehien
gustatzen zaidana».



35-26 irabazi
zieten
martxoaren
6ko finalean
Ezkurra II eta
Labakari

TTIPI-TTAPA
Erremonteko Gi-

puzkoako Diputazioa-
Promozio txapelketaren
finala jokatu zen mar-
txoaren 6an Donostia-
ko Carmelo Balda pilo-
talekuan. Bi bikotetan
bazen eskualdeko or-
dezkaririk, baina azke-
nean, Otaegik eta Aritz
Zubiri goizuetarrak 35-
26 irabazi zieten Jose-
txo Ezkurra II donezte-
barrari eta Labakari.
Otaegi eta Zubiri ez

ziren faborito,bainaon-
gi sartu ziren partidan
eta gerora erabakiga-

rria izanen zen aldea
hartu zuten (13-25). Ur-
dinek gauzak garbi zi-
tuzten eta ahal zenean
gibelekokoadroetarabi-
daltzenzutenpilota,La-
baka bilatuz eta Ezku-
rra II jokoansartzeasai-
hestuz.Lanhorretanbi-

kain ibili zen Aritz Zubi-
ri. Partidaren bigarren
zatian gorriak gehiago
sartu ziren jokoan eta
sei tantora ere hurbildu
ziren, baina zuloa han-
diegia zen ordurako.
Azkenean, Otaegi eta
Zubiri, 26-35 irabazle.

FinalekoonenaAritz
Zubiri izan zen, gorriek
aldea murriztu zutene-
an ere ongi eutsi bai-
tzion bikoteari. 2009ko
abenduan debutatu
zuenetik, goizuetarra-
ren lehen txapel ofizia-
la da.

ERREMONTEA � LEHEN TXAPELA PROFESIONALETAN GOIZUETARRARENTZAT

Otaegi eta Aritz Zubirik irabazi
dute Promozio txapelketa

ARGAZKIA: MAIALEN ANDRES
Binakako nahiz lau eta erdiko hartu duten pilotarietako batzuk, sari banaketaren ondotik.
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30-23 irabazi
zieten finalean
Etxarri aita-
semeei

TTIPI-TTAPA
Nafarroako bigarren

mailako paleta goma
txapelketako finala jo-
katu zen martxoaren
8an Iruñeko Lopez pi-
lotalekuan. Oronozko
Josu Goñi eta Joseba
Arizmendik 30-23 ira-

bazi zieten Etxarri I eta
Etxarri II aita-semeeieta
honenbertzez, Nafa-
rroako txapeldun berri-
ak dira.
Tanto ikusgarriak

ikustekoaukera izanzu-
ten pilotalekura hurbil-
duzirenek.Tartean,Oro-
noztik hurbildutako za-
leak ere izan ziren Iru-
ñean,etaargazkianage-
ri denez, txapeldunekin
erretratoaateratzekoeta
gero, elkarrekin La Ru-

na sagardotegian baz-
kaltzeko aprobetxatu
zuten.
FinalerdietanBaran-

diaran eta Otaegi kan-
poratu zuten oronozta-
rreketaorokorrean, txa-
pelketa borobila egin
dute, zortzi partida ira-
baziz.
Honela, Josu Goñik

arantzatxoa ere kendu
du, Nafarroako buruz
burukoetabortz eta er-
diaren barreneko txa-
pelketetan finaleraaile-
gatzea lortu bai, baina
galdu egin baitzituen.
Bietan azpitxapeldun
izanondotik, txapelho-
nekin gustora gelditu
da.

Aipatzekoa da urte
hasieranLesakako txa-
pelketan, bigarrenmai-
lako txapeldun ere su-
ertatu zela Goñi, ordu-
an Berhorekin bikote
eginez. Orain, Oiar-
tzungo txapelketan ere
ari dira Goñi eta Berho
eta laister Idiazabalgo-
an hastekoak dira.

PALETA GOMA � BIGARREN MAILAN

Goñi eta Arizmendi
Nafarroako
txapeldun

UTZITAKO ARGAZKIAK

Goñi eta Berho, Oronozko zaleekin eta txapelarekin.

ERREMONTEA

Sagardoaren
txapelketa
abiatu da

TTIPI-TTAPA
Bimultzotanbanatuta-
ko sei bikote hasiak di-
ra Sagardoaren V. txa-
pelketan: Ezkurra-Agi-
rrezabala, Uterga-Ola-
zar etaEzkurra II-Ion (A
multzoa) eta Zeberio II
-Endika, Etxeberria IV-
EtxeberriaIIIetaMatxin
III-Barrenetxea (Bmul-
tzoa). Ligaxka martxo-
aren 28an akituko da,
apirilaren 2an finalerdi-
ak eta apirilaren 25ean
finala.Finalerdietakoira-
bazleekelkarrenkontra
jokatuko dute eta hori
irabaztenduena finale-
an izanen da. Baina fi-
nalerdia galtzen dute-
nek ere izanen dute fi-
naleanaritzekoaukera.
Bi galtzaileek elkarren
kontra jokatuko dute
errepeska eta finaler-
dietako irabazleen ar-
teko lehiako galtzai-
learen kontra jokatuko
du bigarren txartela.
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Erakusketak
LEITZALDEA
Emakumeak sarean,
Txiapasekin
elkarlanean
Martxoaren 9tik
30era.

ELIZONDO
Margo erakusketa
Apirilaren 5era arte
Juan Luis Toralbaren
lanak, Arizkunenean.

ETXALAR
Argazki erakusketa
Martxoaren 19an Pa-
kistan barrutik Kultur
Etxean, 19:30ean.

Hitzaldiak
IRURITA
‘Enda’ liburuaren aur-
kezpena eta Euskal He-
rriko mitologia hizpide
Martxoaren 21ean To-
ti Martinez de Lezea
Jauregiarte tabernan,
19:00etan.

ETXALAR
Ixiar Rozasen
‘Beltzuria’ liburuaren
aurkezpena
Martxoaren 19an Kul-
tur Etxean 18:00etan.

Tailerrak
ARANTZA

Sexualitate tailerra
Martxoaren 20an es-
kolan, 22:00etan. Edo-
zeinentzat irekia.

Anixe Elkartearekin
eskulan tailerra
Apirilaren 7tik 10era
haurrentzat. Izena
martxoaren 31 baino
lehen.

DONEZTEBE
Barreterapia
Martxoaren 27an.

LESAKA
Oinarrizko argazkigin-
tza digitalaz ikastaroa

Apirilaren 15etik ekai-
naren 3ra Beti Gaztek
antolatua. Izena: 689
285535.

Kontzertuak
ELIZONDO
Haur kantari jaialdia
Martxoaren 21ean
18:30ean Lur Aretoan.

Aralar Udal Musika
Eskolakoen pop-rock
kontzertua
Martxoaren 27an
Arizkunenean
18:30ean.

Baztango Udal Musika
Eskolakoen

entzunaldiak
Martxoaren 30ean eta
31n 17:00etan eta api-
rilaren 1ean 16:30ean
Arizkunenean.

Trikidantz taldea
Martxoaren 28an
Lur Aretoan.

Korrontzi eta Guratz
Dantza Taldea
Apirilaren 4an
Lur Aretoan.

DONEZTEBE
Mendi abesbatzaren
eskutik
Martxoaren 27an
Sacra musikaren

kontzertua, elizan,
20:30ean.

BERA
Bera kantari
Martxoaren 28an
Illekuetatik 19:00etan.

Antzerkiak
IRURITA
‘Amodioaren ziega’
helduendako antzerkia
Martxoaren 22an
Gizarte Bilgunean,
19:00etan.

Ipuin-kontalariak
BERA
4-8 urte bitartekoentzat
Martxoaren 27an
Ixabel Milletekin, Libu-
rutegian, 18:00etan.

Filmak
DONEZTEBE
Zinema
Martxoaren 22an
Dolittle doktorea 3
filma ikusgai (16:30).

BERA
Dokumentalak
Martxoaren 23an
Aulki hutsak 17:00etan
Beralandetan.
Martxoaren 23an
Berako organoaren
inguruko dokumen-
talaren aurkezpena,
San Esteban elizan.

LEITZA
‘Loreak’ filma
Martxoaren 22an
19:30ean Zineman.

Dantzak
ELIZONDO
Bailableak Baztango
dantzarien eskutik
Martxoaren 22an
12:45ean plazan.

LESAKA
Dantzaz konpainiaren
ikuskizuna

Martxoaren 28an
Itzalak-Txoriak; Arriaga
eta Laboa, dantzaren

LEITZALDEA | 2015.03.30
Txiapaseko emakumeekin
elkarlanean

Martxoaren 9tik 30era Txiapa-
sekoYachilemakumeenetxeko-
munitarioeninguruanargazkiera-
kusketa ikusgai izanen da Lei-
tza,Goizueta,AranoetaAreson.

Erakusketak

LESAKA | 2015.03.28
Dantzaz konpainiaren ikuskizuna
Kultur Etxean

Itzalak-Txoriak; Arriaga eta La-
boa, dantzaren bidez elkarturik.
Ikuskizun hori eskainiko du Dan-
tzaz konpainia ezagunak Kultur
Etxean, 20:00etan.

Dantzak

SARA | 2015.03.29
Sarako mendi lasterketa eta
martxa

15 kilometroko mendi martxa
07:30etk 08:30era abiatuko da
eta25kilometrokomendi laster-
keta 09:00etan. Xehetasunak
www.sarakorrika.com-en.

Mendia

martxoak 19 - apirilak 2

PROPOSAMENA
NAFARROA
Nafarroako Bertsolari
Txapelketako finala

Zortzi bertsolari ariko di-
ra martxoaren 28an Na-
farroako Bertsolari Txa-
pelketako finalean. Eli-
zondoko frontoian joka-
tuko da, 17:00etan hasi-
ta. Sarrerak salgai dau-
de Elizondon Fantxiken
eta Intza ostatuan, Le-
sakan okindegian, Lei-
tzan Maimur liburu-den-
dan eta www.bertsosa
rrerak.eus atarian. 18
euro dira baina 12 euro
Elkarteko bazkide eta 16
urtez azpikoek.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58
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bidez elkarturik,
Harriondoa Kultur
Etxean, 20:00etan.

Bertsoak
ELIZONDO
Nafarroako Bertsolari
Txapelketako finala
Martxoaren 28an
Baztan pilotalekuan,
17:00etan.

IGANTZI
Bertso afaria Korrika
Kulturalaren baitan

Martxoaren 21an Julio
Soto eta Iker Zubeldia-
rekin (21:00).

Azokak
ELIZONDO
Baztango artisauak eta
bertako produktuak

Martxoaren 21ean
10:00etatik 14:00etara
plazan.

SARA
Artearen egunak
Martxoaren 27tik 29ra
Lur Berri gelan.

ELIZONDO
Baztango artisauak
Apirilaren 2 eta 3an.

BAZTAN
Gasnaren Astea eta
Udaberriko Feria

Apirilaren 2tik 10era.

Lehiaketak
BERROETA
Argazki lehiaketa
Apirilaren 23ra arte
aurkez daitezke lanak.

Ospakizunak
ARANTZA
Korrika Ttikia
Martxoaren 27an
16:00etatik aitzinera.

SARA
Korrika datorrela eta
poteoa eta gaualdia

Martxoaren 21ean
eusko poteoa Saranga

›

BasklinkEuskalHerriko turismoeskaintzaguztia
bildu eta promozionatzen duen plataforma di-

gitala da. Aitzindaria da bide horretan, Euskal He-
rriko zazpi herrialdeetako turismo-eskaintza osoa
gune berean biltzen duen lehenbiziko ataria bai-
ta. Bisitariei zein euskal herritarrei zuzenduta da-
go, eta helburu nagusiak mugaz gaindiko turis-
moa eta barne turismoa sustatzea direla adiera-
zi dute plataformatik. Webgunea atalka banatua
dago. Alde batetik, Euskal Herrian barna egin dai-
tezkeen ibilbide tematikoak kontsulta daitezke;
bertzalde, informazioa eskualdeka ere ageri da;
esperientziak eta lo eta jateko lekuak ere kontsul-
ta daitezke; toki jakin batera nola iritsi daitekeen
jakiteko azalpenak ere eskaintzen ditu web orriak;
bloga ere badu... Eta informazio hori guztia eus-
karaz, gaztelaniaz eta frantsesez kontsulta dai-
teke.

Anai Arrebak taldeko kideek ibilbide luzea dute.
Muturrekomusikasortuetahorihainbat tokitan

erakutsi ondotik, 2010eanAnai Arrebak sortu zuten,
rockeroakdiskomusikaeginez.EuskalHerrikomusi-
kaeszenarifreskotasunaemanzionnew-wave,disco
etapost-punkproposamenvintagebezainberritzai-
le eta dantzagarriak. 2012an ezagutzera emandako
lanluzeakdantzabai,bainabihotzekoakekiditunahi-
ko balitu bezala, lehen lanaren urgentzia sakrifikatu
etadantzagarritasunaindartuzuen.Biurte luzepasa-
tu dira ordutik eta anai-arrebak diren horiek distor-
tsio eta abiadura zoroaren aitzinetik izan zuten fami-
lia sustraien bila aritu dira. Eta erabaki dute propio
duten energia sutsu hori baretzen ahalegindu eta
barruan daramaten pop-a azaleratzea. Pop-a bai,
ahotsetamelodia itsaskorretan;musikabeltza,dan-
tzarazten gaituen alfonbran; elektronika, erritmo eta
bultzadagehigarrihorretan; rocka,ezkutatuezinden
DNAn...

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Bonberenea, 2015

Anai Arrebak

Musika

ANAI ARREBAK

Euskal Herriko turismo
eskaintza biltzen duen

webgunea

Internet

WWW.BASKLINK.COM

Eetahemenezdaezergertatu.NafarroakoKutxa-
ren galeraren aitzinean, bertze aldera begiratu

dute Nafarroako elite politiko eta ekonomikoek. Eu-
ren erabakien ardura isiltasunezko belo batekin es-
tali nahi dute, baina liburu honek belo hori altxatzea
du helburu. Nafarroako finantza erakunde nagusia-
ren hondoratzearen nondik norakoak azaldu eta ar-
duradunak erretratatzen ditu Joxerra Senar kazeta-
riak bere lehendabiziko liburuan. Bere irudiko, Fran-
corendiktaduragaraianetaondotik,CANNafarroako
eliteekonomikoetapolitikoarentresnaizanda:«CAN
erakundegarrantzitsuaizandaNafarroanagindudu-
ten alderdientzat, eta orain ematen du hura galduta
ezdeladeusgertatu.Jarrerahoriberaienerantzukizu-
na saihesteko asmo argi baten ondorio da. Baina
Kontuz elkartearen lanak, zenbait kazetari eta ko-
munikabiderenak eta gizartearen presioak behartu
ditu azalpenak ematera». Erantzuleen zerrendaren
«puntaren-puntan» Miguel Sanz jarri du idazleak.

Pamiela, 2015

CAN: eta hemen ez da
ezer gertatu

Liburua

JOXERRA SENAR

txarangarekin,
18:30etik aitzinera.
22:00etan gaualdia
Gaztetxean.

ELIZONDO
Baztango Gazte Eguna
Martxoaren 21ean.

BERA
Bertako hazien eguna
Martxoaren 28an.

SUNBILLA
Malerrekako herrietako
eskolen V. Joko
Topaketa
Martxoaren 31n.

Mendi ateraldiak
BAZTAN
Korrika Kulturala
Martxoaren 19an
Elizondotik Urepele-
ra,09:00etan abiatuta.

Baztango
Mendigoizaleen irteera
Martxoaren 29an
Almandoztik Gartzaga-
ra, 08:00etan abiatuta.

ETXALAR
Zapingorri taldearen
ateraldiak
Martxoaren 22an Bo-
nozorrotzera.
Martxoaren 29an Al-
kurruntzera.

DONEZTEBE
Malerrekako Gure Esku
Dago lantaldearen
ateraldiak

Martxoaren 21ean
Mendaurrera.
Martxoaren 29an
Leurtzara.

LESAKA
Hondarribitik
Donostiara
Martxoaren 29an.

SARA
Sarako mendi
lasterketa eta martxa
Martxoaren 29an.
Lasterketa 09:00etan
hasiko da eta martxa
07:30etik 08:30era.
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Nahikoalokairumerkea.
�653 385136.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

BERA.Herrierdianetxe-
bizitza errentan hartuko
nuke. Beheko solairuan
eta lur eremu ttiki bate-
kin.� 620 848111.

ETXEBIZITZAK
konpartitzeko

BERA.Neskaedomuti-
la behar da Agerran pi-
sua konpartitzeko. Per-
tsona ordenatua eta ar-
duratsua.�662585965.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

LESAKA.Eltzetakopla-
zanlurazpikogarajeitxia
salgai. �646 774117.
ELIZONDO.BraulioIriar-
te karrikan lokal komer-
tz ia la salgai . � 606
412868.
ELIZONDO.ErlategiKa-
rrikan garajea salgai.
�606 412868.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko

LESAKA. Eltzeta karri-
kan 2 lokal, bakoitza
44m2koa,errentanema-
teko. Aukera dago biak
batera (88m2) edobaka-
rra (44m2) alokatzeko.
�600 657020.

GOIZUETA.Eguzki-Leku
etxeasalgai,bibizitzaegi-
teko aurreproiektuarekin.
�649 753484.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

DONEZTEBE. Duplexa
errentan emateko. Su-
kaldea,egongela,komu-
na eta 2 logela. 350 eu-
ro. Pisua estrenatzeko
dago. �674 847735.

ETXALAR.LarrapilSarri-
ku karrikan etxea erren-

eta dena kanpora begi-
ra. 100m2. Bitartekorik
gabe eta momentuan
sartzekoprestdago.450
euro h i lean . � 686
378154.
DONEZTEBE. 2 logela-
kopisuargitsuaerrentan
emateko.300euro.�667
334139 / 618 834892.
SANLUCAR DE BA-
RRAMEDA (Cadiz).Ati-
koa errentan emateko,
garajearekin. Erdigune-
an.Egun-datainteresga-
rriak: apirilean Sevilla,
maiatzeanJerezetaRo-
cioa, ekaineanSanlucar
de Barrameda... �618
962650.
BERA.Etxebizitzaerren-
tan emateko. 3 logela, 2
bainugela, berogailua,
t ras te lekua . � 678
363398 / 678 305250.
IRUÑEA. Txantrea au-
zoan logelabaterrentan
emateko. Pisukide eus-
kaldunaetaIruñekoerdi-
gunetik 10 minutura.

tanemateko.Herrikobis-
ta zoragarriak dituen to-
ki paregabea. 3 logela,
2bainugela,sukaldea,2
egongela,despentsaeta
trasteleku handia. Oso
eguzk i tsua . � 687
766971 / 688 842054.

ELIZONDO.Pisuaerren-
tan emateko. 3 logela,
mobleztatuaetakalefak-
zioarekin.�676707620.
LESAKA. Etxebizitza
errentan emateko. 4 lo-
gela,egongela,komuna
etasukaldea.3. solairua

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI.
Etxebizitza salgai, 60
m2ko bajerarekin. Etxe
mobleztatua,berogailua,
igogailuaetatrastelekua-
rekin. Bajera eta etxea
elkarrekin. 112.000 eu-
ro negoziagarriak. Nahi
izanez gero, aparte ere
salgai. �948 585036.

ELIZONDO. Akullegi ka-
rrikan2logelakopisuasal-
gai. Prezio oso ekonomi-
koa. �646 774117.

ORONOZ-MUGAIRI.
Etxebizitzaberria,moblez-
tatua, igogailua eta bero-
gailuarekin. Logela bat,
bainugela bat, sukalde-
egongelaeta trastelekua.
72.000eurotansalgaiedo
300eurotanerrentanema-
teko. �626 463576.
BERA.Altzatekarrikanpi-
sua salgai, zaharberri-
tzeko.�948630446/635
729858.
ELIZONDO. Etxebizitza
salgai Abartan Karrikan.
Berogailua, igogailua eta
gara jearek in . � 606
412868.

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58
info@ttipi.eus edo erran.eus

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

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

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

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 56 0703304329 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,
bordak, lokal komertzia-
lak eta nabeak salgai.

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

URDAZUBI
- Etxe berri bat salgai,
mobleztatua. 2000
m2ko lursailarekin.

DONEZTEBE
- Aukera: 102 m2ko
pisua salgai. Egoera
oso onean dago. 3
logela, jangela, egon-
gela, 2 komun, sukal-
de mobleztatua eta
17 m2ko trastelekua.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 47 € (+5,00)

Zerri gizena
1,133 € kiloa. (+0,020)

Zerramak:
0,450€Kg/bizirik. (+0,020)

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 4,16
1.koa 4,96
2.koa 3,78
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,26
1.koa 4,00
2.koa 3,83

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretzemestizoak:
urruxak 120,00
idixkoak 210,00

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00
idixkoak 160,00
Zaldikoak:€/k
Sortuberriak: 3,00/3,10
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 5,90/6,50
8-10 kilokoak: 5,50/5,70

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(otsailaren 27tik martxoaren 6ra bitarteko prezioak)
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IRUN. Ostatua errentan
emateko. Geltokia eta
Zona Limite diskoteka-
tikhurbil.Hirigunean.Eki-
patua. Prezio negozia-
garria. �636 858512.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan hartzeko

BERA.Bajerabaterren-
tan hartu nahi da. �637
225587.

LURRAK/ORUBEAK
salgai

BERA. Etxea eraikitzeko
partzelaurbanizatuaksal-
gai. Deitu 18:00etatik ai-
tzinera. �618 963226.

LANA
eskariak

Etxekolanakeginetaadi-
nekoaketahaurrakzain-
tzeko emakumea prest
dago.Esperientziaduna.
Ahal bada goizez.�948
630914 / 678 903294.
ARANTZA. Neska bat
etxekolanetan,zerbitza-
ri, sukaldari laguntzaile,
umeak eta adinekoak
zaintzen ariko litzateke.
�606 304610.
BAZTAN, MALERRE-
KA, BORTZIRIAK. Mu-
tileuskaldunaordukaedo
lanaldi osoan aritzeko
prest dago; sukaldean
eta barran esperientzia,
jendarterakodohainekin.
Ordutegizeinegutegial-
detikmalgutasuneraba-
tekoa. �948 453228.
Hemengo neska eus-
kalduna haurrak zain-
tzen edo etxeko lanak
egitenarikolitzateke.Es-
perientziarekin. �616
037637.
IPARRALDEAeta IRU-
ÑEA ALDEA. Emaku-
meainternabezalalane-
anarikolitzateke:etxeak
garbitu, haur edo hel-
duak zaintzen. �605
527716.
BAZTAN, DONEZTE-
BE... Pertsona helduak
zaindu eta ezintasunen
batduenjendeazaintze-
koetaostalaritzalaneta-
rako emakumezkoa
prest. Mantentze lanak
egitekoezagutzaereba-
du (margotzeak, lore-
zaintza...).�677643475.

Neska euskaldun ba-
tek dendan esperien-
tziarekin,umeakzaintzen
edobertzeedozeingau-
zatan lan eginen luke.
�687 222320.

LANA
eskaintzak

ZUGARRAMURDI.Ka-
ttalin jatetxean frantse-
sa dakien eta esperien-
tzia duen zerbitzaria be-
har da. �948 599146 /
948 599009.
IBARDIN.Arropaetaza-
pata-dendan lan egite-
ko lagun bat behar du-
te, esperientzia duena
eta frantsesez dakiena.
Bidali curriculuma:beo
laetxea@gmail.com.
IBARDIN. Benta ba-
tean zerbitzaria behar
da egun erdiz lan egite-
ko.Esperientziarekineta
frantsesez dakiena: Bi-
dali curriculuma: beo
laetxea@gmail.com.
URDAZUBI. Ikaburuaja-
tetxean, igande eta jai-
egunetan lanean aritze-
ko zerbitzaria eta frega-
deran aritzeko pertsona
bana behar d i ra ,
12:00etatik 16:00etara.
�948 599222.
URDAZUBI.Montxoja-
tetxeanemakumesukal-
dariabeharda.Esperien-
tziaduena.�948599039.
BaztanIkastolarenerre-
lebo kontratua betetze-
koeta lanpoltsaosatze-
ko deialdia. Lehen Hez-
kuntzakoirakasleainge-
leseko B2, C1 edo Hiz-
kuntzEskolakomailaau-
rreratuadutenakedo in-
gelesaespezialitateadu-
tenirakasleak.Eskaerak
martxoaren 30era arte
Baztango Udaletxean,
astelehenetikortziralera
09:00etatik 14:00etara.

ZERBITZUAK
klase partikularrak

ELIZONDO. Gainditu
inge lesa ! 2015eko
martxotikmaiatzeraEli-
zondon.Astelehenetan
17:30etik 19:00etara
edo 19:00etatik 20:30-
era. Apuntatzeko epea
martxoaren 8tik 16ra.
�659 948926 / diana
iniesta@hotmail.com.

ZERBITZUAK
zurgindegiak

ZERBITZUAK
denetarik

SUNBILLA.Nireetxean,
0-3 urte bitarteko hau-
rrak zaintzeko zerbitzua
eskaintzen dut. �678
537607.

MOTORRAK
tailerrak

MOTORRAK
salgai

Suzuki Burgman Eje-

cutive 650 c.c motorra
salgai.16.000KM.2005.
urtekoa.Egoerabikaine-
an.Erabileraezagatiksal-
gai. �689 702441.

ANIMALIAK
salgai

Behor ttikiaetamantsoa
salgai.�687 950373.

ETXALAR. Behi ernaria
etaurtebatekomigasal-
gai. �948 635182.
Hiru ahari mutur gorri
salgai, gazteak. �697
440590.

Biastoedersalgai,ama
kumearekin eta ernari.
Prezio negoziagarria.
�690 181644.
Basurdeehizakobi hila-
beteetaerdikozakurku-
meaksalgai.Aitasabue-
soetaamagrifona.Des-
parasitatuak,txertatuak.
120euro.�637466110.

HERRIKO OSTATUAREN ERRENTAMENDUA
Udal honek lehiaketa irekirako deia egiten du Herriko ostatu eta
jatetxea errentan emateko.
– Errentamenduaren iraupena: 5 urte, luzagarria.
– Hileko errenta: 365,00 euro + BEZa. Hau izanen da
hasierako prezioa.

– Lehiaketan baloratuko dira ustiapen proiektua eta eskaintza
ekonomikoa.

– Behin-behineko fidantza: 600,00 euro.
– Aurkeztu beharreko agiriak : Baldintza pleguan
adierazten direnak.

– Proposamenak aurkezteko epea: 2015/04/10eko 14:00
arte.

– Baldintza plegua interesatuen eskura dago Udaletxean eta
udalaren web orrian (www.etxalar.org)

Etxalar, 2015eko otsailaren 28an
Alkatea, Miguel Mª Irigoien Sanzberro

ETXALARKO UDALA

IGANTZIKO
UDALA

Igantziko Udalak erabaki
du herriko ostatua den La
Villan taberna eta jatetxe
zerbitzua errentan emate-
ko prozedura irekitzea.
Administrazio baldintza
partikularren agiria inte-
resduneneskuradagoUdal
Idazkaritzan.

Igantzi, 2015.03.06
Alkatea, M. Lourdes

Ibarluzea Irureta

LA VILLA ostatua
eta jatetxearen
errentamendua
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urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,38€ko 11 edo 22 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

Arantzako
ALAZNE

BALEZTENA

GOÑIk 3 urte
bete ditu mar-
txoaren 14an.
Zorionak familia
guziaren
partetik!

UDANE GARMENDIA IRIGOIENek urtea
beteko du martxoaren 20an.
Aunitz urtez eta muxu potolo bat
gure neskatxa alaiari Oier, Enea,
Ainere, Alaitz, Ane, Ioritz, Intza,
Aroa, Beñat, Elaia, Ekaitz eta
Ibairen partetik.

Leitzako OIHAN BARAIBAR LOIARTE
gure pottotto haundiari zorionak
bost urte egingo dituelako mar-
txoaren 18an. Muxu asko asko.

Nire osaba JOXE MARI ELIZONDO

SEGUROLAk urte pila bat beteko
ditu martxoaren 23an. Aunitz
urtez osaba! Amonarekin batera
bazkari goxo-goxoa prestatu eta
postrerako helatua ez ahantzi!

Amona ANTTONIk, osaba JOXE
MARIk eta IZEIk 167 urte beteko
dituzte martxoaren 13, 16 eta
23an. Mila zorion hirukote familia
guztiaren partetik!

Zorioonaak AINARA! Ongi pasa
zure eguna eta afari goxo-goxo
baten esperoan gelditzen gara.
Muxu haundi bat familia guziaren
partetik eta berexiki bi muxu
haaundi Leiane eta Naikari alaben
partetik!

MMEERRKKAATTUU TTTTIIKKIIAA

ANARTZ EZKURRA
SANZ sunbilda-
rrak 5 urte bete-
ko ditu apirilaren
9an. Zorionak
Leitzako familia-
ren partetik. Gure
etxe ko pailazoa-
rentzat muxu bat.

ANE TELLETXEAk
 13 urte beteko
ditu martxoaren
18an. Zorionak
familia guztia-
ren partetik eta
egun on bat
pasa dezazula.

Berako XUANE ALTZUGUREN

IRATZOKIk urtea eginen du
 martxoaren 23an. Zorionak familia
 guziaren partetik eta berexiki
Maddalen, Julene eta Gorkaren
partetik.

EÑAUT BABAZE SALABU RU zubieta-
rrak 3 urte beteko ditu. Aunitz
urtez
morroxko eta muxu potolo-poto-
lo bat atautxi, amatxi, izeba-
osaba eta berexiki Luaia eta
Egoi lehengusuen partetik.
Berendu goxoaren esperoan
gaude.

Erratzuko IKER ITURBURUA JAURENA
eta ENAITZ BIKONDO JAURENAk
martxoaren 11n eta 18an urteak
beteko dituzte. Zorionak familiaren
partetik eta bereziki Aritz eta
Naroaren partetik. 

Zubietako
EÑAUTek 3 urte
beteko ditu.
Muxu haundi
bat atta eta
amaren partetik.
Ongi pasa
eguna!

 Narbarteko IRAIA
MARTIN ARGAINek
mar txoaren 24an
3 urte beteko ditu.
Zorionak etxeko
printzesa politena-
ri eta 3 muxu fa   -
milia eta berexiki
Juneren partetik!

Zugarramurdiko
MAIALEN ETXABE

OLAGARAI k 11
urte beteko ditu
martxoaren
26an. Zorionak
familiaren
 partetik!

Aurtizko EKIÑE MINDEGIAk apirila-
ren 2an urteak beteko ditu.
Zorionak eta muxu haundi bat
familia guztiaren partetik eta
berexiki Leiane eta Naikari
 iloben partetik. Zorionak izeba!
Berendu goxoa prestatu!

ASIER TELLETXEA REKARTEk 3 urte
beteko ditu martxoaren 26an.
Zorionak moñoño! Zure familiaren
partetik.

ALAZNE ALTXU

MITXELENAk 4 urte
beteko ditu mar -
txoaren 31n. Au -
nitz urtez fa mi lia
guzia eta be rexiki
Eñaut, Oier, Aratz,
Intza eta Ainhize -
ren partetik.

Arantzako AINHI ZE

SAN JUAN TA BER -
NAk 7 urte be te
ditu martxoaren
6an. Zorionak
familia guztia eta
berexiki Enauten
partetik. Muxu
haundi bat, polita.

Etxalarko JULENE
DANBORIENA IBA -
RRAk 5 urte be te -
ko ditu mar txoa -
ren 19an. Zo rio -
nak eta muxu
bat gure nexka -
txa alaiari fami-
liaren partetik.

Zubietako EÑAUT
BABAZE SALABU -
RUk martxoaren
21ean 3 urte be -
te ko ditu. Mu xu
bat Iruritako ama -
txi eta izeba-osa-
baren partetik.
Ongi pasa eguna!

Aunitz urtez
AINARA! Hemen
ez egonagatik
zer uste zenuen
atzenduko gine-
la? Ez, ez! Ongi
pasa eguna, kon-
paina ederrean
zaude eta!

Gure lesakar
padrazoak
 urteak bete ditu
martxoaren
16an. Aunitz
urtez AITOR!
Seguru gaude
ongi ospatu
 izanen duzula!  

Aunitz urtez
JOXEMA, mar -
txoaren 16an
urteak bete ditu-
zulako. Berandu
baina seguru
gabiltza e! Go -
sariarekin oroitu
ginen... Jijiji!

ANIMALIAK
oparitzeko

LEITZA. 3 zakurkume
oparitzeko, ardi zakurrak,
hilabete batekoak.  �948
510224.

DENETARIK
salerosketak

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xehe -
tua. �659 867287/ 699
461394.
Ile naturala duen pelu-
ka salgai, gaztaina kolo-
rekoa eta sorbaldaraino-
koa. Sare berezia du, ona
da eta onkologiarako ego-
kia. �609 083342.
Estreinatu gabea dago-
en Pioneer markako Ho-

me Cinema salgai. Eki-
po bikaina. Prezio hagitz
ona. �629 734263 (Arra -
tsaldetan).

Bigarren eskuko joste-
ko makinanahi dut. �662
585965.
Zortzi marmolezko ma-
hai salgai, zortzi lagunen-
dako (oktogonalak). �948
585036.
Sei altzairuzko fregade-
ra salgai, haundiak, 1,5
metro luze, forma boro-

b i ldunarek in .  � 948
585036.
ORONOZ. Egurra xehe-
tua salgai. Pagoa eta hari -
tza. Etxera eramanen da.
�676 242520.

Gurpildun aulki elektri-
koa salgai. Berri-berria.

Rumba Quick markakoa.
Prezioa ezin hobea! �635
875730.

Gasezko sukalde indus-
tr ia la sa lga i .  � 948
585036.

DENETARIK
galdu-aurkituak

DONEZTEBE. Zabala
enpresaren parean Sony
Xperia L sakeleko telefo-
noa agertu da. �649
901395.

MALEN IPARRAGIRRE OTEIZAk 
martxoaren 20an 2 urte beteko
ditu. Ongi pasa printzesa!
Larunbatean giro ederrean
 ospatuko dugu. Marrubizko
muxuak etxeko guztien partetik.








