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Arreta «bertsoan jarrita» eta txapelketak sortu
ohi zizkion tentsio eta mamuak etxean ahaz-
tuta igo zen Julio Elizondoko oholtzara «nire
buruarekin pakean eta lasai sentitzen nintzen,

presiorik gabe». Saio borobila osatu eta hiru-
garrenez jantzi du Nafarroako txapel beltza.
Dena den aitortu digu txapelak berak baino
«bertsotan gustora egin izanak, Elizondon

sortu zen giroak eta denon artean final ederra
osatzeak gehiago betetzen» dutela. Finalaren
errepasoa egin eta bertsolaritzak bere bizitzan
duen tokiaz ere hitz egin digu gorritiarrak.

Eneritz IRAOLA | GORRITI
Hirugarren txapela du-
zu. Esanahi bereziren
bat badu?
Egia esan txapela lor-
tzeari baino gehiago be-
giratzen nion saio on bat
egiteari, batik bat ber-
tsoaren gainean jarri na-
hi nuen begirada. Beste
urtebatzuetan txapelke-
tako zurrunbiloak irentsi
izan nau: puntuazioak,
gaiak, final on bat egin
nahiak,finalondorenak...
beldurra eta mamu as-
ko, tentsioa sortu izan
dizkit.Aurtenindarguztia
bertsoanbakarrik jartzea
lortu dut eta horixe izan
dafinalakutzididansen-
tsaziogozoena,txapelak
berakbainogehiagobe-
tetzen nauena. Kanta-
tzekomomentuan,ohol-
tzara igoaurretik,bezpe-
ratan... nire buruarekin
pakean sentitu naiz eta
lasaitasun handiagoz
osatu ditut bertsoak.
Elizondonsortuzengi-
roak ere lagunduko
zuen horretan...
Nik orain artean bizi izan
dudan finalik ederrena
izan da. Giro aldetik izu-
garria izan da, bertsola-
riok elkartuta geunden
etaentzuleaereoso hur-
bil sentitu genuen.Fron-
toira sartu ginenetik, le-
henbizikoagurretatik,na-
bari zengiroberezia.En-
tzuleaematekogogozze-
goen, baina baita jaso-
tzeko gogoz ere. Txaloz
etaberotasunezerantzu-
tendizutenean,bertsoon
bateskaininahidiezubu-

eltan. Bion arteko lotura
hori gauzatu zen. Umo-
rea, hunkidura momen-
tuak...arratsaldemajikoa
izan zen.
Kartzelako gaiak ere
eman du zeresana..
Gaia entzundakoan en-
tzuleen artean sortu zen
marmarrak nabarmen
utzi zuen berdintasuna
oraindik oso urruti da-
goela. Emakumeen se-
xualitateaz ez dela natu-
raltasunezhitzegitenge-
ratuzenagerian.Gaiapur-
tzailea iruditu zitzaidan
jendeabiluztealortuzue-
lako,deserososentitzea.
Baina izan zuen ondorio
positiboa ere, bertsoak
entzundakoan,bospasei
minutuz pentsarazi eta
aurpegiko espresioa al-
datu zitzaien askori,

barrukoespresioaereal-
datuzitzaielako.Iruditzen
zaitgaihori izanzelaarra-
tsaldehorretanpasazen
gauzarikhoberenetakoa.
Entzuleetako batzuk e-
txera beraienburuarekin
haserre, baina pozik jo-
an zirela uste dut, gaia
emandakoan ohartu ez
zirengauzabatetazohar-
tu zirelako bertsoak en-
tzundakoan.
Txapelketakobestega-
iakzermoduzkoak iru-
ditu zaizkizu?
Orokorrean, esango nu-
ke gai guztiak izan zirela
oso onak. Momentu ba-
tzuetanosoapurtzaileak
eta oso ausartak. Ber-
tsolarioi askatasuna
emandigute,gaiaentzun
etagero,gukerabakitze-
ko gai horri zein tonu

emannahi diogun: umo-
retik, neutrotik , sakona-
gotik…gaiariheltzekoeta
eskertu egiten da hori.
Terreros izan zenuen
buruz burukoan lagun.
Laguntasun berezi ba-
tek lotzen gaitu eta bere
izenaentzuteanoparibat
zela sentitu nuen. Fina-
listaguztiekinneukanha-
rremanosoona, taldegi-
ro oso ona zegoen eta
hori kanpotik ere nabari
zen.Ofizioakegitekomo-
mentuan batik bat, kon-
plizitate hori nabari zen,
elkarrekin lan ona osa-
tzen ahalegintzen gine-
lako. Hori da nire ustez,
final bat ona izan dadin
lehenengo baldintza.
Zenbatekoa da txape-
laren itzala?
Txapelak arratsalde ba-
teko jarduna neurtzen
du, momentu horretan
besteek baino hobeto
abestu duzula erakus-
ten du, ez besterik. Bai-
na zaila da horretaz
ohartzeatxapelketanbu-
ru belarri sartuta zaude-
nean. Bertsoak nire bi-
zitzaren zatirik zentrale-
na hartua zuela ohartu
nintzen azkeneko Nafa-
rroako eta Euskal Herri-
koTxapelketenondoren.
Txapelketa txar bat egin
ezkero besterik ez ze-
goela iruditzenzitzaidan
baina konturatu naiz ez
dela hala. Horregatik
bertsoaridagokiontokia
ematensaiatzenarinaiz,
oso toki garrantzitsua
baina ez luke pilare zen-
trala izan behar.

Julio SOTO EZKURDIA | 2015eko Nafarroako Bertsolari Txapelduna

«Txapelak baino gehiago bete nau
finalari neurria hartzen asmatzeak»

ALDAKETA
«Bertsoak nire
bizitzaren zatirik
zentralena hartua
zuela ohartu nintzen
azkeneko Nafarroako
eta Euskal Herriko
Txapelketen ondo-
ren. Txapelketa txar
bat egin ezkero bes-
terik ez zegoela
iruditzen zitzaidan
baina konturatu naiz
ez dela hala.
Horregatik bertsoari
dagokion tokia ema-
ten saiatzen ari naiz,
oso toki garrantzi-
tsua baina ez luke
pilare zentrala izan
behar»

ARGAZKIA: E. IRAOLA
2010 eta 2011n segidan izan zen Nafarroako txapelduna, hirugarrena du aurtengoa.
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G. PIKABEA
Ikasleeskasiagatikala

herri haundietan eskola
kontzentrazioakeraikidi-
tuztelako,NafarroakoGo-
bernuko Hezkuntza De-
partamentuakeskualde-
ko hamahiru eskola itxi
ditu 70. hamarkadaz ge-
roztik. Batzuetan gerora
berriz irekitzeko saiake-
rak egin badituzte ere,
kasuguztietanahalegina
hutsean gelditu da.

Zubieta izan da Hez-
kuntza Departamentua-
ren ezetza jaso duen az-
ken herria. Eskola 1995-
ean itxi zuten, haurgutti
zegoela argudiatuz. On-
doko urteetan berriz za-
baltzen saiatu ziren eta
berriki ere bai. Ernesto
Dominguez Zubietako
zinegotziak azaldudigu-
nez, «agintaldi honetan
Udalak eskola irekitzeko
bi saiakera egin ditu. Le-
henbizikoanUdalakpara-

tu zuen prozesua mar-
txan,bainagurasoengan-
dik ez genuen esperota-
kobabesik jaso,edoagi-
an, guk uste genuen be-
harra gurasoek ez zuten
ikusi. Bigarrena 2014ko
udaberrianhasizen,gura-
so talde batek interesa
azaldu baitzuen». Or-
duan hasi ziren berriz
gaiarekin: «plenoan lan-
duz eta Hezkuntza De-
partamentuko ordezka-
riekin bilera eskatuz».

2014kouztaileanegin
zutenbilerahori.Zubieta-
kohiruudalordezkarieta
HezkuntzaDepartamen-
tutik,bertzeakbertze,Da-
vid Herreros Zuzendari
Nagusiabilduziren. «Es-
kola behetik goiti eraiki
nahi genuen; Haur Hez-
kuntzakobigarrenzikloa-
rekin hasi eta poliki-poli-
kiproiektuahazi»,dioDo-
minguezek. «Plantea-
menduaongi ikusizuten,

ezbaitzueninolakoalda-
ketariksuposatzeningu-
rukoeskoletanseme-ala-
bak matrikulatuta dituz-
ten familientzat».

Hiru baldintza ezarri
zituzten: guttienez bortz
familienidatzizkokonpro-
misoa; hurrengo urtee-
tan jarraipena izatea eta
hurrengoikasturteansar-
tuko liratekeen familien
idatzizko konpromisoa;
etaUdalakeraikineanbe-
harrezko lanak egitea.
Horretarako arazorik ez
zen sortu: 2015/2016

ikasturteanhastekobortz
familia prest agertu ziren
eta 2016/2017rako lau.
Eskolarenegoeraikuste-
ko teknikaria ere bidali
zuten:«ongizegoela iku-
si zuen eta hala adierazi
zuen bisitan. Idatzizko
txostenaren zain gelditu
ginen.2015ekoaurrekon-
tuanUdalakdiruaeregor-
de zuen lanak egiteko».

Asmo aldaketa aur-
tengokontuada.«Urtarri-
lean zerbait gertatzenari
zelasumatzenhasiginen,
obra teknikarien txoste-
nikezbaitzutenbidaltzen.
Haiekinharremanetanja-
rri eta ‘horretan ari gara’
erantzunziguten».Aurre-
matrikulazio garaia aile-
gatu eta familiak galde-
ka hasi zirenean, Udalak
Zuzendari Nagusia eta
zonaldeko ikuskariaren-
gana jo zuen: «aurrema-
trikulazioahasibainohiru
egunlehenagotik,ikuska-

HEZKUNTZAK � HERRIETAKO ESKOLEN BILAKAERA

70. hamarkadatik guttienez 13
eskola itxi dituzte eskualdean
Azken unean ezarritako baldintza bat aldatuta, Nafarroako
Gobernuak eskola irekitzeko aukerarik gabe utzi du Zubieta

riake-postazezetzajaki-
narazi zidan». Alkateak
eskutitzezZuzendariNa-
gusiariazalpenakeskatu
zizkioneanhonek telefo-
nozdeitu zion, «justifika-
tu ezin dena justifikatze-
ko;irizpidealdaketaegon
zelaetaorainzortzi ikasle
beharzirela,etaezbortz».

Horraino eman du
gaiak. Eskola irekitzeko
aukerarik gabe utzi du
Gobernuak Zubieta eta
Dominguezen hitzetan,
«orain egoera lasai edo
geldirikdago».Nafarroa-
ko Parlamentuak Landa
EremukoEskolenaldeko
Dekalogoaonartuetasi-
natu zuela ere oroitarazi
du, «baina gure kasuan
ikusibezala,geroezdute
aurreraeraman».Dekalo-
goan, hala nola, ikasle
kopuruzehatzbatekines-
kolak irekitzeko konpro-
misoa jasoa dago he-
rriakhalaeskatzenbadu.
Horrekin batera, herriak
bizirik mantentzeko zer-
bitzu publiko gisa ulertu
eta etekin ekonomikoen
gainetik beharrezko in-
bertsioak egitea ere bil-
tzendu.Etorkizunerabe-
gira,zinegotziakgarbidu
«indarhaundienaherriak
eta familiek dutela. Uda-
laklaguntzenahaldu,bai-
na familiek proiektuan
sinetsietahorrenaldelan
egin behar dute». Bere
irudiko,«eskolattikiakal-
txorrak dira, herriak bizi-
rauten laguntzen dute,
eta irekita mantentzeko
Gobernuaren laguntza
ezinbertzekoa da».

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE
Saiakerak saiakera, herrian eskolarik gabe segituko dute Zubietako haurrek.

Hasiera batean, ikasturte berrirako guttienez hiru
urteko bortz haur izatea eskatu zuten Nafarroako
Gobernutik, eta horretarako ez zen arazorik izan

Zubietan. Azken momentuan, ordea, irizpideak
aldatu eta bortz ikasleren ordez, zortzi eskatu
zituzten Gobernutik.

ZUBIETA
• Sei ikaslerekin 1995-
ean itxi zuten Zubieta-
koeskola,haurguttize-
goela arrazoituz. Baina
ordurako bazen eskola
ttiki eta handiaren arte-
ko eztabaida gurasoen
artean. Egun, ikasleak
Doneztebeeta Iturene-
ra joaten dira. Eskola
izandakoaerabileraani-
tzekotokiadaorain: hel-
duen tailerren txokoa,
musikarienprobatokia,
haurren jolastokia...

GOBERNUAREN EZETZA
«Aurrematrikulazioa
hasi baino hiru egun
lehenagotik ikuskariak
eskola ez irekitzeko
asmoa e-mail bidez
jakinarazi zidan».

Ernesto DOMINGUEZ
Zubietako zinegotzia
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Zer gertatu da herrietako eskolekin?
� HERRIETAKO ESKOLAK

ANIZ
• 1974. urtean itxi zituzten Anizko esko-
lako ateak, nahiz eta jendea erabakiaren
kontra agertu. Hamahiru bat haur omen
zeudenorduan,bainaixtekoarrazoiahaur
gutti zeudela izan omen zen. Eskola itxi
eta lehenbiziko urteetan Zigako eskola-
ra joatenhasi zirenhaurrak, bainabi urte-
renburuanElizondokoSanFrantziskoXa-
bier ikastetxerat igortzenhasiziren,auto-
buszerbitzua, jangela...zerbitzugehiago
zeudelakoz.Berez,eskolarikezzutenhe-
rriei dagokien eskola Elizondokoa da.

BERROETA
• Bere garaian eskola eta irakaslearen bi-
zitza izan zen eraikinean, gaur egun Ba-
tzartegiaetaaterpeadaude,etamedikua-
renkontsultaereizanzenduelaurtebatzuk.
Haur eskasiagatik 1989an itxi zuten Be-
rroetako eskola, bortz ikaslerekin. Duela
19 bat urte, haur aunitz zirela eta, berriz
ireki nahi izan zuten, baina bertan behera
gelditu zen ahalegina. Gaur egun, Alman-
dozetaZigakoeskoletaraetaBaztanIkas-
tolara eta Elizondoko eskolara eramaten
dituzte Berroetako haurrak.

ELBETE
• Elbeteko lehendabiziko eskola eliza-
rengibelekoetxebateanegonzen;orain-
dik ere irakur daiteke bertan escuela de
niños. Baina horren ondotik bertze es-
kola bat ireki zuten, gerora Baztan Ikas-
tola izan zena. Eraikin horrek gaur egun
bertzelako erabilpenadu. Beheitiko so-
lairua batzartegi gisa erabiltzen dute el-
betearrek eta goiko solairuan herritar
batzuek elkarte bat sortu dute. Herriko
neska-mutikoak,berriz,Elizondoko ikas-
tetxeetara joaten dira.

LEKAROZ
•1983an itxizutenLekarozkoeskola,haur
kopurua ttikia zela eta Elizondotik hurbil
zegoelaargudiatuz.Gainera,garaihartako
irakasleaklekualdaketaeskatuomenzuen,
etaeuskarazkoirakaskuntzarenaldekoeta
kontrako iritziekin eztabaida piztu omen
zen.Gerora,eskolaberriz irekitzekosaiake-
ra bat baino gehiago egin dira, horietan
azkena aurten, baina Nafarroako Gober-
nuakezezkoaerantzundie, ikasle gutti di-
relaerranez.Eskolaizandakoeraikina,gaur
egun, batzarrak egiteko erabiltzen dute.

ARANO
• Udaletxean, Suro auzoko baserrietan...
Txokobatbainogehiagotaneduki izandu-
teAranoneskola,etaazkenaMaisuenean,
San Roke elkartearen gaineko bizitzan.
Egun,ordea,ezdagoeskolarik.Adinbere-
ko haur nahikorik ez zegoela eta, 1970/
1971neskola itxizutenetikGoizuetarajoa-
tendira.Goizmugitubehardutehorretara-
ko:08:10eanhartzenduteSurokoekauto-
busaeta08:30eanherrikoek.Eskolazkan-
pokoekintzaaskoereGoizuetandituztenez,
etxeratzerakoberandutuegitenzaiemaiz...

DONAMARIA
•Donamariakoeskola1975/1976.ikastur-
tean itxi zuten, Malerrekako eskola kon-
tzentrazioa Donezteben eraiki zutelako.
Geroztikneska-mutikoakDonezteberajo-
aten dira. 07:30ean ernatzen dira autobu-
sa hartzeko, baita hiru urtekoak ere. He-
rritarrek diotenez, eskola itxitakoan herria
hilikgeldituzen,etagainera,ekitaldiguttia-
go antolatzen dira eta jendea guttiago
inplikatzen da. Eskola izan zen eraikinak
gaur egun ez du erabilpenik, abandona-
tua dago.

ELGORRIAGA
• Esteban Mitxelena herritarrak emanda-
ko diruari eta lur-zatiari esker ireki zuten
1929anElgorriagakoeskola,etairekiaegon
zen 1973ra arte. Ordutik, ordea, Donez-
tebeko eskolara joaten dira neska-muti-
koaketaberegaraianeskola izanzenerai-
kina kultur etxe bailitzan erabiltzen dute:
ikastaroaketaerakusketakegitekoerabil-
tzendutegoikosolairuaetabigarrensolai-
ruak 18 urtetik beheitikoentzat eta goiti-
koentzatbigeladitu.Lehenbizikosolairua-
Zorroilo elkarteak errentan hartua du.

ERATSUN
• Eskualdean itxi duten azken eskola Era-
tsungoa da. Herritarren nahiaren aurka
2011/2012. ikasturtean itxitakoa. Hiru
egunez 1.200 sinadura ere bildu zituzten
eskola ez ixteko eskatuz, baina ez ixteko
guttienez bortz ikasle behar zirela adiera-
zi zuten Gobernutik, eta ondoko urteetan
haur gehiago izanen zirela jakin arren, be-
rearieutsi zion.EratsungohaurrakDonez-
tebera joaten dira geroztik; kurbaz beteri-
ko 18 kilometroko bidea egiten dute joa-
teko, eta bertze horrenbertze bueltan.

EZKURRA
•1914anirekitakoeskolakehunikaslebai-
no gehiago izan bazituen ere, 1999an,
ikasle eskasiaren ondorioz, itxi zuten.Ge-
roztik Leitzako eskolara joaten dira, auto-
busean22kilometrokojoan-etorriaeginda.
Eskola izan zenak egun ez du erabilpenik,
Udalak materiala gordetzeko erabiltzen
duen beheko solairua kenduta. Erabil-
penaz hainbat egitasmoz hitz egin bada
ere, ez dira aitzinera atera. Duela urte ba-
tzuk teilatua konpondu eta kanpotik mar-
gotuetatxukunduzutensubentziobatekin.

OIZ
• Herrian diotenez, Donezteben eskola
kontzentrazioa eraikitzearen ondorioz,
1974. urtean itxi zuten Oizko eskola. Eta
ingurukoherrietakoneska-mutikoakbeza-
la,Doneztebekoeskolarajoatendirageroz-
tik, Donamariatik datorren autobusa har-
tuta. Herriko haurrek bertze herrietako la-
gunak egitea dakar horrek, baina aldi be-
rean, kanpora joatea eta herrian girorik ez
sortzeaerebai.Gauregun,eskola izanze-
naren lekua banatua dago Herriko Osta-
tuaren eta elkartearen artean.

URROZ
•Beregaraianeskolaetairakasleenbizitzak
hartuzitueneraikinaren tokian,gauregun,
frontoi estalia dago, 1994-1995 urteetan
egina.Eskolaordurakoitxiazen, inguruko
herrietako ikastetxeakbezala,1973-1974
urteen bueltan. Donezteben kontzentra-
zioaeraiki eta herrietako ikasleakharat bi-
deratzekoitxizuenNafarroakoGobernuak.
GeroztikDoneztebera joatendirahaurrak,
autobusez.1984-1985urteetaneskolabe-
rriz irekitzen saiatu zen Udala, baina haur
gutti zegoela erantzun zion Gobernuak.

GAZTELU
• 1973/1974. ikasturtean itxi zuten Gaz-
teluko eskola, Donezteben eskola berria
ireki zutelakoetaGazteluko irakasleaha-
rat joan zelako. Geroztik, Gazteluko nes-
ka-mutikoak Doneztebeko eskolara joa-
ten dira. Autobusean egiten dute hamar
kilometroko joan-etorria, hamar minutu
joateko eta bertze horrenbertze etxera-
tzeko.Garaihartaneskolaizanzenakgaur
egun bertzelako erabilpena du, herriko
ostatuada, hain zuzen.Garai hartakoos-
tatua, berriz, eskolaren gainean zegoen.



Nabarmentzekoak

Hemen naukazue berriz pulpitutik predikuan,
gehienetan bezala, gauzak nola izan behar-
ko luketen, zuzen eta gizalegez, adierazten.

Beldur naiz bertzeen aferak nola konpondu daki-
gunok, eta maiz hori azaltzen aritzen garenok, ez
ote dugun lan hori hartzen gure etxe barreneko
trapu zikinak begi bistatik kentzeko.
“Politika”, grekera zaharrean, “zibila”, hiriaren an-
tolakuntza eta hiritarraren aferei dagokiena, giza-
banako libreez osatutako gizarteak dituen elkar-
bizitza arazoak konpontzea helburu duen morala-
ren adar bat omen da. To!
Eta inor baldin bada bertzeen, hots, gizarte osoa-
ren aferetaz arduratzen denik, hori politikaria da,
berdin udalkide edo ministro.
Hortaz, galdera hau sortzen zaio morroi huneri:
politikan dabilenak (edo ibili garenok), bertzeen
arazoak konpontzeko nahi edo prestutasun ho-
rren atzetik, bere (gure) arazoei bizkarra ematea
ote du (dugu) akaso ustekabeko nahia?
Eztakit, hala bada edo ezpada, argitasuna eska-
tuko dugu, adimena izan dezagun gure politikari-
ak zuzen aukeratzeko. Hala bedi!

Mundua konpontzen

Nire txanda
Joseba URROTZ

Mikel ALBISU
Baztan-Bidasoa Turismo

BertizkoPartzuergoaor-
dezkatuko duen Baz-
tan-Bidasoa Turismo
Elkargoa sortu dute
elkartepribatuek.Bein-
tzako Ostatuko ardu-
raduna aukeratu zuten
presidente batzarrean.

Koteto EZKURRA
Martxoan ere onena

Otsailean bezalaxe,
martxoan ere erremon-
telaririkonena izendatu
zuen Oriamendi enpre-
sak. Ez zuen partidarik
galdu eta, hau idazte-
rakoan, hamar egin di-
tu segidan irabaziz.

Arkaitz VICENTE
Ordiziako Ferian saritua

SunbillakoEpetxeneko-
bordako Lizun gaztan-
degikoek hamargarren
urtez lortu dute Idiaza-
bal Jatorri Izendapena-
ren erregulartasunaren
saria. Ordiziako Ferian
jaso zuten garaikurra.
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Ezpala
Aitor AROTZENA

Ez naiz inor aldaretara igotzekoa, baina Julio
Sotok txapelketan eta finalean egin duena…
Galdutako anaiaren itzala izan du beti on-

doan, baina halere bere baitan bildu eta bertso
bikainak aireratu ditu. Azken agurrean, ur ttantta
bat edan, begiak malkoz xukatu eta amaren kan-
delei, aitaren solasei, denen maitasunari kantatu
zien.Zailadabertsobakarreangehiagoadieraztea.

Super Julius Bertsolari txapelketa nagusi bat irabazi zuen lehen emakumea
Nafarroako Bertsolari Txapelketa irabazi zuen duela 20 urte Estitxu Arozena le-
sakarrak, sekulan txapelketa nagusi bat irabazitako lehen emakumea bihurtuz.
«Bertsolaritzan berdintasunerako lehen pausuak ematen ari gara» adierazi zion
Ttipi-Ttapari, txapela buruan zuela. 20 urterekin, ordura arte Nafarroako txa-
pela irabazitako bertsolari gazteena ere bazen eta alde horretatik, bertsolari
gazteek eman zezaketenari buruz galdetutakoan, «aportatzen ahal dugun gau-
zarik oinarrizkoena irautea da, orain arte hori ere dudatan paratzen baitzen Na-
farroan, eta gero bertsolari bakoitzak aportatu dezakeena», erantzun zuen.
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Kolaborazioak

Martxoaren 15ean, igandearekin, Burlatako
Kultur Etxean jokatu zen Nafarroako Ber-
tsolarien azken kanporaketa. Jokoan ze-

goen finalera igarotzeko azken bi sailkatuen ize-
nak. Partaideak sei ziren eta beren izenak honako
hauexek: Eneko Lazkoz, Miel Mari Elosegi Luze,
Oskar Estanga, Aritz Saragueta, Saioa Alkaiza eta
OierLakuntza.Azkenean,EnekoLazkozeketaOs-
kar Estangak lortu zituzten Elizondoko finalerako
txartelak.
Saioa entretenigarri, arin eta interesgarria gertatu
zen, baina, gaur, egia esan, nire asmoa ez da hitz
egitea bertso saio edota bertso lehiaketari buruz,
alegia, ez dut asmorik kritika egiteko, baizik eta
beste aspektu bat jorratzeko.
Gorago esan dudan bezalaxe, egun hartan partai-
deetako bat Oier Lakuntza mutil prestua izan zen.
Euskal Wikipedian
irakurri ahal den be-
zala,OierrekWolfran
sindromeaomendu,
eta horrek, besteak
beste,entzumeneta
ikusmen arazoak
sortzenomendizkio,
baina,halaetaguztiz
ere, Oier gaur egun
kimikaria, ikerlaria
eta bertsolaria da
bestegauzaaskoren
artean; ez du meritu
makala.
Dena dela, Burlata-
ko saio hartatik, ne-
ronek beste kontu
bat azpimarratu na-
hi dut, hots, han iku-
s i gen i t uen ga i
jartzaileetagainera-
kobertsolari guztien
aldetik, antolakuntza, koordinazioa eta kolabora-
zioa Oierri laguntzeko mikrofonoraino iristen, ga-
iak ulertarazten, aulkiraino itzultzen, ura eskura-
tzen, eta abar. Dena begirune handiz, naturalta-
sun osoz eta duintasun guztiarekin, batere pater-
nalismo, gutxiespen eta errukirik gabe; keinu arra-
rorik egin gabe. Kartzelako gaian, tarteka, beste
bertsolariren batek, bisitaren bat ere egin zion Oi-
erri, galderaren bat egiteko haren saioari buruz eta
animoak emateko.
Burlatako jardunaldian ikusigenuena izanzen,adi-
men lehia garbia eta aldi berean lankidetza, taldea
bat eginik, bertso saioa egokia izan zedin. Labur-
bilduz eta bukatzeko, neronek esanen nuke, saio
hartan, gizatasun ikasgai polit bat eman zigutela,
oholtzako guztien artean.

Bertsolariak

Xanti BEGIRISTAIN MADOTZ
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Lesakarra, euskalduna eta euskaltzalea naizen aldetik,
harrituta utzi nau gure herriko EAJk bere azken Batzo-
ki Boletin-ean euskararen inguruan defendatu duen ja-

rrerarekin. Kexu da EAJ, zer, eta Lesakako Udalak erabaki
duelakoeuskarabihurtzeaberefuntzionamendurakohizkun-
tza. Bertzeak bertze, EAJri ez zaio ongi iduritzen Euska-
raren Normalizazio Plana eta horri dagokion txosten juri-
diko bat bakarrik euskaraz idatzita izatea, eta ez zaio ezta
ereongi iduritzenudalekoinformazioamodunaturaleaneus-
karaz ematea, eta gaztelaniaz nahi duenak berak bere ka-
buz eskatu behar izatea. Baina aski deigarria da esaldi ze-
hatz batean erraten duena: zehazki, “gure eremuko hizkun-
tzaofizialenoreka”mantentzekobeharrazmintzozaigu, hau
da, euskara eta gaztelania parean paratuta, beraz; eta “le-
sakarren zati handi baten aurkako diskriminazioa” ere aipa-
tzen du, hau da, ustez erdaldunak diskriminatuta leudeke-
ela. Iritzi horiekUPNk,PSNkedobertzealderdi espainolista-
ren batek eman izanbalitu, ez luke komentario berezirikme-
rezi, akaso. Haien ideologiaren parte da gaztelania nagusi
mantentzea euskararen gainetik. Baina kontuan har ditza-
gun hainbat ezaugarri: Lesakak, existitzen denetik, euskara
izan du bere hizkuntza; hamar lesakarretatik zortzi euskal-
dunak dira; EAJ, guk dakigula, alderdi abertzale bat da eta
gaztelaniazPartidoNacionalistaVascoduizena.Alderdiaber-
tzale batek bilatu beharko luke euskara izatea Euskal Herri-
koerreferentziazkohizkuntza.Hori lortzeko,euskaraetagaz-
telaniaezindiraberdintratatu.Gaztelaniadahizkuntzahandi-
a, boteretsua eta kanpotik inposatutakoa. Euskarak pauso
ausartakbeharditugaraibateanizanzuenespazioaberresku-
ratzeko, eta horietako bat da udal bat bezalako erakunde-
ek hizkuntza nagusitzat hartzea. Hori beti egingarriagoa da
hamar biztanletik zortzi euskaldunak dituzun herri batean;
ez gaude ez Iruñean, ezGaresen, ezta noski Cascanten ere.
Abertzale deitzen diren alderdiak guttieneko horretan ados
etorri beharko lirateke, baina iduri du Lesakan ez dela hori
gertatzen.EAJrenikuspegiakezkagarriaiduritzenzait,hizkun-
tzen arteko berdintasunaren izenean bai baitakigu beti zer
pasatzen den. Batzoki Boletin emateko moduak berak era-
kusten du Lesakako EAJk ze ikuspegi duen bere herriko
hizkuntzarekiko: gaztelania da hizkuntza serioa, balio due-
na, eta euskara testimoniala baino ez da, vasco izatearen
diferentzia hori markatzen duena, baina deus gutti gehiago.
SegurunagoArabako,BizkaikoetaGipuzkoakoherrieuskal-
dunbakarbateanereEAJkez lituzkeela halakogauzakerra-
nen. Are larriagoa da alderdi abertzale batek ikuspegi hori
izatea, nonetaNafarroan, denokdakiguneanUPNknola es-
tutzendueneuskararen aldekoedozein ahalegin.Nola egon
litekekezkatutaalderdi abertzalebatNafarroakoeremueus-
kalduneneanustezgaztelania ezdelakoerrespetatzen?Ge-
roa Baik babesten ditu Lesakako EAJk euskararekiko ditu-
en planteamenduak? Zail egiten zait hori sinestea. Eta Le-
sakako EAJk babesten du Eusko Jaurlaritzak berriki hartu
duen jarrera? Aktak euskara hutsean egiten dituzten udalak
babestuko baititu Carlos Urkijo Espainiako Gobernuko or-
dezkariaren salaketen aitzinean. Zeinekin dago Lesakako
EAJ: bere alderdiaren Jaurlaritzarekin, edo Urkijorekin?

Lesakako EAJ eta euskara

«Burlatako
jardunaldian ikusi
genuena izan zen,
adimen lehia garbia
eta aldi berean
lankidetza, taldea bat
eginik, bertso saioa
egokia izan zedin.
Laburbilduz eta
bukatzeko, neronek
esanen nuke, saio
hartan, gizatasun
ikasgai polit bat eman
zigutela, oholtzako
guztien artean.»

Mikel RODRIGUEZ LANDA



Prentsatik bildutakoak

«Batzutan, nerabeza-
roak berekik dakarren
prozesu identitarioa-
ren ondorioz, zure
ingurukoa baztertu
eta nahiago duzu ber-
tze lekuetako musika
aditzea, eta gauza
bera gertatzen da lite-
raturarekin ere. Garai
hartan, nere jatorri
xumeari uko egiten
zion nere zati batek
eta gaur egun aldiz,
harro nago, hainbat
eskaini nauten pertso-
nak ohoratzeaz».

Hasier LARRETXEA
Arraiozko idazlea
D.NOTICIAS 2015.03.28

«Mendebaldeko
Europan kokatutako
euskal estatu bat iru-
dikatuta, ez zen zaila
pentsatzea hemen ere
ezkerreko borroka
armatu ez-abertzale
bat izatea, Grezian,
Italian, Alemanian izan
den bezala. Ez dut
Euskal Herri idiliko bat
imajinatzen, baizik eta
gatazkaz beterikoa.
(…) Estatu propioa
izanda ere gerrak eta
gatazkan izanen geni-
tuzke».

Mikel RODRIGUEZ
Lesakako idazlea
BERRIA 2015.04.01

Nola aurkeztuko zenuke zure
burua?
Beti bilaka ari den norbait naiz.
Zein afizio dituzu?
Margotzea, Irakurketa,paseatzea,
musika entzutea, begiratzea…
Margorik gabeko bizitzarik
posible litzateke?
Gogor xamar baina bai, bilatuko
nukeenbarrenak adieraztekobes-
te modu bat, idatziz edo...
Zergatik eta zertarako margo-
tzen duzu?
Beharrezkoadudalakoetanireba-
rrenak ezagutzeko, noraino iriste-
ko kapaza naizen jakiteko.
Udaberriaomenartistenurtaroa...
Niretzatdenakegoki, urtarobakoi-
tzean argi bat eta horrekin batera
energia eta sentimendu desberdi-
nak agertzen dira, une bakoitzak
badu bere xarma.
Zer izaten duzu inspirazio
iturri?
Uff, dena eta ezerrez. Argi
ba t , mug imendu bat ,
hutsune tarte bat...
Arteari aitortzen zaio da-
gokion balioa?
Segunetanon,aldehaundiak
daude. Arlo batzue-
tan bat ere ez
eta bestee-
tan gehiegi.

Adibidez, zenbait margolanenga-
tik ordaintzen diren dirutzak des-
fasatuak iruditzenzaizkit.Besteal-
detik oraindikbizitzapraktikoanez
duela ezertarako balio uste da au-
nitzetan eta artea bizitzaren xoko
guztietan dago.
Margotu duzun koadrorik bere-
ziena?
Momentuan egiten ari naizena iza-
ten da bereziena. Beti lehena izan-
go balitz bezala jartzen naiz koadro
aurrean edo saiatu behintzat!
Gusturamargotuko zenukeena?
Pila bat, ze pilatu egiten zaizkit
barnean askotan eta denbora fal-
ta dut beti ikusten ditudan auke-
ra guztiak gauzatzeko.
Nola ikusten duzu etorkizuna?
Pertsonalkibegiratutaongi,zemai-

te dudana egiten dut eta nire-
tzathorrekbaliohandiadu.
Baina orokorrean nahiko
kaxkar, lanhaundiadau-
kagugizakiokmunduhau
orekatzeko, dena han-
kaz gora dago eta!
Amets bat?
Puska, baina hasteko ez

dadila inor gosez hil. Are
gutxiago egunero ehundaka

kilo janari botatzen den
mundu batean!

11 galdera labur

� Oaia PERURENA � Margolari beratarra
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ORRAZKERA-MAKILLAJEA

Konbinaketa egokiaren bila
Udaberriaheltzendenean,negukolozorrotikesnatuohidagure
azala eta bere alderdirik ederrena agerian uzteko sasoia izaten
da.Makillajepittinbaten laguntzazbaliatuetaeguraldionakani-
matuta, orrazkera berriak probatzera ere ausartu zaitez. Azken
emaitzabikainaizandadin,bienartekokonbinaketaegokialortzea
izaten da garrantzitsuena. Segidan dituzue gomendio batzuk.

EEGGUUZZKKIIAARREENN DDIIZZDDIIRRAA
Utzi eguzki izpiei zure azala goxatzen, hori bai, beti ere babes  neurriak
 kontuan izanda. Aurreko denboraldietan aurpegi zurixkak zeuden modan,
baina 2015eko udaberri-udan tonu beltzaran naturala lortzea izango da
helburua. Dena den, eguzkia lainopean ezkutatu bada, ez zaitez kezkatu,
urre-koloreko dizdirak gehitu ditzakezu eta makillajearen bidez. Eta ten-
peratura igo orduko adats luzeak traba egiten badizu, frexko bezain do-
tore ibiltzeko buruaren behekaldetik abiatu eta goikaldean amai tzen den
trentza bat eginda osa dezakezu looka.

NNAABBAARRMMEENNDDUU EEZZPPAAIINNAAKK
Larrosa kolorekoak, gorriak edo glossa-
ren disdira gehituta, begirada guztien
jomuga ezpainak izatea da helburua.
Malba kolorea da proposamen
 indar tsue netakoa, laranja eta go-
rriaren lekukoa hartzeko asmoz
datorrena.  Ezpainak are gehiago
nabarmentzea lortu nahi badu-
zu, ilea ondulatu eta solte era-
matea  gomendatzen dute adi-
tuek edo ballet dan tzariek egin
ohi duten motots estua ere pri-
meran geratzen da.

NNAATTUURRAALLTTAASSUUNN BBIILLAA
Inperfekzioak estali eta argitasunez

betetako aurpegia lortzea da adituek
egiten duten bertze proposamena, ma-

sailak margo arrosekin ongi markatuta gaz-
tetako xalotasuna gogoraraziko duzu. Ile liso-

arekin konbinatu eta marra albo batean egiten ba-
da emaitza borobila lortzen da. 

BBEEGGIIRRAADDAARREENN IINNDDAARRRRAA
Begirada indartzeko, kolore leun eta freskoak daude modan: urdin ilu-

na adibidez begiaren forma eta kolorea edozein delarik ere, primeran ge-
ratzen da.  Ile-bildu baxu eta informal batekin konbinatuta itxura sexy eta
erromantikoa lortuko duzu. 

RROOCCKKEERROOEETTAANN RROOCCKKEERROOEENNAA
Begietako itzal metalizatuak adituen ahotan dabiltza denboraldi be-
rrian. Smokey eye efektua lortuz edo purpurinarekin nahasita, tonu gris
eta marroiak nagusituko dira. Eta ile motza baduzu, tupe bat  egitera
animatzen zaitugu, 50.hamarkadako rock izarren itxura  gogo raraziko
 duzu horrela.
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Udaberri bizi-bizia...
Euritako oinetakoak baztertu eta sandaliak eta udako
zapatilak jartzeko desiratzen egoten dira etxeko ttikie -
nak. Bukatu dira berokia ezin jantziz emandako minu-
tuak eta heldu da eguna luzatu eta kalean jolasean
 orduak pasatzeko garaia. Modan ere nabari da urtaro
aldaketa; kolore bizien alde egiten dute adituek, tonu
pastelak alboratu gabe eta marinel itxurako looka
eta estanpatuak bueltan datoz. Jarraian dituzue,
moda modan dauden zazpi joerak:

UUDDAABBEERRRRII TTRROOPPIIKKAALLAA
Haur eta gaztetxoei zuzendutako proposamenen
artean, estanpatuak nabarmentzen dira, Euskal
Herriko udaberria ere, udaberri tropikala bihur-
tuz. Loreek, marrek, pasley eta arty estanpatuek
apainduko dituzte soinekoak, kamixeta mauka
motzak, bermudak, kazadorak eta algodoizko
jantziak. Koloretako lokarriak dituzten zapa -
tilekin, leggingsekin, diadema loredunekin edo
barrenak bilduta dituzten galtzekin konbinatzea
gomendatzen dute.

GGOOXXOOKKIIAAKK BBEEZZAAIINN GGOOXXOO
Pastel koloreak, lore edota txorien  ma rraz -
kiekin konbinatu dituzte aurten diseinatzaileek
neskatoentzako soineko eta ato rretan. Pun-
tuzko jertseekin eta miniekin konbinatuta look
dotorea lortzen da. Mutikoentzat ere pastel

koloreko galtza motzak edota atorrak gomen-
datzen dituzte eta txuriarekin konbinatuta, go -

xotasun hori areagotzea lortzen da.  

ZZIITTRRIIKKOOEENN IINNDDAARRRRAA
Laranja, limoi edota lima fruituen kolore biziek tin-
datuko dituzte  haurrentzako jantzi eta osagarriak.
Azala beltzarantzen hasi orduko primeran ematen
duten koloreak dira. Look honi argitasuna gehitzeko,
jantzi txuriekin konbinatzea proposatzen dute. Zitrikoez
gain, bertze kolore batzuk ere nabarmenduko dira
korala edo urdinxka esate ba terako.

MMAARRIINNEELLEENN PPAARREE
Marinel itxurako lookak urteak daramatza gure artean
eta badirudi ez duela albo batera geratzeko asmorik.
Udako jantzietan klasiko bihurtu da dagoeneko, urte
batetik bertzera aldaketa txikiak proposatzen dituzten
arren. 2015ean, urdin iluna, gorria eta txuria dira
gomendatzen dituzten oinarrizko koloreak eta urre
kolorea baliatzen dute joskura, botoi edota ilerako dia -
demetan. Mutikoen armairuan galtza motzak eta pun-
tuzko jertseak izanen dira nagusi. Oinetakoetan ere ez
dugu atzenduko marinel ukitua: lonetazko zapatila eta
sandaliak marra eta aingurekin apaindu dituzte.
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MMEENNDDAA KKOOLLOORREEAA
Kolore pastelen artean menda kolorea da aurtengo
denboraldiko aposturik seguruenetakoa. Tonalitate
bizi edo apalagoak erabili litezke eta koadrodun
 atorretan askotan ikusiko dugun kolorea da. Oroko-
rrean, kolore berdeak ere indarra hartuko du.

IIZZAARRRRAAKK HHAANN EETTAA HHEEMMEENN
Pastel koloreak erabilita, izarrak han eta hemen
jartzeko apustua ere egin dute diseinatzaile  aunitzek.
Izan ttiki edo handiagoak, bakarra erdian edota
tamaina desberdinetakoak konbinatuz, jantzi,
oinetako eta osagarriak apainduko  dituzte.

PPOOPP--AARREENN IINNDDAARRRRAA
Pop-aren goraldian indarra izan
zuten elementuak ere estanpatu
ugar i tan agertuko dira .  I rudi
asimetrikoak, kolore biziak, izarrak...
itxura urbanoa ere  moda-modan dago. 
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GIZONEZKOENTZAKO JANTZIAK

Eroso bezain dotore
Udaberri eta udan termometroek goia jotzen duten
egunetan jantzi eta oinetako erosoak eraman nahi  izaten
ditugu soinean. Badirudi moda
adituek bat egin dutela eskari horre -
kin eta horregatik, datozen hilabe -
teetarako eroso bezain dotore

ibiltzeko jantziak proposatzen dituzte:

JJAANNTTZZII ZZAABBAALLAAKK
Gizonezkoen janzkiak, bigarren azal  baten
gisara, estu-estu eramateko joera na-
gusitu da azken urteetan baina denbo-
raldi honetan ez da horrela izanen. Janz-
ki lasaiagoak proposatzen dituzte eta
 gainera jantzi sportekin konbinatzea,
 kamiseta estanpatuekin adibidez. Janz-
kien zurruntasunarekin apurtu eta itxura
casuala lortzea da helburua. 

PPUUNNTTUUZZKKOO JJEERRTTSSEEAAKK
Puntuzko jertseak ere moda-modan daude,
azpitik deus jantzi gabe, galtza dotoreekin kon-
binatuta looka osatzea da proposamena. Bla-
zer grisak eta bomber estiloko txaketak ere den-
boraldi honetan nabarmenduko diren jantziak
 dira. 

KKOOLLOORREE BBIIZZII EEDDOO AAPPAALLEENNAAKK
Muturreko koloreak daude modan, ez dago erdi
bidekorik: kolore pastel edota bizi biziak dituzten
 jantziek beteko dituzte gure armairuak. Eta batzuen bizita-
suna eta besteen apaltasuna nabarmentzeko, biak konbinatzea da pro-
posatzen dutena. Laranja eta urdin iluna dira behin eta berriz ikusiko
ditugunak, eta tonalitate desberdinetako berdeek ere tokia izanen du-
te. Denboraldiz denboraldi gertatu ohi den bezala, txuria ere behin eta
berriz ikusiko dugun kolorea izanen da. Kolore neutroen artean berriz
grisa, topo deituriko kolorea, nagusituko da. 

OOIIHHAALL BBAAKKEERROOAA
Oihal bakeroa jantzi, osagarri eta oinetakoak diseinatzeko baliatu du-
te oraingoan. Horregatik, merkatuan eskaintza zabala dela ikusita, mo-
dako adituek bakeroa erabilita total look-a osatzea proposatzen dute,
hau da, oinetatik hasi eta bururaino, guztia bakeroa izatea.

ZZAAPPAATTIILLAAKK EEZZIINN KKEENNDDUUZZ
Kirol oinetakoak, kirola egiteko baino gehiagorako balio dute. Esate ba-
terako, sneakersak moda modan daude.Gehienbat zuriak, egoera des-
berdinetara egokitzen diren lookak osatzeko primeran etorriko zaizki-
zu. Eta desagertzeko asmorik ez duen bertze klasiko bat ere buelta da-
tor, mokasinak. Marinel itxurakoak, sport edota dotoreagoak... milaka
aukera daude eta hobekien egokitzen zaizuna aukeratzea erraza iza-
nen da. 
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OSAGARRIAK

Bost osagarri, 
bete-betean asmatzeko 
Azken joerei segika ibiltzen den horietakoa  bazara,
bost dira ezinbestean zure armairuan eduki be-
har dituzun osagarriak:  gerrikoa, zapia,
 tiranteak,  pajarita eta  fularra. Gerrikoa da
gizonezkoek gehien  erabiltzen duten osa-
garria, eta ez   gal tzak estutzeko premia du-
telako, ukitu  dotorea gehitzeko baliatzen
 dute askok. Kolore, ehun, forma eta

 tamaina desberdinetakoak topa genitzake,
janzkera eta egoera desberdinetara egoki tzen
direnak. Tiranteak dira gerrikoen  ordezkoak
eta urte askoan erdi desagertuta egon diren
arren, indartuta bueltatu dira; ezin uka auke-
ra ausarta denik. Fularra izan liteke kontrastea
gehitzeko osagarririk egokiena, look casualei
elegantzia gehitu edota estilo klasikoenak gaz-
tetzea lortzen  dutelako, kolore eta estanpatue-
kin jokatzen  asmatzea da gakoa. Janzkien aurre-
kaldeko poltsikoan jartzen den zapiahitzordu be-
rezietan azken ukitu dotorea gehitzeko erabil tzen
da. Atorra eta zapia kolore  berekoak izatea bila -
tzen da eta baita korbata ere, bertzenaz apustu
segurua egin,  txuria aukeratu. Eta  korbata baino
zerbait berritzaileagoa nahi dutenek, tximeleta
(pajarita) janzteko aukera ere badute.



14 | ttipi-ttapa | 636 zk.

2015.04.16 

UDABERRI/UDAKO JOERAK

70.hamarkadara bueltan...
Neguko arropa armairutik atera eta denboraldi berrikoei

lekua egitea hamarkadetan atzera bidaia bat egitearen
parekoa izanen da. Diseintzaileek 70. hamarkadako  janz -
kerak izan dituzte inspirazio iturri. Estilo bohemioa gailen-

duko da: crocheta, flekoak, plataformadun oinetakoak eta
galtza zabalak ezinbes teko elementuak bilakatuko dira. 

KKOOLLOORREE EEZZTTAANNDDAA
Horia indartsu datorren kolorea da, ia-ia  
 txuriaren  pareko izateraino. Aukera  ausarta
da, bizia eta freskoa. Lur-kolore gorrixka eta
berde militarra ere modan dauden kolore-
ak dira. Gainera, neguko itzaletik  ateratzeko,
estanpatu biziak ere ikusiko  ditugu nonahi.

AANNTTEEAA EEDDOONNOONN
Larrua izan da negu honetan gehien ikusi
dugun ehunetako bat eta udaberrian ere
ez da bazterrean geratuko, kolore biziz tin-
datu eta larruzko soineko eta gonak edonon
ikusiko ditugu. Berrikuntza nabarmenena
berriz, antea izanen da eta ez bakarrik
osa garrietan, material hau erabiliz
soinekoak, galtza eta gona motzak,
txalekoak... ere eginen dituzte, ehun
honekin hain ongi ematen duten flekoekin
apainduta. Antea bakeroaren lehiakide izanen
dela diote batzuk eta ez dago jakiterik nor irten-
go den garaile,  proposamenen artean bakeroa
era bilita look osoa osatzea ere gomendatzen dute
eta.

GGOONNAA MMOOTTZZ RREETTRROOAAKK
70. hamarkadan arrakasta handia izan zuten gonak
berriro ikusiko ditugu karriketan: gerri  altu eta kan-
pai-formakoak. Erdialdean botoiak baldin baditu itxu-
ra retroagoa lortuko duzu. 

SSIILLUUEETTAA LLUUZZEEXXKKAAKK
Iztarretaraino iristen diren ator luzeak,  tunikak
eta soineko arinak daude boladan. Au kera erosoak
izateaz gain, silueta luzatzen dute eta ongi gelditzen
dira gorpuzkera gehienetan. 

IIZZAARRRRAAKK,, LLOORREEAAKK EETTAA MMAARRRRAAKK
Izar eta loreek apainduko dituzte denboraldi honetako jantziak. Tamaina
desberdinetakoak, baita handi eta txikiagoak konbinatuz ere. Loreen
artean margaritak izaten dira gehien erabili izan direnak, baina bertze-
lako lore koloretsuek ere garrantzia hartuko dute. Marrak ez dira inoiz
atzera geratzen eta oraingoan, gainera lodiera, kolore eta norabide
 desberdinetako marrak jantzi bakarrean konbinatzea proposatzen dute.  
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OSAGARRIAK

Azken ukitua, lehenengoa
bezain garrantzitsua
Gauza jakina da poltsa, gerriko, belarritako  edota
lepoko bat jantzita pertsonalitatea gehitzen
 diogula gure  itxurari. Gainera jantzi bat egoera
formal edota informal batera egokitzea ahal-

bidetzen dute. Azken ukitua, lehenengoa bezain
garrantzitsua delako, segidan duzue datozten hila -

beteetarako ezinbesteko osagarrien zerrenda:

HHEELLDDUULLEEKKUU TTXXIIKKIIKKOO PPOOLLTTSSAAKK
Poltsa sorbalda gainean eman beharrean, eskuetan eramanen
duzu denboraldi honetan, bandolerak desagertu eta helduleku
txikiko poltsek beteko baitituzte erakusleiho guztiak. Eta  tamainak
ez du inporta, handi edo txiki denak eskuan.

LLEEPPOOKKOO LLUUZZEEAAKK
Zintzilikario handi edo txikiagoekin baina denek soka luzea daramate.
Albo batera geratu dira lepoari estu lotzen diren lepokoak. Itxura  etnikoa
eta hippie-a duten lepoko eta belarritakoak daude modan, naturako
elementuak txertatzen dituztenak.

GGEERRRRIIKKOOAA
Denboraldi berrian, gerrialdeak protagonismo berezia
hartzen du. Jantzia gerrira lotzeko gerriko handiak
 erabili edo oihalak gerriaren bueltan korapilo baten
bidez lotzea gomendatzen dute.

OINETAKOAK

Oinak ere udaberriz jantzi
Neguko galtzerdi lodiak armairuan ezkutatu
eta oinak frexko ibiltzeko sasoia da.  Aurtengoan
ere erosotasuna eta dotorezia eskutik doaz
 diseinatzaileek emakumeentzako  egiten
 dituzten proposamenen artean. Lokarriak
 dituzten baila rinak dira egunerokoan gehien
ikusiko ditugun oinetakoak, dotore edo sport
agoak, egoera  desberdinetan dotore ibiltzeko
modua izanen duzue. Gladiadore itxurako
 sandaliak ere bueltan datoz, baina oraingoan 
larruzko tirekin izan  beharrean lokarriak dara-
matzate  orkatiletik hasi eta belaunetaraino.  Nor-
malean ez daramate takoirik, baina badira takoi
pixka bat ere gehitu dietenak. Zuekoak eta platafor-
makdira denboraldi honetako ezinbesteko beste
aukera, kanpai-formako galtza zabalak janzteko
inongo zalantzarik gabe oinetako aproposenak.
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Ruper
Ordorikak
kontzertu
akustikoa
eskainiko du
igande honetan
Ortzaizen

TTIPI-TTAPA
Urtero bezala, apiri-

leanKulturaldia antola-
tu du Baigorriko Basai-
zeaKulturElkarteak.Hi-
laren 26an Nafarroaren
Egunarekin borobildu-
ko dute egitaraua, bai-
naaitzinetikhainbateki-
taldi izanen dira.

Apirilaren19an, igan-
de arratsaldeko 5etan,
kantaldi akustikoa es-
kainikoduRuperOrdo-
rikakOrtzaizekoGoico-
echea Lur ontzi salte-
gian. Sartzea 10 euro
gostako da.

Apirilaren 25ean, la-
runbatean, 21:00etan
Baigorriko elizan, Guk
ta Guk-tarrak ikusgarri
berezia eskainiko dute,
Kulturaldian bakarrik
emana izanen dena,
GUKen kantu zaharrak
molde berrian emanak.
Aireahizpak,Xendarine-
koahizpak,Astezkene-
koak, Baigorriko gaite-
roak, Hertz ganbara or-
kestra (Xare laborate-
gia), Sustrai Colina eta
FrediPaiaaritzekoakdi-
ra. Sartzea 15 euro.

Apirilaren 26an, be-
rriz, Nafarroaren Eguna
ospatuko dute Baigo-
rrin.Goizeanelizakopla-
zan eginen dira ekital-
diak.10:30eantxalapar-
ta; 11:00etan bertsola-
riak; 11:30ean dantza
ikusgarria; 12:00etan
Baigorri, Kilimon eta
Txantreako ziganteak,
Altsasu, Otsagabia eta
Arrolako dantzariak,
ErriberakoPaloteadoa,
Basaldunak,Basaizea-
ren hitza eta Karmele-
ren irrintzina. 13:30ean
JauziakUztarizeko txa-
rarangarekin, Ezpela,
Muttiko Alaiak eta esku
lanen erakusketa.

14:30eanbazkarina-
gusia eginen da Pen-
tzean eta bazkalondo-
an, Uztaritze, Kuxkux-
tuetaEzpela txarangak,
trikitilariak, kantariak,
gaiteroaketabertzeani-
mazioak izanen dira.

Plaza Nagusian eta
inguruan,12:30eanKli-
k ariko da, 14:00etan
Tekelektrotxarangaeta

Oxabi, 16:30ean Muti-
ko Alaiak eta 18:00ean
Ezpela eta Kuxkuxtu.

P laza Nagus ian,
14:00etan H-Den ariko
da, 15:00etan bertso
saioaOdeiBarroso,Ju-
lio Soto eta Iñaki Ale-
manekin; 16:00etan
Leihotik (Etorkizuna
Kontzeptuak);
17:00etan dantza ikus-
garria,Altsasu,Otsaga-

bia eta Erriberako dan-
tzariekin;18:30eanJau-
ziakEzpela txarangare-
kin; 19:30ean Kiki Bor-
datxoeta21:30eanerro-
meria.

Xokoan kontzertuak
izanen dira. 19:00etan
Xutrik taldea;21:00etan
I t z i a r ren Semeak ;
23:00etan Holako eta
01 :00eta t ik a i t z in ,
Tirri&Tery DJ.

KULTURA � APIRILAREN 26AN IZANEN DA EGUN HANDIA

Nafarroaren Eguna girotzeko
Kulturaldia prest dute Baigorrin

GIZARTEA

UTZITAKO ARGAZKIA

Hertz ganbara orkestrak parte hartuko du Guk ta Guk-tarrak ikusgarri berezian.

TURISMOA

Aisialdia eta
Gastronomia
Gida argitara
eman du
aurten ere
Ttipi-Ttapak

TTIPI-TTAPA
Baztan, Bidasoa eta
Xaretako Aisialdia eta
Gastronomia Gida ar-
gitara eman berri du
Ttipi-Ttapak. Bertan,
inguruhonetako60bat
jatetxe,ostatu,komer-
tzio eta aisialdirako
enpreseneskaintzaren
berriematenda40orri-
etan,bakoitzakeskain-
tzendituenberezitasu-
naketazerbitzuakazal-
duz hiru hizkuntzatan,
euskaraz, gaztelaniaz
eta frantsesez.
Herribakoitzakeskain-
tzen dituen zerbitzuen
berri ere ematen du,
halanola, frontoia, ige-
rilekua, supermerka-
tua, gasolindegia, au-
tobuszerbitzua, loegi-
tekotokia, turismobu-
legoa, osasun etxea
edofarmaziarikbaden
jakinaraziz.Baztan-Bi-
dasoaldeko mapa bat
ere badu.
6.000 ale argitaratu
dira, turistak ibiltzen
diren tokietan banatu
direnak, jendeak har
dezanetabazkaltzeko
edo afaltzeko plana
egiten lagungarri iza-
teko. Era berean, jate-
txe-ostatu bakoitzean
ere utzi dira ale batzuk
bezeroen artean ba-
natzeko.

UTZITAKO ARGAZKIA

Ruper Ordorikak
kantaldi
akustikoa
eskainiko du
igande honetan
Ortzaizeko
Goicoechea lur
ontzi saltegian.



Beintzako
Mikel Albisu da
presidentea

TTIPI-TTAPA
Bertizko Partzuergo

Turistikoa osatzen zu-
ten elkarte pribatuek
martxoaren 12an egin-
dako Asanbladan bere
bazkideei turismoa el-
kar laneangaratzense-
gitzeko proiektua aur-
keztu zieten: “Baztan-
BidasoaTurismoa” ize-
neko elkargoa, estatu-
tuaketa2015urteanze-
har garatzeko hainbat
proiektu eta proposa-
men. Martxoaren 31n
egin zuten aurkezpen
publikoa Bertizen.

Baztan-Bidasoa Tu-
rismo Elkargoak Ber-
tizko Landa Turismo
Zentroan du bere egoi-
tza (orainartePartzuer-
goarena zena), Nafa-
rroako Gobernuarekin
zesioa hitzartu eta ge-
ro. Elkargo berria bortz
elkarte hauek osatzen
dute: Hiruak Bat Landa
Etxeak, Apartamen-
tuak, Hotelak, Jatetxe-
ak eta Zerbitzuak (Jar-

duerak,Aterpetxeaketa
Kanpinak). Elkargoak
BertizPartzuergoTuris-
tikoaren ikurramanten-
duko du, «promoziora-
ko egokia eta 22 urte-
tan Bertiz Partzuergo-
tik egindako lan bikai-
na irudikatzenduelako.
Gauza bera egin dugu
telefonozerbitzuarekin,
gure bazkideei eta be-
zeroeizerbitzuaetaarre-
ta errazteko». Halaxe,
Bertiz Partzuergoaren
web gunea mantendu-
kodute, baina informa-
zioa www.baztan-bida-

soa. com dominioare-
kin kudeatuko da.

Martxoaren 12ko
asanblandanZuzenda-
ritza Batzordea hauta-
tu zen, zazpi kidek osa-
tua: lehendakaria (Mi-
kel Albisu), lehendaka-
riordea (Marijose Iparra-
girre) eta elkarte bakoi-
tzetik kide bat. Zuzen-
dari tza Batzordeak
martxoaren 26an egin
zuen lehen batzarra,
estatutuei azken ukitu-
ak eman eta Asanblan-
dan onartutako aurre-
kontuen proposamena

aurreraateratzeko,«Tu-
rismoDepartamentuko
dirulaguntzen deialdia
bertan dugu eta».

Maiatzetik aurrera
Bertizko bulegoan ari-
tukodenteknikariakon-
tratatuko dute, hasie-
ranegunerdikokontra-
tuan. «Elkargoarenate-
akzabalikdaude,ezba-
karrik pribatuei, udalei
etabertzeentitateei ere
bai, Baztan-Bidasoan
turismoa elkar lanean
garatzeko.Epe laburre-
anhainbatentitaterekin
bilerak eginen ditugu,

gureasmoenberri ema-
teko», diote.

ProzesuhonetanHi-
ruak-Bat Landa Etxeen
Elkartea paper garran-
tzitsua izaten ari da,
«egitasmoa martxan
jartzeko lehenengokon-
taktuaketaoinarri lega-
labere izeneaneginbai-
ta,berariesker lortubai-
tugu orain dela 3 hila-
bete galdua zegoen
proiektua neurri handi
batean errekuperatzea
eta ilusioa berpiztea».
Baztan-Bidasoa desti-
no turistikoezagunada,
baina promozioan eta
hobekuntzan segituko
dute,bazkideei lehenta-
sunaemanez.Horrega-
tik zenbait ferietan izan
dira gaurgero, eta ber-
tze batzuetara joateko
asmoa ere badute.

TURISMOA � BERTIZ ARTZUERGO TURISTIKOAREN LEKUKOA HARTU NAHI DU

Baztan-Bidasoa Turismo
Elkargoa sortu dute

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO
Mirentxu Goienetxe (Hiruak Bat Landa Etxeak), Belen Urrutia (Hotelak), Mikel Albisu (lehen-
dakaria), Iriber Arangoa (Zerbitzuak) eta Ruben Garate (Jatetxea), Elkargoaren aurkezpenean.
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GIZARTEA

LEHENTASUNAK
• www.baztan-bidasoa.

com webgunea hobe-
tzea eta egokitzea

• Erreserba Zentrala eta
Informazio Zerbitzua
garatzea.

• Turismo Ferietan eta
Ekitaldietan parte har-
tzea.

• Baztan-Bidasoan bisi-
ta gidatuak antolatzea.

• Bidasoko Bide Berde-
aren dinamizazioa.

• Ehizari buruzko
Jardunaldi
Gastronomikoak.

• Bertzelako proiektu
pribatuak laguntzea
eta promozionatzea.
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Ortzegunean
nafar jotak eta
ortziralean
bertsoak
izanen dituzte

TTIPI-TTAPA
SanJoseZaharEtxe-

koAsteKulturalaospa-
tzen ari dira apirilaren
13tik apirilaren19ra eta
azken urteetan bezala
mota guztietako ekin-
tzaz osatua dator egi-
tarau zabala.

Apirilaren 13an, as-
telehenean, Ehiza eta
Arrantza elkartean hasi
zuten besta, herritarrek
eta bertako bazkideek
bazkariederbateragon-
bidatu zituzten eta.

Apirilaren 14an, as-
teartean 16:30etik ai-
tzinera, taloak egiten
ikasteko eta, oraindik
hobe, jatekoaukera iza-
nen dute, urtero beza-
la Maria Mitxelenaren
laguntzari esker.

Apirilaren15ean,as-
teazkenean15:00akal-
dera, Bidazi elkartea
ezagutzeko aukera iza-
nen dute San Jose Za-
har Etxeko bizilagunek
Alkaiagan.

Apirilaren 16an, or-
tzegunean 16:30ean
Nafarroako jotak adi-
tzekoaukera izanenda.

Apirilaren 17an, or-

tziralean16:30ean ingu-
ruko bertsolariak hur-
bildukodiraZaharEtxe-
ra: IbanGarro, IoarTain-
ta, Alazne Untxalo eta
Iker Gorosterrazu eta
Julen Zelaieta ariko da
gai-jartzaile.

Apirilaren 18an, la-
runbatean 16:30ean
mus eta oca txapelke-
tak eginen dira herritar
eta Zahar Etxeko bizi-
lagunen artean.

Apirilaren19an, igan-
dean19:00-19:30alde-
ra, eskupilotakoporra-
ren sariak banatuko di-
tuzte.

Dantza desafioak
kiroldegian

12 eta 17 urte arte-
ko gaztetxoak kirolde-
girahurbilaraztekopro-
gramaren baitan Urdi
Berak antolatuta, apiri-
laren 18an, Dantza de-
safioaksaioa-txapelke-
ta antolatu dute kirol-
degian, 18:00etan ha-
sita.Kiroldegikokudea-
tzaileen asmoa, larun-
bathonetako ikastaroe-
tan ikasten dutenekin,
hurrengoanelkarrenar-
teko dantza desafioak
egitea da.

Maia tzaren 8an,
gaueko ziklo saioa an-
tolatu dute, 21:00etan
eta maiatzaren 16an
crossfit jokoak eginen
dituzte 17:00etan.

Izen emateko eta in-
formazio gehiagorako
Toki Ona kiroldegira jo
behar da, 948 630215
telefonoradeituedobe-
ra@urdisl.com helbide
elektronikora idatzi.

BERA

GIZARTEA � EKITALDIZ GAINEZKA

Kultur Astea
ospatzen ari dira
Zahar Etxean

UTZITAKO ARGAZKIA

Kenpo Kai-aren Munduko hiriburu izan da herria
Aste Santu aitzineko asteburuan kenpo-kai arte martzialaren Munduko hiribu-
rua izan zen herria, hiru egunez, kirol honen inguruko solasaldiak, ikastaroak
eta txapelketak egin baitziren kiroldegian. 400 partehartzaile baino gehiago
etorri ziren, tartean Japonia, Italia, Frantzia, Espainia eta bertze herrialdetako-
ak. Takao Asai Maisuak (Asiako arduraduna) hainbat azalpen eman zituen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Musika Eskolaren Udaberriko Kontzertu bikaina
Urtero bezala, Aste Santuko oporraldiaren aitzinetik Udaberriko Kontzertua es-
kaini du Isidoro Fagoaga Udal Musika Eskolak. Apirilaren 1ean izan zen jendez
gainezka ageri zen Kultur Etxean.

APIRILAREN 25EAN

Mikel Urdangarin eta Bera kantari
TTIPI-TTAPA
Apirilaren25eankontzertuaeskainikoduMikelUr-
dangarinek20:00etanKulturEtxean.Sarrera: 6eu-
ro. Ordubete lehenago Bera Kantari abiatuko da.



Tantirumairuko
dantzariekin
batera, Tolosa,
Urnieta eta
Lakuntzakoak
ariko dira

Aitor AROTZENA
Tantirumairu Euskal

Folkloredantza taldeak
antolatuta Tantirudan-
tza jaialdiaospatukoda
apirilaren26an.Herriko
Tantirumairudantza tal-
dekoneska-mutikoekin
batera, Tolosako Uda-
berri, Urnietako Egape
etaLakuntzakoElaiAlai
taldekoak arituko dira.

Goizeko 11:00etan
kalejira eginen dute tal-
deekbakoitzakbere al-
detik. 12:00etan Zubi-
gainekoa dantzatuko
dute herriko dantzariek
etaondotikplazanbildu-
kodira lau taldeaksaioa
eskaintzeko. Kanpoko
dantzariak herrikoen
etxeetara joanen dira
bazkaltzera eta ardura-
dun eta musikariek el-
karrekinbazkaldukodu-
te.17:30eanplazanPo-

rru DJ-a haurrentzako
erromeria izanen da.

Ezagutu Dezagun
Lesaka berezia

Beti Gazte elkarteak
berriz ere Ezagutu De-
zagun Lesaka lehiake-
tara deitu ditu herriko
neska-mutikoak.Elkar-
tearen 75. urteurrena
dela eta, aurtengoabe-
rezia izanen da eta el-
karteariburuzko30gal-
derei erantzun beharko
dieteapirilaren24abai-
no lehen.

Kontzertu bereziak
Nafarroako goi mai-

lako kontserbatorioko
ikasleek musika kon-
tzertua eskainiko dute
apirilaren19an, igande-
an 12:30ean Harrion-
doa Kultur Etxean. Ze-
hazki, Olatz Rojo lesa-
karrak (zeharkako txiru-
la), Raquel Ortegak (ar-
pa) eta Sergio Eslavak
(saxofoia),W.A.Mozart-
en flauta eta arparen-
tzako kontzertua eta
bertzezenbaitpiezaes-
kainiko dituzte.

Apirilaren25ean,be-

rriz, larunbatean20:00e-
tan, Tuterako Abesba-
tzak kontzertua eskai-
nikoduHarriondoaKul-
tur Etxeko konbentuko
elizan, Giltzarri Abes-
batzak antolatutako
emanaldian.

LESAKA

OSPAKIZUNAK � APIRILAREN 26AN

Tantirudantza
jaialdiak ehun
dantzari baino
gehiago bilduko
ditu aurten ere

ARGAZKIA: A. AROTZENA

Musika Eskolaren kontzertua
Hiruhilekoa bukatzeko,Musika Eskolako ikasleek kontzertu dotorea eskaini zu-
ten apirilaren 1ean Harriondoa Kultur Etxean.
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A. AROTZENA
Salvador Yanci ze-

naren omenez martxa
zikloturista eginen du-
tebigarrenurtez,maia-
tzaren 10ean. Iaz be-
zala, Beti Gazte elkar-
teakezezik,GureTxo-
koa, Baztandarra ,
Urtxintxa, Aizan, Igan-
tziko Biltoki eta Erreka
txirrindularitza taldeek
parte hartuko dute an-
tolaketan, Udalarekin
batera.

Ibilbidea 112 kilo-
metrokoa izanen da,

Lesakan hasi eta bu-
katu.Goizeko9:00etan
abiatuta,LesakatikBe-
rara joan eta berriz ere
Lesakan sartuko dira
txirrindulariak, Sunbi-
lla,Doneztebekobide-
gurutzea,Legasakobi-
degurutzea, Narbarte,
Oronoz-Mugairi, Ziga
(Belaten barna), Iruri-
ta,Elizondo,Otxondo-
kogaina,Urdazubi,Zu-
garramurdi, Berruet
Benta, Sara, Lizaieta-
kogainaetaEtxalarren
barna igaro ondotik,

Plaza Zaharrean hel-
mugaratukodiraparte-
hartzaileak.

Aitzinetik izeneman
daiteke Beti Gazteren
webgunean.Federatu-
ek15euroordaindube-
harko dute eta federa-
tu ez direnek 20 euro.
Bertzela, egun berean
eman daiteke izena
HerrikoEtxekoarkupe-
tan, 7:00etatik 08:30-
era. Kasu honetan, fe-
deratuek 20 euro eta
federatu gabe-
ek 25 euro.

MAIATZAREN 10EAN

Salvador Yanci zenaren oroimenez martxa
zikloturista eginen dute bigarren urtez

Ba al zenekien
Joandenurteanbezala,Nafarroaosokosolas-
lagunak,mintzalagunak…biltzekoakdirela la-
runbat honetan Linddurrenborda sagardote-
gian mintzapraktika egin bidenabarkoan
bazkaltzera eta egunpasa egitera.

?
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Irune eta Itsaso
Maiatzaren 2an iza-

nen da Etxalarko II.
Mendi itzulia. Bi ibilbi-
de ezberdin izanen di-
ra aur ten aukeran;
30km-koa eta 26km-
koa. Goizeko 07:30-
08:30 bitartean izanen
da irteera plazatik eta
izen ematea goizeko
06:30-07:30 bitartean
egindaitekeplazanber-
tan edo aitzinetik onli-
ne www.mendizmendi.
comweborrian. Hauek
izanen dira ibilbideak:
herriko plaza, Altxata,
Infernuko Errota, Etxe-
bertzeko Borda, Pare-
taZahar,Azkuaetapla-
zan bukatu. Janari eta
edari puntu hauek ego-
nendira:Herrian,Altxa-
tan, Etxebertzeko Bor-
dan, Pareta Zaharren,
Larre Zabalen eta be-
rriz ere herrian. Mendi
itzuliko kamisetak ego-
nen dira salgai egune-
an bertan plazan.

Aste Santua
Turismo bulegoa or-

tzegunetik astelehene-
ra egon zen irekita eta

bisita gidatuak ere egin
ziren. Iaz baino turista
guttiago pasa da aur-
ten turismo bulegotik,
denetara181turista;ba-
tez ere Euskal Herriko-
ak,madrildarraketaka-
taluniarrak. Usategiak
eta Infernuko Errotari
buruzko informazioada
gehien eskatu dutena,
bainabaitaZugarramur-
di, Sara eta Larrunera
igotzeko trenaren ingu-
rukoa ere.

Gure Esku Dago
Apirilaren 17an Gu-

re EskuDago ekimena-
ren ibilbidearen aur-
kezpenaeginendaKul-
turEtxean18:30ean,eta
ondotikJostunakdoku-
mentala emanen da.
Iazkokontuakaurkezte-
az gain, aurtengo pen-
tsatudirenekitaldiaketa
mugimendu honek iza-
nen duen garapena ere
azalduko dute. Ostatu-
tanetaplazakodendan,
GEDko komikiak dau-
de denentzat eskura-
garri,bertanegindakoa-
ren eta heldu denaren
laburpenaerakustenda.

KIROLA � MAIATZAREN 2AN

Mendi Itzuliak bi
ibilbide izanen
ditu aukeran

ETXALAR

ARGAZKIA: EDORTA ITURRIA

Kenpo Kai topaketa internazionala
Martxoaren 28 eta 29an, Beran Kenpo Kai topake-
ta internazionala ospatu zen. Euskal Herriko nahiz
Espainia, Frantzia, Polonia, Errusia, Italia eta Ja-
poniako jendea etorri zen, baita Kenpo modalitate
desberdinetako13 irakasle handi ere. Etxalartarrek
ere parte hartu zuten larunbat arratsaldeko txapel-
keta ezberdinetaneta sarituakere izan ziren.Gaue-
anafariaegin zutenEtxalarkobentan.Topaketaho-
nenaitzakianbi japoniarEtxalarrengelditu zireneta
herria aunitz gustatu zitzaien.

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

Ardo txapelketa
Apirilaren 5ean Larraburukomuseko ardo txapelketako sari banaketa egin zen.
Txapeldunak Joxemari Olagarai eta Santiago Olasagasti izan ziren eta azpi-
txapeldunakManuel Agirre eta SantiagoMitxeltorena. Arkupeak emandako sa-
riak banatu ziren (ardo botila eta gasna).

Mendi irteerak
Zanpingorrimendi tal-
dearen eskutik, apiri-
laren19an Larrunera
eta apirilaren 26an
Baigorrira ateraldiak
an to l a tu d i t uz te .
08:00etan izanen da
hitzordua plazan.

Elizatik oharra
Urte aunitzetan igan-
de eta besta egune-
tan,11:30ean izanden
meza, hemendik aitzi-
nera eguerdiko 12:00-
etan izanen da.

Larraburua
Urteko batzar oroko-
rraapirilaren25ean iza-
nendaLarraburuana-
rratsaldeko 6etan.

� FLASH
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XX. urteurrene-
ko ospakizuna
abuztuaren
22an izanen da

Nerea ALTZURI
Dagoeneko bi hama-

rraldi eta Arantza Rock
oraindik gazte. XX. edi-
zioa modu berezian os-
patuko dute abuztuaren
22an eta Gazte Asan-
blada antolaketan buru-
belarri ari da. Ilusioa eta
gogoa ez dira falta! Eus-
kalHerrikomusikarenhis-
torianlekunabarmenadu
ArantzaRockeketaauni-
tzek oroimenean irudiak
gordeta baldin baditugu
ere, irudi horiek, ordena-
gailuan,papereandaude-
nak,bildunahidituGazte
Asanbladak. Argazki bil-
ketarakolaguntzaeskatu
duetanorbaitekArantza
Rockeko argazkiak bal-
din baditu, arantzagazte
asanblada@gmail.com-
era bidal ditzake.

HISTORIA EGINEZ…
ArantzaRockenibilbi-

dea1995eanabiatuzen,

Aterpekoek lehen aldiz
antolatu zutenean, Ater-
peko aparkalekuan,
orain alberge berria da-
goeninguruan.Garaihar-
tan,herrikomusikariaden
Iban Zugarramurdi Bal-
dinBadakobateria-jotzai-
lea zen eta lehenengo
kontzertu horretan E.H.
Sukarra, Su Ta Gar eta
Baldin Bada taldeek jo
zuten,musutruk. 1997ra
arte kontzertu jendetsu-
ak izan ziren leku berean
eta ordurako sortua zen
Gazte Asanbladak hartu
zuenantolaketarenardu-
ra.Aunitzekburuanditu-
gu kontzertura hurbildu-
tako ehunka zaletuen
uholdeak. Harrera ikara-
garria izaten zuten ema-
naldiek eta urterik arra-
kastatsuenetan3.000la-
gunetik goiti bildu ziren.

ATERPETIK FRONTOIRA,
ETA FRONTOITIK PLAZARA

Ondotik, frontoirapa-
satuzenjaialdiaeta2005-
era arte frontoian egin
zen, sarrera kobratuz.
2005az geroztik plazan
egiten dira kontzertuak,
sarrerarik kobratu gabe.

Izan ere, urtez urte, mu-
sikataldeakordaintzeko
aurrekontuari aitzin egi-
teko gero eta zailtasun
gehiago izaten ziren eta
gisaberean,kontzertue-
taraetortzekoohituraal-
datu zen, kontzertuek
jendeguttiagoerakarriz.

Gazte Asanbladak,
jaialdiarenizenamanten-
duz,antolaketarenegitu-
raaldatzeaerabakizuen
eta hasierako urteetan

rock taldeaknagusi izan
baziren, azken urteotan
rockaz gain, ska, triki-
tixa, regga eta bertzela-
ko estiloak jorratzen di-
tuzten taldeekin goza
daiteke. Urtero zuzene-
ko musika emanaldiak
egin dira bi urtez izan
ezik.EuskalHerriko, tar-
tean eskualdeko, eta
atzerriko izen haundiko
taldeek parte hartu du-
te Arantza Rocken.

Honen gibelean lan
haundia bada: taldeak
aukeratu eta beraiekin
harremanetan jarri, de-
naordaintzekodirualor-

tzeko rifak egin eta sal-
du(garaibatean,metxe-
roak eta kamisetak ere
bai),kartelakeginetaza-
baldu,kontzertueremua
atondu, taldekideei afa-
ria eman, dena ongi an-
tolatu, txosnaireki, lane-
rakojendeabildu...Gazte
Asanbladakoezgain,jen-
de gehiagoren laguntza
ere behar izaten da.

Hilabete batzuk ba-
ditugu,beraz,prestake-
tan laguntzeko eta se-
guru gaude oroitzape-
nez eta sorpresaz bete-
rikoegunhunkigarriaiza-
nen dela aurtengoa.

KULTURA � ARANTZA ROCK JAIALDIAK 20 URTE

Arantza Rock-eko argazkiak bildu
nahi ditu Gazte Asanbladak

ARGAZKIA: G. PIKABEA

Korrika Ttiki jendetsua
Haur, gazte, heldu, jubilatu... Euripean baina aranztar aunitzek parte hartu zuenmartxoaren 27an egindako Korrika Ttikian. Korrikaren lekukoa
herrian barna ibili ondotik, denak frontoian bilduta, talde bakoitzak euskararen aldeko bere mezua irakurri zuen. Gazte Asanblada, Guraso El-
kartea, Pelle-Ttiki Haur Eskola, eskolako lagunak, Zahar Txoko eta Ekaitza Elkarteak, hain zuzen. Ondotik berendua egin zuten.

ARANTZA

2015erako herriko garbitzaileak kontratatzeko bi
deialdi egin ditu Udalak. Lehenbizikoan, Xuantene-
koLuisMariAnduezakgaindituzituenprobak.Bertze
garbitzailebatbeharzenez,azkenekodeialdiarieran-
tzunez,eskatutakobaldintzakbetezetaprobakgain-
dituz, Igantziko Idoia Urtxegi izan zen garbitzaile
postualortuzuena.BienarteanHerrikoEtxea,eskola,
medikuarenkontsulta,BaskulaetaPelle-Ttikigarbi-
tzen dituzte. Bertzalde, Otsarrako Imanol Lukanbio
herrikolanetanhasidaalbinteari laguntzen. Irailaka-
baila arte ariko da. Lanpostuari zegozkion probak
eginda,berageldituzenlehenbizikopostuan.Langi-
le hauek kontratatzeagatik Nafarroako Gobernutik
eta Europatik diru-laguntzak jasoko ditu Udalak.

Udaleko langileak

DATUA

3.000
LAGUN

bildu izan ditu Arantza
Rockek, bere urterik
arrakastatsuenetan.



Donezteben
aritu dira 44
kirolari

TTIPI-TTAPA
Arkupeak elkarteak

urtero antolatzen duen
Gimnasia Bestak 44 ki-

rolari bildu zituen apiri-
laren 9anDoneztebeko
kiroldegian. Denek, yo-
gaariketakeginzituzten
Patxi Chocarro irakas-
learekin batera. Dene-
ra, elkarteko128bazki-
de bildu ziren Donezte-
ben.

2004. urtera arte
Gimnasia Eguna Iruñe-
ko Anaitasunan egiten
zuten,bainahandikBe-
rako Toki-Ona kirolde-
gira etorri ziren, zortzi

urtez. Halere, joan den
urtean bezala, aurten
ere Donezteben egin

duteberaiensasoiona-
renetabizipozarenera-
kustaldia.
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GIZARTEA � APIRILAREN 9AN DONEZTEBEN

Gimnasiaren
besta ospatu du
Arkupeak
elkarteak

UTZITAKO ARGAZKIA

Bera eta Lesakako jubilotekakoak Udaberriko bestan
Udaberriko Besta ospatu zuten martxoaren 27an Berako eta Lesakako jubilo-
tekakoerabiltzaileek,BerakoLagunHaundiakelkartean.Elkarezagutzekoegun-
pasaz gain, eskulan tailerretan egindako lanak erakutsi zituzten, giro ederrean.

GIZARTEA

DONEZTEBE (7)
Mª Luisa Lazkano Goñi
Mª Jesus Agirre Ubiria
Asuncion Telletxea Sarratea
Itziar Juanikorena Gorosterrazu
Mercedes Altzuri Bertiz
Angela Ramos Gil
Mª Carmen Irigoien Lertxundi

ELIZONDO (6)
Rosa Mendiburu Gillenea
Juanita Dendarieta Larraia
Asunción Jaurena Aintzinena
Marcelina Ormart Etxebertz
Mª Jesus Etxandi Aristizabal
Trinidad C. Nemours Ezponda

IRURITA (5)
Mª Milagros Gamio Goñi
Julia Irigoien
Javiera Vicente
Mª Josefa Arrijuria Etxenike
Milagros Zelaieta Irungarai

URDAZUBI (3)
Francisco Menta Irigoien
Anita Menta
Fco. Javier Irigoien Dessein

� PARTE-HARTZAILEAK
LEITZA (20)
Serafina Ezkurra Otxandorena
Teresa Gomez Telletxea
Juanita Escudero Perurena
Tere Perurena Apezetxea
Mª Teresa ElizaldeMariezkur.
Mª Luisa Elizalde Mariezkur.
Sagrario Eugi Baraibar
Tere Arraiago Barberia
Manuela Diosdado Perez
Maritxu Alduntzin Gogortza
Mª Milagros Olano Sestorain
Mª CarmenPetrirenaArretxea
Francisca Agirre Azpiroz
Isabel Huarte Huarte
Lourdes Erbiti Caballero
Inaxi Lujanbio Zubiri
Sebastiana EzkurraMutuberria
Mª Luisa Barno Erbiti
Pilar Urkiola Zestau
Paquita Urkiola Zestau

NARBARTE (1)
Olga Diaz de Cerio Hidalgo

SUNBILLA (1)
Susana J. Di Genaro Garcia

ITUREN (1)
Clotilde Iñigo Ariztegi

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO
Doneztebeko kiroldegian yoga ariketak egin zituzten Patxi Chocarro irakaslearekin.



Jendetza ibili
da Aste
Santuan

Maider PETRIRENA
Aste Santuan herri-

an eskualdean bezala
jendetza ibili da. Egu-
raldiak aunitz lagundu
duenez landetxeetan
eta kanpinean jendea
ibili da.Horretazgainai-
patzekoa da III. Pintxo
Astea ere ospatu dela
etaguztizarrakastatsua
izan da. Guztira 1.357
pintxo saldu dituzte 4
ostatuetaneta irabazlea
Itturburu ostatuko ba-
razki eta magraz bete-
tako txanpinoia izanda.
Bakoitzak 2 pintxo zi-
tuztendastatzeko. Ittur-
burun pintxo irabazle-
az gain kabraroka pa-
stela zuten. Ariztigain
kanpine-

an berriz xingarra eta
gaztaz betetako alka-
txofa brotxeta eta pa-
tataetakuiatxo liburux-
ka foie eta otarrainxka-
rekin. Bustitz ostatuan
Ezti-ozpin,gazta,urda-
iazpiko eta foie ogi xi-
gortuan eta Rejo-pata-
takrema,etapatata-go-
zo txipekin. Azkenik,
Fonda ostatuan txipi-
roiz beteriko hojaldrea
eta odolki eta txorizo
patea. Dastatu eta
bozkatuz, zozketa ba-
tean parte hartzen zen.
Magra eta bi botil ardo
irabazi dituena herrita-
rra izanda:NagoreMa-
dariaga Iriarte

Apirilaren 2an Arizti-
gainKanpineanTxamu-
kos mariatxiak aditze-
ko eta dantzatzeko au-
kera izan zen. Ze nola-
ko tarte polita eskaini
ziguten arratsalde zein

arrats partean. Zorio-
nak hemendik anto-
latzaile eta musikariei.

OrtziralSantuanpro-
zesioa egin zen. Zubi
berritik, Kale Nagusian
eta zubi zaharran bar-
na elizara bitarte.

Igandean, Ariztigain
kanpineanhaurrentxan-
da izan zen. Arratsal-
deko 4:30etik aitzinera
arratsalde eder eta po-
lita pasatzeko aukera
izanzuten.Ginkana,glo-
boflexia, antzerkia, txo-

kolatadaetakantuanere
aritu ziren. Musika tal-
debatsortuzutenhain-
bat musikari elkartuta
eta haurrek haur kanta
jaialdian kantatutako
abestiakkantatzekoau-
kera izan zuten.

GIZARTEA � HAINBAT EKITALDI EGIN DIRA HERRIAN

Pintxoaren
Astean
Itturburukoa
izan da garaile

SUNBILLA
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ARGAZKIA: BIDAL IBARRA

Ulibeltzak mendi taldea Aiako Harrietara
Ulibeltzak mendi taldeak ere eguraldi ona ongi aprobetxatu zuen irteera eder
bat egiteko. Hain zuzen ere apirilaren 6an Aiako peñetara joan ziren. A ze no-
lako bistak ikusteko aukera izan zuten!

ARGAZKIA:
JAIONE OTXANDORENA

Hamargarren
aldiz saritua
Ordizian

Ordizian Artzain egu-
na ospatu zuten apiri-
laren 8an eta horrekin
batera Idiazabal Izen-
dapenarenKalitatesa-
ria ere banatu zuten.
Oraingoan ere eta ha-
margarren urtez Epe-
txenekobordakoLizun
gaztandegikoak izan
dira erregulartasuna-
rensaria lortudutenak.
Arkaitz Vicentek hartu
zuensaria,LuisVicen-
te eta Rosa Urkijo gu-
rasoekinbaterakudea-
tzen baitu gaztande-
gia. Zorionak familia
eta segi horretan.

Pertsonaia
Arkaitz VICENTE

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA
Argazkietan ageri denez, parte hartzeko aukera zabala izan da Aste Santuan.



Aurten ere
Sunbilla, Ituren,
Narbarte,
Legasa, Saldias
eta Beintza-
Labaiengo
eskolak berain
urteroko festa
ospatu dute

TTIPI-TTAPA
Malerrekakoherries-

kolen V Joku topaketa
edizioaospatuzenmar-
txoaren 31n Sunbillan.

Sei herri eskoletako
215 ikasleeta30 irakas-
le frontoian elkartu zi-
ren.Urterobezala topa-
ketakobertsoarekinha-
sieraemanzitzaion jaial-
diari. Ondoren, adinka
taldekatu eta goiz oso-
an hiru tailer desberdin
egin zituzten.

Haur Hezkuntzako-
ak herri kirol jolasekin
hasi ziren. Lehen Hez-
kuntzakoak, berriz, tal-
de bat plastika tailerre-
an orri-markak egiten
eta besteak oso arra-

kastatsua suertatu zen
narrasti eta anfibio tai-
lerreananimalibitxi,bel-
durgarri... batzuk ikusi,
ukituetaberaietazgau-
za aunitz ikasteko au-
kera izan zuten.

Gosaldu ondoren,
txikienak plastika eta
narrasti tailerreangoza-
tzen zuten bitartean,
handienak herri kirol
saiodibertigarribategin
zuten.

Bazkaldu ondoren,
frontoian Eriz Magoa-
ren eskutik magia saio
politaetaalaia izanzen.

Egunaakitzeko,Baz-
tango eskola ttikitatik
iritsitako ELAren alde-
ko bustialdiaren gonbi-
tea onartu zen. Mani-
festu bat irakurriz hasi
zen ekitaldia, ELA gai-
xotasuna sufritzen du-
tenei beraien egunero-
koborrokarakobabesa
emateko.Bustialdiaren
aitzinetik kutxa bat pa-
satu zen nahi zuten ira-
kasle eta gurasoek di-
ruz lagun zezaten. Eta
azkenean bustialdia
konfetiekin egin zen.

Malerrekakoherries-
koletako ordezkariek
eskerrak eman dizkiete
Sunbillako Udalari eta
berexikiudaletxeko lan-
gile den Juanjori, bere
borondateonarengatik.
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GIZARTEA � SUNBILLAN BILDU ZIREN MARTXOAREN 31N

Herri eskolen V. Joku topaketan
ELArengatik konfetiekin busti dira

MALERREKA

UTZITAKO ARGAZKIA

Sei herri eskoletako 215 ikasle eta 30 irakasle bildu ziren Sunbillan.



Hilabete
dotorea
borobilduz

Marga ERDOZAIN
Hamar eliz-abestiz

osatutako kontzertu
ederra eskaini zuen
Mendiabesbatzakmar-
txoaren27anelizan. Ion
Irazoki zuzendariak bi-
deratuta, aldaban zor-
tzi abesti kantatu zi-
tuzten: Sicut Cervus,
Ave Verum; Bi Ave Ma-
ria, Pater Noster, Aita
Gurea eta bi O Saluta-
ris Hosta izeneko pie-
zak. Kontzertuaren bi-
garren zatian, korutik,
beste bi abesti eskaini
zituzten abesbatzako-
ek: Kyrie eta Gloria.
Emanaldihonetanabes-
batzakokideguztiakzo-
riondu behar dira baina
aipatu behar da bakar-
lariak honako hauek
izanzirela:BixiAmeztoy,
Mañoli Apeztegia, Ali-
cia Telletxea eta Aran-
txa Ciganda (soprano-
ak),MªSolArraztoa(goi-
koahotsa),XalbadorA-
rriola (tenorea) eta Be-
ñardo San Miguel (ba-

ritonoa).RocioArtazcoz
organu-joleak eta Ruth
Etxebestepiano-joleak
ere lagundu zuten.

Ekitaldi honekin bo-
robildu nahi izan zuen
Mendi Abesbatzak
martxoko hilabetea,

bertze bi hitzordu ga-
rrantzitsu izanbaitituzte:
martxoaren 14an Goi-
zuetako Umore Onare-
kin batera eskainitako
kontzertua (Donezte-
beko elizan) eta mar-
txoaren18anDonostia-

ko Udaleko txistu tal-
dearekin eta Iruñeko
PabloSarasatekontser-
batorio profesionaleko
txistu ikasleekin batera
eskainitako kontzertua
(Nafarroako Musikaren
Hirian).
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DONEZTEBE

KULTURA � MARTXOAREN 27AN

Musika erlijiosoko saio bikaina
eman zuen Mendi Abesbatzak

Nafarroako
Akordeoilarien
Topaketa
Nafarroako Soinulari-
en Topaketaren leku-
koa Doneztebek har-
tukodueta igandeho-
netan, apirilak 19, jai-
aldihauantolatukodu.
11:30ean soinulariek
kalejira eginen dute
herriko kaleetan, tal-
dekasakabanatukodi-
ra eta gero denak el-
karrekin ariko dira tal-
de argazkia ateratze-
ko. 14:00etan eguna
borobiltzekoSantama-
ria jatetxean bazkaria
izanen dute.

Zine
denboraldiaren
bukaera
Apirilaren 26an Erreka
Guraso Elkarteak aur-
tengoazken filmapan-
tailaratuko du, Horton
(euskaraz). Urriarenbi-
garren hamabostaldi-
an hasita, sei hilabe-
tez,hamabortzerope-
likula bat ikusteko au-
kera izan da zineman.
Aipatubehardaaben-
dutikhonapelikulabat
bertzerik ez dela es-
kaini,bigarrenemanal-
dia bertan behera gel-
ditu zelako, hainbat
gaztetxoekin izanda-
ko gorabeherak direla
eta. Ea heldu den ur-
terakoberreskuradai-
tekeen.

� FLASH

UTZITAKO ARGAZKIAK

Errekako judokek lau domina Nafarroako txapelketatik
Errekako judokek lau domina lortu dituzte alebin mailako Nafarroako Txapel-
ketan. Mutikoetan, 34 kiloz behetikoen kategorian Narbarteko Jokin Oteiza O-
llok lehendabiziko postua lortu du, 38 kiloz beheitikoetan Doneztebeko Eñaut
Setoain Gartxitorena hirugarren gelditu da eta 52 kiloz beheitiko mailan, Do-
neztebeko Aritz Zulaika Irigoienek bigarren postua eskuratu du. Nesketan,
berriz, Saioa Atxalandabaso Iribarren doneztebarrak bigarren postua eskura-
tu du 34 kiloz beheitiko kategorian.
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Oihala josi eta
kate luze bat
egin nahi dute
karrikaz karrika

Marga ERDOZAIN
Malerrekako Gure

Esku Dago batzordeak
apirilaren 25ean Ehun-
tze Eguna ospatuko du
Donezteben, ekitaldiz
betetakoegitarauarekin.

10:30ean Bearzana
plazanherri-kirolak iza-
nendira.Malerrekako7
edo8talde lehiatukodi-
ra eta talde bakoitzean
9-10 lagun izanen dira.
11kalderaEhuntzeeki-
taldia hasiko da. Ekital-
di horren helburua da
koloretako oiha lak
apaintzea, margotzea,
txukuntzea eta ondotik
ongi jostea.Oihalakbe-
hin josita, kate luze bat

eginen da frontoian eta
gero,musikak lagundu-
ta, herriko karriketan.
Ondotik, herri bazkaria
antolatuduteBurrunba
gazte taldearekin bate-
ra. Bazkaldu ondoren
kantu zaharrak abestu-
ko dituzte. Arratsalde-
an, berriz, umeendako
puzgarriak eta jokoak

izanen dira. Eguna bo-
robiltzeko musika iza-
nen da.

Ehuntzeegunak itxi-
ko du otsailean abiatu
zen dinamika: jostunak
dokumentala otsailean
Malerrekako hainbat
herritan ikusteko auke-
ra izan baita eta mar-
txoan zehar burutu di-

ren mendi martxak
(Mendaur eta Leurtza-
ko zirkua).

EKAINAREN 21EKO
EKITALDIEN AURREKARI

Ehuntzeegunhonek
ekainaren 21ean Iruñe-
an burutuko den ekital-
dia prestatzeko ere ba-
lio du: Egun horretan,
hautestontzi erraldoia
eraikiko da eta denon
artean jositako eta
ehundutakooihalezes-
taliko da. Ekaineko eki-
taldi hau herritar des-
berdinen borondatea-
ren adierazle izatea na-
hi da. Aniztasun hori
hautestontzierraldoiho-
ri estaliko duten oihal
anitzetakoroletsuenbi-
dez irudikatukoda.Hel-
burua azken finean ar-
gia baita: gaurko hau-
tesontziak, biharkoera-
bakia ahalbidetzea.

GIZARTEA � HERRI BAZKARIA ANTOLATU DUTE BURRUNBA GAZTE TALDEAREKIN BATERA

Ehuntze Eguna ospatuko dute
Donezteben apirilaren 25ean

MALERREKA

Sare sozialetaz
hitzaldia
Erreka eta Mendaur
gurasoelkarteekanto-
latutako hitzaldia api-
rilaren 22an, ortzegu-
nean 10:00etan DBH-
ko liburutegian eskai-
niko du Foruzaingoko
Delitu Informatikoen
Atalak. Hitzaldi honen
helburua da gurasoei
sare-sozialen inguru-
ko kezkak, galderak,
erabileraokerrak,ahol-
kuak…bideratzea eta
seme-alabek gaizki
erabiltzean izatenahal
diren balizko delituen
inguruko hausnarketa
eta hori dagokion pro-
tokoloaren informazioa
zabaltzea. Aipatu be-
har da gai hau ikasge-
letan ere landu dela,
gaztetxoen artean in-
teresa eta informazio
faltaantzemandelako.
Guraso elkarteetatik,
zuzendaritza taldeare-
kin elkarlanean beha-
rrezkotzat jodagaihau
familietan ere lantzea.

Musikoterapia
saioa
Afan eta Malerrekako
Osasun Etxeak anto-
latutako musikotera-
pia saioa apirilaren
16an (ortzeguna) arra-
tsaldeko 5etatik 7eta-
ra burutuko da Man-
komunitateko egoi-
tzan. Interesatuek
948410299 edo
948275252 telefonora
deitu behar dute.

Literatur
solasaldiak
Afan eta Malerrekako
Osasun Etxeak anto-
latutako musikotera-
pia saio hau apirilaren
16an (ortzeguna) arra-
tsaldeko 5etatik 7eta-
ra burutuko da Man-
komunitateko egoi-
tzan. Interesatuek
948410299 edo
948275252 telefonora
deitu behar dute.

� FLASH

Iazko Gure Esku Dago ekimenean bezalaxe, jendearen
parte hartzea bultzatu nahi da.



Normaltasunera
bueltan,
eskolako
ikasleak azken
hiruhilekoan
sartuak dira

Arkaitz MINDEGIA
Pasaberridirenopor

ttiki hauetan jendeuga-
ri ibili daherrian,batzuk
egonaldi luzeak eginez
etabestebatzuekegun
pasa… landetxeak eta
Abarun aterpetxea be-
terik egon dira turistez,
Euskal Herritik, Katalu-
niatik etorritakoak…

Jadanik normalta-
sunera itzuliakgara, jen-
dea lanean eta nola ez
eskoletara joaten diren
ikasleak beraien azken
hiruhilekoan sartu dira.

Artisau eta Lanbide
Azoka

Hilabete honetako
azoka apirilaren 12an
burutu zen. Beti beza-
la, Iturengo plaza arti-
sautza eta eskulangile
postuz bete zen, bitxi,
jantzieta janariak…Ho-
rrenarrimoanjendeuga-
ri bildu zen.

Hurrengo hitzordua
maiatzaren 10ean iza-
nen da.

Abarun aterpetxean
Udalekuak prest

AbarunAterpetxeko-
ek lehendik ere antola-
tudituzteudalekuak,ur-
teak baitaramatzateai-
sialdiko heziketaren
munduan lanean, ikas-
ten eta goxatzen eta
horren emaitza da Aur-

titzen egin duten proi-
ektua. Ez dira udako
udalekuetanbakarrik la-
nean ibiltzen,urteanze-
harEuskalHerriko ikas-
tetxeetako umeek be-
raien ateraldietan egun
politak pasatu eta pa-
sako dituzte. Ikasturte-
ak irautenduenbitarte-
an, ikasle eta irakasle-
ak Abarun aterpetxetik
pasatzen ari dira.

Maiatzaren16tik29-
ra dago irekia eskaerak
eta matrikula egiteko
epea. Ekainaren 21ean
hasietaabuztuaren28ra
bitarte, batzuetan ha-
maregunetabesteetan
guttigo, adin eta maila
ezberdinetakoentzat
antolatu dituzte uda-
lekuak. Sormen bidaia
izenburupean,umeedo
gaztetxoek egun ahaz-

tezinak pasako dituzte.
Informazio gehiago

eta Sormen bidaiaren

inguruko xehetasunak
948 450067 telefonoan
edo www.abarun.com.

ITUREN
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GIZARTEA � LANDETXEAK ETA ATERPEAK BETEAK EGON DIRA

Jende ugari ibili da herri
xokoetan Aste Santuan

UTZITAKO ARGAZKIA

Lehenengo jaunartzea
Apirilaren 5an, normalean baino lehenxeago, lehe-
nengo jaunartzea egin zuten Aurtizko Xabier Ma-
riezkurrena eta Izaro Arretxea lehengusuek. Egun
ahaztezina izan zen beraientzako, opari eta ospa-
kizun ederrean igaro zuten.

GIZARTEA

GIZARTEA � BI PERTSONENTZAKO

Cancunera bidaia
zotz eginen du
DenokBat
Federazioak
Apirilaren 30a
arte elkarteko
komertzio eta
zerbitzuetan
egiten diren
erosketen truke

TTIPI-TTAPA
Cancunerabidaiba-

ten zozketa antolatudu
bere bezeroen artean
DenokBat Federazioak
(Berako Larun-Haizpe,
LesakakoZerbitzuenEl-
kartea, Bertan Baztan

etaDoneztebarrakMer-
katari eta Zerbitzu El-
karteak osatua).

Ap i r i l a ren 13 t i k
30era, DenokBat-eko
bazkide den saltoki ba-
koitzean guttienez 10
eurokoerosketabategi-

tendutenbezeroekpar-
tehartudezaketezozke-
tan.

Zehazki, Cancunera
(Mexiko) bi pertsonen-
tzako bidaia bat zozke-
tatuko da. Zozketa
maiatzaren 4an eginen

da,eguerdiko14:30ean
MalerrekakoMankomu-
nitateko egoitzan, Do-
nezteben.

Zozketa publikoari
irekia izanen da, nahi
duenakagertunahi iza-
nez gero.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Baztan, Bera, Doneztebe eta Lesakako komertzioak elkartuak daude DenokBat federazioan.



Herri bazkariko
paella egin
beharko dute

Fermin ETXEKOLONEA
Malerrekako Eguna

hurbiltzen ari da. Maia-
tzaren 30ean izanen da
Elgorriagan eta lanen
banaketakegindituzte.
Zubietarrek bazkarira-
ko paella egin beharko
dute, bazkalondoan
Malerreka kantuz mo-
dukoren bat izanen da
eta horretarako soinua
eramanbeharkoda, tri-
kitilari eta panderojole-
ren bat, Muxikoak dan-
tzatzekodantzariak eta
joaldunak ere aritzeko-
ak dira. Egun horreta-
rako urtez urte lantzen
den egurrean Elgorria-
gako armarria irudika-
tzen ari daMiguel Arre-
gi herritarra.

Bake epailea
Bakeepailearenkar-

gua hutsik dago. Orain

artean Sebastian Inda-
koetxea aritu da, baina
orain ez da inor, ez ba-
ke epaile titularra ez or-
dezkoa izateko. Nor-
bait baldin balego bo-
rondatez aritu nahi lu-
keena idazkaritzara jo-
an beharko luke. Beste
gainerakoan, udal ba-
tzarrak aukeratuko du.

Itturrik lan bikaina
egin du Nafarroako
txapelketan

Ander Fuentes Ittu-
rri izan da herriko or-
dezkaria Nafarroako
Bertsolari Txapelketan
eta landotoreaegindu,
hasi eta buka. Lizarra-
ko lehen kanporaketan
onena izan zen eta Le-
sakako finalaurrekoan,
puntuen arabera lortu
zuenElizondoko finale-
rakosailkatzea.Hanere
ale politak utzi zituen
eta seigarren izan zen
sailkapenean. Beraz,
zorionak egindako la-
narengatik.
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OSPAKIZUNAK � MAIATZAREN 30EAN ELGORRIAGAN

Malerrekako
Egunerako lanak
prestatzen hasiak
dira herritarrak

ZUBIETA

ARGAZKIA: IZASKUN

Sagardotegira ateraldia
Azkeneko urteetako ohiturari eutsiz, Aste Santu inguruan irteera egin dute sa-
gardotegira. Hamabi lagun joan ziren larunbatean Astigarragako Petritegira, gi-
ro ederrean. Gustora ibili ziren, argazkiak erakusten duenez.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Itturri kantari Elizondon, finaleko bertso lagunak adi dituela



DONAMARIA

Hilabeteko
hirugarren
larunbatetan
eginen dituzte
ateraldiak

TTIPI-TTAPA
Apirilaren3anhasie-

ra eman zion Ibargoia-
ra Mendi Taldeak aur-
tengo sasoiari. Egural-
dia lagun, 14 lagunek

urtero bezala Donama-
riako mendietan barre-
na 24 kilometroko ibilal-
dia osatu zuten. Iaz be-
zala, hilabeteko hiruga-
rrenlarunbatetanegingo
dituzte mendi irteerak.
Eta maiatzaren2anEtxa-
larko mendi itzulia ere
egingo dute.

Batukada ikastaroa
Apirilaren 15ean ha-

sita, batukada ikastaro

ttiki bat eginen da Do-
namarian. Bortz aste-
tan , as teazkene ro
18:00etatik 20:00etara
Oskar Estangak eman-
go du. Instrumenturik
ez da behar, irakasleak
ekarrikoditu.Guztira24
lagunendako tokia ba-
dago. Taldetxoa osa-
tzen ari da baina orain-

dik izena emateko au-
kera badago.

Udal talde berria
prestatzen

Aurtenhauteskunde-
akdirelaeta,herrianudal
talde berria osatzeko
ahaleginetan dabiltza.
Dagoenekobibatzar ire-

ki egin dira. Lehenda-
bizikoan ia ez zen jen-
derik agertu. Bigarrena
apirilaren 4an egin zen
etabadirudibigarrenho-
netanpartehartzehaun-
dixeagoa izan zela. Bi-
lera horretan udal ze-
rrenda berrirako izen
batzuk eman omen zi-
tuzten.

KIROLA � APIRILAREN 3AN

Sasoitsu hasi du
denboraldi berria
Ibargoiara Mendi
Taldeak

UTZITAKO ARGAZKIA

Ibargoiara taldekoak, denboraldiko lehen mendi irteeran.
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URROZ

3 euro
ordaindu
beharko du
ibilgailu
bakoitzak

Joseba URROTZ
Hasi da aurten ere

Aste Santuarekin bate-
ra,Leurtzakourtegietan
bisitariak hartzeko ga-
raia. Gainera aurten,
eguraldiona izanik, jen-
de mordoxka etorri da,

400 ibilgailuzenbatuar-
te.

Beti bezala, bi zain-
dari ere kontratatu dira,
bateguneroaritukode-
na urria arte, eta bertze
bat asteburutako lana
indartzeko. Aurten la-
naldi luzeaUrrozko lan-
gileari egokitu zaio.

Jakina da Nafarroa-
ko Gobernuak lagun-
tzakmurriztuzituela,eta
errepidearenzati ttikibat
konpontzekoemanba-
du ere, ez da behar gu-
ziakasetzekoaski, hor-

taz, mantenimendura-
ko, bisitariei kobratuko
zaie, iaz hasi bezala.
Gaineraaurten,eurobat
igo da ordainsaria, ale-
gia,3euroordaindube-
harko du Leurtzara
etortzendenibilgailuba-
koitzak.

Hauteskundeak
prestatzeko
batzarra

Apirilaren 4rako ba-
tzar deia egin zen, udal
hauteskundeei begira
zerbaitantolatzeko.Ha-
la ere, ez zuen nonbait

interes haundirik bixtu,
gauregungoudalkideez
gain, zazpi lagun baka-
rrik agertu baitziren.

Bertzeurtetanbeza-
la,herribozketabategi-
nen da, zerrenda osa-
tuko duten kideak au-
keratzeko.

GIZARTEA � 400 IBILGAILU ASTE SANTUAN

Leurtzako
urtegietan
denboraldi berria

UTZITAKO ARGAZKIA

Sagardotegira bixita
Aitzineko alean sartzeko astirik izan gabe, eta hilabete bat pasatu bada ere, ai-
patuko dugumartxoaren 14an herriko gazteak Astigarragako Etxeberria sagar-
dotegira joan zirela, urtero legez, autobusa eta guzi.



Fernando ETXEBERRIA
Gaur egunean ezta-

baida sortzen du eliza-
ko ordezkariek beraien
joera politikoak ager-
tzeak.Herriarenakdiren
ondasunak elizak bere
izenean jartzea ere ez
da begi onez ikusten,
baina garai batean
ezberdinazenudalaren
etaelizakoarduradunen
arteko harremana.

Udal artxibategian,
Martin Sanz de Ezkurra
EzkurrakoJaunaetaeli-
zaren arteko harrema-
na azaltzen duten agi-
riak daude. Familia ho-
nek herriaren jabea ze-
la uste zuen eta apeza
izendatu, jarleku bere-
zia okupatu, bertan fa-
miliako kideak bakarrik
lurperatu eta hamarre-
nakkobratzenzituzten.
Gaur egun, elizaren
ezkerreko aldarean bi
a rmar r i ager i d i ra .
1721eanerdikoerretau-
la zaharberritu zen, bi-
zilagunen laguntzare-
kin. 1727an baseliza
berria nola eraiki zen
agertzen duten agiriak
ere oso interesgarriak
dira,herriakgastuak (lu-
rra, materiala eta erai-
kuntza) bere gain har
zitzala eskatu baitzuen
apezpikutzaketahalaxe
gertatu zen.

1889. urtetik hona
udaletxekobilkurenhis-
toria laburbiltzen duten
18 liburu daude. Akta
guztietanageridiraerre-
ferentziak udalaren eta
elizaren arteko harre-

manaz: obrak, mante-
nimendu gastuak, lan-
gileak (apeza, organis-
ta, sakristaua…).Base-
liza eta elizaren arteko
bidearen gastuak bere
gain hartu zituen uda-
lak,dorrea, teilatua, sa-
kristia, apezaren etxea,
sarrera eta zola molda-
tzea, ura ekartzea eta
bertze hainbat lan…
1937an eskolara joan
zen udalbatza, Errepu-
blika garaian kenduta-
kogurutzeaeta irudisa-
kratuak jartzera. Gerra
bukatutakoanmezaan-
tolatu zen, “por haber
ganado la guerra con-
traelcomunismoende-
fensa de Dios y la pa-
tria”.Herritar guziei be-
rendua eskaini zitzaien
ondotik,etadantza izan
zen txistulari eta dan-
boril-jolearekin.
1961ean, sakristauari
urtean 25.000 pezeta
eta apezari 15.000 pe-
zeta ordaintzea onartu
zuen udalak.

18 akta-liburuetan,
alkate eta apezaren ar-
teko liskarbakarraage-
rida.1931ngertatuzen.
Udalabatzarreanbildua
zegoela apeza sartu
zen, igande eta festa
egunetanostatuetane-
rrondaegitea etagaue-
ko10etatikaurrera itxia-
raztea eskatuz, baita
eguraldi txarrarenaitza-
kian bertan dantza egi-
tea debekatuz eta jura-
mentuaketagehiegizko
edana jazarriz. Alkate-
akhaserreerantzunzion

apezari eliztarrekiko la-
nak egin zitzala eta ar-
duradunzibilakbakean
utzi zitzala, ez zelako
bere ardura inolako
neurririk eskatzea.

HISTORIA � AGIRI ZAHARREI BEGIRA

Udaletxe,
herritar eta
elizaren arteko
harremanaz

EZKURRA
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ARGAZKIAK: ARANTXA ITURRALDE

Gaztain ximal eskean ibili dira Ostegun Santuan Labaienen
Ez dakigu noizkoa den ohi-
tura hau, baina urtez urte
mantentzen da ilusioz Bein-
tzako haur eta gaztetxoen
artean. Ostegun santuan
etxez etxe jasotzen dituzte
hainbat goxoki. Garai bate-
an,abestiakesatenduenbe-
zala, gaztainak biltzen ziren.
"Gaztain ximal ximalak
andriak elizera
gizonak tabernera
haurrek haurretera
apezak txokoltia hartzera!”.

BEINTZA-LABAIEN

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
Eliza eta udaletxea. Bien arteko harremana ona izan da orokorrean historian zehar.

F. ETXEBERRIA
Aste Santu bikaina izan da landetxe, aterpe eta os-
tatuentzat. Madril, Bartzelona, Bizkaia, Zaragoza,
Kantabria eta Estoniako bisitariak ere izan dira.

Bisitari ugari Aste Santuan
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Izen emateko
epea zabalik
dago

TTIPI-TTAPA
2015. urtean bi ibil-

bide izanen ditu Goizu-
trailen bigarren edizio-
ak maiatzaren 26an.

Herriko plazan (154
m.) hasiko dira bi ibilbi-
deak,Aitasemegiauzo-
ra igoko dira korrikala-
riguztiakxendaestuba-
tetik. 4 kilometrotan
xendaetapistetatikba-
rrena680metrotarada-
goen Eneko Elorriko
bizkarrera igoko dira,
etahemendikherrira je-
itsikodiraEspidekoso-
rotik pasatuz.

10 kilometroko ibil-
bide motza egin behar
dutenek herrian buka-
tuko dituzte lanak.

25 kilometroko ibil-
bide luzea aukeratzen
dutenek, ordea, herritik
Mandoegiko gailurrera
i go beha rko du te ,
1.045m.OndorenMan-
doegiko gailurretik ja-
rraituko du ibilbideak
etabukatzekoberrizere
herriko plazara jaitsiko
da.Desnibela1636me-
trokoa da eta ibilbide
guztia mendiko xenda
pista eta larrean zehar
izango da.

Izen ematea zabalik
dagowww.herrikrossa.
com webgunean.

GOIZUETA

KIROLA � MAIATZAREN 26AN

Goizutrailen bigarren edizioak
bi ibilbide izanen ditu aukeran

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE

Korrika Txikia
Korrika 19 ez da herritik pasa aurten, baina euskararen alde korrika egiteko au-
kera izan zuten goizuetarrek ere. Herri mailako Korrika Txikia egin zuten mar-
txoaren 28an, hau da, Korrika Bilbora, bere helmugara iritsi baino egun bat le-
henago. Adin ezberdinetako herritar ugarik egin zuen bat.

UTZITAKO ARGAZKIA

10 eta 25 kilometroko ibilbideak proposatu dituzte aurten Goizutrailerako.

GIZARTEA

Maixus eta
Joxe Ramonek
irabazi dute
Kontsejuko
mus txapelketa

TTIPI-TTAPA
Urtero bezala, Mus
Txapelketa jokatu da
Aranoko Kontseju ta-
bernan etaMaixus eta
Joxe Ramon izan dira
irabazleak. Martxoko
azken ostiralean joka-
tuzenfinala.Aurtensei
bikotearitudira lehian.
Finalean, giro bikaina
izan zen, Ostiral San-
tua suertatu zelako.
Txapelketa osoan ere
osogiropolita izande-
la nabarmendu dute
antolatzaileek.
Izan ere, Kontsejuko
mus txapelketa urte
osoko txapelketa iza-
ten da, mar txot ik
martxora, eta aurten-
goa zazpigarren edi-
zioa izan da. Hilabete-
koazkenostiraletanjo-
katu dituzte partidak.
Funtzionamenduari
dagokionez, hilabete-
ro, partidarenondotik,
puntubanaketaegiten
dute. Inskripzioaren
%70aereeguneanba-
natzen da, eta botea
akumulatzenjoatendi-
ra. Txapelketa buka-
tzean,boteabanatzen
dutepartehartuduten
bikote guztien artean.
Irabazleakizatenduza-
tirikhaundiena,etapro-
portzioan banatzen
dietegainerakoguztiei,
azkenekora iritsi arte.

ARANO
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GIZARTEA � IZASKUN ALTZURI DA ZUZENDARIA

Euskaraz Blai
Udalekuak
Arantzan eta
Labaienen
Matrikulatzeko
epea
maiatzaren 8ra
arte zabalik
dago

TTIPI-TTAPA
Euskaraz Blai 2015

Udalekuakkanpainaren
aurkezpena egin zuten
apirilaren 9an Baztan-
BidasoaTurismoa/Hiru-
ak-Batelkartearenegoi-
tzan (Bertiz Landa Tu-
rismoZentroan).Proiek-
tuak 15. edizioa beteko
du eta azkeneko 4 ur-
teetan, NafarroakoGo-
bernuaren laguntzarik
gabe, Arantzako Ater-

pek eta Beintzako Or-
bela aterpetxeek anto-
latzen dute bere alde-
tik.

Mikel Albisuk, Baz-
tan-Bidasoa Turismoa
Elkargoaren izenean,
bere bazkideen proiek-
tuak ezagutzera ema-
tekokonpromisoaazal-
duzuen,egitasmohau-
ekBaztan-BidasoaEus-
kalHerrikogazteeta fa-
milien artean ezaguta-
razten laguntzen dute-
lako, eta turismorako
bultzada handia supo-
satzen dutelako. «Le-
hen Bertiz Partzuergo-
tik egiten zen moduan,
orain Baztan-Bidasoa
Turismotik eginen du-

gu», azaldu zuen Baz-
tan-BidasoaTurismoEl-
kargoko lehendakariak.

Xabier Zugarramur-
dik, Arantzako Aterpe-
ko arduradunak, proi-
ektuaren ezaugarri na-
gusiakazalduditu:udan
zehar, astebeteko 10
txandaeskaintzendira,
denetara 800 plaza, bi
aterpetxeetan banatu-
rik. Helburu nagusia
gaztetxoen artean eus-
kararen erabilpenabul-
tzatzea da, «gazte as-
kok euskara eskolare-
kin identifikatzen dute-
lako, ez egunerokoan
komunikatzekohizkun-

tza». Horretarako jola-
sak, kobazuloko bisita,
bainu freskagarria be-
zelakonatur jarduerak…
aisialdirako egitarau
osatua prestatu dute,
igandetik larunbatera
garatzen dena. «Neka-
zaritza bizimoduari ere
garrantzia eman diogu,
egunbateanbaserriba-
tean bisita egin eta ge-
rohaurrekbereotordua
prestatzen dute».

Izaskun Altzuri sun-
bildarrak, udalekueta-
kozuzendariak,aurten-
go berrikuntza azpima-
rratudu: txandakegite-
rakoan hezkuntza ere-

dua ez da irizpide na-
gusia izanen (A, B edo
D), gazteak euskarare-
kinduenharremanabai-
zik. Hala, ez da A ere-
du hutsezko txandarik
antolatuko. Bertze be-
rrikuntza matrikulazioa
internetez egiteko au-
kera da, www.euska-
razblaiudalekuak.com
web guneraren bidez.
Bertan informazio osa-
tua aurkituko da.

Matrikulatzekoepea
zabalik dago maiatza-
ren 8a bitartean. Infor-
maz io geh i ago
(09:30etik 13:30era):
622 728 984 telefonoa.

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO
Mikel Albisu, Xabier Zugarramurdi eta Izaskun Altzuri, udalekuen aurkezpenean.

GIZARTEA
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LEITZA

Izen-ematea
egunean bertan
egin liteke edo
aldez aurretik
kirolprobak.com
orrialdean

JM BARRIOLA
Aurrera Kirol Elkar-

teakantolatzendueneta
aurten hogeita hamaz-
azpigarren edizioa be-
teko duen herri krosa
apirilaren25ean jokatu-
koda, larunbatarratsal-
dean 16:30etik aurrera.
Herrikoerdigunetik iza-
nen da irteera eta hel-
muga plazan. Katego-
ria desberdinetan ba-
natuta, hauek dira ba-

koitzak osatu beharko
dituendistantziak:Ben-
jaminek(800metro),ale-
binek eta infantilek (2,5

km), kadete, junior eta
emakumezko helduek
(5km)etagizonezkohel-
duek (10 km).

Izen-emateaegune-
an bertan egin daiteke
edoaurretikwww.kirol-
probak.comorrialdean.

UTZITAKO ARGAZKIA

Euriteen kalteak konpontzen ari dira
Otsaileko eurite handien ondorioz, kalte ugari izan
ziren herrian eta hauek kudeatzen ari da Udala. Era-
sote auzoan baserrietako bideetan lur erortzak izan
ziren eta bertan egin dituzte lehenbiziko lanak. Iru-
dian ikus liteke,Errezumabaserriparean larrialdipro-
zeduraz eraiki duten eskoilera. Tutenea parean egin
beharreko lanen kudeaketa ere aurrera doa, premi-
azko prozeduraz kasu honetan. Eta horretaz gain,
apirilaren 7an bildu zen alkatea kontseilariarekin,
Plazaola natur-bidean eta Astibia ondoan izanda-
ko kalteak lehenbailehen konpontzeko eskatzeko.

KIROLA � AURRERA KIROL ELKARTEAK ANTOLATUTA

Leitzako XXXVII. Herri Krosa
apirilaren 25ean eginen da

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Erletako ikasleek zuhaitzak landatu dituzte
Erleta eskolako bosgarren mailako ikasleek 100 zuhaitz landatu zituzten Zira-
te inguruan. Udalatik bultzatutako ekimena irakasleekin batera, herriko bidee-
tatik joan ziren oinez bertara eta han giro bikainean lanean aritu ziren mendizai-
nen laguntzarekin, lizarrak aldatu zituzten bertan. Bestalde, 100 haritz eta
gaztain txartatuak ere landatu dituzte mendizainek Sagarmia eta Lerinarten.

Martxoaren 28 eta 29an Hernanin jokatu zen
txapelketan bigarren postuak eskuratu zituen le-
itzarrak, bakarlari gisara eta baita taldekako kate-
gorian ere. Nafarroako Pablo Sarasate kontser-
batorio profesionaleko 1. mailako ikaslea da.

BAKARLARI ETA TALDEKAKO SAILETAN

Leire Retegi bigarren Hernaniko
Txistulari Gazteen lehiaketan

Jakoba
Errekondoren
hitzaldia 16an
LeitzEKO, herriko kon-
tsumo taldeak apirila-
ren 16an hitzaldia an-
tolatu du Atekabeltze-
ko aretoan, 19:30ean.
JakobaErrekondogon-
bidatu dute eta Elika-
dura burujabetza etxe-
tik hasten da izenbu-
rupean Zerainen izan-
dakoesperientziaz eta
Leitzan abiatutako bi-
deaz hitz eginen du.

Edergintza ikasta-
roa dohainik
Eider Agirre zarauzta-
rra edergintzako ikas-
taroa ari da eskaintzen
udaletxean.Ikastarote-
oriko/praktikoa,dohai-
nikdaeta talde txikitan
banatuta ari dira egi-
ten. Apirilaren 21ean
izanen da lehenbiziko
saioaetaazalanolaza-
induetaoinarrizkoma-
killajearen inguruko
aholkuak jasoko di-
tuzte. Apirilaren 28an
eginen dute bigarren
saioa eta makillajeko
tekniketangehiagosa-
konduko dute. Intere-
sa dutenek 635 719
950 telefonora deituta
eman dezakete izena,
24 urte beteta izatea
beharrezkoa da.

� FLASH

ARTXIBOKO ARGAZKIA

160 korrikalarik hartu zuten parte iazko krosean.
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Otsondoko
Lizarmeakan
eta San Blasko
Bentan ere
aparkalekuak
egokitu dituzte

TTIPI-TTAPA
Bailarako autokara-

banaaparkalekuakaur-
keztu zituen martxoa-
ren28anUdalak,Ordo-
kiko Berroko aparkale-
kua inauguratuz. Eus-
kalAutonomiErkidego-
ko Sorbeltz eta Nafa-
rroako Tximeleta auto-
karabanista elkarteek
lagunduta, Maite Iturre
Turismo eta Merkatari-
tza zinegotziak une ho-
netaraarteegindakobi-
dea aipatu zuen ekital-
dian.

Turismoautokaraba-
nistaren goranzko joe-
ra eta bereziki, Bazta-
nenduenpresentziana-
barmena ikusita, Uda-

lak ekin zion duela 3 ur-
te gutxieneko zerbitzu-
ak eskainiko zituen gu-
ne bat bilatzeari. «Iris-
garritasunonekoa, laua,
publikoaetazerbitzuen
aldetik egoki zen tokia
aurkitzeaezda lanerra-
za izan», Iturrek jakina-
razitakoaren arabera.
Lekarozko kanpuseko
albo batean kokapen
egokia aurkitu eta Na-
farroako Gobernuare-
kin adostu ondotik,
OsokoBilkurakahoba-
tez onartu zuen bertan
sortzea gunea, baina
azken unean Nafarroa-
ko Gobernuak gibelera
eginzuen,prozesuosoa
berriz abiatzera behar-
tuz.

Ha inba t auke ra
aztertuetagero,etabe-
rriki ateratako foru de-
kretu murriztailea ain-
tzat hartuta, azkenean,
UdalakerabakizuenOr-
dokiko Berro zubiaren
ondoko aparkalekua
atontzea. Alde batetik,

modu horretan, degra-
datuta zegoen toki bat
berreskuratuda,bertan
zegoenzabortegi ilega-
lakenduz,etabertzeal-
de batetik, Ipar Euskal
Herriarekin lotzen du-
ten bi errepideen elkar-
gunean, hainbat zerbi-
tzutik gertu (ostatua,
okindegia, jatetxea,gas-
nategia, zalditegia eta
Arizkunherriabera)erre-
ferentzi puntua sortuz
autokarabanendako.
Bertan,urahartzekoeta
ur zikinakdeskargatze-
ko instalazioa egin da,
merenderotxikibatego-
kitu da eta 8 autokara-

banendako tokia pres-
tatu da. Inguruko eta
Baztango informazio tu-
ristikoa jasotzendenpa-
nela ere jarri da.

OTSONDOKO
LIZARMEAKAN ETA SAN
BLASKO BENTAN ERE

Iturrek adierazi due-
nez, Ordokiko aparka-
lekuarekin batera, Ba-
tzar Nagusiak propio
baimenduduautokara-
banen aparkaleku gisa
Otsondoko Lizarmea-
kako aparkalekua (ber-
tan komunak, iturria,
parrilak eta abar dau-
delarik) eta San Blasko

Bentako aparkalekua
(merenderoaparatuda).
Tokibietanere informa-
zio turistikoko panelak
jarridira.Nabarmentze-
koa da 3 autokarabana
aparkaleku hauek Do-
ne Jakue Bidetik arras
gertu kokatzen direla.

Autokarabanistei zu-
zendutako liburuxkaere
argitaratuda, 3aparka-
leku hauek eta Bazta-
neneta inguruetandau-
den kanpinen berri eta
bailarako puntu turisti-
koak jasotzen dituena.
Liburuxka turismo bu-
legoan egonen da es-
kuragaietaautokaraba-
nista elkarte ezberdinei
ere igorriko zaie.

Inaugurazioekitaldia
Arizkungo bisita gida-
tuarekin akitu zen, ber-
taratutakoautokaraba-
na turisten pozerako;
Baztanekeskaintzendi-
tuen aukera turistiko
ezberdinez jabetuta,bi-
sita errepikatuko dute-
la agindu dute eta.

BAZTAN

GIZARTEA � MARTXOAREN 28AN

Autokarabana
aparkalekua
inauguratu dute
Ordokiko Berron

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Berro zubiaren ondoko aparkalekua eta inaugurazio ondotik, bisita gidatua Arizkunen.
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Bazkalekuetan
hainbat lan
egitekoak dira

TTIPI-TTTAPA
Erdiz, Belate eta Li-

zartzu inguruan azien-
dakalatzendituztenne-
kazariekin zenbait kon-
tu adostu ditu Balleko
Etxeak.

Bazkalekuetan sar-
tzen diren zezenei da-
gokienez,aipatuzenAs-
pinak bi zezen utzi di-
tuela, bat Erdizen azi-
enda sartzen duen ne-
kazari batek dauka eta
bertzea Belaten azien-
da sartzen duen bertze
nekazari batek. Ikusita
Aspinak ez dituela ze-
zen gehiago utziko eta
nekazariekbazkalekue-
tan zezenakegoteana-
hi dutela, zenbait era-
baki adostu zituzten.
Honela, Erdizen 4 ze-
zen sartzen ahalko dira
eta Belaten 3. Aspina-
koak2bakarrikdirenez,
partikularrek beren ze-
zenak (3 Erdizen eta 2
Belaten) sartzenahalko
dituzte.Zezenakbazka-
lekuetan sartzeko inte-
resa duten nekazariek

Udalari jakinarazi be-
harko diote maiatzaren
17a baino lehen. Pire-
naikaarrazakozezenek
lehentasuna izanendu-
te eta ez bada kupoa
betetzenbertzearraze-
takoak sartzen ahalko
dira. Maiatzaren 21ean
zezenasartzeko intere-
sadutennekazarienze-
rrendabegiratukodaeta
sartzenahaldirenakbai-
nozezengehiagoapun-
tatubadirazozketaegi-
nen da. Iaztik Aspinako
zezenakdauzkatenne-
kazariei 12 behiren sa-
ria doan uzten zaie ur-
te osoan zezena zain-
tzearen truke eta zezen
partikularraksartzendi-
tuzten nekazariei 6 be-
hiren saria doan utziko
zaie.

BAZKALEKUETAN LANAK
Iazbezala,aurtenere

bazkalekuetako iskin-
degiakerrepasatukodi-
ra eta mineral ekologi-
koa hedatuko da. Iaz
Belateko zohikaztegia-
ren inguruanhartuziren
konpromisoei eutsiz,
bazkaleku horretan 7
bathektareatansasitza
kenduko da. Nekaza-
riek ere zenbait eskari

egin zituzten: Belateko
kaolin biltegiaren ingu-
ruahestea;BelatekoTe-
lefonikakopistanzaho-
rra botatzea eta aska
konpontzea; Larrakar-
tera doan pista kon-
pontzea; Artesiagako
korlea apal geratu bai-
ta, altura emateko txa-
pa bat gehiago para-
tzea, aziendak ihes ez
egiteko; Pitzamarretik
Erdizera doan pistan
kotxeak gurutzatzeko
lekuak moldatzea; Er-
dizko errekako haitz in-
gurua hestea; Belateko
gazteluarenondoanda-
goen leizearen ingurua
hestea (aziendaerortze-
ko arriskua omen da);
ErdizkoGurutzemeaka-
koaskari ziriaedoaltxa-
garriaparatzea;Erdizko
Altzaldera doan pista
konpontzea eta Oiale-
giko pistako saingerien
errepasoa egitea.

Nafarroako Gober-
nuak bere garaian Be-

laten landaketa batzuk
egiteko lurzati esperi-
mental batzuk egin zi-
tuen eta aspaldi ez bai-
tira erabiltzen, horiekin
zer gertatzen den gal-
de egin zuten nekaza-
riek. IngurumenDepar-
tamentuarekinharrema-
nean jarriko da Udala.

Lepokoen erabilpe-
naren gaineko balora-
zio positiboa ere egin
zen. Dena dela, ikusita
zenbait aziendak lepo-
koak galtzen dituela,
aurtenUdaletik lepoko-
ak hartzerakoan erabi-
liko duten aziendaren
identifikazio zenbakia
emateaadostuzen,ho-
rrela, mendizainek azi-
endaren bat lepokorik
gabe ikusten badute
arazorik izan ez dadin.
Nekazariek zein azien-
da sartu behar duten
azken egun artio ez ba-
dakite, azienda sartzen
deneguneanmendizai-
nei erraten ahal diete.

BAZTAN

ABELZAINTZA � BALLEKO ETXEAK

Erdiz, Belate eta
Lizartzuko
nekazariekin
zenbait lan
adostu ditu

UTZITAKO ARGAZKIA

Ardo ekologikoa eta gasna uztartu dituzte Gasnaren Astean
Baztango I. Gasnaren astearen barnean Elizondoko Aise elkartean gasnak ar-
doekin uztartzeko saioa egin zuten. Autxitxia, Kortariko borda, Baztan eta Jau-
regiako ardi eta behi gasnak Lakarreko Lezaun upategiko ardo ekologiko des-
berdinekin gurutzatu zituzten apirilaren 3an.

Helduendako
antzerkia Iruritan
JoseRamonSoroizeta
Iker Galartza aktore
ezagunekErdibanako-
media eder eta bere-
ziaantzeztukodute Iru-
ritakoGizarteBilgune-
an apirilaren 19an,
igandean 19:00etan.

Bailableak
Elizondon
Baztango Dantzariak
eta Elizondoko Gaita-
rien eskutik, Bailable-
ak (Muxikoak, Jotak,
Larraindantza,Gaita…)
dantzatzeko aukera
izanendahilaren19an,
igandean12:45eanEli-
zondoko plazan.

Ipuin kontalaria
Elizondoko
liburutegian
Liburuaren Nazioarte-
ko Egunaren harira,
apirilaren 22an, aste-
azkenean 17:00etan
Patricia Eneriz ipuin
kontalaria izanen da
Elizondoko liburutegi-
an, 4 urtetik goitiko
haurrendako ipuinak
kontatzen.

� FLASH
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Apirilaren 23an
akituko da
lanak
aurkezteko
epea

TTIPI-TTAPA
Apirilaren 24tik 26ra

ospatuko den Berroe-
tako Astebururu Kultu-
ralerako, argazki lehia-
keta antolatu du biga-
rren urtez Berroetako
herriak, Kortarixar ja-
tetxea, Zamail harate-
gia,BaztangoUdalaeta
Itxusi Argazki Elkartea-
ren laguntzarekin. La-
nak apirilaren 23rako

aurkeztu beharko dira
Berroetako Gure Ame-
tsa Elkarteko buzoian
edo berroetakoherria@
gmai l .com he lb ide
elektronikora bidalita.

Argazki lehiaketaren
gaiaBerroeta izanenda
bere osotasunean eta
edozeinekparteharde-
zake.Partehartzaileba-
koitzak 3 argazki aur-
kezditzake lehiaketara,
pa rpe r fo rma tuan
(30x20 edo 20x15 cm)
eta formatu digitalean,
gisa hauetako lehiake-
tetan ohikoa den siste-
ma erabiliz.

Sarieidagokienez, le-
henbizikoaafariabiper-

tsonentzako eta biga-
rrena,bertakoproduktu-
en sorta bat izanen di-
ra.Partehartzaileguzti-
en artean, sari-zozketa
zoragarri batereeginen
da, partehartzaileak 25
baino gehiago baldin
badira.

ASTEBURU KULTURALA
Argazki lehiaketa,

erran bezala, apirilaren
24tik 26ra eginen den
Asteburu Kulturala gi-
rotzekoekitaldietakobat
izanen da.

Apirilaren 24an, or-
tziralean17:00etanhau-

rrendako marrazki tai-
lerrak eta txokolatada
an to l a tu d i t uz te .
19:30eanPura vidado-
kumentalataren ema-
naldia eta 21:00etan
afaria eta ondotik ma-
hai jokoen txapelketak.
Ortziralekoekitaldihau-
ek Hegoaldea elkarte-
an eginen dira.

Apirilaren 25ean, la-
runbatean 12:00etan
herritarrenartekoapus-
tu-desafioa eta herriko
erraldoien ikuskizun
emanaldia izanen dira.
17:00etan II. Batukada
ikastaroa, Eduardo Itu-

rralderekin. 19:00etan
Iñaki Atxa eta Juan La-
meirinhaseneskutikpai-
saienetaargazki etabi-
deoemanaldia.20:00e-
tan argazki lehiaketako
saribanaketaeginenda
eta21:00etanafariaeta
euskal kantak Salabe-
rrirekin. Larunbateko
ekitaldiaketaegunoso-
ko argazki erakusketa
Gure Ametsa elkartean
eginen dira.

Apirilaren26an, igan-
de goizeko 9etan abia-
tutamendi ibilaldia egi-
nen dute, Berroetako
paisai izkutuen bila.

BAZTAN

OSPAKIZUNAK � APIRILAREN 24TIK 26RA

Berroetako
Asteburu
Kulturalari
begira argazki
lehiaketa prest ARGAZKIA: A. AROTZENA

Bertso Eskolako ttikiak finalean kantari
Bikaina izan zen Nafarroako Bertsolari Txapelketaren finalean Elizondoko fron-
toian bizitutako giroa. Bertso Eskolako ttikiek bota zituzten lehen bertsoak.

TTIPI-TTAPA
Amaiurko lixutegia:

emakumeen lanarenai-
tortza izenburupean
ekitaldibereziaantola-
tu du Amaiurko herri-
ak apirilaren 18an. La-
runbat goizeko 11etan
BeatrizGallegoMuño-
zekLixutegiak,emaku-
meen topaguneak so-
lasaldia eskainiko du
OtsondoBarrideElkar-
tean. Ondoren, berriki
zaharberrituden lixute-
gira bixita eginen du-
te,musikaz lagunduta.

Lixutegian plaka jarri-
ko dute, emakumeen

lanaaitortzekoetaoroi-
garri gisa.

APIRILAREN 18AN

Amaiurko lixutegi zaharberrituaren inguruan
emakumearen lanari aitortza eginen zaio

BORTZ LARUNBATEZ

Jendaurrean egoki solasteko
emakumeendako ikastaroa
eskainiko dute Arizkunenean

TTIPI-TTAPA
UdalekoBerdintasunBatzordeakNola hitz egin

jendeaurrean emakumeentzako ikastaroa antola-
tu du. Bortz larunbatez maiatzaren 9, 16, 23, 30
eta ekainaren 6an eskainiko du Esti Redondo Ti-
rado irakasleak Arizkunenea Kultur Etxean, eus-
karaz eta doan, 09:00etatik 13:30era.

Aitzinetikemanbeharda izenaBerdintasunZer-
bitzuan (948 580006 edo berdintasuna@baztan.
eus) eta azken eguna apirilaren 30a izanen da.

Helburuen artean, entzulego mota ezberdinen
aurreanhitzegitekoosagaieta teknikabeharrezko-
ak lantzea eta jendeaurreko egoeratan gure bu-
ruarekin ziurtasuna lortzea daude.

UTZITAKO ARGAZKIA

Itxura ederra du Amaiurko lixutegiak.
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Eraikin berrian
turismo
bulegoa eta
erabilera
anitzeko gela
jartzeko asmoa
dago

Iñigo IMAZ
Herriko Etxeak erosi

zuenetik abandonatuta
zegoenAroztegiari agur
esan diote urdazubia-
rrek. 2014ko urriaren
31an egin zen Udal ba-
tzarrean onartu bezala,
365.000 euro inguruko
aurrekontuarekin,1757.
urteaneraikitakoArozte-
gi zaharrabotaetaerai-
kin berri bat eraikitzeko
lanak martxan dira.
Aroztegi zaharra eraitsi
zutenmartxoaren27an,
nahiz eta Cederna-Ga-
ralur elkarteak emanen
dituen 50.000 euroak
etxe zaharra berritzeko
lanentzat izan eta ez e-

txe berri bat eraikitze-
ko.Oposizioak,bereal-
detik, ezzuenegokitzat
hartu etxe zaharra bo-
tatzea, eta Aroztegi za-
harreanburniaren inter-
pretazio gune bat jar-
tzeko proposamena
egin arren, Azkar talde-
ko lau z inegotz iek
proiektua babestu zu-

ten. Badirudi bertan tu-
rismo bulegoa eta era-
bilera anitzeko gela bat
eraikitzeko proiektua
dagoela. Azkar taldeko
lau kideek ez zuten bat
egingandenurtekourri-
kobatzarrean. Izanere,

Juan Jose Suhas zine-
gotziak bertan haur-
tzaindegibategiteko le-
ku aproposa zela erra-
ten zuen artean, alka-
teak turismo bulegoa
paratzeko leku egoki-
tzat defendatu zuen.

Erabaki honek, or-
dea, tristura, haserrea
eta kezka sortu ditu he-
rritar aunitzengan. Izan
ere, herriko ondare his-
toriko eta kulturala ez-
baian jarriadelaustedu-
te.

URDAZUBI

GIZARTEA � 1757. URTEAN EGINA ZEN

Aroztegia bota
eta eraikin
berriaren lanak
hasiak dira

ARGAZKIA: INIGO IMAZ
Aroztegi zaharra martxoaren 27an eraitsi zuten.

ARGAZKIA:INIGO IMAZ

Nikolaurenearen bigarren urtemuga
BigarrenurtemugaospatuzutenNikolaurenekona-
gusiek, eta aurten ere zenbait abeslari eta musika-
ri gonbidatu zituzten ostatuan ospatu zen afarira.
Jaialdiakordu txikiakarte iraunzueneta jendemor-
doa bildu zen ostatuaren urtebetetzea ospatzeko.

ARGAZKIA: INIGO IMAZ

Aste Santuko pastiza saltzea
Urtero bezala, Zugarramurdi-Urdazubiko eskole-
tako guraso eta umeek Aste Santuko pastiza sal-
tzeari ekin zioten. Aurten pastiza guztiak saldu di-
ra eta, hortaz, herri bietako guraso elkarteko kide-
ak pozik agertu dira.
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Banderak
jarrarazteagatik
eta herritarrek
jaso dituzten
isunengatik
protesta

Margari eta Koro
Aste Sainduko lau

egunetan, oren bateko
konzentrazioak egin zi-
ren herriko plazan, inki-
sizioaberriz itzuli zaigu-
la bixtaratu nahian.
“Sorgin ihizirik ez. Inki-
sizioa kanporat” leloa-
kin, bi afera hauei bu-
ruzkoprotestaeginzen:
alde batetik, Herriko
Etxean banderak jarra-
razteagatik (ezduguse-
kulan banderarik izan
orain arte), eta bertze
aldetik, hamar herrita-
rrei denetara 4.500 eu-
roko isunak jartzeaga-
tik (igande eguerdi ba-
tezkonzentrazio ixil bat
egiteagatik).

Aste Saindua
Aste Sainduko egune-

tan jendez-lepo izandu-
gu herria, eta larunba-
tean gainera, besta gi-
roa izan genuen: Elutxa
txarangaren musika
karrika goiti-beiti ibili
baitzizaigun.

Elutxa txarangaBor-
tzirietakomusikarizhor-
nitutadago,etaganden
udan hasi ziren lanean.
Sorpresa bat izan zen
Zugarramurdin ikustea,
beraien borondatez
etorriak baitziren, nior-
rek espreski deitu ga-
be.

Fernando Arburua
atxilotua eta libro

Egoera latzak bizitu
zituen Fernando Arbu-
ruak gan den martxoa-
ren 25ean, bera, bertze
psikologo bat, eta bi
abokatuekinbatera,de-
tenitu baitzituzten.

Laupertsonahauek,
euskal presoen osasun
egoera hobetzen la-
guntzenaritzendira,eta
beraien atxiloketak ho-
rrekin zerikusia zuen.

Zorionez, handik hi-
ru egunetara libre utzi

zituzten,15.000euroko
fidantza jarri ondotik.

Lapurketak herrian
Azkenekoastehauetan

lapurketak izandire he-
rrian. Ohoina sartu de-
nean, etxe gehienak
hutsikziren,etabere“la-
na” trankil egiten aritu

da. Harrituak, kezkatu-
ak,etahaserretuakgau-
deherritarrak,etaezga-
ra batere babestuak
sentitzen.

ZUGARRAMURDI

GIZARTEA � OREN BATEKO KONTZENTRAZIOAK

Inkisizioa berriz
ere hemen dela
plazaratu dute

UTZITAKO ARGAZKIA

Altzateneko mus txapelketa
12 bikotek parte hartu zuten Altzatenea jatetxeak antolatutako mus txapelketan.
Txapeldunak Bartolo Kamino eta Juanito Jaurena izan ziren (300 euroko saria),
eta azpi-txapeldunak Mattin Arrieta eta Koxe Oronoz (bildots bat eta arnoa).

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO
XXI. mendeko inkisizioak eboluzionatu du: orain jendea sutan erre beharrean, ixunak
jarriz kixkaltzen ditu.



Herrian UMPk
63 bozen aldea
bertzerik ez dio
atera lehen
aldiz bigarren
itzulian izan
den EH Bairi

Franck DOLOSOR
Uztaritzekokantona-

mendu osoan bezala,
Senperenerezentroes-
kuinak irabazi zuen de-
partamenduko hautes-
kundeen bigarren itzu-
lia. Halere, gure herrian
aldea ttikiagoa izan zen
EHBairekin; 1.127 boz
gehiagoeskuinarentzat
kantonamendu guziko
9 herriak kontuan har-
tuz; eta 63 bozen aldea
bertzerik ez Senperen.
Lehen aldia da ezker
abertzaleabigarren itzu-
liratpasadela,hainber-
tzebozbiltzenduelaeta
gehiengoosorathurbil-
tzendela.Senperenere
abstentzioa haundia
izan zen halere, %47,7
lehen itzulianeta%47,4
bigarrenean.FronteNa-
zionala laugarren inda-
rra da zentro eskuina,
ezker abertzalea eta

Battit Laborde sarata-
rrarenhautagaitza inde-
pendentearen ondotik.
Marine LePenenalder-
dia bigarren indarra da
aintzira auzoan!

Hauteskundeen on-
dotik,JeanJacquesLa-
sserre senatari zentris-
ta izendatu dute Pirinio
Atlantikoetakodeparta-
mendukokontseiluaren
presidente 31 bozekin,
hauen artean Philippe
Etcheverria eta Béné-
dicteLuberriagakanto-
namenduko hautetsien
aldeko bozak. Apirila-
ren 2an Pauen egin zen
bozketanbertze20hau-
tetsik PSeko hautagaia
babestu zuten, batek
xuri bozkatu zuen eta
bik EHBairen alde.

Etcheverria Arran-
goitzeko UMPko auza-
pez eskuindarra da eta
Senpereongiezagutzen
du familia luzaz egon
baitagureanetapilotan
aritu delakoz gure pla-
zetan. Euskaraz min-
tzatu zitzaion Ttipi-Tta-
pari errateko departa-
mendu kontseiluan pa-
sa zuten lehen eguna
ederki iragan zela eta
zinez kontent zirela bo-
zak irabazi izanaz. Ba-

daki berriak direla eta
ainitz dutela ikasteko
baina hitz eman du lan
eginen dutela kantona-
menduko 9 herrien al-
de,batzukBaionatikbi-
ziki hurbil direnak eta
bertze batzuk laboran-
tzari arrunt lotuak orai-
noSarabezala.Uhabia,
ErrobietaUrdazuri ibai-
ekere lanaemanendie-
tela argi dute bi haute-
tsi berriek.Gazteentzat
lanpostuak sortzea eta
haientzat etxeak erai-
kitzea izanen dira ber-
tze bi lehentasun. Zen-
troeskuinakbadakikan-
tonamenduaren sozio-
logia aldatzen ari dela
eta gisa hortan hautes-
kunde garaian progra-
mabihizkuntzetanager-
tu zuten, www.ehbiho-
tzean.com webgunea
eman zuten sarean eta
Ipar Euskal Herriko be-

rezko egitura baten al-
demintzatu ziren. Hau-
teskundeetan aurkeztu
ziren bertze hautagaie-
kin egin ziren eztabai-
da publikoetan ez zu-
ten parte hartu Etche-
verriaketaLuberriagak.

Ondoko sei urteetan
Uztaritzeko kantona-
mendukokontseilarina-
gusiak izanendira, ber-
tzeak bertze senpertar
eta saratarren ahotsa
BaionaetaPaueratera-
manez.
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SENPERE

GIZARTEA � HAUTESKUNDEAK

Kantonamenduan eta
herrian zentro eskuinak
irabazi ditu bozak

ARGAZKIAK: FRANCK DOLOSOR

Momotxorroak Senperen
Bada jadanik urte andana parezkatzearen harremanak eten zirela Altsasu eta
gure herriaren artean. Dena den, senpertar ainitzek gogoan dute oraino duela
urte batzuk nafarrak gure karrika nagusirat heldu zirela ihauteri kari beren mo-
zorro harrigarri eta beldurgarriekin. Aurten Senpereko zonbait gazte momo-
txorro gisan agertu dira ihauterietan eta gaitzeko giro ona piztu zuten. Lehen
urratsa agian altsasuarrekin loturak berpizteko?

ARGAZKIAK: FRANCK DOLOSOR
Philippe Etcheverria eta Bénédicte Luberriaga Uztaritzeko
kantonamenduko departamendu kontseilari izendatu
berriak Pauen. Joana Urbistondo, Santiago Capendegi,
Aihena Labeguerie eta Artzai Mendiburu senpertarra
EHBaiko hautagaiak bi itzulien artean.

BIGARREN ITZULIKO EMAITZAK

UMP (Etxeberria, Luberriaga) 1 097 boto %51,48
EH Bai (Capendegi, Urbistondo) 1 034 boto %48,52

LEHEN ITZULIKO EMAITZAK

UMP (Etxeberria, Luberriaga) 524 boto %23,32
EH Bai (Capendegi, Urbistondo) 415 boto %18,47
Independ. (Haran-Larre, Laborde) 381 boto %16,96
FN (Colin, Franco) 351 boto %15,62
Zentroa (Laduche, Laffitte-Lefebvre) 272 boto %12,11
PS+aliatuak (Bleiker, Di Fabio) 267 boto %11,88
EAJ-PNB (Gellie, Renaud) 37 boto %1,65

SENPERE
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Kontzertuak
18:00etan
hasiko dira

Joana GERENDIAIN
Bere 6. ediziorako

txin'goodyparadise re-
ggae festibalak Sarako
herria hautatu du. Api-
rilaren 25ean larunba-
tarekin iraganen da.
Egun horretan mundu
osotiketorritakoreggae
musika entzuten ahal-
ko da kiroldegian: Jo-
sephCotton (Erresuma
Batua) DJ-a Frantziako
AtiliBandaleroDjaksus-
tengaturik, ondotik Ita-
liako Raphael kantaria
Euskal Herriko Revolu-
tionaryBrothers-eksus-

tengaturik; Txingoody
Roots Band, ADN No-
ar (Bretania) eta Dawa
Crew.

Kontzertuakarratsal-
deko 6 etan hasiko di-
ra goizeko 2ak arte.
Sartzea 10 eurotan da.
Bertan bio edariak eta
rasta janariazerbitzatu-
ak izanendira. Informa-
zio gehiagorentzat:
05.59.48.14.14

Joko berri finalak
Jokoberriko laumai-

len finalak apirilaren
18an, larunbata, kirol-
degian jokatuko dira.
Partidak arratsaldeko
2etan hasiko dira. Ilun-
tsean zintzur bustitze
eta jatekopintxoakpro-

posatuak izanen dira.
Partidak ikusteko sar-
tzeaurririkda,aldizeda-
teko eta jateko 10 euro
ordaindu beharko da.

Kirol emaitzak
Martxoaren28an,es-

kubaloian13urtezazpi-
koek Bokaleren kontra
17-12 irabazidute,ber-
tze ekipa guziek galdu

dute: 11 urtez azpiko-
ek Irisarriren kontra 18-
17, 15 urtez azpikoek
Bokalerenkontra16-15,
18 urtez azpikoek Na-
farroaren kontra 26-20
etaseniorrekLarrunsen
kontra 21-18.

Kantaldiak
Apirilaren 16an, os-

teguna, Saiberri talde-

ak kantaldi bat emanen
duelizan,gaueko9etan.
Sartzea 5 eurotan iza-
nen da, urririk 14 urte
bainoguttiagokoentzat.

Apirilaren 30ean, oste-
guna, Sarako Erlauntza
eta Ortzaizeko Ortzaiz-
tarraabesbatzekkantal-
di bat emanen dute eli-
zan, gaueko9etan.Sar-
tzea 5 euro izanen da.

SARA

OSPAKIZUNAK � APIRILAREN 25EAN

Txin’goody
Paradise reggae
festibala herrian
eginen dute

ARGAZKIA: PIERRE EZKURRA

Partehartzaile aunitz hamargarren Sara Korrika Trailean
Martxoaren 29an, 600 bat korrikalari hurbildu dira Sara Korrikak antolatutako
trail-era. 3. aldiko Oier Arriznabarretak irabazi du, 2 ordu eta 4 minutu eman di-
tu, Christian Montuelle bigarrenak eta Baptiste Cazaux hirugarrenak denbora
berdina eman dute (2h, 7’). Emazteetan lehena Sarah Dinclaux izan da, itzulia
2 ordu eta 41 minutuz egin du, 61. sailkapen orokorrean. Ondotik, Geraldine
Aubier (2h, 45’) eta Sandrine Prisse (2h, 46’) zituen. + info kirol orrialdeetan.
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HERIOTZAK
Francisca Baleztena Albistur, Bein-
tza-Labaiengoa, martxoaren 26an, 89
urte.
Leoncio Errandonea Endara, Alkaia-
gakoa, martxoaren 27an, 91 urte.
Teresa Telletxea Urtxegi, berakoa,
martxoaren 29an, 88 urte.
Jesus Ansalas Arretxea Artxintxe,
Etxalarkoa, martxoaren 29an, 71 urte.
Gertrudis Perurena Narbarte, Bera-
koa, martxoaren 31n, 75 urte.
Ignacio Iriarte Sarasola, Etxalarkoa,
martxoaren 31n, 82 urte.
Mary Bikondoa Plaza, Elizondokoa,
apirilaren 1ean, 81 urte.
FranciscaMariezkurrenaIraizoz,Oro-
noz-Mugairikoa, apirilaren 2an, 83 ur-
te.
JosefaMartinaGamioBikondoa, Eli-
zondokoa, apirilaren 2an, 91 urte.
Matiasa Aleman Maskotena, Zuga-
rramurdikoa, apirilaren 5ean, 84 urte.
Joxe Antonio Irigoien Larrea, Goi-
zuetakoa, apirilaren 6an, 54 urte.
Mari Paz Iribarren Agirre, Elizondo-
koa, apirilaren 7an, 76 urte.

XubanArregiMutuberria,Urkizukoa,
martxoaren 19an.
Adei Sanchez Mutuberria, Donezte-
bekoa, martxoaren 29an.
Ekain Juanena Irurueta, Elgorriaga-
koa, martxoaren 31n.
AiertBaleztenaGoñi,Arantzakoa,api-
rilaren 4an.
AraneAzkarraga Irungarai,Azpilkue-
takoa, apirilaren 1ean.
HaizeBidegainAndiazabal,Sarakoa,
martxoaren 22an.
Hugo Dupin, Sarakoa, martxoaren
20an.

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

EZKONTZAK
Ez dago datu berririk.

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

SORTZEAK

.

Joseba Andoni
URDANITZ ETXEBERRIA
1969ko apirilaren 12tik 2002ko apirilaren 2ra

XIII. URTEURRENA

Udaberriak bizia ekarriz
Zure askatasun modua gogoratzen du

Zure ametsak buruan izanik
Zure indarra guria egiten dugu.

ZURE FAMILIA

Leoncio
ERRANDONEA ENDARA
Alkaiagan hil zen 2015eko martxoaren 27an,

91 urte zituela

Umorez eta alaitsu
egoten ginen elkarrekin

eta oroitzapen ahaztezin horiek
beti geldituko dira gurekin.

ZURE FAMILIA



Eskalada sprint
lehiaketa,
aizkolariak eta
mendi
proiekzioa
izanen dira

TTIPI-TTAPA
Bigarrenurtez,Man-

ttale Mendi Lasterketa
Taldeak, Agerra Mendi
Taldea eta Gure Txo-
koaren laguntzarekin,
apirilaren 19an ospatu-
ko den Berako Mendi
MaratoiErdiarenbezpe-
ran hainbat ekintza an-
tolatu ditu. Eskalada
sprint lehiaketa izanen
da lehenik, aizkolariak
ondorenetamendi proi-
ekzio bat bukatzeko.

Ekintza hauek apiri-
laren 18an hasiko dira
Altzateko frontoian, la-
runbat arratsaldeko
3:30etik aitzinera Abia-
dura Eskalada Txapel-
ketarekin. Izen ematea
internet bidez egin dai-
teke manttaletaldea@
gmail.com helbidera
idatziz edo eta egune-
an berean. Bi kasuetan
prezioa 5 eurokoa iza-

nen da federatuentzat
eta 8 eurokoa federatu
gabekoentzat.Gizoneta
emakumezkoseniorre-
tan irabazleek txapela,
trofeoa eta 100 euro ja-
soko dituzte, bigarre-
nek 75 euro eta hiruga-
rrenek 50 euro; 17 ur-
tezbehekoenarteanere
opariak izango dira le-
hensailkatuentzat.Kan-
poraketak15:30eanha-
siko dira eta 18:30etik
aitzinera finalak Rikar-
doBarojaeskolakofron-
toiaren kanpokaldeko

paretan, Zia errekaren
ondoan.

AIZKORAN JAUTSIERA
KANPORAKETAK

Kanporaketakbuka-
tzerakoaneta finalabai-
no lehen, 17:30 aldera,
kiroldegiko kanpokal-
deanaizkolarienarteko
lehia izanen da. Lehe-
nengo proban Iban Re-
sano (Dorrao), Angel
Eraso (Salinas de Oro)
eta Xabier Mindegiak
(Beintza Labaien) Na-
farroako Bigarren Mai-

larako jautsiera kanpo-
raketa jokatuko dute.
Bertzalde, Euskal He-
rriko Bigarren Mailara-
ko jautsierakanporake-
ta Ruben Saralegi (Le-
itza) eta Juan José Ló-
pezek (Lezaun) jokatu-
ko dute.

Eguna bukatzeko,
Beralandetan, Iñaki
RazkinekHimalayaTxi-
natarreanegindakoes-
pedizioaren inguruan
proiekzio bat eskainiko
du. Kulum mendikate-
ko Muztagh Ata (7.546

metro) mendian egin-
dakoa hain zuzen ere.

OINEZKO IBILALDIAK ETA
LAGUNTZA

Lasterketaegunean,
igandean, bertze urte-
tanbezala,bi ibilaldian-
tolatu dira lasterketa
ikustera joateko. Lehe-
nengoa goizeko 8etan
abiatuko da Larunerai-
no igotzendenaetahan-
dik berriz Berara jaus-
teko (14 kilometro) eta
bigarrena 08:30ean
abiatuko da Landagai-
netara joatendenaUsa-
tegietatik pasatuta,10
kilometro ingurukoa.
MaratoiErdia09:30ean
abiatuko da.

Gure Txokoa elkar-
teak, bere aldetik, jen-
deabeharduMendiMa-
ratoiErdiaren irteeraeta
helmuga antolatzeko.
Jende aunitz elkartzen
bada bi talde ere egin
ditzake, bat irteera an-
tolatzeko (08:00etatik
10:00etara) eta bertzea
helmugarako(11:00eta-
tik 14:00etara). Lagun-
tzeko prest dagoenak
guretxokoaelkartea@
gmail.com helbidera
idatz dezake.

MENDI LASTERKETA � APIRILAREN 18AN

Mendi Maratoi Erdiaren bezperan ere
hainbat ekitaldi prestatu ditu Manttalek

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Eskolako frontoiko paretan eginen dute eskalada, Zia errekaren ondoan.
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Oier
Ariznabarreta
eta Sarah
Dinclaux izan
ziren irabazleak

TTIPI-TTAPA
Sara Korrika Trail

mendi lasterketarenha-
margarren edizioa bu-
rutu zen martxoaren
29an eta euriari eta lo-
hiari aurre eginez, 545
korrikalarik lortu zuten
25 kilometro luze eta
1.443 metroko go-
ranzkomaldaketa1442
metroko beheranzko
maldakdituenprobago-
gorra bukatzea. Iaz be-
zala, Durangoko Oier
Ariznabarreta izan zen
bizkorrena, baina joan
den urtean egindako
errekorra baino hamai-
ka minutu gehiago be-
har izan zituen lana
burutzeko (2:04:43).En-
durance 65 taldeko bi
korrikalarikosatuzuten
podiuma, aldi berean

helmugaratuta:Christi-
an Montuelle eta Bap-
tiste Cazaux (2:07:13).

Emakumezkoetan Sa-
rah Dinclaux izan zen
bizkorrena(2:41:54),En-

durance65 taldekoGé-
raldineAubrionbigarren
(2:45:30) eta Sandrine
P r i s se h i r uga r ren
(2:46:15).

Eskualdeko korrika-
lari nagusien artean,
Manttaleko Anjeltxo
Aranibar hogeita biga-
rren izan zen (2:26:46),
SPUC Lasterka talde
senpertarrekoRené Iru-
be tago i ena 27 .
(2:28:08), Igantziko Bil-
tokikoMikelUrtxegi37.
(2:34:42) eta Sara Ko-
rr ika taldeko David
Nesprias 41. (2:36:16) .

Emakumezkoetan,
SPUCeko Carole Du-
hart bosgarren izan zen
(2:55:28), Azkaingo
Sophie Aniotzbehere
50. (3:56:31)etaSPUC-
eko Claudine Sein 51.
(3:56:42).

MENDI LASTERKETA � HAMARGARREN EDIZIOA BURUTU ZEN MARTXOAREN 29AN

545 korrikalarik bukatu zuten
Sara Korrika Trail lasterketa

ARGAZKIAK PIERRE EZCURRA
Goitian, podiuma. Beheitian, korrikalariak galtzadan.

ESKUALDEKO
KORRIKALARIAK

22 Anjeltxo Aranibar-Bera
27 RenéIrubetagoiena-SPUC
37 Mikel Urtxegi-Igantzi
41 David Nesprias-Sara
44 Aitor Berra-SPUC
52 Iñaki Larrañaga-Bera
57 Fred Amestoi-Azkaine
59 Stephane Aranaz-SPUC
96 Daniel Zabala-SPUC
101 DidierLabeguerie-Azkaine
103 Bernard Seillan-SPUC
104 Beñat Sein-SPUC
111 StéphaneZamora-SPUC
121 Carole Duhart-SPUC
123 Nicolas Etxeberri-SPUC
130 StéphaneDeuillard-SPUC
194 Manolo Gouraud-Bera
202 ChristopheClaudio-SPUC
203 Xabi Agerre-SPUC
208 Alexis Reberg-SPUC
210 Michel Sein-SPUC
214 Patxi Olasso-Azkaine
221 Bettiri Lacarra-Azkaine
313 Totte Jauregiberri-SPUC
365 JeromeTurnaco-SPUC
422 Michel Sein-SPUC
441 SophieAniotzbehere-Azkaine
442 Claudine Sein-SPUC
443 Pierre Dubroca-SPUC
480 Michel Langon-Azkaine
490 Albert Diaz-Azkaine

MENDI LASTERKETA � ABUZTUAREN 30ERAKO

Oinezen eskutik
Elizondo-Aldude-
Elizondo proba
TTIPI-TTAPA

Udaberri etaudaho-
netan gure mendietan
oineznahiz lasterka ibil-
tzeko hitzordu ugari
prestatu dituzte. Hain
zuzen, bi ariketa horiek
uztartuz, Nafarroa Oi-

nezek ere abuztuaren
30erako proba berezia
prestatu du, 27 kilome-
tro luze eta 1.661 me-
trokodesnibelpositiboa
izanen duen Elizondo-
Aldude-Elizondo men-
di ibilaldi-lasterketa.

Elizondotik abiatu
(200 m.) eta Larramen-
di, Urballo, Albako ha-
rria (1.037metro, ibilbi-
deko puntu gorena, 8’5

kilometroan),Belaun,Al-
dude, Berdaitz, Basa-
bar,Burga,Maulitx,Goi-
semes,Atxarretaeta In-
tzurin barna, berriz ere

Elizondon helmugara-
tuko dira partehartzai-
leak. Izenematekoepea
laister irekiko du Nafa-
rroa Oinezek.
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Solasaldiak
BERA
‘Kurduen garaia
ailegatu ote da?’
Apirilaren 16an Karlos
Zurutuzarekin, 19:00-
etan Beralandetan.

LEITZA
‘Elikadura burujabetza
etxetik hasten da’
Apirilaren 16an Jako-
ba Errekondorekin,
Atekabeltzen (19:30).

AMAIUR
‘Lixutegiak,
emakumeen topagune’
Apirilaren 18an
Otsondo Barride elkar-
tean, 11:00etan.

DONEZTEBE
Sare sozialen inguruko
hitzaldia

Apirilaren 22an
DBHko liburutegian,
10:00etan.

Antzerkiak
IRURITA
Helduentzako antzerkia
Apirilaren 19an Erdi-
bana antzezlana Gizar-
te Bilgunean (19:00).

Ipuin-kontalariak
ELIZONDO
Patricia Enerizekin

Apirilaren 22an Libu-
rutegian 4 urtetik goiti-
koentzat, 17:00etan.

Tailerrak
BERA
Meditazio saioa
Apirilaren 17an Bera-
landetan, 18:30ean.
Bidazik antolatuta.

DONEZTEBE
Dementzia dutenentzat
musikoterapia saioa

Apirilaren 16anMale-
rrekako Mankomunita-
tearen egoitzan,
19:00etan.

BERROETA
Asteburu Kulturalaren
barne
Apirilaren 24an hau-
rrentzako marrazki tai-
lerrak 17:00etan.
Apirilaren 25ean batu-
kada ikastaroa (17:00).

ELIZONDO
Xaldun Kortin haurrekin
euskaraz jolasteko

Apirilaren 30ean Ariz-
kunenean, 17:30ean.

DONAMARIA
Batukada ikastaroa
Apirilaren 15ean hasi-

ta bortz asteazkene-
tan, 18:00etan.

LEITZA
Edergintza ikastaroa
Apirilaren 21ean eta
28an. Dohainik.

Ikuskizunak
BERA
4-8 urtekoentzat
Apirilaren 23anMari-
kalanbre bizitzaren
laborategian.

SARA
Haurrentzat ikusgarria
Apirilaren 19an Zazie

et Max 17:00etan Lur
Berri gelan.

Kontzertuak
SENPERE
Hendaiako Gaztelu
Zahar abesbatza
Apirilaren 17an
polifonia kantaldia,
20:30ean.

BERA
‘Iksandarraren bidea’
Apirilaren 18an kon-
tzertu didaktikoa, Kul-
tur Etxean, 19:00etan.

Bera kantari
Apirilaren 25ean Ille-
kuetatik 19:00etan.

Mikel Urdangarinen
kontzertua

Apirilaren 25ean Kul-
tur Etxean, 20:00etan.
Sarrera: 6 euro.

LESAKA
Nafarroako Goi Mailako
Kontserbatorioko
ikasleak
Apirilaren 19an Ha-
rriondoan, 12:30ean.

SARA
Kantaldiak elizan

Apirilaren 16an Saibe-
rri taldea, 21:00etan.
Apirilaren 30ean
Sarako Erlauntza eta
Ortzaizeko Ortzaiztarra
abesbatzak, 21:00etan.

Reggae festibala

Apirilaren 25ean
Txin’Goody paradise
festibala, 18:00etan.

BAIGORRI
Musikaldia elizan
Apirilaren 25ean Guk
Ta Guk-Tarrak kantal-
dia, 21:00etan.

Azokak
SARA
Merkatua

Apirilaren 17an plazan
16:30etik aitzinera.

ERRATZU
Baztango artisauak

AMAIUR | 2015.04.18
Emakumeen lanaren aitortzaz
hitzaldia

Amaiurko lixutegi zaharberritua
inauguturatuko duten egunean,
Lixutegiak, emakumeen topagu-
neaksolasaldiaeskainikoduBe-
atrizGallegoMuñozek,11:00etan.

Solasaldiak

BERA | 2015.04.25
Mikel Urdangarinen kontzertua
Berako Kultur Etxean

Mikel Urdangarin bakarlari eza-
guna Berako Kultur Etxean iza-
nendaapirilaren25ean.20:00eta-
tik aitzinera kontzertua eskaini-
ko du. Sarrera 6 eurokoa da.

Kontzertuak

LEITZA | 2015.04.16
Jakoba Errekondo elikadura
burujabetzaz

LeitzakoKontsumoTaldeakgon-
bidatuta,JakobaErrekondokEli-
kadura burujabetza etxetik has-
tendahitzaldiaeskainikoduAte-
kabeltzen, 19:30ean.

Solasaldiak

apirilak 16 - 30

PROPOSAMENA
BAIGORRI
Nafarroaren Eguna
apirilaren 26an

Baigorriko Basaizea
Kultur Batasunak anto-
latuta, bertze urte batez
Nafarroaren Eguna os-
patuko dute apirilaren
26an. Egun osoan, mu-
sikariak karriketan, ber-
tsolariak, dantzariak, zi-
ganteak, erakusketak,
bazkaria, kontzertuak...
izanen dira. Berrikuntzen
artean, haurrentzako
txoko berezia sortu dute
Irrien Lagunak elkartea-
rekin eta karrikako ani-
mazioak gehitu dituzte.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58
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Maiatzaren 2an pla-
zan, 10:00-14:00.

Dantzak
ELIZONDO
Bailableak
Apirilaren 19an Baz-
tango dantzari eta Eli-
zondoko gaiteroekin,
12:45ean plazan.

Lehiaketak
BERROETA
‘Berroeta’ gaitzat duen
argazki lehiaketa
Apirilaren 23ra arte
aurkez daitezke lanak.

BAZTAN
Baztandarren Biltzarre-
ko kartel lehiaketa
Apirilaren 17ra arte
aurkez daitezke lanak.

MALERREKA
Argazki eta kontakizun
lehiaketa
Apirilaren 24ra arte
aurkez daitekeMale-
rrekako leihotik begira.
zuk zeuk nola ikusten
duzu? izeneko
lehiaketara.

Ospakizunak
BERROETA
Asteburu Kulturala
Apirilaren 24tik 26ra.

BAIGORRI
Nafarroaren Eguna
Apirilaren 26an. Egun
osoan hainbat ekitaldi
izanen dira.

DONEZTEBE
Nafarroako Akordeoila-
rien Topaketa
Apirilaren 19an
11:30etik aitzinera.

Ehuntze Eguna
Apirilaren 25ean.

Filmak
ETXALAR
‘Jostunak’
dokumentala
Apirilaren 17an Kultur
Etxean, 18:30ean.

›

Euskaraz sortu den lehenbiziko sare soziala da
www.elaide.eus. Euskal hiztunak eta hizkun-

tza ikasten ari direnak elkartuko dituen txokoa da.
Sare sozial berrian euskaraz bizitzeko eta euska-
ra lantzeko hainbat harreman nahiz baliabide aur-
ki daitezke. Zaletasunak eta interesak partekatu
daitezke, planak egin, albisteak komentatu… tal-
dean aritu nahi duenak txaterako eta interesak
partekatzeko gunea ere badu; kontsultak edopro-
posamenak egin daitezke; planak antolatzeko,
bertzelako beharrak asetzeko edo proiektuak egi-
teko. Nafarroako hainbat tokiko erakunde eta eus-
kaltegik bultzatu duten egitasmoada, tarteanBor-
tzirietako eta Malerrekako Euskara Mankomuni-
tateak.

Kontukantari txotxongilo taldeak hamar kanta
ezagun eta herrikoi bildu ditu Jolasean ikasi,

musikaz hazi izeneko bere lehendabiziko lan ho-
netan. Kanta horiek Txiki Txikia, Txakur bat, Ka-
nuto, Txan Txibiri, Ran Rober Ran, Sorgina Piru-
lina, Baga Biga Higa, Ixil-Ixilik, Itsasontzi baten,
Ez goaz lanera etaGora ta gora betidira. Guztion
oroitzapeneandaudenkantakdira eta bertze errit-
moetara moldatu dituzte: reggae, rap edo blues
erritmoetara, erraterako. RobertoCastroBotimu-
sikariarekin eta Sandra Agirre kantariarekin ba-
tera, Itziar Fragua, Iñigo Eibar eta Marta Alvare-
zek osatzen dute taldea.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

2015

Jolasean Ikasi,
Musikaz Hazi

Musika

KONTUKANTARI

Euskaraz sortu den
lehenbiziko sare soziala

Internet

WWW.ELAIDE.EUS

Hamazpi urtez segidanEuskalHerri osokooler-
kiak bildu eta plazaratu ditu Hatsa Elkarte-

ak hainbat liburutan eta aurten ere bide beretik
jo du. Auxtin Zamora senpertarrak Hatsa Elkar-
tearen izenean egin duen hamazazpigarren oler-
ki bilduma da argitaratu berria dena. Ehun bat
olerkarik eta hainbat ikastetxetako ikaslek parte
hartu dute edizio honetan. Olekarietako batzuk
ezagunakdira, baina aunitz ezezagunak. Tartean
badira eskualdeko batzuk ere: Hasier Larretxea
arraioztarra, Ainara Maia Urroz, Mikel Taberna
beratarra, Auxtin Zamora senpertarra, Beñardo
Goietxe... Eskualdeko ikastetxe batzuk ere par-
te hartu dute olerki bilduma honetan, Igantziko
eskolak eta Senpereko Zaldubi Ikastolak, erra-
terako.

Hatsa Elkartea, 2015

Hatsaren Poesia
Olerki Bilduma 2015

Liburua

AUXTIN ZAMORA

DONEZTEBE
Denboraldiko azken
filma
Apirilaren 26an
Horton filma euskaraz.

BERA
Dokumentala Maratoi
Erdiaren bezperan
Apirilaren 18anMuz-
tagh (7.546 m) Iñaki
Razkinekin Beralande-
tan, 20:00etan.

BERROETA
Asteburu kulturala
Apirilaren 24an Pura
vida dokumentala,
19:30ean.
Apirilaren 25ean Iñaki
Atxa eta Juan Lamei-
rinhasen eskutik pai-
saien argazki eta bideo
saioa, 19:00etan.

Mendi irteerak
BERA
Mendi Maratoi Erdia
Apirilaren 19an
09:30ean hasita.

BERROETA
Herriko paisaia
ezkutuen bila
Apirilaren 26an
09:00etan abiatuta.

ETXALAR
Zanpingorri taldearen
ateraldiak
Apirilaren 19an Laru-
nera, 08:00etan plaza-
tik abiatuta.
Apirilaren 26an Baigo-
rrira, 08:00etan plazatik
abiatuta.

II. Mendi Itzulia
Maiatzaren 2an.

BAZTAN
Baztango
Mendigoizaleen
ateraldiak
Apirilaren 19an
Azpilkuetatik abiatuta
Baztango Mendi Itzu-
liaren zati bat,
07:00etan abiatuta.
Apirilaren 26an Baigo-
rrira, 07:00etan
abiatuta.
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GARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko

IRURITA. Janari-den-
datraspasatzeko.�660
110772.
ELIZONDO. Santiago
Karrikan,58. zenbakian
behean, kontsulta-bu-
lego ekipatua egunka
konpar t i t zeko edo
errentanemateko.�633
830086 (Juan).

GARAJEAK/LOKALAK
errentan hartzeko

BERA.Bajerabaterren-
tan hartu nahi da.�637
265587.

LANA
eskariak

ARANTZA. Neska bat
etxeko lanetan, zerbi-
tzari, sukaldari lagun-
tzaile, umeak eta adi-
nekoak zaintzen ariko
litzateke.�606304610.
MALERREKA, BAZ-
TAN, BORTZIRIAK...
Gazte bat edozein lane-
rako prest: egurra moz-
tu,paretakmargotu,tras-
toak garraiatu... �659
655178.
Emakumezkoa adine-
koak zaintzeko prest.
Bertakoa eta esperien-
tziaduna.�606552350.

LANA
eskaintzak

ZUGARRAMURDI. Ja-
tetxe batean zerbitzaria
behar da. Asteburuetan
eta udan lan egiteko.
Frantsesez jakitea ezin-
bertzekoa eta esperien-
tziaizatea.�948599187.

tuta. 153.000euro.�655
826221.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

DONEZTEBE. 2 loge-
l ako p isu a rg i t sua
errentan emateko. 300
euro.�667334139/618
834892.
DONEZTEBE.Duplexa
errentan emateko. Su-
kaldea, egongela, ko-
muna eta 2 logela. 300
euro. Pisua estrenatze-

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

LESAKA.Eltzetakopla-
zan lur azpiko garaje
i t x i a sa lga i . � 646
774117.
LESAKA. 93 m2ko ba-
jerasalgai,Koskontako
Bidea 11n. Etxebizitza
egiteko aukerarekin.
Gasa, ura eta arginda-
rra sartuak ditu. �609
445769.
LESAKA. 48m2kobaje-
ra salgai edo errentan
emateko, Koskontako
Bidea 3. zenbakian, be-
heko solairua 6. Alarma
sistemarekin, pertsiana
elektrikoarekinetabiko-
mun. Bulegoa izateko
prestatua.�609445769.
LEITZA. 14 gelako Jai-
Alai ostatua salgai, oso
egoera onean. �606
365798.
LESAKA. Osiña arro-
pa-denda salgai. �667
973563 / 948 637951.

kodago.�674847735.
ETXALAR . Larrapi l
Sarriku karrikan etxea
errentanemateko.Herri-
ko bista zoragarriak di-
tuen toki paregabea. 3
logela, 2 bainugela, su-
kaldea,2egongela,des-
pentsa eta trasteleku
handia.Osoeguzkitsua.
�687 766971 / 688
842054.

BERA. Bidasoa karrika
43-3bn,65m2koaparta-
mentuaerrentanemate-
ko. 2 logela, komuna,
sukalde-egongela, te-
rraza, garajeko marra
eta trastelekuarekin.
Egokitua dago, bista
onak eta ongi komuni-
katua. �687 926414.

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-
rrikan 2 logelako pisua
salgai. Prezio oso eko-
nomikoa.�646774117.
LESAKA. 98 m2ko pi-
suasalgai.3 logela,bai-
nugela 1, egongela su
bajuarekin, sukaldea
despentsarekinetamo-
bleztatua. Igogailuaeta
buelta osoan balkoi
ederrarekin. Bizitzera
sartzeko prest. �609
445769.
IRUÑEA.Buztintxuri au-
zoan pisua salgai. 3 lo-
gela,2bainugela, igogai-
lua, aparkaleku eta tras-
telekuarekin. Mobleztu-
ta, kalitatekoeraikinaeta
altzariak. Komunidade-
ko lorategia, inguru la-
saia eta ongi komunika-

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 € (=)

Zerri gizena
1,148 € kiloa. (=)

Zerramak:
0,450 € Kg/bizirik. (=)

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 238,00

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
(martxoaren 13tik 20ra bitarteko prezioak)
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ETXALAR. Hotel-Ben-
ta Etxalarren uztailean
eta abuztuan ostatuan
lanean aritzeko pertso-
na bat behar da. Ahal
badaeuskarazdakiena
etaesperientziaduena.
Bidali curriculuma: info
@etxalar.com.
ETXALAR. Hotel-Ben-
taEtxalarrenasteburue-
tan jatetxean laneanari-
tzeko pertsona bat be-
harda,ezkontzetan,ko-
munioetan eta taldee-
kin aritzeko. Esperien-
tzia badu hobe. Bidali
curriculuma: info@etxa
lar.com.
ZUGARRAMURDI.Ka-
ttalin jatetxean frantse-
sadakien eta esperien-
tziaduenzerbitzariabe-
har da. �948 599146 /
948 599009.

ZERBITZUAK
zurgindegiak

ANIMALIAK
salgai

BorderCollyarrazako
txakurkumeak salgai.
Atta eta ama artzain bi-
kainak. Nola lan egiten
duten erakutsi daiteke.
�669 425903.

MOTORRAK
salgai

Seat Leon 1.9 TDI au-
toa salgai, 105 CV.
70.500 KM. 2009koa.
Garajean loegina.9.800
euro. �677 084693.

PeugeotPartnerautoa
salgai, 90 zaldi. Arras
egoera onean. Ongi
za i ndua . Ex t r ak .
2010ekoa . � 699
375558.

MOTORRAK
tailerrak

DENETARIK
salerosketak

Zortzi marmolezko
mahai salgai, zortzi la-
gunendako (oktogona-
lak). �948 585036.

Sei altzairuzko frega-
dera salgai, haundiak,
1,5 metro luze, forma
borobildunarekin.�948
585036.

ORONOZ. Egurra xe-
hetuasalgai. Pagoaeta

haritza. Etxera erama-
nen da. �676 242520.
Gasezko sukalde in-
dustriala salgai. �948
585036.

SUNBILLA. Su egurra
salgai, loteanedoxehe-
tua. �659 867287/ 699
461394.
BCSdiskoasalgai.400
eurotan.�680 265671.

OSOKO BILKURAREN
AKORDIOA
–HIRIGINTZA–

Udaleko Osoko Bilkura-
ren akordioa, 2015eko
martxoaren 10ekoa:
Udal Plan Orokorraren
aldaketa xehekatua, Lur
ez urbanizagarriko hiri-
gintza arautegi orokorra
eta Hirigintza arauak al-
datzen dituena, Udalak
sustatua, hasiera batez
onestea.
Espediente hau jendeau-
rrean izanen da hilabete
batez, dagokion iragar-
kia NAOn argitara ema-
ten direnetik.

Bera, 2015.04.08
ALKATEA,

Mª Sol M. Taberna Iratzoki
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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

KATIXA MADARIA-
GA APEZETXEA
lesakarrak
7 urte bete ditu
apirilaren 10ean.
Zorionak eta
muxu haundi bat
familiaren
partetik.

Zorionak amatxi! ZEZILIA BALDA
TELLETXEAk urteak beteko ditu.
Apirilaren 24an prestatu bizkotxo
goxo-goxoa elkarrekin ospatzeko
zure eguna. Muxu asko!

Igantziko XUBAN BEREAU
TXOPERENAk apirilaren 6an urtea
bete du. Aunitz urtez pottoko eta
muso haundi bat etxekoen partetik.

Sunbillako MAIDER PETRIRENAk
apirilaren 10ean urteak bete ditu.
Aunitz urtez familia guztiaren
partetik eta berexiki argazkian
zurekin dagoen hirukotearen
partetik. Afari goxo-goxoa
prestatu. Zorionak!

Zorionak bikote! JOANESek maia-
tzaren 1ean 6 urte eta MAIALENek
maiatzaren 3an 3 urte beteko
dituzte. Muxu bat aita eta amaren
partetik eta berendu goxo-goxoa
prestatuko dugu.

Arantzako XUBAN
TABERNA MUTUBE-
RRIA: zorionak
zure 9. urtebete-
tzean! Aunitz ur-
tez familia guzia
eta berexiki le-
hengusuen parte-
tik. Muxu bat!

Aunitz urtez Be-
rako ANDER PA-
GOLA LOPEZi fami-
lia guzia eta bere-
xiki Jon, Asier eta
Naroaren partetik.
Muxu haundi bat
eta ongi pasa
eguna!

JERAI BAZTERRIKA
ANTXORDOKIk api-
rilaren 13an 2 ur-
te bete ditu. Zo-
rionak Sunbilla
eta Igantziko fa-
milien eta berexiki
Alaine arrebaren
partetik. Muxuak.

ENAITZ BALDA
AGINAGAk 2 urte
beteko ditu
heldu den apiri-
laren 20an!
Zorionak era
muxu potolo bat
etxeko guztien
partetik.

CARLOS eta AINHIZE osaba-ilobek
urteak bete dituzte apirilaren 3an
eta 26an. Aunitz urtez biei!
Besarkada bana! Zorionak
osabaaaa!

Zorionak! Eta 9
muxu Sunbillako
EGOI IRIGOIEN
ARRETXEAri apiri-
laren 19an urteak
beteko dituelako.
Iruritako izeba
Mari Joxe eta
Kozpi laguna.

UXUE eta EIDER APEZTEGIA
BAÑEZAk urteak beteko dituzte
apirilaren 24an eta maiatzaren
2an. Zorionak familiaren partetik.

Berako GARAZI
ARBURUA
ZELAIETAk 7 urte
bete ditu apirila-
ren 2an. Aunitz
urtez eta muxu
haundi bat
familia guziaren
partetik.

Oizko EIDEN
ELETA GOÑIk
apirilaren 16an
urtea beteko du.
Aunitz urtez
potxolo eta
muxu haundi bat
familiaren
partetik!

AINHIZE ARNEDO MITXELENAk urtea
beteko du apirilaren 26an. Aunitz
urtez eta muxo haundi bat
Doneztebe eta Igantziko familia-
ren partetik eta berexiki Eñaut,
Oier, Aratz, Intza eta Alazneren
partetik.

Urdazubiko PABLO OLAIZOLA
ESPELOSINek urteak beteko ditu
apirilaren 18an. Aunitz urtez
aitatxi! Zure biloba Pablo Irazoki
Olaizola, Zuhaitz eta familiaren
partetik.

Elko, Nevadako
KYLE OWSLEY
IGOAk 13 urte
beteko ditu
apirilaren 20an.
Zorionak
Lesakako fami-
liaren partetik.
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