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Txartela egiteko deitu
948 63 54 58ra

Diotenez, 1936ko gerra hasi eta egun
guttira, haurdun zegoen Juana Josefa

Goñi eta honen sei seme-alaba gazteenak
Legarrea zulotik bota zituzten. Haiek nola-
koak ziren aintzat hartuz egin duten irudia

da hau. Gaiaz ez da aunitzik solastu,
baina Jose Mari Esparza editoreak liburua

idatzi du horren inguruan. Zer errana
emanen duen liburua, dudarik gabe. Freestyle kirolean

Espainiako txapel-
dun izan zen iaz 18
urteko gazte berata-
rra.

KIROLAK � 11

ELKARRIZKETA � 5

XVI. mendetik
hasi eta gaur
arte, Saldiasko
etxe guztien
zuhaitz genealo-
gikoak egin ditu
Martin Urrutiak.

HAUTESKUNDEAK

Herriz-herri maia-
tzaren 24ko udal
hauteskundeetara
aurkeztu diren
zerrendak bildu
ditu TTIPI-TTAPAk.
Igantzi da talderik
aurkeztu ez duen
udalerri bakarra.
Bertizaranan ere
ez dute kontze-
juak berritzeko
zerrendarik aur-
keztu.

Gazteluko leizearen
misterioa argi bila
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Bere sustraiak eta bere herriarenak hobeki
ezagutzeko gogoak bultzatuta, abiatu zuen
proiektua duela hamar urte inguru Martinek.
Geroztik izen-abizenak, baserri izenak eta

hamaika datu ibili ditu esku-artean. Zehazki,
XVI. mendetik hasi eta gaur egunera
artekoak. Pixkanaka hariak lotuz, herri
guztia jostea lortu arte, Saldiasko etxe guz-

tien zuhaitz genealogikoak egin arte. Lan
hau eginda, «dokumentu horiei bizia eman
dietela iruditzen zait, beraien biziraupenaren
alde lanean ari naizela».

Eneritz IRAOLA | SALDIAS
Zein izandaproiektua-
ren abiapuntua?
Betidanik izan dut kultu-
rarekiko interes handia.
14-15 urterekin erabaki
nuenhizkuntzak ikasieta
Europan barna ibili nahi
nuelaetahalaxeeginnu-
en. Itzultzaile lanetanari-
tu naiz atzerrian eta lan-
bideakkulturarekikonu-
en interes hori aberastu
zidan.Niresustraiakeza-
gutunahinituenetaerre-
tiroahartutakoanSaldia-
sera itzuli eta nire zuha-
itzgenealogikoaosatzea
lehentasunabihurtuzen.
Norbere zuhaitz genea-
logikoa aztertzen hasi-
takoan ohartzen zara
herritar aunitzek sustrai
berak ditugula, senide-
ak garela. Sakondu be-
harrekogaiairudituzitzai-
dan, egitasmoa haundi-
tzeko premia sumatu
nuen eta alimaleko ta-
maina hartu zuen.
Zein informazio iturri
baliatu dituzu?
On Tomas Otxandorena
apezak,57urtezSaldias-
koapaizaizanzenak,ba-
taiatuenliburuarekinegin
zuen aurkibidean oina-
rritunaizniproiektuahas-
teko. Bertako datuak
aztertu eta hariak lotzen
joan naiz gero pixkana-
ka... baina horretarako
Saldiasen jaiotakoezga-
in,bertanbizitakoak,emi-
gratu zutenak, heriotza
eta ezkontza datuak...
ezagutu behar dira. In-
guruko herrietako infor-
maziora ere jo behar da

saldistar aunitz inguruko
herrietara joan direlako
bizitzera. Liburu sakra-
mentalak dira iturri ba-
liotsuenak, horiei esker
duela 400 urteko datuak
esku artean izateko au-
kera izan dut.
Zeinoztopoizandituzu?
Hutsune ugari dituzte li-
buru hauek eta horiek
osatzeak lan handia es-
katzen du. Jaiotzak, he-
riotzak, bataioak... kon-
trastatu behar dira. Bila-
ketakeginetaloturakosa-
tu behar dira gero. Adi-
bidez, 1618tik 1650era,
33 urteko tarte horretan,
210 ume jaio ziren baina
bataio liburuetan 71 ba-
karrikagertzendira.Anai-
arrebak abizen desber-
dinekinereageri diraba-
tzuetan. Edo abizentzat

baserriarenizenahartzen
dute. Horren ondorioz,
datuakberehorretanhar-
tu ezkero, hiru familia
osatzen dira, baina hari-
ak lotzen joanda ohar-
tzen zara familia bakarra
dela egiaz.
Datuen aberastasuna
azpimarratzen duzu.
Apaizaskokezzutenegi-
ten zutenaren ikuspegi
historiko bat. Oinarrizko
datuakbakarrik jasotzen
zituzten. Gerora begira
datu horiek herri baten
historia jasotzeko ordu-
andutengarrantziazkon-
turatugabe.Baliohandi-
ko datuak daude adibi-
dez erretore etxe edota
Iruñeko artxiboan baina
bere horretan gordeta,
giltzaperatuta,balioagal-
tzen dute. Liburuetako

datuak osatu gabe dau-
denez, analisia, ikerketa
etalanketabehardituzte.
Zein da zure kezka na-
gusia?
Munduanzeharsakaba-
natuta dauden miloika
dokumentu idatzi desa-
gertzera kondenatuak
daude. Dokumentu au-
nitzekiraungitze-datadu-
tela jakiteak kezkatzen
nau, behin desagertuta
berreskuratzekoaukera-
rik ez dago eta. Lan hau
eginda, dokumentu ho-
riei bizia eman dietela
iruditzen zait, beraienbi-
ziraupenaren alde lane-
an ari naizela.Hauezba-
du inork egiten datuak
hautsak hartzen ditu eta
egina badago, pena da
berrizegitea.Horregatik,
datubaseabukatzendu-
danean udaletxean eta
Iruñeko artxiboan kopia
bana uzteko asmoa dut,
etorkizunekoikertzaileek
eskura eduki dezaten.
Proiektu irekia da...
Obra hau ez da inoiz bu-
katzen,zabalikdago...Ni
ahalik eta lanik txukune-
naegitensaitunaiz,mai-
lapertsonaleanbetetzen
nauena.Bainabadituhu-
tsune batzuk, konfirma-
tu gabeko datu batzuk
etahalaxeagertzendira.
Etorkizunean edozein
ikertzailekzabalduetaze-
haztu ditzake datu ho-
riek. Izan ere, pentsatu
nahi dut, lan honek etor-
kizunean segida izanen
duela,nikegindakoaproi-
ektu zabal baten zati bat
baizik ez dela.

Martin URRUTIA | Saldiasko ikerlaria

«Liburuak aztertzen ez badira datuek
balioa galdu eta desagertu litezke»

PROIEKTU IREKIA
«Obra hau ez da inoiz
bukatzen, zabalik
dago... baditu
hutsune batzuk,
konfirmatu gabeko
datu batzuk eta
halaxe agertzen dira.
Etorkizunean edozein
ikertzailek zabaldu
eta zehaztu ditzake
datu horiek. Izan ere,
lan honek etorkizune-
an segida izanen
duela pentsatu nahi
dut, nik egindakoa
proiektu zabal baten
zati bat baizik ez
dela»

ARGAZKIA: E. IRAOLA
Saldiasko etxe guztien zuhaitz genealogikoa osatu du, duela 400 urteko datuetatik hasita.
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G. PIKABEA | GAZTELU
1919anezkonduziren

Pedro Antonio Sagardia
AgestaetaJuanaJosefa
GoñiSagardia,etazortzi
seme-alaba eduki zituz-
ten: lehenbizikobiakDo-
namarian eta bertzeak
Gaztelun. Gerra Zibileko
lehenbizikoegunetan,or-
dea, 1936koabuztuaren

30ean, zazpi hilabeteko
haurdunzegoen38urte-
koJuanaJosefaetaadin
ttikiko sei seme-alaba
gazteenak, bat-batean
desagertueginziren.Zu-
rrumurruenarabera,Gaz-
teluko Legarrea leizera
bota zituzten.
Ia 80 urte pasatu dira

geroztik,bainaezdaauni-

tzik solastu gaiaz. Orain,
arte. Jose Mari Esparza
editoreakgaiariheldubai-
tioetaliburuaidatzibaitu
honeninguruan:LaSima,
¿qué fuede la familiaSa-
gardia?.
Esparzakduela30ur-

te izan zuen gertatuaren
berri, eta 1986an Nava-
rra1936,delaEsperanza

GIZARTEA � 1936KO GERRA ZIBILA

Zer gertatu zitzaion
Gazteluko Sagardia
familiari?
1936ko gerra hasi eta guttira, emakume bat
eta honen sei seme-alaba gazteenak Legarrea
leizetik bota zituztela diote zurrumurruek

Gazteluko Legarrea leizearen sarrera. Zurrumurruen arabera, hemendik bota zituzten Juana Josefa Goñi eta bere sei seme-alaba gazteenak. Eskuinean, berriz,
gertatutakoaren inguruan Jose Mari Esparzak egin duen liburuaren azala ageri da.

Gaiaz gutti solastu bada ere, Jose
Mari Esparza editoreak honen
inguruko liburua egin du. Gisa

berean, desagertuen familiak zuloa
garbitu eta gorpuzkiak atera eta
hilerrian lurperatzeko eskatu du.

alTerror liburuaidatzizue-
nean zerbait aipatu zuen
gaiaz. Ordutik izan du
arantza hori barrenean,
aitortu duenez, «kasua
gehiago ez ikertzeagatik
sentsaziomingotsa».Ge-
rora, Iruñeko Epaitegian
kasuareningurukosuma-
rioaeredeskubrituomen
zuen: «Nafarroa osoan
3.000 desagertu baino
gehiago izan ziren Gerra
Zibilean,etaezzensuma-
rio bat bera ere ireki. Ka-
suhausalbuespena izan
zen.Irakurrinueneanhun-
kitutagelditunintzen,bai-
nagaiaaldebaterauztea
erabaki nuen». Sumario
irekitzearena ez zela ka-
sualitateaizanereazaldu
digu, «militarren altxa-
menduan pertsona era-
bakiorra izan zen Sagar-
dia jeneralaren familia-
koak ziren».
Kontatudigunez,guz-

tiaren gibelean ez zuen
«arrazoipolitikogarbirik»
ikusi, eta «herritarrentzat
gaia tabua» zela ere argi
gelditu zitzaion.
Gaiak, halere, editore

tafallarrarenbaitansegitu

izandubeti.Gainera,«de-
sagertuen familiakoak
ezagutu nituen, memo-
ria elkarteek ere gaian
sartu nahi zuten, pren-
tsak ere interesa agertu
zuen, joan den urteko
abenduan Iñaki Indart
gazte legasarraren gor-
pua ere toki horretan
agertuzen...Zauriaorain-
dik irekia zegoela ikusi
nuenean, liburua idaztea
erabaki nuen». Bere hi-
tzetan, «beharbada, ida-
tzidudan libururikhunki-
garriena da». Eta gaine-
ratudigunez,«GerraZibi-
lean izandako krimenen
artean,Gaztelungertatu-
tako hau guztietan kru-
delena eta beldurgarrie-
na izan zen».

ARRAZOI ARGIRIK EZ
Esparzak gertatuta-

koaren arrazoiak ez ditu
argi. «Arrazoi politikoak
ez daude garbi. Juana
Josefaren koinatua pre-
sozegoen,gorria izatea-
gatik».Lapurretakegitea
ereleporatuomenzieten:
«senarrak etxetik kanpo
egitenzuenlan,mendian.
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Aunitz ziren etxean eta
barazkiak, patatak, oilo-
ren bat... faltatzen hasi
ziren herrian eta eurek
hartzen zituztela erraten
da».Emakumeariherritik
aldeegitekoaginduomen
zioten.«Senarrarieredei-
tu zion, baina ez zioten
herrira sartzen utzi eta
Guardia Ziblialk zortzi
egunezpresoedukizuen.
Tartehorretan,familiahe-
rritikbotazutenetamen-
dian, txabola batean bi-
zitzen egon ziren. 1936-
koabuztuaren30eantxa-
bola erreta agertu zen,
etaamaetaorduanbere-
kin zituen sei seme-ala-
bakzulorabotazituzten».
Datu gehiago ere eman
dizkigu: «zuloak 50 me-
trokosakoneradu.Seme
zaharrenak16urtezituen
eta alaba ttikienak urte
bat eta erdi. Pentsatzea
hutsa ikaratzekoa da».
Bertzelako arrazoiez

ere aritu zaigu tafallarra:
«lekukoguztienarabera,
JuanaJosefahagitzema-
kume ederra zen eta on-
gi jantzia ibiltzen zen.
GuardiaZibilak‘emagal-
du’eredeitu izanzion...».
Errudunak aipatzen

hasita, «guztiek erruaren
zati bat izan zutela» dio
Esparzak: «batzuk herri-
tik botatzea adostu zu-
tenetahoriekedobertze
batzuk zulora botatzeaz
arduratuziren.Bainaguz-
tiak isilik gelditu ziren».
Hala ere, errudun nagu-
siak Guardia Zibila bera
etaherrikoapaizaizanzi-
rela uste du: «guztiaren
berri bazekiten eta dena
baimendueta gerodena
gorde zutenak beraiek
izan ziren». Hamar urte
iraun zuen epaiketa bat
ere egon zen, hiru aldiz
itxi eta ireki zena, eta «in-
putatutako batzuek be-
re buruz bertze egin zu-
ten, tentsioa eta eginda-
koa jasan ezinik».

«GAUZAK KONTATZEA
HERRIARENTZAT ONA DA»
«Hobe da dakiguna

azaltzea. Nik dakidana
kontatu dut, nahiz eta

mingarria izan». Halaxe
deritzoliburuarenegileak.
«Nafarroaosoanhorrela-
ko gaiak atera dira, eta
halako gauzez solastea
onerako izan da». Libu-
ruaren helburuetako bat
«Gaztelukoherriariurtee-
tan izan duen zama hori
gainetik kentzen lagun-

tzea» dela erran digu
editoreak. «Gaia tabua
da, eta okerrena sekre-
tuak gordetzea da. Ga-
iaz normaltasunez hitz
egin behar duela kontu-
ratu behar du jendeak,
gordezgero,belaunaldiz
belaunaldi zamahoripa-
satzen ari baitira. 80 ur-
tezezda inorsolastuho-
netaz, gaur egungo he-
rritarrek beraien aitzine-
koekeginedoisilduzute-
naren errua izanen balu-
te bezala». Aitortu digu-
nez,«liburuakmineginen
du, baina zauria senda-
tzekomineginbeharda».
Bertze helburuetako

batek familiaren nahiari

erantzun nahi dio: «de-
sagertu zirenen familia-
koekurteetansufritudu-
tetraumahonekin.Lega-
rrea,gauregun,zaborte-
gi bat da. Nafarroan Ge-
rraZibileanpertsonakbo-
tatzekobortz leizeerabi-
li ziren, eta horien artean
hau da garbitu gabe da-
goen bakarra. Gainera-
koetan gorpuzkiak atera
edo ezin bada zuloa ta-
patuetabiktimenenome-
nezoroigarriaparatudu-
te. Eta hori nahi du fami-
liak, eta Gazteluko hile-
rrianlurperatzea.Bereiru-
diko, «iraingarria baita,
leizea zikinkeriak bota-
tzeko zulo bat izatea».

FAMILIAKOEN ESKAERA

Tina,NatietaAsunZozaiaGo-
ñi Legarrea leizera bota zituzten
Juana Josefa eta honen seme-
alabenilobaetalehengusinapro-
pioakdira.BeraienamaPetraGo-
ñi Sagardia, sortzez Gaztelukoa,
Juana Josefaren ahizpa zen. Ai-
ta,berriz,RamonZozaiaUitzi,El-
gorriagakoazuteneta1936kokol-
pemilitarrarekin,Doneztebekozi-
negotziazena,zazpihilabetezkar-
tzelanedukizuten.Etalibreutzita-
koan, herritik bota zuten familia-
rekin. Donostiara egiten zuten
alde eta senar-emazteak eta sei
seme-alabakDonostianbizituzi-
ren. Hala, Tina, Nati eta Asunek
1936az geroztik Donostia dute
bizileku.80urtetikgoitidituztehi-
rurek; eta Nati gazteenak 83.
Lau urte zituen ezbehar hura

gertatuzenean,bainaaitortudigu-
nez,«gogoandutamakaunitzsu-
fritu zuela, negar aunitz egin zu-
en». Honela azaldu digu: «izeba
eta lehengusuak leizerabotabai-
no bizpahiru egun lehenagotik
beraiekinegonakginen.6urteko
Martinakgurekingelditunahi izan

zuen,bainaaitakartzelangenue-
nez, gure amak ezin zuela ume
gehiago hartu erran zion. Gu ere
sei senideginen. Eta gertatuaren
ondotik, pena haundia izan zuen
ondoan ez hartzeagatik».
Eginzietena«ikaragarria» izan

zela dio Natik: «Nafarroan Gerra
Zibilean gertatutako guztia bel-
durgarria izan zen, baina honek
denagaindituzuen.Aitaetalehen-
gusu zaharrena etxetik kanpo la-
nean ari zirenean, bizirik bota zi-
tuzten zulora, lau tiro baino ez zi-
ren aditu, eta gero, harri eta ada-
rrak ere bota zizkieten gainera».
Onartudigu,«orainarteezga-

relamugitu,ezgenekiennora jo»,

bainagarbidu«bizitzaosokotrau-
ma»izandela.Hala,orain«ilusioz»
hartuduJoseMariEsparzakegin-
dakoikerketaetaliburuaargitara-
tuizana.Maiatzaren5eanIruñean
eginendenaurkezpeneanizanen
da Nati, bere senide eta seme-
alabekinbatera,«denokdugulako
gaian interesa».Orduan luzatuko
dutebiktimei lur-emateduinaegi-
teko eskaera eta «hainbertze
hamarkadatanfamiliarieragindion
minageldiaraztea.Agintari esku-
dunek leizea sakonetik garbitu
behar dute, eta gure familiakoen
gorpuzkiak atera eta idenfitika-
tzea nahi dugu, eta Donamaria-
Gazteluko hilerrian tokia egitea».

Nati ZOZAIA GOÑI | JUANA JOSEFAREN ILOBA ETA HONEN SEME-ALABEN LEHENGUSINA PROPIOA

«Gure familiakoen
gorpuzkiak atera
eta identifikatzea
nahi dugu, eta hile-
rrian tokia egitea»

Tina, Nati eta Asun
Zozaia Goñi, Juana

Josefaren ilobak eta
honen seme-alaben

lehengusina propioak
dira.

AURKEZPENA
Liburuaren aurkezpe-
na maiatzaren 5ean
Iruñean eginen dute
eta han izanen dira
desagertuen
familiakoak, AFFAN,
Amapola del Camino
eta Euskal Memoria
erakundeetako
ordezkariak, Pako
Etxeberria forentsea,
liburua argitaratu
duen Txalaparta
argitaletxeko
ordezkariak eta gon-
bitea onartuz gero,
Donamaria-Gazteluko
alkatea.



Nabarmentzekoak

Udaberria heldu, aste santua pasa eta berro-
gei egunen buruan iristen aunitzentzat ga-
rrantzitsua den hitzordua. Salbatore bestak

ospatzen dira hainbat txokotan, tartean Iruritan.
Ez dakigu eguraldia lagun izanen dugun: aterkia-
ren babesean ibiliko garen
edo bero sapari aurre egi-
teko zerbeza erreserbak
agortuko ditugun… baina
egia erran, eguraldia ez da
traba izanen txupinazoa le-
hertu ondotik. Bakoitzak
ahal duen moduan goza-
tzea da helburua. Batzuk
plazan dantzan ariko dira,
bertzeak tiropitxonean ehizarako abilezia eraku-
tsiko dute… bestondoari aurre egiten nahikoa lan
izanen dute aunitzek… Iruritako ezkibelak iraku-
rriko dugu zuri-urdinez jantzitako karriketan. Ka-
lejirak, dianak, orkestrak, dantzak eta bertze ha-
maika ekintza… alaitasun dosia zabalduko da in-
guruan.Herritar etabisitariek ongi pasatzeadaas-
moa. Beraz badakizue, guztiok gonbidatuta zau-
dete gurera. Gora Salbatore!

Udaberria iristean

Nire txanda
Ruben GARATE

Luciano MITXELENA
Euskal Herriko txapeldun

Master60 kategoriako
EuskalHerrikotxapelke-
ta irabazi du hirugarren
urtez (2012, 2014 eta
2015) Transbidasoa
taldeko txirrindulari
lesakarrak apirilaren
19an Arbizun.

Miren Karmele GOMEZ
Oinez Izarpean gidari

NafarroaOinezeko eki-
menen baitan Iruñeko
Planetarioan egindako
Oinez Izarpean ikuski-
zunean gidari izan zen
elizondarra, Jorgito&
Iturria gitarra hegalari-
ak taldearekin batera.

Oier ARIZNABARRETA
Bigarrenez Beran garaile

Iaz bezala, Durangoko
korrikalariak irabazi du
aurtenereBerakoMen-
diMaratoiErdian.Ezdu
iazegindakomarkaho-
betzerik izan, baina na-
gusitasunez lortu du
garaipena.
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«Iruritako
ezkibelak
irakurriko dugu
zuri-urdinez
jantzitako
karriketan»

Ezpala
Aitor AROTZENA

Ulertzen dut eguneroko lanaz aparte herria
gobernatzearen ardura sobera iruditu eta
alkategai bakar bat ere ez aurkeztea herriren

batean. Ulergarria da herriko gabeziak moldatzeko
ideiak eta gogoak izan eta hautagaitza ezberdine-
tan izen ematea eta, behar bada, herrikoa ez den
bakarren bat “fitxatzea”… Baina nork uler ditzake
herritar bakarrik gabeko udaletxerako zerrendak?

Hemen gaude, herriaren alde Ramon Latasa handiari buruzko liburua Antton Espelosinek
«Aizkoran aritzeko dohain bereziak zituen fenomeno bat izan zen Latasa, gu-
ttitan ateratzen da horrelako aizkolari bat». Horrela definitzen zuen Antton Es-
pelosinek, Sunbillako aizkolari handiari buruzko liburua idatzi eta aurkeztu zue-
nean. Salmentarekin lortzen zen dirua, aizkolariaren izena izanen zuen plazan
eskultura bat jartzeko erabiltzeko asmoa zuen eta gaur egun eskultura hori
ikusgai dago plazan. Aizkolari handietan handi izan zen, «baina inor ez da per-
fektua eta igual burua ez zuen behar haina erabili, gehiago erakuts zezakeen.
Gero, bazterretik ere dominatu zuten pixko bat», Espelosinek zioenez.

Atzera begira
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Kolaborazioak

Dugunegoera ikusitademokraziadeitzendu-
gun horri buruzko zalantzak ez naute harri-
tzen. Hurbila egingo balitz, arrunta,...Ufa!

Eta benetako demokrazia lortuko bagenu? Ezin
dut sinistu ere.
Egitez ez da sekula santan gauzatu. Atenaseko
garai haietan hiritarren aukera mugatua izan zen,
ez-hiritarren eta esklaboen posibilitatetik urrun.
Pare bat milurteko joanak, gizarte feudala, estatu
modernoensorreraetaerregeenabsolutismoaeza-
gutu ondoren, Frantziako iraultzarekin eta gero
Ameriketako Estatu Batuak bihurtuko zirenen in-
dependentziarekin emakumezkoei, gutxienezko
errenta ez zutenei, beltzei eta azal-gorriei ukatu
zitzaien botoa ematea, parte hartzea, beti zerako
zera hori falta zitzaielako, gutxienezko jakinduria.
Hau da: errenta, sexua, azal-kolorea eta jakindu-
riaparekatuzituzten.
Gainditu dugu? Za-
lantzagalantakditut.
Zalantzak ditut ge-
roxeago alderdiak
sortuzituztelako,be-
netako botereen bi-
hotzak, motorrak
–dirua eta indarra-
renkontrolak-gotor-
tu eta, orduan bai,
eskubideak ireki zi-
tuzten. Diotenez
guztiei. Den denak
omen gera berdinak
legearen aurrean.
Bainoboterearengu-
neak gero eta urrunago daude eta siglaz izenda-
tzen dira –hau da, ez ditugu ezagutzen-, eta mo-
du posible bakarrean funtzionatzen dutela diote.
Norentzat?
Hara, aukera gutxi ditugu eta hortik abiatu behar-
ko. Hurbil dugunarekin saiatu eta, batez ere urrun-
tzeak onartu gabe, alderdikerietan erori gabe –lan
galanta- herriko kudeaketak adostu. Zerrenda ire-
kiaren sistema aproposena iruditzen zait, alde ba-
tetik, eta bestetik beste ikuspegi dutenek daude-
la onartzeko modua. Ordea, ingurura begiratu eta
ez naiz batere baikor. A zein burrunbak eta amo-
rruak ikusi, entzun ditugu!
Eta aldamenekoekin ez bagara konpontzen ez du-
gu ahoa hitz handiez betetzerik. Asmoak, eskaki-
zunak, eskubideak, legeak eta berdintasunak ez
dira deus guztiontzat ez badira, etsaiak barne.
Eztabaidaaberasgarria izandaitekebazterketabi-
hurtzen ez bada. Eta hori gu geu ez badugu egi-
ten ez dugu teorikoki existitzen ez diren goikoek
kontrolatzeko modurik. Eurena eginez jarraituko
dute, beti bezala.

Demokrazia

Juainas PAUL ARZAK
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Iduri duenez, norberak bere burua maitatzea dajendearen lehen eginkizuna. Bere burua ezagu-
tzea, bere izaeraz ohartzea, eta zaintzea. Bere

buruari lehentasuna eman, modu batera edo ber-
tzera, bai, jende gehienak egiten duela uste dut.
Modu batera edo bertzera diot, zeren eta ez bai-
tu beti egoki egiten. Bere buruaren alde jokatzea-
gatik, hainbatetan bertzearena gutxiesten baitu,
eta baztertzen.
Eta hori beharrezkotzat jotzen duelako egiten du.
Anitzekezbaituuste jendeguztieneskubideakba-
besten ahal direnik. Baizik eta zenbat eta gehiago
zaindu bertzeenak, orduan eta gutxiago egiten di-
rela norberarenak. Diruarekin eta ondasun mate-
rialekin gertatzen den bezala. Kopuru mugatuko-
ak direlako, batek hartzen duena, bertzeari kendu
egiten zaio. Horren ondorio dira jendartean ger-
tatzendirendesberdintasunak, eta zenbaitekopa-
rotasunean bizitzeko aukera du, baina anitzek ezi-
nean bizi beharra dauka. Horrela gertatzen dira
banazbertze laurogeitabortzurte luzatzendirenbi-
zitzak, eta bortz urtekoa gainditzen ez dutenak.
Ezda,ordea,berdinger-
tatzen giza eskubide
guztiekin. Edota ez luke
hala gertatu beharrik.
Egia da batzuei ezagu-
tzen zaizkien eskubide-
ak bertze batzuei ukatu
egiten zaizkiela. Errate
baterako, gaur egun
hainbataldizgogoratzen
diren Ikaskuntzaetaosa-
sungintza zerbitzuak.
Baina hau ez da nahi-
taez horrela izan beha-
rrekoa.
Nafarrekkulturaeta izae-
ra berezia dute. Horren
zati bat euskara da. Ji-
meno Jurío historialari-
ak gogoratzen digu XVI.
mendean nafar izenak euskalduna erran nahi zue-
la, eta horrela ziren biztanle gehienak. Gero, men-
dezmende, hizkuntza hau ahultzen joan ziren, ge-
ro eta gutxiago erabiltzen, Gaztelako konkistaren
ondorioz nabarmenki.
Eta egoera berezi honetara ailegatu gara: gureHe-
rrialdeko berezko hizkuntza eta izaeraganako es-
timua neurri handian galtzea. Baina gehiago: gu-
re hizkuntza eta izaera arrotzat eta etsaitzat jotzea,
eta beraren kontra jokatzea. Zera alegia, nafarren
aurka ahal dutena egiten ikusten ari gara bertako
biztanle anitz, eta bertako agintari anitz, batez ere.
Norbera bere burua erabat ukatzen. Hauxe triste-
zia eta lotsa!

Nafarren bere buru ukatzea

«Aldamenekoarekin ez
bagara konpontzen ez
dugu ahoa hitz
handiez betetzerik.
Asmoak, eskakizunak,
eskubideak, legeak
eta berdintasunak ez
dira deus guztiontzat
ez badira, etsaiak
barne»

Pello APEZETXEA

«Gure hizkuntza eta
izaera arrotzat eta
etsaitzat jotzea, eta
beraren kontra
jokatzea. Zera
alegia, nafarren
aurka ahal dutena
egiten ikusten ari
gara bertako
biztanle anitz, eta
bertako agintari
anitz, batez ere.
Norbera bere burua
erabat ukatzen»



Prentsatik bildutakoak

«Bai, bertsoak hirutan
utzi ditut betiko, eta
beti bueltatu egin naiz.
Eta, zer? Niretzat gau-
zak sekulakoak dira,
izugarriak, irauten
duten bitartean. Eta
une batean onak iza-
teari uzten diote. Hiru-
tan bertsoak utzi eta
hirutan bueltatu naiz.
Gauza oso larria egi-
ten ari naizela iruditu-
ko balitzaidake, akaso
ez nukeen egingo.
Baina ez zait hainbes-
terako iruditzen, ezta?».

Xabier SILVEIRA
Lesakako bertsolaria
GAUR8 2015.04.11

«Profesionaletan egin
dudan txapelketarik
onena izan da aurten-
go eskuz binakakoa,
dudarik gabe. Beste
urtetan izan ez dudan
konstantzia izan dut,
baina azken hamar
edizioetatik zazpitan
finalerdietan izan naiz
eta hori ere kontuan
hartzekoa da (…)
Kaiolan eta buruz
burukoan erosoago
nago, baina binakako
txapela falta dut eta
lortu nahi dut».

Oinatz BENGOETXEA
Leitzako pilotaria
BERRIA 2015.04.01

11 galdera labur
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Nola aurkeztuko zenuke zure
burua?
Doneztebeko mutil gazte eta alai
bat naiz.

Aitari ikusia semeak egin?
Laxoa belaunaldiz belaunaldi pa-
satzen den jokoa da eta berak
gaztetatik hau transmititu dit.

Aita duzu partidetan epailerik
gogorrena?
Bai. Ongi jokatzen dugunean ez
du ezer esaten, baina gaizki joka-
tzenbadugumarmuribateanego-
ten da albotik begira. Azkenean,
guk baino gehiago sufritzen du.

Zer du laxoak beste kirolek ez
dutena?
Gureondare
historiko
eta kultu-
rala dela,
etaxarma
berezi bat
daukala.

Iazkotxapelketantxapeldun,zein
trazahartzendiozuaurtengoari?
Garrantzitsuena Laxoa gure arte-
an mantentzea da. Bestetik, par-
tiduz partidu hobetzen joatea eta
aurreko urtekoa lortzen saiatzea.

Estrategia bereziren bat pentsa-
tua duzue?
Taldea osatzen dugunok oso la-
gunak gara eta hori da sekreturik
bereziena.

Herrietako bestak ere hastear
dira, kirola eta besta nola lotzen
dira?
Nahiko ongi. Partiduak besta au-
rretik jokatzen saiatzen gara eta
bestela resakarekin, ohituta bai-
kaude.

Laxoaz gain, zein afizio dituzu?
Pilotarekin zerikusia daukaten ki-
rolak asko gustatzen zaizkit, bai-
ta arrantza eta ehiza ere.

Astebururako planik ederrena?
Toki berriak bisitatzea edota la-
gunekin elkartzea trago batzuk
hartzeko eta afaltzeko.

Nola ikusten duzu etorkizuna?
Gaur egungo egoera ikusita pix-
ka bat zaila, baina aurrera atera-
tzeko esperantzarekin.

Amets bat?
Nire ingurukoguztiekosasunaeta
bizitza ekonomiko on bat izatea

� jOKIN “TXIRRI” ARRAZTOA � Doneztebeko laxoa jokalaria
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MMAAIIAATTZZAARREENN 1155aa
OOSSTTIIRRAALLAA

12:00 Gorriti bere animaliekin

14:00 Ugarana elkarteko bazkaria 
Koxkan

14:00 Gazte bazkaria

16:30 Haurrentzako jokoak

18:00 Triki poteoa herrian barna

20:00 Sagardotegi mugikorra. 
Sagardoa  pintxo goxoekin eta 
Hauspolariek girotuta.

Gauean Dantzaldia Hauspolariekin.

MMAAIIAATTZZAARREENN 1144aa
OOSSTTEEGGUUNNAA

11:00 Meza Nagusia

12:00 Aperitifa

16:30 Haurren jokoak

18:00 Txokolatada

21:30 Paella jatea

OndotikHolako taldearekin dantzaldia

MMAAIIAATTZZAARREENN 1133aa
AASSTTEEAAZZKKEENNAA

20:00 Txupinazoa eta ezkil jotzea 
herriko trikitilariekin eta aperitifa

21:30 Txuleta jana Montxon, Modestok
alaiturik.  
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MMAAIIAATTZZAARREENN 1166aa
LLAARRUUNNBBAATTAA

10:00 Kontrabandisten lasterketa 2015

14:30 Zikiroa txarangak alaiturik eta gero kalejira herriko karriketan barna

16:30 Haurrentzako jokoak

21:00 Triki poteoa herriko karriketan barna

20:00 Zingar jatea eta giro onari eusteko Tifanin mariatxiekin dantzaldia

00:00 Ingo al deu taldearekin dantzaldia



| 13ttipi-ttapa | 637 zbk.

2015.04.30

MMAAIIAATTZZAARREENN 1177aa
IIGGAANNDDEEAA

17:00 Kenpo Kai erakustaldia

18:00 Nesken frontenis  txapelketako
finalak eta  mutikoen pala 
txapelketako finalak

20:00 Boletoen zozketa

20:15 Pintxoak denentzat, 
Hauspolariek alaituta
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Amak hasitako bideari segi eta urteak daramatza Anastasiak mostradorea-
ren gibeleko aldean lanean «20 urte nituenean hasi nitzen amak ireki zuen
dendan lanean eta 33 urterekin hartu
nuen bere lekua». Geroztik, hamaika tra-
go eta mokadu zerbitzatu eta beste hain-
beste egunkari, janari... saldu ditu. Urte
guzti hauetan denetarik bizi izan du «ga-
rai batean lotarako astirik ere ez ge-
nuen izaten»aipatu digu Anastasiak «mu-
ga  isten zutelarik,  goizeko zazpiak ar-
te irekia egoten zen ostatua eta bi  orduz
itxi  ondotik 9etan zabaltzen genuen
berriro». Gainera,«ordutegi hori ere, gu -
ttitan betetzen genuen eta orain ere
larri ibiltzen gara betetzeko». Orain or-
dea «gauzak aldatu dira zertxobait,
azken urte hauetan senarrak eta ala-
bek behartuta astelehenetan hasi ni -
tzen isten». 

Ingurukoek besta egiteko lan egin behar izaten du berak eta horregatik bes -
tak iri tsi aitzineko egunak «nerbio  pitta batekin» bizi ohi dituela  aitortu digu
«dena prestatu behar baita». Goizeko 10:00etan hasten da lanean eta hu -
rrengo eguneko 05:00ak arte, asko izaten dira tragoxka eta mokadu eske joan
edo erosketa egitera hurbiltzen zaizkionak. Jendearen sartu-irtena handia iza-

Anastasia VIDART ORGANBIDE | Urdazubiko ostalaria

«Lehen euskal talde on aunitz
etortzen ziren eta horrek jendea
erakartzen zuen»

Anastasia Vidart. 
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ten den egun horietan, «pazien tzia eta lasai tasun haundia» beharrezkoak iza-
ten direla ere erran digu «hemen ezin zara nerbiostu!». Eta ezinbertzeko beste
osagai bat ere aipatu digu «umorea behar da, beti animos egon  behar da».

Eskualdeko lehenbiziko festak izaki, «duela urte batzuk arte lan haundia
egin izan dut, Iparraldeko jendea etortzen zelako, Iparraldean besta baita».
Garai hartan izaten ziren mugak ere gainditzen omen  zituzten bisitariek bestara-
ko gogoak bultzatuta  «muga gau-erdian hesten zen, jendeak ezin zuen etxe -
ra bueltatu kotxean. Horregatik, mugan uzten zuten kotxea eta goizeko 4ak
aldera, guk eramaten genituen muga oinez pasatzeko eta hala etxerat ga-
teko». Orain mugak bertzeak dira «gauzak aldatu dira, alkoholemia kontrolak
izaten dira Urdazubiko sarreran eta horrek jendea izitzen du. Orain etor tzen
direnak ezin edanez edo taxia hartu behar izaten dute».

Ez da aldatu den gauza bakarra «lehen euskal talde on aunitz etortzen zen.
Egan taldea urte aunitzez etorri da, hain
ezagunak ez zirelarik. Eta horrek jendea
erakartzen zuen».

Ez du uste Urdazubiko bestek ezer  falta
edo soberan dutenik. Berexitasuna, «ma-
haiaren bueltan ordu aunitz ematen
 direla» da Anastasiaren ustez, «xuletada,
paellada, Ugarana elkarteak antolatzen
duen bazkaria, sagardotegi mugikorra,
zikiroa eta ortzegun eta igandeko pin-
txoak... jatekoa ez da falta izaten».
 Horretaz gain, «musika talde aunitz ere
badira, haurren jokoak... ekitaldi asko
eta denak politak dira, jendea elkartzea
lortzen dutelako».

Egunik maiteena, «lehenbiziko eguna da» berarentzat, maiatzaren 14a aur-
ten, «lehenbiziko eguna denez, jendea gogoz izaten da eta eguraldi ederra
egiten badu hobe!».

Hasia izanen du atzera kontaketa dagoeneko Anastasiak, edariak frexkatzen
jarri, dendarako produktuak ekarri... Ea besta eta lana, biak egiteko aukera  duen,
bestak akitzean ongi irabaziak dituen «oporrak hartu» aurretik.

«Frontera gau-erdian  hesten
zuten. Jendeak ezin zuen
etxera bueltatu   ko txean.
 Horregatik, mugan uzten
zuten kotxea eta goizeko 4ak
aldera guk eramaten
 genituen muga oinez pasa
eta hala etxerat gateko»



MMAAIIAATTZZAARREENN 1133aa AASSTTEEAAZZKKEENNAA
12:00 Txupinazoa eta herriari buelta Baztango gaiteroekin. 16:00 Haurrendako
herri kirolak. 18:00 Merendua. 18:30 - 20:30Dantzaldia Hauspolariekin.20:00Ezkil 
jotzea. 21:00 Baztanzopak. 01:00 - 04:00 Dantzaldia karpan Hauspolariekin.

MMAAIIAATTZZAARREENN 1144aa OORRTTZZEEGGUUNNAA
10:00Dianak. 11:00 Meza Nagusia. 12:00Herriko dantzarien erakustaldia. 13:00
Luntxa. 17:30 Trinketeko Haurren esku pilota txapelketako finala. 18:15 Trin-
keteko VIII. Esku pilota txapelketako finalak. 19:30 Bertso poteoa Julio Soto
eta Sustrai Colinarekin. 20:00-21:30 Dantzaldia Oharkabe taldearekin. 21:30
Mutildantzak. 00:30-04:00 Dantzaldia Oharkabe taldearekin.

MMAAIIAATTZZAARREENN 1155aa OORRTTZZIIRRAALLAA
10:00Dianak baserrietan. 11:00 Haurrendako Jokuak
erreboteko plazan. 13:30Hau rrendako bazkaria karpan.
14:00 Jubilatuen bazkaria Olari Jatetxean eta Gazte
bazkaria  Baigorrin 15:00 Haurrendako jokoak 18:00
Txokolatada. 20:30Dantzaldia Laiotz taldearekin 21:30
Mutildantzak.  23:00 Kontzertuak eta Tirri-Tery DJak
karpan. 01:00-04:30 Dantzaldia Laiotzekin.

MMAAIIAATTZZAARREENN 1166aa LLAARRUUNNBBAATTAA
10:00 Dianak Txarangarekin. 11:00 Hau rrendako jokoak. 12:30 Aizkora desfioa.
14:00 Zikiro-jatea txarangarekin 18:00 Herriari buelta txarangarekin 20:00 Triki-
dantzekin dantzaldia 21:30 Mutildantzak 01:00-05:00 Gaupasa Trikidantzekin

MMAAIIAATTZZAARREENN 1177aa IIGGAANNDDEEAA
10:30 VIII.Haur Krosa 11:30 VII.Herri lasterketa 12:30 Sari banaketa eta luntxa
18:00 Dantza erakustaldia 20:00 Mariatxi taldearekin dantzaldia 22:00 Afari he rri -
koia  Ondoren Besten akabaila
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Iruritako 28 urteko mutikoa da Gorka, «la-
gunekin egotea eta kirola egitea arras gus-
toko dituena». Uda eta besta sasoia heltzen
denean, bi afizioak uztartu beharra izaten du
eta aipatu digu «Besta eta kirola egia da ez
direla arront konpatibleak». Horregatik «nor-
bera kosziente izan behar da momentu
bakoitzean zeintzuk diren bizitzan bere
lehentasunak eta hoietan gogor saiatu».
Hala, aitortza txiki bat ere egin digu «gezu rra
erranen nuke kirolarengatik bestak alde
batera utzi behar izan ditudanean mina
eman ez didala errango banu, baina ho rri
ere hartzen zaio buelta».
Eskualdeko bestei Iruritako txupinazoarekin
ematen zaienez hasiera, «jendeak arras ongi» erantzuten duela dio «naba -
ritzen da jendeak herriz herri ibiltzeko izaten duen gogoa». Iruritako besten
berezitasuna «sortzen den giroa» dela dio, «he rriko jendearen artean izaten
den giroa. Adin desberdinetako herritarrak helburu berarekin, bestez
gozatzea, nola elkartzen diren ikusteak eta
bizi tzeak egiten ditu bestak berezi». 
Ekitaldi bat aukeratzera «ez naiz ausartzen» erran 
digu, «bere osotasunean ditut gustoko eta modu
batean edo bertzean eki taldi bakoitzaz gozatzen
saiatzen naiz». Besten bueltan bitxikeria dezente
izaten direla ere erran digu «baina hobe  nere t  zat
gordetzen baditut» dio irri artean.
Bertzetako egunik berexiena «ortzeguna dela
 erranen nuke. Herritarren eguna dela iduritzen
zait, goizean dantzariak,  arratsaldean pilota partiduak, bertsolariak, eta
gauean ere herriko jendea bakarrik egoten da eta giro berezia sortzen dela
iduritzen zait».Besten egitarauan aldaketa haundirik ez dela izan ere erran digu,
«gutxi gora behera urtero programan aldaketa bortitzik ez egiten saia tzen
gara».  Aldaketa bat aipatzekotan «jende ko purua izan daiteke. Aipatzen dute
herritar askok lehenago askoz jende gehiago ibiltzen zela». Berak ere gogoan
du «umea nintzenean nola
egoten ziren Lekarozera eta
Elizondora doan bideak au-
toz beteta. Gaur egun hori ez
da ikusten».Bestak igandean
bukatzen dira afari herrikoi
batekin «duela pare bat urte
hasi ginen hone kin eta gus-
tatuko litzaiguke poliki poliki
indarra hartu eta gero eta jende
gehiagok izena ematea».
Bestarako tenorea heldu da,
bost egunez gozatzekoa.
«astelehenean gauzak bildu,
herria txukundu eta normal-
itatera bueltatu aurretik».

Gorka URTASUN  | Iruritako gaztea

«Modu batean edo bertzean
ekitaldi bakoitzaz gozatzen
saiatzen naiz»

«Duela pare bat urte
hasi ginen igandean
afari  herrikoia anto-
latzen eta indarra
hartzea nahi genuke»



Maiatzean
Lourdes eta
Benidormera
ez ezik,
Santiagoko
Bidean
segituko dute

TTIPI-TTAPA
Urtea aurrera doan

neurrian Arkupeak-ek
egindakoprogramaere
gauzatzen doa. Apirile-
an soinketa eguna os-
patu zen Donezteben,
Lacturale-ren instala-
zioak bisitatu, eta Ka-
taluniako bidaia egin.
Lacturaleren instala-

zioen bisitan helburu

hauek bete ziren: Es-
nearen ibilbidea ikustea
hasieratik bukaerarai-
no, behien bizi zikloa
ezagutzea, abeltzain-
tzatik bizi den jendea-
ren bizimodua ezagu-
tzea eta azkeneko ur-
teetan zenbat aldatu
den ikustea, lana egite-
ko era ezagutzea, bisi-
taria esnearen ezauga-
rri berezietara bidera-
tzea, naturarekin bat
egiteaeta ingurukoeko-
nomía indartzea. Arlo
hauek ikusteko aukera
izan zuten erretiratuek:
Interpretazioguneada-
goen eraikina, elikadu-
ra biltegia, nekazaritza
tresnak, ekoizpen na-
beak, purina bereizte-

ko instalazioak eta bil-
tegia,esnebiltegia,bas-
kula, behiak jezteko ro-
botak, eta abar.
Lacturalek eremu

hauetatik biltzendues-
nea: Ultzama, Baztan,
Imotz, Arakil, Malerre-
ka eta Larraun.

MAIATZEKO JARDUERAK
Maiatzean ere badi-

tuzte hainbat ekitaldi
prest: hilaren 7an Lour-
desera joangodira,18tik
31ra Benidorm-eko bi-
daia, eta 10etik 20ra
Santiagorako bidea.
Benidormeko bida-

iarako badira oraindik
plaza libreak. Izena
emateko dei tu 948
450878 bulegoko tele-
fonora.
Santiagorako bida-

ian 25 pertsona ibili di-
ra, bi taldetan banatu-
rik, 2013an hasita. Tal-
de batek 2014an buka-
tu zuen, eta bertze ba-
tek maiatzean egingo
ditu azkeneko bedera-
tzietapak.Hilaren10ean
abiatuko dira kotxez
Santa Catalina herrian
gauaigarotzeko,hurren-
go egunean 32 kilome-
troko 11. etapa buru-

tzeko Fancebadon he-
rrixkatik Cruz de Ferro-
rara. Bertze etapen bu-
kaerakzihuraskiLaPor-
leta, Fonbria, Sarria,
Portomarin Casanova
Pedrouzo eta Santiago
izangodira.Egunero27
kilometroegingodituzte
gutxi gorabehera, azke-
neko egunean iristeko
Santiagora. Han ziurta-
giria hartuko dute, San-
tiago besarkatu, hirian
barnaitzulibategin,Me-
lidenpulpoospetsuada-
statu eta lo egin. Hilaren
20an jeikita gosaldu eta
etxera itzuliko dira.

GIZARTEA � ARKUPEAK ELKARTEA

Lacturaleko
instalazioak
bisitatu dituzte
erretiratuek

UTZITAKO ARGAZKIA

Arkupeak elkarteko kideak harat-honatean dabiltza
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La Bona Dea
eta Dama
taldeak ariko
dira arratsean
Gaztetxean

TTIPI-TTAPA
Gaztetxekoaretona-

gusiko paretak soinu
premian daudela eta,
egarri hori asetzeko
kontzertua antolatu du
Kaxernak maiatzaren
1ean.Ortziral arratseko
10etanhasita,Damaeta
La Bona Dea taldeak
izanen dira taulagaine-
an. Sarrera 3 euro ko-
bratuko da. Aitzinetik,
Langilearen Eguna de-
la eta, egitarau interes-
garria osatu dute, LAB
eta Ernairekin elkarla-
nean. Goizez mobiliza-
zioak izanen dira eta
13:30ean bazkaria Al-
tzateko frontoian.

Argazki Rallya
RicardoBaroja ikas-

tetxepublikokoGuraso
Elkarteak LHko ikasle-
entzatargazki rallyaan-
tolatu du maiatzaren
9an, 10:00etan hasita.
Egindako argazkiekin
erakusketa izanen da
maiatzaren 28-29an.

Gazte Programa
Urdiberak antolatu-

ta, ciclo gau saioa egi-
nendamaiatzaren 8an,
ortziralean 21:00etan
eta crossfit jokoak ma-
iatzaren 16an, larunba-
tean17:00etan kirolde-
gian. Izen emateko bi
euro ordaindu beharko
dira kiroldegian.

BERA

GIZARTEA � LAB, ERNAI ETA KAXERNAREN ESKUTIK

Langileen Eguna
mobilizazio,
bazkari eta
kontzertuekin

UTZITAKO ARGAZKIAK

Giro ederra Zahar Etxeko Kultur Astean
Giro ederrean joan zen Zahar Etxeko Kultur Astea. Ehiza eta Arrantza Elkarte-
an egindako bazkariarekin hasi, taloak egin, Bidazi ezagutu, jotak eta bertso-
lariak aditu eta egunerokotasunetik ateratzeko ekintza ederrak izan zituzten.

UDAL HAUTESKUNDEAK

Josu
IRATZOKI
AGIRRE

2. Arantxa Zubieta
Otxoteko.3.JoxeMa-
nuel Portu Berasate-
gi. 4. Ixone Telletxea
Uranga. 5. Aitor Elex-
puru Egaña. 6. Mikel
LertxundiKorta.7.Ines
Matxiarena Aldalur. 8.
PatxiCastilloGraziare-
na. 9. Adela Arlegi
Goienetxe. 10. Aitor
Iantzi Goienetxe. 11.
Kontxi Aldalur Arrieta.

EH BILDU

Nerea
VALEZ
AMO

2. Maria Garmendia
Martin. 3. Juan Pablo
Paramo Nombela. 4.
Jabier Trinidad Mora-
les Moreno. 5. Rocio
GilMinguez.6. Ismael
Fernandez Ruiz. 7.
Paula Elcarte Gonza-
lez.8.JorgeCereijoAl-
sina.9.FcoJabierRol-
danCardona.10.Pau-
laAlbaCano.11.Este-
ban Gonzalez Pons.

PPN

Juan
LOSA
OKARIZ

2.EmilianoMartinPe-
rez.3.FcoJabierAtien-
zaMartinez.4.MªLui-
saDuranLosArcos.5.
Mª Isabel GartziaMa-
lo. 6. Miguel Angel
Gonzalez Moreno. 7.
MªJosefaGordoArko.
8.IñigoSantxezBikon-
doa. 9. Cristina Lopez
Mañero. 10. Mª Jose-
faLazkozArtanga.11.
Sergio Sayas Lopez.

UPN

German
CASTILLO

LAZKANOTEGI
2. JoseMiguel Gorria
Bikuña.3. JoseAnto-
nio Oiarzabal Iribas.
4.RaquelQuirogaTa-
pia. 5. Maider Gorria
Bikuña. 6. Prudencio
QuirogaGarcia. 7.Al-
bertoTelletxeaBertiz.
8. IsaacTelletxeaBer-
tiz.9.SoniaVilaresLu-
cas. 10. Beatriz Fran-
co Mugica. 11. Silvia
Llordes Alonso.

HERRIRAKO



75. urteurrena
ospatzen ari
den Beti Gazte
izanen da
gehien jasoko
duena

Aitor AROTZENA
Kirol eta kultura el-

karteek 2015. urterako
aurkeztu dituzten pro-
g ramak i kus i t a ,
45.032,30 euroko diru-
laguntzak ematea eba-
tzi du herriko Etxeak.
Mus i ka a r l oan ,

15.319,82 euroko diru-
laguntzak banatuko di-
tu: Lesakako Abesba-
tzak 2.759,50 euro,Gil-
t za r r i Abesba t zak
3.915,12 euro, Santa
Zezi l ia Batzordeak
1.706,10euro,Soinula-
ri Taldeak 731,10 euro,
Trikitixa taldeak906eu-
ro, txistulari taldeak
1.302 euro eta Musika
Bandak 4.000 euro.
Kultur arloari dago-

kionez, 17.556,10 euro
banatuko ditu. Zatirik
handiena,75.Urteurre-
nekoospakizunetan ari

den Beti Gazte elkarte-
ak jasoko du (5.049 eu-
ro),BortzirietakoBertso
Eskolak 1.293,50 euro,
Irain Guraso Elkarteak
1.924 euro, maiatzaren
23an Bidasoaldeko II.
Arte-Artisautza Azoka
antolatuko duen Bi-
hotzkada Kolektiboak
1.887,60 euro, Mairu
Antzerki Taldeak 1.320
euro,OtxogorrienaGu-
rasoElkarteak1.396eu-
ro, Tantirumairu Euskal
Folklore Taldeak 3.102
euro eta Tantirumairu
Ikastolak 1.584 euro.
ArranoElkarteakeredi-
rulaguntza jasokoduza-
ko zaharrak etaSanfer-
minetako bertso saioa
antolatzeagatik, baina
Inauterietakoetabeste-
takodiru-ataletatikhar-
tuko ditu.
Kirolarloan,azkenik,

12.156,38 euroko diru-
laguntza banatuko du
Lesakako Udalak. Beti
Gazte elkarteak 8.184
euro jasoko ditu, Arku-
pe Pilotazaleen Elkar-
teak2.640euro,Batzo-
ki Elkarteak 820,38 eu-
ro eta Bortziriak Pilota
Elkarteak 512 euro.

LESAKA

GIZARTEA � UDALAREN EBAZPENA

Kultur eta kirol
elkarteentzako
45.000 euro
banatuko
dituzte aurten

UTZITAKO ARGAZKIA

Ziharka peñak hamar urte
Giro ederra paratu zuten Ziharka peñakoek apirilaren 18an, bere hamargarren
urteurrenean. Sanferminetara ezin esperatu eta peñakide batzuk txarangan jo-
tzen dutela aprobetxatuz, Incancables ere ekarri zuten kalejiran ibiltzeko eta
gero, ederki bazkaldu zuten.
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UDAL HAUTESKUNDEAK

Jose Luis
ETXEGARAI
ANDUEZA

2. Iban De Prado Etxe-
peteleku.3.PelloApez-
tegia Alzugarai. 4. Mª
VictoriaGortariAldabe.
5.EstebanIrazokiIrazo-
ki. 6. Jose Mª Portu
Otxoteko.7.J.Esteban
EtxebesteApeztegia.8.
Carlos Ubiria Portu. 9.
VictorianoRuizAlvarez.
10. J. Pierre Vincent
Mesple.11.AntonioHi-
dalgo Hidalgo.

GEROA BAI

Maider
ARRIETA
TAPIA

2. Oier Iantzi Ordoki. 3.
LoreaFloresCompains.
4. Severiano Txopere-
naMatxikote. 5.Mattin
EtxabideGartzia.6.Xa-
bierMaritxalarEtxabide.
7. Eukene Oiartzabal
Maritxalar. 8. Garazi
KondeOrube.9.Mikeli
OlaetxeaAlzugarai. 10.
Jesus ZapirainAlzuga-
rai. 11. Peio Etxabide
Gartzia.

EH BILDU Musika banden
alardea
BetiGazteren75.urte-
urreneko ekitaldien
barneMusika Banden
Alardea eginen dute
maiatzaren 9an. Bera,
Elizondo eta Lesaka-
kobandekkalejiraegi-
nendute17:30eaneta
19:15ean kontzertua
plazan (euriarekinkon-
bentuko elizan). Ber-
tze aldetik, Donostia-
Zarautz mendi trabe-
sia eginen dute igan-
de honetan, 07:15ean
abiatuta.

Gure esku dago
oihal margoketa
Gure Esku Dago dina-
mikak oihal margoke-
ta eginen du maiatza-
ren 2an, 20:00etan Al-
hondigakoarkupetan.

� FLASH



Zugarramurdiko
bidea egun
osoan itxita
egon zen,
harriak eta
egurrak sutan
erortzen
baitziren

Irune eta Itsaso
Apirilaren 14ko ilun-

tzean, "nahitaemanda-
ko suak" kalte handiak
egin ditu Zimitzu-Iraza-
ko-Zentinela aldean.
Denetara 42 hektarea
erre dira, horietatik 18
Ha.25urtekozuhaitzak
zituenoihana,«hazkun-
tza zikloaren erdia egi-

na zuten arbolak». Ze-
hazki, Irazakon 16 Ha.
pinu larizio eta pagoa,
etaZimitzuparean2Ha.
pinu larizio. Suhiltzaile-
ak etorri ziren baina
gauez ezin izan zuten
sua itzali. Herriko hain-
bat boluntariok ere gau
osoa pasatu zuten sua
itzalinahianbaina,azke-
nean, ondoko goizean
helikopterobatetorrieta
igerilekuan ura hartuz,
sua itzaltzea lortu zu-
ten.Zugarramurdikobi-
dea egun osoan itxita
egon zen, harriak eta
egurrak sutan erortzen
baitziren bidera. Dene-
tara, 42 bat hektarea
erre ziren, 24 Ha. larre
eta 18 Ha. oihan.

Gure Esku Dago
Apirilaren 17an egin

zenGureEskuDagoeki-
taldiaren aurkezpena
Kulturetxean.Maiatza-
ren 1, 2 eta 3 ko aste-
buruan oraindik zehaz-
teke dauden hainbat
ekitaldi izanendiraBor-
tzirietan;maiatzaren3an
adibidez Beran oihalak
jostea.Ekainaren21ean
Nafartarguzientzateki-
taldi nagusia eginen da
Iruñeako zezen plazan.
Etxalarren Gure Esku
Dagoekimenarenanto-
lakuntzan aritzeko jen-
dea behar da. Norbait
prest egongo balitz he-
rriko gazteekin edo zu-

zenean Gure Esku Da-
gokoekinharremanetan
jarri behar du.

Dena prest II.Mendi
Itzulirako
Apirilaren 18an an-

tolaketarako azken bi-
lera egin zen eta dena
lotuta gelditu da maia-
tzaren 2rako. Egunean
be r t an 06 :30e t i k
07:30era eman daiteke
izena frontoian bertan
edoaldezaurretikwww.
mendizmendi.comweb
gunean. Irteera ordua
7:30etatik8:30etara iza-
nen da herriko plazatik.
Informazioguztiaaltxa-
ta.orgweborriandago.
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GERTAERAK � APIRILAREN 14AN

18 Hektarea
oihan erre du
suak Irazako eta
Zimitzu aldean

ETXALAR

Kantu bazkaria
Larraburuan
Larraburuaelkarteaeta
euskara batzordearen
eskutik, maiatzaren
9anHendaiakokanta-
riek girotutako kantu
bazkaria eginen da.
Izen-ematea Larrabu-
rua elkartean (Mª Luz
948635166/66438734
3) edo Elutsa ostatu-
an maiatzaren 5a bai-
no lehen.

Sukaldaritza
begetariano
tailerra
Maiatzaren 8an, arra-
tsaldeko 5:30ean, La-
rraburua elkarteak eta
euskara batzordeak
antolatuta, sukaldari-
tza begetarianoari bu-
ruzkotailerra izanenda
Larraburuan. Apunta-
tzeko667766290 tele-
fonora deitu behar da.

Maiatzeko mendi
irteerak
Hauek izanendiraZan-
pingorri mendi talde-
ak antolatutako maia-
tzeko irteerak. Maia-
tzaren 3an Bert iz ,
08:00etan; maiatzaren
10ean Herri Urrats,
08:00etan;maiatzaren
17an Irubelakasko
08:00etan; maiatzaren
24an Orreaga (Zubiri)
07:30ean; maiatzaren
31n Aralar, 07:00etan.
Irteera guztiak plaza-
tik abiatuko dira.

� FLASH
ARGAZKIA: AMAIA ALTOLAGIRRE

Olako bordako bidearen gaineko aldea.

UDAL HAUTESKUNDEAK

Miguel Mª
IRIGOIEN

SANZBERRO
2. Jose Mari Maia
Ariztegi. 3.GaraziRe-
mon Ibarra. 4. Leire
Olagarai Goienetxe.
5. Asier Maia Mike-
lestorena. 6. Maite
Olaetxea Indaburu.7.
Fermin Altzuguren
Sanzberro.

HERRI TALDEA

Arantxa
ZUBIETA
AMEZTOI

2. Maria Mitxelena
Urroz. 3. PedroGala-
rregi Zubieta. 4. Ma-
nuel LezaOlaizola. 5.
JoseAriztegi Irigoien.
6. Aitor Sansiñena
Sarobe. 7. JoseAnto-
nio Telletxea Ber-
gara.

ETXALAR BAI

Jose Antonio
GENUA
IRIGOIEN

2.MiguelAngelIdoate
Gastearena.3.Jeroni-
mo Gomez Ortigosa.
4. Rebeca Moreno de
Gracia. 5. JoseMªMi-
guelMarkoGoñi.6. Jo-
se Ignacio Galarraga
Casali. 5. Jose Iribas
Sancheza de Boado.

UPN

Xabier
BIZENTE
ARBURUA

2. Jose Mari Maia
Agirre. 3. Inma Gar-
tzia Gartzia. 4. Xa-
bier Iturria Arburua.
5. Ignacio Atondo
Ubera. 6. Onintze
Zinkunegi Artzelus.
7. XabierBerruetaAr-
burua.

EH BILDU
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ARANTZA

Zerrenda
bakarra aukeztu
da herrian

Nerea ALTZURI
Maiatzaren 24ko bo-

zetarako talde bakarra
aurkeztu da herrian: EH
Bildurena.Lehenere,ur-
teaunitzezalkateizaniko
Juan Miguel Almandoz
daalkategaiaetaberekin,
Udaleko martxan espe-
rientzia dutenek eta ilu-
siozetagogozsartudire-
nekosatudutezerrenda.
«Herriosoarentzat»lan

eginnahiduten taldebe-
zala aurkeztuduteeuren
burua.Etazerrendanage-
ridirenezgain,«batzorde-
tan banatuta, herriaren
alde egiteko gogoz da-
goen lantalde haundia,
anitza eta bizia dutela»
azpimarratu dute. Infor-
mazioa garbi emanez,
«gardentasuneanetazu-
zentasuneanoinarrituta-
ko udal irekia» izan nahi
dutela ere azaldu dute.
Taldearibabesaema-

teko,apirilaren19an,haur,
gazteetahelduaunitzbil-
duzenplazanetaargazki
koloretsua atera zuten.

Udaleko kontuak
Apirilaren17kopleno-

an2014kokontuakonar-
tuzituenUdalaketaorain
espedientea 15 egunez
jendaurreandagointere-
satuekaztertuetaerrekla-
mazioak egin ditzaten.

Liburuaren eguna
Apirilaren23an, Libu-

ruarenEgunaizanda,zen-
bait ekintzaeginzituzten
eskolan.2.,3. etaDBHko
ikasleek liburuaren ingu-
ruko mezuak idatzi eta
eskolan paratu zituzten.
Bertzetik,euskalkiaklan-
tzen ari direnez, bezpe-
ran, euskalki ezberdinak
mintzatzendituztenenso-
lasakadituetaaztertuzi-
tuzten.Euskalkiezberdi-

netako kantak ere kan-
tatu zituzten.
Biharamun arratsal-

dean,HaurHezkuntzako
etalehenziklokoikasleek
Zazpi antxume ipuina
euskalki ezberdinetan
adituzuten.Herrikoeus-

kalkian ez ezik, Kristina
UrrutiakGoizuetakoeus-
kalkian eta Araitz Urruti-
koetxeakbizkaierazkon-
tatu zuten.
Asteariakabilaemate-

ko, ortziral arratsaldean
bikoteka ipuinekin aritu

ziren lanean, bat ipuin
kontalarietabertzeaadi-
tzen.
Bertzalde,soinketako

ekintza gisa, apirilaren
23an, 3. ziklokoak eta
DBHkoak Mendaurrera
joatekoak ziren.

UDAL HAUTESKUNDEAK � EH BILDUKO HAUTAGAIA

Juan Miguel Almandoz izanen
da hurrengo lau urteetan alkate

Gure Esku Dagok bere ibilbidea ez du hasi bertze-
rik egin. Iazko giza kate arrakastatsuaren ondotik,
aurtengoekitaldiei begira jartzekoorduahelduzai-
gu. Honen harira, Ehuntzen asteburua ospatuko
da Bortzirietan maiatzaren 1, 2 eta 3an. Arantzan
Jostunak dokumentala eskainiko da maiatzaren
2an, 17:00etatik aitzinera Baskulan. Aurtengo di-
namikaren berri (Gaur hautestontzia, bihar eraba-
kia) bertan emanenda, eta ekainaren 21eko ekital-
di nazionalerako oihalak erosteko aukera izanen
da, baita materiala erostekoa ere.

‘Jostunak’ dokumentala ikusgai
Ehuntzen asteburuaren barne

UDAL HAUTESKUNDEAK

Juan Miguel
ALMANDOZ
MITXELENA

2.Mentxu Peña Liza-
razu.3.AnderAlman-
doz Indakoetxea. 4.
Igor Ugalde Salazar.
5. Jose Jabier Mitxe-
lena Ordoki. 6. Juan
MariGonzalezBurge-
te. 7. Eneko Sarrias
Zoco.

EH BILDU

EH Bilduko zerrendari babesa emateko apirilaren 19an ateratako argazkia.



Gure Esku
Dago ekimenak
aurkeztutako
‘Jostunak’
dokumentala
ortzegunean

TTIPI-TTAPA
Udaberriko Bestak

apirilaren 30ean hasiko
dira, Gure Esku Dago
ekimenakeskainikodu-
en Jostunakdokumen-
talberriarenproiekzioa-
rekin. Eskolan izanen
da, 19:30ean. Hurren-
go egunean, maiatzak
1, goizeko 11etan hasi-
ta eta bi orduz, haurrek
birziklatzeko tailer ba-
teanparte hartzeko au-
kera izanendute, Anixe
elkartearen eskutik.
Eguraldiak laguntzen
badu, eskola atarian
izanen da, eta bertzela
frontoian.
Egun berean, maia-

tzaren 1ean, arratsal-
dez, ogia egiten ikaste-
ko saio bat izanen da
Biltoki Elkartean. Jon
Azkarraga etorriko da,
Etxalarko okina. Edo-
zeinek parte hartzen
ahal du ikastaroan, eta
ezdadeusordaindube-
har. Arratsaldeko4etan
hasiko da eta bizpahi-
ruordu iraunendu.Egu-
na bo rob i l t zeko ,
20:00etan hasita, pin-
txo-potea izanen da
bertako trikitilariekin,
ostatu eta elkarteetan.
Maiatzaren 2an, la-

runbatarekin, eskola

atarianetaparkeanmu-
ral batzuk margotuko
dira, lehenElizatekopa-
retan egin zen gisara.
Horretan nahi duen
guztiak parte hartzen
ahal du, baina dei be-
rezi bat egin nahi zaie
herrikogazteeipartehar
dezaten. Eguerdiko
12:00etanBortzirietako
GureEskuDagoekime-
neko kideei ongi etorria
eskainiko zaie, eta ha-
maiketako bat izanen
da, plazan; dei berezia
egiten zaie herritarrei
etor daitezen, ekimen
honekhurrengohilabe-
teetan antolatuko ditu-
en ekintzak ezagutze-
ko. Arratsaldeko 4etan
guraso elkarteak hau-
rrentzako jokoaketabe-
renduaantolatukoditu,
plazan.
Azkenik, urtero be-

zala,UdaberrikoBestei
akabaila emateko, ma-
iatzaren 3an, igandea,
18:00etan, eskolako
haurrek antzerki ema-
naldia eskainiko dute
Baratzondon.
EuskaraBatzordeak

deia egin nahi die he-
rritarguztiei antolatudi-
tuen ekitaldi hauetan
parte har dezaten.

Udaletxerako
hautagaitzarik ez
Ez zen sekula gerta-

tu baina maiatzaren
24ko udal hauteskun-
detarako ez da hauta-
gaitzarikaurkeztu.Ora-
in ikusteko dago nola
osatuko den udala.
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OSPAKIZUNAK � ASTEBURU HONETARAKO

Udaberriko
bestak antolatu
ditu Euskara
Batzordeak

IGANTZI

ARGAZKIA ETA TESTUA: JOXEAN ORTEGA

3.000 liburu katalogatu dituzte eskolako liburutegian
Orain dela 6 urte, 2008-09 ikasturtean, eskolako ikasleak liburutegia antola-
tzen hasi ziren. Geroztik ikasleek, irakasleek, gurasoek eta baita herritar ba-
tzuek ere, lan horretan jardun dute apirilaren 16a arte. Egun horretan helduen-
tzat diren liburuak katalogatzeaz bukatu zuten eta! Noiz eta Liburuaren Eguna-
ren aurreko astean! Kasualitate polita. Osotara 3.000 baino liburu gehiago dau-
de. Bideoak, Cdak, DVDak, jokuak, e.a. ere badira, gaztelaniaz eta euskaraz.
Ikasleek etxeetara liburuak maileguan eramaten dituzte. Bakoitzak bere kar-
neta du eta 6. mailako ikasleek liburuzainen lana betetzen dute. Mailegutza es-
kola ordutegian egiten den arren, orain lan guztiak bukatu dituztenez, herri
osoari zabaltzea eta altxor hori probextea egokiena litzateke.
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536
sinadurarekin
aurkeztu zuten
eskaria

TTIPI-TTAPA
Bortzirietan burutu

den Mediku eta pedia-
tra euskalduna nahi dut
kanpainaren baitan bil-
dutako 536 sinadura
orriakBortzirietakoEus-
karaMankomunitateko
lehendakariaren izene-
an erregistratu behar
izanzituzten,banakaez
zituztelako onartu eta
sarreraerregistrorikezin
zietelaemanadierazieta
gero.Guztiakberaz ins-
tantzia orokor bat be-
tez aurkeztu zituen An-
der Almandoz, manko-
munitateko lehendaka-
riak. Instantzia horren
erantzunaetorri daora-
in, Osasunbidetik, bai-
na erantzun bakarra ja-
sodute,eskatutakomo-
du berean, lehendaka-
riari berari.
Nafarroa Iparraldeko

Oinarrizko Osasun La-
guntzako zuzendarior-
dea denAntonio López
Andrésen erantzunak
dioenez, Lesakako es-
kualde oinarrizkoan hi-
rumedikukduteeuska-
raz jakinbeharra: Lesa-
kako oinarrizko osasun
laguntzako taldekome-
dikuak, Arantzako oi-
narrizko osasun lagun-

tzako taldeko mediku-
ak eta Lesakako oina-
rrizkoosasun laguntza-
ko taldeko pediatrak.
Dena den, profesional
horiez gain, zentroan
euskaraz dakiten eta
euskaraz mintzo diren
bertzezenbaitprofesio-
nalak ere badirela dio
idatziak.AntonioLopez
Andrésekdioenez, ara-
zo handiak dituzte me-
dikuntzakoprofesiona-
len oporraldiak eta ber-
tzelako hutsuneak be-
tetzeko eta «ordezko
guzti-guztieieuskaraes-
katukobalitzaie, horrek
ekarriko luke Lesakako
eskualde oinarrizkoa
profesionalik gabe gel-
ditzea opor garaietan,

ba j an daudenean ,
etab…». Oinarrizko
OsasunLaguntzakoZu-
zendaritzaren erantzu-
kizuna «eskualdean
osasun laguntza ber-
matzeaurtean365egu-
nez eta egunean 24 or-
duz» dela dio idatziak.
Modu berean, lan-

postuenezaugarriakal-
datzea Nafarroako Go-
bernuaren edo Parla-
mentuaren eskumena
dela ere aipatzen du
idatziak, eta «aldaketa
horiek, gainera, ez lu-
kete inola ere ezinbes-
teko eginen ordezkoei
euskara eskatzea, osa-
sun lanpostu horiek ez
betetzeko arriskua oso
handiabaitagauregun».

EUSKARA � OSASUNBIDEAREN ERANTZUNA EUSKARA MANKOMUNITATEAREN ESKARIARI

Euskara eskatzeak profesionalik gabe
gelditzeko arriskua dakarrela diote

BORTZIRIAK

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Ander Almandoz eta Maider Arrieta, Euskara Mankomunitateko lehendakaria eta lehendakari
ordea, sinadurak Lesakako Osasun Zentroan aurkeztu zituztenean.

TTIPI-TTAPA
Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomu-

nitateak familia langileen lan-poltsa osatu nahi
du etxez etxeko zerbitzuan ordezkapenak egi-
teko. Hautagaiek gidatzeko baimena eta kotxea
izan beharko dute eta euskaldunak izan. Kon-
tuan hartuko dira egindako ikastaroak eta lan
esperientzia.
Deialdian parte hartzeko eskaera, kurrikulu-

ma eta ikastaro eta lan esperientziaren egiazta-
giriak aurkeztu beharko dira maiatzaren 20ko
eguerdiko 12ak baino lehen Mankomunitateko
bulegoetan, Etxalarren. Baldintzen edo proben
inguruko informazioa jasotzeko, deitu 948 635
036 telefonora.

GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEAK

Familia langileen ordezkapenak
egiteko lan poltsa osatzeko
deialdia egin du

Ba al zenekien?
Begiraleen lan-pol-
tsa osatzeko deial-
dia egin duela Eus-
kara Mankomunita-
teak.Gutxienekoadi-
na16urtekoa izanen
da eta DBH gaindi-
tua izateaetaeuska-
raz jakitea (C1 mai-
lako titulazioa edo
mankomunitatearen
2B mailakoprobaga-
inditua) eskatukoda.
Eskaerakmaiatzaren
20ko 12:00ak baino
lehenaurkeztubehar
diraMankomunitate-
an (Herriko Plaza 7,
31790 Arantza).
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KONTZEPTUA BILKETA
TASA

TRATAMENDU
TASA

€/urteko €/urteko

Zentsatutako etxebizitza guztiak, bertan
norbait era iraunkorrean bizi ala ez

77,50 €

46,32 €

Zaborrontzira 200 metrotik 500 metrora
dauden baserriak

66,00 €

Zaborrontzira 500 metrotik gora dauden
baserriak

54,30 €

1. Merkataritza eta zerbitzuak.
Elikagaienetaetxetresnasektorekoakezdi-
renak: Mertzeriak, drogeriak, burdindegiak,
okindegiak, ileapaindegiak, lan bulegoak.
Eraikin publikoak.

78,70 €

2011ko
abenduaren

28ko
NAFARROAKO

ALDIZKARI
OFIZIALean
argitaratuak

254. zk

2. Merkataritza. Elikagai dendak (harate-
giak, arraindegiak, janari dendak),
etxetresna dendak eta farmaziak

154,60 €

3. Merkataritza. Autozerbitzuak 235,70 €

1. Ostatua. Noizbehinka irekitzen diren
ostatu eta biltegiak eta jarraian irekita ego-
ten diren bertze batzuk ere, 30 m2ko
edo gutxiagoko azalera dutenak

157,10 €

2. Ostatua. 30m 2 baino azalera handiago-
ko ostatuak eta janari denda
daukaten ostatuak

314,50 €

3. Ostatua. Pub eta diskotekak 392,80 €

1. Jatetxea. Modu iraunkorrean irekiak
dauden Elkarte gastronomikoak, eta 5ma-
hai edo gutxiago dituzten jatetxeak

392,80 €

2. Jatetxea. Bortz mahai baino
gehiago dituzten jatetxeak

707,40 €

KONTZEPTUA BILKETA
TASA

TRATAMENDU
TASA

€/urteko €/urteko

1. Landetxea: 6 toki edo gutxiagokoa 78,70 €

2011ko
abenduaren

28ko
NAFARROAKO

ALDIZKARI
OFIZIALean
argitaratuak

254. zk

Zaborrontzira 200 metrotik 500 metro-
ra dauden landetxeak

67,00 €

Zaborrontzira500metrotikgoradauden
landetxeak

55,10 €

2. Landetxea: 6 toki edo gehiagokoa 157,60 €

Zaborrontzira 200 metrotik 500 metro-
ra dauden landetxeak

134,10 €

Zaborrontzira500metrotikgoradauden
landetxeak

110,30 €

1. Hostala. 10 logela edo gutxiagokoak 549,80 €

2. Hostala. 10 logela baino gehiagoak 785,60 €

Merkataritzako saltokiak, opariak
bakarrik saltzeko

392,30 €

Merkataritzako saltokiak,
janaridenda edota ostatudunak

785,60 €

Merkataritzako saltokiak,
jatetxedunak

1.178,50 €

Lantegiak, 4 langile bitarte. Jarduerak:
argiketariak, iturginak, pintoreak…

78,70 €

Lantegiak, 5-10 langile bitarte 157,10 €

Lantegiak, 11-30 langile bitarte 392,80 €

Lantegiak, 31-60 langile bitarte 785,60 €

Lantegiak, 60-150 langile bitarte 1.178,50 €

Lantegiak, 150-300 langile bitarte 2.233,10 €

Lantegiak, 300 langile baino gehiago 3.291,50 €

Norberaren erabilerarako edukiontzia 763,50 €

Ordainketak banketxeetan helbideratuta ez dituztenak:
Abisuan agertzen den edozein kontutan eginen da ordainketa nahi den banketxetik, abisu hirukoiztua aurkeztuz.
Ordainketak banketxeetan helbideratuta dituztenak:
Kontutik zuzenean kobratuko zaie.

• 2015eko maiatzaren 31n bukatuko da.
• Ordaintzen ez bada, epea 2015eko ekainaren 30era arte luzatuko da. Luzapen horri dagokion interesa aplikatu ahal izanen da.
• Aipatutako epea pasatu ondoren, premiamenduzko exekuzio bidez %20ko errekarguarekin kobratuko da.

Bortziriak, 2015eko apirilaren 1a

Presidentea,
Miguel Maria Irigoien Sanzberro

Jakinarazten da: 2015eko lehen urterdiko zabor bilketa eta tratamendu zerbitzuetako tasak
kobratuko direla, ondoren seinalatzen den bezalaxe:

Ordaintzeko era

Ordaintzeko epea

2015eko TASAK
ERABILTZAILEEN eta TASEN MAILAK

www.bortziriakzabor.com
bulegoa@bortziriakzabor.com

Tel. 948 63 52 54



Tafalla, Cortes,
Azagra eta
Narbartekoekin
aritu dira

Maider PETRIRENA
Aste santutik buel-

tanEskolakohaurrakhi-
rugarren hiruhilekoan
sartu dira. Azken txan-
pa dute udako oporrak
ailegatu aurretik. Apiri-
laren 13tik 17ra bitarte
5.mailakohamabi ikas-
le eta 6. mailako bortz
ikasleEnglishWeekpro-
gramarekin Ilunberrin
egon ziren. Goizetan
9:15etik 13:30era inge-
lesekoklaseak izatenzi-
tuzten, arratsaldetan
berriz ekintza ezberdi-
nak. Nafarroako hain-
bat eskolekin taldeka
lanegiteasuertatuzaie:
Tafalla, Cortes, Azagra
etaNarbartekoekin.As-
tea hagitz ongi pasatu
omen zuten eta penaz
bueltatu ziren.

Herrera anaiak
berriz ere mendi
bizikletan
EnekoetaKoldoHe-

rrera anaiek Caja Rura-
lek antolatzen dituen
BTT martxak hasi zi-

tuztenmartxoan.Gaur-
gero bi karrera izan di-
tuzte Argedas eta Cas-
canten. Enekok Arge-
dasen 8. postua lortu
zuen, Cascanten berriz
7. Koldo anai gazteak
Arguedas eta Cascan-
tenbigarrenpostua lor-
tu zuen.
Horrez gain, Euska-

diko Openean ere par-
te hartzen ari da Ene-
ko. Aramaion 8. postua
lortu zuen eta Erandion
berriz ez zuen suerte
haundirik izan, lauga-
rren zihoala gurpila le-
hertuetakarrerautzibe-

har izan zuelako. Ber-
tzetik, Lizarran Super-
prestigio proban parte
hartu zuen eta 21. pos-
tua lortu. Arnedon izan
dubigarrenkarreraapi-
rilaren 26an baina ho-
rren emaitzik oraindik
ez dugu. Animo eta se-
gi horrela. Zorionak.

GIZARTEA � APIRILAREN 13TIK 17RA

English Week
progamarekin
Ilunberrin izan
dira ikasleak

SUNBILLA

ttipi-ttapa | 637 zk.

2015.04.3026 | HERRIZ HERRI

HAUTESKUNDEAK

Amets
INDA

GORRIARAN
2. Jose Fco Errandonea
Zubieta. 3. Mª Jose Mi-
txelena Otegi. 4. Esther
Mª InocenciaFernandez
Casas. 5.MarioMitxele-
naBazterrika.6.Florenti-
noGelbentzuAlmandoz.
7.GarikoitzAiesaBlanco.

EH BILDU

ARGAZKIA: BIDAL IBARRA

Txindokira irteera
Ulibeltzak Mendi Taldeak bere irteerak egiten se-
gitzen du. Apirilaren 19an Txindokira egin zuten ir-
teera. Gutti joan baziren ere bista izugarriak ikus-
teko aukera izan zituzten, baita disfrutatzeko ere.
Hurrengoa, maiatzaren 1ean egiteko asmoa dute.

ARGAZKIA: MANTTALE

5 herritar Berako Mendi Maratoi Erdian
Apirilaren 19an XI mendi lasterketa antolatu zuten
Beran.500korrikalaribainogehiagorenarteanbortz
sunbildarrek parte hartu zuten: Joseba Gartzia (ar-
gazkian), Gonzalo Errandonea, Iñigo Arrieta, Azu
Carro eta Ana Coelhok. Zorionak denei.

UTZITAKO ARGAZKIA

Sunbillako bosgarren eta seigarren mailako
ikasleak Nafarroako bertze herrietakoekin elkar-
lanean aritu ziren.

Ba al zenekien
Azken urteetan bezala, aurtengo Ikasturtea-
ri bukaera emateko Haur Hezkuntzako ikas-
leek berriz ere Nafarroako Gobernutik fruta
jasoko dutela

?



111 komikik
parte hartu
dute lehian

TTIPI-TTAPA
BerakoHerri Liburu-

tegiak eta Berako Kul-
tur Batzordeak antola-
tutakoKomiki Lehiake-
tako epaimahaiak sari-
dunak jakiteraemandi-
tu apirilaren 23an libu-
rutegian izandako eki-
taldi berezi batean (Li-
buruaren Nazioarteko
Eguna).Saridunekeros-
keta bonu bat eskuratu
duteBerakosaltokietan
erosteko. Lan batzuek
aipamen berezia izan
dute eta hauen egileek
marraztekomateriala ja-
so dute.
111 lanek parte har-

tu dute lehiaketan. Lan
saridunak ikusgai ego-
nen dira liburutegian
maiatzaren 8ra arte.

A kategoria
(10 urte arte)
• Saridunak: Instituto-
ko Mukizua. Sara Goñi,
AmaiaPrieto,Alaitz Iriar-
te (Bera). Saria: 100eu-
roko erosketa bonua.
•Aipamenberezia:On-
gi etorri Euskal Herrira.
AroaMartin, Maddi Or-
doki,NereaOrdoki (Be-
ra).
B kategoria
(11-15 urte)

• Sariduna: Oroitzape-
nak. Maiane Sanchez
(Bera). Saria: 200 euro-
ko erosketa bonua.
• Aipamen berezia: Ez-
kontza. Maddi Navari-
das, IhintzaUdaeta (Be-
ra).
C kategoria
(15 urtetik aitzinera)
• Sariduna: Aitite Feli-
pe. Jabi Isasi (Izarra,
Araba). Saria: 300 eu-
roko erosketa bonua.
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KULTURA � APIRILAREN 23AN EGINDAKO EKITALDIAN

Berako komiki lehiaketan
sariak banatu dituzte

BERTIZARANA

UTZITAKO ARGAZKIA

Saridunak Berako liburutegian.

BERTIZARANA

Andres
ETXENIKE
IRIARTE

2.BlasAndresenaEtxe-
berria. 3. Jose Antonio
SarrateaRekarte.4.Ja-
bier Grajirena Mutube-
rria.5.JoseAntonioJau-
regi Juantorena.6. Joa-
kinMutuberriaOteiza.7.
Jokin Uhalde Iribarren.

EH BILDU

GIZARTEA � UDAL HAUTESKUNDEAK

Udaletxerako
hautagai bakarra,
kontzejuetarako
alerik ere ez
Andres Etxenike
izanen da
alkate,
EHBilduren
izenean

TTIPI-TTAPA
Udal hauteskunde-

tarako hautagaitza ba-
karra aurkeztu da Uda-
letxerako, EHBilduren
izenean.Honela, lehen-
dikEAren izeneanalka-
te izana den Andres
Etxenike Iriarte izanen
da hurrengo lau urtee-
tanerealkate.Aldiz,Le-
gasa,Narbarte etaOie-
regiko kontzejuak ku-
deatzeko ez da hauta-
gairik azaldu eta beraz,
ezdutealkaterik izanen
oraingoz.

BORTZIRIAK



Zortzi partaide
izanen dira

Marga ERDOZAIN
VIII. Pintxo Lehiake-

ta aurreko urtetan be-
zala, maiatzeko langi-
learen eguneko zubia
aprobetxatuz antolatu
da. Pepa´s kafetegiak
eta Ameztia, Bixen,
Ekaitza,ElCafé, Irrintzi,
Titi eta Herriko ostatu-
ek sukaldeak astindu-
kodituztehiruegunho-
rietanbertaratzendiren
bezeroei mokadutxo
goxoakeskaintzeko.Le-
hiaketahonipropagan-
da emateko erabilitako
kartelarenargazkia iku-
sita, pintxo dastaketa
honetan parte hartzera
aisaanimatukodiraDo-
neztebarrak baita kan-
potarrak ere.

Udaberriko feria
maiatzaren 8an
UdaberrikoFeriaos-

patuko da Merkatuko
plazanmaiatzaren 8an.
Aurtengoprogramazio-
an hiru ekitaldi azpima-
rratu behar dira: VIII.
Ahari lehiaketa,artisau-
en erakusketa eta Do-
neztebarrak Merkatari-
en etaZerbitzuElkarte-
koek jarritako postuak.
AhariLehiaketarida-

gokionez, Malerrekako
Latxaarrazakoahari le-
hiaketa izanen da eta
artzain bakoitzak nahi
adinaaurkeztenahaldi-
tu.Sei sari banatukodi-
tuzte; hiru mutur gorri-
endako eta bertze hiru
mutur beltzendako: le-
hendabiziko saria 120
eurokoa, bigarrena 70
eurokoa eta hirugarre-
na 50 eurokoa.

Artisau erakusketan
17 eskulangilek parte
hartuko dute: Bittoria-
noArzuaga (artilea), Jo-
seLuisOlaizola (graba-
tuak), MaluAlvarez (or-
febrea), Jon Olaizola,
Miguel Arregi, Daniel
Fioramonte, Hamadi,
Luis Mari Esarte eta
Santiago Hualde (egu-
rra), Fausti Jaunikorena
(jantzigintza),MariaSa-
lanueva (xaboiak), Jo-
se Luis Arozena (guan-
teak), Joxepa Loiarte
(taloak) Eneko Rovira
(ogia), Lourdes Goñi
(erroskillak), Maria Iru-
rueta (kanutiloak).
Eguna borobiltzeko

bertako merkatari ba-
tzuek ere euren pro-
duktuakMerkatukopla-
zaraaterakodituzteaur-
tengo udaberriko azo-
kari kolorea eta bizita-
suna emanez.
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DONEZTEBE

GIZARTEA � MAIATZAREN 1ETIK 3RA

VIII. Pintxo Lehiaketa prest
dute asteburu honetarako

Nazioarteko
Liburuaren Eguna
Nazioarteko Liburua-
renEgunabi ipuinema-
naldi eskainita eta es-
kolako bi bisitarekin
ospatu du liburutegi-
ak. Ipuin ordua Haur
Hezkuntzakoentzateta
LHko1.eta2.mailako-
entzatantolatuzeneta
DBHko1.mailako ikas-
leek liburutegia bisita-
tu zuten. Bisita horre-
tan ikasleek egindako
markapaginak elkarri
oparitu eta liburutegi-
tik liburu bana hartu
zuten institutuan lan-
keta egin asmoz.

Iñigo Arregi
bigarren
Azkoitikoduatloianbi-
garren izan zen Erre-
kako IñigoArregi,Eus-
kal Herriko zirkuituko
lidertza sendotuz.

Judoan dominak
JosebaBengotxeaeta
Cristina Aranbelek hi-
rugarren postuak es-
kuratu dituzte Nafa-
rroako txapelketan.

� FLASH

UTZITAKO ARGAZKIA

ELAren ikerketaren alde busti da Doneztebarrak elkartea
Doneztebarrak Merkatari eta Zerbitzu Elkartea ELA gaixotasunaren ikerketa-
ren alde busti zen apirilaren 22an, Aparaneko parkean. Bertan Baztan elkarte-
tik jasotako erronkari erantzun zioten Doneztebarrak elkartekoek eta, aldi be-
rean, elkartasun katea ez eteteko bertze hiru elkarteri ere pasa diete lekukoa:
Gazte Burrunba taldea, Doneztebeko Ehiztari Elkartea eta Sunbite (Sunbillako
Turismo Elkartea).

UDAL HAUTESKUNDEAK

Xanti
UTERGA
LABIANO

2. Marga Erdozain
Azpilikueta. 3. Leire
Ortuoste Gartzia. 4.
PeioGrazeneaEsain.
5. Nerea Telletxea
Santesteban. 6. Ion
Etxekolonea Senar.
7. PantxoLeizaEtxe-
berria. 8.MaialenBe-
larra Eneterreaga. 9.
Luis Garde Iriarte.

EH BILDU

Alfredo Lorenzo
ZUGARRAMURDI

ZOZAIA
2. Raquel Elorza Villa-
nueva. 3. Jose Jabier
Juanikorena Juaniko-
rena. 4. Alicia Agesta
Etxekolena. 5. Koldo
Gartzia Izagirre. 6. Jo-
sebaAndoniMuroKon-
de. 7. Iker BerregiMin-
degia. 8. Alberto Zun-
zarrenBañares.9.Ger-
man Gallego Galindo.

PSN

Serafin
LOPEZ
FLOREZ

2 . Son i a Ov i edo
Blazquez.3.JabierJi-
menez Gil. 4. Mª Je-
susOsmaCaceres.5.
Luis Adolfo Iglesias
Albarez.6.SaraAlon-
so De los Rios Mar-
tin. 7. Alfonso Salas
Saiz.8.MªPilarNava-
jas Martin. 9. Juan
CarlosLuqueGartzia.

PPN
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TTIPI-TTAPA
UEMAk, Mankomu-

nitateko kide diren Na-
farroakoudalekinelkar-
lanean, aurten ere e-
rrentaaitorpenaeuska-
raz egitera animatzeko
kanpaina jarri du abian,
iaz baino datu hobeak
lortzeko asmo eta hel-
buruarekin.
2014 urteari dago-

kion errentaren gaine-
ko aitorpena egiteko
kanpainan,zergadunek
bi bide dituzte euska-
raz egiteko. Horretara-
ko, lehen urratsetik ze-
inhizkuntzataneginna-
hi duten aukeratu be-
harko dute. Alde bate-
tik, finantzaerakundee-
tara joanetabertanegi-
tendutenekerrentaeus-
karaz egiteko eska de-
zakete zuzenean. Ber-
tze aldetik, etxera egi-
na iristendenkasuetan,
aurtenezdutedeusegi-
tekorik, baina hurrengo
urteeibegirabai etabe-
hin euskaraz eskatuta
gainerahurrengoaldie-
taneuskaraz iritsikoda.
Eskaera Nafarroako
Ogasunsaileaneginbe-
har da, 948 505152 te-
lefonora deituz edo
webgunearen bidez.
Azken batean, kan-

painaren bitartez, he-
rritarrekadministrazioa-
rekindituztenharrema-
nak euskarazkoak izan
daitezen bultzatu nahi
da.Bidehorretan,erren-
ta aitorpena euskaraz
eginda euskarari bide
berriak irekitzeaz gain,
administrazioaren eus-
kalduntzea ere bul-
tzatu nahi da.

EUSKARA � UEMAREN ESKUTIK

Errenta Aitorpena
euskaraz egiteko
kanpaina abiatu da

GIZARTEA



Maiatzaren
10ean emanen
dute ETBn

Arkaitz MINDEGIA
Euskal Telebistan

egiten denHerri ttiki in-
fernu handi programan
herriko baxter eta jen-
de xelebreak agertuko
dira maiatzaren 10ean.
Apirilaren 13an egin zi-
tuzten grabaketak. He-
rriarenaitzineanprogra-
marenaurkezpena,mo-
nologo eta bertsoekin,
berriz, Aurtizko fronto-
ianeginzutenapirilaren
25ean. Irri etaalgaraar-
tean joan zen dena.

Ehuntze egunaren
ondotik egun
handiaren esperoan
Apirilaren25eanMa-

lerrekakoGureEskuDa-
gok an to la tu zuen
Ehuntzeeguna.Lehena-
gotik, IturenetaAurtizko
arduradunek oihal zati-
ak saldu zituzten herri-
tarren artean, apaindu
eta pertsonalizatzeko.
Horre la , eka inaren
21ean Iruñean eraikiko
den hautetsontzi erral-
doian gure herrietako
oihal zatiak izanendira.

Ibai Berregi Berako
maratoi erdian
Aurtizko Ibai Berre-

gik apirilaren 19an Be-
rakomaratoierdianpar-
te hartu zuen. Bere le-
hen mendi lasterketa

izateko sentsazio ede-
rrarekingeratuzen.2or-
du eta 22 minutu behar
izan zituen akitzeko.

Ugaitz txapeldun
Orain lesionatua da-

go,bainaaitzinetikeder-
ki jokatzenzebilenUga-
itzElizaldepilotaria. Ja-
bierGoñimemorialaren
final gogorra eta pare-
katua irabazi zion Olai-
zola lesakarrari, txape-
la irabaziz.

Jabier Sein
errepidean
Mendi bizikletako

probetan ez ezik, erre-
pideko karreretan ere
debuta egin du Jabier
Sein txirrindulariak,api-
rilean Lizarran pare bat
karrera egin zituen. De-
butean 5.postuan lortu
zuen eta bertzean, Pre-
mio Area 99ko karreran
11.postua.

ITUREN
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GIZARTEA � «HERRI TTIKI, INFERNU HANDI» SAIOAN

Herriko bazter
eta pertsonaiak
telebistan
agertuko dira

HAUTESKUNDEAK

Mª Jose
BEREAU

BALEZTENA
2. Jagoba Manterola
Ruiz. 3. Mikel Gereka
Zelaia. 4. JoseMª Al-
tzuri Bertiz. 5. Jabier
Bereau Mitxelena. 6.
KarmeloAioroaUhal-
de. 7. Izaskun Altxu
Ariztegi.

EH BILDU

TTIPI-TTAPA
Malerrekako Literatur Solasaldia

maiatzaren 14an (ortzeguna) arra-
tsaldeko 7,30ean eginen da Ituren-
go Herriko Etxean. Danele Sarriu-
garte idazlearenErraiak liburua landu-
ko da, idazlea bertan dela eta bere
testigantzarekin.
Literatur solasaldiak ekimena

2013ko udaberrian sortu zuen Ma-
lerrekakoMankomunitatekoEuska-

ra Batzordeak, liburu bati buruzko
mintzaldia idazlearekin partekatze-
ko asmotan. Liburua Literatur Sola-
saldietan parte hartzen duten per-
tsonekaukeratzendute.Ekimenho-
nen alde onetako bat, idazlea bera
ezagutzeko aukera izateaz gain,
idazlearekin zenbait gairen inguru-
an sortzen den mintzatzeko aukera
da: zer gustatu zaion, edo zer ez,
zein atal iruditu zaion berezia…

MAIATZAREN 14AN

Malerrekako Literatur Solasaldia Iturengo
Herriko Etxean Danele Sarriugarterekin

UTZITAKO ARGAZKIAK

Zuhaitz Gurrutxagak eta Pagadik Ituren eta Aurtizko
bazterrak harrotu zituzten eta jende bereziarekin topo
egin zuten Herri ttiki infernu handi saiorako grabazioan.
Nola ez, joaldunen ardilarruak eta joareak jantzi gabe ezin
izan zuten alde egin.



Herriko sei
neska izanen
dira, Bittori
Erasunen
gidaritzapean

Fermin ETXEKOLONEA
Ohiturarieutsizmaia-

tzeko aingeruak atera-
kodira, igandekoelizki-
zunetan eta beste os-
pakizunetan lagunduz
(lehen jaunartzeak ma-
iatzaren17anospatuko
dira aurten eta Besta
Berri egunean). Saioa
Mariezkurrena,Jone In-
dakoetxea,AinaraArre-
gi, Enara Santesteban,
Mirari Iribarren eta Sa-
ra Santesteban izanen
dira. Bittori Erasun iza-
nen dute gidari.

Malerrekako
Egunerako mus
txapelketa
Malerreka Egunera-

ko Mus txapelketarako
sailkatzekokanporake-
ta eginen da maiatza-
ren 15ean Errandonea
ostatuan, gau partean.
Ez da sari berezirik iza-
nen, bakar-bakarrik El-
gorriagan maiatzaren
30ean ospatuko den
Malerrekako Eguneko
mus txapelketarako
txartela txapeldunaren-
tzat. Partehartzearen
arabera, azpitxapeldu-
nak ere joateko aukera
izan dezake.

Heriotza
Fermineneko Jesus

Santesteban Mutube-

rria hil zen apirilaren
12an, 88 urterekin. Do-
luminak familiari eta
Joxepa Loiarte bere
alargunari.

Bi hautagaitza
udaletxerako
Maiatzaren 24ko

udal hauteskundetara-
ko bi hautagaitza aur-
keztu dira herrian. He-
rrikoTaldeakgaur egun
zinegotzia den Ernesto
DominguezOlea izanen
du alkategai eta azken
legealdietanalkate izan
denPatxiMitxelenaere
zerrendanageri da. Zu-
bietarrak taldeko alka-
tegaia, berriz, Mikel Te-
lletxea Santesteban
gaztea izanen da.
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GIZARTEA � ASPALDIKO OHITURAK

Maiatzeko
Aingeruak
hasiko dira
besta eguneko
elizkizunetan
laguntzen

ZUBIETA

UDAL HAUTESKUNDEAK

Ernesto
DOMINGUEZ

OLEA
2.ImanolBaleztenaEli-
zalde. 3. Leire Bazte-
rrikaLoiarte.4.Francis-
co Mitxelena Zelaieta.
5. Ezekiel Loiarte San-
testeban. 6. Jose Mª
Mitxelena Erasun. 7.
IgorBabazeBaleztena.

HERRIKO TALDEA

Mikel
TELLETXEA

SANTESTEBAN
2.Mikel IvanIndakotxea
Jaunarena. 3. Urko
Loiarte Etxekolonea. 4.
Ibai Juanikorena Lakar.
5.GorkaFuentesMugi-
ka.6.AinhoaLarreaLe-
kuberria.7.MiguelJose
Mindegia Mutuberria.

ZUBIETARRAK

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Maiatzeko aingeruek udaberri parteko elizkizunetan lagunduko dute, tartean Bestaberri
egunean. Argazkian, joan den urteko Bestaberri eguna.



Inguruko
mendietan ere
historiaurreko
aztarna
ikusgarriak

Fernando ETXEBERRIA
Herriko boluntario

batzuek denbora de-
zente daramate herrian
zehar bisita eta ibilaldi-
akantolatu,bideak txu-
kunduetaseinalizatzen.
Herri-guneanbertanba-
dirazenbait toki interes-
garri: Portunea etxeko
tximinia handia eta 10
metrokoaltuerakogan-
bara,eliza,ermita,bi la-
baderoak,Hamarrende-
gia, frontoian dagoen
jauntxoen armarria eta
hainbatetxeberezi. Eta
herri-gunetik zertxo-
baitaldendueta inguru-
ko paisaiez gozatu na-
hi dutenek ere badute
aukera. Ibilaldietakobat
ermitan hasi eta Putzu
Handira doa, Perrale-

kura igo eta herrira jeis-
teko, tarte horretan pri-
merankontserbatuden
kisu-labebatdago.Bes-
te aukera bat, Barran-
kaostatutikhasietaEra-
kurrira igotzea da, ber-
tatik hiru trikuharri ikus
litezke, Aztun, Malo
(Cromlech haundi bat
ere badago bertan) eta
Ezkaingoa. Erakurriko
gainera igo, Ezkainera
jetsi eta Olegin barna
segi ondotik, cromlech
bat, menhir bat eta bi
trikuharri ikusi litezke.
Bide horretatik segita,
Iruñarrikomenhirrera iri-
tsiko gara, Nafarroako
garrantzitsuenetakoa.
Ibilbidearen puntu ho-
netan bi aukera ditugu;
seinaleei segika herrira
jeisteaedozazpimega-
lito inguru dauden bi-
deahartzea. Ibilbidehau
Nikolaurenean hasi be-
harreanPerralekutikere
hasi liteke.
Basakaitzekaipamen

berezia merezi du, oso

ongi mantenduta dago
etahainbatkilometroko
ibilbidea osatzeko au-
kera ematen du erreka
bazterretik, ur-jauzi
ederrak ikusiz. Zaindu
beharreko eremua da
duen balioagatik.
BasakabitikGoizue-

ta aldera doan errepide
ondoan Ollingo mea-
tzen arrastoak ere to-
patu litezke, egoera
oneandaudeerabiltzen
zituzten tunelak. Garai

batean 25 borda baino
gehiago egon ziren pa-
rajehauetan,batzuk in-
teresgarriakbereegitu-
ragatik.

Udal
hauteskundeak
Herriaren alde lan

egiteaaberasgarriaden
arren, batzuetanoinarri
gabeko kritikak ere en-
tzun behar izaten dira.
Maiatzaren 24ko udal
hauteskundetarako

Idoia izenekohautagai-
tza aurkeztu dute, tar-
tean gaur egungo alka-
tea dagoela.

EZKURRA

GIZARTEA � BOLUNTARIO TALDE BATEN ESKUTIK

Bisitak eta
ibilaldiak egiten
dituzte herrian
zehar

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
Herrian zehar bisita eta ibilaldiak antolatzen dituzte.
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1. Julian Gogortza
Jauregi. 2. Pedro Mª
ZestauJuantorena.3.
Miguel Mª Lasarte
Mariezkurrena. 4.Mi-
ren Jaione Zabalo
Jauntorena. 5. Jose
MªGogortzaJauregi.

IDOIA



TTIPI-TTAPA
Aurten ere egitarau

zabalarekin dator Do-
namaria-GaztelukoKul-
turaldia.

ASTEAZKENA, MAIATZAK 13
• 18:00etan Batukada
amateur erakustaldia
plazan.

ORTZIRALA, MAIATZAK 15
•19:00etan talo tailerra
frontoian eta ondotik

berendua nahi duten
guztientzat.
•22:00etanmustxapel-
keta Herriko Ostatu-
an.

LARUNBATA, MAIATZAK 16
•10:00etanZumbasaio
irekia frontoian.
• 12:00etan Mendaur
trikitixa eta pandero
eskolako haurren ka-
lejira.
•15:30eanEtxepareAl-

bum ilustratu lehiake-
tako lanetanoinarritu-
tako tailerra erabilera
anitzeko gelan. Lehe-
nik 4-8 urtekoak eta
gero 8-12 urtekoak.
• 19:00etan Batukada-
poteoa herrian barna.
• 21:30ean afari musi-
katua HerrikoOstatu-
an.

IGANDEA, MAIATZAK 17
• 10:30ean mendi ibi-

laldiak eta gosaria
Laztaiko bordan. Bi
ibilbide izango dira,
haurrentzako eta hel-
duentzako.
• 19:00etan antzerkia
Donamariako Jaure-
gian.

OSPAKIZUNAK � MAIATZAREN 13TIK 17RA

Egitarau
zabalarekin
dator aurten ere
Kulturaldia

DONAMARIA

ttipi-ttapa | 637 zk.
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ARTXIBOKO ARGAZKIA

Mendaur trikitixa eta pandero eskolako ikasleak kalejiran
ibiliko dira aurten ere.

HAUTESKUNDEAK

Maite
URROZ

OIARZABAL
2. Eneko Rekarte
Oteiza. 3. Iñigo Ezku-
rra Leonet. 4. Mikel
GoñiEtxeberria.5.Mi-
kel Iriarte Antxorena.
6. Oihana Telletxea
Garmendia. 7. Mikel
Arregi Mindegia.

HERRIARENGATIK

Ba al zenekien?
Malerreka Kantuz ekimena Donamarian egi-
nen dela, maiatzaren 2an, larunbatean
12:00etan Herriko Ostatutik abiatuta.
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URROZ

1. Iñaki JuanenaSan-
testeban.2. JesusMª
Ezkurra Legazkue. 3.
Patxi Urroz Telletxea.
4. Xabier Matxiñena
Maritorena. 5. Xabier
Mariezkurrena Ages-
ta.

ALKARTASUNA

ELGORRIAGA

1. Jose Ignacio Ola-
zar Apeztegia. 2.
Juan Miguel Sukilbi-
deOlazar. 3. JuanJo-
se Perez de Arriluzea
Sagasti. 4.Mattin La-
rralde Ibarrola. 5. Fco
Jabier Bertiz Urroz.

ELGORRIAGA

BEINTZA-LABAIEN

1. Jon Telletxea Jua-
nenea. 2. Alejandro
SaldiasOtxandorena.
3. Jesus Juan Bertiz
Goñi. 4. Jose Martin
Mindegia Labaien. 5.
Jokin Arzallus Albe-
rro.

HERRIARENGATIK

ERATSUN

1. Patxi Retegi Des-
karga.2.PatxiMariez-
kurrena Deskarga. 3.
Juan Antonio Telle-
txea Santesteban. 4.
Jabier Jaurena Mes-
kiriz. 5.Nagore Esku-
dero Baleztena.

LATARGI

SALDIAS

1.JacintoDominguez
SanNazario.2.Julian
Erasun Erasun. Jose
Luis Erasun Erasun.
4. Fco Jabier Mitxeo
Mariezkurrena. 5. Jo-
se Ramon Etxeberria
Benito.

INDEPENDENTEAK

OIZ

ALKARTASUNA

1. Luis Miguel Ilarre-
gi Elizaintzin. 2. Jose
Jabier Zia Lakuntza.
3. Mª Paz Zia Oteiza.
4. Sergio Barrikart Li-
sarri.

BERRIKUNTZA

1. IñakiAriztegi Irigoi-
en. 2. Miguel Zigan-
da Larraburu. 3. An-
dresOteizaLizasoain.
4. Jaime Urroz Telle-
txea.

Donezteben 50
familiek egiten
dute auzo-
konposta eta
Malerrekako
bertze
herrietan 40
familiek

Marga ERDOZAIN
MalerrekakoManko-

munitateak konpost le-
horrekohiruzakubana-
tudituDoneztebekobi-
zilagunen artean. Aipa-
tu behar da lortutako
konpost hau Elizagibe-
leko auzo konpost gu-
netik ateratakoa dela.
Gogoratu behar daDo-

nezteben 50 familia in-
guru apuntatuak dau-
delaekimenhonetaneta
une honetan martxan
laugunebadaudela:Eli-
zagibela,Zazpigurutze,
Mourges eta Rosa Se-
minario. Familia haue-
taz gain, Malerrekako
gainerakoherrietanba-
dira bertze 40 familia
gehiago auzo-konpos-
taegitenaridirenak.Ko-
puru honi goitu behar
zaio etxetan konpost-
gailua duten familiak,
524 alegia.
Lehendabizikoemai-

tza honekerakustendu
bertakoMankomunita-
tetik egindako kanpai-
nak fruitu ederra eman
duela, azkenurtehone-

tan%15a igobaitaBer-
tizaranaetaMalerrekan
egiten dutenen kopu-
rua (une hone tan
%21,75a izanda).Ema-
itza hauek ere erakus-
tendutenadazaborgu-
ttiago sortzeak duen
garrantziaetabehinsor-
tutakoari aterabideabi-

latu behar zaiola, baita
hondakin organikoak
ongarri bihurtzea po-
sibledela ere. Etorkizu-
naribegira,bertako tek-
nikaria denMirenMan-
gadorenhitzakaipatuz:
«erabiltze kopuruak
igotzen segitzen badu
eta modu honetan la-

nean segitzen badugu,
Europako legealditik fin-
katu dizkiguten helbu-
ruak lortzekobidean iza-
nen gara. Baina jende-
ak bere partetik esfor-
tzua egin behar du, gu-
re kanpainetan parte
hartu,denonarteanhel-
buruak lortzeko».

MALERREKA

GIZARTEA � DONEZTEBEN HIRU ZAKU

Mankomunitateak
banatu ditu lehen
konpost zakuak

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Ehun akordeolari baino gehiago bildu ziren Donezteben
Nafarroako Soinularien Topaketa egin dute igande honetan, apirilaren 19an,
Donezteben. Ehun akordeolari baino gehiago elkartu ziren eta bi ordu eta er-
diko kalejira dotorea eskaini ondotik, taldeko argazkia atera eta Santamarian
bapo bazkaldu zuten. Duela bi urte Lesakan egin zuten topaketa, iaz Otsagin
eta heldu den urtekoa non eginen den oraindik erabaki gabe dute.

GIZARTEA � UDAL HAUTESKUNDEAK

Herri guztietan aurkeztu dituzte hautagaitzak
Oizen bi talde
aurkeztu
dituzte

TTIPI-TTAPA
Ez da erraza izaten

Malerrekakoherri ttikie-
tan udaletxerako ze-

rrendak osatzea eta
zenbait urtetan, lehen-
biziko deialdian hutse-
an ere gelditu izan dira
alkatearen eta zinego-
tzien aulkiak, inor aur-
keztuezzelako.Aurten,
aldiz,ezdahalakoriketa
herriguztietanhautagai-

tza bat bederen aur-
keztu da, Herriko Etxe-
an lana egiteko prest.
Herriz herriko kronike-
tan bildu ditugu hauta-
gaitzahorieketahemen
ageri dira gainerakoak.
Aipatzekoa,Oizenbi tal-
de aurkeztu direla.
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Larunbatean
herri krosa ere
eginen dute, 9
kilometroko
ibilbidearekin

TTIPI-TTAPA
Ohiturari segituz,

maiatzeko lehenbiziko
asteburuan Goizuetan
zubiz bestaldera dago-
en Txino auzoko festak
izango dituzte, Gazte
Asanbladak, Ezker
Abertzaleak, Zubion-
dok, Udalak eta Umo-
reOnakantolatuta.Os-
tiralean, maiatzaren
1ean,JulioSotoetaXa-
bier Legarreta bertso-
lariekemangodieteha-
siera festei 20:30ean,
Zubiondo tabernako
ber tso sa ioa rek in .
Gauean 22:30ean Mus
txapelketa jokatuko da
taberna berean. Bikote
txapeldunak arkumea
eramangoduetxeraeta
azpitxapeldunak txule-
ta eta txakolina.

Larunbatean, maia-
tzak 2, Umore Ona el-
karteak,GazteAsanbla-
da, Eskola, Guraso El-
kartea eta Udalaren la-
guntzaz antolatutako
Herri Krosa eginen da
11:00etan,9kilometro-
ko ibilbidearekin.Ordu-
bete lehenagotik dor-
tsalak hartzeko aukera
izanen da. www.herri-
krossa.com webgune-

an eman daiteke izena.
Herrikoek 8 euro orda-
indu beharko dute par-
te hartzeko eta kanpo-
koek aurrez 10 euro eta
bertan15euro.Zubimu-
xuaterpeakereeskain-
tza berezia dauka eta
bezperatik datozenek
afaria,gaua,gosariaeta
krosean parte hartzeko
aukera izanen dute 40
eurorentruke.12:00etan

festei hasiera ofiziala
ematekotxupinazoabo-
tako da trikitilariek alai-
tuta eta ondoren dra-
goia aterako da giroa
alaitzera.12:30eankro-
seko sari banaketa egi-
nen da. 14:30ean herri
bazkaria izangodaGoi-
ko Frontoian. Bazkal-
tzera joan nahi dutenek
txartelak salgai dituzte
Ama ia ka fe teg ian .

17:30ean Shamaliats
Bellydance sabel dan-
tza ikustekoaukera iza-
nenda etaondorenGor-
ka eta Olatz trikitilariak
arikodiragiroaalaitzen.
Gauerditik aurrera kon-
tzertuak izango dira
Skarmentu eta Sota de
Birras taldeekin.

GOIZUETA

OSPAKIZUNAK � MAIATZAREN 1 ETA 2AN

Txinoko fiestak ekitaldiz
gainezka datoz asteburuan

HAUTESKUNDEAK

Unai
LOIARTE
ANSA

2. Daniel Oiarzabal La-
rraburu.3. ItsasoLujan-
bio Apezetxea. 4. Josu
GarmendiaRekalde. 5.
MariJoseAizpuruSan-
testeban. 6. Zuriñe Lu-
janbio Zabala. 7. Pili
Apezetxea Elizalde.

EH BILDU

KIROLA

II. Goizutrail
laisterketa
maiatzaren
16an da

TTIPI-TTAPA
Aurreko alean akatsa
egin genuen eta data
aldatu genion II. Goi-
zutrail lasterketari.Ma-
iatzaren16nizangoda.
Gainerakoan, aipatu
bezala, bi ibilibide iza-
nen dituzte aukeran
korrikalariek,10eta25
kilometrokoak. Azken
honetan, desnibela
1.636metrokoadaeta
ibilbide guztia mendi-
ko xenda pista eta la-
rreanzehar izangoda.
Izen ematea zabalik
dago www.herrikro-
ssa.comwebgunean.

UTZITAKO ARGAZKIA

Txakolindegira ateraldia
Argazkianageridenez,umoreederrean ibili zirenUmoreOnakantolatutaAmeztoi
txakolindegira apirilaren 18an egindako ateraldian.

Unai Loiarte
izanen da
alkate
EHBilduk
bakarrik
aurkeztu du
hautagaitza

TTIPI-TTAPA
Unai Loiarte Ansa,

uztailaren 2an 25 urte
beteko dituen gaztea
izanen da herriko alka-
tedatozen lauurteetan,
EHBilduk aurkeztu du-

en hautagaitza baka-
rraren alkategaia baita.

EHUn Zuzenbidean li-
zentziatua da lanerako

gogozaurkeztuden tal-
dearen burua.

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE
Gazteak eta beteranoak uztartzen ditu datozen lau urterako udaletxeko taldeak.
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Zerrenda
bakarra
aurkeztu denez
udala osatu da

TTIPI-TTAPA
Maiatzaren24kohau-

teskundeetarakoAreso
Eraikiz taldea izan da
herrian aurkeztu den
hautagaitzabakarra. Ur
Algero,egungoalkatea,
da zerrenda burua, eta
bera izangodadatozen
lau urteetan ere alkate.

Josten eguna
maiatzaren 8an
Gure Esku Dagoko

lantaldea martxan jarri
da aurtengo dinamika-
ri heltzeko eta Areson
zenbait hitzordu izango
ditugula aurreatu digu-
te. Aurtengo zita nagu-
sia ekainaren 21ean
izangoda, Iruñean.Eki-
taldi hori egin aurretik,
hilabete batzuk badau-
denez, lehendabizi he-
rria informatu eta giro-
tu behar dela esan di-
guteetahorretarako le-
henengo ekintza maia-
tzaren 8an izango du-
gu, udaletxeko goiko
solairuan arratsaldeko
19:00etan. Bertan ma-
teriala jarriko da salgai,
aurtengo dinamikaren
berri emango da eta
“Jostunak” dokumen-
tala ikusteko aukera
izango da.

UDAL HAUTESKUNDEAK � ARESO ERAIKIZ TALDEAREN BURU

Ur Algero izango da datozen
lau urteetan ere alkate

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Ekainaren 21eko ekitaldiaren aurretik, herriz herrikoak prest.

ARESO

ARESO

Ur
ALGERO
TXIBITE

2.JonGurrutxagaEtxe-
berria.3.AsunArratibel
Onsalo.4.JabiBelaun-
tzaran Mariezkurrena.
5. Eden Algero Txibite.
6. Txomin Zubilaga
Uranga. 7.Mikel Barai-
bar Garmendia.

ARESO ERAIKIZ

ARANO

1. Xabier Legarreta
Etxarri . 2. Maider
Ansa Zugarramurdi.
3. JoxeanRuizMiner.
4. Maitane Sarobe
Olaetxea. 5. Ainhoa
Ansa Zugarramurdi.

HERRI AIERRIZ

1.JoanaBalentziaBa-
lentzia. 2.FelixCiaJi-
menez. 3.Natalia Sa-
lanueva Etayo.

UPN

ARANO

Udalerako
bi zerrenda
ustekabean
Normalean bat osa-

tzeko nahiko lan izaten
da, baina aurten uda-
letxerako bi zerrenda
aurkeztu dira: Gaur
egungo lan taldea bil-
tzen duen Herri Aierriz
eta herritar bakar bat
ere ez duen UPN.

Leitzako harpidedunei deika hasiko da Ttipi-Ttapako lankide bat, albiste onak
ditugu eta zuei emateko.
Nafarroako Gobernuak 'gizarte-intereseko' deklaratu du Ttipi-Ttapa Fundazioa eta,
hartara, gobernuak babesten dituen MEKNA proiektuen artean sartzea lortu dugu
(Nafarroa osoko beste 91 proiekturekin batera).
Horren arabera, MEKNAn dauden proiektuei emandako laguntza edo donazioek
%80 desgrabatzen dute errentaren aitorpenean.
Horregatik aurrerantzean Leitzako harpidedunek bi aukera izanen dituzue:

1. Urtean 18 euro ordaindu eta trukean 24 aldizkari jasotzea.

2. Urtean 50 euroko donazioa egin eta, hurrengo urteko
errentaren aitorpenean 40 euro hartzea bueltan. 24 aldizkariak
10 eurotan aterako lirateke.

Gainera, 50 euroko donazioa egitea erabakitzen duzuenok Ttipi
Txartela ere jasoko duzue opari. Txartel honekin, Leitzako hainbat
komertziotan deskontuak izanen dituzue eta hamabostero zozketa
batean parte-hartuko duzue.

Aresokoudalak ikasleeidiru laguntzakemateaera-
baki du heziketa eta hezkuntza gastuak ordain-
tzeko. 2014an burututako ikasketei dagozkien
laguntzak eskatu litezke; egiaztatzen den gastua-
ren %50a, gehienez ere 100 euro urteko eta ikas-
leko. Laguntza jaso ahal izateko baldintzak hauek
dira:16urtebitartekogazteetahaurrak izatea,Are-
son erroldatuta egotea gutxienez urtebeteko an-
tzintasunarekin, egindakogastua egiaztatzea fak-
tura, ordainagiri edo antzeko agirien bidez eta ki-
rol jarduereidagokienezikastaroezlehiakorrakhar-
tukodira kontuan. Idatzizko eskaerakmaiatzaren
4tik 15era aurkeztu behar dira udal idazkaritzan.

Heziketa eta hezkuntza gastuak
ordaintzeko diru-laguntzak eskura

� FLASH
Wi-fi zerbitzuaren
ordainketa
Udalaren wi-fi sarean
erregistratuta daude-
nekmaiatzaren27raar-
teko epea dute ordain-
keta egiteko, hortik
aurrera gainkargua
gehituko zaio.
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Bideo
emanaldia,
mahai ingurua,
bazkaria...

JM BARRIOLA
Leitzako Elkartasun

Taldeak Amnistia Egu-
naantolatudumaiatza-
ren 9an. Goizeko ha-
maiketan Atekabeltzen
bideoemanaldia izanen
da.Bertan,amnistiamu-
gimenduaren bilakaera
ikusteko aukera izanen
da. Ondoren mahai in-
guruaantolatudutePhi-
lippe Bidart, Elias Fer-
nandez, Idoia Iragorri
eta JosuOrmaetxeare-
kin. Amnistia aldarrika-
pen historikoa iragane-
tik etorkizunera gaia
izanen dute hizpide.
14:00etanbertsobazka-
ria izanendaAitorMen-
diluze eta Jone Uriare-
kin.Bazkarirako txarte-
lak Torrean erosi litezke
18 euroren truke. Eta
arratsaldean, kalejira
eginen dute Atekabel-
tzetik Plazaraino.

UDAL HAUTESKUNDEAK

LEITZA

ARGAZKIA: JM BARRIOLA

Aralar Txirrindulari Taldea denboraldi berriari ekiteko prest
Aralar Txirrindulari Taldeak aurtengo denboraldiko aurkezpena egin zuen Leitzan
apirilaren 18an. Taldeko txirrindulari gehienak Sakana aldekoak badira ere, ba-
daude tartean ingurukoak, Beñat Etxezarreta aresoarra eta Mikel Martinez-Ba-
rranco leitzarra, hain zuzen. Taldea 37 kirolarik osatzen dute, 26 eskolan, 7 ka-
dete eta 4 jubenil.

OSPAKIZUNA� ELKARTASUN TALDEAK ANTOLATUTA

Amnistia eguna antolatu dute
maiatzaren 9an

Jose Miguel
GOIKOETXEA
ZABALETA

2. Silvestre Zubitur Go-
ñi. 3. Lorenzo Zubitur
Billabona.4.FerminAz-
piroz Martinikorena. 5.
PedroUrkiolaZestau.6.
JoseJuanLarraldeCe-
rezales.7.MiguelAngel
Zubitur Billabona. 8.
Juan Jose Zestau Zes-
tau.9.JuanaJosefaSa-
gastibelzaZabaleta.10.
Juan Mª Zubitur Billa-
bona. 11. FelixGerardo
Caballero Azpiroz.

UPN

Mikel
ZABALETA
ARAMENDIA

2.M.AndoneSalbarre-
di Azurmendi. 3. Ene-
ko Andueza Aramen-
dia.4.OhianeCalderon
Callejas. 5. Iñaki Za-
baleta Zabaleta. 6. M.
IosuneMarzolOrmaza-
bal.7.MarkelAzkargor-
ta Cid. 8. Onintza Ben-
goetxeaZabaleta.9.Ju-
lianZabaletaAlduntzin.
10. Arantxa Iparragirre
Baleztena.11.OlatzGe-
reño Eraso.

EH BILDU

ARGAZKIA: JM BARRIOLA

DBH 4ko ikasleak mendiko zaborrak biltzen ari dira
DBH 4ko ikasleak zaborrak ateratzen ari dira menditik. Arrola parajean Uitzi al-
dera doan errepide inguruetan, urteetan metatutako zaborrak daude. Bost lagu-
neko taldeak antolatu eta ostiraletan garbiketa lanari ekin diote gazteek. Urtero
Leitzako txoko desberdinetan egiten dituzte garbiketa lanak ikasleek eta lan hau-
en truke, udan ikasbidaia egiteko laguntza ematen die herriak.

Garraio publikoan dauden beharrak
hizketagai maiatzaren 7an
Herriko garraio publikoan dauden beharrak azter-
tzeko zuzeneko 300 elkarrizketa egin dituzte
herritarrekin. Bildutako emaitzak maiatzaren 7an
aurkeztuko dituzte 19:00etan Udaletxeko Batzar
aretoan.

� FLASH

INGURUMENA

Ixkibar
aisigunea
txukuntzen ari
da Udala
Eguraldi onak hasi di-
renez, Udala Ixkibar
aisigunea txukuntzen
hasida.Sutarakoego-
kitutako parrilak berri-
tu dira lehenik eta Gu-
ardetxekotximinianere
berria jarriada. Ingurua
garbitu eta txukundu
eta aisigunea iragar-
tzen duen seinale be-
rriaere jarri da.Udabi-
tarteanhesiakosatzen
eta lan desberdinak
egiten joanendira.Ho-
netazgain, IzaietaMo-
numentu Naturalean
dagoen ibilbideko zu-
haitzak identifikatzeko
seinaletxoakereberri-
tu dira. Guztira 39 zu-
haitz mota bereizi di-
tuzte. Aurretik 2008an
jarrizirenseinaleaketa
asko galduak zeuden.
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Agozpeko
zentralak
sortzen dituen
jatorrizko
bermeak
transferitzeko

TTIPI-TTAPA
Som Energia / Ener-

giagaraenergia-koope-
ratibaketaBallekoEtxe-
akhitzarmenasinatuzu-
ten Agozpeko zentral
hidroelektrikoaksortzen
dituen jatorrizkoberme-
ak kooperatiba horri
transferitzeko.

Ziurtagirihoriekener-
gia elektrikoaren ko-
mertzializatzaileek be-
renerabiltzaileei saltzen
dien energia%100 be-
rriztagarria dela ziurta-
tzeko duten prozedura
ofiziala dira.
Lagapenhorri esker,

hemendik aitzina Som
Energia/Energia gara-k
bere Nafarroako bazki-
deei komertzializatzen
dien energiak Baztan-
go jatorrizko bermeak
izango ditu eta horrela
agertukoda fakturetan.
EkintzahorrekinBaztan-
goUdalakgauregungo
energia-eredua alda-

tzeko duen konpromi-
soan bertze pauso bat
gehiago eman du. Hi-
tzarmenarensinatzeeki-
taldian Mikel Ortega
Udaleko alkateordeak
erran zuenez, honako
hauhasmentabaizik ez
daaitzinagoenergia,efi-
zientzia,udalerrienahal-
duntzeaeta iraunkorta-
suna bezalako gaien
inguruan elkarren arte-
ko ekintza gehiago egi-
nen baitira.
Som Energia/Ener-

gia gara-ren izenean
Alex Arizkunek Udalari
eskerrak emanez akitu
zen sinadura ekitaldia.

Legegintzaldi hone-
tan egin diren efizien-
tzia arloko lan eta in-
bertsio batzuk diru au-
rrezte nabarmena eka-
rri omendioteUdalaren
diru poltsari eta gehia-
go ere ekarriko dizkio-
te lan ildo horretatik ja-

rraituz gero. «Egindako
lan horiek ingurumena
zaintzekokonpromisoa-
ren eta herritarrak es-
kura dituzten energia-
iturrien gaineko eraba-
kimeneanahalduduna-
hiarenerakusgarriakdi-
ra» diote Udaletik.

BAZTAN

GIZARTEA � MARTXOAREN 13AN

Udalak hitzarmena sinatu
du Som Energia
koperatibarekin

UTZITAKO ARGAZKIA

Agozpeko
zentral
hidroelektriko-
rako ura era-
maten duen
kanalea.

UDAL HAUTESKUNDEAK

Joseba
OTONDO
BIKONDOA

2.MikelOrtegaArraz-
toa.3.Maite IturreLla-
no. 4. Juan Kruz Iriar-
te Bañez. 5. Oianko
Garde Jaunsaras. 6.
Xabier Torres Letona.
7.PiliMigeltorenaEtxe-
nike. 8. Mariano Iriba-
rren Irigoien. 9. Juana
MariGortariOteiza.10.
RamontxoGarmendia
Zelaieta. 11. Maite
OteizaApezetxea.12.
Jon Elizetxe Bidega-
rai. 13. Izargi Zuma-
rraga Etxandi.

EH BILDU

Alejandro
MARTIN
IBARRA

2. Mª Jose Pagazaur-
tunduaIdiart.3.Naiara
Oteitza Razkin. 4. Ima-
nol Juanikotena Taber-
na. 5. Roberto Irigoien
Iriarte. 6. Gorka Oteiza
Razkin.7.AinaraMariez-
kurrenaSalaberri.8.An-
doni Salaberri Prados.
9.AnderMariezkurrena
Salaberri.10.MªAranza-
zuAgirreAzkarraga.11.
Fco Jabier Arregi Arre-
gi. 12. Itziar Goienetxe
Agirre. 13. Lander San-
tamaria Alcocer.

BAZTAN AUZOLANEAN

Ruben
ZIGANDA
SANZ

2. Joseba Moreno Bi-
degain. 3. Edurne Go-
ñiOtxandorena. 4.Mi-
kel GarbalenaGoñi. 5.
AliciaAlemanArrastio.
6. Fco Jabier Zabaleta
Andresena.7.JonBer-
garetxeUrdanpilleta.8.
Mª Dolores Valverde
Lamsfus.9.MªNelida
Oiaga Oieregi. 10. Ja-
bier Baiona Iturrarte.
11.BelenApaolazaZal-
dua. 12. Virginia Ale-
manArrastio.13.Pello
Salaburu Etxeberria.

GEROA BAI

Begoña
SANZBERRO
ITURRIRIA

2. IsabelOlabeBallare-
na. 3. Mª Carmen Iri-
barren Iribarren. 4. Jo-
se Jabier Agirre Azka-
rraga.5.MarcoMolina
Irazoki.6.LeopoldoJa-
enSobrino.7.SaraVe-
lazquez Arizmendi. 8.
Patxi IribarrenArretxea.
9.KarmeleAgerrea Iri-
barren.10.Antonio Iri-
goien Sarratea. 11.
KontxuAgerrebereZe-
laieta. 12. Pello Sarra-
teaSanzberro. 13. Jo-
setxoGamioEtxenike.

UPN

Florentino
GOÑI

TELLETXEA
2.IñigoIturraldeElizetxe.
3. ElenaArretxeaMitxe-
lena. 4.Kristobal Zelaie-
ta Oharriz. 6. Marta Iri-
goien Etxebeste. 6. Fer-
min Barazabal Irigoien.
7. Mª Resurreccion Eli-
zagoienEtxagarai.8.Unai
Apeztegia Petrirena. 9.
Izaskun Amiano Iriarte.
10.PedroMªBerhoIriar-
te. 11.MªBelen Iturbide
Lucas. 12. Nestor Artu-
ro Charanchi Saavedra.
13. Mª Lourdes Oharriz
Martikorena.

EZKERRA
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Iruñeko
Planetarioan
egin zen saioa

TTIPI-TTTAPA
2015eko Nafarroa

Oinezenprogramazioa-
ri jarraiki,apirilaren17an
Izarpean Oinez ikuski-
zuna eskaini zuen Iru-
ñeko Planetarioak. Zu-
zenekomusikaz lagun-
durik udaberriko zeru-
ko astro eta konstela-
ziorik nabarmenenak
ikasteko aukera eman
zuensaioak.Bertan izan
dira, bertzeak bertze,
Pello Irujo, Nafarroako
IkastolenElkartekoPre-
sidentea, Elena Zaba-
leta, Baztan Ikastolako
Lehendakaria, Iosune
Ortega, Baztan Ikasto-
lakoZuzendariaetaMi-
ren Karmele Gomez,
Planetarioko ordezka-
ria.
Planetarioko gelarik

berezieneaneskainidu-
te “Izarpean Oinez”
ikuskizuna, Tornamira
aretoan zehazki.
Miren Karmele Go-

mezek elizondarrak
eman zituen argibide-

ak: Urtaroen azalpena
egin zuen, eguzkia ur-
teko sasoiaren arabera
zerumuganaltuagoedo
baxuago ikustekoarra-
zoiak argitu zituen...
Udaberriko zeruarimu-
sika“atmosferikoa”Jor-
gito&Iturria gitarra he-
galariak taldeak paratu
zion.
IzarpeanOinezema-

naldira hurbildutakoek,
eguneroko presa eta
estresa alde batera utzi
etazerurabegiradagoi-
tituz, zeruaren dizdiraz
gozatzeko aukera izan
zuten, bai Planetario
barrenean, baita kan-
poan ere; saioa akituta
Iparrizarrabilatzensaia-
tu ziren aunitz.

SORPRESA TTIPI BAT
Iruñeko Planetarioa

eta Nafarroako Ikasto-
lenElkarteapelikulabat
prestatzenaridira.Eus-
karazko ekoizpena iza-
nen da eta datorren
ikasturteko Izareskola-
renprogramazioantxer-
tatuko da. Marrazki bi-
zidun pelikula izanen
da,euskalmitologia eta
astronomia batuko di-
tuena ipuin batean.

EstreinaldiaNafarroaOi-
nez bestarekin batera
eginen da, 2015eko
udazkenean.Beraz...er-
ne egon!

«Euskaraz lurreaneta
zeruan...gurehizkuntza
goitienera eramanen
dugu!!!» diote Oineze-
tik.

BAZTAN

OSPAKIZUNAK � APIRILAREN 17AN

Euskara
zeruraino
ailegatu da
Izarpean Oinez
saioan

Kataluniako eta
Elizondoko
abesbatzak
Bartzelonako Mollet
del Vallès herriko Am-
pacanta abesbatzak
eta Elizondoko Abes-
batzak ahots kontzer-
tua eskainiko dute
ma ia t za ren 1ean
20:00etan Iruritakoeli-
zan, Daniel Gálvez eta
IsabelLacar-enzuzen-
daritzapean.

Udaberriko
kontzertua
Elizondoko bandak,
Baztango dantzariek
etaBaztangoUdalMu-
sikako ikasleek Uda-
berriko kontzertua es-
kainiko dute maiatza-
ren 2an Lur aretoan.
Sarrera doan da.

Elizondoko
bestetako kartela
Elizondoko herriak
Santio bestak iragar-
tzeko kartel lehiaketa
irekia deitu du. Lehia-
kideek beren sobreak
Elizondoko Herriko
Etxera igorri beharko
dituzte maiatzaren 31
baino lehen.BestaBa-
tzordeko kideek osa-
tukoduten epaimaha-
iakerabakiaekainaren
9tik aitzinera jakinara-
zikodu. Irabazleak300
euro eta zikirorako bi
txartel jasoko ditu.

� FLASH

UTZITAKO ARGAZKIAK

Nafarroako Ikastolen Elkarteko eta Baztan Ikastolako
ordezkariak ageri dira goitiko argazkian, Planetarioaren
atarian. Beheitian, Miren Karmele Gomez eta Jorgito&Iturria
gitarra hegalariak taldeko kideak.
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Arraiozko
Xunteneko
bordako eta
Almandozko
Etxotoko
ahariek irabazi
dute lehiaketa

TTIPI-TTAPA
Elizondoko Udabe-

rriko Feria egunean,
ahari lehiaketaren ha-
mazazpigarren edizioa
burutu zen apirilaren
10ean.Ahari lehiaketaz
gain, Gasnaren Asteari
akabaila emateko Eli-
zondokoAutxitxiangas-
nategian egindako ur-
teko gasna berriaren

aurkezpenaeginzeneta
lehen kortea eman zion
Felisa Irungarai gasna-
gile erretiratuak.
Ahari lehiaketaren

hamazazpigarren edi-
zioari dagokionez, bu-
rugorrienartean, lehen-
biziko bi sariak Arra-
iozkoXuntonekoborda-
koSagrarioUrrozentzat
izan ziren (75 eta 50 eu-
ro) eta hirugarrena
ArizkungoPlazaburuko
Jose Mari Gamioaren-
tzat (30 euro).
Burubeltzen artean,

lehensariaAlmandozko
EtxotokoBegoñaEtxa-
larrek eraman zuen eta
bigarrenaetahirugarre-
na Iruritako Garnuxa-
rreko Migel Angel Ma-

ritorenak. Bi kategorie-
tako irabazleek kaiku
bana ere jaso zuten sa-

ritzat. Ahariezgain,ber-
tze zenbait azienda bi-
kain eta eder ere aur-

keztu zituzten Merkatu
Plazan,behiburuakba-
tez ere.

BAZTAN

OSPAKIZUNAK � AMAIURKO FELISA IRUNGARAIK

Urteko gasna
berria aurkeztu
dute Udaberriko
Feria egunean

UTZIITAKO ARGAZKIA

Goñi eta Berho txapeldun Basaburuan
Oronozko Josu Berho eta Joseba Berhok Basabu-
rua-Imotzeko paleta goma txapelketa irabazi du-
te. Apirilaren 18an Latasan jokatutako finalean, 35-
26 irabazi zieten Urtxipia eta Santos-i. Hamar bi-
kote aritu dira txapelketa honetan, eta finalean bai-
no lan gogorragoa izan zuten finalerdian, 35-34 ira-
bazi baitzieten Jaurena eta Mendizabal-i. Txapela
ez ezik, gazta eder bana ere jaso zuten saritzat.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Lehiaketan saritutako ahariak, jabe, antolatzaile eta udal ordezkariekin ageri dira goitiko
argazkian. Beheitian, Felisa Irungarai amaiurtarra Autxitxiko gasna mozten.

ARGAZKIA: ISABEL ALEMAN

Emakumearen lanari aitortza Amaiurko lixutegiaren inguruan
Amaiurko lixutegia: emakumeen lanaren aitortza izenburupean ekitaldi berezia
antolatu zuen Amaiurko herriak apirilaren 18an. Beatriz Gallego Muñozek so-
lasaldia eskaini zuen Otsondo Barride Elkartean. Ondoren, berriki auzolanean
zaharberritu den Mertxedeko lixutegira bixita egin zuten. Lixutegian jarritako
plaka agertu zuen Salaberriko Maritxu Juanikotenak, bera bezala lixutegian la-
nean aritu ziren emakumeen lana aitortzeko eta oroigarri gisa.
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Erakusketa
ibiltariak arte
mugimenduan
onarpena
duten 59
artisten lanak
bilduko ditu

TTIPI-TTAPA
ArteaOinez2015egi-

tasmoaren aurkezpena
eginzenapirilaren13an
Iruñean.ArteaOinezNa-
farroa Oinezen baitan
antolatutako ekimen
garrantzitsuenetakoa
da.ArteaOinezerakus-
keta ibiltariak oraingo
arte-mugimenduan
onarpena duten artis-
ten lanak biltzen ditu:

margoak,serigrafiaketa
grabatuak, eskulturak,
argazkiak…Orotara,59
artistaren lanak,begien
gozagarri.Baztangoar-
tistenetakanpokoen la-
nakbateginda.Hainzu-
zen maiatzaren 6tik
21eraBaztan: Barrene-
tik kanporat erakuske-
tazabaldukodaArizku-
nenean.

JOSE MARI APEZETXEA
JoseMariApezetxea

Erratzunsortuzen,1927.
urtean,etaoraindikmar-
gotzen segitzen du. Ha-
ren lanak errelitatea du
oinarri, baina lizentzia
hartutaabstrakzioraera-
maten du begiekin iku-
sitakoa eta bihotzarekin
sentitutakoa.

Bodegoi eta erretra-
to gutxi batzuk margo-
tubadituere,paisaiada
Apezetxearenkoadroe-
tan agertzen dena:
Baztango paisaia.
Euskal margolarien

artean nortasun bere-
zia eta ibilbide luzea du
Apezetxeak eta hori
guztia aintzat hartu na-
hiduaurtengoArteaOi-
nezek. «Etxean ditugu
eredua, kemena eta
ohorea. JoseMariApe-
zetxea omenduko du
aurtengoedizioak,hark
urte luzez erakutsitako
edertasunaren ondai-
nez. Keinu ttipia da gu-
rea, berak emandako
guztiaren aldean».

BAZTAN

KULTURA � MAIATZAREN 6TIK 21ERA

Artea Oinez
ekimena
Arizkuneneara
dator egunotan

Juan Angel Perotxenaren kartelak
iragarriko du Baztandarren Biltzarra
Uztailaren 19an Elizondon ospatuko den Baztan-
darrenBiltzarrekokartel lehiaketaren irabazleaauke-
ratuduteantolatzaileek.ElizondokoJuanAngelPe-
rotxena da egilea eta Puxkeka izenpean aurkeztu-
tako lana izan da antolatzaileen artean bozkatue-
na. Lehiaketara 30 lan aurkeztu dira eta Baztanda-
rren Biltzarrak eskerrak eman nahi dizkie parte
hartzaileei. Irabazleak 600 euroko saria jasoko du
BaztandarrenBiltzarraegunean.Bertzalde,uztaila-
ren 20tik aitzinerat, parte-hartzaileek beren karte-
lak berreskuratu ahal izanen dituzte.

TTIPI-TTAPA
Maiatzaren 22tik 23ra ospakizu-

nez betetako asteburu berezia an-
tolatu dute Gartzainen.

ORTZIRALA, MAIATZAK 22
• 20:00etan Mus txapelketa.

LARUNBATA, MAIATZAK 23
• 11:00etan ibilaldia.
• 14:00etan bazkaria.

• 16:30ean haur jokoak eta ondotik
txokolatada.
• 21:30ean bertso afaria: Julio So-
to Nafarroako txapelduna eta An-
doniEgañahandiaaritukodirakan-
tari. Txartelak maiatzaren 3tik 7ra
Elizondoko Saioa eta Gartzaingo
Frantsene ostatuetan izanen dira
salgai. Oharra: Txartelak ez dira
dataz kanpo ezta telefonoz saldu-
ko.

MAIATZAREN 22 ETA 23AN

Asteburu berezia antolatu dute Gartzainen

UTZITAKO ARGAZKIA

Artea Oinez ekimenaren aurkezpena.
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Jose Javier
Esparza
kontseilaria eta
UPNko
presidentegaia
etorri zen

TTIPI-TTAPA
Urdazubiko garape-

nerakobeharrezkoakdi-
ren eta egin gabe gel-
ditu diren lanen berri
eman zion apirilaren
15eanSantiagoVillares
alkateak Nafarroako
Gobernuko Landa Ga-
rapen, Ingurumen eta
Toki Administrazioko
kontseilaria eta Nafa-
rroakoParlamenturako
hauteskundetarako
UPNko presidentegaia
den Jose Javier Espar-
zari.
Apirilaren15eanbixi-

tan etorri zen kontsei-

laria Dantxarineara eta
alkateakgogorarazizion
oraindik kobratzekoak
daudela zenbait auzo-
taraegindakobideen la-
nen dirulaguntzak, bai-
taHiribere,Landibar,Al-
kerdi,Larrainta,Telleria,
Leorlas eta Koilar au-
zoetako argiteriarenak
ere.
Urdazubiko Udalak

2011n egin zituen Hiri-
bereauzokosaneamen-
du lanak NILSAk akitu
ditzan ere eskatu zion
Villaresek Esparzari.
Bertze aldetik, alka-

teak gogorarazi zuen
2011n udalak Toki Ad-
ministrazio departa-
mentuari aurkeztutako
horniduraproiektuagel-
dirik dagoela. Proiektu
horretakosaneamendu
sareak Dantxarinean
aurreikusia dagoen
hazkundeari aurre egin
nahidio.Hain zuzen,A-

rretxeabentarenetaJa-
vier Martikorenaren
bentaren eraikuntza la-

nakere ikusi zituenkon-
tseilariak hauteskunde
aitzineko bixitan.
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URDAZUBI

GIZARTEA � HAUTESKUNDE AITZINEKO BISITA

Egiteko gelditu
diren lanen berri
eman dio
Udalak
Gobernuari UTZITAKO ARGAZKIA

Nafarroako Gobernuko ordezkariak eta udaletxekoak, Dantxarinean.

URDAZUBI

Santiago
VILLARES
OTEGI

2. Domingo Iribarren
Larralde. 3. Ignacio
Ariztia Urriza. 4. Cris-
tobalAlzuietMartin.5.
SeveroGalarregiBlan-
co.6.JuanIgnacioAr-
zoz Erreka. 7. Cecilia
Marilyn Grilleres.

AZKAR

Iñigo
IMAZ

MARTINEZ
2. Daniel Elizalde Ka-
rrika. 3. Anastasia Bi-
dart Organbide. 4.
MariaMitxelena Irigoi-
en. 5. Martin Arrieta
Tapia. 6. Ane Huarte
Ariztia.7. IratxeAriztia
Danboriena.

URDAZUBI ELGARREKIN

ZUGARRAMURDI

1.LazaroDainziart Iri-
barren.2.JoseJabier
Zubillaga Camino. 3.
Evaristo Mentaberri
Mihura. 4. Juan Mi-
guel Ariztegi Etxeni-
ke. 5. Manuel Soto
Rodriguez.

AKELARRE

Udalerako
hautagaitza
bakarra
Zugarramurdin
TTIPI-TTAPA
Ez da aldaketa han-

dirik herrian udalerako
aurkeztu duten zerren-
dan. Gaur egun alkate
denLazaroDainziartere
bost izenenarteanage-
ri da lanerako prestu
agertu den taldean.



Sarako
lezeetan egin
zuten
aurkezpena eta
Herri Urratsen
ere joko dute

Franck DOLOSOR
ElementuakKalakan

hirukotearen diska be-
rriabiurtekolanarenfrui-
tua da. 14 zati biltzen
ditu, ohiturakoak ba-
tzuk, berriak bertzeak.
Bereterretxenkantorea,
Ikusten duzu goizean,
Montebideoko berriak
eta halako kantu tradi-
zionalen ondoan, Kan-
tuz eta Sagarra jo! ere
agertzen dira. Pierre
BordazarreEtxahun Iru-
ri-ren Ama Euskadi eta
Lo hadi aingüria atxe-
manen ditu entzuleak
diskahortan,bainabai-
ta taldeko kideek sortu
dituzten doinu berriak
ere. Hiru taldekideen
ahotsez gain, perkusio
tresnakereentzutendi-
ra lan berrian: txalapar-
ta, alboka, eta txirula,
bertzeak bertze. Thie-
rry Biscary, Xan Erro-
tabehere eta Jamixel
Bereau senpertarraren
ustezkantuzaharrekoi-
hartzuna dute gaurko
egunean ere XV. men-
deko drama bertsuak
ger ta tzen d i re lako
2015eanere.Sarako le-
zeetan egin zuten aur-
kezpen publikoan, hiru
artistek garbi utzi zuten
oraingoz zuzeneko
emanaldietan bakarrik
salduko dutela diska
berria.Duelabiurtegai-
tzekoospeaerdietsi zu-
tenhirumusikariek7hi-
labetez88kontzertutan

parte hartu baitzuten
munduan barna Ma-
donnarekin.Azkenbiur-
teetan herriz herri ibili
dira beren aldetik, bai-
na artisauentzat baitu-
te beren burua, denbo-
ra hartu nahi izan dute
Elementuak behar den
bezala osatzeko eta
lantzeko. Ondoko egu-
netan zonbait emanal-
di eskainiko ditu Kala-
kanhirukoteak:HerriU-
rratsen maiatzaren
10ean; Laasen 15ean,
Zumarragan16an;Sen-
peren 22an; Alsasuan
30ean eta Senpereko
elizanereiaroaren28an,
herriko besten karieta-
rat.Xehetasungehiago:
www.kalakan.fr

Henri Duhauren
lan berria
Erretiroaaspaldihar-

tu zuen Henri Duhau
euskaltzaleak baina ez
dasekulangeldirikego-
ten. Euskaltzaindiaren
eskutik zortzigarren la-
na plazaratu du berriki
Sarako idazleen biltza-
rraren karietarat: “Bah-
nardeituSalbaiak” itzul-
penaren egokitzea, ha-
in xuxen. Pierre Doris-
boure misionest bes-
koiztarrak idatzi zuen li-
buruhaueta1929anJe-
anElissaldeapeza,Zer-
bitzari izengoitiarekin
ezagunadenazkainda-
rrak itzuli zuen euska-
rarat. Lehen edizioa
1870ekoa da baina ge-
roztik berredizio anda-
na izan du. Duhauk
dioenez“Salbaiak” izen-
datzehorrekguregaur-
ko beharriak jotzen di-
tu, baina noizbait ohar-
tu zen ez zela baitezpa-
damespretxuzkohitza,

ez bada ere laudo-
riozkoa, hots, denbora
haietako izendatze bat
zela Asiako edo Afrika-
ko jendexeheazhitzegi-
tean.
Duhauk dio “are ho-

beki” onartu zuela ira-
kurri zuelarik, Douris-
boureberarenhitzetan,
nahiago zuela ‘salbai-
en’arteanbizi. “Itzulpe-
na Lapurdiko euskaran
egin lan eder bat dugu”
Duhauren erranetan.
Itzultzaile-egokitzailea-
ren hitzetan historiaren
ezagutzeabeharrezkoa
da eta arbasoen urrats
baliosenei leku gehia-
go eman behar zaie.
Henri Duhauk badaki
irakurleen kopurua ez
dela baitezpada haun-
ditzeneta internetekge-
ro eta toki gehiago har-
tzen duela. Idazle-lan-
gile neke ezinak argi du
sarerat jauzieginbehar-
ko duela eta beraz lan
sail ederra hasi behar-
ko duela laster.
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SENPERE

KULTURA � ‘ELEMENTUAK’ GOIBURUAREKIN

Kalakan hirukoteak diska
berria plazaratu du

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

Sua Luberrian
Suhiltzaileek lan haundia izan zuten gan den apirilaren 14an sua itzaltzeko Lu-
berriako baradera eta Biperrenbordako bide artean. Toki malkartsuan piztu zen
suak zonbait larre erre zituen baina zorionez ondoan diren etxeetan ez zen
makurrik izan.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Jamixel Bereau eta Madonna, panderoa joz.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Henri Duhauk ere bere lan berria aurkeztu du.
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San Josepeko
gurasoek
ezkongai
loreak salduko
dituzte plazan
maiatzaren
1ean

Joana GERENDIAIN
Joan den apirilaren

11n, Olhain ikastolako
haurrek haien ikusga-
rria aurkeztudutegura-
so eta ezagun multzo

handi baten aurrean.
Euskararen aldeko eta
herriaren aktualitatea
segituz, ikusgarriaren
gaia Korrika izan da.
Haurrek, haien erakas-
le eta laguntzaileek
prestaturik, korrikaren
UrepeletikBilborakoibil-
bideanimatuetaalaibat
jokatu dute: bidean ze-
har Sarako xerri, Hon-
darribiakoarraunlariak,
Nafarroako joaldunak
eta Niko Etxart guru-
tzatudituzte,antolatzai-
leennekaduraetaAEK-

ko ikasleen zinkurinak
ere ikusi eta entzun di-
ra.

Urrats gaua
Herri urrats bezpe-

ran,maiatzaren9an,Sa-
rako gaztetxeak urrats
gauaantolatu du. Talde
gonbidatuak:Lesakako
Kalera, Bera, Sara eta
Leitzako kideak dituen
Damba, Bizkaiako I-
tziarren semeak eta
bertze taldesorpresba-

tzuk. Bertan jateko eta
edateko izanen da.

Esku baloi
emaitzak
Apirilaren11n,11ur-

tezazpikoekBokaleren
kontra 11-5 galdu dute
eta seniorrek Bosadro-
sen kontra 29-16 galdu
dute.Apirilaren19anse-
niorrak Pau Noustyren
kontra jolastu dira, 27-
15 irabazi dute eta erdi
finalerdietarakokalifika-

tu dira. Finalerdietako
joatematxamaiatzaren
9-10ko asteburuan,
etxean, jokatuko dute,
zatozte urtxintxak sus-
tengatzera!

Ezkongai lore
salmenta
Urtero bezala San

Josepeko gurasoek
maiatzaren 1ean ez-
kongai loreak plazan
salduko dituzte, goize-
ko 8etatik goiti.

SARA

GIZARTEA � APIRILAREN 11N

Korrikaren
inguruko
ikusgarri polita
eskaini dute
Olhaingo
ikasleek

ARGAZKIA: OLHAIN IKASTOLAK UTZIA

Urepetik Bilborako ibilbide animatu eta alai bat jokatu dute Olhain ikastolako ikasleek
aurkeztutako ikusgarrian.
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HERIOTZAK
Maria Jesus Zugarramurdi Iriberri,
Elizondokoa, apirilaren 10ean, 88 ur-
te.
Jesus Santesteban Mutuberria, Zu-
bietakoa, apirilaren 12an, 88 urte.
JoseLuisEtxepetelekuPikabea, Le-
sakakoa, apirilaren 13an, 73 urte.
MiguelFranciscoUrrozArrastio,Oiz-
koa, apirilaren 14an, 75 urte.
JavierZabaloLasarte, Leitzakoa,api-
rilaren 14an, 60 urte.
JosetxoNagoreSaiz, Lesakakoa,api-
rilaren 15ean, 74 urte.
FelisaAzkarateMaiora,Gartzaingoa,
apirilaren 18an, 93 urte.
Manuel Mories Grande, Leitzan, api-
rilaren 18an, 82 urte.
Alicia Sosa Villalba, Leitzakoa, apiri-
laren 18an.
TeresaMindegiaAriztegi,Oizkoa,api-
rilaren 20an, 92 urte.
Virginie Itxuribehere, Sarakoa, apiri-
laren 16an, 82 urte.

Olaia Petrirena Migeltorena, Dona-
marikoa, apirilaren 3an.
Intza Narbarte, Sarakoa, martxoaren
29an.
Aitor Mutuberria Zelaieta, Lesaka-
koa, martxoaren 24an.
Xumar Etxepare Odriozola, Lesaka-
koa, apirilaren 1ean.
UxueGarciaVazquez,Lesakakoa,api-
rilaren 9an.
Telmo Parra Allua, Lesakakoa, apiri-
laren 15ean.
Iraia Sein Ariztegi, Iturengoa, apirila-
ren 4an.
Irati Iñigo Lujanbio, Iturengoa, apiri-
laren 12an.
Cloe Mazón Apeztegia, Doneztebe-
koa, apirilaren 7an.
Enea Apezetxea Andueza, Donezte-
bekoa, apirilaren 14an.
Libe Almandoz Rodriguez, Berakoa,
apirilaren 8an.

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

EZKONTZAK
Ion Aioroa Ariztegi eta Vanesa Cla-
ver Berenguer, Ituren eta Altsasukoa,
Iturenen apirilaren 18an.
Ricardo Senper Irigoien eta Nagore
Crespo Azpiroz, Lesaka eta Donos-
tiakoa, Igantzin, martxoaren 21ean.

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

SORTZEAK

.

Jose Mª
BALEZTENA MONACO

Leitza, 2009ko apirilaren 29an
VI. URTEURRENA

Badira jada sei urte
joan zinela gure artetik

Baina eguna joan eta eguna etorri
zure irudia dugu buruan sarturik
zaila da egunero aurrera egitea

eduki gabe begian malkorik
jakin ezazu denak gaudela

zurekin ezin ahazturik.

Jose Mª
BALEZTENA MONACO

Leitza, 2009ko apirilaren 29an
VI. URTEURRENA

Badira jada sei urte
joan zinela gure artetik

Baina eguna joan eta eguna etorri
zure irudia dugu buruan sarturik
zaila da egunero aurrera egitea

eduki gabe begian malkorik
jakin ezazu denak gaudela

zurekin ezin ahazturik.

Daniel
ARBURUA TOMASENA

Leitzan, 2013ko apirilaren 30ean
Badira bi urte ixilean joan zinela

huts haundi bat utziz
zuk emandako guztia
gurekin geldituko da

bizi garen artean
ez zaitugu ahaztuko.

ETXEKOAK
Bere urteurreneko meza Leitzako elizen eginen da

maiatzaren 3an, goizeko 11:00etan.



Bidasoko
Itzuliko lehen
etapa Igantziko
Irrisarri Landen
bukatuko da
hilaren 6an

TTIPI-TTAPA
Txirrindulazaleenda-

ko hilabete polita dator
maiatza, bai bizikleta
gaineanpartehartzeko,
baita txirrindulari afizio-
natuak ikusteko ere.
Bidasoko Txirrindu-

laritza Itzuliaren lehen-
biziko etapak Igantziko
Irrisarri Land-en izanen
duhelmugamaiatzaren
6an.Txirrindulariek107
kilometro osatu behar-
ko dituzte Irun eta Irri-
sarri artean, 14:30ean
UrdanibiaPlazatikabia-
tuta. Berako tunelean
14:50 aldera izanen di-
ra,Sunbilla (15:10),Do-
neztebe,Narbarte,Mu-
gairi,Arraioz, Irurita,Eli-
zondo (tarteko helmu-
ga,15:35),Arraioz,Mu-
gairi, Belateko errepi-
dea, Berroeta, Zigako
gaina (3. Mailakoa,
16:15), Arraioz, Mugai-
ri, Berrizaun, San Juan
Xar eta Irrisarri Land (3.
Mailakoa, 17:05 alde-
ra).
Maiatzaren 9ko Bi-

dasoko Itzuliko lauga-
rren etapak ere zati bat
eskualdean barna egi-
nen du. Irungo Ficoban
abiatuko da 14:30ean
etaGurutzeko gaina (3.
Maila),Oiartzun,Aritxu-
legi (1.maila,15:25ean),
Agiña (1. Maila), Lesa-
ka (15:51), Bera, Beho-
bia, Irun,Erlaitzekogai-
na (1. Maila), Gurutze

eta Letxunborron bar-
na pasatu ondotik,
Irungo Colon paseale-
kuanhelmugaratukoda
17:00 aldera, 77,8 kilo-
metroko ibilbidea osa-
tu ondotik.

FELIX ERRANDONEA
MEMORIALA
MAIATZAREN 9AN BERAN
Maiatzaren 9an, be-

rriz, junior mailako txi-
rrindulariei zuzenduta-
koFelixErrandoneaMe-
morialaren 38. Edizioa
antolatu du Gure Txo-
koa elkarteak, Euskal
Herria Torneorako ba-
liagarria. Arratsaldeko
5etan abiatuko dira txi-
rrindulariak Beratik eta
Bereauko zubia, Etxa-
larko Benta, Berrizaun,
Iruribieta, Bera, Zalain,
Bereau,EtxalarkoBen-
ta, Berrizaun, Bera, Za-
lain, Bereau, Lesaka,
Piedadekogaina, Igan-
tzi, Berrizaun eta Bera
(helmuga Eztegara pa-
sealekuan, 19:00 alde-
ra).

SALVADOR YANCI II.
ZIKLOTURISTA MARTXA
Salvador Yanci ze-

naren omenez martxa
zikloturista eginen du-
te bigarren urtez,maia-
tzaren 10ean. Iaz beza-
la, Beti Gazte elkarteak
ez ezik, Gure Txokoa,
Baztandarra,Urtxintxa,
Aizan, Igantziko Biltoki
eta Erreka txirrindulari-
tza taldeekparte hartu-
ko dute antolaketan,
Udalarekin batera.
Ibilbidea 112 kilo-

metrokoa izanenda,Le-
sakan hasi eta bukatu.
Goizeko9:00etanabia-
tuta, Lesakatik Berara
joan eta berriz ere Le-
sakan sartuko dira txi-
rrindulariak, Sunbilla,
Doneztebeko bidegu-
rutzea, Legasako bide-
gurutzea, Narbarte,
Oronoz-Mugairi, Ziga
(Belaten barna), Irurita,
Elizondo, Otxondoko
gaina, Urdazubi, Zuga-
rramurdi, Berruet Ben-
ta,Sara,Lizaietakogai-
na eta Etxalarren barna

igaroondotik,PlazaZa-
harreanhelmugaratuko
dira partehartzaileak.
Aitzinetik izen eman

daiteke Beti Gazteren
webgunean. Federatu-
ek15euroordaindube-
harko dute eta federa-
tu ez direnek 20 euro.
Bertzela, egun berean
emandaiteke izenaHe-
rrikoEtxekoarkupetan,
7:00etatik08:30era.Ka-
su honetan, federatuek
20euroeta federatuga-
beek 25 euro.

IGANTZIKO MENDI
BIZIKLETA JAUTSIERA
MAIATZAREN 16AN
Hasierabateanmaia-

tzaren9anegitekoabal-
din bazen ere, azkene-
anmaiatzaren16anegi-
nen da Igantziko Bilto-
kik antolatutako Xabi
Telletxearenomenezko
mendi bizikleta jautsie-
rarenbosgarrenedizioa.
Euskadiko Openerako
puntuagarria izanen da
eta aldi berean, Nafa-
rroako txapelketa ere

bertan erabakiko da.
09:00etatik 13:00etara
eginen dituzte entrena-
menduak eta txirrindu-
lazaleen irteera ofizia-
lak15:00etanhasikodi-
ra. Beti bezala bi txan-
da eginen dituzte, Fra-
ingo Azkarate Harritik
abiatu eta herriko itu-
rrira bitarteko 2 kilome-
troak lotuz.

TXIRRINDULARITZA � BIDASOKO ITZULIA, FELIX ERRANDONEA ETA SALVADOR YANCI MEMORIALAK…

Txirrindulazaleentzat hilabete
polita izanen da maiatza

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Txirrindulariak iaz Lesakan, Salva Yanciren omenez egindako lehen martxan abiatzekotan.
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Hirugarren aldiz
Euskal Herriko
txapeldun
master60
kategorian

Apirilaren 19an jokatu
zen Arbizun master
mailako Euskal Herri-
kotxapelketaetamas-
ter30,master40,mas-
ter50 eta master60
mailako txapelak ba-
natuzituzten.Transbi-
dasoa-Euromaster tal-
deakbortz txirrindula-
riaurkeztuzituen irtee-
ran etamaster60mai-
lako txapela eskuratu
zuenLuzianoMitxele-
na lesakarrari esker.
Azken lau urteetan
master 60 mailako hi-
rugarren (2012, 2014
eta 2015) Euskal He-
rriko txapelketa lortu
duLuzianoMitxelenak.
Karrera nahasia izan
arreneta faborito izan-
da txapela etxerat
ekartzeaerdietsizuen.
Ibon Urtiaga 12. izan
zenhelmugan, IonZe-
berio 34. eta Txutxin
Fernandez55.helmu-
garatu ziren.

Pertsonaia
Luciano MITXELENA
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Manttale
bigarren izan
da taldekako
sailkapenean,
Irungo Erlaitzen
ondotik

TTIPI-TTAPA
Durangoko O ie r

Ariznabarretak,ordube-
te, 39minutu eta 21 se-
gundoko denborarekin
eta Uztarrotzeko Laura
Solak, 2ordueta 26 se-
gundokoarekin, irabazle
suertatuzirenapirilaren
19an jokatutako Bera-
koXI.MendiMaratoiEr-
dian, iazbezala.Arizna-
barretakezzuenarazo-
rik izan gizonezkoetan
irabazteko,Manttaleko
Didier Zagoren eta Be-
ñatMarmisollerenaitzi-
netik hurrenez hurren,
Larun mendia punturik
altuena zuen (900 me-
tro) eta 2.700 metroko
desnibela gainditu be-
har zuten 21 kilometro-
ko ibilbide gogorrean.
Irabazleak ezin izan

zuenberak iazezarri zu-
enerrekorrahobetu,or-
dubete, 37 minutu eta
30segundokoa. Ibardi-
neko tarteko helmuga,
150eurotansaritua,ere
berarentzat izan zen.
Emakumezkoetan,

Laura Sola izan zen
Berako kiroldegiko hel-
mugara iristen lehena,
AliziaOlazabalenetaAi-
tziber Ibarbiaren aurre-
tik.
538 korrikalarikpar-

te hartu zuten lasterke-
tan, haietatik 530 iritsi
ziren helmugara, Nafa-
rroako mendi lasterke-
ten koparen bigarren

proban. Jende aunitz
hurbildu zen lasterketa
ikusteraetaarazorikga-
be igaro zeneta egural-
dinahasia izanzuenpro-
bazdisfrutatzera.Esku-
aldeko eta Nafarroako
lehenbiziko korrikalaria
Iñigo Lasaga beratarra
izan zen, zortzigarren
postuan.
Taldekako sailkape-

nean Erlaitz talde irun-
darra izan zen garaile
eta Berako Manttale
Mendi Lasterketa Tal-
dea bigarren.

ABIADURAKO ESKALADA
TXAPELKETA BERTAN
BEHERA
Euriaren ondorioz

ezin izan zenAbiadura-
ko Eskaladako txapel-
keta jokatu bezperan.
Altzateko frontoiaren
kanpokaldekofrontoian
kokatutazeudenbi“bie-
tan” eskalatzea ezi-
nezkoa izan zen, hala
ere saiatukodirabertze
data batean egiten.
Gainontzeko ekin-

tzak behar bezala egin
ziren. Aizkoran jautsie-

ra posturako bi kanpo-
raketak euripean baina
arazorik gabe jokatu zi-
ren. Lehenengoan, Na-
farroako Bigarren Mai-
lakoan,Resano izanzen
hoberena (7:22), Min-
degiaren (8:06) eta Era-
soren (10:08), aitzinetik.
Azkenhau izanzenmai-
la galdu zuena.
Euskal Herriko Le-

hen Mailatik jausteko
kanporaketan, Ruben
Saralegik (21:17) maila
galdu zuen Juanjo Lo-
pezen aurka (20:58).

MENDI LASTERKETAK � APIRILAREN 19AN HAMEKAGARREN EDIZIOA BURUTU ZEN

Ariznabarreta eta Sola irabazle
Berako Mendi Maratoi Erdian

ESKUALDEKOAK
2 Didier Zago-Manttale
6 Unai Santamaria-Manttale
8 Iñigo Lasaga-Bera
14 AsierApezetxea-Arantza
35 AngeltxoAranibar-Bera
38 Miguel Solano-Etxalar
43 Daniel Iparragirre-Arantza
44 Mikel Altadill-Leitza
54 ImanolLukanbio-Arantza
57 Joseba Lasarte-Bera
58 Julen Errandonea-Bera
59 Agoitz Altzugarai-Lesaka
62 Oskar Ariztimuño-Leitza
64 Julen Lizarraga-Leitza
67 M. Angel Iñarrea-Baztan
72 Philippe Vacquie-Sara
81 Aritz Alunda-Baztan
84 Joseba Elizagoien-Bertiz.
86 Iñaki Zubieta-Bera
87 Jon Oskariz-Baztan
95 Gorka Bermejo-Leitza
96 René Irubetagoiena-Senpere
100 Ina Lasaga-Bera
102 Haritz Gaztelu-Baztan
115 Patxi Barberena-Baztan
116 Mikel Urtxegi-Igantzi
136 JexuxElizalde-Baztan
141 Josema Huizi-Bera
156 UnaiZamorano-Lesaka
157 XantiLertxundi-Baztan
165 CesarSarratea-Baztan
174 Mikel Viñao-Bera
177 JabierMikelperizena-Bera
179 Iban Zubieta-Bera
183 Julen Pikabea-Bera
184 Xabi Garmendia-Bera
190 Asier Irazoki-Bera
194 Jon Arangoa-Leitza
199 DaniEtxeberria-Baztan
205 Joxe Iturzaeta-Baztan
266 Mikel Inda-Bera
270 Tobi Ruiz-Bera
273 Ibai Berregi-Ituren
275 Iñigo Arrieta-Sunbilla
277 AndoniLasaga-Etxalar
278 Imanol Moreno-Bera
284 Txus Unsion-Bera
288 Aitor Berra-Senpere
294 Sergio Morate-Bera
299 Ugaitz Ado-Bera
308 Beñat Irazoki-Etxalar
315 Dani Narbarte-Goizueta
320 Unai Elizagoien-Bera
322 Eneko Andueza-Leitza
325 Iker Gomez-Leitza
329 Iñaki Zelaieta-Leitza
330 Ander Agesta-Arantza
331 Patxi Urtxegi-Bertizarana
332 Joseba Garcia-Sunbilla
334 J.MichelGoienetxe-Sara
350 Oihan Perez-Bera
357 JM Indakoetxea-Lesaka
358 Alexis Reberg-Senpere
364 Andrea Gouraud-Bera
380 Patxi Ariztia-Bera
383 Jabier Iparragirre-Arantza
386 Antonio Rodriguez-Bera
411 Mathieu Garat-Sara
435 GonzaloErrandonea-Sunbilla
440 Jon De la Cruz-Bera
441 Xabier Portu-Lesaka
454 Manuel Gouraud-Bera
457 JuaniGarmendia-Baztan
459 Markel Etxebeste-Bera
476 Andoni Lasaga-Bera
478 Totte Jauregiberri-Senpere
484 Asier Hernandorena-Leitza
488 Asier Etxeberria-Lesaka
503 MiguelAzkarraga-Baztan
512 Iban Etxarte-Baztan
517 Leire Portu-Lesaka
523 Aitziber Iturria-Bera
529 Azucena Carro-Sunbilla
530 A. Claudia Coelho-Sunbilla

UTZITAKO ARGAZKIAK

Goitiko argazkietan Ariznabarreta eta Sola helmugaratzen. Manttale bigarren izan zen
taldeka, Zago bigarren eta Iñigo Lasaga eta Andrea Gouraud eskualdeko lehenak,bertze
hainbaten artean. Bezperako abiadura eskalada lasterketa bertan behera eta aizkolariak.
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Erakusketak
ELIZONDO
Baztan eta Bertizarana-
ko margolarien lanak

Apirilaren 30etik
maiatzaren 2ra
Arizkunenean.

Solasaldiak
ITUREN
Literatur solasaldia
Maiatzaren 14an
Erraiak liburuaz, Herri-
ko Etxean, 19:30ean.

Tailerrak
ELIZONDO
Xaldun Kortin haurrekin
euskaraz jolasteko

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

IGANTZI
Udaberriko bestetan
Maiatzaren 1ean birzi-
klatze tailerra haurren-
tzat, 11:00etan, eskola
atarian. Eta 16:00etan
ogia egiten ikasteko
saioa Biltoki elkartean.

ETXALAR
Sukaldaritza begetaria-
noaren inguruan
Maiatzaren 8an Larra-
buruan, 17:30ean.

ELIZONDO
‘Nola solastatu jende

aitzinean’
Maiatzaren 9, 16, 23
eta 30ean eta ekaina-
ren 6an emakumeen-
tzako, euskaraz, doan,
Arizkunenean (09:00).

Diabetesari buruz
Maiatzaren 13, 20 eta
27an 11:00etan Osa-
sun Zentroan.

DONAMARIA
Kulturaldiaren baitan
Maiatzaren 15ean talo
tailerra, 19:00etan.
Maiatzaren 16an hau-
rrentzat tailerra Etxepa-
re lehiaketako lanetan
oinarrituz.

Antzerkiak
DONAMARIA
Antzezlana Jauregian
Maiatzaren 17an
19:00etan.

Kontzertuak
SARA
Kantaldia elizan
Apirilaren 30ean Er-
launtza eta Ortzaiztarra
abesbatzak, 21:00etan.

BERA
Dama eta La Bona Dea
taldeak

Maiatzaren 1ean Gaz-
tetxean, 22:00etan.

Musika Eskolakoen
entzunaldiak Musika
Eskolan

Maiatzaren 12an hai-
ze-instrumentuen
saioa, 17:30ean.
Maiatzaren 13an gita-
rra entzunaldia (18:00).

DONAMARIA
Malerreka Kantuz
Maiatzaren 2an
12:00etan.

IRURITA
Ahots kontzertua
Maiatzaren 1ean Bar-
tzelonako Ampacanta
eta Elizondoko abes-

batzak, elizan (20:00)

ELIZONDO
Musika eta dantza
Maiatzaren 2anMusi-
ka Eskolako akordeoi
orkestra, Elizondoko
Recreo Banda eta
Baztango dantzariak
Lur Aretoan, 17:30ean.

ETXALAR
Kantu-bazkaria
Maiatzaren 9an Hen-
daiako kantariekin,
Larraburuan.

ZIGA
Musika Eskolakoak
Maiatzaren 5ean
eskolan.

SARA
Urrats gaua
Maiatzaren 9an Kale-
ra, Damba, Itziarren
Semeak...

LESAKA
Kontzertuak
Maiatzaren 9anMusi-
ka Banden alardea,
17:30etik aitzinera.
Maiatzaren 16an Iru-
ñeko orfeoia, elizan,
20:00etan.

Bertsoak
GOIZUETA
Txino auzoko festetan
Maiatzaren 1ean Xa-
bier Legarreta eta Julio
Soto Zubiondon
20:30ean.

LEITZA
Bertso bazkaria
Maiatzaren 9an Aitor
Mendiluze eta Jone
Uriarekin, 14:00etan.

GARTZAIN
Bertso-afaria
Maiatzaren 23an Julio
Soto eta Andoni Ega-
ñarekin.

Dokumentalak
IGANTZI
‘Jostunak’ ikusgai
Apirilaren 30ean es-
kolan, 19:30ean.

ELIZONDO | 2015.05.09
‘Nola solastatu jende aitzinean’
emakumeetzako ikastaroa

Maiatzeanetaekaineanbortzsaio
eginendituzteEstiRedondorekin.
Emakumeendako da, euskaraz
etadoan. IzenaBerdintasunZer-
bitzuanemanapirilaren30erako.

Solasaldiak

DONEZTEBE | 2015.05.08
Ahari lehiaketa, artisauak eta
merkatariak Udaberriko Ferian

VIII. ahari lehiaketak, ingurueta-
koartisauenerakusketaketaDo-
neztebarrakMerkatari eta Zerbi-
tzu Elkartekoek jarritako postue-
kinosatuduteaurtengoegitaraua.

Azokak

IGANTZI/ARANTZA/ARESO
‘Jostunak’ dokumentala
hainbat herritan ikusgai

Jostunak; herritarren boronda-
teakjositakoistoriobat.GureEs-
ku Dago dinamikak egin duen
dokumentala ikusgai izanen da
Igantzi, Arantza eta Areson.

Dokumentalak

apirilak 30 - maiatzak 14

PROPOSAMENA
SENPERE
32. Herri Urrats
Senpereko lakuan

Ipar Euskal Herriko
Ikastolek antolatutako
besta haundia maia-
tzaren 10ean iraganen
da, beti bezala, Senpe-
reko aintziran. Erran be-
harrik ez dago ekitaldi
jendetsua dela. Iaz,
erraterako, 5.000 lagun
bildu ziren. Dirua biltzea
da bestaren helburua,
eta aurtengoa nagusiki
Ziburuko ikastolari la-
guntzeko izanen da.
Aukeratutako leloa be-
rriz, @xik ikastola@ da.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58
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ARANTZA
‘Jostunak’ ikusgai

Maiatzaren 2an Bas-
kulan, 17:00etan.

ARESO
‘Jostunak’ ikusgai

Maiatzaren 8an uda-
letxean, 19:00etan.

LEITZA
Amnistia mugimendua-
ren bilakaeraz bideo
emanaldia

Maiatzaren 9an Ate-
kabeltzen (11:00). On-
dotik mahai-ingurua.

Ospakizunak
IGANTZI
Udaberriko bestak
Apirilaren 30etik
maiatzaren 3ra.

LEITZALDEA
Natur Bideen Eguna
Maiatzaren 3an
Plazaolan.

LEITZA
Amnistia Eguna
Maiatzaren 9an.

DONAMARIA-GAZTELU
Kulturaldia
Maiatzaren 13tik
17ra.

SENPERE
Herri Urrats besta
Maiatzaren 10ean.

GARTZAIN
Asteburu berezia
Maiatzaren 21 eta
22an.

Bestak
GOIZUETA
Txino auzoko festak
Maiatzaren 1 eta 2an.

IRURITA
Herriko bestak
Maiatzaren 13tik
17ra.

URDAZUBI
Herriko bestak
Maiatzaren 13-17.

›

Gurasoenpremiak asetzeko helburuarekin sor-
tutako ataria da guraso.com. Eta web orrian

diotenez, egitasmoa «bizi dugun garaiotako on-
dorio zuzenada: amatasunaeta aitatasunaegungo
gure gizarte berdinago honetara ekartzeko saioa,
gisa aunitzetakoak baitira guraso berriek topatu-
ko dituzten arazoak seme-alaben hazkuntzan us-
tezko xamurtasunaren ordez estresa barra-barra
dabilen gizarte honetan: haurdunaldi eta erditze
zailak, haurtzaindegiak gainezka, lana eta gura-
sotasuna ezin eramatea, heziketaren joera berri-
tzaileak, bikote banaketaren alternatiba betiere
mingarria, guraso adinduxeak ugaritzea, sexu-
bazterketa sentitzea,...». Gurasoak eta guraso-
gaiak informazio berezituz elikatu nahi ditu
guraso.comek eta behar horri erantzun nahian,
baliabide egokiak bilduko dituen webgunea izan
nahi du.

Inoizko sonoritaterik trinkoenarekin ageri zaiguSeiurte taldea Ezpalak izeneko disko berrian.
Aurrerapauso galanta. Ezagun da, betidanik,
Seiurtek ahalmen haundia duela melodia disti-
ratsuak hegan jartzeko, insturmental oparo eta
sendoen gainean oinarrituta. Ezpalaken, baina,
taldeak lortu du haratago joatea, orain arte Seiur-
teri ezagutzen genizkion bertuteak, melodikoak
eta erritmikoak, modu ezin bateratsuagoan age-
ri zaizkigulako disko berrian. Taldeak inoiz era-
kutsi duennortasunartistikorik sendoenaren aitzi-
nean gaude. Zortzi dira disko berriko kantuak.
Gisa berean, aipatu, taldea Iñaki Elortzak (gita-
rra), Ekain Elortzak (bateria), Julen Oarbeaskoa
(baxua) eta Iokin Elortzak (gitarra eta ahotsa)
osatzen dutela. 1998an kaleratu zuten berrizta-
rrek maketa eta geroztik, bertze bederatzi disko
ere egin izan dituzte. Ezpala hamargarrena dute.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Promomusika, 2015

Ezpalak

Musika

SEIURTE

Gurasoen premiak
asetzeko webgunea

Internet

GURASO.COM

PabloAntoñanairakurtzeaamets,fantasiaetairreal-
tasun lurraldeansartzeada.Kronika txikia lanean,

familiarengainbehera, jauntxogailenakbaitziren,hala-
ko burlaize eta poz neurtu batez deskribatzen digu.
Ezdagosentimentalismoarentzakolekurik,bai,ordea,
malenkonia goibel baten zantzuak. Ukitu groteskoak
badira ere nagusi, bada halako atsegin pertsonal bat,
ezin bikainago deskribatutako Mª Josefa Marañon
mirabeak, bereugazabenheriotzaaipatzean. Erail di-
tuztelakoberria jasotzenduenean–gerrabaita,gerra
beti–, bihotzean bi sentimendu kontrajarri nahasten
zaizkio: batetik berak, kearen usaina zer den baitaki,
kearenusainaezagutzenbaitu–heriotzarenespektroa,
bakardadea,amorrua,nazkaetaetsipenaezagutzea-
ren pareko baita–, ulertzen du soldaduek arpilatzea,
gurebizitzakmendeetanzeharmenderatudituztenak
hiltzea ere; bertzetik, etxean emandako urteak aunitz
direlasentitzendu,urteaunitz leial,esanekoetazintzo
izanez, basakeria hori ez kondenatzeko.

Pamiela, 2015

Kronika Txikia

Liburua

PABLO ANTOÑANA

Azokak
ERRATZU
Baztango artisauak
Maiatzaren 2an pla-
zan, 10:00-14:00.

DONEZTEBE
Udaberriko feria
Maiatzaren 8an.

Lehiaketak
BERA
Argazki rallya
Maiatzaren 9an LHko
ikasleentzat, Ricardo
Barojan, 10:00etan.

ELIZONDO
Santio bestetako kartel
lehiaketa

Maiatzaren 31rako
aurkeztu behar dira.

Mendi irteerak
ETXALAR
II. Mendi Itzulia
Maiatzaren 2an.

Zanpingorriren
ateraldiak
Maiatzaren 3an Berti-
zera, 08:00etan.
Maiatzaren 10ean
Herri Urratsera (08:00).
Maiatzaren 17an Iru-
belakaskora (08:00).

BAZTAN
Mendigoizaleen
ateraldiak
Maiatzaren 3an Zu-
garramurditik Baztango
XXII. Mendi Itzuliaren
zatia (08:00).
Maiatzaren 10ean
Amaiurtik Senperera,
07:00etan abiatuta.

LESAKA
Donostiatik Zarautzera
Maiatzaren 3an,
07:15ean Lesakatik.

BERA
Mendi Itzulia
Maiatzaren 17an.

DONAMARIA
Bi ibilbide aukeran
Maiatzaren 17an
10:30ean abiatuta.
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mun. Bulegoa izateko
prestatua.�609445769.
LESAKA. Osiña arro-
pa-denda salgai. �667
973563 / 948 637951.
DONEZTEBE . 133
m2kobajerasalgai, Lei-
tzako bidean, 66. zen-
bakian. Prezio interes-
garria.Saltzekopremia.
�948 456010.
LESAKA.Haizeguaos-
tatua salga i . � 677
594893.

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).

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

tuta. 153.000euro.�655
826221.

ELGORRIAGA. Pisu be-
rriztatua salgai. �629
734263 (arratsaldez).

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

DONEZTEBE.Duplexa
errentan emateko. Su-
kaldea, egongela, ko-
muna eta 2 logela. 300
euro. Pisua estrenatze-
kodago.�674847735.

eta trastelekuarekin.
Egokitua dago, bista
onak eta ongi komuni-
katua. �687 926414.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

BERA. Berako bikote
gaztebatekBeranetxe-
bizitza edota baserria
errentan hartuko luke.
�664 386589.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

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-

DONEZTEBE. 2 loge-
l ako p isu a rg i t sua
errentan emateko. 300
euro.�667334139/618
834892.

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

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 228,00

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

(apirilaren 10etik 17ra bitarteko prezioak)
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LESAKA. Bittiria karri-
kandagoen janari-den-
da errentan eman nahi
da. Negozioz aldatze-
ko aukera ere bada.
�616 889459.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan hartzeko

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

LURRAK/ORUBEAK
salgai

SUNBILLA. Etxeaerai-
kitzeko5.000m²kopar-
tzela urbanizatua sal-
gai. �699 146685.

ZERBITZUAK
denetarik

LANA
eskariak

ARANTZA. Neska bat
etxeko lanetan, zerbi-
tzari, sukaldari lagun-
tzaile, umeak eta adi-
nekoak zaintzen ariko
litzateke.�606304610.
Emakumezkoa adine-
koak zaintzeko prest.
Bertakoa eta esperien-
tziaduna.�606552350.
Doneztebeko neska
euskaldun bat dende-
tandependienta,adine-
ko pertsonak zaintzen,
etxeakgarbitzen, zerbi-
tzari, sukalde laguntzai-
le edo administratiba
bezala lanean aritzeko
prest Malerreka, Baz-
tan aldean. Kotxe pro-
pioarekin.�649901395.
42 urteko emakumez-
ko langilea,arduratsua,
exijentea, itxuraonekoa
etaesperientziarekin lan
bila: etxe eta enpresak
garbitzen edota adine-
koak eta haurrak zain-
tzen. �634 740317.

LANA
eskaintzak

ZUGARRAMURDI. Ja-

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

ANIMALIAK
salgai

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

Astoemeaksalgai, ko-
loregisa, tamainaertai-
na etamantsoak. Bela-
gian egondakoak. Ama
oso ona, kume jaiobe-
rriarekin. Bi urtekoa.
Bertzea, oso polita eta
ona. Prezio negoziaga-
rria. �690 181644.

ANIMALIAK
galdu/aurkituak

ETXALAR.2urtekobe-
horra galdu da. Azken
aldizapirilaren9koarra-
tsaldean ikusia, Zuga-
rramurdirako errepide-
an, herritik hurbil. Ala-
zan kolorea, joare pu-
lunpa, bi belarrietan
arraila eta eskuinekoan

punta motza. Eskuine-
koarrailaapenasnaba-
ri zaio. �686 673105.

MOTORRAK
salgai

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

PeugeotPartnerautoa
salgai, 90 zaldi. Arras
egoeraonean.Ongizain-
dua. Extrak. 2010ekoa.
�699 375558.

Traktorea salgai, BJR
modeloaF-672.Remol-
kea trakzioarekin.3.200
ordu.Konpromisorikga-
be ikus daiteke. �661
845057.

DENETARIK
salerosketak

ORONOZ. Egurra xe-
hetuasalgai. Pagoaeta
haritza. Etxera erama-
nen da. �676 242520.

Zortzi marmolezko
mahai salgai, zortzi la-

gunendako (oktogona-
lak). �948 585036.
SUNBILLA. Su egurra
salgai, loteanedoxehe-
tua. �659 867287/ 699
461394.
Sei altzairuzko frega-
dera salgai, haundiak,
1,5 metro luze, forma
borobildunarekin.�948
585036.
Gasezko sukalde in-
dustriala salgai. �948
585036.

BCSdiskoasalgai.400
eurotan.�680 265671.

DENETARIK
galdu-aurkituak

LESAKA. Bizikleta bat
aurkitu dute. �948
637947.

BORTZIRIETAKO
OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN
MANKOMUNITATEA
31760 ETXALAR

FAMILIA LANGILEEN ORDEZKAPENAK
EGITEKO LAN POLTSA OSATZEKO DEIALDIA

Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak familia
langileen lan-poltsa osatu nahi du etxez-etxeko zerbitzuan
ordezkapenak egiteko.

Baldintzak:
- Gidatzeko baimena eta kotxea izan.
- Euskalduna.
Kontuan hartuko dira egindako ikastaroak eta lan esperientzia.
Deialdian parte hartzeko eskaera, kurrikuluma eta ikastaro eta
lan esperientziaren egiaztagiriak aurkeztu beharko dira maia-
tzaren 20ko eguerdiko 12ak baino lehen Mankomunitateko
bulegoetan, Etxalarren.
Baldintzen edo proben inguruko informazioa jasotzeko, deitu
948 635 036 telefonora.

Etxalarren, 2015eko apirilaren 19an
PRESIDENTEA

Miguel Maria Irigoyen Sanzberro

BORTZIRIETAKO
EUSKARA
MANKOMUNITATEA
Herriko Plaza, 7 / 31790 ARANTZA

BEGIRALEEN LAN-POLTSA
Bete beharrekoak:
- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
- Gutxieneko adina: 16 urte
- Euskaraz jakitea (C1 mailako titulazioa edo mankomunitate-
aren 2B mailako proba gainditua)

Eskaerak:
- Eskaerak maiatzaren 20ko 12:00ak baino lehen aurkeztu
behar dira, helbide honetan: Herriko Plaza, 7. 31790 Arantza.

- Eskaerak ezin dira e-Postaz bidali.

Informazioa:
- Deialdia www.bortziriak.org webgunean dago ikusgai.
- Informazio gehiago nahi izanez gero deitu beheko telefono-
ra, edo idatzi e-Postara.

Arantzan, 2015eko apirilaren 23an
Mankomunitateko lehendakaria, Ander Almandoz Indakoetxea

Tel. 948 634 125 / e-Posta: euskara@bortziriak.org
www.bortziriak.org
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URKI BERTIZ GRA-
JIRENAk apirilaren
25ean 2 urte bete
ditu. Aunitz urtez!
Muxuak Sunbilla
eta Labaiengo fa-
miliak eta berexiki
Joanes, Ekiñe eta
Joneren partetik!

ELORRI eta AIERT AROTZENA PORTU
lesakarrek 4 urte beteko dituzte
maiatzaren 6an. Zorionak eta
launa muxu haundi familoia osoa-
ren eta berexiki Orti eta Lexuri
anai-arreben partetik.

Berako AINHOA
DEL POZO
RIOPEDREk 2
urte bete ditu
apirilaren 22an.
Zorionak eta
aunitz urtez.
Muxu potolo bat.

Sunbillako MARI KRUZek apirilaren
30ean urteak beteko ditu. Aunitz
urtez familia guztiaren baina bere-
xiki zure ilobak Iraide, Garaine eta
Ibaien partetik. Zeinen ongi pasa
genuen bizikleta ibilaldian. Hurren-
goan berriz. Egun ona pasatu eta
afari goxoa guri prestatu. Muxuk.

Urdazubiko LOREA
GOMEZ GOIETXEk
sei mertxika-lore
bilduko ditu maia-
tzaren 4an. Fami-
liaren partez, pin-
pilinpauxa-mu-
suak eta irri lore-
tsuak. Aunitz urtez

JONE ORUBE URIAk apirilaren 17an
5 urte bete ditu. Zorionak etxeko
erreginari etxekoen partetik eta
batez ere Maialen eta Irati
ahizpen partetik.

Igantziko ANE
TELLETXEAk 9
urte beteko ditu
maiatzaren 4an.
Zorionak familia-
ren partetik eta
berexiki Markel
eta Aimar anaien
partetik.

Zorixonak maitxiak! Egun on-ona
pasa. Muxu haundi bat familia
guztiaren partetik.

Amatxi JUANA MARIk urteak beteko
ditu maiatzaren 9an. Zorionak eta
aunitz urtez amatxi, Urko, Mikel,
Anne eta Elain-en partetik, muxu
aunitz.
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