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Ingeniaritza Informatikoko ikasketak egiten
ari da Donostian, baina trikitixako botoiak as-
tintzeagatik egin da ezagun 20 urteko etxa-
lartarra. 5 urterekin hasi zen ikasten etxean,

ahizparekin, eta geroztik liluratuta dauka tri-
kitixak, bere egunerokoaren parte izateraino.
Urteotan ahizpak eta biek 27na txapel lortu
dituzte, eta erromeriaz-erromeria ere bada-

biltza. Urrutirago ere ailegatu da Itsaso: triki-
tixarekiko afizioak mundu mailan ezaguna
den Carlos Nuñez gaiteroarekin Europan
barna kontzertuak ematera eraman baitu.

Itsaso ELIZAGOIEN BIZENTE | Etxalarko trikitilaria

«Gauza haundi batean parte hartu arren,
ez dut inoiz atzenduko nondik natorren»
G. PIKABEA | ETXALAR
NondiksortuzaizuCar-
los Nuñezekin trikitixa
jotzeko aukera?
CarlosSaura zinemazu-
zendariezagunajotaribu-
ruzkopelikulabatgraba-
tzen ari da eta horretara-
kohainbatartistenlagun-
tza izan du: Sara Baras,
Ara Malikian eta Carlos
Nuñezena,bertzeakber-
tze.Nuñezenlanapeliku-
larako Aragoiko jota bat
grabatzea zen. Zerbait
ezberdinaegitekoasmoz,
hainbat tokitakomelodi-
ak hartuz jota bat egitea
pentsatuzuenetahorien
arteanEuskalHerrikofan-
dangoasartuzuen.Trikiti-
laribilahasietaYoutuben
ahizpa eta bion bideoak
ikusi zituenean, gustatu
etanirekinharremanetan
jarri zen. Horrelaxe hasi
zendena. Vigon (Galizia)
egon nintzen estudioan
grabatzen, ondotik Ma-
drilen filma grabatzeko
eta orain, Carlosekin
kontzertubatzukematen
ari naiz.
Nolakoesperientziaiza-
ten ari da?
Carlos Nuñezekin jotze-
ko aukera izatea amets
bat egia bihurtzea izan
da. Barañainen egin
nuenlehenbizikokontzer-
tua hagitz berezia izan
zen: batetik,berekintau-
la gainean nengoen le-
henbizikoaldia izanzela-
ko, eta bertzetik, inguru-
ko jendea ikustera joan
zelako. Inoiz atzenduko
ezdudanegunhorietako
batizanzen.Esperientzia
izugarriaizatenarida.Ba-

rañaingoarenondotikge-
hiagotan jo izan dut eta
orain emanaldi gehiago
agertzen ari dira. Mar-
txoan Luxenburgo eta
Frantziara joatekoa naiz
eta ekainean bertze bat
eginen dugu Frantziako
Tolosan. Aunitz ikasten
ari naiz eta betirako ez
dela badakidan arren,
irauten duen bitartean
ahalik eta gehien apro-
betxatzen saiatuko naiz.
Nolako martxa duzue
kontzertuetan?
Carlosek kontzertuak
espektakulubihurtzendi-
tu eta hortaz, nahiko in-
tentsoakizatendira.Kan-
ta batzuetan dantzatu,
bertzeetan trikitixa jo eta
bertzebatzuetantrikitixa
jo eta dantzatu egin be-
har izaten dut.

Gustura segiko zenu-
ke?
Bai, noski. Carlosek dio
berarekin eraman nahi
nauela munduan barna
kontzertuakematera.Ho-
rregatikbereerrepertorio
guztia ikasten ari naiz.
Halere,halakogauzahan-
di batean parte hartzea
gustatukobalitzaitere,ez
dut inoizatzendukonon-
dik natorren eta zer nai-
zen.Ahizparekinetaerro-
meria taldearekinerese-
gitunahikonuke,horixe
delako bizia ematen di-
dana eta gehien gusta-
tzen zaidana.
Zerdatrikitixazuretzat?
Ezdutnireegunerokota-
sunatrikitixarikgabeima-
jinatzen.Nazkatuta,hase-
rre, nekatuta, triste... ba-
nago trikitixa jotzen hasi

eta dena atzentzen zait.
Deskonektatzekotresna
modura erabiltzen dut.
Hemendik aitzinera
zein asmo dituzu?
Carlosekin ditudan kon-
tzertu horiez gain, Eus-
kalHerrikoTrikitixaElkar-
teakurteroateratzendu-
enGeureKolkotikproiek-
tuan parte hartuko dut.
Erromeriekin jarraitzeko
asmoa ere badugu, bai
taldeanetabaiahizpaeta
biokbakarrik ere. Etorki-
zun laburrean, berriz,
ikasketak bukatu nahiko
nituzke. Carlosekin kon-
tzertu gehiagotan ere
gustura joko nuke. Mo-
mentu honetan horrela-
koametsbat lortuondo-
tik, zein helburu dudan
erantzutea ez da erraza,
aspaldinirehelburuakbe-
te ditudala iruditzen zai-
dalako. Baina ahizpare-
kinCDosobat ateratzea
helburupolita izan liteke.
Zerbaitgaineratukoze-
nuke?
Ametshaubetetzekoegin
dudanbideaezdutbaka-
rrikegin.Horregatikeske-
rrakemannahikonizkie-
ke gurasoei bizia ema-
teazgain,bidearenhasie-
ra non zegoen erakutsi
eta ordutik gaur arte de-
na emateagatik; ahizpa-
ri emandako pausu ba-
koitza elkarrekin egitea-
gatik;bideantrabakjarri-
takopertsoneihoriekere
gainditzen ikasi dugula-
ko; betiko lagunei ni
aguantatzeagatik eta bi-
dean egindako lagunei
nirekin gelditzea erabaki
duzuelako.

UTZITAKO ARGAZKIA

Carlos Nuñez gaitero ezaguna (ezkerretik hasita bigarrena) eta bere taldekideak, tartean
Itsaso Elizagoien etxalartarra trikitixarekin.

IBILBIDEA
«5 urterekin hasi nin-
tzen trikitixa ikasten
etxean. Pandereta
klaseak ere adin
horrekin hasi nituen.
Lehenbiziko txapelke-
ta zazpi urte nituela
egin nuen Etxalarren,
ahizpa trikitilari nuela.
Ordutik hainbat txa-
pelketetan parte hartu
dugu, 27na txapel lor-
tuz; baina gehienetan
ahizpa panderoarekin
eta ni trikitixarekin. 13
urte nituela erromeria
talde batean hasi nin-
tzen, ahizpa lagun.
Gaur egun, oraindik
hor gabiltza plazaz-
plaza. Bikote forma-
tuan ere jotzen dugu».
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G. PIKABEA
Urtean mila bikotetik

goiti bereiztendiraNafa-
rroan.HalaxedioteNafa-
rroakoEstatistikaInstitu-
tuarendatuek.2014koak
diraazkendatuaketaor-
duan1.321bikotebanan-
du ziren. 2003az geroz-
tiko datuei erreparatuz,
2013anerregistratuziren
banaketa guttien, 1.102,
eta2006angehien,1.566.
Banandutakoerdiakbai-
no gehiagok seme-ala-
bakdituzte. Lautikbatek

seme-alaba bakarra eta
bertze lautikbatekbi.Bi-
kote harremana bukatu
eta tartean haurrak dau-
denean zaildu ohi dira
kontuak, zaintza antola-
tzerakoan, hain zuzen.
Zaintzapartekatua–zain-
tzaren ardura bi gura-
soekdutenean–alabana-
kakoa –bietako batek
duenean– izan daiteke.
Zaintza eredua edozein
delaere, lehentasunase-
me-alabekizanbehardu-
tela agintzen du legeak.

Bereizi eta seme-ala-
benzaintzaadostuduten
hiru lagunengana jo du
TTIPI-TTAPAk. Hori bai,
benetako izena anoni-
moan gorde diegu.

HIRU SEME ETA
ZAINTZA PARTEKATUA
Mirenduelabiurtebe-

reizizenetahirusemeen
zaintza adostea tokatu
zitzaion.Zaintzaparteka-
tua dute: «aste batez
umeak aitarekin egoten
dira eta bertze aste ba-

tez nirekin». Etxebizitza-
rekin Miren gelditu zen:
«etxearekin lotura haun-
dia neukalako. Horreta-
rako,etxearenbalioerdia
bikotekideohiariematea
adostu genuen. Gaur
egun,aunitzkostatzenari
zaidanerabakiada».Be-
re hasierako asmoa
«umeak etxean gelditu
etagumugitzeazen.As-
tebatnietxetikkanpoeta
bertzeastebataitaetxe-
tik kanpo». Baina ez zu-
ten hala egin: «hezitzai-

leak eta terapeutak epe
luzerahorikaltegarriaiza-
nen zela erran ziguten,
eta hortaz, haurrak mu-
gitzea erabaki genuen».
Zaintzapartekatuaau-

keratu bazuten ere, Mi-
renezdahorrenaldekoa:
«mundu guztia parteka-
tuaren alde dago, baina
emakumearenaurkadoa.
Bakarrik, soldata xume
batekin, ezin da gastu
guztiei aurre egin».
Bereizi aitzinetik tera-

pia bat egin zuten, eta

GIZARTEA � ZAINTZA PARTEKATUA

Aita, ama
ala biak?
Bikotearengandik banatu eta
seme-alaben zaintza adostu
duten hiru lagunekin solastu da
TTIPI-TTAPA

Harremana bukatzea erabakitzen duten bikoteen
erdiak baino gehiagok seme-alabak dituzte.
Tartean haurrak daudenean zaildu ohi dira
kontuak, haurren zaintza antolatzerakoan. Gaur
egun, guraso gehienek zaintza partekatuaren
alde egiten dute.

Seme-alaben zaintzan gauzak aldatzen ari direla baieztatu digu
Saragueta Aholkularitzako Borja Mugica abokatuak: «orain arte,
zaintzaeredurikohikoenabanakakoa izanda,bertzerikezze-
goelako. Gaur egun, partekatua onartu zenetik, gero eta
gehiagodirazaintzapartekatuarenkasuak».Nafarroan
2011nonartuzenzaintzaarautzenduen legea:3/2011
Foru Legea, martxoaren 17koa, seme-alaben jagole-
tza gurasoen bizikidetza hausten den kasuetarako
arautzenduena.Abokatuakxehetasunakemandizkigu:
«zaintzamota erabakitzerakoan, epaileak beti seme-
alaben interesa kontuan izan behar duela dio legeak
eta guttienez gurasoetako batek eskatu behar du zain-
tzapartekatuaizatea».Horrezgain,«epaileakseme-alabek
gurasoekiko duten harremana, guraso bakoitzak haurrekiko
betebeharrakbete dituen ala ez, gurasoen lan-bizitza kontziliatze-
ko aukerak, gurasoen arteko harremanak nolakoak diren eta abar
kontuanhartubehardituzaintzamotaaukeratzerakoan».Haurren

heldutasunmailarenarabera, seme-alaben iritziaereaintzathartu
behar du, «12 urte baino gehiago badituzte». Eta «egokiena zain-

tza partekatua dela erabakiz gero, elkarbizitzarako erregi-
men bat ezarriko du, gurasoek beraien eskubide eta
betebeharrak ekitatez balia ditzaten ziurtatuz».
Zaintza partekatua «aukera ona» dela dio, baina
«gurasoen arteko harremana egokia bada, eta
beti ere, argi badute interesbakarra seme-alaben
ongizatea dela».
Bere lanean denetariko kasuak ezagutu ditu, eta
seme-alabenzaintzatarteandenean,«zailenaelkar-
bizitzaantolatzeaetabetebeharekonomikoakzehaz-

tea izaten dela» azaldu digu, «bien artean duten etxe-
bizitzaren banaketarekin hasita». Benetako kasu bat ere

aipatu digu: «Euskal Herrian bizi den batena da. Bere bikotekide
ohia alemaniarra da eta bien semeaAlemaniara eramandu. Zain-
tza partekatu ezaren kasu latzetako bat da».

«Zaintza mota erabakitzerakoan, epaileak beti seme-
alaben interesa kontuan izan behar duela dio legeak»

� Borja MUGICA I Saragueta Aholkularitza, Bera

«Zaintza parteka-
tua aukera ona da,

gurasoen arteko harrema-
na egokia bada eta argi ba-
dute interes bakarra seme-
alaben ongizatea dela»

Borja MUGICA,
Abokatua
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ondotik,NafarroakoGo-
bernuarenzerbitzubaten
bidez, bitartekari baten
laguntza jaso zuten: «bi-
tartekarihoneklaguntze-
ko baldintza bakarra de-
nean ados egotea da,
bertzela, banaketa ezda
gauzatzen».Mireneniru-
diko, «gauza aunitzetan
behartua zaude ados
zaudela erratera». Dena
den, «zailena erabakia
hartuetasemeeierratea»
izan zela kontatu digu.
«Egunbatzukberaiekga-
be bizitzen ohitzea» ere
gogorra egiten zaio.
Mirenen arabera,

«konponbideonbatbila-
tzeko beti batek amore
emanbehardu,bertzela
ezinezkoa da». Bere ka-
suan, «bertze aukerarik
ezzegoelako»adostuzu-
ten zaintza partekatua.
«Zaintzapartekatuaries-
kerumeekaitairabazidu-
te. Orain arte ez zeukan
denborarikberaiekinego-
teko eta beno, alde ona
begiratu behar».

BI SEME ETA
ZAINTZA PARTEKATUA
«Bizitzanaitzineraegi-

teko haurrek biak behar
gaituzte: ama eta aita».
Halaxe uste du Leirek.
Zaintzapartekatuarenal-

dekoada,«betiere inola-
ko indarkeriarikezbada-
go». Eta bikote-ohia eta
biak banatu zirenean,
zaintza eredu hori auke-
ratuzuten:«arazoagurea
zen, ez haurrena. Gura-
soakdaudeelkarrekinbi-
ziezindirenegoeran,hau-
rrekezdutegurasoenara-
zoa ordaindu beharrik».
Azaldu digunez, «beti
haurren ongizatea bila-
tzensaiatugara,gureon-
giezaaldebaterautzieta
ustez haurrentzat ego-
kiena zena egiten».
Familia bakoitzaren

«errealitatea ezberdina»
dela azpimarraitu digu,
eta era guztietako kon-
ponbideak daudela. Eu-
ren kasuan, haurrak ha-
mabortzero etxez alda-
tzendira,hamabortzegu-
nez guraso batekin eta
hurrengohamabortzegu-
nez bertzearekin daude.
Bereizteko pausua

«zaila»eginzitzaiolaaitor-
tu digu, baina «momen-
tuotan egoera berri hau
onartzea kostatzen» ari
zaiola ere onartu digu:
«haurrakeguneroikusdi-
tzaket, baina nirekin ez
dauden hamabortzaldi-
ak gogorrak egiten zaiz-
kit. Etxera joatean baka-
rrik zaude eta bakarda-
dea gogorra da». Dena
den, «mantso-mantso
egoera onartzen» ari de-
ladio,eta«aitzineranoa».
Haurrek«dutenerrea-

litatea onartzen dutela»
uste du, «ongi ikusi nahi
gaituzte eta dagoenare-
kinaitzineraeginbeharra
dago. Bueltarik ez duen
harreman bat denboran
luzatzea ere ez da ona,
gehienetanhaurrengatik
luzatzenda,bainaharre-
mana ez badoa, etxeko
giroaereezdaonaizaten
eta haurrek dena suma-
tzendute».Bereizteaera-
bakizutenean,Nafarroa-
koGobernukobitarteka-
ribaten laguntza jasozu-
ten: «zerbitzu hau erabi-
liz,hitzarmenerregulatzai-
lea egin genuen.
Momentu«latzak»di-

rela kontatu digu Leirek,
«gurasoak beraien arte-

anhagitzhaserredauden
uneak», baina garbi du
zerdeneginbehardena:
«beti haurren ongizatea
bilatu behar da».

BI ALABA ETA
ZAINTZA PARTEKATUA
«Bizitzako aldaketa

guztiak bezala, hasieran
gogorra izan zen, baina
denborarekingauzakho-
betzenjoandira».Amaia-
ren hitzak dira. Duela bi
urteetaerdibananduzen,
eta bi alaben zaintza an-
tolatu behar izan zuten:
«Alabekinahaliketaden-
bora gehien pasatzeko
guztientzathoberenazen
bidea hautatu genuela»

adierazi digu. Izan ere,
bere ustez, «posible da»
konponbide on bat bila-
tzea:«solasteanetairten-
bideakbilatunahiizatean
dago gakoa».
Zaintza partekatua

egokia ikusten du. Edo-
zeinmoduz,gaineratudi-
gunez, «kasu bakoitza
mundu bat da eta hori
horrela den heinean, ez
nintzatekeausartukobe-
ti zaintza partekatua
%100eanegokienadela
erratera». Euren kasuan,
zaintza adosterakoan ez
zutela arazorik izan kon-
tatudigu:«GizarteZerbi-
tzuen bidez, bitartekari-
tza prozesu batean par-

tehartugenuen,etaber-
tze zenbait gaien artean,
alaben zaintza adosten
lagundu ziguten».
Banaketaren aitzine-

tik, ordea, «ohituta zau-
den egunerokoa atzean
utzi eta etorriko zenaren
beldur»sentituzelaaitor-
tudigu,«umeekaldaketa
nola hartuko zuten eta
horrek beraien bizitzan
zein ondorio ekarriko zi-
tuen buruari buelta au-
nitzemannizkion».Azke-
nean,baina,haurreibana-
keta ez omen zitzaien
«hain arraroa» egin, «le-
hendik gurasoak bana-
tuakdituztenlagunakba-
dituztelako».

ZAINTZA-PARTEKATUA
«Zaintza-partekatua ez
zait egokia iruditzen,
emakumearen aurka
doa. Soldata xume
batekin, ezin da gastu
guztei aurre egin»

Miren
Hiru semeren ama

Gurasoenbanaketakhaurrekdituzten
zenbait jokaera desegoki eta desore-
kekin erlazio zuzena duela egiaztatu
du Dianak bere kontsultan «agresibi-
tatea, arreta arazoak, hiperaktibita-
tea... banaketa prozesu baten ondo-
rioaizatendiraaunitzetan».Gurasoak
banatzendireneanerrealitateberriba-
tera egokitu behar izaten dute seme-
alabek «gurasoekin erlazionatzeko
modu berri bat, familia identitate
berribat...etazergertatzendenulertu
gabe edo aldaketari aurre egiteko bi-
tarteko nahikorik gabe, euren mun-
duaaldatzenari dela ikustendute».Horrenaitzineanezinbertzekoada«gerta-
tzen ari dena seme-alabei ongi azaltzea, modu sinple batean eta gurasoak
eurengandik gertu daudela sentiaraztea». Beraien emozioak azaleratzen la-
gundu behar zaie «beldurra, errua, bakardadea, guraso baten aldeko jarre-
ra... izaten dituzte aunitzetan eta komeni da guzti hori sentitzen dutenmodu-
an adieraztea». Hori eginez gero, aldaketa ez da horren bortitza izanen «emo-
zioek ez diete gainezka eginen eta egoera berrira pixkanaka egokitzen joa-
nendira».Dianarenustez, «gurasoek seme-alabenongizateabilatubehar du-
te, bikote harrema eten bada ere, betirako izanen baitira guraso». Izan ere,
seme-alabentzat garrantzitsuena ez da gurasoak noiz, non edo nola ikusiko
dituzten, «gurasoak gertu eduki eta lehen bezain maitatuak sentitzea baizik».

«Seme-alabentzat funtsezkoa da
gurasoek beraiekin duten lotura
afektiboa ez dela eten sentitzea»

� Diana INIESTA I Erratzuko psikologoa

KONPONBIDEA
«Posible da konpon-
bide on bat bilatzea.
Solastean eta
irtenbideak bilatu
nahi izatean dago
gakoa»

Amaia
Bi alabaren ama

HAURRAK HELBURU
«Nahiz eta une latzak
izan eta gurasoak
beraien artean hagitz
haserre egon, beti
haurren ongizatea
bilatu behar da»

Leire
Bi semeren ama
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Garferekin debuta egin zuen Xabier Altzugarai almandoztarrak
Xabier Altzugarai Pierola pilotari almandoztarrak Garfe enpresarekin profesio-
naletan debuta egin zuen duela hamar urte, apirilaren 1ean Lesakan. «Kolpe
handirik ez dudanez, aitzinean tantoa abudo akitzea gustatzen zait» aipatu zion
ttipi-ttapari. 1978-79 binakako txapelketan, Antton Maiz aranztarrarekin bate-
ra txapeldun izan zen Elias Pierolaren iloba da Altzugarai, baina ez zen konpa-
razioen beldur: «Momentuz ez da inor konparatzen hasi. Behin ikusi nuen be-
re bideo bat eta bi paretak efektoarekin arras ongi egiten zituen. Nik ez dut be-
ra bezalako jokoa egiten, nik gantxo eta boleak nahiago ditut» zioen.

1996. urte ingurua zen, Iruñean Turismoa ikas-
ten nuenean. Geografia irakasle batek, gaian
aditua nonbait, klima ez zela aldatzen erran

zigun,«horiekzereginezdakien jendearen tontake-
riak direla». Garai hartan klima aldaketa zetorrela
erraten zen, dena aldatzen ari zela eta bertze hain-
bat eguraldi iragarpen… Nik ez nekien egia ote
zen edo ez, baina nire eta bertze aunitzen ikus-
puntutik, ez dute zerikurisik lehen izaten genuen
eguraldiak eta oraingoak. Non daude etxeen tei-
latuetatik zintzilik gelditzen ziren hormaziri haiek,
eskolarako bidean zurrupatu edo makilekin xilo-
fonoa bezala hausten genituenak? Edo herriko
edozein maldatan plastikoa hartu eta eski piste-
tan goitik beheiti nola ibiltzen ginen… Eta hori ez
egun batean edo bitan. Gaur egun, hori egiteko
gure inguruko gailurretara igan behar dugu. Bai-
na zerbait aldatu da, ez da berdina, lehen lagune-
kin eta kuadrillarekin egiten baikenuen eta gehia-
go gustatzen zitzaigun. Eta hori gaur egun… He-
mendik urte batzuetara mugikorrera jausten du-
gun app baten bidez egin beharko dugu, behar-
bada. Ez dakit klima aldaketa, eguraldi aldaketa
edo zer den, baina ez da lehengoa, inondik inora.

Klima aldaketa

Nire txanda
Ruben GARATE

Julen PALENZUELA
Zilarrezko domina

Munduko sokatira txa-
pelketanpartehartuzuen
lesakarrak.Klubartekoan
ezzentiratuBetiGaztere-
kin,bainanazioartekoan
Euskal Herriarekin zila-
rra lortu zuen, 23 urtez
beheitiko 600 kilokoan.

Inaxio PERURENA
305 kiloko harria altxatu du

Leitzako harrijasotzai-
leak 305 kiloko harria
bizkargaineanberdindu
zuen otsailaren 27an
sorterrikoAmazabalpi-
lotalekuan. Espero bai-
no nekezago egin zuen
altxaldia eta marka.

Julio PERUGORRIA
Rubik kuboarekin markak

Elizondon bizi den be-
ratarrak Espainiako
errekorraeginduRubik
kuboarekin proba 2 se-
gundo eta 28 zentesi-
matanbukatuz.Skeewb
modalitatean ere mar-
kaezarri zuenMadrilen.

Iparraldeko herriren batean ahateak, piruak jarriomen dituzte trafikoa zaintzen…Karriken barna
autoak abiadura handian dabiltzala eta, azien-

da hauek libratu eta mantsoxeago ibiliko direla-
koan. Erdizka lortu dute helburua, piruren batek
zerbitzuan utzi baitu bizitza. Ixilik, oiloak pixa egin
arte! zioen esaera zaharberritzen baitute gidari
aunitzek zoritxarrez: Tira! Bidean zebra ikusi arte!

Piruak zebrabidean

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Munduan gero eta jende gehiago mugitzen da, alde
batetikbestera.Gehienaklanagatik,behartuta,bes-
te batzuk turismoa egiteko, eta azken denboratan

gudatik iheseginez.Hauenpanorama,benetangogorra iza-
tenari da.Arazoahandiadaetapolitikoenportaerapenaga-
rria.Konponbideazailada,bainaEuropakoagintarienezinta-
sunak arazoari irtenbidea aurkitzeko denok harritu gaitu.
XIX.mendean, milaka etorkin hartu zituen Euskal Herriak.
Eta ondoren, urtez urte, etengabe errepikatu da gertaera
hau. Gaur egun, gehiago dira jatorria Euskal Herritik kanpo
dutenak, bertakoak baino.Inori ez zaio gustatzen herritik
kanpora joan behar izatea. Hizkuntza, ohiturak, tradizioak,
kultura desberdinekin aurkitzen dira. Beste aldetik, kanpo-
tarrakhartzendituztenentzat ereezdaatseginakulturades-
berdineko jendearekin bizitza partekatzea. Sarritan esaten
da kultura desberdineko jendearekin bizitzea aberastasuna
dela. Eta neurri batean horrela da. Baina beste aldetik bere
arriskuak ditu. Etorkinek ez badira integratzen, ez badute
hizkuntza berria ikasten, ez badituzte bertako ohiturak eta
tradizioak onartzen arazoak sortzen dira. Toki askotan kan-
potarrak nagusitu dira eta etxeko hizkuntza bera arriskuan
eta ia desagertzea lortu dute. Ez dago urrutira joan beharrik
horrelako kasuak ezagutzeko. Geuk, euskaldunok bizi du-
gu fenomeno hori. Eskoletan, sasoi baten pentsa ezinezko-
ak ziren arazoak dituzte une honetan. Francoren agindupe-
an ez zegoen "problemarik". España aldetik etorri zirenak
eta bertakoak, denak, hizkuntza bakarrean, gaztelanian ira-
katsiz eta ikasiz, arazo guztiak konponduta zeuden.
Gaur egun, Munduko toki askotako jendea dator. Kultura
desberdineko haurrak eta helduak,eta arazoak ugaritu egin
dira.Kasuhauetanguztietan,herri txikiek,nazio txikiekarris-
ku gehiago dituzte handiek baino. Gu euskaldunok aurki-
tzen gara kasu honetan. Katalanak jarrera gogorra izan du-
te beraien hizkuntza defenditzen. Arlo honetan, euskaldu-
nok bigunegiak izan gara eta izaten ari gara. Katalanak ge-
hienbat, beraien hizkuntzan irakurtzen dute. Adin bateko
jendeak badu sobera arrazoi euskaraz irakurtzen eta uler-
tzen zailtasunak izateko, zeren zoritxarrez, beraien ikaske-
tak Gaztelako hizkuntzan egin zituen, behartuta. Baina ez
da samurra ulertzea gaurko haurrek, eta batez ere, gaurko
gazteek eta helduek, 30-40 urtetik beherakoak, ikastetxee-
tanikasketakeuskarazegindakoakmuzinegiteaeuskarazko
idatzizkomunduari. (…)Euskara jakiteakzertarakobaliodu-
en galdetzen dutenei, erantzuna argia da: Geure hizkuntza
delako; euskaldunek milaka urtetan bata bestekin erlazio-
natzekoerabili dugunhizkuntzadelako. Ezdugubeharbes-
te arrazoirik. Hizkuntza batekin gozatzeko menperatu egin
behar da. Eta ezin da menperatu hitzegiten eta irakurtzen
ez bada. Euskarari eman, eskainiko bagenio gaztelaniari
beste denbora; hau da,euskaraz irakurriko bagenu erdaraz
beste, ez genuke horrela pentsatuko. Baina gaztelaniaz,
erdaldunez inguratutabizi gara eta hau zailtasun handiada.
Panorama honek ahalegin berezi bat eskatzen digu denoi.
Sasoi batean euskararen egoera ez zegoen gure eskuetan,
baina gaur egun bai. Euskaraz gehiago irakurtzera behar-
turik gaude. Dena ez da kanpotarren, etorkinen errua.

Herri txiki, arrisku handi

Esteban IRUSTA MALLEA

ttipi-ttapa | 657 zk.

2016.03.10 IRITZIA | 7

Kolaborazioak

Egin ez duguna egin dugula erran. Sentitzen
ez duguna sentitzen dugula adierazi. Ikusten
duguna ikusten dugula ukatu. Gisa horreta-

ra jokatzeari deitzen diogu gezurra.
Adibidez. Nafarroako aitzineko gobernuek euska-
rarenalde zeudela erran zutenhainbat alditan, bai-
na… Euskal komunikabideei diru laguntzak ken-
du zizkieten, euskaltegi eta euskara bizitzen bul-
katzeko ziren zenbat eta zenbat erakunderi har-
tzen zituzten sos pizarrak ukatu! Nafarroako ere-
mu handietan euskara eskolan erabiltzea debeka-
tu. Euskarazko irakaskuntza lanpostua hartzen
zuenari, erdarazko lanpostuetarakoateak itxi.Eus-
kara ofizial deklaratutako eremuetan ere zerbitzu
publikoko langile erdaldunak onartu. Etabar, eta-
bar. Hori da euskararen alde egon eta aritzea?
Guk ugaritu ditugu herritarrentzat lanbideak, osa-
sungintza hobetu, eta …Horrela diote behin eta
berriz estatuko agintedun eta hurbileko politika-
rik, baina…
Soldatak neurririk
gabe murriztu dira,
lanik gabeko eta
etxebizitzarik gabe-
ko lehen baino ge-
hiago ikustenahaldi-
tugu. Erietxeetan
sendagileak eta la-
guntzaileakgutitudi-
tuzte. Hori da ira-
bazbidea ugaritzea
etazerbitzuakhobe-
tzea?
Zertarako balio du
gezurrak? Bide la-
burra duela errana
da, lehentxeagoedo
geroxeagoegia jaki-
ten baita. Bai, ger-
taera batzuen hara-
teko edo honatekoa erabakitzen eta aldatzen ahal
du. Erraterako, zenbait hauteskunderen ondorio-
ak alda ditzake. Baina zenbat denborarako? Hur-
bilekoharremanetanzerbaitetamomentuedoegun
batzuetako jendea engainatzea, bai, lortzen da,
nahiz ez beti. Harreman horien iraupena, ordea,
noiz artekoa bihurtzen da?
Bizimodu egokirako jende arteko hartuemanen
egiazkotasuna nahitaezkoa dela uste dut nik. Nik
etabertzeaunitzek,noski.Orduan,nahitaezkoden
zerbait ukatuz gero, nola bilatzen ahal dugu zorio-
neko izatea? Zeren eta, azken batean, hori da be-
te nahi dugun helburua, zoriontsu izatea. Zer ger-
tatzen da, bada, gezurti bilakatzen baldin baga-
ra?Geure burua engainatzen dugula?Dudarik ga-
be. Baizik eta ohartu gabe. Hala iduritzen zait.

Gezurraren balioa

Pello APEZETXEA ZUBIRI

«Zertarako balio du
gezurrak? Bide laburra
duela errana da,
lehentxeago edo
geroxeago egia jakiten
baita. Bai, gertaera
batzuen harateko edo
honatekoa erabakitzen
eta aldatzen ahal du.
Erraterako, zenbait
hauteskunderen
ondorioak alda
ditzake»
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Aroztegia… eta gero
zer? manifestua
Sagrario Aleman, Mikel Landa, Jon
Alonso, Juan Carlos Longas, Alex
Arizkun, Fernando Mendiola, Mon-
txo Armendariz, Aitor Merino, Mikel
Baztan, Amaia Merino, Xanti Be-
giristain, Xabier Morras, Gotzon
Bergerandi, Xabi Otero, Joseba Bu-
rusko, Javiertxo Oyarzun, Gentz
Del Valle Lersundi, Jose Mari Pas-
tor “Artzai”, Iñaki Egaña, Xabier
Peñalver, Juantxo Egaña, Patziku
Perurena, Miren Egaña, Xabier
Sagardia, Edurne Elizondo, Miguel
Sanchez-Ostiz, Jose Mari Esparza,
Jose Antonio Sistiaga, Graxi
Etchebehere, Julio Soto, Xabi
Garzia, Xabier Soubelet, Benito
Goñi, Juan Mari Txoperena, Julia
Itoiz, Asisko Urmeneta, Koldobika
Jauregi, Begoña Zabala, Fito
Jimenez, Martin Zabaleta, Irati
Jimenez, Patxi Zamora, Luisillo Ka-
landraka, Gurutze Ziga, Paula
Kasares

Aroztegia, izarrak, zuloak
eta haiekin bat egiten duten
etxebizitzak. Etxebizitza au-
nitz, gehiegi agian, luxu eta
handikeriez eskarmentuahar-
tua duen aro baterako. Han-
dikeria horiek luze eta zabal
ordaindu baitituzte ez haietaz
gozatzen dutenek, eta etorki-
zunean ere egiten ahalko du-
tenek, modu batean edo ber-
tzean haiek pairatzen dituzte-
nekbaizik.Aroztegianorenda-
ko?Zenbatordaindubeharda
proiektukoenpresa inbertitzai-
le edo gauzatzaileek berezko
negozioa egin dezaten birka-
lifikazio maltzurra jasan duen
landa zoru baten bizkar?
Auzokoenoposiziourteau-

nitzen ondoren, haietan mu-
gaketa eta itxituren inguruko
gatazkak, bai eta hirigintzari
buruzkoak ere ugari izan dire-
larik,Aroztegiako jaurerriaribu-
ruzkoLekarozkoUGPSa one-
tsi dute azkenean, eta UPNk
utzitakoherentziapozoituadu-
gu hirigintza plan hori, hau da,
erregimenzaharrekoproiekzio
politiko serioa gaurko koalizio
demokratiko eta progresista-
ren gobernuan. Hortaz, ez ga-
ra afera juridiko edo negozio
partikularrez bakarrik ari. Ho-
rretaz gain, afera politiko eta
sozialezarigara,Baztangoau-
zoen komunitate bati, Leka-
rozkoari, alegia, eta, oro har,
haran guztiari, aurretik suma-
tu daitekeenmodu larrian era-
gitendiotenabereeguneroko-
tasunean eta natur ingurune-
an.
Nafarroan jauntxokeria eta

herri lanetakoedo lansasi-pu-
blikoetako negozio publiko,
ilun eta neurrigabeko hamar-
kaden ondoren, deigarri suer-
tatzen da aldaketa sozial eta
politikoaren aitzindari izateko
lorturiko gobernu batek, gaur
horren beharrezkoa denak,
Aroztegiako UGPSaren inpo-
sizioa modu akritikoan bere
gain hartu izana, inposizio po-
litiko garbia, hauteskundeen
bezperan fede on juridiko dis-
kutigarriarekinonetsia izanba-
itzen. Hauteskunde horietan
aldaketa soziala etor zitekee-
la sumatzen zen eta, hortaz,
aisialdi etagoimailakoetxebi-
zitzetako makro proiektu ho-
rren sustatzaileen babesleak
bazterrean gelditzen ahal zi-
ren. Ez dezagun ahantz hara-
nean eraikitako etxe berri ge-

hienak, merkeak ez direnak,
saldu gabe daudela (Elbete,
Irurita…).
Auzokoen oposizioa izan

ala ez, UGPSa baliabide juri-
dikoa da eta, eskuinaren es-
kuetan utzita, auzokoen bo-
rondateaordeztekoetaaintzat
ez hartzeko balio izaten du.
Onuraduna ez da harana iza-
nen, ezta auzokoak ere, nahiz
eta haiei etekin ekonomiko
eztabaidagarriak edo etorki-
zungarbirikgabekoonurakes-
kaintzenzaizkien.Onuradunak
eraikuntza sektoreko enpre-
sak dira, jasaten dugun krisi-
tik onuradun edo minik gabe
atera direnak. Hastapenetik
eskala handiko higiezinen es-
pekulazionegozioaegitendu-
te eta, negozioa alde batera
utzita, horren bigarren maila-
koetekinakzalantzazkoak iza-
tendira,betieresorraraztendi-
tuzten kalteak baino txikiago-
ak.“Aldaketaren”politikabitxia
dugu hau.
Orain bertan afera da zu-

zen-zuzenean eragina sufritu-
ko dutenen borondatea behin
betiko ez ordezkatzea (Leka-
rozko herria eta haran osoa),
plataformaren bitartez bere
oposizio ahotsa entzunarazi
baitute. Eta desiragarria litza-
teke Geroa Bai buru duen Na-
farroako gaurko gobernuaren
aldaketarakoborondatea ikus-
tea kasu honetan, Aroztegia-
ko jauregiaren makro proiek-
tuak eremu natural zabaleko
esku-hartze izugarriabaitaeta
eragin atzeraezina izanen bai-
tu.
Gatazkasozial irekiaren,pu-

blizitate engainagarriaren eta
proiektuarenesanahisozialdu-

dazkoaren aurrean, komeni-
garritzat jotzen dugu, eta ho-
rrelaeskatzen,UGPSageldia-
razi eta Baztan haranean he-
rri galdeketa loteslerakodeial-
dia egitea.

Igantziko herriari
Eduardo, Maxux, Jonan eta Neia

Dagoenekoegunbatzukpa-
satu dira Igantziko herriak bi-
zi izan zuen egun ilun hartatik,
sute larri hark Igantziko in-
guruak erre zituenetik. Egun
horietan bizitutako momentu
latzak ahaztezinak izango ba-
dira ere, ez dugu inoiz ahaztu-
ko herriko jendeak emandako
laguntza ezin hobea.
Horrelako momentuetan

ikusten da jendearen prestu-
tasuna eta enpatia.
Ezinbestekoa eta derrigo-

rrezkoa ikusten dugu, gutxie-
nez ohar honen bidez Igantzi-
ko herritar guztioi egun horie-
tan egindakoagatik eskerrik
beroenak ematea.
Eskerrik asko Igantzi!

Irakurleak mintzo
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Prentsatik bildutakoak

«Artoa pilatzen zen,
eta, ez bazenuen
agudo zuritzen, arta-
burua egiten zen
berotu, eta kalitatea
galtzen zuen. (…)
Artoa zuritu ondoren,
ematen ziguten tra-
goa, gero dantza, eta
primeran pasatzen
genuen. Artaburu bel-
tza tokatzen zitzaio-
nak ondokoari musu
eman behar zion. Niri
atera eta gustuko mu-
tila ez banuen, beste
bati pasatzen nion».

Anita eta Felipa AIERDI
Leitzako baserritarrak
D. NOTICIAS 2016.02.01

«Ardi guztiak jeizteko
ordu eta erdi behar
dugu eta gero gasna-
tegira joaten naiz,
gasna egitera. Bertze
lanak, janaria eta gar-
biketa batez ere,
gurasoek egiten dute.
Maite eta Paulo nire
anai-arrebek kanpoan
egiten dute lan, baina
larunbateren batean
gasna egin, salmenta-
rako prestatu edo
feria batera gan behar
denean, beti laguntze-
ko prest daude».

Julen ARBURUA
Artzaina eta gasnagilea
ALBAITARITZA 2016 negua

Nor da Jokin Pinatxo?
19 urteko gazte bat, dituen afizioei
denbora aunitz eskaintzen saiatu
eta horrekin disfrutatzen duena.

Zer litzateke bizitza musikarik
gabe?
Akats haundi bat, musika baita
errealitatea erakusteko eta senti-
tzeko ahalmena, bizitzaren esti-
mulante ikaragarria.

Azken trena taldeko kide... Noiz
hartu zenuen trena azkenekoz?
Ez naiz oroitzen jada, ezta azkena
denere, baina ziur nagomusikaren
tren honetatik ez naizela jaitsiko.

Odolean daramazuemusikarako
abilezia?
Hori erraten digute. Estitxu arreba,
Petti.. Non begiratua badut.

Musikak badu erlaziorik kimika-
rekin?
Niretzat aunitz! Donostian ikasten
dut kimika eta nire pisukidea, kla-
sekidea eta taldekidea ere bada.

Mikro aurrean edo laborategian,
non erosoago?
Mikroaurreanagian... laborategian
kontu gehiago izan behar da.

Baduzu denetarako denbora?
Nongogoahanzangoa... erranohi
du nire amak eta ez zaio arrazoi-
rik falta.

Larungo antenak zer moduz
zabiltzate koberturaz?
Ongi, orain ea Bardoak txapel-

ketako bigarren fasea nola joaten
den.

Afizio bakoitzak zer ematen dizu?
Kimikak lana eta etorkizuna, ber-
tsoak hizkuntzarekiko aberasta-
suna eta musikak askatasuna.

Normirestenduzu?
MusikalkiPetti eta
Damian Rice,
bertsotanEgaña
eta zientzietan
Etxenike.
Ametsbat?
Kursaalean
jotzea.

11 galdera labur

� Jokin PINATXO � Berako gazte saltxeroa
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Zein da Kiroprakti-
karen oinarria?
Organismoak ongi
funtzionatu ahal iza-
tekonerbio-sistemak
oztoporik gabe infor-
mazioa jaso eta bi-
daltzekoaukeraedu-
ki behar du. Hori ha-
la izan dadin, beha-
rrezkoa da bizkarre-
zur osasuntsua iza-
tea. Orno edo berte-
braren bat lekuz kan-
po badago, nerbioak
estutu ditzake eta in-
formazioemariaeten.
Informazioa organo
batera ez bada ongi
iristen, pixkanaka or-
ganoak lan egiteko
oztopoa izan eta gai-
xotasun bihur liteke.

Osasunorokorrean
eragiten du, beraz?
Bai hala da. Bizka-
rrekominarekin lotzen
du hainbatek gure la-
na, baina haratago
doa.Bere lekutik ate-
rata dagoen orno ba-
tek arazo organikoak
edotadesorekakera-
gin ditzake: migrai-
nak, bertigoa, otitisa,
asma,

arnasketaedodiges-
tio arazoak edo ara-
zo ginekologikoak.
Zein teknika erabil-
tzen dituzue Quiro-
Vitalen pazienteei
laguntzeko?
Kontsultara etortzen
direnean, hasteko,
pruebakegitendizkie-
gu: eskaner bat, pi-
suan egon litezkeen
desorekak begiratu
eta nerbio-sistema-
ren egoera zein den
aztertzendugu.Egoe-
ra zein den jakinda-
koan, laguntzekomo-
durik egokiena zein
den pentsatzen du-
gu. Gure eskuak dira
gure lantresna, kiro-
praktika metodo na-
turala da, botika eta
kirurgiarikgabea.Or-
ganismoakbereone-
raetortzekoduengai-
tasunean oinarritzen
gara. Guk ez dugu
ezer tratatzen, gor-
putza da lan guztia
egiten duena. Kiro-
praktikook bizkarre-
zur eta nerbio-siste-
maren arteko lotura
baliatzen dugu,orga-
nismoa bera ardura-
tzen da beste guzti-
az.

Giharrakere landudi-
tzakegu, luzaketen
bidez adibidez. Ba-
tzuetanelikadurade-
segokia edo estresa
diraarazoa. Moduas-
ko ditugu laguntzeko
etapazientearenara-
beraegokitzendugu.
Egitendugunakezdu
minik ematen.
Zeintzukdira lortzen
diren onurak?
Atzobertanetorri zen
paziente batek aipa-
tu zidan, orain hobeto

loegitenduela,estres
gutxiago nabari due-
la eta orokorrean ho-
beki sentitzen dela.
Bizkarrekominbaten-
gatik etorri zen lehe-
nengo kontsultara.
Kontuada,gukezdu-
gulazehazkiminaba-
karrik lantzen,gorputz
guztiarekin lanegiten
dugu eta onura ere
gorputz guztian na-
baritzen da.
Nori zuzendutako
zerbitzua da?
Ez dago adin muga-
rik,gazte,heldu,haur
eta jaioberriekin ere
lan egiten dugu. Ba-
tzuk errendimendua
hobetunahiandatoz,
bertze batzuk arazo-
renbat sumatzendu-

teneanetortzendira...
Jaioberrien kasuan
ere komeni da azter-
keta bat egitea, hain-
bat arazo ekidin li-
tezkeelako horrela.
Ahalik eta jende ge-
hienari lagundu nahi
genioke. Gorputzak
berez, ehuneko ehu-
nean lan egiteko gai-
tasuna du eta horre-
tara iristeko laguntza
ematea da gure egi-
tekoa.

Parisen urte luzez lanean aritu ondotik, berriki hartu du Arnaud Mantek Berako QuiroVital zentroaren ardu-
ra. Bere ustez, «bizkarrezurra da ardatza, bertan dago ongizate orokorrerako giltza» Horregatik,
bizkarrezurrean egon litezkeen alterazioen diagnosia egin eta kiropraktika eginez, pazienteen gorputzei
euren onera etortzen laguntzen die «gorputza ehuneko ehunean lan egiteko gai izan dadin».

Arnaud Mante | Berako QuiroVital zentroko kiropraktikoa

«QuiroVitalen kiropraktikaren bidez zure
bizi kalitatea hobetzeko lan egiten dugu»

Arnaud Mante kiropraktikoak eta Inma idazkariak Kanttonberrin dute kontsulta.

HARREMANETARAKO:
Informazio

gehiagorako:
T. 948 631403

Kanttonberri, 1-1C
BERA
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OSPAKIZUNAK � MARTXOAREN 12AN

Larretxea anaiak
omenduko
dituzte Mendiko
sagardotegiko
kantu bazkarian
Bertsolariak
eta kantariak
ariko dira eta
liburua ere
banatuko da

TTIPI-TTAPA
Ibardingo Mendiko

sagardotegian Kantu
Zahar bazkaria antola-
tu dute martxoaren
12an. Larunbateko
bazkariaren eta bertan
banatuko den kantu li-
buruarenprezioa45eu-
rokoa da. Gainera, Pa-
txi eta Donato Larre-
txeariomenaldiaeskain-
tzeko aprobetxatuko
dute.
Partehartzaileak,

berriz, AngelMariezku-
rrena (antolatzailea),
Bankako Menditarrak
(abeslariak), AitorMen-
diluzebertsolaria,Fran-
tzisko Santxotena (es-
kujolea) eta Aitor Ibarra
Jalisko (tronpeta) iza-
nen dira.
Hiru urtez kantu afa-

riakegindituzteetaaur-
ten kantu-bazkaria an-
tolatuduteMendikosa-
gardotegiak eta Angel
Mariezkurrenak.

Izen-ematea 948
630302edo670365011
telefonoetan egin dai-
teke.

Esnearen Liga
Nafarroako Esnea-

ren Ligako Berako tal-
dearen hurrengo bilera
martxoaren14an,aste-
lehenean17:00etanegi-
nenduteBeralandetan.
Nola lagun diezadake
nire bikoteak haurraren
edoskitzearekin? Biko-
tekidearen rola landuko
dute. Bilera irekiak eta
doakoak dira, interesa
dutenentzatetahaurrak
ere ongietorriak dira.

Loreak zineman
Martxoaren 20an,

igandea arratsaldeko
7etanLoreak filma ikus-
gai izanen da Beralan-
detan.

Ekinox margo
erakusketa
Agurtzane Andue-

tzaren Ekinox margo
erakusketa ikusgai iza-
nen da Kultur Etxean
martxoaren 22tik apiri-
laren 3ra arte. Astear-
tetik igandera10:00eta-

t i k 14 :00e ta ra e ta
16:00etatik 19:00etara
(igande arratsaldeak
itxita) irekikodituzteKul-
tur Etxeko ateak.

BERA

ttipi-ttapa | 657 zk.

2016.03.10

UTZITAKO ARGAZKIA

Musika eskolako pianistak sarituak Andoaingo lehiaketan
Otsailaren 20 eta 21ean burutu zen Andoaingo Piano lehiaketa eta Isidoro Fagoa-
ga Udal Musika Eskolako bortz ikasle sarituak suertatu ziren, beraien lehen par-
te hartzean. Zehazki, A atalean (11 urte bitarteko haurrak), urrezko domina lortu
zuen Ainhoa Elgorriagak. B atalean (12-14 urte) urrezko domina lortu zuen Nahi-
kari Loiartek, zilarrezko domina Leire Ruizek eta brontzezko domina Asier Ruizek.
C atalean, azkenik (14-18 urte), Ainhoa Teiletxeak zilarrezko domina lortu zuen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Zuhaitzaren Eguna
Manttalek eta Ehiza eta Arrantza Elkarteak, udalaren laguntzaz antolatutako Zu-
haitzarenEgunaastebetegibeleratubehar izanduteaurten, eguraldiarengatik. Eta
asmatu zutela erraten ahal da, otsailaren 20ko eguraldi bikaina lagun, ha-
inbat eta haur eta guraso joan baitziren mendira zuhaitzak landatzera. Zu-
haitzak landatu eta gero gosaria izan zuten Ehiza eta Arrantza Elkartean.

Ba al zenekien
Bestakantolatzekolehenbilera irekiamartxoa-
ren 15ean, heldu den asteartean 18:30ean egi-
nen dela Beralandetan.

?



Euskal Herriko
Txirrindulari
Itzuliko etapa
bukaera eta
hasieran
lagunduko du

Aitor AROTZENA
Beti Gazte elkarteak

otsailaren20aneginzu-
en urteko ohiko batza-
rra.Aurtengoaurrekon-
tua 131.158 eurokoa
izanen da eta ekitaldiei
dagokienez, urteroko
arruntak dira gehienak.
Halere, aipatzekoa da
apirilaren 6an eta 7an,
Euskal Herriko Txirrin-
dulari Itzulikoetapabu-
kaera eta hasiera har-
tukodituelaLesakaketa
nola ez, antolaketa la-
netan burubelarri ariko
da Beti Gazte. Apirila-
ren 6koakArabanabia-
tu eta komentu inguru-
an izanen du helmuga.
Biharamunekoa Lesa-
kanabiatuetaOrionbu-
katukoda.Horretazga-
in, bi urtetik behin egi-
tendenLesakakoMen-
di Itzulia ere aurten egi-
tea suertatzen da. Ar-
gazkizaharrekinerakus-
ketaren bat antolatze-
ko asmoa ere baduBe-
ti Gaztek.
Hurbilendaudeneki-

taldiei dagokienez, jo-
an den urtean hasitako
Kostako Bideari berre-

kinen diote Beti Gazte-
komendizaleek. IazLe-
saka-Hondarribia,Hon-
darribia-Donostia eta
Donostia-Zarautz eta-
pak egin zituzten eta
martxoaren 20an, Za-
rautz eta Deba arteko
bidea eginendute. Eta-
pa gehiago ere eginen
dituzte eta beraz, aur-
ten Bizkaian ere sartu-
ko di ra . Bezperan,
martxoaren 19an, Zu-
haitzarenEgunaeginen
dute eta Frain kaxko in-
guruan, abenduko su-
teakerretakoeremuba-
tean landatuko dituzte
zuhaitzak.
Ezagutu Dezagun

Lesaka lehiaketara la-
nakaurkeztekoepeaere

l a i s t e r i rek i ko da ,
martxoaren 14tik apiri-
laren 8ra.

1.156 BAZKIDE, INOIZ
BAINO GEHIAGO
Joandenurtean, 75.

urteurrenaospatu zuen
BetiGazteelkarteaketa
horren balantzea egin
zuten segidan. Antola-
tutakoekitaldigehienak
arrakastatsuak suerta-
tu ziren eta diru aldetik
ere, gastuak eta sarre-
rak berdintzea lortu zu-
ten. Bazkideen kuotei
dagokienez, iazeuroba-
na igo ondotik, aurten
bere horretan manten-
duko dira. Aipatzekoa
da historian izan duen
bazkide kopururik han-

dienaduelaBetiGaztek
gauregun,1.156bazki-
de: 8 urtetik beheitiko-
ak 28; infantilak (9-14
urte),108; jubenilak (15-
18urte),82;helduak810
eta jubilatuak 128.
Zuzendaritzabatzor-

dean ere ez da aldake-
ta handiegirik izan, bai-
naurteetanbatzordean
lan ezberdinak egin di-
tuen eta iaz 75. Urteu-
rrenekobatzordekobu-
ru izanzenModestoMa-
iak uzteko asmoa du.
Jabier Zubieta oina-
rrizko futboleko bokali-
an sartu da,Mikel Oiar-
tzabalen ordez. Jose
LuisSunsundegiksegi-
tuko du presidente la-
nean.
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GIZARTEA � 1.156 SOZIO DITU, OTSAILAREN 20KO BATZARREAN JAKINARAZI ZUENEZ

Inoiz baino bazkide gehiago
ditu Beti Gazte elkarteak

UTZITAKO ARGAZKIA

Hamabi urteren ondotik, Munduko txapelketara bueltatu da Beti Gazteko gizasemeen
sokatira taldea. Klub artekoan, 560 eta 600 kilotan lehiatu zen eta ezin izan zuen domi-
nen lehian sartu (600 kilokoan, final laurdenetan kanporatu zuen gerora txapeldun izan
zen Irlandako St Pats taldeak). Halere, ez ziren esku hutsik bueltatu, nazioen artekoan
zilarrezko domina lortu baitzuen Julen Palenzuela taldekideak. Esperientzia posible egin
duten herriko komertzio eta enpresak eskertu nahi izan dituzte tiralariek.

Sanferminetako
kartel eta azal
lehiaketa
Martxoaren 18ra arte
zabalik dago Sanfer-
minetakokarteletaazal
lehiaketara lanak aur-
keztekoepea.6-12ur-
teko neska-mutikoek
ere kontrazal lehiake-
tara aurkez ditzakete.
Martxoaren 24tik api-
rilaren 3ra ikusgai eta
bozkagai izanen dira
lanak Harriondoan.
Kartel etaazal lehiake-
tan 250na euroko sa-
ria izanen da eta kon-
trazalekoan,100euro-
ko erosketa bonoa.

Bertso atabikoak
edo Norena da
basoa?
Tantirumairu Euskal
Folklore Taldearen eta
Mairu Antzerki Taile-
rraren eskutik Bertso
atabikoak edo norena
den basoa? helduen-
tzako antzerkia ikus-
gai izanen da martxo-
aren 12an Harriondo-
an, 20:00etan. Sarre-
ra: 5 euro.

Udaberriko
kontzertua
LesakakoMusikaBan-
dak Udaberriko Kon-
tzertuaeskainikoduhi-
laren 18an, 20:30ean
Harriondoan.Martxoa-
ren 22an, Musika Es-
kolak eskainiko du.

Txamukos diska
aurkezpena
Txamukosmariatxi tal-
deak bere lehen diska
aurkeztuko du hilaren
19an Harriondoan.

� FLASH



Irune ELIZAGOIEN
Aste Santuan eta

udanEtxalarko turismo
bulegoan lan egiteko
deialdia zabaldu du
Udalak. Lan postuaren
zeregin nagusiak jen-
dearen eskaerak ase-
tzea izanen da eta ho-
rrez gain herrian bisita
gidatuak egitea. Intere-
satuekmartxoaren 10a
arte dute curriculuma
aurkezteko epea Uda-
letxean.

Aroztegia eta gero
zer? Solasaldia
226 etxebizitza, 4

izarrekohotela, golf ze-
laia... Baztango 16ga-
rren herria eraiki nahi
dutela eta, honen in-
guruan solasaldia es-
kainikoduAroztegiaeta
gero zer? Plataformak
da martxoaren 11n,
19:00etan, Kultur etxe-
an.

Haurrentzako zinea
Kultur Etxean
Hartza izan nahi zu-

enmutikoa filma izanen
da ikusgai martxoaren
11n arratsaldeko 5etan
Kultur Etxean.

Bautista
Mitxeltorena Herri
People saioan
Herriz herri abilida-

de bereziak dituzten
pertsonak ezagutzen
ibiltzen da Ibon Gazta-
ñazpi Herri Peopleko
aurkezlea. Otsailaren
24ko saioan Bautista

Mitxeltorenaagertuzen
arbolakkimatzen.67ur-
te izanagatik oraindik
hagitzxaulidagoelaera-
kutsi zuen, tximinoak
bezala arbolaren pun-
tara igo eta arbol bate-
tik bertzera jolasean e-
rraz pasatuz.

Gema Arrugaetaren
Artzaintza liburua
AbenduhasieranDo-

nostiako Kurtsaalean
aurkeztu zuen Gema
Arrugaeta argazkilariak
bere irudi liburua. Eus-
kara,gazteleraeta fran-
tsesez daude irudien
azalpenak eta doku-
mentala eta estetikoa
biak uztartu nahi izan
ditu. Euskal Herrian eta
Euskal Herritik kanpo
bere lanaaurkeztenda-
bilhilabeteotan.Etxalar-
ko artzainen bat edo
bertzeereageri da libu-
ruan. Eskuragarri dago
plazako janari dendan
eta inguruko hainbat li-
buru dendetan.
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GIZARTEA � ASTE SANTUAN ETA UDAN

Turismo
Bulegoan lan
egiteko pertsona
bat behar da

ARGAZKIA: JON MITXELTORENA

Taloak egiten ikasteko tailerra
Otsailaren 13an frontoian taloak egiten ikasteko tailerra izan zen haur eta heldu-
entzat. Bertako artoarekin, eta bertako errotan egindako irinarekin. Hemendik
aitzinerahilerobigarren larunbatean11:00etatik 13:00etara tailer hauerrepikatu-
ko da frontoian. Taloak egiten ikasi nahi duenak, egin eta dastatzeko aukera iza-
nen du, eta ikustera joaten den edonork ere taloak erosteko aukera izanen du.

ETXALAR

ttipi-ttapa | 657 zk.

2016.03.10

ARGAZKIA: GEMA ARRUGAETA
Herriko irudiak ere ikusgai
daude Gema Arrugaetaren
liburuan, hala nola Urri-
tzokietan ateratako hau.

Ba al zenekien
Ainhoa Telletxea gazteak zilarrezko domina
lortu zuen otsailaren 21ean Andoaingo piano
lehiaketan, C kategorian, bakarka. Zorionak!

?
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Laugarren
edizioa izanen
da, Bidasoko
Kontrabandisten
Bidea elkarteak
antolatuta

Nerea ALTZURI
Etxalar, Oiartzun eta

Erratzun egin ondotik,
aurtenherrianLanGaua
izanen da Bidasoko
KontrabandistenBidea
elkartearen ekimenez,
martxoaren19an. Ibilal-
di gidatu hau, 8 kilome-
trokoa,gauezeginenda
eta bertan, garai bate-
an kontrabandoan ibili
zirenbi lagun izanendi-
ra gidari. Ibilbidean ze-
hareginendirengeldial-
di laburretan, kontra-
bando denborako isto-
rioak eta pasadizoak
kontatukodituzte.Arra-

tseko8etanelkartu,mo-
kadutxo bat jan, (nor-
berak etxetik ekarri de-
zake janaria) eta ondo-
tik, 3ordu inguruko irau-
penaduen txangoaegi-
nen da. Norberak bere
linternaekarri behardu.
Parte hartu nahi dute-
nek, izen-ematea Ater-
peneginbeharduteeta
inskripzioa, 3 eurokoa
izanenda,aseguruaren
gastuaordaintzeko. Ilar-
gi argitan mendi itzulia
egiteko aukera hortxe!

Maiatzaren 13tik
15era mendiaren
inguruko jarduerak
Ekaitza elkartearen

mendi taldea, maiatza-
ren13,14eta15ean iza-
nen diren mendiari bu-
ruzko ekitaldiak anto-
latzenarida.Aurtengai-
nera, lehenbiziko aldiz,
maiatzaren 14an Aran-

tzako Mendi Laisterke-
ta eginen da. 16,5 kilo-
metroko luzera eta
1.200 metroko malda
duen ibilbidea izanendu
eta Illurdi, Ekaitza eta
Ibintzako kaxkoetan
barna iraganen da. Bi-
haramunean, maiatza-
ren 15ean, bertze urte
batez, Arantzako Men-
di Itzulia izanen da ain-
tzinekourteetako ibilbi-

deberarekin. Ibilbideak
26 kilometro inguru di-
tu eta 1.600 metroko
maldadu.Biekitaldina-
gusi horiez gain, men-
dikozineemanaldia,hi-
tzaldia,haurrentzako jo-
lasak... izanen dira
ortziralean hasita.
Asteburu betea iza-

nen da eta herritarren
laguntza ere eskertuko
da egun horietan anto-

laturiko ekimenak aitzi-
nera eramateko. Uda-
lak,Mendi lasterketako
opariak emanen ditu.
Aitzinerago, xeheta-

sungehiagoemanendi-
tugu baina, mendigoi-
zale izanez gero...edo
asteburu polit bat pa-
satzeko asmoa izanen
gero, zuen agendetan
apuntatu ezazue ongi
asteburu hau!

KIROLA � 8 KILOMETROKO IBILBIDEA GAUEZ

Lan Gaua
Kontrabandisten
Ibilaldi gidatua
eginen dute
martxoaren 19an

ARGAZKIAK: AITOR ELEXPURU

Zuhaitz landaketa egin zuten eskolako neska-mutikoek
Joan den otsailaren 17an zuhaitz landaketa egin zuten eskolako neska muti-
koek. 100 bago inguru landatu zituzten eskolak eta udalak elkarrekin antolatu-
riko ekimenean.
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25 oztopo
gainditu
beharko dituzte
6 kilometro
inguruko
ibilbidean

TTIPI-TTAPA
Iazko lehen edizioa-

ren arrakastaren ondo-
tik, Gladiators Day las-
terketa berezi eta go-
gorraren bigarren edi-
zioa eginen dute Igan-
tziko Irrisarri Land-en

martxoaren12eta13an.
Kirolariek 6 kilometro
inguruko ibilbidea osa-
tu beharko dute, 25
oztopo (sokak, lohia…)
gaindituz. Probaren le-
loak dioen bezala, «ga-
raipena bukatzea da».

KIROLA � BIGARREN EDIZIOA ERE IGANTZIN MARTXOAREN 12 ETA 13AN

Gladiators Day eginen
dute Irrisarri Land-en

BORTZIRIAK

TTIPI-TTAPA
Aspaldikopartez, etaherritar batzuekhalaes-

katuta, 16 orduko hika ikastaroa eskainiko du
Bortzirietako IKA euskaltegiak apirila eta maia-
tzean. Bi orduko saio hauek gidatzeaz Beñardo
Goietxe irakaslea arduratuko da ortziral arratsal-
detan. Oinarrizko formak landuko dira ikastaro-
an, bai euskara batuan bai bertako euskalkian.
Hika ikasteko, berreskuratzeko edo fintzeko

interesaduenedonorentzatprestatutadago ikas-
taroa; hutsetik hasten direnak ez dira galduko,
eta lehenagotik zerbait dakitenek ere aunitz ika-
siko dute. Gainera, irakasleak interesgarritzat jo
du hika maila ezberdineko ikasleak talde bere-
an egotea, batzuek bertzeengandik ikasi deza-
ten eta elkarri lagundu diezaioten.
Bortzirietako Euskara Mankomunitatearekin

batera ibili da IKA euskaltegia elkarlanean, bai-
taSolaslagunaprogramarekinere; ikastaroari se-
gida eman nahi diote antolatzaileek, Bortzirietan
hikalagun taldea sortuz. Etorkizunean guttienez
lagun talde bat astero elkartzea da asmoa, hika
solasteko ohiturarik gal ez dezaten.
Ikastaroa Beran edo Lesakan emanen da, es-

kariaren arabera. Izen-ematea martxoaren 22ra
arte egonen da zabalik, eta 948 637 796 telefo-
nora deitu edo bortziriak@ikaeuskaltegiak.eus
helbidera idatzi bertzerik ez da egin behar. Ikas-
taroaren matrikula 40 eurokoa da eta %75eko
asistentzia dutenei ziurtagiria banatuko zaie.
Hika gero eta guttiago solasten delako kezka

zabaltzen ari da inguruan, eta horren erakusga-
rri dira gertu eskainiko diren ikastaroak: Baztan-
go AEK-k 10-12 laguneko bi talde atera ditu, eta
Irungo AEKn 15 lagun inguru hasi diramartxoan.

EUSKALTEGIAN

Hika ikastaroa eskainiko dute

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urteko proban, oztopoetako
bat gainditzen kirolari ugari.
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Liburuaren
Eguna
hurbiltzen ari
dela-eta,
irakurketa
islatzen duten
argazkiak
aurkeztu
beharko dira

TTIPI-TTAPA
Liburuaren Eguna

hurbiltzen ari dela-eta,
Berako Herri Liburute-
giak eta Berako Kultur
Batzordeak ‘Irakurketa
instant batean’ argazki
lehiaketa berria antola-
tuduteaurten.Gaia, ira-
kurzaletasuna bizitza-
ren egunerokotasune-
an izanen da eta lanak
apirilaren 14ra arte en-

tregatu ahal izanen di-
ra.
Honela, irakurketa

edozein euskarritan is-
latzen duten argazkiak
(liburuak, aldizkariak,
egunkariak, e-boo-
kak…), edozein inguru-
netan (mendian, base-
rrian,hondartzan,auto-
busean,komunean,su-
kaldean…) eta edozein
adinetanaurkezdaitez-
ke, irakurtzekogrinaedo
norberaren garapene-
an liburuek duten era-
ginaerakustendutenar-
gazkiak.
Lanak koloretan eta

xuri-beltzeanentregatu
ahalkodiraetanahi iza-
nez gero, irudiak digi-
talki tratatu ahal izanen
dira. Lehiaketaren gaia
islatzea,originaltasuna,
irudimena,sormenaeta
kalitate teknikoa balo-

ratuko dira. Argazkiak
jpg formatuan bakarrik
onartuko dira, ez dira
onartuko bertzelako
euskarritan entregatu-
takoak. Argazki bakoi-
tzarengehienezkoedu-
kiera 3 Mbkoa izanen
daeta erresoluziomini-
moa2000x1500pixele-
koa.
Lehiaketanaurkeztu-

kodiren lanak soilik on-
doko helbide elektroni-
kohonetarabidali ahal-
ko dira: berakoagen-
da@gmail.com
Lehiakidebakoitzak,

gehienez ere, hiru ar-
gazki aurkeztuahal iza-
nenditu, argazki bakoi-
tzeko mezu bakarra bi-

daliz.Parte-hartzaileba-
tek hiru argazki baino
gehiagoaurkeztukoba-
litu, lehenbiziko hiruak
onartuko ziren lehiake-
tan. Mezu bakoitzean
egilearen datuak (goiti-
zena, izen-abizenak,
adina,etxekotelefonoa,
sakelekoa eta e-posta)
eta lanarendatuak(izen-
burua,deskribapena…)
bidali behardira.Lehia-
ketanpartehartukodu-
ten adingabeek eta ar-
gazkietan agertzen di-
ren adingabeek euren
tutore edo gurasoen
baimena izan beharko
dute.
Lanak bidaltzeko

epea apirilaren 14an,

ortzegunarekinbukatu-
ko da. Sari banaketa,
berriz, apirilaren 22an,
ortziralea,17:30ean iza-
nenda.Lehenbizikosa-
riae-bookbat izanenda
etabigarrena liburusor-
ta bat.
BerakoHerri Liburu-

tegiak zein Berako Kul-
tur Batzordeak jasota-
koargazkiakerabili ahal
izanen dituzte publizi-
tate edo kultur promo-
ziorako. Gisa berean,
saridunen datu pertso-
nalaketa irudiakargita-
ratu ahalko dituzte ko-
munikabideetan eta bi
erakundeekkudeatuta-
koweborri edosareso-
zialetan.

LEHIAKETAK � APIRILAREN 14RA ARTE BERAN

‘Irakurketa
instant batean’
argazki
lehiaketa
antolatu dute

BORTZIRIAK

ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA

Beratik Goizuetara Agerra mendi taldearekin
Berako Agerra mendi taldeak urtero antolatzen duen Bera-Goizueta mendi ibi-
laldia egin zuten otsailaren 20an. Denetara 60 bat mendizalek egin zuten ibil-
bidea eta Goizuetako Umore Ona elkartean bapo bazkaldu zuten. Larunbat
arratsaldean ere giro ederrean ibili ziren Goizuetan, musika doinuen laguntza-
rekin. Beti bezala, aukera ezberdinak izan zituztenmendizaleekGoizuetara hel-
tzeko. Agerratik eta Aginatik oinez joan ziren batzuk eta bakar batzuk Goizue-
tara autobusez egin zuten bidea.
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Saldias,
Beintza-
Labaien, Ituren,
Legasa,
Narbateko eta
Sunbillakoak
bilduko dira

Maider PETRIRENA
Malerrekako Herri

EskoletakoVI. JokuTo-
paketa eginen da mar-
txoaren 22an Sunbillan
etaMalerrekako sei es-
kola ttikietako (Saldias,
Beintza-Labaien, Ituren,
Legasa, Narbarte eta
Sunbilla) ikasle, irakas-
le eta gurasoak elkar-
tuko dira.
Goizeko9:45eanza-

kurren erakustaldia eta
herri kirolak izanen di-
tuzte. 10:45ean gosa-
ria. 11:30ean berriz ere
herri kirolak eta zaku-
r ren e rakus ta ld i a .
12:45ean bazkaria eta
14:00etan, DJ Porrure-
kin dantzan eta kantu-
an aritzeko aukera.

Ulibeltzak
batzar orokorra
Martxoaren19anUli-

beltzak Elkarteak urte-
ko batzar orokorra egi-
nen du arratsaldeko
7etan. Aurreko aktaren
onespena, 2015eko
kontuak, bazkide berri-
ak, junta berriaren au-

keraketa eta akitzeko
eskariak-galderak.

Euskal Herriko
mus txapelketa
Otsailaren 20an Iru-

ñeko Arrano elkartean
Zazpi herrialdeetako
mustxapelketaren fina-
lak jokatu ziren. Herri-
tik lehendabizian lehe-
nengobikotea joatekoa
zen baina azkenean le-
hen bi bikoteak (Itxegi-
Joxe Martin eta Joxe
Miguel-Joxe Luis) mu-
sean aritzeko aukera
izan zuten. Aurrerago
segitzeko aukerarik ez
izan arren, zorionduko

ditugu herriko muslari
fin hauek.

Artopil jatea eta
monologoa
Martxoaren 11n, or-

tziralean Bustitz osta-
tuanartopil jatea (20:00-
etan) eta Etxenikerekin
Gilaren bertsioak mo-
nologoa (22:00etan) an-
tolatu dute.

Zazpi ikasle berri
Aurrematrikuladatu-

en arabera, 2016-17
ikasturtean zazpi ikas-
le hasiko dira eskolan,
baina12 joanendiraDo-
neztebera DBH-1era.

OSPAKIZUNAK � MARTXOAREN 22AN

Malerrekako
herri eskoletako
VI. Joku
Topaketa herrian
eginen dute

SUNBILLA

ARGAZKIA: JOKIN PETRIRENA

1959-1960an jaiotakoen kinto afaria
Herriko kinto bestakmartxan daude gaurgero. Urtero bezala 1959-1960an jaio-
takoak izaten dira hasiera ematen diotenak. Hauek otsaileko azken larunbate-
an ospatzen dute eta aurten otsailaren 27an suertatu zitzaien. Hemeretzi lagu-
nek afari ederraz gozatu zuten.

ARGAZKIA: JAIONE OTXANDORENA

Arkupeak elkartearen herriko besta
Sunbillako Arkupeak Elkarteko bazkideen besta
otsailaren 28an ospatu zuten. Meza ondoren mus
txapelketa izan zuten Ariztigain kanpinean eta ja-
rraianbazkaria. 39bazkidekaukera izanzutenegun
ederrazdisfrutatzeko.Zortzi bikotekpartehartuzu-
ten musean eta irabazleak (argazkian ikusi daite-
keen bezala) Itxegi-Juana Mari izan ziren. Bigarre-
na, Estefani-Gregorio anai-arrebak, Hiru-
garrenak Juan Pedro-Jose Miguel eta lau-
garrenak Juan Antonio-Frantxisku.

Ba al zenekien
Udalak antolatu zuen Inauterietakobosgarren
Argazki Lehiaketako txapelduna Ruben Iri-
goien Jorajuria izan dela. Zorionak.

?

ARGAZKIA: BIDAL IBARRA

Ulibeltzak mendi taldeak Adira irteera
Ulibeltzak Mendi Taldea otsailaren 21ean Adira jo-
an zen, elurraz eta bista ikusgarrietaz gozatzera.
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Martxoaren
10ean Bernard
Martinoren
dokumentalaren
zati bat
eskainiko dute

Marga ERDOZAIN
Martxoaren5eanate

irekien jardunaldia egin
ondoren,2016-17 ikas-
turterakoaurrematriku-
la martxan jarri du uda-
lak. 0-3 urte bitarteko
umeendako zerbitzu
hau erabili nahi duten
familiak udal bulegoe-
tatik pasatzen ahal di-
ra informazioa eta da-
gokion dokumentazioa
eskatzeko. Askin Haur
Eskolak D eredua es-
kaintzen du. Familiek
eskola-egun osoa (jan-
tokia barne) edo esko-
la-egun erdia (jantokia
barne) aukeratzen ahal
dute.Aurrematrikulabu-
katu ondoren, udalak
eskaerak aztertuko di-
tu eta behin-behineko

zerrendakaleratukodu.
Maiatzaren 20tik aitzi-
nera behin betiko ma-
trikula burutu da. Ikas-
turte berria heldu den
irailean hasiko da eta
2017ko uztailaren erdi-
aldera bitarte luzatuko
da. Prezioei dagokie-
nez,aipatubehardaNa-
farroako Gobernuak
haur eskolakarautzeko
ezarritako irizpideak ja-
rraituz finkatuko direla,

aurreko ikasturteetan
egin den bezala.

DOKUMENTALA
Aurrematrikularen

barrenean Askin esko-
lan BernardMartinoren
Loczy: una escuela de
civilizacióndokumenta-
laren zati batzuk pan-
tailaratuko dira. Hitzor-
dua martxoaren 10ean
(ortzeguna) arratsalde-
ko 5etan izanen da. Fil-

maaitzakiatzathartuta,
Askingo lan taldeakhe-
rritar guztiei dokumen-
taleanagertzendenpe-
dagogiaz aritzeko au-
kera zabaldu nahi die.
Beraz,hitzordupolita0-
3 urte bitarteko umeak
dituzten familientzat.
Hori bai, egun horretan
txikiek etxean gelditu
beharko dute emanal-
diaetasolasaldiaeman-
korra izan dadin.

GIZARTEA � MARTXOAREN 16RA BITARTE

Askin haur eskolaren
aurrematrikula zabalik da

DONEZTEBE

‘Gurasook erran
behar ez ditugun
esaldiak’ hitzaldia
Gurasook erran behar
ezditugunesaldiak ize-
nekohitzaldiaCarmen
Nietok eskainiko du.
Hitzordua martxoaren
10ean (ortzegunean)
14:50eanMendaur Ins-
titutuan izanen da.
Mendaur eta Erreka
Guraso Elkarteek an-
tolatutako prestakun-
tzaprogramarenazke-
neko hitzordua da.
IkasturtehonetanCar-
menNieto,Herrikoael-
karteko psikologoak
zuzendutakobertzehi-
ru hitzaldi burutu dira:
Dolua:gaixotasun,he-
riotza eta bertze gale-
rabatzuenaurrean;No-
la landu amorrua eta
haserreaetaSeme-ala-
ben jokabide desafi-
atzailearenaurreanari-
tzeko moduak.

Gizarte larrialdi-
etarako laguntza
Pobrezian edo behar
handian dauden fami-
lia eta pertsonak la-
guntzeko gizarte larri-
aldietarako laguntzak
zehazten dituen orde-
nantza onartu du Ma-
lerrekakoMankomuni-
tateak.

� FLASH

UTZITAKO ARGAZKIA

0-3 urte arteko neska-mutikoei eskaintzen die zerbitzua Askin haur eskolak.

M. ERDOZAIN
Martxoko agendakomenuaren sarre-

rak Emakumeen Eguneko ospakizune-
kin osatu dira: Firin-farandula antzerki
taldearenbakarrizketenemanaldia (mar-
txoaren 8an); Ortziralean,martxoak 11:
kalejiraeta20:30eanKasinonMendiabes-
batzarenemanaldiberezia.Ondoren,He-
rrikoostatuanafaria izanenda.Asteoso-
anHerrikoostatuanbertakohainbatema-
kumek egindako lanen erakusketa ikus-
gai izanen da.

Sarrera horien ondoren, aukera ani-
tza izanen dugu doneztebarrok: mar-

txoren 12an (larunbata) Errekak Xabie-
rrera joatekoateraldia:martxoaren13an
(igandea) Ene Kantak baietz dantzan ha-
si ikuskizuna kiroldegian arratsaldeko
5etan. Ipuin txokoaren hitzorduak hila-
ren 15 eta 22an izanen dira, asteartetan
10:30ean. Martxoko Ipuin Ordua, berriz,
martxoaren 16an (asteazkenean). Zine-
ma emanaldiak ere burutuko dira: mar-
txoaren 20an (igandean, 16:30ean Pan
filma eta 18:30eanBad teacher filma) eta
martxoaren26an, larunbatean,arratsal-
deko 7etan Ocho apellidos catalanes
ikusteko aukera izanen da.

Agenda gustagarri hau borobiltzeko,
San Jose egunean, martxoaren 19an,
larunbat arratsaldeko 8etan San Pedro
elizan Iruñeako Orfeoia Txikiaren bisita
izanen da. Asteburu horretan gure esku-
aldean egonaldia burutuko dute eta gu-
rean kontzertu ederra eskainiko dute.

Martxoaren20an, igandean12:00etan
aizkora apustua Ezkurra pilotalekuan.
Mieltxo Mindegia eta Eneko Otaño nor
baino nor ariko dira, 6.000 euroko sari
gustagarri eta potoloa eskuratzeko hel-
buruarekin. 12 kanaerdiko eta lau 60 on-
tzako lana izanen dute aizkolariek.

MARTXOKO AGENDAK MENU ANITZA ESKAINIKO DU

Emakumearen Egunaren inguruko hondar ekitaldiak, Xabierrera ateraldia, ikuskizunak,
zinema, kontzertuak, Ipuin Orduak eta Mindegia eta Otañoren arteko aizkora apustua
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2015eko
amuarrainaren
zenbaketaren
arabera, 1992.
urteaz geroztik
populazio-
maila txikiena
dauka orain
espezieak

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuak Nafarroako In-
gurumen Batzordeari
heriotza bidezko amu-
arrain-arrantzagehiago
mugatzeko proposatu
dio maiatzaren 1etik
ekainaren30eraeginen
den 2016ko denboral-
dirako, 2015eko amu-
arrainaren populazioa

1992. urteaz geroztik
dagoen ttikienadela ja-
kin ondotik (1.183 ale
hektareako,2014anbai-
no%16guttiagoetaba-
nazbertzekohistorikoa
baino %60 guttiago).
Zehazki,Arrantzaren

Aholku Batzordearekin
adostutako Ingurume-
narenproposamenada
sasoihonetanarrantza-
le bakoitzak izanen di-
tuenbaimenakbi jardu-
nalditaramugatzea,eta
arrantzatu dezakeen
amuarrain-kupoa bira
mugatzea jardunaldiba-
koitzeko (iaz, 5 baimen
eta 3 amuarrainen ku-
poa zegoen).
Nafarroako Gober-

nuak heriotzarik gabe-
ko arrantza-modalita-
tea sustatu nahi du eta
Arrantzarakobi kirol to-

ki berri sortu dira Ara-
xes eta Urumea ibaie-
tan, aldi berean arran-
tzatuetaaskatzekogu-
ne direnak. 16 urtez
azpiko adingabeek hi-
rigunetan arrantzatu
ahalko dute, arrantzatu
eta askatzeko modali-
tatean irekita geratuta-
ko arroetan.
Nafarroako Gober-

nuak egindako propo-
samenak amuarrain-
baimenenproportzioari
eusten dio, erauzpen-
modalitatea, eta hona-
koerahonetanbanatu-
kodiraNafarroakoarro-
etan: Baztan-Bidasoa,
5.376baimen;Oria-Uru-
mea, 4.667; Urederra,
127 (Zudaireko barruti
naturala, 71); eta Arga-
Ultzama, 684 (Eugiko
barruti naturala, 284).

Aipatu denez, Ara-
xesetaUrumeanherio-
tzarik gabekoarrantza-
rakomugatutakobi gu-
ne sortu dira, eta Ezku-
rra ibaiko zati bati eus-
ten zaio arrantzaren
prestakuntza-eskolara-
ko gune modura (Do-
nezteben, Ezkurra eta
Ezpelura ibaietako zu-
bien arteko 700 metro
dira). Eta 16 urtez azpi-
koek,gunehorietando-
anarrantzatuahalkodu-
te, gazteen artean mo-
dalitatehorisustatzeko.

81 IZOKIN
Izokinaridagokionez,

aurtenBidasoan arran-
tzatu ahalko diren 81
alekogehienekokupoa
eza r t zen da (83 ,
2015ean).Multinvierno
izokinak babesteko
neurriei eusten zaie,
2015ean adostu eta
onartutakoak. Sasoia
maiatzaren 1ean hasi
eta uztailaren 31n bu-
katuko da edo lehena-
go,arrantzaegitekobai-
mendutako kopurua
osatzen bada.

NATURA � ARRANTZA DENBORALDIA MAIATZAREN 1ETIK EKAINAREN 30ERA

Arrantzako araudi berriak
amuarraientzako babes
handiagoa eskainiko du

GIZARTEA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Izokin denboraldia maiatzaren 1ean hasi eta uztailaren
31n bukatuko da, edo 81. izokina ateratzen denean.
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Xabierrera
irteera egin
zuten
martxoaren 8an

Fernando ETXEBERRIA
Datahauetanohikoa

izaten da herrietako
bazkide egunak ospa-
tzea. Eratsungoak izan
ziren goiztiarrenak, ur-
tarrilaren 24an ospatu
zuten eta. Ezkurran
bazkalduzutenetamus
txapelketanJavierDes-
karga eta Migeltxo Eli-
zaldek osatutako biko-
tea izan zen irabazlea.
Eratsungoen ondotik,
bertze herrien txanda
ere iritsi da. Otsailaren
7anArantzanospatuzu-
ten besta eta Bonifacio
Oskoz eta Pantaleon
Errandoneak jantzi zu-
ten txapela. Egunbere-
an, Irun eta Berakoak
ereelkartuzirenetaJua-
na Maria Arnis eta Ju-
an Carlos Altzuguren

izanzirenmuseanbiko-
tehoberena.Otsailaren
14an, Beintza-Labaien
etaSaldiaskoekereos-
patu zuten euren egu-
na, baina mus txapel-
ketarikezzen izan.Goi-
zuetan otsailaren 18an
Juan Jose Apezetxea
eta Isabel Etxeberria
izan ziren irabazleak.
Baztangoiza, Urdazubi
eta Zugarramurdiko
bazkideakArizkunenbil-
duzirenotsailaren18an
eta Alejandro Cordoba
eta Jose Iturralde izan
ziren irabazleak. Biha-
ramunean Igantzikoen
txanda izan zen eta Se-
veriano Retegi eta Ra-
mon Retegik lortu zu-
ten txapela. Otsailaren
20an Legasan egin zu-
ten hitzordua Berroeta,
Almandoz, Aniz, Ziga,
Arraiotz, Oieregi, Nar-
barte eta Legasakoak
eta LuisMari Elizaintzin
eta Angel Sarratea izan
ziren irabazleak. Do-
neztebe, Donamaria,

Gaztelu,OitzetaUrroz-
koakDoneztebenelkar-
tu ziren etaMiguel Jua-
nenaetaJuanLuisJua-
notenak lortu zuten ga-
raipena. Egun berean,
Leitza, Areso eta La-
rraungoek ere bazkaria
egin zuten Leitzan eta
Jose Mari Elizalde eta
Eusebio Zelaietak lortu
zuten txapela. Ituren,
Zubieta eta Elgorriaga-
koek ere izan zuten be-
re festa. Elbete, Leka-
roz,Gartzain, IruritaEli-
zondokoak otsailaren
26an elkartu ziren eta
Tomas Torres eta Juan
Larre izanziren irabazle-
ak. Sunbillakoak otsai-
laren 28an egin zuten
euren besta eta Jose
Mari Arretxea eta Juan
Mari Agirrek osatutako
bikotea izan zenmuse-

annagusi.Beraienegu-
na osapatzen azkenak
Ezkurrakoak izanen di-
ra, martxoarean 27an
egin dute hitzordua.

XABIERRERA IRTEERA
Martxoaren 8an 122

bazkidek Xabierrera ir-
teera egin zuten. 17an
Donezteben mus txa-
pelketako finala jokatu-
ko da, eta herri bakoi-
tzeko bikote irabazleek
parte hartuko dute, ba-
ta bigarren eta hiruga-
rren postua lortu zute-
nek ere. 92 bazkidek
parte hartuko dute.
Martxoaren 31n 291
bazkideDonostiara joa-
tekoak dira eta Aqua-
riuma, San Telmo mu-
seoa... bisitatu eta alde
zaharretik ere bueltax-
ka emanen dute. Gero

13:30eanAginagakosa-
gardotegira joanen di-
ra, bazkaldu eta dan-
tzaldiaz gozatzera.

EUSKAL KANTUEN JAIA
DANTXARINEAN
Aurtengo berrikun-

tzaDantxarineanospa-
tuko den Euskal kantu-
en jaia da. Ahalik eta
bazkide gehien elkar-
tzeadazuzendaritzaren
asmoa,400pertsonen-
dako tokia baitago ja-
tetxean. Bazkide ez di-
renei ere emanen zaie
bertaratzeko aukera.
Bazkideek martxoaren
7, 8 eta 9an dute izen
emateko aukera eta
bazkide ez direnek 10
eta 11n. Denei, jatetxe-
anerakutsibeharkodu-
ten txartela emanen
zaie.

GIZARTEA � HERRIETAKO BAZKIDE EGUNAK EGINEZ

Festarako eta
muserako
tartea izan
dute bazkideek

ARKUPEAK

ARGAZKIAK: F. ETXEBERRIA
Ezker-eskuin eta goitik beheiti, Leitza, Arizkun, Legasa eta Elizondoko bazkideak, bakoitza
bere herriko bestan.





EGUBERRIETAKO OPORRAK

Gabonak eta haurrak: opari-
ak, telebista...
eta zerbait gehiago
Eguberrietako oporrak pozez hartzen dituzte haurrek, baina kezka ere ekartzen dute
hainbat familiatara, gurasoei zail gertatzen baitzaie lana eta etxea bateratzea.

ILERAKO APAINGARRIAK

Osagarri eta bereizgarri
Gerozetaandregaigehiagokaukeratzendituzte
ilerakoapaingarriakeurenorrazkeraosatzeko.
Zintak,zapidotoreak,bitxiak, lorezapaindu-
tako koroak, diademak... aukera zabala
da. Ilea bilduta edo solte eraman nahi
dutenek, adats luzea edomotza dute-
nek… denek izanen dute ukitu bere-
zia lortzekomodua, hamaika disei-
nu baitaude aukeran.
Ileapaintzaileetasaltzaileenahol-
kuak entzun eta bata eta ber-
tzea probatzea garrantzitsua
izatendahorrelakoetan,uste-
kabe atseginak ere izaten
direlako. Pieza bakarra eta
pertsonalizatua nahi dute-
nek,enkarguzkolanakegiten
dituzten artisau eta bitxigi-
leengana ere jo dezakete.

EMAKUMEENTZAKO JANTZIAK

Neurrira egindako
jantzi berezia
Ezkontza batean isilpean gordetzen den se-
kreturik bada, hori emaztegaiaren soinekoa
izatenda.Ongi hartubeharrekoerabakiada,
batzuekhasieratikargi izanetabertzeeigehi-
xeago kostatzen zaiena. Hori bai, erabakia
hartzeko unean, denboraldiko tendentziei
erreparatzen diete andregai gehienek. Aur-
ten, tatuaje itxurako bizkarraldeak eta di-
seinu asimetrikoak aurkeztu dituzte disei-
natzaileek dotorezia eta sentsualitatea lo-
tuz. Estilo erromantikoa gustuko dutenek,
bihotz formakoaurrekaldeaketabolumen
dezenteko gonak izanen dituzte aukeran.
Crop top estiloa da indartsu datorren bertze
aukera, top bat diseinu bereziko gona bate-
kinkonbinatzea,alegia. Itxurabohemioamai-
te dutenek ere aukera zabala topatuko dute:
tunika itxurako soineko zabalak, soineko ari-
nak...
Bordatuak, tulak, tatuaje itxuran egindako
xehetasunak... erabili dituzte diseinatzaile
guztiek euren diseinuak borobiltzeko.
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GIZONEZKOENTZAKO JANTZIAK

Dotorezia janzkietan bilduta
Gizonezkoen artean, geroz eta gehiago dira, ezkongai zein
gonbidatu, trajearen aldeko apustua egiten dutenak. Azken

urteetan kolore urdina nabarmendu da gizonezkoen
janzkietan eta aurten ere beltza, zuria eta grisare-
kin batera gehien ikusiko den tonua da. Ausarta-
goak direnentzat, kolore biziagoak, estanpatuak
eta janzki marradunak ere proposatzen dituz-
te adituek.

Osagarriak
Osagarriek ere garrantzia handia dute, zi-
lar koloreko gerrikoak, erloju handiak,
gorbatak... Senargai baten eta gonbida-
tuen janzkerarenarteanbereizgarriaden
elementua ere ezin aipatu gabe utzi: txa-
lekoa. Diseinu gurutzatuak eta asimetri-
koak daude modan, botoi bat, hiru edo
lau dituztenak. Txalekoaren tonu eta ehu-
nakontuanhartuta,kontrasteaeginenduen
osagarribat jartzeagomendatzendute.Gor-
bata zabalak, geroz eta senargai gehiagok

aukeratzendituztebolumenekin jokatzekoau-
kera ematen dutelako.

BITXIAK

Eraztunbatean,bienlotura
Ezkontza ospakizuna mota batekoa edo bertzekoa izan, guztietan
eraztunak trukatzeko ohitura izaten da. Eraztuna erosteko orduan,
ezinbertzekoadabakoitzarenestiloakontuanhartueta egunerokoan
erraz jantziko den bitxia aukeratzea. Milaka diseinu, material aukera
zabala... eta gainera zenbait bitxi-dendetan diseinu pertsonalizatuak
ere egiten dituzte.
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LORE SORTAK

Sorta bat eta bakarra
osatzeko,mila kolore
eta aukera
Andregaiaren lore-sorta kolore puntua
edo originaltasuna gehitzeko balia li-
teke. Andregaiaren izaeraren isla ere
bada eta beraz, esanahi handia du.
Aurtengo joeren artean, proposamen
oso desberdinak topa litezke; kolore,
lore eta espezie desberdinak sorta baka-
rrean konbinatuz adibidez.

Kolore eztanda
Kolore biziko larrosak, margaritak eta mota
guztietako krabelinak koloretako lazo eta apain-
garriekin konbinatzea proposatzen dute. Lore-
sorta ikusgarria osatzen da, alaia eta bizia.

Originaltasunaguztiarengainetik
Ohikoosagaiekinbatera, frutaeta landarezuku-
tsuak (kaktusak adibidez) erabiltzen hasi dira
hainbat loredendetan. Emaitza originala da
eta gainera, landare hauek gehiago irauten
dute.

Basoko loreak
Basalandareakgerozetagehiagoerabiltzen
dira. Neurri desberdinetako loreak oliba,
erramu eta eukaliptoekin konbinatzen
badira, emaitza borobila lortuko da.

Txikiakosotasuneanhandi
Lore-sorta txikiek handiek adina indar
izandezakete.Osoapainakdira, eraman
errazak eta bertze elementuei ez die prota-
gonismorik kenduko.

GONBIDAPENAK

Mezu bat baino gehiago...
Ezkontzagonbidapenetanhitzekbezainbestekogarrantziadutediseinuak
etaerabiltzendeneuskarriak. Ezkongaiekemaitzapertsonalizatunahi iza-
ten dute eta gonbidatuei ezustekoa eman. Hori lortzeko geroz eta auk-
era gehiago daude merkatuan. Asko dira gonbidapena hutsetik sortzen
duten enpresak, kolorea, irudiak, konposizioa, tipografiak... azken xe-
hetasunaereezkongaiekaukeratzendutehalakoetan.Papermotaberezi-
ak, kutxatxo originalak, puzzle itxurakoak, ilustrazioak dituztenak, eskuz
eginak iruditenak... ere moda modan daude.

Bideoak
Eta ezin aipatu gabe utzi teknologia berrien eraginez pixkanaka indarra
hartuz doaz gonbidapenmota bat: bideo-gonbidapena. Bideo original, eta biral
bat sortzea da proposatzen dutena, dibertigarria,hunkigarria... bideoaren

edukia norberak erabakiko du.
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OPARIAK

Erabilgarriak eta pertsonalizatuak

Gonbidatuei banatzen zaizkien oparitxoak erabakitzeko ordu-
an,merkatuahaindazabala,bataedobertzeaaukeratzerakoan
izaten direla komeriak. Dena den, bada denean zabaltzen ari
denjoerabat,oparitxoakahaliketagehienpertsonalizatzea.
Gerora erabil litekeen zerbait aukeratu eta norbere uki-
tua gehitzeko aukera ematen dute gaur egun enpre-
sa gehienek. Horregatik, gailu teknologikoak opa-

ritzea moda modan dago: USB ikusga-
rribat,mugikorrerakokargagailua,
selfieak ateratzeko makila...
txarteltxo original batekin edo
kutxatxoberezibateansartuta.
Irudimenamartxanjarrietaeu-
ren afizio edo izaerari lotu-
tako opariak bilatzen di-
tuztenak ere geroz eta
gehiagodira,oparia ja-
so t zen dutenek
segituan bikotea-

rekin identifikatuko
dutenzerbaitbilatzeada
gakoa (zinezaleak, kirola-
riak... badira horrekin
lotutako zerbait
oparitzea).
Beraiek egin edo
enkarguzeskatu-
tako eskulanak,
argazki berezi-
ak…ereboladan
daude, emaitza
o r i g i na l a e ta
berdingabea iza-
tea da helburua.

MUSIKA

Ezinbesteko osagaia
Momentu bereziak are bereziago bilakatu eta festa
lehertarazteko gaitasuna du musikak. Horregatik, gaur
egunezkongaiak izatendiraDJbaten laguntzaz,ezkontza
eguneanentzunnahidituztenkantuenzerrendaosatzen
dutenak. Bateko eta besteko kantuak tartekatzea izaten
da adituek egiten duten gomendioa, monotonia saihes-
tea. Batzuetan emozioak areagotu eta bertzeetan fes-
tarako giro bikaina sortuko dutenak aukeratzea.
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ARGAZKILARIAK

Momentu bereziak harrapatuz...
Teknologia berriek, argazki eta bideo tradizionaletik haratagoko pausoa
emateko aukera eskaintzen dutenez, irudimena da iamuga bakarra. Kon-
posiziodotore,originaledotadibertigarriaksor litezkeetagainera,argazki-
ak ateratzeko orduan primeran pasa!

Ezkontza aurreko argazkiak
Ezkontza egunaren aurretik, argazkilariak bikotea ezagutzea gomendagarria
da beti. Hartu-eman hori gauzatzeko, ezkontza aurreko argazki sesio bat egi-
teko ohitura asko ari da zabaltzen. Ingurune lasai batean, ordutegirik gabe,
objektiboaren aurrean erosoen nola sentitzen diren jakin dezakete horrela
ezkongaiek.Etaargazkihorieietekinaateraerebaigonbidapenak,bideobat....
osatzeko erabiliz.

Airetik ere bai
Azkenurteetan teknologiarenmunduan izandenberrikuntzanagusienetakoa
dronak dira eta argazkilaritzan ere hasi dira erabiltzen. Hauei esker, duela
gutxira arte ezinezkoak ziruditen argazkiak atera litezke. Airetik argazkiak
aterata, irudi ikusgarriak lortzen dira, perspektiba ezezagunak eskainiz.



ORRAZKERA ıMAKILLAJEA

Berezitasunaren
bila norberaren
izaerari eutsiz
Janzkerarekinbatera,orrazke-
ra eta makillajea izaten dira
itxurariukitubereziagehitzen
diotenak. Horregatik, neurria
hartzen jakitean dago gakoa,
egunerokotik irtenbainanorber-
arenizaerarieustenasmatzean.Au-
rpegiaren forma, adatsaren luzera,
kolorea, jantziaren estiloa, norberaren
izaera.... kontuan izan eta aukera des-
berdinakprobatzeakomenida.Aukeraketa
errazteko, adituei entzun eta aurtengo
tendentziak zeintzuk diren jakitea lagun-
garria da:

Txirikordak edonon
Ile-bildu baten parte izan litezke, orrazkeraren
elementu nagusia edo ilea solte daramate-
nentzat bereizgarria. Handiak, ttikiak, estuak,
lodiak... txirikordakbehinetaberrizagertukodi-
ra orrazkeretan.

Zergatik bakarra aukeratu?
Orrazkera bat baino gehiago gustuko dutenek, ez
dutezertanbakarraaukeratu,bataetabertzeakon-
binatzeamodandago.Ileapaintzaileaunitzektrentzak
eta ile-bilduak, atzekoz aurrera egindako ile-bildu-
ak... proposatzen dituzte, molde guztiak apurtuz.

Guztiaren arteko oreka
Makillajea aukeratzeko orduan, orrazkera eta jantziak
zeresan handia dute. Garrantzitsua da hiru elementuen
artekoorekalortzea.Makillajedeigarriaaukeratzendutenei
orrazkerainformaletasinpleagoaeramateagomendatzen
zaieetaorrazkeraosolanduabada,makillajeanaturalagoa
izatea.
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BIDAIA

Amestutako bidaia
Ezkon bidaiarekin ametsetan ariko dira dagoeneko ezkongai ugari. Hondartza eta eguzki bila, abentura
gosez, kultura edo herrialde ezezagunen majiak erakarrita... Munduko mapa eskuetan hartu eta helmuga
aukeratzekoorduada.Milakadiraaukeraketabaitabidaiamotakere.Agentziekaurrezprestatutakobidaien
artetik bat aukeratu edota momentuan, neurrira, bidaia osatzeko aukera ere eskaintzen dute.
Maleta prestatu eta aire, amestutako bidaia egitera!
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JATETXEAK

Amestutako eguna ospatzeko tokia
Bikote batek ezkontzeko erabakia hartzen duenean otordua eginen
duen lekua aukeratzea eta ziurtatzea izaten da lehenengo eginkizune-
takobat.Tokia,menua,eskaintzendituenzerbitzuak,dutenesperientzia...
kontuan hartu behar da aukeraketa egiteko orduan. Jatetxeak bisitatu
eta bertako profesionalekin solastea izaten dahoberena, tokia bertatik
bertara ikusi eta eskaintza zuzenean kontsultatuaz.

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

Zer eskaintzen du tokiak?
Ongi etorri koktela eskaintzeko txokoa, dantzalekua, haurrentzako jolastokia,
lorategiak... jantokiak bezain bertzeko garrantzia dute. Jatetxean bertan
ezkontzeko aukera ere geroz eta gehiagok eskaintzen dute. Jatetxera sartzeko
oztoporik ba ote dagoen ere ikusi: gurpildun aulkian daudenek, haurrek edo-
ta adinekoek trabarik izan ez dezaten.

Menua
Otordua izaten da ezkontzaren oinarri eta jatetxeek menu irekiak eskaintzen
dituztenez, bakoitzaren prezio eta estilora gehien egokitzen dena aukeratzeko
moduaizatenduteezkongaiek.Menubereziak(zeliakoentzat,begetarianoak...)
prestatzen dituzten ere galdetu, gonbidatu guztiek banketeaz gozatu dezaten.
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MENUA

Otordu on batean dago arrakastaren gakoa
Mimoz sukaldatutako otordu bat jatea plazer hutsa da eta
horregatikezkontzabateaneskaintzendenjatekoarigarrantzia
handiaematenzaio.Ezkontzaegunabainohilabete lehenago
egin ohi da menuaren aukeraketa eta emaitza borobila izan
dadin, faktore dezente hartu behar dira kontuan. Adituek
ongietorri koktel arinbatekinhasteagomendatzenduteeta
segidan, sasoiko produktu fresko eta osagai ezagunekin
prestatutako platerak zerbitzatzea. Eskaintzen den aukera
anitza izateaerekomenida, ahalik etagonbidatugehienen
gustuko menua osatu eta ez daitezen osagaiak behin eta
berriz errepikatu. Kontuan izan zaporeak bezain besteko
garrantziaduelaplaterenitxurakere,platerenaurkezpenari
ere erreparatu. Bazkaria edo afaria den ere kontuan har-
tu behar da, gauean eguerdian baino plater arinagoak
jartzea hobe izaten baita. Jatekoak adinako garrantzia
izaten du egun berezi hauetan edariak eta aukera des-
berdinakeskaintzeagarrantzitsuada:ardobeltza, zuria
edo gorria, cava, sagardoa... Postreari dagokionez
berriz, ezkontza tarta izan da orain artean ohikoena,
baina geroz eta gehiagodira pasteltxodesberdinak,
moussak, izozki bereziak... eskaintzen hasi diren
jatetxeak.

Indarrak hartzekomokadutxoak
Otorduaren ondotik, dantzaldia dator eta hango
tragoxka,hemengodantza...erritmoarieustekozer-
bait jatea ere komeni da. Horregatik, iluntze edo
goizaldean (eguneko edo gaueko ezkontza izan)
gonbidatueimokadutxo bat eskaintzen zaie. Gaz-
itik edo gozotik jo liteke eta jatekoa modu des-
berdinetan aurkeztu.Modu tradizional edomo-
dernoagoan egindako pintxo bero eta hotzak,
txokolatezkoiturria,motaguztietakogoxoekin
osatutako mahaitxoa... benetako arte lanak
ikus litezke.
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Hiru talde
izanen dira
lehian Etxarri-
Aranatzen

TTIPI-TTAPA
Bihilabeterenondo-

tik, Bardoak Nafarroa-
ko taldekako txapelke-
tarenhirugarrenedizioa
martxoaren 19an aile-
gatuko da amaierara.
Etxarri Aranazko fron-
toian jokatuko da fina-
la, 17:00etan hasita.

Hau idazterakoan
erabakigabe,baina ira-
kurtzenduzunerakoze-
haztuak izanendirenhi-
ru taldek hartuko dute
parte finalean; gutxie-
nez bederatzi bertsola-
ri izango dira oholtza
gainean. Beste taldee-
tako kideek zein entzu-
leen botoek erabakiko
dute zein talde den hi-
rugarren edizio honen
irabazlea.
Finalerako sarrerak

dagoeneko salgai dau-
de www.bertsosarre-

rak.eus atarian. 10 eu-
roandagosarrerabazki-
deentzat eta 16 urtetik
beherakoentzat eta 12
euroangainerakoentzat.
Horrez gain, saiorako
sarrerak salgai egonen
diraNafarroakohainbat
herritan,ohiko tokietan.
Aipatzekoadaerran.eus
webguneko Zozketak
atalean sartuta ere bi
sarrera bikoitz eskura-

tu daitezkeela. Zozke-
tamartxoaren14anegi-
nen da, 12:00etan.
Ohibezala, finalabu-

katuta tr ik i-poteoa
egongo da herrian bar-
na eta bukatzeko Bar-
doen afaria. Afarirako
txartelakeresalgaidau-
de, soilik internetez
erostenahaldiraetako-
puru mugatua da.
Urtarri laren 22an

abiatuzenBardoenaur-
tengoedizioaeta23saio
jokatu dituzte Nafarro-
anbarna.121parte-har-
tzaile izandira16 talde-
tanbanatuta, horietatik
71bertsolari zirela.Hiru-
garren edizio honetan
bardoak eremu berrie-
tara zabaldudira eta le-
henaldizLizarran,Altsa-
sun eta Aurizberrin tal-
deak atera dituzte.

KULTURA

BERTSOLARITZA � MARTXOAREN 19AN

Bardoak
ekimenaren
azken saioa
prest dute
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UTZITAKO ARGAZKIA

Duela bi urte Lesakan jokatu zen finala.

Sagardotegia
eta Bolondres
Eguna egin
dituzte

TTIPI-TTAPA
Martxoaren 14tik

20rakoasteanAsteKul-
turala izanen dute Be-
rako San Jose Zahar
Etxean.
Martxoaren 14an, as-
telehenean 13:00etan

BerakoEhizaetaArran-
tza elkartean basurde
jatea izanen dute.
Asteartean, 16:30ean
Mikel Iriarte eta Gabri-
el Canariasen eskutik
musika kontzertua.
Asteazkenean,16:30e-
anhasita talo tailerraeta
talo dastaketa.
Ortzegunean, 17:00e-
tan Herri Kirolak.
Ortziralean, 17:00etan
Be r t so l a r i ak : I ke r
Gorosterrazu, Alazne

Untxalo, Aitor Elexpuru
eta Patxi Castillo. Gai
jartzailea Julen Zelaie-
ta izanen da.
Larunbatean, 17:00e-
tanMusetaPartxis txa-
pelketa
Igandean, 17:00etan
dantza erakustaldia.

SAGARDOTEGIA ETA
BOLONDRESEN EGUNA
Urtea indartsu hasi

dute Zahar Etxean. Ur-
tarrilaren 18an Ibardin-
go Mendiko Sagardo-
tegiko txotx denboral-
dia estrenatu zuten,
Ignaziok gonbidatuta.

Otsailaren 22an Bo-
londres Egun bikaina
izan zuten. Inma Dan-
borienakalaituzuenbe-
re akordeoiaz arratsal-
dea eta mahai luze ba-
ten inguruanbildu ziren
bolondresak eta Zahar
Etxeko bizilagunak.

GIZARTEA � MARTXOAREN 14TIK 20RA

Kultur Astea
ospatuko dute
egunotan Berako
Zahar Etxean

UTZITAKO ARGAZKIA

Ibardingo Mendiko sagardotegira urteroko bisita egin dute Zahar Etxeko bizilagunek.



Arkaitz MINDEGIA
Berriki beste bi lan-

gilekontratatudituUda-
lak etamartxo hasieraz
geroztik lanean ari dira.
Edurne Arretxea udal
eraikinak (eskola,uda-
la,medikuaren kontsul-
ta...) garbitzeazardura-
tuko da eta Juan Luis
Loiarte Santestebanek
herriko kanpoko lanak
eginen ditu. Bi langile
hauez gain azaro alde-
an hasi eta maiatza ar-
te Julen Aranburu eta
MaxiGereka ere udala-
rentzat lanean ari dira.

Pulunpa eskolako
berriak
Besteeskolekbeza-

laxe, otsailean 2016-

2017ko aurre matriku-
lazioakmartxan jarri zi-
tuen Pulunpa eskolak.
Izen-emateak bukatu
ondotik, erran dezake-
gu, 11 ikasle berri iza-
nendirelaPulunpanda-
torren ikasturtean, hiru
urteko 9 ikasle eta le-
henhezkuntzanbi. Sei-
garren mailako ikasle-
ekberriz, Doneztebeko
Mendaur institutoraegi-
nen dute jauzia.

Bertzalde, irakasle-
ak Malerrekako bertze
eskola ttikietako irakas-
leekin batera Joku To-
paketak antolatzen ari
dira burubelarri. Mar-
txoaren 22an izanenda
bestaSunbillanetaber-
tan tailerrak eta ekital-

di ugari izanen dira. Es-
kolako kontuekin segi-
tuzaipatubeharda,Gu-
raso elkartea hitzaldiak
antolatzen hasia dela.
OtsailabukaeranHerri-
koa Federakuntzako
Karmen Nieto psikolo-
goakBullyingaren ingu-
ruko hitzaldia eman zu-
en. Arront interesgarria
izanzenetaaurrerantze-
anere, antolatzendiren
hitzaldietarabertaratze-
ko deia egin dute.

Jubilatuen bazkaria
Otsailabukaeranur-

teroko zita izaten dute
Zubieta, Elgorriaga eta

gure herriko jubilatuek.
Aurtengoan Iturengo
Herriko ostatuan ospa-
tu zuten Arkupeakeko
bazkideen besta. Baz-
kari eder baten bueltan
bildu ziren eta musean
aritzeko tartea ere har-
tu zuten.

Ibintzako
dantzariak lanean
Inauterietakokontu-

en egunean eskaini zu-
ten azken emanaldiak
Ibintza dantza taldeko
dantzariek eta dagoe-
neko hasi dira dantza
berriak ikasten. Dan-
tzari ttikiakOlaiaetaMi-

ren irakaslearekinaridi-
ragogotsu lanean.Gaz-
tetxoenetahelduen tal-
deakberriz, AneGurru-
txaga lesakarrarekinha-
si dira lanean duela gu-
txi, orain arte Naia Gu-
re txokoako dantzaria
izan baita beraien ira-
kaslea. Norbaitek dan-
tzanhastekogogoa iza-
nenbalu,badagoauke-
ra, nahikoa da bertako
irakasle edo dantzari-
renbatekinharremane-
tan jartzea. Ttikiek os-
tiral arratsaldetan iza-
ten dituzte klaseak eta
besteakberriz, larunbat
goizetan aritzen dira.

ITUREN

GIZARTEA � HERRIKO ETXEA

Bi langile
kontratatu ditu
Udalak herriko
lanetan aritzeko
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UTZITAKO ARGAZKIA

Inauterietako kontuen eguneko emanaldiaren ondotik hasiak dira dantza berriak ikasten.



Ura bere bidera
bueltatu zen
aparteko
kalterik gabe

Fermin ETXEKOLONEA
Otsaileko azken as-

teburua euritsua suer-
tatuzenetaherrikokarri-
kakurezgainezkaager-
tuziren.Herrigunetikpa-
satzen diren bi errekek,
Tolateko errekak eta
Azperroko errekak (ar-
gazkian) ezin izan zio-
ten urari bere ubidean

kontu eta horrek, nos-
ki,herritarrenkezkasor-
tuzuen.Halere, aparte-
kokalterikgabe,urabe-
re bidera bueltatu zen.

Udal langile berriak
Udalean langile be-

rriak ari dira, Nafarroa-
koGobernuakemanda-
ko dirulaguntzarekin
kontratatuak.JexuxMa-
ri Azpiroz iturendarra
herriko lanetanarikoda
eta bestea errotan ari-
ko da, Maxux Petriko-
rena bueltatu baita lan
horretara.

Emakumeen afaria
EmakumeenEguna-

ren harira, emakumeek
afaria antolatu nahi du-
te Herriko Ostatuan
martxoaren12an.Herri-
ko Ostatuan izanen da
zerrenda izenemateko.

Iturri Bardoa
Leitzako Atekaberts

taldearekinaridaAnder
Fuentes Itturri herriko
bertsolaria.Hau idazte-
rakoan ez dakigu mar-
txoaren 19an Etxarri-
Aranazko finalean iza-
nenden,baina finalata-

rira behinik behin aile-
gatua zen.

Aizkora apustua
Martxoaren 20an,

igandea, Mieltxo Min-
degiarenetaEnekoOta-
ñogipuzkoarrarenarte-

ko aizkora apustua jo-
katuko da Doneztebe-
ko Ezkurra pilotaleku-
an, 12:00etan hasita.
Aizkolari bakoitzak ha-
mabikanaerdikoeta lau
60 ontzako moztu be-
harko ditu.

ZUBIETA

GERTAERAK � OTSAILEKO AZKEN ASTEBURUAN

Tolateko eta Azperroko
errekek gainezka egin
eta kezka sortu zuten
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ARGAZKIA: ARANTXA DIEZ
Azperroko errekak gainezka egin zuen herrian.

Inbertsioetara
19.815,22 euro
bideratuko
dituzte aurten

TTIPI-TTAPA

304.820,35 euroko
diru sarrera eta irteerak
izanen ditu aurten Do-
namariakoHerrikoEtxe-
ak, Maite Urroz Oiar-

tzabal alkatea buru du-
en udalak onartutako
aurrekontuaren arabe-
ra.
Administraziotikhel-

duko diren transferen-
tz ia ar runtez ga in ,
40.169,85 euroko diru
sarrerak aurreikusi di-
tuzte herrilurren etaon-
darearen aprobetxa-
mendutik eta bertze
36.638,50 euro tasa,

prezio publiko eta ber-
tzelako sarreretatik.

Gastueidagokienez,
19.815,22 euro bidera-

tukodira inbertsoetara-
ko aurten.

DONAMARIA

GIZARTEA � 2016 URTERAKO

304.820 euroko
aurrekontua
onartu du Udalak

ARGAZKIA: GARBINE JORAJURIAK UTZUA

Otsailaren 20ko kontu egunarekin akitu ziren inauteriak
Otsailaren 12 eta 13an ospatu zituzten inauteriak Donamarian. Eguraldi kax-
karrari aurre eginez, primeran joan ziren. Haur, gazte eta helduak bakoitzak be-
re moduan primeran pasa zuten, etxez etxe eskean, jolasetan, afarian... Afari
baten aitzakiarekin, otsailaren 20an kontu eguna ere izan zuten, eta guztia pri-
meran atera zen.
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EZKURRA

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA

Malerreka kantuz
Malerreka kantuz ekimena egin zen otsailaren 6an herrian eta giro polita sortu zen. 53 laguneko taldea bildu zen eguerdiko 12etan fron-
toian eta trikitilari baten laguntzaz, kantu zaharrak abesten aritu ziren herrian barrena. Eguerdiko ordubietan Barranka ostatuan eman
zioten bukaera festari.

62 pertsona
elkartu ziren
Irazu eta
Mendiluzerekin
egindako
bertso afarian

Fernando ETXEBERRIA
Otsailaren 20an, as-

paldian ahaztua genu-
en besta berreskuratu
zen herrian, inauteriak
ospatu baitira berriz.
Azkenurteetanafaribat
antolatzen zen bertso-
larieta trikitilariekin,bai-
na aurten besta boro-

bila. 12:00etan jarri zen
hitzorduaetaherritaras-
ko izan ziren frontoira
mozorroturik joan zire-
nak. Etxez etxe puska
biltzen aritu ziren gero,
etxeetaneskaintzenzie-
ten jatekoa eta edate-
koahartuz. Parebat or-
duz ibili zirenherrianbar-
naetasegidan,Barran-
ka ostatuan elkartu zi-
ren denak. Arratsalde-
an haurrentzako joko-
ak,musika eta txokola-
tea ere antolatu zuten.
Gauean,62pertsonael-
kartu ziren bertso-afa-
rian. Irazu eta Mendilu-
ze primeran aritu ziren

bertsotanetabat-bate-
ko bertsolarien koplak
eta mariatxiren batzuk
entzutekoaukeraereizan
zen.Dantzaldia izanzen
geroetabestagoizalde-
ra arte luzatu zen. Aipa-
tu behar da emakume
askok parte hartu zute-
la, bestari kolorea ema-
naz.

Bataioa
Otsailaren 14an Ru-

ben Telletxea Eratsu-
nen, Maitane eta Mar-
tinensemearen, bataioa
ospatu zen. 40 bat se-
nide bildu ziren, Tibur-
cio Sanzberro apaizak

emandakomezaentzu-
tera. Jose Luis Eratsun
eta María Jesús Ma-
riezkurrenadirabereai-

tabitxi eta amabitxia.
Etxalarko bentara joan
ziren gero, denak elka-
rrekin bazkaltzera.

OSPAKIZUNAK � OTSAILAREN 20AN

Aspaldiko
partez giro
ederrean
ospatu dituzte
inauteriak

ARGAZKIAK: F. ETXEBERRIA
Giroa izan da inauterietan, kalean eta mahai-inguruan.
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LEITZA

Igerilekuak
berritzeko
lanak martxan

JM BARRIOLA
Amazabal kiroldegi-

koerabiltzaileetabazki-
deekin kirol zerbitzuari
buruzko bilera egin zen
otsaila bukaeran eta
bertan Mikel Zabaleta,
alkateak eta Eneko An-
dueza,kirol zinegotziak
zerbitzuan datozen hi-
labeteetan emango di-
ren aldaketen berri
eman zuten. Alde bate-
tik, Udalak enpresa pu-
bliko bat sortzeko as-
moadu.Enpresapubli-
ko horren zeregina Lei-
tzako kirol instalakun-
tzak eta programa ku-

deatzea izanen da. Ho-
rrelaenpresapublikoak
lortuko lituzkeen eteki-
nak instalazioak hobe-
tu eta moldatzeko era-
bili ahalko lituzke Uda-
lak.
Enpresa publiko ho-

rrek zuzendari bat izan-
go du kudeaketa eko-
nomikoa,antolaketaze-
in programazio lanak
egingo dituena. Behin
enpresa publikoa sor-
tzen denean, lanpostu
hori sortu eta pertsona
egokiaaukeratzekopro-
zedura irekiko du Uda-
lak.
Irailetikaurreranora-

bide berria eman nahi
dio Udalak kirol zerbi-
tzuari eta bilera hauba-
liatuz, bazkide, era-

biltzaile zein herritarren
iritzia jaso nahi izan zu-
ten. Bilera honen hel-
buru nagusia bazkide
eta erabiltzaileek zerbi-
tzua nola ikusten duten
etanolahobetuko luke-
ten jasotzea zen. Azal-
du ziren 28 bazkideen
iritziaz gain, martxan
jarritako inkestak 78
erantzun jasodituUda-
lak, guztiak zerbitzua
baloratuzetahobekun-
tza proposamenekin.

Ekarpen gehienak or-
dutegiari, zuzendariak
betebeharrekofuntzioei
eta instalazioen erabil-
pen zein kirol eskain-
tzari egin zioten aipa-
mena.

IGERILEKUKO ALDAGELAK
BERRITZEKO LANAK
Udalak igerilekuko

aldagelak moldatzeko
lanak hasi ditu eta uda-
ra bitartean ariko dira
zereginhorretan.Heze-

tasunak sortzen zituen
arazoei irtenbidea be-
hin-betikoemaneta,bi-
de batez, komunak eta
aldagelak zaharberritu
nahi dituzte.Horretara-
ko, udal-langileez gain,
Gazte Bermea progra-
marekinkontratatutako
bi gazteak ere molda-
keta lan hauek egiten
jarri dituzte. Berrikun-
tza lanenkostua50.000
eurokoa izanen dela
aurreikusten dute.

GIZARTEA � INSTALAZIOAK HOBETU NAHI DIRA

Udalak enpresa
publiko bat
sortuko du kirol
zerbitzua
kudeatzeko

Martxoaren8anospatzendaEmakumeenNazioar-
teko Eguna eta horren inguruan hainbat ekitaldi
antolatu dituzte Berdintasun Batzordekoek.
Martxoaren 3an, Coria eta itxasoa filma ikusteko
aukera izan zuten Atekabeltzera joan zirenek. Gai-
nera, filmaren ondotik, Saharan egondako
hainbatpertsonenazalpenakentzutekoaukeraere
izan zuten. Martxoaren 6an Donostian egiten den
Lilatoian parte hartzeko deia ere luzatu zuten eta
bat baino gehiago animatu zen. Martxoaren 9an
IrakurleTaldekoekzutenhitzorduaetaVirginiaWoolf
idazlearen Dalloway anderea izan zuten hizketa-
gai. Martxoaren 16an izanen da hurrengo
hitzordua, Amatasuna eta feminismoa: harreman
ez erosoa ote? hitzaldia eskainiko du Irati Fernan-
dezek19:00etanAtekabeltzen. InstitutuanereNo-
la ikusten dute gazteek feminismoa? tailerra ari di-
ra lantzen.

Emakumeen Nazioarteko egunaren
harira hainbat ekitaldi antolatu dira

ARGAZKIA: NEREA MAZKIARAN (DIARIO DE NOTICIAS)

305 kiloko harria berdintzea lortu zuen Inaxio Perurenak
Inaxio Perurenak 305 kiloko harria altxatu zuen otsailaren 27an, larunbat eguer-
dian Leitzako Amazabal pilotalekuan. Harmailak lepo bete ziren, 400 ikusle in-
guru, eta Perurenak lehen saiakeran lortu zuen bere markarik onena. Legezko
altxaldia izan zen, baina harri-jasotzaileari zapore gazi-gozoa utzi zion, lau kol-
pe eman behar izan zizkiolako bularrean.Hurrengo altxaldirako beldur horrekin
gelditzen naiz», aipatu zuen eta gorputzak onartzen duen bitartean marka be-
rriak egiten saiatuko dela.

ARGAZKIA: E.IRAOLA

Leitza eraso sexisten aurka
BerdintasunBatzordetik etorritako proposamena gauzatu eta LeitzakoUdalak ar-
gazkian ikus litezkeen kartelak jarri ditu herri sarreran. Horiekin Leitzako herriak
indarkeria sexista guztiak salatzen dituela ikustarazi nahi da eta jendartea gaiare-
kin sentsibilizatu. Indarkeria matxistaren aurkako protokoloa garatzeko konpro-
misoa ere hartu du Udalak eta eragile ezberdinekin batera lanean hasia da.
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ARESO

Behar ez den
tokian zaborra
botatzen
dutenei isuna
jarriko die
Udalak

Juana Mari SAIZAR
Duela urte dezente

hasi ginen herrian za-
borra bereizten eta bir-
ziklatzen, kolore des-
berdinetako edukion-
tzien bidez. Orain edu-
kiontzi hauek berritzen
etagarbitzenaridiraza-
bor mankomunitateko
langileak eta horrega-
tik, ohartarazi dute, ba-

karren bat iraulia ikusi
ezkero bere horretan
uzteko.

Etxean konposta
egiteko ontzia baratze-
an jarriadutenakereas-
ko dira eta orain, beste
pausobatemanasmoz,
auzo-konpostaegiteko
edukiontziakere jarridi-
tuzte plaza zaharrean.
Olioa, beira, kartoia eta
errefusabotatzekoedu-
kiontzienondoandago-
en egur koloreko lauki
luzea da konpostagai-
lua. Bertan, etxeko gai
organiko ia guztiak bo-
ta litezke. Etxean hon-
dakin horiek biltzeko
ontzianahidutenek,ze-
hazki konposta egiteko

erabiltzen dena, Men-
dialdea Mankomunita-
tean eska dezakete.
Etaedukiontziezga-

in, hilean behin zabor
bereziak biltzera furgo-
netabatereetortzenda
eta bolumen handiko
tresnakeramateko 012
deituetaEmausekotra-
peroaketortzendirabil-
tzera.

BALIABIDEAK ESKURA
IZAN ARREN, BATZUK...
Birziklatzen lagun-

tzeko hamaika bitarte-
ko eskaintzen diren
arren, bada oraindik ja-
ramonik egiten ez due-
nik ere. Azken aldian
herriko hainbat paraje-
tan, zaborra, han he-
menka azaldu da, be-
reziki Gañarbera doan

bidean, hori dela eta
Udalak Aresoko herri-
tarei naiz kanpokoei ja-
kinaraztendie,beharez
den tokian zaborra bo-
tatzen duenak isuna ja-
soko duela. Ea denon
artean herri garbi man-
tendu eta bazterrak zi-
kindu beharrean, ingu-
rumenazaintzen lagun-
tzen dugun.

HIRIGINTZA �HONDAKIN ORGANIKOAK BIRZIKLATZEKO

Auzo-konposta
egiteko
edukiontziak
jarri dituzte
plaza zaharrean

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR
Mota guztietako edukiontziak daude herrian, (auzo-konposta egitekoak jarri berriak) baina
hala ere, zaborra han hemenka azaldu da (herri-langileek bildutako zabor pila irudietan).

ARANO

Juana Mari SAIZAR
EmakumeenNazioartekoEguna,martxoaren

8an izan arren, ostiralean, martxoaren 11n os-
patuko da herrian. Gizarte Zerbitzuetako ber-
dintasun teknikariak antolatuta, Coria eta Itsa-
soa filma ikusteko aukera izanen da, 19:00etan
Udaletxeko erabilera anitzeko gelan. Emakume
sahararren istorioa biltzen duen filma da, eze-
rezean, paisaia babesgabeenean, bizitza erai-
kitzeko gai izan ziren horiena. Izan ere, duela 39
urte, erbesteratu zituztenean, gizonak gerrara
joan eta emakumeak izan ziren errefuxiatuen
kanpamenduak altxatu zituztenak.Pelikula bu-
katutakoan, afari autogestionatua izango da.
Zonaldeko emakume guztiei luzatu diete

Aresora hurbildu eta iluntze polita elkarrekin
pasatzeko gonbidapena.

MARTXOAREN 11N

Pelikula emanaldia eta afaria
Emakumeen eguna ospatzeko

10 laguneko
taldea ariko da
kantuan

Ainhoa ANSA
Gureakanturakoafi-

zioa duen herria dela
gauza jakina da. Hala
ere,bazirenurtebatzuk
AranokokantariekHaur
KantarienJaialdianpar-

te hartzen ez zutela
(azkenak Ansa ahizpak
izan ziren). Herriko ha-
mar gaztetxo igoko di-
ra oraingoan oholtza
gainera. Martxoaren
19an Lakuntzako zine-
man 18:30ean hasiko
da jaialdia eta Aberria-
renmugakabestiakan-
tatuetamusika joazere
beraiekaterakodira. Ilu-

siozdaude!Zorteoneta
ongi pasa!

Barrikotea
Martxoaren 12an.

barrikotea antolatu du-
te Kontsejuan. Sagar-
dotegiko menua jateko
aukera izango da, 24
euroren truke eta segi-
dan parranda ez da fal-
tako.

KULTURA � LAKUNTZAN, MARTXOAREN 19AN

Haur Kantarien Jaialdian parte
hartuko dute herriko gaztetxoek
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GOIZUETA

Zahagi dantza
indartu eta
zabaltzeko
beharra ikusi
zuten bilerara
joandakoek

TTIPI-TTAPA
Herriko inauterien

inguruko hausnarketa
prozesuak aurrera se-
gitzendueta aurtengo-
ak pasatuta, otsailaren
19an, urteko bigarren
bilera egin dute gai ho-
nen inguruan hitz egin,
eztabaidatu eta eraba-
kitzeko.
Jende asko elkartu

zenUdaletxeaneginda-
ko bileran eta lehenik,
aurtengo inauterienba-
lorazioorokorraeginzen
eta arrakastatsuak izan
direla ikusi zen. Jarra-
ian, inauterietako pun-
tu ahulenak eta indar-
tsuenakzeindirenazter-
tuzituzten.Horienarte-
an, aipagarria izaten ja-
rraitzen du mozorroen
taldeak duen indarra,
astelehenean Guraso
Elkarteakantolatzendu-
en konpartsa... Oroko-
rrean,positibotzat jozu-
ten bileran bildutakoek
herritarrek erakutsi du-
ten parte hartzea, kale-
akgirotzearibegira.Ho-
betu beharreko puntu-

en artean, aldiz, Zaha-
gi dantza indartzea eta
zabaltzea ere egoki iru-
dituzitzaienbildutakoei.
Herritarrak,ahaleginbe-
reziaegitekoprestazal-
du ziren Zahagi dantza
Euskal Herriko txoko
ezberdinetara iristeko,
kontuanhartutaGoizue-
tako inauterien ardatza
eta berezitasuna dela.
Batzarrean, egita-

rauaren inguruan egin
daitezkeen aldaketak
hausnartzekotartea izan
bazen ere, momentuz,
inauteriak asteburura
pasa t zeko auke ra
baztertu egin zen.
Hala ere, Udaletik

herritar guztiei eskertu
nahi izan diete inaute-
rien inguruan sortutako
kezkaren aurrean izan
duten interesa eta aur-
tengoetan emandako
erantzuna.

Zaintzaileak
zainduz
Pasa berri den aste-

leheneanetahurrengo-
an, martxoaren 7 eta
14an, Zaintzaileak za-
intzen ikastaroa eskai-
nikoduMarianZestauk
eskolako jantokian,
17:00etatik19:00etara.
GurasoakGurasoElkar-
teak, Xalto eskolak eta
GizarteZerbitzuenMan-
komunitateak antolatu
dute.

GIZARTEA � OTSAILAREN 19AN EGIN ZEN BILERA

Inauteriak
asteburura
pasatzeko
aukera baztertu
dute momentuz

UTZITAKO ARGAZKIA

Iker Salaberria txapeldun Tolosako Soroan eta Malerrekan
Tolosako Miguel Soroa txapelketa irabazi zuen Iker Salaberria herritarrak otsaila-
ren 27an. Josu Zezeagarekin bikote eginez 22-14 irabazi zieten Alberdi eta Sala-
berriri. Finalekopilotari onenaren saria ere Ikerrek eskuratu zuen.Malerrekako txa-
pelketan, gazte mailako txapela lortu dute Salaberriak eta Mariezkurrenak. Otsai-
laren 20ko finalean 18-4 irabazi zieten Lemoako Aurrekoetxea eta Martitegiri.

TTIPI-TTAPA
Donostia 2016 Europako kultur

hiriburutzako proiektuaren barrene-
anBioingeniaritza ikastaroaeginzu-
ten herrian. 30 orduko tailer teoriko
etapraktikoa izanzenotsailaren22tik
26ra.
Gaur egun, Urumean egiten ari

direnproiektuetarako erabili nahi di-
ren teknikak ikasi zituzten eta gero-
ra,mota hauetako obretan parte har
dezaketen langileakprestatzekoere
baliagarria izanzen.Otsailaren24an

hitzaldia eskaini zuen Fredi Rey eu-
roparadituakUdaletxekoganbaran.
Mendiaeta ibaiaardatzhartuta,men-
diko eta ibaiko erlazioari eta gure lu-
rraldekoberezitasunari buruz jardun
zen. Ikastaroabukatzeko,otsailaren
27an irteera egin zuten Urumea iba-
ian zehar: Donostia, Goizueta, Her-
nani, Astigarraga etaDonostira itzu-
li. Irteera honetan ikuspegi hidrauli-
koa, geologikoa, historikoa, kultura-
la,arkitektonikoaetaekologikoa lan-
du zituzten, geldialdiak eginez.

DONOSTIA 2016 KULTUR HIRIBURUTZA PROIEKTUAREN BAITAN

Urumean zehar egindako irteerarekin bukatu zen
Bioingenieritza ikastaro interesgarria

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE
Ikastaroan parte hartu zutenetako batzuk, zubi handiaren inguruan praktiketan.



Sustrai
Erakuntzak
UGPSaren
kontra jarritako
helegitean
parte hartuko
du Udalak

TTIPI-TTAPA
LekarozkoAroztegi-

ko proiektuak soka lu-
zea dakar, ez bakarrik
Baztanen, baita Nafa-
rroa osoan ere.
Proiektua geldiarazi

eta hari buruzko herri
galdeketaren emaitza
bete beharrekoa izatea
eskatu dute Nafarroa-
kogizartezibileko45ki-
dek,manifestubatenbi-
dez. Bultzatzaileek sa-
latu dute «inposizio po-
l i t i ko garb ia» de la
proiektua,«UPNkutzita-
ko herentzia pozoitua».
Begoña Zabalak eta

Xabier Morrasek iraku-
rri zuten komunikatua
egitasmoababestudu-
tenen izenean,etaohar-
tarazi dute «eraikuntza
enpresak izango direla
proiektuaren onuradun

bakarrak, eta ez hara-
na». Idatziak dioenez,
«ez gara afera juridiko
edo negozio partikula-
rrez bakarrik ari. Horre-
taz gain, afera politiko
eta sozialez ari gara,
Baztango auzoen ko-
munitate bati, Leka-
rozkoari, alegia,eta,oro
har, haran guztiari, au-
rretik sumatu daiteke-
en modu larrian eragi-
ten diotena bere egu-
nerokotasuneanetana-
tur ingurunean».Horiek
hala,eskatudioteNafa-
rroako Gobernuari fro-
gadezalahauteskunde
kanpainanerakutsitako
«aldaketarakoboronda-
tea», etaantolatudeza-
la galdeketa lotesle bat
Baztanen.

SUSTRAI ERAKUNTZAK-
EN HELEGITEAZ
Otsailaren 25ean

egindakoudalarenoso-
ko bilkuran Geroa Baik
urjentziazsartutakomo-
zioa eztabaidatu eta
onartu zen, Geroa Bai,
UPN eta Baztan Auzo-
lanean taldeen aldeko
botuarekin eta EH Bil-
du e ta Baz tango

Ezkerraren kontrakoe-
kin.Horrenarabera,Na-
farroako Gobernuak
2015eko maiatzaren
20anonartutakoArozte-
giako UGPS-aren kon-
tra Sustrai Erakuntza
Fundazioak jarritakohe-
legitean parte hartuko
duUdalak.Horretazga-
in, auzi honetan, uda-
lakabokatuaetaproku-
radorea kontratatzea
eskatzen zuen mozio-
ak, udalaren defentsa
burutzeko. Onartutako
mozioarenarabera,pro-
zesu judizialaren non-
dik norakoen berri iza-
teko jarraipenbatzorde
bat ere sortuko da.
Osoko bilkura jen-

detsua izan zen, zen-
bait herritarrek Arozte-
giakoUGPS-agelditze-
ko eta herri galdeketa
loteslea egiteko alda-
rrikapenaplazaratubai-
tzuten, Geroa Bairen
mozioaren harira.
Eztabaida bizia izan

zenalderdienarteanere,
UGPS-aren aldeko ze-
in kontrako argudioak
plazaratu baitzituzten.
Azkenean,mozioaonar-
tu zuten, Geroa Bai,

UPN eta Baztan Auzo-
lanean alderdietako 7
zinegotzien aldeko
bozkarekin etaEHbildu
eta Baztango Ezkerra
alderdietako 6 zinego-
tzien kontrako bozka-
rekin.

LEKAROZKO BATZARRA
Lekarozkoherritarrak

NafarroakoGobernuak
onarturiko UGPSa gi-
beleratbotaetaArozte-
giako proiektuaren in-
gu ruko e rabak i ak
Baztanen eta baztan-
darrek erabakitzearen
alde agertu ziren otsai-
laren 19an egindako
batzarrean.

ELKARRETARATZEA
IRUNEAN
Palacio de Arozte-

guia S.L enpresak Par-
lamentuan lan saioa
egin zuen martxoaren
2an. Horren harira, Na-
farroako Parlamentua-
ren aitzinean, Arozte-
gia...eta gero zer? Pla-
taformakelkarretaratze
jendetsua egin zuen,
Aroztegiako UGPSa
gelditzekoetaHerriGal-
deketa eskatzeko.
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GIZARTEA � OTSAILAREN 22AN EGIN ZUTEN AGERRALDIA IRUÑEKO CIVIVOX-EN

Aroztegiari buruzko galdeketa
eskatu dute 45 gizarte eragilek

Bailableak
igandean
Elizondoko plazan
Baztango Dantzariek
eta Elizondoko Gaite-
roek,Baztangoudala-
ren laguntzaz antola-
tuta Bailableak (Muxi-
koak, Jotak, Larrain
Dantza, Gaita…) iza-
nen dira martxoaren
13an, igandean12:45-
eanElizondokoplazan.

Helduendako
antzerkia Iruritan
Kamikaz Kolektiboak
egin eta zuzendutako
Euli giro helduendako
antzezlana eskainiko
dutemartxoaren20an,
igande arratsaldeko
7etan Iruritako Dama-
soZabalzaGizarteBil-
gunean.UxueAlberdi-
ren Euli giro liburuan
oinarritutakoantzezla-
na da eta Amancay
Gaztañaga, Miren
Gaztañaga eta Erika
Olaizoladiraaktoreak.
KulturaBatzordeaketa
BerdintasunBatzorde-
ak antolatutako ema-
naldirako sarrera do-
an izanen da, lekuak
bete arte.

Oihan lotea %17ko
jautsierarekin
Ikusiz lehenbiziko bi
enkanteak hutsean
gelditudirela,Zaldizu-
ri-Labattoa inguruko
herri lurretakooihan lo-
tea%17ko beherape-
narekin atera du en-
kantean hirugarren al-
diz Udalak. 2.411 me-
tro kubikoko bolume-
na ha r t zen du ten
Douglas izeiek eta ha-
ritz amerikarrek osat-
zen dute lotea eta ha-
s i e r ako p rez ioa
79.886,91eurokoada.

Herri Urrats
HerriUrratsantolatzeko
600 euroko dirulagun-
tza eman du Udalak.

� FLASH

UTZITAKO ARGAZKIA

Nafarroako gizarte zibileko 45 ordezkarik sinatutako manifestua aurkeztu zuten Iruñean.
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Aurkeztutakoen
artean 500
euroko lau
laguntza
emanen dira

TTIPI-TTAPA
Baztan ikergaiduten

ikasketa akaberako
proiektu edo lanak egi-
tekodiru-laguntzadeial-
dia egin du Udalak.
Masterakaberako lanak
ere onartzen dira. Aur-
keztutakoenartean500
euroko lau laguntza
emanen dira. Deialdi
honenhelburuadaBaz-
tango ikasleen artean
Baztani eta Baztango
etorkizunari buruzko
kezkaeta interesapiztea
eta, beraiek egin beha-
rreko lanak edo proiek-
tuak, helburu horreta-
rako egitea. Proiektuak
eta lanak bakoitzaren
ikasketa arlokoak iza-
nendira.Deialdi hauur-
tarrilaren 22ko Tokiko
Gobernu Batzordean
onartutako oinarriek
arautzen dute eta uda-
leaneskuragarridaude.
Deialdian parte hartze-

ko ikasleek, eskariare-
kin,proiektuarenedo la-
narenmemoriaaurkeztu
beharkodute,gehienez
lau orrikoa, helburuak,
metodologia, iturriak,oi-
narrizko bibliografia…
zehaztuz. Memoria ho-
nek ikasketa akabera-
ko proiektu eta lanaren
tutorearen ongi ikusia
beharko du.
Aurkeztutakomemo-

riak eta proposamenak
helburuhorrekinosatu-
rikobatzordeakbalora-
tukoditu.BertanElizon-
doko lanbide eskolako
zuzendaria, Lekarozko
ikastetxekozuzendaria,
Cederna-Garalurreko
teknikaria,Baztangoal-
katea eta udal idazka-
riaegonendira.Batzor-
deak arloko adituekin
kontsultak egiten ahal-
ko ditu.
Eskariakaurkezteko

epea Nafarroako al-
dizkari ofizialean argi-
taratuetahilabetebate-
koa izanen da. Udale-
txeko webgunean ere
oinarriak eskuratzen
ahalko dira eta edoze-
in zalantzetarako, uda-
letxerat joaten ahal da.

BAZTAN

GIZARTEA � BALLEKO ETXEAK EMANEN DITU

Ikasketa
akaberako
proiektu eta
lanak egiteko
laguntzak

UTZITAKO ARGAZKIA

Bertako Haziaren Eguna burutu dute Erratzun
Negu giroko eguraldiarekin Bertako haziaren eguna egin zuten Erratzun otsai-
laren 27an. Etxelebertzeko elkartearen gerizpean hazien mahaia paratu zuten:
banabarra, tomatea, kalabaza, artoa... eta, horiek trukatzeko aukera izan zen.
Ondotik Jakoba Errekondoren mintzaldia etorri zen. Ordurako Etxelebertzeko
goitiko solairua jendez bete zen eta giro berotu, nahiz kanpoan hotza eta ali-
maleko haize-erauntsiak ari. Harat hurbildutakoek usurbildar nekazal ingenia-
riaren Bizi Baratzea liburuaren aurkezpena interes biziz segitu ahal izan zuten.
Mintzaldia Josetxo Apezetxea erratzuarrak aurkeztu zuen eta liburua argitara-
tuduenArgiaastekarikoMikelAsurmendikerehitzahartuzuen.JakobaErrekon-
dok baratzearen eta baratzegintzaren garrantzia aipatu zituen eta liburuaren
barrenkiak aletu. Elikaduraren gaineko kezka eta, hortaz, baratzegintzarena,
bizimodu osasuntsu eta hobeago baterako erdigunean paratu zituen. Gaurge-
ro badira urte batzuk Baztan aldean Bertako haziaren eguna egiten dena. Aur-
tengoa Erratzuko kultur elkarteak eta Hazitik Hoziek antolatu dute, Erratzuko
Etxelebertz elkartearen eta Erratzuko herriaren laguntzarekin.

TTIPI-TTAPA
Baztan, Bertizarana, Bortziriak,

Malerreka, Urdazubi eta Zugarra-
murdiko Udalek, zonaldeko institu-
tuekin eta Cederna Garalurrekin el-
karlanean eskualdeko helduentza-
ko irakaskuntza programa publikoa
etadoakoa indarreanparatunahidu-
te bigarren urtez.
BigarrenHezkuntzakoTitulua lor-

tu nahi duten lagunek aurrematriku-
lazioagauzatubeharkodutemartxo-
aren 11 bitarte. Idazkaritzako ordu-
tegia honako hau da: 8:00etatik
15:00etara eta asteartetan 18:00ak
arte (Telefonoa: 948 581 803).
Guttienekotaldea lortuzgero,hel-

du den ikasturtean helduen hezkun-
tza zerbitzua eskainiko dute DBH ti-
tulua eskuratzeko.

AURREMATRIKULAZIOA MARTXOAREN 11 ARTE EGIN DAITEKE

Helduentzako hezkuntza programaren bigarren
ikasturtea eginen dute Lekarozko institutuan
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Langileen
Batzordeak ez
du
mobilizazioak
egitea
baztertzen

TTIPI-TTAPA
«BenitoMennikoen-

presazuzendaritzakoki-
deek ez dute negozia-
tunahi.Alderantziz,be-
raienproposamenakez
badituguonartzen,bal-
dintza okerragoak pro-
posatzeko aukera ez
dutebaztertzen».Hala-
xe laburbiltzenduLangi-
leenBatzordeakElizon-
doko klinikako egoera
eta ikusiriknoladauden,
«ez ditugumobilizazio-
ak baztertzen, eskual-
de eta inguruko jendar-
tean jakin dezan zein
egoeratan gauden eta
nola ikusi gaituzten zu-
zendaritzakoek».
ELAk helarazitako

oharrak dioenez (130
langile ditu gaur egun
klinikak eta 9 ordezka-
riak sindikatu horreta-
koak dira), 2015eko
abenduaren 14an izan
zutenhitzarmenaberri-
tzeko lehennegoziake-
ta bilera. Langileen Ba-
tzordeakhitzarmenbe-
rrirako proposamena
aurkeztu zuen, eta mo-
mentuko egoera ez ze-
la ona argudiatuz, ezin
zutela erantzunik eman
adierazi zuen zuzenda-
ritzak.
Abenduaren 23an

egindakobigarren bile-
ra batean hasi omen zi-
ren langileak zuzenda-
ritzaren egiazko boron-
datea ikusten.«Lanerre-
formak enpresei ema-
ten dizkieten eskumen
guztiak erabiltzeko au-
kera nahi dute, lan bal-
dintzak deuseztea, ka-
leratze merkeak, sina-
tzen dutena ez aplika-
tzea…azken finean, lan
prekario bat bultzatzea
Benito Mennin», dio
ELAren idatziak.
Aurrerapausonabar-

menik ekarri ez zutenbi
bileren ondotik, Langi-
leBatzordearen eskae-
rari erantzunez, propo-
samen berri bat ekarri
zuenzuzendaritzakora-
in arte egin den azken
bilerara,otsailaren18an.
2016ko aurrekontuak
eginak dituztela argu-
diatuz, langileenkostua
handitzen den edozer
gauzari ezezko borobi-
la emateaz gain, orain
arteko urteko lanaldia
handitzea 2012-2013-
kora itzuliz, antzinata-
suna ezabatzea… pro-
posatzen du zuzenda-
ritzak.
ELA sindikatuaren

erranetan,«langileokur-
te asko daramagu sol-
data igoerarik gabe eta
azken urte hauetan,
enpresakodatuekono-
mikoeibegiratuz, iraba-
ziak izan dituen arren,
ez dute ikusi eta entzun
ere egin nahi langileen
kostua handia-
gotuko duen
ezer».

GIZARTEA � 130 LANGILE DITU ELIZONDOKO KLINIKAK

Benito Menniko zuzendaritzak ez
duela negozionatu nahi salatu du ELAk

BAZTAN

UTZITAKO ARGAZKIA

Autobusaren zain egoteko etxola egin dute Elbeten
Elbeten haurrak eskolako autobusaren zain egoteko etxola egin du Udalak ora-
in guti. Eskaria Elbeteko gurasoek eta herriak egina zuten eta denera 4.400 eu-
roko kostua izan du. Lanak Astiz zurgindegiak eta Arakan erainkuntzak enpre-
sek egin dituzte. Aitzineko urteetan bertze autobus etxolak egin dira. 2014an
gartzaindarrek auzolanean bat egin zuten eta 2012an udaletxeko gizarte zer-
bitzuetako ikastaroan Bergarako auzoan bertze bat egin zen. Ondoko urteetan
etxola hauen beharra duten bertze herrietan egiteko aukera izanen da.

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

Zaindari ikusezina filmerako casting arrakastatsua
Martxoaren hondarrean Dolores Redondo idazlearen eleberrian oinarritutako
Elguardián invisible (Zaindari ikusezina) filmarenerrodajeaabiatukoduteBazta-
nen, Fernando Gonzalez Molina nafarraren zuzendaritzapean. Filmean parte
hartzeko aktoreen casting-a egin zuten otsailaren 20an eta jendetza bildu zen
Arizkunenea Kultur Etxean. Aktoreena ez ezik, gremioetako lan poltsa ere osa-
tu dute, errodajea egiteko Nostromo Pictures ekoizleak zurginak, margolariak,
peoiak, atezainak, zaindariak eta gidariak behar baititu.

Ba al zenekien
Baztango Artisauen Azoka martxoaren 25 eta
26an goiz-arratsaldez eginen dela Elizondon.

?



HERRIZ HERRI | 45
ttipi-ttapa | 657 zk.

2016.03.10

Lehen eta
bigarren
mailako final
laurdenak
asteburu
honetan jokatu
dituzte

TTIPI-TTAPA
Elizondoko Antxito-

nea trinketeko paleta
goma txapelketaazken
txanpan sartua da.
Martxoaren 5 eta 6an
jokatzekoak ziren final
laurdenak, lehenetabi-
garren mailan.
Lehen mailan Gala-

rregi eta Bailon, Plaza
eta Mikel Argarateren
kontra; Huarte eta Bar-
berena, Etxenike eta
Axier Argarateren kon-
tra; Urtasun etaMujika,
Oskariz eta Ballarena-
ren kontra eta Garaiko-
etxea eta Jaen, Bide-
gain eta Meokiren kon-
tra aritzekoak ziren.
Bigarren mai lan,

Urrutia eta Urrutia, Mi-
txelena eta Lertxundi-
renkontra; Irungaraieta
Jaen, Elizalde eta San-
siñenaren kontra; La-
rraldeetaLakosta,Ote-
ro eta Alberroren kon-
tra eta Goienetxe eta
Apeztegia, Urtxegi eta
Plazaren kontra aritze-
koak ziren.
Partidahauetako ira-

bazleek finalerdiak jo-
katukodituztemartxoa-
ren 12an, larunbatean
eta finalak martxoaren
19an jokatuko dituzte
Antxitonea trinketean.

GIZARTEA � MARTXOAREN 12AN FINALERDIAK ETA MARTXOAREN 19AN FINALAK

Antxitonea trinketeko
paleta goma txapelketa
azken txanpan sartu da

BAZTAN

Emma BERTIZ � MONDRAGON UNIBERTSITATEKO ikaslea, Elizondokoa

«Teknika ugari erabiliz, hausnartzen ikasten dugu»
Lehen Hezkuntzako gradua Hezkuntza Bereziko aipamenarekin ikasten ari
da Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean

Zergatik aukeratu zenuen Lehen Hezkuntza
gradua ikastea? Eta zergatik MONDRAGON
UNIBERTSITATEAn?
Batxilergoko ikasle aunitzek bezala, zalantzak
izan nituen gradua hautatzeko; IVEF eta Magis-
teritza artean nengoen. Nire burua etorkizunean
non ikusten nuen pentsatzen hasi nintzen eta…
Hezitzaile lanetan ikusi nuen nire burua. Mon-
dragon Unibertsitateaz arras ongi solastu zida-
ten eta bertan ikasketak egiteko gehien bultzatu
ninduena erabiltzen duten metodologia da, ikas-
leek dugun ahotsa eta indarra eta irakasleekin

dugun harreman hurbila.

Nola definituko zenuke
ikasketa metodologia?
Teknika ugari erabiltzen
ditugu: proiektuak, taile-
rrak, ikerketak, talde la-
nak… Baina batez ere
hausnartzenikastendu-
gula errango nuke.
Gehienok DBH eta
Batxilergoan ikasteme-
moristikoaerabili izan

ohidugu: irakas-
learen azalpe-
na + azterketa
“u ler tu ” e ta
“ikasi” duzula
ebaluatzeko.
HUHEZIn,
aldiz, zu zara

informazio iturri ezberdinak arakatu behar ditue-
na, informazioakudeatuetahorren inguruanhaus-
nartuz ezagutza berriak eta iritziak eraikitzen
joaten zarena, irakaslea bideratzaile delarik.

Egindako proiekturen bat azalduko diguzu?
Orain egiten ari garena, Sekuentzia Didaktiko bat
sortzea da. Diskalkulia duen ikasle bat gelan
dugu eta dituen hutsuneak betetzeko eta gaita-
sunak gehiago potentzializatzeko helburuarekin
sortzen ari gara, beti ere ikasle hau ezberdin ez
sentitze arren. Horregatik, metodologia globali-
zatzaile baten barruan lan egitea erabaki dugu,
ikasleakprotagonistakdirelarik.Komunitatea (he-
rria, gurasoak, bertze gelako ikasleak…) sartu di-
tugu ere, ikaskuntza esanguratsu bat izan dadin.

Praktikaldiak non eta zertaz ari zaren egiten
kontatuko diguzu?
Eskola Publikoa, Ikastola, Behar Bereziko Esko-
laetaKristauEskolanegingoditutpraktikak.Prak-
tikak non egin erabakitzeko aukera ematen digu-
tenez,hezkuntzasistemaetametodologiaezber-
dinak ikusteko aukera izan dut.

Zer moduz moldatzen zarete talde-lanean?
Denetarik dago. Pertsonak ezberdinak garen hei-
nean, lan egiteko ere ezberdinak gara eta, gauza
guztietan bezala, batzuk hartzen duten konpromi-
soa eta bertzeena ez da berdina. Ez da erraza tal-
de lanean aritzea, baina ikasi beharra dago!

Zeintzuk dira zure etorkizuneko asmoak?
Lana bada, lana! Bertzela... masterren bat,
atzerrira joan... ez dakit.

www. mondragon.edu/prest
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16 ikuskizun
ezberdin
eskainiko dira

Margari eta Koro
Heldu den asteon-

darrean, 19 eta 20an,
ospatuko da Titiritero-
en topaketa.Aurtengoa
10. edizioa denez, es-
fortzu berezia egin du-
teantolatzaileek,etade-
netara 16 espektakulu
desberdineskainikodi-
ra. Horretaz gain, Este-
fa eta Mikelek sortuta-
koSorginakmuntaiaren
grabaketa ikusteko au-
keraere izanenda (due-
la15urteeginzenazke-
neko emanaldiarena).
Hau da programa

osoa:

MARTXOAK 19, LARUNBATA
•11:00:Txotxongilo tai-
lerra (museoko seila-
ruan).
• 12:00:Tartalo eta sor-
ginak (museoan).
• 13:00:Polichinela el
napolitano (museoan).
• 15:00: Ongi etorri,

olentzero! (eskolako
plazan).
• 16:00: Basoko ipuin
ttikiak (museoan).
• 17:00: Torta y leche
(eskolako plazan).
• 18 :00 : Sorg inak
proiekzioa (museoan).
• 19:00: Urrezko saga-
rra (museoan).
• 19:45: Piratak (plaza-
tik lezerat).
• 20:15: Sorgin haizeak
antzezlana (lezean).
• 21:00: lezetik plaza-
rainokokalejiraetaba-
tukada.
• 22:00: Los pilindrajos
txotxongilo punk.
• Kontzertua Tooma-
txak, Ostion, eta Edo-
zein taldeekin.

MARTXOAK 20, IGANDEA
• 10:30: Antzerki txo-
koa (museokoseilaru-
an)
• 11:30: Kirikiñolandia-
ko titiriteroak (muse-
oan). Azken portua
(frontoian). Guille y el
mordisco del vampiro
(plazako xapitoan).
• 13 :30 : Sorg inak

proiekzioa (museoan).
• 14:30: Herri bazkaria
• 16:00: Bertitzeko titi-
ritortoak (museoan).
• 17 :00 : Sorg inak
proiekzioa (museoan).

Aparkatzeko
eremua Azketan
Kotxeak aparkatze-

ko tokieskasiadelaeta,
udalakbi lur eremuero-
si ditu Azketa aldean,
eta 70 kotxe sartzeko
tokia egokitu nahi du.
Asten Saindurako

edekia izateko inten-
tzioa da.

Ilar jatea
larunbatean
Pittaka-pittakaerro-

tzenaridaazkenekour-
teetan antolatzen den
ilar-jatea. Aurten mar-
txoaren12aneginenda,
eta “kontzertu mundial
bat” ere izanen dela ja-
kinarazi dute.
10 euro gostatzen

da, etaMarixan ostatu-
an eman behar da ize-
na.

OSPAKIZUNAK � MARTXOAREN 19 ETA 20AN

Hamargarren edizioa
beteko du aurten
Titiriteroen Topaketak

ZUGARRAMURDI

ARTXIBOKO ARGAZKIAK

Txotxongilo ikusgarriak izanen dira asteburu osoan.
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Mármoles
Baztan
enpresari
2013an
emandako
baimena
errebisatzea
erabaki du

Iñigo IMAZ
Nafarroako Gober-

nuakMarmoles Baztan
enpresari2013aneman-
dako baimena errebi-
satzeko erabakia hartu
du.2013kourrianonar-
turiko proiektu berriak
etaerrestaurazioplanak
herrian sorturiko ego-
nezina dela eta, Manu
Aierdik zuzentzenduen
sailak leherketetan oi-
narriturikoustiapenaren
inguruko eztabaida ju-
ridikoa behin betirako
argitzeko asmoz hartu
du azken erabaki hau.

AURREKARIAK
2011ko martxoaren

14an,MarmolesBaztan

enpresak Alkerdiko ha-
rrobiaren ustiapena lu-
zatzeko eskaera egin
zuen. IngurugiroDepar-
tamentuakhalaeskatu-
ta, enpresak proiektu
berria eta errestaurazio
plana Urdazubiko He-
rriko Etxean aurkeztu
zuen2013komartxoan.
Urdazubiko Udalak

Ingurugiro Sailera igo-
rri zuendokumentuaeta
IngurugiroDepartamen-
tuak proiektuak lizen-
tziansartubeharrekoal-
daketak jakin arazi
zizkion Udalari 2013ko
maiatzan. Azkenik,
2013ko martxoan, In-
dustria Departamentu-
akproiektuberria onar-

tu zuen. Haatik, harro-
bia leherketakerabiltzen
hasi etaberehala kezka
sortu zen herrian.
Urdazubiko herrita-

rrenarteanalarmapiztu
zuten 2014ko uztaileko
leherketek, eta ondo-
rioz,NafarroakoGober-
nuak leherketakgalera-
zi zituen harrobian, Al-

kerdi etaBerroberria le-
zeak kaltetuak suerta-
tu ziren ala ez argitze-
ko.
Ondorioz, 2014ko

irailean, leherketa proi-
ektu berri bat aurkeztu
zuen enpresak. Nafa-
rroako gobernuak bi-
brazioen ikerketa bat
bultzatu zuen eta, iker-
keta horrenarabera, le-
zeak ez ziren kaltetuak
suertatuko leherketak
erabiltzeagatik. Urda-
zubiko herritarrak, or-
dea, ez ziren ados pro-
zesu guzti honekin, eta
mobilizazioakhasi ziren
ondarea eta herritarren
bizimoduadefendatze-
koasmoz.HerrikoEtxe-
an ere bi mozio onartu
dira legegintzaldihone-
tan, harrobiaren ustia-
penean erabili nahi di-
ren leherketen kontra.
Lehena Urdazubi Elga-
rrekin taldeakaurkeztu-
rik, eta bigarrena Azkar
taldeak proposatuta,
SOS Alkerdiren mozio
proposamen bat oina-
rri hartuta.

GIZARTEA � EZTABAIDA JURIDIKOA BEHIN BETIRAKO ARGITU ASMOZ

Alkerdiko harrobiaren proiektua
ikuskatuko du Nafarroako Gobernuak

URDAZUBI

I. IMAZ
Ugarana Emakume Elkar-

teakantolatuta,OihulariKlown
taldearen Molestias Clówni-
cas helduentzako clown an-
tzerki ikuskizuna ikusgai iza-
nendamartxoaren13an, igan-
de arratsaldeko 7:30ean Kul-
tur Etxean. Sarrera doan iza-
nen da.
Virginia Imaz da emaku-

mearen eta osasunaren arte-
ko harremana oinarritzat du-
en antzezlan umoretsu hone-
tako zuzendari, egile eta ak-
torebakarraetaclownarenpa-
rodia egiten du.
Pauxa protagonista osa-

sun kontsultan txandaren es-
peroan dagoen pailazoa da.
Publikoa lekukoeta konplize-
tzat hartuko du.

MARTXOAREN 13AN, IGANDE ARRATSALDEKO 7:30EAN

Oihulari Clown taldearen ‘Molestias
Clównicas’ helduendako antzerki
emanaldia ikusgai Kultur Etxean

UTZITAKO ARGAZKIA

SOS Alkerdik 2014an egin zuen prentsaurrekoa, Xaretako Itzulia aurkezteko.

UTZITAKO ARGAZKIA

Virginia Imaz da igandean Kultur Etxean eskainiko den antzezlanaren
egile, zuzendari eta aktore bakarra.
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Anari
taldearekin
batera Estatu
Batuetako
Micah P. Hinson
kantaria ariko
da

Joana GERENDIAIN
Atabal eta EHZ el-

karteekHegalaldiaproi-
ektuamuntatudute,hai-
en helburua izanki Eus-
kal Herriko ezohiko le-
kuetan kontzertuak an-
tolatzea. Aurten Sara-
ko Usopop elkarteare-
kin harremanetan eza-
rridirakontzertubatan-
tolatzeko Ihartze artea

etxean martxoaren
23an, gaueko 9etan.
Gaualdi horretan Esta-
tu Batuetatik etorriko
den Micah P.Hinson
kantaria entzun ahalko
da, baita Anari taldea
ere. Sartzea 8 eurotan
da eta erreserbak Ata-
bala, EHZ edo Usopop
elkartearekin harrema-
neansartuz egitendira.

Saint Patrick gaua
Martxoaren 19 an Ir-

landako aire batek He-
rriko Etxeko edantegia
aireztatukodu,usaiabat
bilakatudaostatuhorre-
tan Irlandakosainduho-
ri gorestea. Arratseko
8etatik 9ak arte Happy
Hour eginen da eta on-

dotik Santurtzi aldetik
heldu den Deiedra folk
zeltiar taldeak giroa
emanen du.

Sarako Trail
Sara korrika elkarte-

ak bere traila antolatu-
kodumartxoaren27an.
Aurten 22,4 kilometra-
ko ibilbideberribatpro-
posatua da, 1.580mko

desnibel batekin. Izen
emaiteak lehenagotik
eginbehardirawww.sa-
rakorrika.com web gu-
nean, 20 euro balio du.

Pastiza salmenta
Martxoaren 19 an,

San Josepe eskolak
pastiza salmenta bat
eginen du plazan, arra-
tsaldeko 5 etatik goiti.

Kirol emaitzak
Otsailaren20-21eko

asteburuan eskuba-
loian seniorrek 27-21
galdu dute Bordes-ko
ekiparen kontra. Erru-
bilariek,aldiz,Labatute-
ren aurka irabazi dute
32-7. Otsailaren 28an
errubilariek berdinketa
erdietsi dute Amouko
ekiparenkontra,11-11.

KULTURA � MARTXOAREN 23AN

Hegalaldia
proiektuko
kontzertua
Ihartze artean

SARA

UTZITAKO ARGAZKIA

Santurtziko Deiedra taldeak Herriko Etxeko Edantegiko Saint Patrick gaua girotuko du.



Lehen
galdeketaren
ondotik,
bozketa
loteslea egiteko
75 eguneko
epea hasiko da
martxoaren
14an

Franck DOLOSOR
Ipar Euskal Herrian

herri elkargo bakarra
sortzearen proiektuak
aitzina segitzen du.
Frantziako gobernuak
Iparraldemailako lehen
egitura sortzearen pro-
posamena egin du 158
herrien artean erdia al-
de bada eta horiek biz-
tanlegoarenerdiaordez-
katzenbadute.Ganden

udazkeneaneginzen le-
hen galdeketan bi bal-
dintzak bete ziren 10
herritatik zazpi alde
agertubaizirenetaherri-
tarren%66ordezkatzen
baitute. Senpereko he-
rriko kontseilua alde
agertu zen aho batez.
Iritzisoilaematearenon-
dotik, orainmartxoaren

14an bozketa loteslea
egiteko 75 eguneko
epeahasikodaetaema-
itza berak errepikatzen
badira2017kourtarrila-
ren leheneansortuko li-
tzateke Ipar Euskal He-
rrimailakoherri elkargo
zabala.
Batera plataforma

herrizherridabil eguno-

tan informazio autobu-
sarekinherritarrei infor-
mazioa banatzeko.

ELKARRETARATZEAK
Herritarrak sentsibi-

lizatzeko zonbait elka-
rretaratze eginen ditu
Baterak apirilaren 2an
Baionan,Ziburun,Kan-
bon eta Ozkaxen.

GIZARTEA � IPAR EUSKAL HERRIAN

Herri elkargo
bakarra sortzeko
proiektuak
aitzina segitzen
du baikorki

Urguri aldean
saihesbidea
hetsi zuen
Herriko Etxeak

Franck DOLOSOR
Gan den otsailaren

27an izan ziren uholde-
ek kezka haundia sortu
zieten berriz Urdazuri

ibaiarenondoanbizi di-
ren senpertarrei. Euria
jauts ahala egin zuen,
Luberriako baraderak
pinta ainitz atxiki zuen,
bainaur frangoetortzen
da halere Sara, aintzira
eta Amezpetu aldeeta-
tik. Itsaso alderat doan
ur guzi hori karrika na-
gusianbiltzendaetahor
gainezka egin zuen ha-

inbat tokitan.Agintariek
alerta horiaren abisua
emanzutenetaurakate-
ra zirelarik Urguri alde-
an herriko saihesbidea
hetsi zuenherrikoetxe-
ak. Norabide bakarre-
an den karrika nagusi-
an bi norabideetan ibil-
tzeko baimena eman
zuen auzapezak.
Uho ldeek kezka

haundia piztu dute be-
rriz bainan aldi huntan
ustebainomakurgutia-
go izan da.

Hiru Soinu kantuz
HiruSoinuherrikotal-

deaherrizherridabilbe-
re bigarren diska aur-
kezteko eta ondoko
egunetan bi kontzertu
p roposa tuko d i tu :

martxoaren 13an Itsa-
suko elizan 16:00etan
etaapirilaren29anSen-
perekoelizan19:30ean.
GureherrikoApelelkar-
tearen alde eginen da
bigarren hitzordu hori.
Brave anaiak, PeioMo-
linier eta Maider Ciga-
rroarendohaiakprezia-
tzekoparada izanenda
kantaldi horietan.

GERTAERAK � OTSAILAREN 27AN

Uholdeek kezka
sortu die
Urdazuri
ondoan bizi
diren herritarrei

SENPERE
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UTZITAKO ARGAZKIAK

Karrika nagusian urak gainezka egin zuen hainbat tokitan.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Batera plataformaren agerraldia herri elkargoaren proiektua baikorki sostengatzeko.
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HERIOTZAK
Jean Gabriel Quertier, Elizondokoa,
otsailaren 19an, 87 urte.
Julian Maia Martikorena, Elizondo-
koa, otsailaren 19an, 52 urte.
Epifania Zabaleta Gogorza, Leitza-
koa, otsailaren 23an, 90 urte.
MartinElizaldeRuiz,Etxalarkoa,otsai-
laren 24an, 69 urte.
Isabel Salaberri Ainziburu, Elizondo-
koa, otsailaren 26an, 97 urte.
Luis Alberto Rey Uriz, Elizondokoa,
otsailaren 26an, 84 urte.
Carmen Nemours Ezponda, Elizon-
dokoa, otsailaren 27an, 84 urte.
JuanOterminGoikoetxea, Leitzakoa,
martxoaren 1ean, 92 urte.
EduardoMigeltorenaAndiarena,Sun-
billakoa, martxoaren 1ean, 87 urte.
Gérard Demouchy, Sarakoa, otsaila-
ren 20an, 78 urte.
BernadetteAmorena,Sarakoa,otsai-
laren 14an, 66 urte.

Eider Aioroa Petrikorena, Aurtizkoa,
otsailaren 26an.
Aitor Villamea Saralegi, Doneztebe-
koa, otsailaren 23an.

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

EZKONTZAK
SORTZEAKSantiagoArretxeaHernandorenaeta

IzaskunMaritorena Roldan, Sunbilla
eta Elizondokoa, Sunbillan otsailaren
26an.
Joseba Larzabal Antxordoki eta Ei-
derMutuberriaRetegi, Igantzi etaDo-
neztebekoa, otsailaren 20an.

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

.

Juan Bautista
URROZ EZKURRA

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

67 urte zituela
Gogorra da onartzea

gehiago ez zaitugula ikusiko
baina bizi garen artean

ez zaitugu ahaztuko.

EMAZTEA, SEME-ALABAK, BILOBAK ETA FAMILIA
Bere aldeko meza martxoaren 20an, 12:30ean

Berako San Esteban elizan.

Paskual
ETXEBERRIA UNSAIN

1939 - 2015

Ikasi eta billutako hitz guziak
ortzilero guregana ekartzeagatik.

Eskerrikasko, lagun,
Beti izanen zattugu bihotzian.

BERAN (NAFARROA) 2016 OTSAILAREN 29AN
EUSKAL PRESOAK EUSKAL HERRIRA
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A. AROTZENA | LESAKA
Hemezortzi urteber-

tzerik ez ditu Palenzue-
lak, eta 2014ko apirile-
tik ari da sokatiran. 16
urtera arte pilotan ari-
tzen zen, baina betida-
nik izanduherri kirolare-
kiko zaletasuna. Herri-
ko sokatira taldearen
entrenamendu batera
joan eta animatu zen
probatzera: «Hasiera
gogorra izaten da, bai-
na pixkanaka ikasten
duzu teknika, eta gus-
tua hartzen diozu». Pi-
lotarekin konparaketa
eginda argi du sokatira
gogorragoadela: «Pilo-
tan astean pare bat en-
trenamendu egiten di-
tuzu;sokatiran,sokaas-
teanbiegunetanegiten
dugu eta gero gimna-
sioa eta fisikoa bertze
hirutan.Bainabeharba-
da neretzat gogorrena
janaria zaindu beharra
da, pisuan sartu ahal
izateko. Gainera, pilo-
tan egiten ez duzuna
bakarrik zuretzako kal-
teda;sokatiran,zukegi-
ten ez baduzu taldea
izorratzen duzu». Ho-
rixe da, aldi berean, so-
katirarenxarma,«talde-
an sortzen den giroa».
Hemezortziurterekin

eta bi urte eskasetan,

palmaresbikainaosatu
du Julen Palenzuelak.
Joan den urtean, Nafa-
rroako 4x4ko bi txapel
etazortzinaka jokatuzen
bakarra lortuzituen,bai-
ta Zazpi herrialdeen ar-
teko txapela, Euskadi-
ko launakako txapela
eta zortzinakako zila-
rrezko domina 640 ki-
lokoan. Eta orain,Mun-
dukosokatira txapelke-
tan, zilarrezko domina.
«Gehienbat Berriozar-
ko tiralariek osatu zu-
ten taldearen bizkarre-
zurra–dioPalenzuelak–,
5 Berriozarkoak ziren
eta horiekin, Sokarriko

bat, Muruetako bat eta
ni aritu ginen. Finalean
Taiwanen kontra galdu
genuen,bainaestuhar-
tu genituen. Kontuan
hartu han bekak izaten
dituztela sokatiran ari-
tzekoetaegunean5or-
duz elkarrekin entrena-
tzen dutela. Gu, berriz,
Holandan bakarrik el-
kartu gara». Zilarrezko
dominarekinkontentda
Palenzuela, baina gar-
biduezdelabere lorpe-
na bakarrik: «Beti Gaz-
teko taldekide guziena
da domina, beraiek ga-
be ez bainuen lortuko
eta duela hiru urte utzi
gintuen ‘yaya’ri eskaini
nahi diot». Esperientzia
ederra izandaHolanda-
koa, nazioarteko lehia-
ketabateanestreinekoa
lesakarrarentzat: «Zen-
bait tiralariren altuera
izan da gehien harritu
nauena, bi metro luze
eta 70 kiloko pisua ber-
tzerik ezdutengizonak,
etahori abantailadaso-
katiran. Gainerakoan,
talde gehienek gure es-
tilora tiratzen dute».

TXINA 2018 JOMUGAN
Bere garaian Mun-

dukotxapeldun izanda-
ko beteranoen eta gaz-
teen arteko nahasketa

da gaur egungo Beti
Gaztekosokatira taldea.
JulenPalenzuelada tal-
deko gazteena, Xuban
Larretxearekin batera,
baina zaharrenen arri-
moan aunitz ikasten ari
dira. «Erraten dutenez,
hain gazteak izanik eta
hain denbora gutti so-
kan,aunitzhobetzenari
gara eta, noski, orain-
dik badugu hobetzeko
denbora». Alde horre-
tatik, 2018anTxinan jo-
katuko den Munduko
sokatira txapelketanere
Beti Gazte izanen dela
ezduzalantzarikPalen-
zuelak: «Mundialaren
ondotik, beteranoenek

segitzeko intentzioadu-
te, eta gazteok ere bai.
Bakarren bat gehiago
hasikobalitz, taldearen-
tzat hobe. Batzuk erra-
nen dute 45-47 urtere-
kin zaharrak direla, bai-
na Irlanda eta Ingalate-
rrako taldeetan badira
50 eta 60 urteko tirala-
ri aunitz, baita 70 urte-
kobakarrenbatere.Ho-
rienondoangaztetxoak
diragurebeteranoenak
ere!». Orain, aste pare
bateko deskantsuaren
ondotik, apirilean edo
maiatzean jokatukoden
Nafarroako laukosoka-
tira txapelketa presta-
tzen hasiko dira.

Otsailaren 18tik 21era Holandako Vollendam
hirian jokatu den Munduko sokatira txapel-
ketan izan da Lesakako Beti Gazte taldea.
Klub arteko txapelketan aritu dira 560 eta

600 kiloko kategorietan, baina dominen
borrokatik kanpo gelditu dira. Halere, ez dira
esku hutsik bueltatu: Hegoaldeko tiralariek
lehen aldiz Euskal Herriaren izenean tiratze-

ko aukera izan dute ofizialki, Basque
Country taldearekin eta 23 urtez beheitiko
kategorian, 600 kilotan zilarrezko domina
eskuratu du Julen Palenzuela Etxeparek.

Julen PALENZUELA | Zilarra Munduko sokatira txapelketan

«2018an Txinan
jokatuko den sokatira
Mundialerako gogoz
dago Beti Gazte»

PILOTA ETA SOKATIRA
«Pilotan astean pare
bat entrenamendu
egiten nituen; sokati-
ran, soka astean bi
egunetan egiten dugu
eta gero gimnasioa
eta fisikoa bertze
hirutan. Baina behar-
bada neretzat gogo-
rrena janaria zaindu
beharra da, pisuan
sartu ahal izateko.
Gainera, pilotan egi-
ten ez duzuna baka-
rrik zuretzat kalte da,
baina sokatiran tal-
dea izorratzen duzu».

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Palmares polita osatu du Palenzuelak bi urte eskasetan.
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525 dortsal
jarriko dira
eskuragarri

TTIPI-TTAPA
BerakoMendiMara-

toi Erdiko izen emateak
martxoaren 14tik aitzi-
neraegitenahaldiragoi-
zeko 9:30etik aitzinera
www.kirolprobak.com
webgunearen bidez.
Azken urteetan bezala
525 dortsal jarriko dira
eskuragarri. Federatu-
ek28euroordaindube-
harko dituzte eta fede-

ratuta ez dauden korri-
kalariek 32 euro.

MENDI GALAN SARITUAK
Manttalekazaroaren

1ean Izagondoko las-
terketan lortutako Na-
farroako taldekako
txapeldunaren txapela
eta trofeoa jaso zituen
otsailaren 19an. Aimar
Zubietak jaso zuen sa-
ria, Iñaki Larrañaga,
Maddi Sotil eta Juanra
PikabeaManttaleko las-
terkariek lagundurik,
Nafarroako Mendi Fe-
derazioak Iruñean os-

patutako galan. Txus
Unsion Manttaleko ko-
rrikalariakXabierZubie-
ta saria jaso zuen, Na-
farroako Kopako men-
di lasterketetako parte
hartzaile beteranoena
izateagatik. Bertzalde,
Xabi Macías Cipriainek
LuisMari Pikabea saria
jaso zuen, korrikalari
gazteenari emandako
saria.
Nafarroako Kopako

beteranoen sailkapen
orokorreanJosemaHui-
zik bosgarren bukatu
zuen,hirugarrenpostu-

tik24puntura.TxusUn-
sionek zazpigarren bu-
katu zuen.

MENDI LASTERKETETAKO
SELEKZIOA
Nafarroako Federa-

zioak aurten mendiko
lasterketetakoNafarroa-
ko selekzioa sortuko
duela jakinarazi zuen,
selekzio hau 8-9 korri-

kalarizosaturikegongo
da, korrikalari hauek
batzorde batek eraba-
kiko ditu, hiru lasterke-
tetan egindako parte
hartzea baloratuaz, ha-
la nola, apirilaren 17an
izanendenBerakoMen-
di Maratoi erdian, Ju-
rramendi Trail Monte-
jurraetaXtremeHigade
Monreal.

Melbourneko
Lawrence
O’Toole
nagusitu da
Tolosan

TTIPI-TTAPA
Aizkolari Azkarrena

MundukoAizkolari fina-
la jokatu zen otsailaren
21ean Tolosako Beoti-
bar pilotalekuan. Mun-
du osoko hamasei aiz-

kolari izan ziren lehian,
etahorienartean,Mun-
duko txapeldun den
LawrenceO’Toole aus-
traliarrasuertatuzenga-
raile. Munduko txapel-
dunazgain, ItaliakoPao-
lo Vicenzik, Suitzako
ChirstopheGeissler-ek,
Frantziako Pierre Puy-
baret-ek eta Espainia-
koJonRodriguezsego-
viarrak osatu zuten na-
zioarteko partaidetza,
Euskal Herriko bertze

zenbait aizkolarirekin
batera (tartean, Hego-
aldeko lauherrialdeeta-
ko txapeldunak).
Melbournekoaren

ondotik, IkerVicenteNa-
farroako txapelduna
izan zen bigarren fina-
lean, 40 segundora;
BizkaikoetaEuskalHe-
rriko txapeldun den Ai-
tzol Atutxa II hirugarren

(51 segundora) eta Jon
Rekondo leitzarra lau-
garren (61 segundora).
Rekondorekin batera,
LeitzakoRubenSarale-
gik, Arantzako Donato
Larretxeak, eta Sunbi-
llako Felix Etxeberriak
osatu zuten eskualde-
ko ordezkaritza, baina
ez zuten azken txanpa-
rako sailkatzerik izan.

BINAKAKO URREZKO
AIZKORA
Urrezko Aizkolariak

Binakako aizkora txa-
pelketaren finalean,be-
rriz, Atutxa II eta Mu-
gertza II nagusitu ziren.
O’Toole eta Iker Vicen-
tebigarren izanzireneta
RubenSaralegi eta Jon
Rekondo leitzarrak hi-
rugarren.

HERRI KIROLA � OTSAILAREN 21EAN

Australiarra da
Munduko
aizkolari
azkarrena

MENDI LASTERKETAK � MARTXOAREN 14TIK AITZINERA

Berako Mendi Maratoi
Erdian izen emateko
epea irekiko dute

UTZTAKO ARGAZKIA
Federazioaren Galan, Nafarroako taldekako txapeldunaren
saria jaso zuen Manttalek, bertze zenbait sarirekin batera.

ARGAZKIA: XAGU-LESAKA
Lawrence O’Toole australiarra txapelarekin, finalean aritu ziren bertze hiru aizkolariekin.
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Zazpi
kategorietako
azken partidak
jokatu ziren
Ezkurra
pilotalekuan

TTIPI-TTAPA
Otsailaren 20an jo-

katu zituzten Erreka el-

karteakhamalaugarren
aldiz antolatutako Ma-
lerrekakoeskuzbinaka-
ko pilota txapelketaren
finalakDoneztebekopi-
lotalekuan. Aurten ere
partida guztiak goizez
jokatuzituzten, etapar-
tiden ondotik, pilotari,
antolatzai le eta la-
guntzaileakSantamaria
jatetxean egindako

bazkarian bildu ziren.
Hauek izandira fina-

letako emaitzak:
Benjaminak: Babarro
eta Ibarluzea (Urretxu),
18 – Sarratea (Erreka)
etaSanchez (Oberena),
9.
Aleb inak : Amiano
(Añorga) eta Ardaraz
(Zeanuri) , 8 – Olaizola
etaOrbegozo (Añorga),

18.
Infantilak: Arandia eta
Larrazabal (Amurrio),12
– Peso (Errioxa) eta Al-
berdi (Ilunpe), 18.
Kadeteak: Egiguren
(Ilunpe)etaMurua (Arra-
sate), 18 – Telletxea
(Erreka) eta Apezetxea
(Umore Ona), 5.
Jubenilak: Salaberria
etaMariezkurrena (Erre-

ka), 18 – Aurrekoetxea
eta Martitegi (Lemoa),
4.
Bigarren mailako se-
niorrak: Matxin eta
Azketa (Zegama), 6 –
Zubizarreta eta Gar-
mendia (Lapke), 22
Elite: Bakaikoa eta La-
sa (Erreka), 13 – Laba-
ka (Zazpiturri) etaTabar
(Erreka), 22.

Aranabian 9-5
irabazi zion
Irurita Cri

TTIPI-TTAPA
Baztan-Errekako

paxaka txapelketaren
hamaseigarren edizio-
ko finala jokatu zen o-
tsailaren 27an Iruritako
Aranabia pilotalekuan.
Herriko bi talde izan zi-
ren aurrez aurre eta
azkenean IruritaB (Gor-

kaUrtasun,KarlosGoi-
koetxea eta Jon San-
siñena) 9-5 nagusitu zi-
tzaion Irurita Cri (Iñaki
Etxandi,GuillermoEtxe-
nike eta Mitxel Etxeni-
ke).
Nah iz e ta azken

emaitza nahiko argia
izan, Irurita B taldearen
garaipena ez zen bate-
reerraza izan, jokoguzti-
ak arras borrokatuak
izan zirelako. Galtzaile-
ek emaitza hobea me-

rezi izan zuten; joko
guztietan 40ra ailegatu
ziren, baina jokoa ezin
lortu.Mailahandikopar-
tida luze eta orekatua
izan zen. Markagailua:
0-1, 2-1, 2-2, 4-2, 4-3,
6-3, 6-5 eta 9-5.
Final nagusiaren ai-

tzinetik,hirugarrenpos-
turako lehia jokatu zu-
ten IruritaD(OskarUrru-
tia, Egoitz Prim eta Ja-
goba Ramos) eta Iruri-
ta Fk (Joseba Urtasun,

PatxiBarberenaetaMi-
guelAngel Iñarrea).Ho-
netan, espero baino le-
hia gutiago izan zen eta
Irurita D 9-2 nagusitu
zitzaion Irurita Fri.

Txapelak eta sariak
Pello Obregozo Irurita-
ko alkateak banatu zi-
tuen eta Iruritako Gure
Kaiola elkartean 30 la-
gunbilduzirenafaltzen.

PILOTA � OTSAILAREN 27AN JOKATU ZEN FINALA

Irurita Bk
irabazi du
XVI. paxaka
txapelketa

PILOTA � OTSAILAREN 20AN DONEZTEBEN

Malerrekako
eskuz binakako
XIV. pilota
txapelketako
finalak bikainak ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA

Malerrekako pilota txapelketan parte hartu zuten pilotari, antolatzaile eta laguntzaileak.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Paxaka txapelketaren sari banaketa. Beheitian txapeldunak.
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Erakusketak
BERA
‘Ekinox’
Martxoaren 20tik api-
rilaren 3ra Agurtzane
Anduetzaren lanak
ikusgai Kultur etxean
asteartetik igandera,
10:00-14:00 eta
16:00-19:00 (igande
arratsaldetan itxita)

Tailerrak
LEKAROZ
‘Bizentaren lumak
solas-jolasa’
Martxoaren 17an Le-
karozko batxilergoko 2.
mailako ikasleendako.

BERA
‘Talo tailerra’
Martxoaren 16an
11:00etatik 13:00etara.

GOIZUETA
‘Zaintzaileak zaintzen’
Martxoaren 14an
17:00etatik 19:00etara,
Marian Zestauren es-
kutik.

Hitzaldiak
DONEZTEBE
‘Gurasook esan behar
ez ditugun esaldiak’
Martxoaren 10ean
Herrikoaren eskutik.
14:55ean eskolan.

BERA
Nafarroako Esnearen
Ligaren baitan bilera
ireki eta doakoa
Martxoaren 14an Nola
lagun diezadake nire
bikoteak haurraren
edoskitzearekin? Biko-
tekidearen rola,
17:00etan.

LEITZA
‘Amatasuna eta
feminismoa: harreman
ezerosoa ote?’
Martxoaren 16an Irati
Fernandezekin, Ateka-
beltz herrigunean,
19:00etan.

Antzerkia
BERA
‘Susanaren iraultza’
Martxoaren 11n Kata-
kun, 20:30ean.

ERRATZU
‘NomoFobiKak’
antzerki emanaldia
Martxoaren 11n Zubi-
Puntan, 21:00etan.

ETXALAR
‘Hartza izan nahi zuen
mutikoa’ antzezlana
Martxoaren 11n Kultur
Etxean 17:00etan.

IRURITA
‘Futbolariak eta
printzesak’ antzezlana
Martxoaren 16an
LHko 4. eta 5. mailako
ikasleentzat Gizarte
Bilgunean, 11:00etan.

‘Euli giro’ helduendako
antzezlana
Martxoaren 20an
Gizarte Bilgunean,
19:00etan.

LESAKA
‘Bertso Atabikoak’
antzezlanaren bigarren
emanaldia

Martxoaren 12an Ha-
rriondoan, 20:00etan.

Filmak
ARESO
‘Coria eta itsasoa’
Martxoaren 11n
19:00etan Udaletxean.

ARANTZA
‘Neskatoak’
dokumentala
Martxoaren 12an
Baskulan, 19:30ean.

LEITZA
‘3 corazones’
Martxoaren 13an
19:30ean, zineman.

BERA
‘Loreak’
Martxoaren 20an Be-
ralandetan 19:00etan.

DONEZTEBE
Bi film ikusgai
Martxoaren 20an Pan
(16:30) eta Bad teacher
(18:30).

Bakarrizketak
SUNBILLA
Gilaren bertsioak
Martxoaren 11n
Etxenikeren eskutik,
Bustitz ostatuan
22:00etan.

Bertsolaritza
BERA
Bertso bazkaria
Martxoaren 12an
Onintza Enbeita eta
Nerea Elustondorekin,
Zalain jatetxean.

Dantzak
ELIZONDO
Bailableak
Martxoaren 13an
herriko plazan
12:45ean.

LEITZA
Aurrerako dantzariak
Korrontzi dantzan
Martxoaren 19an Ki-
roldegian, 20:00etan.

››
BERA | 2016.03-2016.04.14
‘Irakurketa instant batean’
argazki lehiaketa martxan

Irakurketazedozeineuskarri, in-
gurune,adinetan...gozalitekeela
irudikatzendutenargazkiak aur-
keztu beharko dira. Apirilaren
14ra arte dago epea zabalik.

Lehiaketa

DONEZTEBE | 2016.03.30
Mieltxo Mindegia eta Eneko
Otañoren arteko aizkora apustua

Ezkurra pilotalekuan 12:00etan
hasikodanorgehiagoka.Hama-
bi kana-erdiko eta lau 60 ontza-
komoztubeharkodituzte.6.000
euro daude jokoan.

Kirola

IRURITA | 2016.03.20
Emakume politikoki ez-zuzenen
istorioak taula gainean

UxueAlberdirenEuligiro liburua
oinarri hartuta, izen bereko
antzezlana landu du Kamikaz
kolektiboak. Gizarte Bilgunean
izanen da ikusgai 19:00etan.

Antzerkia

martxoak 10 - 24

PROPOSAMENA
ZUGARRAMURDI
Titiriteroek alaituko
dituzte karrikak

Festa girorik ez da falta-
ko martxoaren 19 eta
20an Zugarramurdin.
Euskal Titiriteroen topa-
ketaospatukodabertan
etaaurtengoahamarga-
rren edizioa izaki, egita-
rau oparoa dute prest:
16 ikuskizun, batukada,
kontzertuak, tailerrak...
eta karrikak kolore eta
forma berezietako per-
tsonaiez bete eta irudi-
menez jositako istorioak
entzuteko aukera izanen
da edozein txokotan.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58
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Kontzertuak
DONEZTEBE
Mendi Abesbatza
Martxoaren 11n
Herriko Ostatuan.

Iruñeko orfeoi ttikia
Martxoaren 19an
Elizan 20:00etan.

LESAKA
Lesakako musika
banda
Martxoaren 18an
20:30ean udaberriko
kontzertua Harriondoan.

Txamukos mariatxi
taldea
Martxoaren 19an,
Harriondoan, diska
berriaren aurkezpena.

SARA
Deidra taldearen
emanaldia
Martxoaren 19an
Herriko Etxeko
edantegian 21:00etan.

Anari eta Micah P.
Hinson zuzenean
Martxoaren 23an
Ihartze artean,
21:00etan.

Ikuskizunak
DONEZTEBE
Ene-kantak: Baietz
dantzan hasi!
Martxoaren 13an
kiroldegian, 17:00etan.

Ospakizunak
ZUGARRAMURDI
Titiriteroen topaketa
Martxoaren 19-20an.
10.urteurrena ospatze-
ko egitarau zabala.

SUNBILLA
Malerrekako eskoletako
VI. Joku topaketak
Martxoaren 22an.
Egun osoko besta.

Lehiaketak
LESAKA
Sanferminetako kartel
eta portada lehiaketa

Euskararekin gozatzen asma dezaten eta ikasle
berrientzat euskara eskolako gela eta ikaslane-

tako tresna eta modu soil gerta ez dadin, Airakurri
proiektua paratu dute abian, DBHko 2. mailako
ikasleei zuzendua. Zaletasunak lantzeko adin ego-
kia izan daitekeelako eta gainera, horrela, ekime-
nak jarraipena izandezakeelako hurrengo ikasmai-
letan. Ikasleei irakurketa plazer iturri gerta dakien
lagundu nahi du proiektuak. Horretarako, ikasleei
irakurri dituzten euskarazko liburuek sorrarazitako
burutazioakelkarri luzatzekobidea irekidute.www.ai-
rakurri.comwebgunean irakurritako liburuen iruzki-
nak sar ditzakete, eta ikasle irakurlerik saiatuena-
ri, sarimoduan liburu-sortaeta tabletaemanenzaio.

Garilak 26 erromeria talde bizkaitarraren lehen-
dabiziko diskoa da Adrenalinaren zain eta sei

abesti berrirekinbatera,EguzkizaleakBilbokokon-
partsaren 25. urteurrena ospatzeko propio egin-
dako Mende laurden abestia ere bildu dute. Gari-
lak 26 taldeak rockaren doinu zabalak landu ditu
diskoan baina beti Euskal Herrian bereziak diren
hiru musika-tresnek gidatuta: trikitixa, alboka eta
albokotea. Trikitixa eta abokaren doinuek euskal
musika tradizionalarekin lotura ematen diote tal-
deari, eta hori da eurenmusikaren abiapuntua her-
riz-herri defendatzeko euskal tradizioaren ikuspe-
gia rockaren jarrerarekin nahastua. Sei lagunek
osatzendutegauregungo taldea:JoanesGarmen-
dia (baxu-jotzailea), Ieltxu Gimenez (bateria), Ma-
ria Lazkano (abeslaria), Eneko Benito (alboka eta
albokote jotzailea), Iker Alvarez (gitarra) eta Josu
Elordui (trikitixa). 2011n taldea sortu zenetik 150
zuzenekotik goiti egin dituzte plazaz-plaza.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Baga-biga, 2016

Adrenalinaren zain

Musika

GARILAK 26

Euskararekin gozatu
bidenabar,

irakurzaletasuna
bultzatzeko

Internet

WWW.AIRAKURRI.COM

Adineansartuxeadengizonbat, ez lagunik, ez fa-
miliarik,ezzaletasunik...berelanbidea,bertzerik

ez: gaueko zaintzailea da aluminio-fabrika batean,
bere aita izan zen bezala, eta gauero eginkizun eta
pausoberberakerrepikatzendituzehaztasunmaniati-
ko, iamilimetrikoz.Segurtasun-sistemaberriakezarri-
kodituztela-eta,kaleangelditukodazaintzailea.Gaur
du azken gaua, eta ohiko legean hasi du ibilbidea,
lantegiarentxokoguztiak,bazterbakoitza ikuskatuz.
Horrekin batera, bere bizitzaren errepasoa eginen
du, eta grisaren ñabarduren antzera deskubrituko
dugu urteen monotonian gordetako misterioaren
distira. Norbaitek errana da bizitzarik gatzbakoenak
erenahikoa jokoematenduelaargumentubaterako,
horretarako aski talentu izanez gero. Erronka horri
eutsi eta garaile atera da idazlea, ohiko idazkerami-
resgarria koxka bat estuago landuz eta gogoan gel-
dituko zaigun pertsonaia patetikoa marraztuz.Elkar, 2016

Gaueko zaintzailea

Liburua

JULEN BELAMUNO

Martxoaren 18ko
13:00 arte aurkezten
lanak.

BERA
‘Irakurketa instat
batean’ argazki
lehiaketa
Apirilaren 14ra arte
aurkez litezke lanak.

Kirola
IGANTZI
Gladiators Day
Martxoaren 12 eta
13an Irrisarrilanden.

DONEZTEBE
Aizkora apustua
Martxoaren 20an
Mieltxo Mindegia eta
Eneko Otaño aurrez
aurre. Ezkurra pilotale-
kuan 12:00etan.

Mendi ateraldiak
BAZTAN
Mendigoizaleen
ateraldiak
Martxoaren 13an
eskolatik Artzamendira,
07:30ean abiatuta.

Martxoaren 20an
Artesiagatik Saioara,
08:00etan abiatuta.

DONEZTEBE
Xabierraldira ateraldia
Martxoaren 12an
autobusa Iruñeara.

ARANTZA
Lan gaua ibilaldi
gidatua
Martxoaren 19an
Bidasoko kontraban-
disten Bidea Elkarteak
antolatuta.

LESAKA
Zarautz-Deba
Martxoaren 20an Beti
Gaztek antolatuta.

Ekitaldi gehiagoren
berri izateko, begiratu:

erran.eus
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ETXEBIZITZAK
konpartituak

Elizondonbizigaren24
urteko bi irakasle gara
eta libre daukagun lo-
gela alokatzeko pisuki-
debilagabiltza.Prezioa
200eurohileangastuak
barne. �689 765896.

GARAJE/LOKALAK
errentan emateko

LESAKA edo inguruan
arte eta artisautza taile-
rra montatzeko bajera
edo lokal bila alokairuan
hartzeko.Handixamarra
badahobe.�645013213.
BERA.Legiakarrikanga-
raje bat errentan emate-
ko. 50 m2koa. �686
990087.

LURRAK/ORUBEAK
salgai

ARANTZA.Lureremuak
salgai, Emizarreta, Bor-
dalarreaetaEgibeltzapa-
rajeetan.Katastrokoda-
tuen, tipologienetaaza-
leraren inguruko infor-
mazio gehiago: albis-
mendi@gmail.com.

LURRAK/ORUBEAK
errentan hartzeko

Bikote gazte batek
proiektu autogestinatu
bat aurrera eramateko,
lursail bat alokatu nahi
du,baserriedobordare-
kin.Uraetasarbideaau-
toz. Zonaldeak berdin
du. �699 286251 / 686
433133. alaintxoftxof@
gmail.com.

ELIZONDO. Pisua sal-
gai,90m2koazalerakoa,
1. solairuan. Hall, 2 lo-
gela,2bainugela,egon-
gela haundia, sukalde
ederraetaekipatua.Bal-
koiaeta15m2kosabaia.
Kalefakzioa berritua
(gas naturala eta kon-
dentsaziozko galdara
berria). Pisu azpian ga-
rajea edukitzeko auke-
ra. Toki lasaia eta erdi-
gunetik3minutura (Pau-
larenazonaldean). Inte-
resatuei argazkiak igo-
rriko dizkiet. Deitu lasai
konpromisorik gabe.
�609 004983.

BERA. 80 m2ko pisua
salgai. Lehenengo so-
lairuan, erdigunean ko-
katua, Alzate karrikatik
hurbil. Guztiz berritua

BERA. Pisua errentan
emateko. 3 logela, bai-
nugela, sukaldea des-
pentsarekin eta egon-
gela. Eguzkitsua.�637
289103.

BERA. Altzaten pisua
errentan emateko. 4 lo-
gela, bainugela, sukal-
dea eta egongela. Bis-
taederrekin.Leihohan-
dia egongelan. Txuku-
na. �678 947804.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

LESAKA edo inguruan
etxebizitzaerrentanhar-
tunahida.�642993776.

Bortzirietanbaserriedo
bordabaterrentanhar-
tuko nuke, 2 hektarea
inguruko lur eremuare-
kin.�655 028593
BERA. Bikote batek
etxebizitzabaterrentan
hartu nahi du. �680
745698 / 650 847071.

dago, sukaldea estrei-
natu gabe. Berogailua
eta isolamendu ona di-
tu. Komunitateko gas-
tu gutxi ditu, atezaina-
rekin. Prezioa 140.000
euro. �608 777926

ETXEBIZITZAK
erosi

LEITZA. Baserri bat el-
karrekin erosteko jende
bila gabiltza. Gu bikote
gazte bat gara. Interesa
dutenek deitu �616
484498 edo idatzimezu
bat leitzanbaserria@hot-
mail.com helbidera.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

DONEZTEBE. Pisua
errentanemateko.Egoe-
raosoonean.Lekuede-
rra. �659 489140.

URDAZUBI. Plazan pi-
sua erentan emateko.
Bi logela, sukalde-jan-
gela ederra eta bi bai-
nugela. �659 849570.

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI.
Pisua salgai, 90 m2ko
azalerakoa. Etxe mo-
bleztatua, berogailua,
igogailua eta trastele-
kuarekin.3 logela,egon-
gela, sukaldea eta bai-
nugela ditu. 90.000 eu-
ro negoziagarriak. Eta
60 m2ko bajera ere sal-
gai 15.000 eurotan.
�948 585036.

ELIZONDO.Akullegika-
rrikan 2 logelako pisua
salgai. Prezioa: 63.000
euro. �646 774117.
ELIZONDO. Herri er-
dian, Maria Azpilkueta
karrikan, 3 logela, su-
kaldea,egongela,bibal-
koi, komuna, trastele-
kua eta kotxea aparka-
tzeko lekua aterpean.
Egoeraonean.Deitueta
ikusi konpromisorikga-
be.�687 661251.

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

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZEKO 10€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 12€

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): 38 €

Zerri gizena
0,960 € kiloa.

Zerramak:
0,540 € Kg/bizirik.

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 3,98
1.koa 3,75
2.koa 3,55
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,24
1.koa 3,97
2.koa 3,80

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretzemestizoak:
urruxak 160,00
idixkoak 228,00

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00
idixkoak 180,00
Zaldikoak:€/k
Sortuberriak: 3,03/3,13
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 5,80/6,80
8-10 kilokoak: 5,00/5,40

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(otsailaren 19tik 26ra bitarteko prezioak)
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troko zabalera eta 80
zentimetrokoaltueradu-
te. Bakoitzak 600 euro.
�655 918483.

Insa special track tako-
dungurpilaksalgai,100
KM bakarrik eginak.
235/70/R16. 280 euro.
�Whatsappa: 646
308354.
ORONOZ. Egurra xe-
hetuasalgai. Pagoaeta
haritza. Etxera erama-
nen da. �676 242520.

Lirika markako piano
klasikoa salgai. Egoe-
ra onean aurkitzen da.
Bizkaiandagoetaeros-
learen kontu izango
litzatekegarraioa.�645
725841.

Sei altzairuzko frega-
dera salgai, haundiak,

1,5 metro luze, forma
borobildunarekin. �948
585036.
BERA. Erlauntzak sal-
gai. �948 630079.

Akaziazkopiketeaksal-
gai. �667 885749.

Ohatze litera salgai.
Haur edo gazteendako
3 ohatze ditu. Bi ateko
armairua erebai. Egoe-
ra onean. Merkea: 260
euro. �609 004983.

DENETARIK
erosi

Erremolkea erosi nahi
nuke, bobinak erama-
tekoabalitz hobe. 2000
eta 2004 urte artekoa.
�642 993776.

ZERBITZUAK
denetarik

Arreta. Jaiotza edo erli-
jio irudiakzaharberritzen
ditut. �647 293044.

ZERBITZUAK
ile-apaintzaileak

Etxez-etxe ile-apain-
degi zerbitzua eskain-
tzen dut. �680 268131
(Mari Luz).

ZERBITZUAK
klase partikularrak

Ingeleseko eta txinera-
ko klaseak ematen di-
tugu Beran, Agerra au-
zoan.40eurohilabetea.
Irakasle titulatuak eta
atzerrian ibiliak. �600
309807.

ZERBITZUAK
psikoanalistak

LANA
eskariak

ESKUALDEA. Emaku-
mea lan bila. Adminis-
trazioko ikasketak eta
beste hainbat alorretan
lan esperientzia daukat:
ostalaritzanbereziki,sal-
tzaile bezala, garbiketa-
lanetan...Sektorehaue-
tan guztietan lan egite-
ko interesatua nago.
�639 692343.
Internamoduanadine-
koak zaintzen espe-
rientzia eta erreferen-
tziak dituen emakumea
lanbiladabil,ordukaedo

interna moduan aritze-
ko. �618 081748.

LANA
eskaintzak

On-line lanean aritze-
ko,zerbitzariak,komer-
tzialak, autonomoak
edo bertzelako langile-
ak behar dira. �699
382673.
Irakasle bat behar da
klase partikularrak
emateko,DBHko4.mai-
lako ikasle bati. �605
811507.
ZUGARRAMURDI.Ka-
ttalin jatetxeanzerbitza-
ria behar da, frantses
pixka bat dakiena eta
esperientzia duena.
10:00etatik 18:00etara
l an eg i t eko . � 948
599009/�948 599146.
ZUGARRAMURDI.
Zerbitzariabehardaos-
tatubatean lanegiteko.
Egunez aritzeko astez
edoasteburuetan. Inte-
resatuekdeitu10:00eta-
tik16:30era,Anabeledo
Elenaz galdetu. �948
599022.
DONAMARIA. Dona-
mariako Bentan egun
osoan lanegitekozerbi-
tzaria behar da, lan egi-
tekogogoaduena.�948
45070radeituedoidatzi:
info@donamariako.com.
IBARDIN. BentaMige-
len esperientzia pixka
bat duen sukaldari-
laguntzailea behar da.
�948 631394.
IBARDIN. Beola Etxea
Bentanastelehenetikor-
tziralera, egun erdiz lan
egitekoadministrariabe-
har da. Bidali curriculu-
ma: beo lae txea@
gmail.com.

MOTORRAK
salgai

Peugeot406 TurboDie-
sel Coupe autoa salgai.
121.700kilometro.�948
393041.

SeatLeonFRautoasal-
gai, HXS matrikula,
2014ko ekainekoa. 150

zaldi. �679 828780.

ANIMALIAK
salgai

Zerri bat salgai. 140ki-
lo ingurukoa. �669
686626.
OIZ. Ahari muturgorria
salgai. �606 019337.
Samenarrazakobisita-
rakoantxumeaketaLi-
musinaarrazakobigan-
txak sa lga i . � 686
927911.

ANIMALIAK
oparitzeko

Zakurkumeak opari-
tzeko aita artzai zaku-
rra (oso ona) eta ama
ere oso zintzoa. �650
797669.

DENETARIK
salgai

Oso egoera onean da-
goen esne tankea sal-
gai, hapy markakoa da
eta550litrokokapazida-
dea duena. � 638
332556.
Tailatutako egurrezko
bi kutxa salgai. Oso
egoera onean. 1,45me-
trokoluzera,50zentime-
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Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,42€ko 12 edo 24 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 5 edo 10 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

MIRIAN LIZARDI
beratarrak 40
urte bete ditu
otsailaren 26an.
Zorionak eta
Urte berri on
lagunen parte-
tik. Agur!

Arantzako
ALAZNE BALEZTE-
NA GOÑIk 4 urte
beteko ditu mar-
txoaren 14an.
Zorionak familia
guztiaren eta
batez ere Aiert
anaiaren partetik.

Martxoaren 18an
Labaiengo ANE

TELLETXEA ITU-
RRALDEk 14 urte
beteko ditu. Zo-
rionak eta muxu
handi bat familia-
ren partetik.
Egun polita pasa.

Zorionak PEDRO AGUERREBERE!
Otsailaren 22an urteak bete
dituzulako, familia guziaren parte-
tik baina berexiki zure biloba Aiora
eta Oinatzen partetik. Aunitz maite
zaitugu.

Goizuetako XANTI eta PAKITA ri
zorionak zuen Urrezko Ezteietan,
familia guztiaren partetik. Eskerrik
asko zareten bezalakoak
izateagatik.

Zugarramurdiko JOXE ANGEL

OLAIZOLA ESPELOSINek, martxoa-
ren 1ean urteak bete zituen.
Aunitz urtez eta segi horrelako
zikiro goxoak prestatzen.
Urdazubiko familia eta berexiki
zure iloba Pablo Irazoki
Olaizolaren partetik.

XUBAN ARREGI

MUTUBERRIAk
urtea beteko du
martxoaren 19an.
Zorionak Leitza-
ko attun-amona
eta osabaren
partez. Bazkari
goxoa prestatu!

Gure ponpoxok
urtea beteko du
martxoaren 19an.
Zorionak Goizue-
tako osaba-izeba
eta berexiki
Oinatzen partez.
Tartaren zain
geratzen gara.

XUBAN ARREGI

MUTUBERRIAk
urtea beteko du
martxoaren
19an. Zorionak
gurasoen partez
muxu potolo
bat. Ongi pasa
eguna!

Aunitz urtez LAUKOTE! Martxoan sartuta, a zer pagotxa gurea, gosaririk
ez zaigu faltako! Ongi pasa zuen urtebetze egunak!

AMETS BARAIBAR

ALUSTIZAk 2 urte
beteko ditu mar-
txoaren 17an.
Zorionak familia
guztiaren parte-
tik. Segi beti
bezain alai!
Muxu haundi bat

Leitzako OIHAN

BARAIBAR

LOIARTEk
martxoaren 18an
6 urte beteko
ditu. Zorionak
eta muxu haundi
bat etxekoen
partetik.

AROA LARRETXEA
DE MATEOk
martxoaren
11n, urteak
beteko ditu!
Aunitz urtez
lehengusuen
partetik! Ongi
pasa sorgintxo!
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