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Basoko suteak | 2015eko errepasoa

EUSKAL HERRIKO IDAZLEEN BILTZARRA SARAN, MARTXOAREN 28AN � 21

Gazteak erakartzea eta euskarari toki haundiagoa egitea,
Sarako 33. idazleen biltzarraren helburu nagusiak
11 argitaletxe, 22 elkarte eta ehun idazletik goiti bilduko dira Saran eginen den 33.
Idazleen Biltzarrean. Nobedadeekin heldu da aurtengo edizioa, gazteak erakarri
eta euskarari toki haundiago eskaini nahi baitiote. Lau gune berezi prestatuko
dituzte: erakusketa artisktikoen txokoa, liburuak dohainik irakurtzekoa, haurrena
eta mintzaldi eta hedabideena. Itxaro Borda eta Michel Iturria omenduko dituzte.

Laguntza
inplikazio
truke

Datuak dira lekuko: basoko sute gehienak nahita
piztutakoak dira. Horrek, ordea, arazoak sortzen
ditu, suhiltzaileak sua itzaltzera joaten direnean,
eskualdean izan daitezkeen bertze ezbeharrak arta-
tzeko ez baita inor gelditzen Oronoz-Mugairiko par-
kean. Hala, suhiltzaileek elkarlanerako deia egin
diete herritarrei, basoko sutea prebenitzeko neurri
bat laguntza eskaintzea delakoan: laguntza eskaini
bai, baina herritarren inplikazioa ere eskatu dute.

ZOZKETAK � 44

Txartela egiteko deitu
948 63 54 58ra edo idatzi
info@ttipi.eusera.

ELIZONDO � 27

Transformazio
esperientziak
hizpide
Nekazaritza eta abel-
tzaintzarieskainitako jar-
dunaldi-mintegia apiri-
laren 2an izanen da.

ERREPORTAJEA � 3-5
ARGAZKIA: WWW.NAVARRA.ES
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G. PIKABEA
«Basoko suteen ne-

guko kanpainak hasiera
mugituaizandu».Halaxe
azaldu digu Javier Aya-
rraUllatesarjentuak,Oro-
noz-Mugairiko suhiltzai-
leen parkeko arduradu-
nak.Ezzaioarrazoirikfal-
ta. Izan ere, joan den
abenduaren 16an Goi-
zueta eta Leitza artean,
Mandoegimendianizan-
dako sutearen ondotik,
Igantzi eta Lesakakoa
etorri zen,etageroAran-
tzakoa. Eta segituan Le-

karozenLegatemendian.
Abenduan,egunguttitan,
urte osoan erre zenaren
ia erdia erre zen, ia 550
hektarea. Nafarroa oso-
ko suhiltzaileen parkee-
tako datuak aintzat har-
tutaere,adierazgarriada
Oronoz-Mugairikokasua.
Joan den urteko aben-
duan598,4hektareaerre
zirensuteetanNafarroan,
eta horietatik 546,2 Ha
Oronoz-Mugairiko par-
kearidagokioneremuan.
Eguraldiak ere ez zuen
lagundu: «basoko kan-

paina eguraldiaren ara-
berakoa izaten da beti.
Joandenabenduaneuri-
rik gabeko egun aunitz
izan genituen, eta men-
diak erretzeko arriskua
areagotu egin zen».
Deigarria den bertze

datua:sutegehienakna-
hitapiztutakoakdira.Oro-
noz-Mugairiko suhiltzai-
leenarabera,«basokosu-
teen %90 baino gehia-
go». Urtetik urtera datu-
ak hobetu direla aitortu
digu Ayarrak: «erretako
hektareak eta suhiltzai-

BASOKO SUTEAK � 2015EKO DATUEN ERREPASOA

Basoko suteen %90
baino gehiago nahita
piztutakoak dira
Abenduan Nafarroan izandako basoko suteetan
598,4 Ha erre ziren, horietatik 546,2 eskualdean
Datu adierazgarriak utzi ditu
2015ak basoko suteei dagokie-
nean. Horretaz eta oraindik zaba-
lik dagoen neguko kanpainaz aritu

zaigu Javier Ayarra Ullate, Oronoz-
Mugairiko suhiltzaileen arduradu-
na. Kontuan hartzeko ohar batzuk
eman dizkigu.

leek aldi berean egin be-
harreko irteera kopurua
jeitsi egindira. Lehen, 16
sutekoegunakizatenge-
nituen».Edozeinmoduz,
herritarrekin elkarlana
ezinbertzekoa dela na-
barmendu du: «bai ala
bai, hemen beti erreko
dela aditu dugu, egunez
ez bada, gauez. Eta guk
egunez erretzea aukera-
tzen dugu. Bizilagunek
mendiak garbi eduki na-
hi dituzte eta aziendak
etxetik ikusi,etahorimo-
duantolatuanegitensaia-
tzen gara, herritarrei in-
plikazioa eskatuz. Gure
aldetik, atentzioa eta la-
guntzaeskainiz,bainaeu-
renaldetik inplikazioaes-
katuz».Garbisolastuzai-
gu suhiltzaileen ardura-
duna:«basokosuteapre-
benitzeko neurri bat la-
guntzaeskaintzeada.Su-
terik ez izateko aukera
gehiagoduguhorrela,na-
hiz eta ez den beti hala
izaten». Bereirudiko,«in-
tentziokontuada:batzuk
ez dute baimenik eskatu
nahi edo ez dute proze-
durahorretan sartunahi,
edo esperoan egoteaz
aspertudirelakosuema-
tenhastenda.Bainaguk
dugun jendearekin ezin

dugudeneraailegatu,gu-
remugakditugu».Hortik
aparte, emaitzak hobetu
badira ere, «eguraldiak
gehiegi baldintzatzen
duela» ere gaineratu du.

ERRETZEKO 15 PARTZELA
Kanpainahasieramu-

gitua izan bazen ere, ge-
roztik«egoeralasaia»izan

KONTUAN HARTZEKOA
«Norbaitek sua nahita
pizten duenean,
eskualdeko gainerako
ezbeharrak artatzeko
ez da suhiltzailerik
gelditzen parkean»

Javier AYARRA ULLATE
Oronoz-Mugairiko
suhiltzaileen parkeko
arduraduna, sarjentua.

ARGAZKIA: ISIDRO ETXEBERRIA
Eguberrietan Arantzan piztutako suteko irudia da. Nahita

piztutakoa izan zen eta kalte haundiak eragin zituen.
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dela azaldu digu. Mar-
txoaren30eanbukatuko
daerreketakegitekobai-
menak eskatzeko epea
eta oraingoz, Oronoz-
Mugairikoparkeanhama-
bortz partzela omen di-
tuzte baimenduak. Guz-
tiak hirugarren mailako-
ak, hau da, arrisku mai-
laaltukoaketaberaz,su-
hiltzaileenpresentziabe-
har dutenak.
Arrisku maila hainbat

faktore kontuan hartuz
zehazten dute. «Bertze
urteetan IngurumenSai-
lekoek lursailak arrisku
mailaren arabera sailka-
tu izan dituzte eta hortik
aitzinera, suhiltzaileok
eremuakbisitatzera joan
eta lanerakoplana finka-
tzen genuen. Gurekin
kontatugabeeremuatipi-
fikatzea guretzat arazoa
zela ohartarazi izan du-
gu.Lursailbatzuekezzu-
telako arriskurik eta In-
gurumen Sailetik hala
adierazten zutelako joan
behar izatengenuen,eta
alderantziz,bertzepartze-
labatzuekarriskuabazu-
ten eta ez zuten izenda-
pen hori. Aurten, ordea,
arriskumailabaloratzera-
koan,eurekinpartehartu

nahi dugula azpimarratu
dugu, eta ez eurek egin-
dakoahartu,ezustekoak
saihesteko».
Suteenkanpainarako

laguntza jasotzen dute
Oronoz-Mugairiko par-
kean,NafarroakoGober-
nuak suhiltzaile gehiago
bidaltzenditu.Aurtenapi-
rilaren 9a aldera arte
egonen dira. Baina bai-
menakmartxohondarre-
ra arte eskatzen ahal di-
relakontuanhartuz,«ho-
ri guretzat arazoa» dela
onartu digu sarjentuak:
«erreketa batek hiruzpa-
lau eguneko lana eska-
tzenbaitupartzelabakoi-
tzean. Arrisku maila ze-
haztutakoan Ingurumen
Sailari erretzeko baime-
naeskatubeharzaio,eta
baimena ailegatzean
bertze bisita bat egiten
da erretzeko plana ze-
hazteko: azpiegiturak,
sarbideak, nolako egu-
raldia komeni den, non-
dik hasi erretzen...».

AITZINEKO LANA
Sute baten deia jaso-

tzendutenean,suhiltzai-
leak berehala ateratzen
dira.Bitartean,ordea,ar-
duradunak sutea da-

goen ingurua aztertzen
du: «zein eremu den eta
sarbiderik egokiena zein
denaztertu,aitzinekour-

teetan suterik izan den
eta erretzeko gai guttie-
nanondagoenikusi,egu-
raldia eta sua nora joan

daitekeenaztertu,urpun-
tuak kokatu... Horiek
guztiak kontuan hartuz,
arduradunak bidean di-

2015EKO ABENDUAN ESKUALDEAN IZANDAKO SUTEAK

DATA KOKAPENA KAUSA

2015/12/07 Arraioz

2015/12/08 Arraioz Nahita piztua

2015/12/14 Zugarramurdi (Azkar) Nahita piztua

2015/12/14 Arraioz (Legate) Nahita piztua

2015/12/16 Doneztebe (Askin) Bertzelakoak

2015/12/16 Goizueta

2015/12/16 Goizueta

2015/12/17 Igantzi (Frain) Nahita piztua

2015/12/18 Lekaroz (Legate) Larre erretzea

2015/12/18 Arraioz (Orabideko bidea) Nahita piztua

2015/12/19 Igantzi Zehaztugabea

2015/12/19 Igantzi (N 121 A errepidea)

2015/12/20 Donamaria (Igurin)

2015/12/20 Ituren Nahita piztua

2015/12/21 Zugarramurdi (Atxuria)

2015/12/21 Gartzain Nahita piztua

2015/12/23 Arantza (Aientsa)

2015/12/24 Arraioz Zehaztugabea

2015/12/24 Arantza (Eguzkialdea) Nahita piztua

2015/12/26 Baztan (NA-2600 errepidea) Nahita piztua

2015/12/26 Lekaroz (Legate) Nahita piztua

2015/12/27 Lekaroz-Elizondo (Institutua)

2015/12/27 Lekaroz Nahita piztua

� URTEZ-URTE NAFARROAN IZAN DIREN BASOKO SUTEETAN ERRE DIREN HEKTAREAK
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ren suhiltzaileei informa-
zioa pasatzen die».
Informazio hori esku-

ratzekodatubasebatera-
biltzen dute. «Datu base
horretan sarbideak erre-
gistratuakditugu,errepi-
deak, pistak eta nolako
ibilgailuakpasatzenahal
diren ere bai, ur puntuak
mendiannondaudenze-
haztuak ditugu, suteak
errepikatzen diren pun-
tuaketaeremubakoitze-
annolako landaretzada-
goenzehaztuadago,az-
ken suteak eta erretako
eremuak identifikatuak
ditugu,eremuarriskutsu-
ak zehaztuak, azpiegitu-
rak eta babes eremuak
kokatuak...».

BOLUNTARIOEN ETA
HERRITARREN LAGUNTZA
Suhiltzaile bolunta-

rioez eta suteak itzaltze-
ra joatendirenherritarrez
ere ez da atzendu su-
hiltzaileen arduraduna.
Sute bat tartean dagoe-
nean, Koordinazio Ba-
tzordeakmugiaraztendi-
tu bitartekoak, egoera-
renaraberasuhiltzailebo-
luntarioaketaprofesiona-
lak mobilizatuz. Ayarra-
ren irudiko, «suhiltzaile
boluntarioekinaunitzho-
betudaiteke.Gauregun,
erakundebereangaude,
baina elkarlana falta da.
Helburua denak batera
lanean aritzea da, elkar
ezagutu eta harremane-
tan egotea».
Suteaitzaltzenlagun-

tzerajoatendirenherrita-
rrez,berriz, zeraerrandi-
gu:«guretzakopotentzial
edo indar haundia dira,
inguruak ezagutzen di-
tuztelako. Baina aldi be-
rean,arazoaereizandai-
tezke».Etaarrazoiaazal-
dudigu:«batzukgurean-
tolaketarenbarnelagun-
tzeko prest agertzen di-
ra, baina bertze batzuk
gureantolakuntzatikkan-
po aritzen dira. Ulertze-

koa da borda bat sutan
ikusizgero,bizilagunho-
rri laguntzera joan nahi
izatea.Bainakontuakon-
plikatu daiteke. Ez dau-
de komunikatuak eta ez
dute jantzi egokirik, ezta
tresnaetababestekoma-
terialik ere.
Suhiltzaileprofesiona-

lek sute bakoitzean «es-
trategia orokorra» disei-
natzendute:«hemenhau
honengatik egiten dugu,
etahanezdugueginber-
tzearrazoibategatik.He-
rritarrek, ordea, ikuspegi
lokala dute: ‘sua heldu
da,suhiltzaileakezdatoz,
eta nik hemen hau egin
behar dut’, pentsatzen
dute.Guelkarkomunika-
tuak gaude eta gure an-
tolakuntzandaudeneigu-
reestrategiaazaltzendie-
gu. Partaide guztiek ba-
dakitezergatikegitenden
gauzabatetazergatikez
denegitenbertzea.Anto-
lakuntza horretatik kan-
po daudenek sua borda
batera hurbiltzen ari de-
la ikustean,beraienalde-
tikhartzendituzteeraba-

kiak, eta horrek dena
baldintza dezake. Bere
gisara ari denak ongi ala
gaizki egin dezake».
Basokosuteak«arris-

ku haundikoak» direla
ohartarazi du suhiltzaile-
enarduradunaketaIgan-
tziko sutea ekarri du go-
gora: «sute hartan sei-
zazpi baserri arriskuan
egon ziren, eta halakoe-
tanbakoitzakberearibe-
giratzen dio. Baina geo-
grafikoki,suabateraber-
tzeetarabainolehenago-
tik ailegatuko da. Batek
bertzeek baino arrisku
haundiagoaizandezake,
nahiz eta bakoitzak bere
baserria ikusi. Antola-
kuntzaren barne dagoe-
nakdenahobekiulertzen
du». Are gehiago, «sua
hagitz agresiboa da eta
tentsiouneaksortzendi-
ra.Antolatutagauzakho-
beki ateratzen dira. Eta
pertsona batek mendia-
ri su ematea pentsatzen
badu, akaso ez dio bere
buruari kalterik eginen,
baina arazoa bertze ba-
tzuei bidera diezaieke».

KONTUAN HARTZEKOA
Suhiltzaileenegitekoa

ezdasuaitzaltzeramuga-
tzen.Hortaz,Ayarrakgar-
bi utzi du «norbaitek sua
piztean,suhiltzaileakho-
rikontrolatzerajoatendi-
rela etaberaz, ezin dute-
lagainerakodeuserear-
tatu».Eskualdeantximini
edo baserriren batek su
hartubadu,mendikoistri-
purenbat izanbada,nor-
bait bilatu behar bada,
trafiko edo lan istripuren
bat izan bada, tuneletan
suterenbat izanbadaeta
bereziki osasun-irteera-
ren bat egin behar bada

(bihotzekoak,monoxido
intoxikazioak,erditzeak...)
«Oronoz-Mugairiko par-
kean ez da suhiltzailerik
gelditzen. Iruñetik etorri-
ko dira, baina ordubete
beranduago». Sute ba-
tzuk istripuz sortzen di-
ra, eta horren adibide
abenduan Igantzin izan
zena, itxuraz,zuhaitzbat
argindarkablebatengai-
neaneroritapiztubaitzen.
Baina«norbaiteksuana-
hita pizten baldin badu,
bertze istripu eta ezbe-
harrak airean gelditzen
direla kontuan hartu be-
harko luke».

2015EKO ABENDUAN NAFARROAN
IZANDAKO BASOKO SUTEAK

SUTE
KOPURUA

SUHILTZAILEEN
PARKEA

ERRETAKO
HEKTAREAK

3 Altsasu 0,1

0 Auritz 0

6 Cordovilla 50

6 Lizarra 0,5

1 Lodosa 0,01

2 Nabazkoze 1,15

21 Oronoz 546,2

1 Iruñea 0

5 Azkoien 0,04

0 Zangotza 0

3 Tafalla 0,1

6 Tutera 0,3

54 GUZTIRA 598,4

2015EKO APIRILEAN NAFARROAN
IZANDAKO BASOKO SUTEAK

SUTE
KOPURUA

SUHILTZAILEEN
PARKEA

ERRETAKO
HEKTAREAK

5 Altsasu 1,15

8 Auritz 6,1

25 Cordovilla 13,88

16 Lizarra 3,37

3 Lodosa 7

4 Nabazkoze 1,3

26 Oronoz 258,5

5 Iruñea 0

8 Azkoien 1,51

4 Zangotza 4

18 Tafalla 5,28

26 Tutera 7,42

148 GUZTIRA 309,51
DATUAK: ORONOZ-MUGAIRIKO SUHILTZAILEEN PARKEA

Datu adierazgarriak utzi zituen 2015ak. Hilabetez hilabete, apirila eta abenduan lursail eremu haundiak erre ziren gure
eskualdean. Urte osoan 824,52 hektarea erre ziren eta horietatik 258,5 apirilean eta 546,2 abenduan. Nafarroa osoko
datuekin alderatuz, aipagarriak dira eskualdekoak. Nafarroan apirilean erre ziren 309,51 hektareatatik 258,5 Ha erre
ziren gure eskualdean, eta abenduan 598,4 hektareatik 546,2 Ha.

2015EAN ESKUALDEAN IZANDAKO BASOKO SUTEETAN ERRETAKO HEKTAREA KOPURUA (ORONOZKO PARKEA)

Urtarrila Otsaila Martxoa Apirila Maiatza Ekaina Uztaila Abuztua Iraila Urria Azaroa Abendua Guztira

4,8 0 10,55 258,5 2,5 0 0,45 0,02 0 0 1,5 546,2 824,52

Suhiltzaileeksegurtasunprotokolobat izatendu-
tesuteenaitzinean.Bortzpuntutanlaburdaiteke:
•Batzukbertzeenzaintzaile: suadagoen ingu-
rura sartuz gero, beti norbaitek ingurua zaindu
behar du.
• Sua itzali dela ziurtatu: itzalitzat joz gero, sua
berriz ez dadila piztu ziurtatu behar da, dena
itzalia egon dadila.
• Komunikazioa ezinbertzekoa da.
• Ihesbidea: alde egiteko bide bat identifikatua
izan behar da.
• Eremu seguru bat identifikatu behar da.

� SEGURTASUN PROTOKOLOA
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Lesakako Tantirumairu dantza taldeak 25 urte
Duela hamar urte, 25. urteurrena ospatu zuen Lesakako Tantirumairu dantza
taldeak eta taldeko arduraduna zen Garbiñe Sarasolarekin bildu zen TTIPI-TTA-
PA. Izan ere, mende laurdena ospatzeko hainbat ekitaldi antolatuak zituzten.
Urte hartan 112dantzari zituen Tantirumairuk etaSarasolak aipatu zigunez,«be-
tiko dantza pausuetan oinarrituz koreografia berriak dortu ditugu». Lesakan ez
ezik, Euskal Herrian eta bertze zenbait lekutan eskaintzen zituzten dantzak:
«Nahi baino guttiago mugitzen gara –onartzen zuen arduradunak–, bana Bre-
tainian, Galizan, Tarragonan. Burgosen eta bertze zenbait lekutan izan gara».

35 urteko gazte baten bizitza laburbiltzea ez
da erraza. Jaiotzen denetik, lehenbiziko soi-
nuak kanporatzen dituenetik, inguruan era-

giten duen pozetik, ilusiotik, zoriontasunetik abia-
tuta. Lehenbiziko pau-
suakematendituenetik,
lehenbiziko irribarrea
erakusten duenetik, le-
henbizikoeztabaida, le-
henbiziko oztopoa to-
patzen duenetik…
35urtekogazteak lagun
berriak egiten ditu, la-
gun leialak mantendu,
lagun batzuk bidean galdu, akaso. Ingurukoen el-
kartasuna somatzen du, ingurukoen maitasuna,
gorrotoa edota ezinikusia agian. Bizitzaren gazi-
gozoak ezagutzen ditu gazteak, eta guztia bizka-
rrean hartuta aitzinet segitzen du. Batzuetan kon-
tent, bertzeetan triste, aitzinet. Bizitakoa irakas-
gaitzat hartuta, ingurukoen babespean, inguruko-
en elkartasuna, maitasuna partekatuz. 35 urteko
gazteak aunitz du ikasteko, ikusteko, egiteko. Ha-
la izan bedi. Zorionak Xorroxin Irratia!

35 urteko gaztea

Nire txanda
Fernando ANBUSTEGI

Patxi ASTIBIA
Leitzako aizkolaria

Ramon Latasari Sunbi-
llaneskainizitzaionome-
naldian oinbiko enborra
moztuzuen7minutueta
47 segundotan. 73 ur-
terekinerebeti izanzuen
kalitatea nabarmen utzi
zuen plazan.

Sagrario TELLETXEA
300 euroko saria

DenokBatFederazioak
martxoko lehenastebu-
ruanBeranantolatutako
Baztan-BidasoaldekoII.
Salgai Hondarren Fe-
rian zozketatutako 300
euroak irabazi zituen
Arantzakoemakumeak.

Iker SALABERRIA
Goizuetarraren txapel uzta

Otsailean binaka Ma-
lerreka eta Tolosako
Soroatxapelketa irabazi
ondotik, martxoaren
15ean Soraluzeko lau
eta erdiaren barreneko
txapelketa irabazi du,
txapel uzta handituz.

Otegirengibeletik IxabelPantojaaskatzekotan
direla eta, Jon Maiaren belodromoko ere-
dua segituz, olerki gogoangarria prestatu

dute que viva Españan, olatu baten moduan, zure
gorputzari poztasuna emateko Macarena, gurdia
ebatsi baino lehen… Beharbada ez da guztiz poe-
tikoa gelditu eta Pakito txokolateroa ez da sartu,
bainaonenabukaerarakoutzidute:Poronponpero!

Jon Maiari plagioa

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Erakunde laguntzaileak Leitza, Goizueta, Arano, Areso, Baztan, Sara eta Senpereko udalak, Zugarramurdiko Akelarre elkart, Malerrekako Zerbitzu Mankomunitatea

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak
diruz lagundua

2016ko harpidetza sariak

Baztan, Urdazubi eta Malerreka 34€

Leitza 20€

Hego Euskal Herria 40€

Ipar Euskal Herria , Europa 74€

Amerika eta Australia 124€

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak
(Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua

«Bizitzaren gazi-
gozoak ezagutzen
ditu gazteak, eta
guztia bizkarrean
hartuta aitzinet
segitzen du»



Euskal Herrian astearen egunak aipatzeko izen desber-
dinak erabiltzen ditugu eskualde batzuetan. Horien ar-
tean, Mendebaldean Eguena denari, Ekialdean Ortze-
gunadeitzen zaio, euskarabatuanOsteguna izenezeza-
gutzen duguna. Euskalarien esanetan Eguena Argiare-
kin lotzen dute eta Ortzeguna, Zeruarekin. Kristautasun
aurreko euskaldunek, egun horretan, beraien "jainkoei"
eskaintzak eta eskariak egiten zizkieten. Lana izan da
gizasemeen zeregin nagusia historian zehar. Berak be-
tetzen zuen bizitzaren ia denbora guztia,baina beraien
sinismenenospaketekerebazutenbere tokia.Bazituzten
bada, bere atseden egunak, bere "jai" egunak. Horieta-
ko batzuk, eguzkiarekin lotutakoak, Eliza Katolikoak be-
reganatu zituen. Adibidez: San Juan eta Gabon jaiak.
Gure inguru eta garaietara etorriz, jaiak erlijio katolikoa-
rekin lotuta ezagutzen ditugu. Herri gehienetan Santu
baten inguruan ospatzen dira. Egia daSantuek, gero eta
eragin gutxiago dutela belaunaldi berriengan. Baina sa-
soi batean jaia nagusia, Santu "Patroiaren" eguneramu-
gatzen zen. Egun horretan, zapata berriak, jantzi berri-
ak estreinatzen ziren. Herriko kantariek, elizan jendez le-
poraino beteta, Meza abesten zuten. Egun horretan,ur-
te guztian ikusi gabeko senide gonbidatuak izaten zi-
tuzten mahaikide. Jai egunak zentzu guztiz desberdina
dute gaur egun, denontzat, eta gazteentzat, batez ere.
Elizkizunakbetetzenzuenpaperadesagertueginda jen-
de helduarentzat izan ezik.Gaurko eguneroko jakiak ho-
beak dira orduko jai egunekoak baino. Berdin esan dai-
teke janzkiei dagokionez. Senideen bisitak ez du sort-
zen interes berezirik, zeren beraiekin egoteko aukerak,
nahiz eta urruti bizi, samurragoak eta sarriagoak izaten
direlako. Zein da gaurko jaien zentzua? Jende nagusia-
rentzat ez daukate zentzu gehiegi. Askorentzat batere
ez. Horregatik, ahal badute herritik kanpora joaten dira
egun horiek direla eta. Neurri handi baten, ekintza as-
ko, egunetik gauera pasatu direnez, sarritan egunez jai
usainik ere ez da sentitzen. Gauak bere erakar-indarra
ez du galdu; alderantziz, gero eta sendoago dagoela
ematen du. Garai batean, ekintzak gauerdian bukatzen
baziren, gaur egun gau guztia motzegia gelditzen zaie-
la dirudi. Zeintzu dira gaurko jaien helburuak? Ez da
samurra jakiterik. Garbi dagoena da, ez direla lehena-
gokoen berdinak. Gazteek ere ez dute urteko jaiei be-
gira egon beharrik, zeren asteburu guztiak dituzte ho-
rretarako. Jaietan gehien gozatzen dutenak umeak eta
gaztetxoek direla dirudi. Hauentzat dena edo ia dena da
berria.Bainagaztetxoekematendiegurasoei buruhaus-
te gehien urteko jaietan eta, batez ere, asteburuetan.
Nagusi izateko gogoz, edo edariekin gehiago gozatzen
dela pentsatuz, beraien portaerak zeresan asko ematen
du gizartean. Askotan jaiak edanarekin eta gaupasekin
lotzen dituzte, psikologikoki bide horretara eramanez.
Inoiz egin da azterketa serio bat, ea gaztetxo beraiek
zer iritzi duten bere portaerari buruz? Ohiturak,norabi-
de orokorrak aldatzea ez da samurra, eta errezena ezer
ez egitea da.

Jaiak lehen eta orain

Esteban IRUSTA
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Kolaborazioak

Best seller horietako batetik ateratako argu-
dioa zirudien: Ozeano Barean, uharte japo-
niarretik hurbil, bi plaka tektoniko elkar uki-

tzen duten lekuan, itsasikara bat gertatu da. On-
dorioz, tsunami bat, uhin erraldoi bat alegia, haie-
tako irla baterantz doa. Ondorioz, zentral nuklear
baten errefrigerazio sistema hondatzen da. Ondo-
rioz, erreaktoreetan istripu nuklear larria gertatzen
da. Ondorioz, haize kutsatua Tokiora berara hel-
tzeko arriskurik dago. Irudi haiek zuzen-zuzenean
ikusten genituen, gertakariak gauzatu ahala, nik
neure buruari galdetuz kontu hura benetakoa edo
amets zakurra zen.
Betidanikerran izandenez, japoniarrakbikainpres-
taturik daude euren herrialdean ohikoak diren lu-
rrikarei aurre egiteko. Tsunami hitza bera japoniar
hizkuntzatik omen datorkigu. Baina egun haietan
jakin genuenez, hamabortzmetroko uhin hark ipar
ekialdeko kostalde japoniarraren zati haundi bat
suntsituzuen.Kalte-
enzifrekoraindikere
ikaratzen gaituzte:
hemeretzimilahilda-
ko, kasik milioi erdi
etxegabetu, hamar-
na herri desagertu-
rik... Oraindik lur ku-
tsatuz beteriko ha-
marna mila zaku
daude pilatuta, bai-
ta zortzirehun mila
tona ur erradioakti-
boa hainbat zabor-
tegi eta tanke bere-
zitan, hondakin ho-
riekin zer egin inork
ez dakiela. Zenbait
hamarkada pasatu-
ko dira eskualdea
guztiz garbitu arte.
Bortz urteren buruan hagitz esanguratsua izan da
istripuaren garaian Japoniako lehen ministroa zen
Naoto Kanen iritzia. Non solastu eta Greenpeace-
ko RainbowWarrior barku famatuaren kubiertatik,
itsasontzia Fukushimatik bi kilometro eskasean
nabigatzen ari delarik. «Martxoaren 11 hura baino
lehen, indarnuklearrarendefendatzailesutsuanin-
tzen. Gogoz saltzen nituen gure zentral japonia-
rrak atzerrian. Istripuaren ondoren ohartu nintzen
50milioipertsonaberenetxeetatikebakuatuak iza-
teko zorian egon zirela». Dioenez, ahal zuen be-
zala kudeatu zuen krisi hura, zentralaren enpresak
ezkutatu baitzion informazioa. Bukatzeko: «Gaur
uste dut zentral nuklear guziak itxi beharko lirate-
keela eta eginen dut posible den guzia hori gerta
dadin».

Fukushima, bortz urte

Luis GARDE

«Oraindik lur kutsatuz
beteriko hamarna mila
zaku daude pilatuta,
baita zortzirehun mila
tona ur radioaktiboa
hainbat zabortegi eta
tanke berezitan,
hondakin horiekin zer
egin inork ez dakiela.
Zenbait hamarkada
pasatuko dira
eskualdea guztiz
garbitu arte»
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Ramon Latasaren
heriotzaren 25.
urteurrena
Antton ESPELOSIN (Sunbilla)

Zortehandiko pertsona nai-
zela uste dut, zerbait gogora-
tu eta beti daukat jendea on-
doan laguntzeko prest. Hori
bai, egiten dugun guztia beti
gure herriaren alde izaten da.
Oraingo honetan Ramon La-
tasaren heriotzaren 25. urteu-
rrena zela eta, lehendabiziko
mezaetaondorenaizkora jaial-
di berezi bat antolatu genuen,
eta nirekin batera hor aritu zi-
ren lanean; Aitor Ibarra, Mikel
eta Unai Bertiz, Xabier Urrutia
eta nire anaia Felix. Egu-
raldiak lagundu ez baldin ba-
zuen ere, sekulako jendetza
bildu zen Sunbillako pilotale-
kuan jaialdia ikustera, 700 bat
ikusle inguru. Hor garbi ikusi
da gure zonalde honetan aiz-
korarakozaletasunhandiada-
goela eta, baita ere, Ramon
Latasazoraindik jendeagogo-
ratzendela.Bikainportatuzen
hurbildutako jendea, gastuei
aurre egiteko 1.500 rifa atera
gintuensaltzekoetadenaksal-
du ziren. Jaialdian hiru belau-
nalditakohiruaizkolari aritu zi-
ren aizkoran eta hiruek maila
bikaina eman zuten. Hasteko,
Patxi Astibia beteranoa aritu
zenoinbikobatmozten, 73ur-
terekin.Aizkoraaspaldiutzi zu-
en, baina erakutsi zuen orain-
dik ez daukala ahaztua aizko-
ran, dotore moztu zuen enbo-
rra. Donato Larretxea eta Iker
Vicenteren arteko lehia bere-
zia zen eta biek erakustaldi bi-
kaina eman zuten, eta bildu-
tako jendearen txalo zaparra-
da galanta jaso zuten biek.
Egun dotorea izan zen, etorri-
tako jendetzagustura joanzen
etxera eta aizkolariek ere bai,
eta gu antolatzaileak ere ha-
gitz gustura.Ondoren,bazka-
ria izan genuen eta 24 lagun

bilduginen,etaarratsaldeede-
rra pasa genuen.
Ez nuke ahaztu nahi eta es-

kerrak eman nahi dizkiot jaial-
di hau antolatzeko diru lagun-
tza eman duten guztiei, era-
kutsi baitute krisi garai hone-
tan oraindik badagoela jende
esku zabala.

Manu Aierdiren
bisitaz
Florentino GOÑI eta Joseba
OTONDO (Baztango udaleko
herri-lanetako zinegotzia eta
Baztango Udaleko alkatea)

Otsailaren12an,ManuAier-
dik, Nafarroako Gobernuko
ekonomiako presidenteorde-
ak, eskualdekoeragile ekono-
mikoekin Bertizeko jaurerrian
bilera egin zuen.Bilerarenhel-
burua Gobernuak eskualdea-
riburuzduenproposameneko-
nomikoa aurkeztea zen.
Baztango udala ez zuten gon-
bidatu. Haatik, udalekoGeroa
Baikozinegotzietakobatekhan
egoteko aukera izan zuen.
Halako hitzorduetarat uda-

lak ez gonbidatzea norbera-
ren aukera da, baina norbera-
renalderdikoabakarrikgonbi-
datzea ez da elegantea. Be-
tiere, landa-garapenari buruz
azkeneko hamarraldietan ga-
ratu den praktikak eta haren
emaitza den teoriak, landa-
eremuen garapenean udalek
papergarrantzitsuaduteladio-
te. Horrek, argi denez, ez du
erran nahi eragile bakarrak di-
renik, baina bai, landa-eremu
horretakogainerakoeragileen
artean tokia dutela. Normale-
nagobernuarenetaeskualde-
en artean elkarlanerako gune-
ak sortzea litzateke, zeinean
tokiko eragileen ordezkaritza
zabalak parte hartu beharko
bailukeen; udalak, tartean di-
rela. Alta, Aierdik nahiago du

udalen gainetik aritu, Arozte-
giako PSISarekin eta otsaila-

ren 12ko bilerarekin ikusi du-
gun bezala.

Irakurleak mintzo

1. Bat hipotekak ito duela,
bertzea bi umeen kargu,...
denborak, antza, bakoitza bere
lekuan jartzen dihardu.
Nahiz batzuri gargero
burua soildu, edo,
ile zuriak azaldu,
harro diogu: O.H.Oko
BELAUNALDIA gara gu! (bis)

2. Haur pila biltzen ginen auzoan
han egiten bait zen dena.
Lagunak egin beharra ez zen
inoiz izaten problema.
Ez Facebook ta ez Twitter,
gu, kaleari esker
gara gaur egun garena;
hura delako, inoiz izan den
sare sozialik onena (bis)

3. Erran bezala, kalea gure
topaleku izaten zen.
baina iluntzen hasten zenean,
afal orduan hain zuzen,
zertarako watsapa?
balkoira atera, ta,
amak: «ordua da, goazen!»;
hau nahikoa zen, gu ohartu ta
etxera itzul gintezen (bis).

4. Orduan nola ibiltzen ginen,
gutako edozeini galde;
Kotxean sartu ta gerrikorik
ez genuen, aldez-alde,
txirrindan, patinetan...
herri osotik bueltan,
kasko ta babesik gabe...
ta ez zitzaigun ezer pasatu;
oraindik bizirik gaude! (bis).

5. Gaur egun zenbatMonovolumen
ikusten diren kanpoan!
Haurdun gelditu ta autoz aldatu
ohi da berehalakoan.
Hartu Familiarra
Golf-a txiki xamarra
geldituko delakoan.
ba, gu sei, errez kabitzen ginen
aitaren Errezinko-an (bis)

6. Janzkera ere aipatzekoa
izan daiteke, seguru.
Ondotik, anai ttikiagoen
esku uztea helburu,
Petatxoak galtzetan;
erdian nahiz ertzetan,
dozena erdi inguru!
Gaur kremallera hautsi orduko
berria erosten dugu (bis).

7. Hain ginen ume jostalariak,
mugituak ta eroak,
gaixoak gure galtza, galtzerdi
jertse edo kuleroak!
igandera iritsi
ta ze ohitura bitxi
ta bereziak lehengoak:
Txandala aste tartetako zen;
igandetan, Bakeroak! (bis)

8. Paga eguna izaten zela
eta nola ez atsegin?
sei egunez zai egoten ginen
igandea heldu zedin;
hamaika gominola
lau txikle, koka kola,
hiru Txupatxus desberdin,...
ze mirariak egiten ziren
hogei duroko batekin! (bis)

Ze denb(OHO)rak!

IRAKURLEAK MINTZO Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze aldera, ez da komeni
1.900 karaktere edo 24 lerro baino gehiagoko gutunak bidaltzea. TTIPI-TTAPAk eskubidea du gu-
tuna laburtzeko. Gutunarekin batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-deiturak, he-
rria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

m e-Posta: info@ttipi.eus
e Posta:Koskontako bidea, 07-1, 31770 LESAKA

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

Bota bertsoa
Julen ZELAIETA (Bera) • Doinua: Iparragirre abila dela…

Iruñeko Udalaren Bertsopaper lehiaketan 3. saria (Denera 35 bertso)
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Prentsatik bildutakoak

«Joan ziren lehenbizi-
ko emakumeek ez
zuten ez egun librerik
ezta oporrik ere.
Beraientzat hagitz
gogorra izan zen.
Azken urteetan honat
etxeko lanetan aritzera
etorri diren emigrante-
ekin badute paralelis-
mo bat. Denbora eta
distantzia alde batera
utzita, badira osagarri
berdintsuak. Hasieran
beltzean lan egiten
zuten, eta gero egin
zizkieten paperak…».

Jon ABRIL
‘Neskatoak’ filmaren egile
D. NOTICIAS 2016.03.06

«Amorru ikaragarria
ematen dit oraindik
sorginkerietan sines-
ten dutenak badaude-
la ikusten dudanean.
Ikerlari batzuek pro-
posatu zuten, agian,
talde sorginkeria
paganismoarekin lotu
zitekeela. Sorginkeria
tradizionalaren gaine-
ko sineskeria bai,
egon da, eta segitu
du, Afrikan edo
Nepalen… Beste sor-
ginkeria mota bat da,
tradizionala».

Juainas PAUL ARZAK
Zubietako historiagilea
GAUR 8 2016.03.12

11 galdera labur

� Julio PERUGORRIA � Rubik kuboak osatzen errekorra

Nor dugu Julio Perugorria?
32 urteko aitatxo bat, rubik kuboe-
kin zaletua, baina pertsona normal
bat.
Zer duBaztanekberatar bat jaio-
territik mugiarazteko?
Nire emaztea Iruñean ezagutu
nuen, baina baztandarra da eta
haurdun gelditu zelarik Baztanera
etorri ginen bizitzera.
Zenbat rubik kubo dituzu etxean?
60 inguru, mota eta forma guztie-
takoak (borobilak, hirukiak, karra-
tuak...) batzuk txapelketakoaketa
bertzeak kolekzionatzeko.
Noiz eta nolatan osatu zenuen
lehenbiziko rubik kuboa?
Duela bi urte, ileapaindegi batean
kuboa osatzen zuenari opari bat
ematen ziotela ikusi nuen. Oparia
lortu arte saiatu nintzen eta afizio-
natu. Skewb kuboarekin duela 10
hilabete hasi nintzen eta txapelke-
tetan urte eta erdi daramat.
Eta zenbat dituzu osatu gabe?
Momentu honetan bi bakarrik

dauzkat, oso zailak direlako.
Zein da sekretua?
7 pauso jarraitu behar dira, baina
garrantzitsuena gogo eta pazien-
tzia aunitz izatea da.
Rubikeko kuboarekin zer ibili be-
harduarinagoburuakedoeskuek?
Biak behar dira oso arinak, baina
burua aurretik ibiltzea kalte ez.
Eta egunerokoan?
Burua. Ongi pentsatu behar dira
gauzak egin baino lehen.
Tokiz kanpodagoen zein pieza ja-
rriko zenuke bere tokian?
Gaur egungo egoera ikusita,
politikari aunitz jarriko nituzke
bere tokian.
Bete litekeen amest bat?

Skewbkuboarekinmun-
dukoerrekorra lortzea.
Eta utopiaren bat?
Amets gehienak, lan
eginda, lor litezke. Ez

dagoezinezkoa
den ezer.
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Opor egun bat
baliatu zuten
produkzioa
egiteko

TTIPI-TTAPA
Martiko enpresako

langileek 10 Tona pro-
duktu eman zizkioten
martxoaren18anNafa-
rroakoElikagaiBankua-
ri. Joan den otsailaren
26an elkartasun eguna
eginzutenMartikon,eta
langileekoporegunbat
erabili zutenpate,mou-
sse eta ahate-konfita
bezalakoproduktuen10
Tona produzitzeko.

Gregorio Yoldi, Na-
farroakoElikagaiBanku-
ko presidenteari eman
ziotenegunhartanpro-
duzitutakoa eta honek
erranzuenez,gauregun
34.900 erabiltzaile ditu
bankuak.Martikoko lan-
gileen ekimena eskertu
zuen,«behargehiendu-
ten pertsonekin, lanik
ez dutenekin, gizarte
bazterketa jasaten du-
tenekin eta oinarrizko
beharrak ase ezin du-
tenekinelkartasunhan-
dia erakutsi dutelako».
Urteko eta pertsonako
121kilo janaribanatzen
omen ditu Eli-
kagaiBankuak.

GIZARTEA � MARTXOAREN 18AN

Martikoko
langileek 10 Tona
produktu eman
dizkiote Elikagai
Bankuari

BERA

UTZITAKO ARGAZKIA

60 bat musikari bildu ditu Klarinete Topaketak
Isidoro Fagoaga Udal Musika Eskolak antolatutako Klarinete Topaketa burutu
zen martxoaren 5ean, Kultur Etxean. Bera, Irun eta Beasaingo Loinatz Musika
Eskola eta Donostiako Francisco Escudero Kontserbatorioko ikasleekin bate-
ra, Sequenza laukoteak jo zuen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Goldatz Emakume Feminista Taldearen Aste Morea bikain
Goldatz Berako Emakume Feministak Taldeak antolatu duen Aste Morea pro-
gramaren baitan, martxoaren 12a izan zuten egun handiena. Bertso bazkaria
izan zuten Zalain jatetxean Onintza Enbeita eta Nerea Elustondorekin. Ondo-
tik, triki-poteoaan ibili ziren. Gauerditik aitzinera, DJ Rakaraka eta DJ Maikar-
mens Kataku ostatuan. Aste Morea martxoaren 4ko pintxo-pote morearekin
abiatu zuten; hilaren 5ean zoru pelbikoari buruzko tailerra egin zuten, martxo-
aren 8an kontzentrazio zaratatsua Mukixu zubian eta martxoaren 11n, Susa-
naren iraultza antzezlana ikusgai izan zuten ortziral arratsean Kataku ostatuan.

Ba al zenekien
Orkatza ehizatzeko hiru prezinto zozketatuko
dituela Ehiza eta Arrantza Elkarteak martxoa-
ren 29an, 20:00etan. Interesatuek izena eman
behar dute tabloian eta saridunek 30 euro or-
daindu beharko dituzte prezintoa hartzeko.

?
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GIZARTEA � MAIATZAREN 31 BITARTE

Bestetako
programaren
azal lehiaketa
deitu du Kultur
Batzordeak
400 euroko
saria izanen du
irabazleak

TTIPI-TTAPA
Bestak prestatzen

has iak d i ra Beran.
Martxoaren 15ean egin
zuten lehenbilera irekia
etaorain,bestetakoegi-
tarauaren azalerako le-
hiaketaren deialdia za-
baldu du Berako Kultur
Batzordeak.Lanakma-
iatzaren 31 arte (aste-
artea) eguerdiko 13:30
baino lehen aurkeztu
beharko dira Herriko
Etxeko Bulegoetan gi-
sa honetako lehiakete-
tan ohikoa den sistema
erabiliz eta sari bakarra
izanenda,400eurokoa,
baina saria hutsik ere
geratzen ahal da.
Nahi duen guziak

parte hartu ahal izanen
du lehiaketan, eta nahi
bertze lanaurkeztuahal
izanen ditu. Azalak Be-
rako besta giroa islatu-
ko du. Azalean Berako
Bestak 2016 testua
agertu beharko da na-
hitaez eta ez du bertze-
lako testurikeramanen.

Formatuaridagokio-
nez, argazkia edo irudi-
ak kolorezkoak izanen
dira, ez da diapositiba-
rik onartuko, paperean
aurkeztukoda, eta ber-
tikala izanen da, 18x27
cm.koa.

Mus txapelketa
Gure Txokoakomus

txapelketan 18 bikotek
eman zuten izena eta
Etxalarko JoseAntonio
Aginagalde eta Joseba
Santesteban suertatu
zirentxapeldun. (200eu-
ro eta ardo lotea); azpi-
txapeldunek, Jokin Ri-
co eta Teresa Igoa se-
nar-emazteek, bi afari
Zalainenetaardo lotea;
hirugarren sailkatuek,
Joxe Mari eta Jon Ze-
laieta Altzurik, bi afari
Zubiondon eta ardo lo-
teaeta laugarrenek,Mi-
kel Ibarra eta Jon San-
testeban etxalartarrek,
Martiko produktuen bi
lote eta ardo lotea. Gu-
re Txokoako bazkide
den bikote onenak bi
afari Xugan eta ardo lo-
tea izan zuen saritzat
eta Angel Pombar eta
Zapik irabazi zuten.

BERA
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UTZITAKO ARGAZKIA

1.500 lagun sartu dira Bidasoaldeko Salgai Hondarren Feriara
Denok Bat Federazioak bigarren aldiz antolatu duen Bidasoaldeko salgai-hon-
darren feria burutu zuten Toki Ona kiroldegian martxoaren 5 eta 6an. 29 ko-
mertzio eta zerbitzuren eskaintza ikusteko eta erosteko 1.500 lagun bildu zi-
ren. Igande arratsaldean 300 euroko bonoa zozketatu zen feriara joandakoen
artean eta Arantzako Sagrario Telletxea suertatu zen saridun.

UTZITAKO ARGAZKIA

Jon Abrilen ‘Neskatoak’ dokumentala aurkeztu dute
Bortzirietako Berdintasun Batzordeak martxoren 8ko Emakume Langilearen
Nazioarteko Egunaren harira antolatutako ekitaldien artean nagusia egin zuten
martxoaren6an.JonAbrilekzuzendutakoNeskatoakdokumentalarenaurkezpe-
na egin zuten Kultur Etxean eta jendetza bildu da ikusentzuneko ederraz go-
zatzera. Jon Abril zuzendariarekin batera, dokumentaleko protagonista diren
emakumeak ere izan ziren ekitaldian. Herrian ez ezik, martxoaren 12an Aran-
tzan aurkeztekoa zuten dokumentala. Aitzinetik, martxoaren 8an Hondarribian
ere eman zuten eta ondotik, martxoaren 16an Donostian, martxoaren 18an
Ataunen, martxoaren 23an Etxalarren eta apirilaren 16an Zugarramurdin.



18.000
bolumenak
lekuz aldatzea
Udalak hartuko
du bere gain

Aitor AROTZENA
KulturEtxeaeginze-

netik, Udalaren asmoa
izan da Herriko Etxeko
hirugarrensolairuanda-
goen l i bu ru teg i ko
18.000 bolumenak Ha-
rriondoan hutsik dago-
engelaraeramatea.Ho-
rigauzatzekolehenurra-
tsa eman du Nafarroa-
ko Gobernuak, lokal
berriko hornidura eta
altzariak instalatzeko la-
nen lehiaketa deitu bai-
tu. Hasierako aurre-
kontua 47.400 eurokoa
da eta eskaintzak aur-
kezteko epea martxo-
aren 21ean bukatu da.
Jose Luis Etxegarai

alkateakaipatudigunez,
«18.000 bolumenen le-
kualdatzeaezdagosar-
tua deialdi honetan eta
trasladoa udalak egin
beharko luke». Eskain-
tzakaurkeztuta,hilabe-
tebat beharkoda lanak
emateko eta behin hor-
nidura lanakemanda,bi
hilabeteko epea izanen
dute hornidura eta al-
tzariak jartzeko.Hortaz,
udalarigustatukolitzaio-
ke Sanferminen ingu-
ruan liburutegi berria-
ren inaugurazioaegitea.
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GIZARTEA � HORNIDURA ETA ALTZARIAK INSTALATZEKO LEHIAKETA DEITU DU NAFARROAKO GOBERNUAK

Liburutegia Sanferminetarako
egon daiteke Harriondoan

Oinarrizko argazki
digital ikastaroa
Oinarrizkoargazkigin-
tzadigital ikastaroaes-
kainikodubigarrenur-
tez Irantzu Pastor ar-
gazkilariakapirileaneta
maiatzean, Beti Gazte
elkarteak antolatuta.
Zortzi klase Harrion-
doa Kultur Etxean es-
kainiko dituzte astele-
henetan, 19:30etik
21:30eraetapraktikak
egiteko4orduko irtee-
ra eginen dute (20 or-
duko ikastaroa). Apiri-
laren5aarteemandai-
teke izena(689285535,
Jon Martinez).

Sanferminetako
kartel eta azalak
Sanferminetakokartel,
azal eta gibeleko azal
lehiaketara aurkeztu-
tako lanak ikustekoeta
bozkatzekoaukera iza-
nen da martxoaren
24tikapirilaren3raHa-
rriondoan.

� FLASH

ARGAZKIA: JON MARTINEZ

Ikastolako neska-mutikoak Haur kantarien jaialdian
Orkoienen egindakoNafarroakoHaur Kantarien jaialdiko lehen saioan parte har-
tu zuen Tantirumairu ikastolako LH2ko talde honek ((Beñat Etxepare, Amaiur eta
Ainitze Martinez, Laida Taberna, Hegoi Silveira, Katixa Madariaga eta Beñat Ze-
laieta). Urkoren Guk euskaraz, zuk zergatik ez? abestu zuen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Berdintasunaren Ginkanan sarituak
Lesakako Zerbitzuen Elkarteak antolatutako Ber-
dintasun Ginkanan 70 marrazki aurkeztu zituzten
herrikoneska-mutikoek.NoraMaritxalar, IzaroUgal-
debere eta Ane Agirre suertatu ziren saridun, 150,
100 eta 50 euroko erosketa bonoekin.

A. AROTZENA
Gazte Asanbladak Gazte Eguna antolatu du

apirilaren 2rako. 9:00Gosaria BuruztankaGazte-
txean. 9:30 Diana Gaztetxeko Buruhaundi eta
erraldoiekinLesakakoGaiteroen laguntzaz.10:30
zirko tailerra Plazan. 12:00 Anoetako Gaztetxe-
koei eta Debagoienako Bertso eskolakoei ongi
etorria 12:30 Sormen sukaldaritza lehiaketa. Su-
kaldatzen ez dutenak poteoan joanen dira Lesa-
kaetaDebagoienakobertsolariekin.14:00bazka-
ri autogestionatua5eurotan (lehiaketanpartehar-
tu eta norberak prestatutakoa bazkaldu) edo Bu-
ruztanka Menua. Arrano ostatuan apuntatzeko
azkenegunamartxoaren30ada. 17:00Gazte Jo-
kuak. 19:00Elektropoteoa TTek elektrotxaranga-
rekin. 23:00 Iseoren kontzertua. Ondotik Dj Lo-
ro. Kontzertuak ostatu ezberdinetan izanen dira.

APIRILAREN 2AN

Gazte Eguna ekintzaz betea



Irune ELIZAGOIEN
Martxoaren 18an

aurkeztu zuten erakus-
keta,bideoproiekzioeta
solasaldi batekin eta
martxoaren21etik 28ra
bisitatzeko aukera iza-
nen da go i ze tan
11:00etatik 13:00etara
eta arratsaldez 5etatik
7etara.Bertanusazale-
en azalpenak entzute-
ko aukera izanen da.
Martxoaren 26rako bi
ekitaldiaurreikusitadau-
de, batetik goizeko bi-
sita gidatua Usategie-
tan eta bertzetik arra-
tsaldeko 5etan paleta
egite erakustaldia kul-
tur etxeko atarian. Era-
kusketanmateriala sal-
gai ere egonen da.

Neskatoak
dokumentala
Martxoaren 23an,

arratsaldeko 7etan Jon
Abrilek zuzendutako
Neskatoakdokumenta-
la egonen da ikusgai
Kultur Etxean. Doku-
mental honetan, Fran-
tziara neskato bezala
joandakoen testigan-
tzak biltzen dira, tarte-
anetxalartarbatzuenak.

Argazkiak ikusgai
Zentroan
Joandenurteko irai-

laren 13an Pello Ape-
zetxeariomenaldiaegin
zitzaion 50 urte bete zi-
tuelako herrian apez.
Egun hartan Eliza in-
guruan ateratako ar-
gazkiak ikusgai egonen
dira Zentroanapirilaren

3an eta 10an meza on-
dotik.

Altxata elkarteko
urteko batzar
orokorra
Apirilaren2an izanen

da Altxata elkartearen
urteko batzar orokorra,
19:00etan.
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GIZARTEA � MARTXOAREN 21ETIK 28RA

‘Usoak sarean’
erakusketa
zabalik da
Kultur Etxean

ARGAZKIA: AMAIA ZELAIETA

Gazteak sagardotegira
Martxoaren 5ean Etxalarko gazteak Hernaniko Elorrabi sagardotegira
joan ziren. Egun berean Larraburua jubilatuen elkartekoek Irungo Ola
sagardotegian egin zuten bazkaria.

ETXALAR
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Ba al zenekien
Berako Gure Txokoa elkarteak antolatutako mus txapelketan Jose
Antonio Aginagalde eta Joseba Santesteban txapeldun izan zirela eta
Mikel Ibarra eta Jon Santestebanek laugarren postua eskuratu zutela.

?

UTZITAKO ARGAZKIA

Urdaizpiko ederrak txapelketako sari
Martxoaren 13an egin zen Larraburuan mus eta
partxis txapelketako sari banaketa. Musean lehe-
nengo postua Periko Berrueta eta Jose Luis Arre-
txeak eskuratu zuten. Partxisean, berriz, txapeldu-
nak Pakita Danboriena eta Kandida Elizalde izan zi-
ren.

ARGAZKIA: MARI LUZ ARIZTEGI

Mus tximista
Martxoaren 6an jokatu zen Larraburuan Arkupeak
antolatzen duenmus tximista. Jesus Arribillaga eta
Txomin Aranburu izan ziren txapeldun, bigarren Jo-
se Martin Zelaieta eta Benantxio Elizagoien eta hi-
rugarren Santiago Olasagasti eta Joxe Mari Olaga-
rai. Ardoa eta gasnak izan zituzten saritzat.



ARANTZA
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Lasterketan 200
partaideren
muga paratu
dute

Nerea ALTZURI
Aitzineratu bezala,

maiatzaren 13tik 15era
mendiarekinloturikohain-
bat jarduera izanen ditu-
gu herrian:

MAIATZAK 13, ORTZIRALA
• Bideo emanaldia iza-
nen da ilunabarrean.

MAIATZAK 14, LARUNBATA
• Goizean, Arantzako I.
Mendi Lasterketa egi-
nen da. 16,5 kilometro-
ko luzera eta 1.200 me-
troko malda duen ibilbi-
dea izanen da eta korri-
kalariakIllurdi,Ekaitzaeta
Ibintzakokaxkoetatikpa-
sako dira. Udalak laster-
ketako lehenbiziko hiru
emakumezko eta gizo-
nezkoentzatsariakema-
nen ditu. Ekaitzatik pa-
satzen den lehen Bortzi-
rietako herritarrakXabier
Zubieta saria jasoko du.
Izena emateko epea

zaba l ik dago eta
www.menditzulia.com

edo www.kirolprobak.
com-enegindaiteke.Par-
te-hartzailekopuruanmu-
ga paratu dute eta 200
lasterkari onartuko dira.
• Arratsaldez, puzga-
rriak izanen dira hau-
rrentzako.
•Ilunabarrean,mendilas-
terketen inguruko sola-
saldia izanen da Aritz
Egea eta Oihane Korta-
zar lasterkariekin.

MAIATZAK 15, IGANDEA
•Arantzako XV.Mendi

Itzulia izanen da herria
inguratzen duten men-
dietan barna. Ibilbideak
26 kilometro inguru ditu
eta 1.600 metroko mal-
da. Zinez, inguru pare-
gabeekingozatzekoau-
kera, mendi zirkua osa-
tuz. Eguneanbertanedo

aitzinetikereizenaeman
daiteke www.menditzu
lia.com web orrian.
Aipatutakowebgune

horretan aurkituko du-
zue mendi itzuliari eta
lasterketari buruzko in-
formazio osa-
tua.

MENDIA � MENDIARI ESKAINITAKO ASTEBURUA

I. Mendi Lasterketa eta XV. Mendi
Itzulia maiatzaren 14an eta 15ean

ARGAZKIA: AITZIBER LIZARDI

Gazteak sagardotegian
Joandenmartxoaren12ansagardotegiraateraldiaantolatuzuenGazteAsanbla-
dak. Egun ederra pasatu zuten.

Ekaitza Elkarteko
junta berria
Martxoaren5ean,Ekai-
tza Elkartean junta be-
rriaosatuzen.48bazki-
dek eman zuten botoa
eta kide hauekin osatu
dabatzordeberria: Ju-
len Oskoz, Idoia Etxe-
berria, Amaia Apaola-
za, Andoni Mitxelena,
AitziberAlmandoz,Mai-
terePagola,GaizkaAl-
mandoz,ImanolLukan-
bio,XabierEtxagueeta
Juanita Larralde.

Argazkilaritza
ikastaroa
Irantzu Pastor argazki-
lari lesakarrakapirilaren
2,9,16,23eta30ean,oi-
narrizko argazkigintza
digital ikastaroa ema-
nenduBaskulan.09:30-
etik13:30eraizanenda,
eta teoria eta praktika
landukodituzte.Prezioa
80 eurokoa da. Izena
emateko edo informa-
zio gehiagorako: 605
763687 edo irantzupas
tor@gmail.com.

Mariatxi gaua
Larunbathonetan,mar-
txoak 25,Txamukos
mariatxitaldeakberele-
henbiziko diskoa aur-
keztuko du Aterpen.
21:00etanafarimusika-
tua izanen da eta on-
dotikmusikagiroanse-
giko dute. Afarirako
txartelak Aterpen edo
948 634179ra deituta.

� FLASH

Ba al zenekien
Joan denmartxoaren 5 eta 6an, Denok Bat el-
karteak Beran antolaturiko Baztan-Bidasoko
aukeren ferian 300eurokoerosketabonoaSa-
grario Telletxea aranztarrak eraman zuela?

?



HERRIZ HERRI | 15
ttipi-ttapa | 658 zk.

2016.03.24

Mikel Urtxegi
herritarra 8.
izan zen elite
mailan

TTIPI-TTAPA
Martxoaren 13an

eginzuten IrrisarriLand-
en Gladiator's Day las-
terketa berezi eta go-
gorraren bigarren edi-
zioa. Denera 430 kiro-
lari bildu ziren, joanden
urteko lehen edizioko
kopurua ia hirukoiztuz.
7 kilometroko ibilbide-

an 25 oztopo gainditu
behar izan zituzten ki-
rolariek.
Horien artean izan

zen Mikel Urtxegi he-
rritarraere.Joandenur-
tean lortutako hiruga-
rren postuari esker, eli-
te mailako proban ate-
ratzeko aukera izan zu-
en, lehen txandan. Aur-
tengoan podiora igo-
tzerik izan ez badu ere,
zortzgigarren sailkatu
zen. Joan den urtekoa
baino gogorragoa izan
delaonartuduUrtxegik,

eta maila handiagoko
kirolariak etorri direla.
Halere, gustura zegoen
eta errepikatzeko go-
goz.
Elite mailan Alejan-

dro Remón Ochoa na-
gusitu zen (37:53) eta
Jose Maria Resanok
(38:20) eta Aitor Con-
dek (39:27) osatu zuten
pod iuma . Emaku-
mezkoetan, Marta Mo-
reno izan zen bizkorre-
na (51:57), Silvia Lopez
(55:42) eta Eider Lope-
zen aitzinetik (57:03).

KIROLA � MARTXOAREN 13AN

430 kirolari bildu ditu
II. Gladiators Day probak

IGANTZI

ARGAZKIA: A. AROTZENA
Elite mailako irteera, tartean Mikel
Urtxegi herritarra.

UTZITAKO ARGAZKIA

Enaitz Telletxea txapeldun buruz buru
Bortzirietako eskuz banakako pilota txapelketaren
final gehienak igande honetan jokatzekoak ziren
Lesakan. Baina kadetemailako finalistak ikasbida-
ian ateratzekoak zirela eta, martxoaren 11n jokatu
zuten kategoria horretako finala Berako Eztegara
pilotalekuan. Enaitz Telletxea herritarrak 18-12 ira-
bazi zion Mikel Eltzaurdia beratarrari. Herrira eto-
rriko den txapel bakarra izanen da, igande
honetan jokatu beharreko finaletan ez bai-
tzen Igantziko bertze ordezkaririk.

Ba al zenekien
Igande honetan Berriozarren jokatzekoa zen
NafarroakoHerriKirolJokoenfinalerakosailka-
tu dela herriko talde bat kimu mailako proba
konbinatuan. IgantzikohiruneskamutikokAra-
tziri taldean parte hartu dute, haurren katego-
rian, eta horiek ere finalerako sailkatu dira.

?
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Orain artean,
familia,
haurtzaroa eta
nerabezaroaren
arloan egin den
lana bertze lan-
ildo batzuetara
zabaldu nahi da

TTIPI-TTAPA
Gizarte Zerbitzuen

Mankomunitateak dei-
tuta, Bortzirietako 25
profesional eta gizarte
e rag i le b i ldu z i ren
martxoaren 2an Lesa-
kakoHarriondoaKultur
Etxean. Hilabeteotan
errealitatearenazterke-
ta egin ondotik, etorki-
zunerako ekintza lerro-
ak diseinatu behar di-
rela azpimarratu dute,
2016-2020 Lan Plana-
ren oinarrizko ildoak.
Profesional horien

helburua Bortzirietan
ahaliketaongizatemai-
la handiena lortzea da,
hezkuntza, osasuna,
udal langile eta bertze-
lakoenarteko jarrerako-
laboratzaileak lortuz.
Sareko lan hori gainbe-
giratzekokanpokoahol-
kulari tekniko bat ere
etorri zen.
Bortzirietan Sareko

Lana duela zortzi urte
ezarri zen, baina bakar
bakarrikhaurtzaroari lo-

tutako arloan eta arra-
kasta handia izan du,
familia, haurtzaroa eta
nerabezaroari lotutako
gaietan. Orain, lan-ildo
hori zabaldu eta estra-
tegia berriei ekin nahi
izan zaie.

«PREBENTZIOAREN
IKUSPEGITIK DIMENTSIO
ZABALAGOA»
Proiektu hau Bortzi-

rietako Gizarte Zerbi-
tzuen Mankomunitate-
ak bultzatu du: «Gure
borondatea da dimen-
tsio zabalagoaematea,
prebentzioaren ikuspe-
gitik. Bortz herrietan
daudenpotentzialitate-
ak eta ahalmenak iden-
tifikatzen lanhandiaegin
dugu, gure interes zen-
troak zein diren aztertu
eta eskualde mailan,
prebentzioarloazerho-
betu dezakegun ikusiz.
Alternatiba ezberdinak
aztertu eta iruditu zai-
gu lanmahaihori berre-
gituratu behar zela eta
datozenurtetarakoBor-
tzirietan Plan Integral
batean bihurtu».
Ilusioa eragiten du-

en helburu handia da
eta «Gizarte Zerbitzue-
tatik uste dugu gizarte
zailtasunei aurre egitea
errazagodeladenokba-
tera lan egiten badugu,
bakoitzaberealdetik la-
nean arituta baino».
Gauregungogizarteeta

familia egitura berriek
gizarte loturarengarran-
tzia erakusten dute eta
hortaz, «tokiko gizarte

sareak sortu eta indar-
tzekobeharra»azpima-
rratu dute.
Azken finean, garai

bateko auzolana lan
modubezala berresku-
ratu nahi da gizarte ha-
rremanen arloan.

GIZARTEA � GIZARTE ZERBITZUEN ESKUTIK

Tratu Onaren
Sarea hedatu
nahi dute
gizarte arlo
ezberdinetan

BORTZIRIAK

UTZITAKO ARGAZKIAK

Bortzirietako Emakumeen VII. Mendi Martxa
Bortzirietako Oinarrizko Jendarte Zerbitzuen Mankomunitateak antolatutako
Emakumeen VII. Mendi Itzulia Beran egin zuten martxoaren 13an eta 75 ema-
kumek baino gehiagok hartu zuten parte. Mukixu zubitik atera ziren, lehena-
gotik, Berdintasuna gizarte osoari mesede egiten dion giza eskubidea da eta
Martxoak 8 egunero, zu ere beharrezkoa zara zioten pankartak hedatu eta ge-
ro. Beratik Elorlepora joan ziren eta hamaiketakoaren ondotik, zazpigarren eta
zortzigarren mugetan barna Ibardinetik beheiti jautsi ziren Berara eta berriz ere
kontzentrazioa egin zuten. Mendizale hauetatik 26 bat gelditu ziren Zalainen
egindako bazkarira eta giro ederrean ibili omen ziren.

UTZITAKO ARGAZKIA

Nafarroako Solaslagunak Linddurrenborda sagardotegian
Nafarroako mintzapraktika egitasmoaren baitan, martxoaren 5ean izan zuten
hitzordua berriz ere Nafarroako hainbat Mintzalagun eta solaslagunek. Dagoe-
neko hirugarren ikasturtea dute eskualdetik eta Iruñerritik Lesakarat etortzen
direla, Linddurrenbordarat, sagardo goxoa giro onean dastatzera. Bazkarian
arras giro onean ibili ziren; solasean, elean, mintzoan, hitz egiten… bakoitza
berean. Kantatzera ere ausartu omen ziren poeta batzuk eta ongi moldatu gai-
nera. Ondotik herrirat jautsi eta giro onari eutsi zioten Lesakan.
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93 ikasle
hartzen ditu
gaur egun,
araudiz kanpo
dauden bi
eraikinetan
banatuak

Maider PETRIRENA
Nafarroako Parla-

mentukoHezkuntzako-
misioak eskola bisitatu
zuen martxoaren 11n,
instalazioak ikusteko.
Amets Indaalkateaketa
MartaMariezkurrenaes-
kolako zuzendariak
azaldu zien eskola bi
eraikinezberdinetanza-
tituta dagoela; beheiti-
ko eraikinean Haur
Hezkuntzakoakdaude,

29 ikasle. Goiko eraiki-
neanberriz, LehenHez-
kuntzakoak, guztira 64,
denen artean 8 unitate
sortuz.Bieraikinakarau-
diaz kanpo daudela er-
ran beharra dago. Bisi-
taren helburua eskola-
ko eraikinen baldintzak
zuzenzuzenean ikustea
izan da: arazo estruktu-
ralak (isolamendua, se-
gurtasuna, irisgarritasu-
na), baita leku falta ere
klaseak behar bezala
emateko.
Eskola berriaren es-

kaeraren informea aur-
keztendenhirugarrenle-
gealdia da. Txosten ho-
rretanargiadieraztenda
arriskua:patiobabestu-
rik ez daukatela (honek
eguraldi txarra denean
ikasleekgelan egonbe-

harraeragitendu), soin-
ketaegitera frontoira jo-
an behar dutela eta du-
txak ez daudela behar
duten egoeran. Jange-
la zerbitzua ere frontoi-
ko ostatuan ematen da
eta zerbitzu hori gaur
egunerabiltzenduten47
haurrek ez daukate le-
kurik behar bezala ego-
teko. Eskolan egin dai-
tezkeen berrikuntza eta
haunditzeak agorturik
daudeetaaurreko lege-
aldikoHezkuntzaDepar-
tamentuak eskola be-
rriaren beharra ikusten
zuela onartu zuen eta,
beraz,oraingoakerebe-

harhoriberresteaespe-
ro dute.
Parlamentariekaipa-

tu zutenez erantzuna
ahaliketaabudoenema-
ten saiatuko dira.
Amets Indaalkateak,

bere aldetik, gai hau
bizkortzea eskatu zuen
«eskola berria egiteko
zeudenbederatzi lekue-
tatikegokiena,garestie-
na ere bai baita». Lur-
sailaren nagusiak ez
daude ados eta jabetza
kentzekoprozedura ire-
ki beharko litzateke.
Udalaplanberria egiten
ari da eta horretarako
proiektuak aurrera egi-

ten duen edo ez jakin
beharra du, herriaren-
tzat zor haundia supo-
satuko duelako.
Sunbillabizirikdago-

en herri bat dela ere go-
gorarazi die alkateak
«800 biztanle ditu, bai-
naagiangehiagoereizan
zitzakeenzerbitzuakes-
kainikobalitu.Gauregun
59 familiek osatzen du-
te eskola eta denak es-
kola berria egitearen al-
de daude.
Komisioak eskola

berriarenpremiaikusidu
eta Gobernuari egoera-
ren berri emateko kon-
promisoa hartu du.

GIZARTEA � MARTXOAREN 11N EGIN ZUTEN BISITA

Eskola berriaren
premia bertatik
bertara ikusi dute
parlamentariek

SUNBILLA

ARGAZKIA: BIDAL IBARRA

Ulibeltzak mendi taldea Xabierrera
Martxoaren 12an Ulibeltzak Mendi taldeak irteera egin zuen Xabierrera. Guzti-
ra 23,5 kilometro egin zituzten. Irunberri, Arangoiti, Leireko monastegia-Esan
bazkaria eta Xabierrera. Argazkian ageri denez, elurretan ibili behar izan zuten.

IV. Pintxo Astea martxoaren 24tik 27ra
Ariztigain, Bustitz, Fonda eta Itturburu ostatuek
Pintxo Astearen laugarren edizioa antolatu dute
martxoaren 24tik 27ra. Pintxoak dastatu eta bo-
toa ematen dutenen artean, urdaiazpiko bat eta
bibotil ardozozketatukodituztemartxoaren28an,
12:00etan Bustitz ostatuan.

Ramon Latasaren omenaldiko zozketak
RamonLatasarenomenaldiaakitzerakoanzozke-
tak egin ziren. 5 kilo txuleta Donamariako Beñat
Lazkanori tokatu zitzaizkion, 20 litro sagardo (Ola
sagardotegikoak) Juanito Jorajuria sunbildarrari;
Bi bildotsak berriz, bata Aiako Patxi Irigoieni eta
bertzea berriz, Felix Espelosin herritarrari.

Talo jatea eta monologoa
Bustitz Ostatuan martxoaren 11n talo jatea eta
Etxenikeren monologoak ikusgai izan zituzten.
Jende aunitz hurbildu zen bietara eta antolatzai-
leek eskerrak eman nahi dizkiete guztiei.

� FLASH

ARGAZKIA: NAFARROAKO PARLAMENTUA
Parlamentariak, eskolako neska-mutikoekin, martxoaren 11n egindako bisitan.
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Doneztebarrak
elkarteko
komertzioak
ere karrikara
aterako dira
Aste Santuan

Marga ERDOZAIN
DoneztebarrakMer-

katari eta Zerbitzu el-
karteak Aste Santuko
asteburuan ekimenhau
antolatu du, bertakoei
eta gurera etorriko di-
ren turistei txotx egite-
ko eskaintza luzatuz.
Ameztia, Irrintzi, El Ca-
fé, Mikelo, Pepa´s,
Shanti eta Titi ostatuek
pintxoa eta sagardoa 2
eurotan eskainiko di-
tuzte bi egun hauetan.
Belarra eta Santamaria
jatetxean sagardotegi-
ko menua dastatzeko
aukera izanen da.

DENDAK KARRIKETARA
Doneztebarrakelkar-

teko dendariek ere sa-

gardoegunhauekinbat
egin eta euren komer-
tzioakkarrikaraaterako
dituzte. Hori dela eta,
alde zaharreko trafikoa
moztukodutemartxoa-
ren 25 eta 26an, den-
dariak lanean lasai ari-
tu eta bisitari eta beze-
roei erosketak erosota-
sun osoz egiteko auke-
raemanez.Gainera,ka-
rrikak alaitu eta giro-
tzeko txaranga bat ere
ibiliko da herrian barna
bestadoinuakzabalduz.

BISITARIAK JASOTZEKO
PREST
Aste Santuko opo-

rrak pasatzera etorriko
direnek Sagardo Egu-
naz gain, ederki pasa-
tzekobesteaukerakere
izanen dituzte. Bertako
ostatu eta landetxeen
okupazioa %100ekoa
izatea aurreikusten da.
Eta kanpotik etorrita-
koei tokia utziaz, berta-
koaskoerekanpora joa-
nen dira. Ea eguraldia
lagun izaten dugun.

GIZARTEA � MARTXOAREN 25 ETA 26AN

Hirugarrenez
Sagardo Egunak
antolatu dituzte

DONEZTEBE

UTZITAKO ARGAZKIA

Saray elkarteari babesa emateko lilaz jantzi zen kiroldegia
450 lagunek parte hartu zuten elkartasun ekimen honetan. Kantxan ziren ia 200
partaideek koreografia ederrak eskaini zituzten armailetan ziren ikusleen go-
zamenerako. Saray elkartekoek 1.400 euro bildu zituzten sarrerekin, gehi uda-
lak emandako 150 euroko ekarpena. Diruaz gain, kamisetak, pinak, eskumu-
turrekoak, lepokoak... denetarik saldu zituzten Saraykoek. Parte hartu zutenak,
Saray elkarteko kideak, zunbatoneko antolatzaileak eta Udaleko Emakume eta
Berdintasun zinegotzia den Leire Ortuosterekin familia argazkia polita eta al-
darrikapenaz betea atera zuten:Berdintasuna atzo, gaur eta etzi lemapean egin
baitzuten.

UTZITAKO ARGAZKIA

575 lagunek ikusi zuten ‘Ene kantak’ ikuskizuna kiroldegian
Kiroldegian era askotako emanaldiak antolatu dira baina Ene Kantak emanal-
diak argazki zoragarri aunitz utzi ditu. Argazki guzti horietan txikitxoen poza
ageri da. Dantza, txaloak, koreografiak... denetatik bizitu zituzten egun horre-
tako protagonistek. 575 lagunek kiroldegia bete zuten. Hitzordu hori antola-
tzeko lanetan boluntario aunitz, lan isila eginez. Ene Kantaren izenean mila es-
ker denei. Mila esker lagundu duten guztiei eta baita Berako udalari ere
kiroldegia estaltzeko azpiegitura uzteagatik.

M. ERDOZAIN
Kopuru horretatik 6 kontratatuko dira gobernu-

ak udeletxeei ematen dien diru-laguntzari esker.
Horietatik 4 herri lanetan sei hilabetez ariko dira (bi
apirilean hasita eta bertze bi ekainean hasita). Ber-
tze bat turismo bulegoan ariko da eta seigarrena
igerilekuan eta kiroldegian (langile hau gizarte zer-
bitzuak jarraitutako irizpidea kontuan hartuta kon-
tratatuko da, RIS delako errenta jasotzaileen hau-
tagaiengandik. Horietaz gain, udan langile hauek
kontratatuko dira: igerilekurako sorosleak, igerike-
tako irakaslea eta ludotekarako arduraduna.

UDALAR URTEAN ZEHAR

10 bat langile kontratatuko
dituzte hainbat lan burutzeko

M. ERDOZAIN
Udalak toki handitze honekin liburutegiak du-

en toki eskasari arazoari irtenbidea eman nahi
dio. Horretaz gain zerbitzuak hobetu nahi ditu.
Horretarako erakusketa gelako tokia erabiltzea
erabaki du, bertan apalategiak jarriz. Txukuntze
lan hauekin CDUko liburuak erakusketa aretora
mugitu dira. Betiko tokian haur eta gazteen txo-
koa, helduen narratiba, bideoteka eta ofimatika
zerbitzuak berrantolatuko dira.

APIRILAREN 2AN

Liburutegiak egoitza handitu du
Ba al
zenekien

Ekainaren 25ean
Benito Lertxundi
abeslari handiaren
emanaldiaDonezte-
beko Ezkurra fron-
toian izanen dela.
Apuntatu agendan,
aperitiboezinhobea
2016ko San Pedro
bestetarako.

?
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Moldaketa
lanak bukatu
ondotik

Martin BERTIZ
Bukatu da Barbara-

ren etapa herriko osta-
tuaren kudeatzaile be-
zala.Bainabizitzarener-
lojuaezdagelditzeneta
eskola ondoan dagoen
tabernak herriko elkar-
lekua izatensegidezan,
maizter berria bilatzen
hasiak dira.
Moldaketak bukatu

dituzte (pintatu, etxe-
tresnakberritu..) eta ire-
ki da epea interesatuta
leudekenak informazioa
eskatzeko. Astearteak
etaasteazkenak17:30-
etik 18:30 bitartean,
Herriko Etxea irekita
egonen da galderak
erantzuteko.Azkenegu-
na, apirilaren 9a izanen

da.Ostatua, jangela,ba-
rra, sukalde eta komu-

naz osatua dago. Gibe-
lean aterpea eta errete-

GIZARTEA � APIRILAREN 9RA BITARTE

Herriko Ostatua errentan
hartzeko epea ireki dute

NARBARTE

ARGAZKIA: MARTIN BERTIZ

Seinale berriak jarri dituzte plazan
Gogotsu hasi den kontzeju berriak seinale berriak
jarri ditu plazan. Batetik, eskolara doazen haurrak
kontutan hartzeko adierazten duena eta bertzetik
frontoian ezin dela aparkatu.

ARGAZKIA: MARTIN BERTIZ
Eskaintzak egiteko epea apirilaren 9an amaitzen da.
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340 lagunek
eman dute
izena

Fernando ETXEBERRIA
Apirilaren21eanEus-

kal Kantuen jaia ospa-
tuko da Dantxarinean.
340pertsonekemandu-
te izena, datu aipaga-
rriaoso, IbardinetaSun-
billan berriki antzeko
bestak ospatu dituzte-
la jakinda.
Eguerdikoordubate-

anhasikodabesta,Ven-
taPeion. Jatetxerasar-
tzeko aurrez erositako
txartelaaurkeztubehar-
ko dute guztiek. Egita-
raua lau zatitan banatu
dute: hasteko,ordube-
tez, euskal kantu sorta
ezaguna abestuko da
(liburuxka bat banatu-
ko da bertan). Gero
Guateke taldeak ema-
naldia eskainiko du eta
hauen ondotik, berriz
ere euskal kantuak

abestekoaukera izanen
da. Bukatzeko Joxe
Angel arituko da akor-
deoiarekingiroa jartzen,
iluntzeko zortziak arte.

Iturenen delegatua
behar da
Izaskun Bazterrika

izan da azken urteetan
ArkupeakElkarteko Itu-
rengo ordezkaria eta
orain kargua uztea era-
baki du. Postu hau be-
tetzeko, interesa dau-
kan edozein boluntario
aurkez liteke. Bide ba-
tez, Zuzendaritza Ba-
tzordeak lerrohauekba-
liatu nahi ditu Izaskuni
egindako lan txukuna
eta eskainitako denbo-
ra eskertzeko.

Erakusketa
Doneztebeko
Herriko Ostatuan
Emakumeeneguna-

ren harira, martxoaren
11n, herriko zenbait

emakumek egindako
eskulanekin erakuske-
ta osatu zen Donezte-
ben. Argazkian ikus li-
tekeLolikegindakoDo-
neztebekoarmarria.Ho-
geita hamar kolore bai-
no gehiagoko hariak

erabilita egin du eta ur-
tebetez, egunero hiru
ordu aritu da lanean.

OSPAKIZUNAK � APIRILAREN 21EAN

Euskal Kantuen
Jaia ospatuko
dute bazkideek
Dantxarinean

ARKUPEAK

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA

Xabierrera irteera
Martxoaren 8an 119 bazkide joan ziren Xabierrera. Ezkurra eta Leitzatik abia-
tu zirenek elurra izan zuten bidelagun, baina Lekunberritik aurrera eguzkia izan
zen nagusi. Aurten meza auditorioan egin beharrean Basilikan izan zen. Javi-
er jatetxean bazkaldu zuten guztiek eta bazkalondoan dantzaldia izan zen Joxe
Angelakordeoilariarekin.HurrengoateraldiaDonostiara izanendaeta292bazki-
dek dagoeneko eman dute izena. Donostiako kaleetan barna buelta bat eman,
Alde Zaharrean pintxo eta tragoxkaren batzuk hartu eta Aginaga sagardotegi-
an bazkalduko dute. 13:30ean abiatuko da autobusa Bulebarretik Aginagara.

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA

Biriatutik Berara mendi irteera
Martxoarean 15ean, 31mendizalek egin zuten Biriatu eta Bera arteko ibilbidea,
eguraldi eguzkitsua lagun. Goizean goiz Berako Zalain jatetxearen aparkale-
kuan hartu zuten Biriatura joateko autobusa eta bertatik goizeko bederatzie-
tan hartu zuten Ibardinerako bidea, Jose Mari xerparen gidaritzapean. Ibardi-
nen ordu erdiko geldialditxoa egin eta gero, Zalainera bueltatu ziren eta bazka-
ri ederra egin zuten bertan, urteak betetzen zituen Kaskanta zorionduz. Prezis-
ki bera izanen da apirilaren 19an Leitzan eginen den ateraldiko gidaria.

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA
Guateke taldeak girotuko du bazkalondoa

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA
Lolik eskuz egindako
Doneztebeko armarri ikus-
garria.



Itxaro Borda
eta Michel
Iturria izanen
dira omenduak

TTIPI-TTAPA
Berrikuntzekin iraga-

nen da aurtengo Sara-
ko Idazleen Biltzarra.
Orain arte, Sarako Tu-
rismoBulegoakkudea-

tu izan du literaturaren
hitzordu hau, baina al-
di honetan, Sarako Bil-
tzarra izenarekin sortu
duten elkarteak bere
gain hartu du antolake-
ta.Bihelburunagusi fin-
katu dituzte: gazte ge-
hiagorenerakartzeaeta
euskarari toki handia-
goaren eskaintzea.Ha-
la, ikastola, eskola pu-
bliko, eskola katoliko,

kolegio eta lizeotako
200 ikaslek baino ge-
hiagok parte hartu du-
te.
Horrez gain, biltza-

rrari eskainitako lekua
bikoiztu egin dute eta
lau gune prestatu di-
tuzte: erakusketaartis-
tikoen txokoa, liburu

berriak dohainik kon-
tsultatzekoa, haurren
txokoa (animazioak,
ikusgarriak, tailerrak, ira-
kurketak, ipuinak... iza-
nen dira) eta mintzaldi
etahedabideei eskaini-
takoa.
Gainerakoan, 11 ar-

gitaletxe, 22 elkarte eta

ehun idazlek baino ge-
hiagok parte hartuko
dute Sarako Biltzarre-
an.Omenaldientartean,
berriz, Itxaro Borda
idazlea eta Michel Itu-
rria marrizkilaria omen-
duko dituzte.
Sartzeak bi euro ba-

lio ditu.
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KULTURA
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ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Pantxoa Etxegoin (Euskal Kultur Erakundea), Jean Michel Garat eta Daniel Laplacette,
Sarako Idazleen Biltzarraren aurkezpenean.

33. IDAZLEEN BILTZARRA � MARTXOAREN 28AN

Gazteek eta
euskarak toki
haundiagoa izanen
dute Sarako
Idazleen Biltzarrean



Azken bileretan
jende gutti izan
dela eta kezka
azaldu dute

Mattin LARRALDE
Herriko bestetako

komisioa lanean hasia
daetagogorazinahi izan
dute komisio hau herri-
ko jende guztiari idekia
dagoela. Izanere,azken
bileretakopartehartzea
ikusita, badirudi gazte-
ak eta udaleko zinego-
tziak bakarrik arduratu
behardutelabestenan-
tolaketaz. Bestak egon
daitezen denen parte
hartzeabeharrezkoade-
lako, komisioan parte

hartzera animatu eta
ideiak emateko gonbi-
dapena luzatu dute. Ea
denonartean,bestaegi-
teko behintzat herria
batzea lortzen dugun.

Zuhaitzen eguna
Hasierabateanotsai-

laren28anegitekoazen
arren, elurra eta euria
gogotik ari zuenez, gi-
beleratueginzutenbes-
ta. Martxoaren 13an
egin zen azkenean eta
denborak ere lagundu
zuen. Goizeko 9:30 al-
dera gelditu eta zuhai-
tzak landatzen ederki
pasa zuten guraso eta
haurrek. Gero, indarrak
hartzekogosaritxoa izan
zen elkartean.

ELGORRIAGA

GIZARTEA � HERRIKO ETXEA

Bestetako
komisioan parte
hartzeko deia
egin dute
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ARGAZKIAK: M. LARRALDE

Emakumeen eguna
Emakumeen eguna martxoaren 8an izan arren, Elgorriagan zertxobait beran-
duago ospatu zuten. Ortziral arratsean bildu ziren emakumeak mahai baten
bueltan afaldu, berdintasuna eskatu eta genero indarkeria behingoagatik
buka dadila aldarrikatuz. Gora zuek!



Joaldunek eta
Herriko Etxeko
langileek parte
hartu dute

Fermin ETXEKOLONEA
MalerrekakoManko-

munitateak antolatuta-
ko ekimenean ere par-
te hartu dute inguruko
hainbat talde, erakun-
de eta langilek. Berdin-

tasuna bihar eta etzi le-
ma eskuetan hartuz ar-
gazki batzuekinmontai
bat osatu zuten. Zubie-
tako joaldunak, Zubie-
ta eta Iturengo Herriko
Etxeetako langileak…
atera dira argazkietan.
Beste aldetik, Ema-

kumeen afaria egin zu-
ten martxoaren 12an
Herriko Ostatuan. 21
emakumebilduzireneta
gustora egon ziren.

Solaslagunak
Herrian 4-5 lagune-

ko solaslagun taldetxo
bat biltzen da astero,
Edorta Murua buru du-
tela, elkarrekin euska-
raz mintzatzeko.

Aste Santua
TxitxilloelkarteakAs-

te Santuan, eguraldia-
ren arabera, ekintzaren
batzuk antolatzeko as-
moa du (mendi irteera-

ren bat…). Guraso eta
haurrei abixatuko zaie

eguna hurbiltzen dene-
an.

ZUBIETA

GERTAERAK � EMAKUMEAREN EGUNAREN HARIRA

Berdintasunaren
aldeko
argazkiak
herritik ere
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Miren
Olaetxeak ea
Maria Arretxea
eskaini zuten

Arkaitz MINDEGIA

Goiener Energia be-
rriztagarrien kooperati-
bako kideek tailer inte-
resgarri batemanzuten
Abarunaterpetxean.Mi-
ren Olaetxea eta Maria
Arretxea izanzirenhizla-
riaketakontsumoalter-
natiben inguruansolas-
teazgain, adibideprak-
tikoak eman eta zalan-
tzak ere argitu zituzten.

Bertaratu zirenei euren
argindar fakturak era-
mateko eskatu zieten
eta horiek aztertu eta
ulertzekoargibideaketa
aholkuakemanzituzten.

Emakumearen
eguna
Aldarrikapen eta os-

pakizunerakotartea izan
da. Egunean bertan ez
baina asteburuan afari
baten bueltan bildu zi-
ren herriko emakume-
ak. Martxoaren 11n
Abarun aterpetxean 16
emakumeelkartuziren.
Bertzetik, herriko bortz
emakumek parte hartu

zutenDonostialo27.Li-
latoian.

Nafarroako Haur
kantarien jaialdia
Nafarroako Haur

Kantarien jaialdian, iaz
bezalaxe, herriko zen-
bait haurrek parte har-
tudute.Berriozarrenos-
patu zen kanporaketa
etaMendaur eskolako-
ek,Aurtiz,Sunbilla,Oro-
noz, Legasa eta Ariz-
kungo ikasleek azken
hilabeteetan ikasitako
kantuak abestu eta
dantzatuzituzten.Hain-
bat talde aritu ziren, tti-
kietatik hasi eta gazte-

txoak arte: Ene kantak,
Esnezopak,MirenAmu-
riza eta Arzallusen kan-
tak... abestu zituzten
bertaratuzirenengoza-
menerako. Laister ja-
kingo dugu baten bat
sailkatu ote den azken
jaialdirako.

Berako Zahar
Etxean kantari
IkerGorosterrazueta

Alazne Untxalo herriko
bertsolariek, Bardoak
txapelketan parte har-
tzea bukatuta, kantuan
segitzen dute. Berako
ZaharetxekoKultur as-
tean kantatu zuten.

ITUREN
GIZARTEA � ADIBIDE PRAKTIKOAK EMAN ETA ZALANTZAK ERE ARGITU ZITUZTEN

Argindarraren fakturan aurreztu
eta ulertu ahal izateko tailerra

A. MINDEGIA
MalerrekakoGazte

Asanbladak hainbat
eta hainbat ekintza
antolatzen ditu urte-
an zeha r. O ra i n ,
martxotik ekaina bi-
tarte, Ta Malerrekan
ze? jardunaldiak an-
tolatu ditu. Iturenen
egin zuten lehenbizi-
ko ekitaldiamartxoa-
ren 18an, Herriko
Etxekoganbaran.Fe-
minismoa jorratzen
tailer praktikoa egin
zuten Emagin elkar-
teko kideekin.

‘TA MALERREKAN ZE’

Feminismoa
lantzeko
tailerrarekin
abiatu dira
jardunaldiak

UTZITAKO ARGAZKIAK

Joaldunak eta langileak, argazkietan berdintasunaren alde.
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ARESO

Datorren urtean
martxoaren 8an
bertan zerbait
antolatzea
proposatu dute

Juana Mari SAIZAR
Azkenurteetakoohi-

turari eutsiz, Leitza eta
Aresokoemakumeekel-
karrekin ospatu dute
NazioartekoEmakumen
Eguna. Martxoaren8an,
eguerdian elkartu ziren
herriko emakume ba-
tzuk zerbait hartzeko
baina ekitaldi ofiziala
martxoaren11nizanzen:
film emanaldia eta se-
gidan afari autogestio-

natuaeginzituzten.Co-
riaeta Itsasoadokumen-
tala izan zen ikusgai,
emakumesahararren is-
torioa biltzen duen fil-
ma. Emanaldiaren on-
doren, Pake Toki elkar-
tera joan ziren denak
afaltzera.Afariautoges-
tionatua izanzenetabe-
hin bapo afalduta, giro
ederreanegonzirenafa-
londoan.Datorrenurte-
an,martxoaren8anber-
tan zerbait antolatzea
ere proposatu zuten.

AFARIA ASTE SANTUAN
Aste santuetako la-

runbatean,herrikoema-
kumeek afaria egiteko
ohituradute.AurtenLei-

tzako Musunzar osta-
tuan elkartuko dira eta
bertara joan nahi due-
nak Sastinenemande-
zake izena.

Dantza ikastaroa
Aste santu ondoren

hasikodira biltzendan-
tza taldekoak herriko
festetako emanaldia
prestatzeko. Izen ema-
teko epea bukatu ba-
zen ere, norbaitek dan-
tzan hasi nahiko balu
baduaukera,dantzatal-
dekoei esanda.

OSPAKIZUNA � MARTXOAREN 11N

Giro bikainean
ospatu dute
emakumeen
eguna

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR
Pake Toki elkartean, leitzar eta aresoar emakume kuadrila polita bildu zen afaltzeko.

ARANO

TTIPI-TTAPA
Areson,belaunaldizbelaunaldi,ahozahokon-

tatu izan den historia eta istorioetan Ulizar in-
gurua aipatu izan da behin eta berriz. Inguru
horretan InkisizioaketaKonbentziogerrak aztar-
na utzi zutela pentsatu izan da beti eta uste ho-
riei tiraka, duela hiru urte inguru, Burdina talde-
ak ikerketa bat abiatu zuen herrian. Bi ikergai
nagusirekin ari dira lanean geroztik, Ulizarko
antzinako koba eta Santa Kruz ermitaren in-
gurua ikertuz. Burdina taldeko arkeologo, his-
torialari eta boluntarioak, herriko boluntarioekin
batera aritu dira lanean eta bidean egin dituzte
aurkikuntza garrantzitsuak: Brontze aroko on-
tzi bat (2014an) eta Erdi aroko txanpon txiki bat
berriki.

UDABERRIAN EMAN NAHI DIOTE
BUKAERA PROIEKTUARI
Proiektua bukatzeko, azken indusketa lanak

egin eta Santa Kruz ermitaren ingurua txukun-
tzea falta da eta horretarako udaberrian berriro
ere lanean hasteko asmoa dute (eguraldiak ho-
bera egiten duenean). Horretarako, herritarrei
ere auzolanean, parte hartzeko deia luzatu na-
hi zaie. Aurrerago deialdien berri zehatzago
emango da.

BURDINA TALDEKOAK ETA HERRITARRAK

Ulizar inguruan indusketa
lanetan ari dira

Lourdes,
Kristina eta
Markos dira
bazkide berriak

Ainhoa ANSA
Martxoaren 5ean

eginzutenSanRokeel-
kartean urteko batza-
rra. Kontuen errepasoa
egin eta bazkide berri-
ak sartzea ere onartu

zuten: Lourdes Lega-
rreta,KristinaUrsuaeta
Markos Moseguez.
Zuzendaritzaaldake-

ta egitea ere adostu zu-
ten.JoxeMariLeonetek
(lehendakaria), Kontxi
Klaberrek (idazkaria)eta
MaitaneLegarretak (di-
ruzaina) lekukoa eman
diete datozen hiru ur-
teetan kargua beteko
dutenei: Bixente Elorza
izango da lehendaka-

ria, Ramon Galparsoro
idazkaria eta Lourdes
Legarretadiruzaina.Bo-
kalak ere aldatu dira.

Emakumeen eguna
ospatzeko
Coriaeta Itsasoado-

kumentala proiektatu
zen martxoaren 10ean
ganbaran Goizueta eta
Aranoko Berdintasun
batzordeak antolatuta.

GIZARTEA � DATOZEN HIRU URTERAKO

Zuzendaritza aldaketa egin dute
San Roke elkartean
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Sortu berri
duen enpresa
publikoa
zuzentzeko

JM BARRIOLA
Udalak, gerentepla-

za bat betetzeko hau-
taketa prozesua mar-
txan jarriko du. Izen
emateko epea mar-
txoaren 21ean hasi eta
apirilaren 8an itxiko da.
Ondoren apirilean ze-
har hainbat froga buru-
tuko dira pertsonarik
egokiena aukeratzeko
asmoz. Lanpostuaren
ezaugarrien eta hauta-
ketaren oinarrien ze-
haztasun guztiak Uda-
letxeko tabloian zein
www.leitza.eus web
orrian eta, Kiroldegiko
iragarki-taulanpublika-
tuko dira.
Kudeaketa modua

aldatuta,enpresapubli-
koak lortuko lituzkeen
etekinak inbertsioetara-
ko baliatzea da asmoa.

LEITZA

GIZARTEA � IZEN-EMATEA MARTXOAREN 21ETIK APIRILAREN 8RA

Kirol azpiegiturak kudeatzeko
lanpostu deialdia egin du udalak

UTZITAKO ARGAZKIA

Hainbat emanaldi eskaini dituzte Aralar musika eskolakoek
Otsailaren 29an hasi eta martxoaren 4ra arte Aralar udal musika eskolako au-
dizio kontzertuak izan dira. Leitza, Jauntsarats, Larraintzar, Betelu eta Lekun-
berrin eskaini dituzte saioak eta zazpi urtetik gorako 323 ikaslek parte hartu
dute. Emanaldi hauen helburua ikasleen motibazioa areagotzea da eta instru-
mentu bakoitzak duen potentzialitatea zein errepertorio propioa entzulengoa-
ri ezagutaraztea. Talde instrumentaleko 120 ikasle, akordeoia, pianoa, trikitixa,
perkusioa, gitarra, txistua, zeharkako xirula, saxofoia... denetarik entzuteko
aukera izan da.

JM BARRIOLA
Udalakemandako la-

guntzari eta herriko bo-
luntario batzuk egiten
duten lan txukunari es-
ker, urtez urte pelikulak
ikusteko aukera izaten
da gure herrian. Duela
50 bat urte eraiki zen zi-
ne aretoa eta oraindik
ere, ederki betetzen du
bere funtzioa.Aurtengo
denboraldian ere, mota
guztietako filmak ikus-
teko aukera izan da,

arrakasta izan duten
atzerrikopelikulak,eus-
kal filmak, haurrei zu-
zendutakoak edo hel-
duentzat... Martxoaren
20an eman z io ten
amaiera denboraldiari
Santiago Mitre zuzen-
dariarenPaulinapeliku-
la argentinarrarekin.
Orain,hurrengodenbo-
raldia hasi arte, antzer-
ki, musika, bertso...
emanaldiak izanen dira
areto zaharrean.

MARTXOAREN 20AN

‘Paulina’ pelikularekin eman diote
bukaera zinema denboraldiari

JM BARRIOLA
LeitzakoUdalakhe-

rriko turismo eredua
aztertu nahi du sekto-
reko eragile eta herri-
tarrekin batera. Horre-
laherriakdituenbalibi-
deen inguruan haus-
nartu eta egon litezke-
en aukera posibleak,
indargune zein arrisku
eta ahulguneak azter-
tu nahi dituzte. Horre-
kinbatera,bertakoeko-
nomiaribultzadaeman
etaherriarentzat jasan-
garria izango den no-
rabide bat marraztea
erebadagogoetahau-
enhelburunagusia.Ho-
rretarako lehenbiziko
hitzordua martxoaren
17an egina zuten eta
sektorearekinharreman
zuzena duten eragile
eta herritarrei bertara-
tzeko deia egin zieten.
Bilera horren ondotik,
gogoeta prozesuaren
baitan eman beharre-
ko hurrengo pausoak
zehazten joateko as-
moa zuen Udalak.

UDALAREN EKIMENEZ

Turismo
ereduari buruz
gogoeta egiteko
prozesua abian

UTZITAKO ARGAZKIA

Errigoraren olio kanpaina
Nafar hegoaldeko uzta eskutik eskura lelopean, Na-
farroako olio ekoizleei bultzada emateko kanpaina
eginduErrigorak. LeitzEKOkontsumo taldea izanda
herrian ekimenabideratzeaz arduratudenaeta eran-
tzuna ona izan da: Leitza eta Areson 190 olio ontzi
banatu dira, 950 litro. Euskal Herrian 5.000 familiek
parte hartudute eta 75.000olio litro banatu dituzte.

Euskal Herria
Mendi Erronka
Ekainaren 4an izanen
da EuskalHerriaMen-
di Erronkaren IV.edi-
zioa. Handia izan da,
hasierahasieratik,pro-
bahonen inguruansor-
tu den ikusmina eta
aurtengoan ere, 750
dortsalak berehala
agortudira.Otsailaren
28ra arteko epea zu-
ten dortsala eskuratu-
takoekordainketaegi-
teko.Ordaintzenezdu-
tenek tokia galdu eta
itxaron zerrendakoei
deituko zaie.

� FLASH
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GOIZUETA

Itsaso Lujanbio
zinegotziaren
bueltan,
komunikazio
alorra indartu
eta herritarrak
elkarlanean
aritzeko asmoz

TTIPI-TTAPA
Udaleko komunika-

zioalorra indartuetahe-
rritarrakelkarlaneanar-
itzeko asmoz, komuni-
kazio batzordea sortu
da Itsaso Lujanbio ko-
munikazio zinegotzia-
ren bueltan. Batzordea
sortzearenhelburua, tal-
dean pentsatu eta tal-
deanerabakiakhartzea-
renaldekoapustuaegi-

tea da, herritarren par-
te hartzea sustatu eta
lanak banatuz.
Martxoaren9anegin

zen lehen bilera eta ko-
munikazio arloaren ar-
datz nagusitzat herrita-
rrei informazioagarden-
tasunez emanez, udala
eta herritarren arteko
gertutasunabilatzeaeta
herritarrei herriarekiko
interesa piztea marka-
tu zituzten. Horretara-
ko, tresnagarrantzitsu-
ak dituzte eskura: Goi-
zueta informatzen al-
dizkaria,weborri berria
(www.goizueta.eus), es-
kualdeko komunikabi-
deak… Elkarlanean,
tresnahauek indartueta
beste batzuk sortzeko
konpromisoa hartu zu-
ten.

GIZARTEA � MARTXOAREN 9AN BILDU ZEN

Komunikazio
Batzordea sortu
du Udalak

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

Afari batekin borobildu dute Emakumeen Eguna
EmakumeenNazioartekoEgunarenborobiltzeko41emakumebilduzirenmartxo-
aren 8an Umore Ona elkartean eta giro ederrean afaldu zuten, gizonezkoak su-
kaldari eta zerbitzari zituztela. Aurretik, martxoaren 6an, Coria eta itsasoa fil-
ma ikusteko aukera izan zuten Udaletxeko ganbaran. Emakumearen Eguneko
ospakizunak apirilera ere ailegatuko dira Goizuetan. Apirilaren 9an, Ines Ben-
goa helduentzako ipuin kontalariak ipuin erotikoak kontatuko ditu 19:00etan
Umore Ona elkartean.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Aitor Aizkorbe, Antton Apezetxea eta Iker Salaberria txapeldun
Ez dira txapelak lortzen aspertzen herriko pilotariak. Kadete mailan, Euskal
Liga irabazi du Umore Onako bikoteak. Martxoaren 6an jokatutako finalean,
Aitor Aizkorbek eta Antton Apezetxeak 22-11 irabazi zieten Arrasateko Murua
eta Egiguren-i. Iker Salaberriak, bere aldetik, otsaileko bidean segitzen du txa-
pelak pilatzen. Azkena, martxoaren 15ean lortu zuen. Soraluzeko lau eta erdi-
ko txapelketaren finalean 22-19 irabazi zion Azpeitiko Alberdiri, 0-10 galtzen
hasi ondotik.

TTIPI-TTAPA
Herrian gasolindegia eta kooperatiba sortze-

ko bigarren batzarra eginen da apirilaren 23an,
larunbat goizeko 11etan eskolako jangelan. Bi-
lera honetan inkestaren emaitzak agertuko dira,
baita azaldu diren galdera eta zalantzak, koope-
ratibaren estatutoak, kooperatiba sortzeko lehen
urratsa…
Hain zuzen, lehenbiziko batzarrean eta inkes-

tetan azaldu diren zalantzei dagokienez, kokape-
na (gasolindegia Asinkon edo San Antongo bela-
soan egin), kontu ekonomikoak (zenbat kostako
litzakeen gasolindegia egitea, kooperatibako ki-
de izateko zenbat ordaindu behar den, betebe-
harraketaonurak,gasolindegiakzorrakegitenba-
ditu kooperatibako kidea zorraren kargu egiten
ote den…) eta bestelakoak (gasolindegia ezindu-
entzat prestatuta jarri al daitekeen) azaldu dira.

APIRILAREN 23AN

Gasolindegia eta kooperatiba
sortzeko bigarren bilera
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Hiru ekoizlek
solasaldia
eskainiko dute
eta ondotik
mahaingurua
eginen dute

TTIPI-TTAPA
Transformazioespe-

rientziak Jardunaldia-
Mintegia eginen dute
apirilaren2anElizondo-
ko Arizkunenea Kultur
Etxean,BaztangoUda-
lak eta Cederna-Gara-
lur elkarteak antolatu-
ta.Hainbat helburu iza-
nen ditu jardunaldi ho-
nek: Esperientzia berri-
ak ezagutzea, bertako-
en interesa piztea, ha-
rremanak bultzatzea,
horrelako egitasmo eta
ekimenen zailtasunak
ereagerian jartzea,ber-
tako ekoizle eta eral-
datzaileen esperientzi-
akereezagutzeaetaNa-
farroako Gobernuko
teknikarieneskutikpro-
zedurak, legediaeta tra-
mitazio bideak ezagu-
tzea, bertzeak bertze.
Egitarauaridagokio-

nez, apirilaren 2an, la-
runbat goizeko 11etan
eginen dute aurkezpe-
na eta 11:15ean Euskal
Xerriaren inguruko es-
perientzia azalduko du
AldudekoLaFilièreBas-
que/EuskalXerriaelkar-
teko ordezkari batek.
12:20ean bigarren so-

lasaldia izanenda,Mas-
kiluKontserbak,Bizkai-
ko Zeberioko kontser-
bera kolektiboaren es-
perientzia azalduz.
14:00etanparte-hartzai-
leentzatbazkaria izanen
da eta bazkalondoan,
16:00etan hirugarren
solasaldia eskainikodu
KantabriakoGüemeskp
Campoberry,S.LNeka-

zal Elkarteko ordezkari
batek.17:00etanmahai
ingurua izanen da Na-
farroako Gobernuko
LandaGarapenDepar-
tamentuko, Intiako eta
Cederna Garalurreko

teknikariak eta Hazitik
Hozieelkartekokideren
bat edo gehiagoren
(ekoizle eta eraldatzai-
le) parte hartzearekin.
18:30ean bukaera eki-
taldia eginen dute.

BAZTAN

NEKAZARITZA-ABELTZAINTZA � APIRILAREN 2AN ELIZONDOKO ARIZKUNENEAN

Transformazio esperientziak
Jardunaldia-Mintegia eginen dute

UTZITAKO ARGAZKIA

Arraioztarrak laugarren Euskal Herriko mus txapelketan
Euskal Herriko mus txapelketaren zortzigarren edizioko final nazionala Zube-
roako Urdiñarben jokatu zen martxoaren 5ean. Baztan-Bidasotik lau bikote jo-
an ziren, bi Erratzutik eta Arantza eta Arraioztik bana eta ezin erran esku hu-
tsik bueltatu zirela. ArraiozkoAritz Alunda etaGarikoitz Larretxea laugarren izan
ziren eta 500 euroko saria eskuratu zuten. Nafarroa Behereko Mañex Moues-
ca eta Martzel Calderon isturiztarrak izan ziren txapeldun, finalean Ibarrekolan-
dako Iñaki Perez eta Juanma Lopez bizkaitarrei irabazita. Hirugarren postura-
ko lehian, Nafarroa Garaiko bi bikote aritu ziren eta Burlatako Evaristo Marti-
nez eta Isidoro Jimenezek irabazi zieten Arraiozko Aritz Alunda eta Garikoitz
Larretxeari. Aipatu behar da zortzigarren postua Bereau eta Duperou
Senpereko bikoteak lortu zuela.

Ba al zenekien
Baztango Artisauen Azoka martxoaren 24 eta
25eangoiz-arratsaldezeginendelaElizondon.

?

TTIPI-TTAPA
BaztandarrenBiltzarra.
Baztanen eskuara ba-
rra-barra. Elizondon,
2016ko uzta i laren
17an. Testu hori era-
man behar duen kar-
tel lehiaketa abiatu du
aurten ere Baztanda-
rren Biltzarra Elkarte-
ak. Apirilaren 15a bai-
no lehen aurkeztu be-
harko dira lanak. Gisa
hauetako lehiaketetan
ohikoa den sistema
erabiliz, egunhorretan
elkarteareneskuegon
beharko dute.
27,9x42zentimetro

izan beharko duten
kartelak (A3)Arizkune-
nea Kultur Etxera igo-
rri beharkodira (Jaime
Urrutia kalea, 1 solai-
rua; 31700 Elizondo).
Lehiaketa irekiaetaza-
bala denez, parte-
hartzaileek nahi adina
lan aurkez ditzakete.
Sariduna, berriz,

apirilaren18tikaitzine-
rat emanen da ezagu-
tzera. Kartel bakarra
aukeratuko du epai-
mahaiaketahonek600
eurokosaria jasokodu
BaztandarrenBiltzarra
egunean, uztailaren
17an, hain zuzen. De-
na den, epaimahaiak
kartelik ez aukeratzea
ere erabaki dezake.
Uztailaren 18tik ai-

tzinerat,parte-hartzai-
leek beren kartelak
berreskuratu ahal iza-
nendituzteantolatzai-
leekin harremanetan
jarriz.
Edozein zalantze-

tarako baztandarren-
biltzarra@hotmail.com
helbidera idatzi behar
da. Baztango kultura
bulegoa soilik lanak
biltzekopuntua izanen
da.

APIRILAREN 15A ARTE

Baztandarren
Biltzarra kartel
lehiaketa zabalik



18. edizioa
beteko du ahari
lehiaketak

TTIPI-TTAPA
Aziendak, artisau la-

nak eta etxeko pro-
duktuaketxetikedoba-
serritik karrikara ater-
atzeko,apirileanBazta-
nen egiten den hitzor-
du nagusia gainean da.
Apirilaren1ean,ortzira-
lean, eginendaUdabe-
rriko Feria Elizondon,
Baztango Udalak eta
Cederna-Garalur era-
kundeak antolatuta,
Bertan elkartearen la-
guntzaz.
10:00etan azienda

feria izanen da Merka-
tu Plazan. Ahari lehia-
ketaren hemezortziga-
rren edizioa ere eginen
da.10:00etatik13:30era
eta 17:00etatik 19:00e-
tara artisautza eta ber-
tako produktuen azoka
paratukodaForuenPla-
zan. 10:30ean txistula-

riak ariko dira karrikaz
karrika.11:00etanurte-
ko a rd i gasna ren
mozketa ekitaldia egi-
nen dute. 12:00etan
Baztangodantzari ttiki-
en saioa eta 12:30ean
Baztan-Zopak dasta-
tzeko aukera izanen da
Merkatuko Plazan.
13:30eanahari lehiake-
tarensaribanaketaegi-
nen da leku berean.
17:00etatik 19:00e-

tara, haurrendako tai-
lerra eginen da. Gaine-
ra, egun osoan, Bertan
elkarteko komertzioe-
tan Baztango Zapore-
en Ibilbidea eskainiko
dute.

XVIII. AHARI LEHIAKETA
Aitzineko urteetan

bezala Baztango Ahari
Lehiaketaeginendaeta
aurtengo XVIII. edizioa
izango da. Oinarrietan

aipatzendenez,Baztan-
go latxa arrazako buru-
ak parte hartzen ahal
dute eta sariak bi ata-
letan banatuko dira: hi-
ru “mutur gorriendako”
eta bertze hiru “mutur
beltzendako”.Bikasue-
tan, saria berdina iza-
nen da: Lehengo saria,
kaiku bat eta 75 euro;
bigarren saria, 50 euro
eta hirugarren saria, 30
euro.
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OSPAKIZUNAK � APIRILAREN 1EAN ELIZONDON

Aharirik onenak sarituko
dituzte Udaberriko Ferian

TTIPI-TTAPA
Ekonomia batzorde iraunkor bat sor-

tu du Udalak, Geroa Baiko udal taldeak
hala eskatuta. Espazio horretan eskual-
dean eragina duen Ingurumenarekin
(abeltzantza edo baso ustiapena), Mer-
kataritzarekin,Turismoeta Industriarekin
harremana duten aferak eztabaidatu eta
bultzatzeko, bai eta alor horietan eskain-
tzen diren aukera ezberdinak lantzeko,
eta, ahal bada, Nafarroako Gobernuari
zuzentzeko.
«Jarduera ekonomiko urria, langabe-

zia, lan prekarietatea, eskualdearen ga-
rapen eskasa eta despopulatzea direla

eta dagoen egoera zaila eta bailarako bi-
zilagunenkezka ikusita,osobeharrezkoa
deritzogu ekimen hau, Udalak bailararen
jasangarritasunarekin eta etorkizunare-
kin konpromisoa hartzea bilatzen baitu»,
azpimarratu du Baztango Geroa Baik.
Udal taldearen iritziz, Udalak bailara-

ren etorkizunaren alde eman beharreko
lehen pausoetako bat da batzorde ho-
nen sorrera, nahitaezkoabaita «bizilagu-
nen bizi kalitatearen hobekuntzan eragi-
na izangoduengarapenekonomikohan-
diagoa lortzeko beharrezkoa den interes
eta esfortzua» egitea.
Bertzalde, Baztango Geroa Baik ai-

patu duenez, «orain gutxi proposamen
ugari atera ditu aurrera, hala nola Arizku-
nenean wifi-a instalatzea, Lanbide Hezi-
ketarakozentroekinhitzarmenakaire za-
balean gimnasioak instalatzeko hauek
bailaran integratuz edo Udalak hainbat
errefuxiatu familiahartzeaeskatzea,ber-
tzeak bertze».
Batzar Nagusia dela eta, Geroa Bai-

koudal taldeakMendiGarbiketaPlanbat
eskatudu, bai eta bizilagunenetaUdala-
renarteanpiketeakbanatzekomoduaal-
datzea. Orain arte erdi eta erdi banatzen
zen, eta orain bizilagunek hartzen duten
5 piketeko, 3 izanen dira udalarentzat.

GEROA BAI TALDEAREN PROPOSAMENA ONARTU DA

Ekonomia batzorde iraunkorra sortuko du Balleko Etxeak

Ilargiaren eragina
nekazaritzan eta
udaberriko txertoak
Ilargiaren eragina ne-
kazaritzan eta udabe-
rriko txertoak ikastaroa
eskainiko du apirilaren
3an Xabier Akizuk.
Igandean, 09:00etatik
14:00etara eta 15:30-
etik 18:30era. Izen
ematea Arizkunenean
egin behar da. Bazta-
nenerroldatuek16eu-
ro ordaindu behar du-
te eta erroldatu gabe-
koek 22 euro. Gutie-
nez 10 lagun eta ge-
hienez15onartukodi-
tuzte ikastaroan eta
ikasleekzerraeta txer-
toak egiteko aiztoak
eramatenahaldituzte.

Bailable bereziak
apirilaren 3an
Elizondoko plazan
Baztango Dantzariek
eta Elizondoko Gaite-
roek,Baztangoudala-
ren laguntzaz antola-
tuta Bailableak (Muxi-
koak, Jotak, Larrain
Dantza, Gaita…) iza-
nendiraapirilaren3an,
igandean12:45eanEli-
zondoko plazan. Ora-
ingoanbereziak izanen
dira, Artaxoako ban-
darekin batera.

� FLASH

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Baztango ahari dotoreenak plazaratuko dituzte apirileko lehen egunean Elizondon.



HERRIZ HERRI | 29
ttipi-ttapa | 658 zk.

2016.03.24

Beharrezko
azpiegituren
zerrenda
aurkeztu zuten
Florentino Goñi
zinegotziak eta
Joseba Otondo
alkateak

TTIPI-TTAPA
FlorentinoGoñiUda-

leko herri-lanetako zi-
negotzia eta Joseba
Otondo alkatea Manu
Aierdirekin Nafarroako
ekonomigarapenekole-
hendakariordearekin
Iruñean bi ldu ziren
martxoaren 14an. Bile-
ra Baztanek joan den
iraileaneskatuzueneta
helburua bailarak ditu-
enazpiegiturabeharre-
taz aritzea zen.
Modu horretan Go-

ñik eta Otondok beha-
rrezkoak diren azpiegi-
turen zerrenda helarazi
zioten: Elizondoko sa-
rrerako zubia, Lekaroz
hilerriarekin lotzekosai-
hesbiderengainetikegin
beharreko oinezkoen
zaldaina, Ordokiko bi-
degurutzeko biribilgu-
needoerrotonda,Bear-
tzuneko bidean zabal-
guneak egitea eta Eli-
zondorainokoBideBer-
deko tartearen finan-
tziazioa.AierdikGober-
nuaren finantza egoe-
raren berri eman zien,
UPNrengaraiko itzalpe-
kobidesariek,adibidez,
urtero 60 milioi euroko
kostua dutela eta ho-
rrekdepartamentuaau-
nitzestutzenduela.Be-
ren lehentasuna, erre-
pideen kontserbazioa

delaerranzuenetaproi-
ektuberriakondokour-
teetako finantzen bila-
kaerarekin lotu zituen.
Konpromisozehatzikez
zuen hartu.
Bertzalde, udal or-

dezkariek Belateko tu-
neleiburuzgaldeginzio-
ten eta, Aierdik, ondo-
ko hiru urteetan segur-
tasunahobetzeko7mi-
lioi euro inbertituko du-
tela erran zuen; aurten,
200.000 (elektrizitateko
bigarren lerroa, estrak-
toreen berrikuntza…).
Goñik eta Otondok
N121Aerrepidearense-
gurtasunaz galdegin
zioten eta Gobernuak
errepidearen segurta-
sunetaarriskuenazter-
keta eta balorazio eko-
nomikoa eginak ditue-
la erantzun zien, nahiz
hobekuntzahorieknoiz
eginen diren ez argitu.

AROZTEGIA ETA HERRI
GALDEKETA
Azpiegituretaz gain,

Baztangohautetsiekbi-
leran Aroztegiari bu-
ruzko gaia atera zuten.
ManuAierdirenkontsei-
laritza Aroztegiko proi-
ektua bulkatzen ari de-
la jakitun, Baztango al-
kateak PSIS gelditzea
etagaldeketaegiteabe-
harrezkoa dela erran
zion, hori delagehiago-
rat ari den gatazka so-
zial hau demokratikoki
etazentzuzkonpontze-
ko bide bakarra. Hala-
ber,Baztanenetorkizu-
na guztiz baldintzatuko
duen halako proiektua
tokiko erakundeen eta
herritarrengainetikPSIS
bidez tramitatzeaezde-
la inondik ere onartzen
ahal erran zion.

GIZARTEA � UDAL ORDEZKARITZA MANU AIERDI PRESIDENTEORDEAREKIN BILDU DA MARTXOAREN 14AN

Belateko tunelen segurtasuna hobetzeko
7 milioi euro inbertituko dituzte

UTZITAKO ARGAZKIA

Baztan-Zugarramurdi-Urdazubiko 1966ko kintoen besta
Baztan-Urdazubi-Zugarramurdiko 1966ko kintoek aurten 50 urte betetzen di-
tuzte, eta Zugarramurdin ospatuko dute apirilaren 2an. Azketa jatetxean iza-
nen da bazkaria. Autobusez gateko aukera izanen da, Elizondoko Menditik,
13:00etan autobus bat abiatuko baita. Izena emateko telefono hauetako bate-
ra deitu behar da martxoaren 26ra bitarte: 627 086 266 edo 608 999 393.

BAZTAN

TTIPI-TTAPA
Apirilaren8eta9anBerroetakoAs-

teburu Kulturala ospatuko dute, egi-
tarau zabalarekin. Asteburua baino
lehen, argazki lehiaketarako deialdia
ere egina dute eta apirilaren 6ra bi-
tarte aurkez daitezke. Aurtengo le-
hiaketaren gaia natura da.
Lanak euskarri digitalean berroe-

takoherria@gmail.com helbide elek-
tronikoraedo inprimarutik (30x20edo
20x15 cmko neurrian) Gure Ametsa
elkarteko postontzian aurkez dai-
tezke.
Berroetako herrian antolatutako

Kultur Asteburuaren egitaraua apiri-
laren 8an, ortziral arratsaldean hasi-
ko da haurrendako tailerrekin. Iluna-
barren euskal film baten emanaldia
eskainiko dute Hegoalde elkartean.
Apirilaren9an, larunbata,09:30ean

mendi bizikleta martxa eginen dute
herriko inguruetan. 12:00etan paxa-
ka izanen da, jokoari buruzko azal-
pena eta partida ttipi bat. 16:30ean
xaboienerakustaldia,ElenaEzkurdia
eta Elena Danborienaren eskutik.
19:00etan Saharan egindako bidaia-
renaurkezpenaeginenduKarlosGa-
raikoetxeak.20:00etanargazki lehia-
ketako lanak ikusi eta sariak banatu-
ko dituzte. Akitzeko, 21:00etan kan-
tuzaharrenafariaeginendute,Santxo-
tenak eta Pello Zabaltzak alaiturik.

LANAK APIRILAREN 6RA BITARTE AURKEZ DAITEZKE

Berroetako Asteburu Kulturaleko argazki lehiaketara
lanak aurkezteko epea ireki dute
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Udalak eta
Batzar
Nagusiak herri
galdeketaren
prozedura
martxan
jartzeko
sinadura
bilketa eginen
dute

TTIPI-TTAPA
UGPSagelditzekoeta

herrigaldeketababeste-
ko, apirilaren 23an Eli-
zondon eginen denma-
nifestazioan parte har-
tzekodeiaeginduAroz-
tegia eta gero zer? Pla-
taformak. Aldi berean,
bai Udalak baita Batzar
Nagusiakereherrigalde-
ketaren prozeduramar-
txan jartzeko sinadura
bilketa eginen dute.
Aroztegia eta gero

zer? taldeak azkeneko
hilabete eta erdian bi-
lerak egin ditu, aldake-
taren gobernua babes-
tendutentaldeekinzein
tokiko administrazio
erakundeezberdinekin,
«Aroztegiariburuz inpo-
saketaren bitartez era-
baki beharrean,Baztan
mailako herri galdeke-
ta loteslebatenbitartez
erabakitzeaaurkezteko
helburuarekin».
UGPSagelditzeaNa-

farroako Gobernuaren
eskumena den heine-
an, bilera erronda Go-
bernuhaubabestendu-
ten taldeekin abiatzea
erabaki zuten.EHBildu,
Podemos-Ahal Dugu
eta Izquierda-Ezkerra
alderdietako ordezka-

riek Plataformaren pro-
posamenarenaitzinean
adostasunaerakutsizu-
ten arren, «Geroa Baik
jarrera hertsia eta za-
karraerakutsi zuela» ja-
kinaraziduAroztegiaeta
gero zer? Plataformak.
«Alde batetik, UPGSa-
ren erabakiaren izaera
politikoaren ukazioan
tematuta jarraitzen zu-
en. Bertze aldetik, Ge-
roa Baiko ordezkariek
herri galdeketa egiteko
mahai batean parte
hartzeko prest zeudela
zioten,betiere Platafor-
mak aldez aurretik, pu-
blikokiGeroaBaikoGo-
bernuak UGPSari bu-
ruz erabakirik hartu ez
zuela onartzenbazuen.
Plataformatik erantzun
zitzaion agian Geroa
Bairentzat ohikoa izan
zitekeela herritarrekin
gezurretan aritzea bai-

na Plataformak ez zue-
la horrelakorik eginen»,
adierazi du.
Tokiko administra-

zioeidagokienez,berriz,
otsailaren 25ean Baz-
tango Geroa Baik Oso-
ko Bilkuran premiazko
mozioasartuzuen.Mo-
zio horretan Udala,
Aroztegia…eta gero
zer? Plataformak Sus-
trai Erakuntzarekin ba-
tera UGPSaren kontra
jarritako helegitearen
epaiketan, Gobernuak
hartutako erabakia de-
fendatzeaeskatzenzu-
en. Plataformaren erra-
netan, «hauda,Baztan-
gotokikoautonomiade-
fendatubeharrean,baz-
tandarrenerabakitzeko
eskubidearen kontra
agertzea».Moziohonek
aitzinerateginzuenGe-
roa Bai, UPN eta Auzo-
lanean udal taldeen al-

deko bozkek in eta
EHBildu eta Baztango
Ezkerraren aurkako
bozkekin.
Gauzakhorrela,Pla-

taformaren ustez, na-
barmengeldituda«Ge-
roa Baik herritarren na-
hia ezagutzeko eta
errespetatzeko duen
borondate eza. Eraku-
tsi du, erosoago egiten
zaiola kapitalismo neo-
liberala bulkatzen du-
tenetaepaitegiekzigor-
tutakoenpresari iruzur-
gileen interesak inpo-
satzea, Baztango gehi-
engo sozialaren intere-
sakdefendatzeabaino.
Erakutsi du baita ere,
erosoagodagoelaerre-
gimenarenplanteamen-
duetaerabakitzekomo-
du inposa t za i l eak
errepikatzen,demokra-
ziaparte-hartzaileabul-
katzen baino».

GIZARTEA � APIRILAREN 23AN

Herri galdeketa eta manifestazioa deitu
ditu Aroztegia eta gero zer? Plataformak

BAZTAN

UTZITAKO ARGAZKIA

Baztango Bilgune Feministak deitutako elkarretaratzea
Emakumearen Nazioarteko Eguna dela eta, Baztango Bilgune Feministak dei-
tuta elkarretaratzea egin zuten martxoaren 8an Elizondoko plazan. Hau ez da
gure bakea! Feminismoak egingo gaitu herri zioen pankartaren gibelean hain-
bat herritar bildu zen, tartean Baztango alkatea eta zenbait zinegotzi. Euskal
Herriko Bilgune Feministak idatzitako komunikatua ere irakurri zuten. Bertan
aipatu zutenez, «Euskal Herrian burujabetza feminista eraikitzeko feministok
kalean kontra-boterea artikulatzearekin batera, boterearen jabe izan behar du-
gu». Bertze aldetik, Bilgune Feministak egindako zozketaren zenbaki sariduna
3295 izan da.

TTIPI-TTAPA
Xorroxin Irratiak 35

urte bete ditu martxoa-
ren19an.Ospatzeko, la-
runbatean irratsaio be-
rezia egin zuten, entzu-
leenarteanegindako in-
kesta,elkarrizketak, zu-
zeneko musika..… Xo-
rroxin Irratiaren 35. ur-
teurrenarenharira, trao-
la berezia ere erabiliko
dute: #Xorroxin35
Honekin batera, la-

guntzaile kanpaina ere
martxan dute.
35 urteotan aldake-

ta aunitz jasan ditu irra-
tiak. Gaur egun, nahiz
eta entzulego fina izan,
Xorroxin ekonomikoki
ez dago bere onenean.
Erakundeetatik jasota-
ko diru-laguntzak eten
edonabarmenmurriztu
dira eta ondorioz, due-
la lau urte langileen sol-
data%15murriztu zen.
Hauezzennahikoa izan
irratiaren bideragarrita-
suna bermatzeko, hor-
taz, aurten 3. urtez ja-
rraian, Xorroxin Irratiko
langileak enplegu erre-
gulazio espedientepe-
an daude.

MARTXOAREN 19AN

Xorroxin Irratiak
35 urte bete
ditu
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Lehen eta
bigarren
mailako final
laurdenak

TTIPI-TTAPA
Lurpeaelkarteakan-

tolatutakoLezeenEgu-
naren baitan, arkeolo-
giaesperimentalekotai-
lerra eskaini zuen Iñaki

Libanok. Aditu bizkai-
tarrak, silex materiala-
rekin egindako hainbat
erreminta sortzeko la-
nenerakustaldibategin
zuen, hauen erabilera
(bultzagailuak, brama-
derak…) eta sua zuen
Urdazubinduela15.000
urte bezala.
Ikaburuko bisita gi-

daturako sarreren pre-
zioa % 50eko deskon-

tuaegin zutenegunho-
rretan eta, aipatutako

erakustaldia doan es-
kaini zuengoizean, Ika-

burukohaitzuloetako lo-
rategian.

OSPAKIZUNAK � MARTXOAREN 13AN

Lezearen Eguna
arrakastatsua
izan da aurten

URDAZUBI

UTZITAKO ARGAZKIA

Ugaranaren sagardotegiko ateraldi bikaina
Ugarana Emakume Elkarteak antolatuta, Astigarragako Petrite-
gi sagardotegian afaldu zuten martxoaren 4an, Emakumearen
egunaospatzeko.SalbatorePlazatikaterazenautobusa,22ema-
kumez osaturiko lagun taldearekin, gau ederra ospatu zuen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Ehun lagun bildu ditu Virginia Imazen antzezlanak
Martxoaren 8ko ospakizunen artean, Ugaranak saio berezi bat
antolatu zuenmartxoaren 13an herritar guztientzat. Virginia Imaz,
clown famatua herrian izan zen, Kultur Etxean eta 100 pertsona
inguru bildu ziren antzerki emanaldia ikustera.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Arbasoen bizimodua erakutsi zuen Iñaki Libanok Ikaburuko leze barnean eta lorategian.
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Margari eta Koro
Xareta eremuko lau

herrien berri biltzen du-
en web orria sortu du-
te eta martxoaren 9an
egin zuten jendaurreko
aurkezpena Sorginen
museoan.
Argazki ederrak eta

informazio aunitz topa
litekebertan,moduarin
eta erakargarrian. Ber-
tzeak bertze, zonalde-
kolandetxe, jatetxe,mu-
seo, lezeak... agertzen
dira, eta informazio ho-
ri errepasatzeagomen-
datudietenagusiei,aka-
tsen bat ikusiz gero, le-
henbailehen zuzentze-
ko. Helbidea hau da:
www.xareta.eus

Lezeen Eguneko
argazki rallya
Martxoaren12anos-

patu zen Lezeen Egu-
nekoargazki-rallyan30
lagunek parte hartu zu-
ten, batzuk Baztan-Bi-
dasoa aldekoak, eta

bertzebatzukurrutixea-
gotiketorriak,horienar-
tean Gipuzkoako Ar-
gazkilari Elkartekoak.
Kategoria bakoitze-

koirabazleenizenakapi-
rilaren 7tik aitzinera ja-
kinaraziko dituzte.

GIZARTEA � WWW.XARETA.EUS

Xaretako herrien
berri ematen
duen web orria
sortu dute

ZUGARRAMURDI

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Arrakasta polita izan du ilar-jateak
Arrakasta polita izan zuen aurtengo ilar-jateak, 36 lagun elkartu baitziren. Eta aipatzekoa da bazkariaz ga-
in, kontzertu berezi bat ikusteko aukera ere izan zela: Joseba Irazoki aritu zen, eta ondotik Zokoako “Jou-
jou duo” bikotea.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO
Sorginen Museoan aurkeztu zuten martxoaren 9an Xaretako herrien informazioa txukun
biltzen duen webgune berria: www.xareta.eus
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Baxe Nafarroa,
Zuberoa eta
Lapurdiko
kantariak
gomitatuak
dituzte

Franck DOLOSOR
…Kantuzari gabegu

deusik ez gare! Larreko
bertsulari zenaren hi-
tzak orratza bezain zu-
zenak ziren eta Ixtilar-
teko nagusiak ongi as-
matu zuen bertsua
“Senperen kantuz” gu-
reereserkia indartzeko.
Senperen kantuzaleta-
suna haundia bada as-
palditik, bestetan, gaz-
teen artean edo mota
guzietako ekitaldietan,
elizkizunetanbarne.De-
na den gure perlak gal-
tzen zirelakoan kantu
xaharren bazkariak
apailatzen hasi ziren
duela kasik hogoi urte.
Mixel Mendiburu, Aux-
tin Zamora, Otxikene-
koak eta Hatsa elkarte-

ko lagunekbaitezpada-
koa ikusi zuten he-
rritarrakelkarretaratzea
kantuarenegunarenka-
rietarat eta gisa huntan
munta haundiko hamar
bat biltzar egin dituzte.
Egunhorietanbildukan-
tuekin,zenbait liburueta
diska atera izan dituzte

ondarea denen esku
uzteko eta gisa hortan
betikoz ditugu Apextei,
Laurent Elorga edo Fi-
finBillonedoAuger Iba-
rrak alegeraki ematen
zituzten kantuak.
Urteak joan urteak

etorri kantu xaharren
bazkariak itxuraz alda-

tudiragomitagehienak
zendu baitira eta tokia
gazteeri ematea pen-
tsatu dute herriko kan-
tuzaleek.
Ondoko hitz ordua

apirilaren2anfinkatudu-
te Ibarrungo Inharrea
baserrian eta “Hiru-
ka’ntuz” lelopeanhorrat

gomitatudituzteLapur-
di, Baxe Nafarroa eta
Zuberokokantariak.Es-
kiula, Armendaritze,
Banka eta nola ez Sen-
perealdeko kantariak
bilduko dira beraz nor
baino nor goxoan ari-
tzeko batzuek bertzeei
errepusta emanez agi-
an. Kattalin Indaburu,
Thierry Biscari Kalakan
taldekoa, Xenderineko
ahizpak, Martxel Brave
eta Jean Noel Besso-
nart herritarrek ere par-
te hartuko dute kantu
bazkarian.Bixente,Pia-
rres, Txeutx eta zonbat
herritar gaztek gaitze-
ko lana daramate egun
hauetan egun hori be-
har den bezala munta-
tzeko. Izenak eman (30
euro) lehenbailehen
Piarres deituz 0033
(6)83829834.
12:00etan zintzur

bustitzea izanen da eta
14:00etan bazkaria,
kantu bilduma liburux-
kaeskainia izanenzaie-
larik parte hartzaile gu-
ziei.

OSPAKIZUNAK � APIRILAREN 2AN IBARRUNGO INHARREA BASERRIAN

‘Hiruka’ntuz’ leloarekin berriturik
dator Senpereko Kantuaren eguna

SENPERE

F. DOLOSOR
Senpereko trail korrikaldia-

ren bortzgarren edizioa biziki
arrakastatsua izan da. Ibarru-
nenhasietabukatzendeneki-
taldian700kirolarikpartehar-
tuzuten,hauenartean22nes-
ka zirelarik. Florian Becker
akiztarra nagusitu zen 21 ki-
lometroko ibilbidea oren bat
44minutueta9segundozbo-
rolbiduz.Emakumeenartean,

Alizia Olazabal irundarra izan
da bizkorrena, (bi oren, 6 mi-
nutu eta 54 segundo).
Bidean 4 mendate igo be-

har izandituzte:SantaBarba-
ra, Bizkarzun, Esnaur eta Su-
halmendi.Hatsa,adorea, tek-
nika eta entrenamendua be-
har beharrezkoak dira beraz
ibilibide aski zuta baita tarte-
ka. Aitor Berra herritarra Sen-
pereko Trailaren antolatzailea

izan da orain arte baina aldi
huntan parte hartu du lehian

bi oren eskas emanez ibilbi-
dea egiteko.

UTZITAKO ARGAZKIA

Senpereko Kantuaren Eguneko partehartzaileak, aitzineko edizio batean.

ARGAZKIA: SPUC
Lau mendate gogor igo behar izan dituzte korrikalariek.

MARTXOAREN 13AN

V. Senpereko Trail mendi lasterketan
700 kirolarik parte hartu dute
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Euskal Idazleen
Biltzarra 23.
aldikoz eginen
da astelehenean

Joana GERENDIAIN
Martxoaren26tik28-

ra Bazkoko asteburua
dela, usaianbezalaeki-
taldi ezberdinakantola-
tuak izanen dira Saran.
Lur Berri gelan Eskuen
Lana elkarteko kideen
obrak ikustenahalkodi-
ra, Denen etxean La-
rrungo koloreak elkar-
tearen tinta eta eskul-
turak, sartzeaurririkda.
Olhain ikastolak Herri
Urratseko jantziak sal-
duko ditu plazan.
Martxoaren 28an,

XXXIII. Euskal idazleen
biltzarra eginen da ki-
roldegian. Itxaro Borda
eta Michel Iturriaren la-
nakerakusgai izanendi-
ra.Aurten lanberezibat
eramana izan da lehen
mailako eta kolegioko
ikasleekin, transmisioa
gaiariburuz,etaproiek-
tu horren bururapena
aurkeztuko dute. Hau-
rrentzatanimazioakere
antolatuakdira.Sartze-
ak 2 euro balio du.

Entrenamendu
berezia
Polikiroldegiahartua

izanki, eskubaloiko en-
trenamenduak Azketa-
koezkerparetaneginen
dira arratsaldeko 6:30-

etik 9:30 arte. Kuriosi-
tateabaldinbaduzueki-
rol hori ezagutzekoate-
ak idekiak izanen dira.

Mus txapelketa
Martxoaren 26an,

Sarako Izarra errubi el-
karteak mus txapelke-
ta antolatu du Omordi-
an.Partidakarratsalde-
ko 4etan hasiko eta fi-
nalak gauean jokatuko
dira. Bertan ostatu bat
izanen da eta taloak ja-
ten ahalko dira. Izen
emaiteak 0670706382
zenbakira deituz egiten

dira eta 12 euro balio-
ko du bikoteka.

Etxeko kosmetika
tailerra
Apirilaren9an, larun-

bat arratsaldez, herriko
etxekoedantegianBai-
gorriko “Etxean Egina”
saboitegikoAudreyNar-
bais-ek tailerra bat an-
tolatu du. Tailer horre-
tan ikasten ahalko da
aurpegiaren zainketa
egiten produktu natu-
ralekin. Arratsaldeko 2
etan hasiko da eta bi
edo hiru ordu iraunen

du. Izenemaiteakosta-
tuan berean egiten dira
edo 0559542519 zen-
bakiradeituz.Saioak20
euro balio du.

Kirol emaitzak
Martxoaren5eanes-

kubaloianseniorrekber-
dinketaerdietsidute27-
27 Bordes-eko ekipa-
ren kontra. Martxoaren
12an aldiz Senpereren
kontra 22-13 galdu du-
te. Errugbilariek aldiz
garaipen polita ezagu-
tu dute Narosseko eki-
paren kontra, 44-9.

KULTURA � MARTXOAREN 23AN

Bazkoko
asteburua
animatua izanen
da aurten ere

SARA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Sara Trail eta mendi martxa
Martxoaren 27an, Sara Korrika elkartearen traila izanen da. Korrikalariak 9etan
abiatuko dira plazatik 22 km-ko lasterketa batentzat. Ber denboran 15 km-ko
mendi martxa bat antolatua da. Izen emaiteak egunean berean eginen dira,
goizeko 7etatik goiti eta abiatzeak 7:30 eta 8:30 artean eginen dira.



ttipi-ttapa | 658 zk.

2016.03.24 HERRIZ HERRI | 35

HERIOTZAK
Margarita Zabaleta Olaskoaga, Lei-
tzakoa, martxoaren 4an, 90 urte.
JoseMariaGainza Elgorriaga, Bera-
koa, martxoaren 2an, 84 urte.
LuisEzkurraMutuberria,Saldiaskoa,
martxoaren 12an, 76 urte.
Victoria Oteiza Etxenike, Elizondo-
koa, martxoaren 12an, 94 urte.

IzaroRamirezOsegera,Gartzaingoa,
martxoaren 7an.
LaiaIturbideSerrano,Etxalarkoa,mar-
txoaren 10ean.
SaioaAntzizar Inbuluzketa,Sunbilla-
koa, martxoaren 8an.
IradiArteagaAndresena, Legasakoa,
martxoaren 1ean.
Hegoi Iparragirre Zelaieta, Arantza-
koa, otsailaren 19an.
XikerEtxepareSein, Lesakakoa,mar-
txoaren 11n.

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

EZKONTZAK

SORTZEAK

Antonio Labrador Jurado eta Maria
JoseLegasaSagaseta, Kadiz eta Le-
sakakoa, martxoaren 5ean.

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

.
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Eneritz IRAOLA | LEITZA
Urrianprestatzenha-

si eta otsail hondarrean
lortu du Inaxiok 305 ki-
loko marka «prestaketa
oso luzea da, denbora
askoanari zara zaintzen
etaharriari ekitendiozu-
nean segundo gutxian
jokatzen duzu guztia».
Hain zuzen, 19 segun-
doko iraupena izan zu-
en errekorreko altxal-
diaketazaporegazi-go-
zoa utzi zion «etxean
altxaldi perfektua lortu
eta plazan ez denean
perfektuaateratzen,ho-
beki egin izan duzuna-
ren sentsazioarekin ge-
ratzen zara. Gainera,
errekor honetarakopisu
pixkabathartunuenkol-
peetan oreka ongiman-
tentzeko. Azken entre-
namenduetan ederki
nenbilenbainageropla-
zan ez zen atera. Horre-
gatik,agian,errekorreko
egunean baino gehiago
ospatu nuen etxean ha-
rriari lehenbizikoaltxaldi
ona eman nionean».

ENTRENAMENDU
ZORROTZA
Emaitza horiek lor-

tzeko, elikadura zaindu
eta entrenamenduak
zorrotz bete behar iza-
ten ditu «astelehenetik

asteazkeneragimnasio-
an pisuak altxatzen ari-
tzennaiz,harriarekinen-
trenamendua egin ahal
izateko hori egin beha-
rra dago. Gero ostegun
eta ostiralean luzaketak
egin, oxigenatu, karga
gutxirekinibilizetalarun-
bateanharrihandiarekin
aritzen naiz».

ONGI NEURTUTAKO
PAUSOAK
300kilotikgorakoha-

rria jaso ahal izateko
«teknika guztia perfek-

zionatu»beharizatende-
la dio «harria non jarri,
hankak lurrean non ko-
katu, belaunak zenbat
okertu, kolpe bakoitza
non sartu... dena mili-
metroraneurtutadaukat.
Kanpotik begiratuta in-
dar kontua dela dirudi,
bainadetailepilabathar-
tu behar dira kontuan».
Etaezhoribakarrik, «eli-
kaduraereentrenamen-
duarenparte»bihurtudu
«erretako kaloriak baino
gehiago jan behar duzu
beti».

MENTALITATE ALDAKETA
Buruak ere zeresan

handia duela aitortu du
«markaahaleginbatdu-
danean,gaizkipasatzen
dut, urduritasunak dire-
la eta. Denborarekin
ohartu naiz nire akatsik
handiena plazako egu-
nean altxaldia borobila,
perfektua,izateanahidu-
daladela.Harriaberdin-
du, zuzendu, publikoari
begiratu... momentua
gozatu,bainamentalita-
tehorialdatubeharradut.
Altxaldi perfektua etxe-
an eman eta plazara
homologatzeraaterabe-
har dut, ez perfekzio bi-
la. Balantza eginda ere,
adibidez, ongi goratu li-
teke harria».

BIDEAN ALDAPAK
Orain arteko ibilbi-

dearierrepasoaematen
hasitagorabeherakizan
dituela dio «baina, ha-
rrijasotzailea izanennin-
tzela erabaki eta ume-
tatikharrihandienbidea
hartu nuenean, erabaki
horrek zekarrena onar-
tu nuen». Lesioekin ere
ez du zorte handiegirik
izan, «hanka hautsi, ge-
rrian arazoak eta harria
hanka gainera ere ero-
ri» izan zaio «baina nire
onera etorri eta harria
berriro ere altxatzea lor-
tu nuenean ibilbideko
momentugozoenetakoa
izan zen».
Jendearengandik ja-

sotako erantzuna ere
azpimarratunahi izandu
«herrikiroladagoenpun-
tuan egonda, plaza edo
frontoia beteta ikusteak
barrua betetzen dizu».

DIRU-LAGUNTZARIK EZ
Gauregun,InaxioPe-

rurena da harri handie-
tan goi mailan lehiatzen
ari denbakarra eta eko-
nomikoki,egoeraezde-
laxamurradio«udanegi-
ten ditudan erakustal-
dietan lortutako dirua
aurreztuetahorrekinor-
daintzen ditut neguko
entrenamenduak, la-
guntzarik ezdago».Ho-
rren ondorioz, herri kirol
honek segida izatea za-
il dela uste du «hutsetik
hasi den gazte baten-
tzat ia ezinezkoa da».
305eko erronka lor-

tuta, gorputzaldi onean
dago eta lanean segita,
besteahaleginenbategi-
teaereezdubaztertzen,
«gorputzakonartzendu-
en arte» lanean segi na-
hi du, «hobetzen ari za-
relasentitzeakengantxa-
tu egiten baitu».

Bost urterekin goratu zuen lehenbiziko harri
handia Leitzako plazan eta berriki, 305ekoa
bizkarreratu du. Emaitzak lortzeko «teknika
perfekzionatzea ezinbestekoa» dela dio

baina, perfekzio nahi hori batzuetan, traba ere
izaten dela aitortzen du «altxaldi perfektua
egin nahi izaten dut errekorraren egunean eta
urduritasunak tarteko, ez dut etxean lortutako

ehuneko ehuna ematen. Argi dago gorputza
adina landu behar dela burua». Eta horretan
dihardu, gutxi batzuen eskura dauden zifra
borobilak bizkar gainera jasotzen segitzeko.

Inaxio PERURENA ZUBITUR | Leitzako harrijasotzailea

«Etxean lehenengoz
harria goratzea lortzen
denean, bideko neke
guztiak ahazten dira»

PLAZAKO EMAITZA
«Oso gogorra da,
etxean lortu eta pla-
zara irtenda altxaldi
perfektua ez lortzea.
Azkenean jendeak
ikusten duena sinis-
ten du eta etxean ere
ezinean zabiltzala
pentsatzen dute». ARGAZKIA: NEREA MAZKIARAN (DIARIO DE NOTICIAS)

Inaxio, 305 kiloko harria bizkarreratzen otsailean Leitzan.
JENDEAREN ERANTZUNA
«305 kiloko markaren
egunean, elurra ari
zuen... ez nuen ikusle
askorik etortzea
espero. Aldageletatik
atera eta frontoia
beteta ikustea, babes
hori sentitzea,
ikaragarria izan zen».
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Taldeko hiru
kideren
denbora
onenak
kontuan hartuz

TTIPI-TTAPA
Martxoaren 6an bu-

rutu zen Basauriko XX.
Duatloia, aurtengoan,
Euskadiko txapelketa
erabakitzeko baliaga-

rria zena. Kirolariek 6,2
kilometro lasterka,18,9
km bizikletan eta hon-
darreko 2,9 km.ak be-
rrizere lasterkaeginbe-
har izan zituzten. Do-
neztebeko Errekak
ezustekoemaitzabikai-
na lortu zuen, bigarren
izan baitzen taldeka,
Araba-Tri taldearen on-
dotik eta Zarautz Tria-
tloi Elkartearen aitzine-
tik.

Taldebakoitzarenhi-
ru lehenbizikoen den-
borak kontuan hartzen
zituztensailkapenaegi-
terakoan. Iñigo Arregi
etaSantiSanMigueldo-
neztebarrak elkarrekin
sartu ziren helmugan,
ordubete,12minutueta
30 segundoko denbo-
rarekin eta Jon Mari-
txalar sunbildarrak or-
dubete, 15 minutu eta
11 segundo behar izan

zituen ibilbidea osatze-
ko.Hiruendenborakba-
tuz, 3 ordu, 40 minutu
eta 11 segundo. Endi-
kaEugibaztandarraere

ez zen urrun ibili, Jon
Maritxalarrek baino 20
segundogehiagobehar
izan baitzituen proba
burutzeko.

Iker Vicente
nagusitu
zitzaion
Larretxeari

TTIPI-TTAPA
Ramon Latasa aiz-

kolari handia izandakoa
oraindik gogoan dau-
katela erakutsi dute
Sunbillan berriz ere eta
bereheriotzaren25. ur-
teurrenean, jaialdibere-
zia egin zutenmartxoa-
ren6anudalpilotaleku-
an.
Ramon Latasa, beti

gogoan edukiko zaitu-
gu zioen pankarta bat
ezker horman itsatsia
zela, jendetzakbetezu-
en pilotalekua. Jaialdia
hasteko, Latasaren ga-
raiko aizkolari handie-
netakobatarituzenaiz-
koran; Patxi Astibia, 73

urteko leitzarrak oinbi-
ko enbor batmoztu zu-
en, 7 minutu eta 47 se-
gundoan.
Ondoren,aizkorade-

safio berezia jokatu zu-
ten Donato Larretxea
aizkolaribeteranoaketa
Otsagiko Iker Vicente
gazteak, gaur egungo
Nafarroako txapeldu-
nak. Larretxeak, aizko-
ran erabiltzen diren
neurri guztietako enbo-
rrakmoztubeharzituen,
denetara, zazpi enbor;
kanakoa (108 ontza),80
ontzakoa, oinbikoa (72
ontza), (60 ontzakoa),
kana-erdikoa (54ontza),
45 ontzakoa, eta oine-
koa (36 ontza). Orain-
dik inork ez zuen egin
horrelako lanikplazaba-
tean. Iker Vicentek, be-
rriz,16kana-erdikoeba-
ki behar zituen.

Larretxeakenborrak
ttikienetik handira hasi
zituenetaezzuensuer-
terik izan, azkenekoa,
kanakoa gogorra suer-
tatu baitzitzaion. Hale-
re, 37minutu eta 18 se-

gundotan bukatu zuen
lana. Hobetu nahi due-
nak, badu hobetzeko
marka. IkerVicentek36
minutu eta 26 segundo
aski izan zituen 16 ka-
na-erdikoak mozteko,

52 segundo guttiago.
Biek ere omenaldi

bikaina egin zioten Ra-
mon Latasari, marka
handi bat eginez eta
frontoia betetzen zuten
ikusleak gozaraziz.

HERRI KIROLA � MARTXOAREN 6AN

Ramon Latasa
gogoratu dute
Sunbillan

DUATLOIA � MARTXOAREN 6AN JOKATU ZEN BASAURIN

Erreka bigarren izan da
Euskadiko txapelketan

UTZITAKO ARGAZKIA

Jon Maritxalar, Iñigo Arregi, Santi San Miguel eta Endika
Eugi, Basaurin azpitxapeldun

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Jaialdiko protagonistak eta frontoia gainezka, Larretxea eta Vicente lanean ari zirela.
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Erakusketak
BERA
‘Ekinox’
Apirilaren 3ra arte
Agurtzane Anduetzaren
lanak Kultur Etxean
asteartetik igandera,
10:00-14:00 eta 16:00-
19:00 (igande
arratsaldetan itxita).

ETXALAR
‘Usoak sarean’
Martxoaren 28ra arte
Kultur Etxean. 11:00-
13:00 eta 17:00-19:00.

Paleta egite
erakustaldia
Martxoaren 26an Kul-
tur Etxe atarian (17:00).

Pello Apezetxearen
omenaldiko argazkiak
Apirilaren 3an eta
10ean Zentroan.

SARA
Artisau erakusketa
Martxoaren 26tik 28ra
Lurberri gelan, 10:00-
etatik aitzinera. Eskuen
Lanak elkartearen
eskutik.

Margoak eta eskulturak
Martxoaren 26tik 28ra
Denon Etxean, Larun-
go Koloreak elkartea-
ren eskutik.

LESAKA
Sanferminetako kartel,
azal eta gibeleko azal

lehiaketako lanak
Martxoaren 24tik api-
rilaren 3ra Kultur
Etxean.

Tailerrak
ARANTZA
Oinarrizko
argazkigintza digitala
Apirilaren 2, 9, 16, 23
eta 30ean 09:30etik
13:30era Baskulan.
Izen-ematea martxoa-
ren 30era arte: 605
763687 edo irantzu-
pastor@gmail.com.

ELIZONDO
Ilargiaren eragina

nekazaritzan eta
udaberriko txertoak
Apirilaren 3an Xabier
Akizurekin. Izen-
ematea Arizkunenean.

LESAKA
Oinarrizko
argazkigintza digitala
Apirilaren 11tik
maiatzaren 30era
19:30etik 21:30era
Harriondoan. Izen-
ematea apirilaren 5era
arte: 689 285535.

Koru tailerra
Apirilaren 23an XX.
mendeko musikaz,
Harriondoan (09:00).

SARA
Kosmetika tailerra
Apirilaren 9an Herriko
Etxeko Edantegian,
14:00etan.

Ipuin-kontalariak
BERA
Haurrentzako
Apirilaren 8an Kulun-
kantauri 3-9 urtekoen-
tzat, Liburutegian.

GOIZUETA
Helduentzako
Apirilaren 9an
Hotzikara ipuin erotiko-
ak, 19:00etan Umore
Ona Elkartean.

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

BAZTAN
Baztandarren
Biltzarreko kartel
lehiaketa
Apirilaren 15era arte
aurkez daitezke lanak.

Topaketak
SARA
XXXIII. Idazleen
Biltzarra
Martxoaren 28an
kiroldegian, 10:00etatik
aitzinera.

Azokak
ELIZONDO
Artisau azoka
Martxoaren 25ean eta

26an.

Udaberriko feria
Apirilaren 1ean.

Ospakizunak
SUNBILLA
Pintxo Astea
Martxoaren 24tik
27ra.

DONEZTEBE
Sagardo Egunak
Martxoaren 25ean eta
26an.

LESAKA
Gazte Eguna
Apirilaren 2an.

Kantak
SARA
Euskal kantak
Martxoaren 27an
18:30ean elizan. Sar-
tzea 10 euro. 15 urtez
beheitikoek dohainik.

SENPERE
Kantu bazkaria
Apirilaren 2an Ibarrun-
go Inharrea baserrian.

››
LESAKA | 2016.04.02
Gazte Eguna ospatuko dute
apirilaren 2an Lesakan

Tailerra, bertsolariak, lehiaketa,
bazkaria, jokoak, elektrotxaran-
garekin poteoa, kontzertuak,
DJa... Egun osoko egitaraua
prestatu du Gazte Asanbladak.

Ospakizunak

ELIZONDO | 2016.04.01
Udaberriko feriaren barne
XXVIII. ahari lehiaketa

Aziendak,ahari lehiaketa,artisau-
tza eta bertakoproduktuak, dan-
tzariak, Baztan Zopak, haurren-
dako tailerra... Egunosokoegita-
raua Udaberriko Feria dela eta.

Feriak

GOIZUETA | 2016.04.09
‘Hotzikara ipuin erotikoak’
helduentzako

Ines Bengoak eskainiko du
Umore Ona Elkartean, 19:00-
etan.Munduarenhastapenetik
erotismoahistoriannolagertatu
den kontatzen du ikuskizunak.

Ipuin-kontalariak

martxoak 24 - apirilak 7

PROPOSAMENA
SARA
Euskal Idazleen Biltzarra

Urteroko hitzorduari hu-
tsik egin gabe, Euskal
IdazleenBiltzarraantola-
tuduteSaran.Aurtengoa
XXXIII.aldia izanendaeta
martxoaren 28an eginen
da.Lauguneberezipres-
tatukodituzte:erakuske-
taartistikoenxokoa, libu-
ruak doan irakurtzekoa,
haurrenaetamintzaldieta
hedabideenxokoa.Orain
arte Turismo Bulegoak
kudeatu izan du, baina
hemendikaitzinera, Idaz-
leen Biltzarra elkarteak.
10:00etan irekiko dute.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58
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Izen-ematea (0033)
683829834 telefonoan.

Dantzak
ELIZONDO
Bailable bereziak
Apirilaren 3an Baztan-
go dantzari eta gaite-
roekin, 12:45ean pla-
zan.

Ikuskizunak
BERA
‘Ene kantak’
Apirilaren 10ean Kul-
tur Etxean, 17:00etan.

Oliver magoaren
ikuskizuna
Apirilaren 17an.

ELIZONDO
Pirritx, Porrotx eta
Marimotots
Apirilaren 10ean
frontoian, Amalur
ikuskizuna.

Kontzertuak
ARANTZA
Txamukos taldearen
disko aurkezpena
Martxoaren 25ean
Aterpen, 21:00etan.

Mendi irteerak
BAZTAN
Baztango
Mendigoizaleen
ateraldiak
Apirilaren 3an Baztan-
go XXIII. Mendi Itzulia-
ren 1.go zatia. Arizku-
nen 08:00etan.
Apirilaren 10an Hon-
darribiara, 07:00etan.

SARA
Sara Trail lasterketa eta
mendi martxa
Martxoaren 27an.
Mendi martxaren abia-
tzea 07:30etik 08:30era
eta lasterketarena
09:00etan. Informazio
gehiago: www.sarako
rrika.com.

Itzulpengintzari eta euskararenerabilerari buruzkobloga da 31eskutik.com, 2012ko urriaren 16az
geroztik EIZIE Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta In-
terpreteen Elkartea elikatzen ari dena. Hogeita ha-
maika kideren partaidetza eskuzabala da blogaren
indarra eta mamia: egunean batek idazten du, eta,
hartara, bakoitzak hilean behin idazten du. Blogak
31 eskutik du izena, eta blogariak askotarikoak di-
ra jatorriz, alorrez eta estiloz: itzultzaileak, idazle-
ak, kazetariak, irakasleak… Blogari bakoitzak as-
katasun osoa du nahi duen alderditik jotzeko: go-
goeta labur bat izan daiteke, akats edo joeraren
bat kritikatu, zerbait agerrarazi edo laudatu, erabi-
lera-eremu batean edo bertzean arazotsu gerta-
tzen den hitz, esapide edo esaldi-moduak aipatu,
ahozko hizkerako edo literaturako adibide edo ba-
liabideak gogora ekarri...

Hiru urtez esperoan egon ondotik, Ondarruko
(Bizkaia) abeslariak diska berria argitaratu du:

Nomadak eta kofrea. Lan honek Keuren soinurik
onena eta helduena dakar. Lana Madrilen graba-
tu du eta musikari ezagunak izan ditu ondoan: Ja-
vi Calambres (Superskunk, Bebe) baxuan, David
Bao (O’Funkillo,RaimundoAmador) baterian,Car-
los Noain (Naica) teklatuetan eta sintetizadoreekin
eta Keu bera gitarra akustiko, elektriko eta aho-
tsean aritu da. Lana Haritz Harreguyk nahastu du
Higan Estudioetan (Usurbil, Gipuzkoa). Kolabo-
ratzaile aunitz ere izanditu: JairoZavala,PabloNo-
voa, Mikel Erentxun, Xabi Solano eta Izaro Andre-
sena, bertzeak bertze. Gainera, Mikel Etxaburu,
Kirmen Uribe eta Aiert Goenagak idatzitako isto-
rio ederrei ahotsa paratu die diskoan. Maukatik
adierazi dutenez, «Keuren lanik asmo handikoena
eta borobilena da».

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Mauka, 2016

Nomadak eta kofrea

Musika

KEU AGIRRETXEA

Itzulpengintzari eta
euskararen erabilerari

buruzko bloga

Internet

31ESKUTIK.COM

XX. mendeko literatura aldatu zuen liburua da
Metamorfosia, zuzenean alemanetik itzulia.

Goiz batean, Gregor Samsa amets nahasiak izan-
da ernatu zenean, zomorro beldurgarri bat bihur-
turik aurkitu zuen ohean bere burua. Zalantza izan
zuen amesgaiztotik aske ote zen ala ez. Baina, bai,
erne zegoen, eta zomorroaren izaerara egokitu
behar izan zuen. Harrigarria egiten zaigu zein na-
turaltasunez, zeinerrealismo izugarrizdagoenkon-
tatua pertsonaiari gertatzen ari zaiona. Aitaren be-
giratu eta autoritate moralaren aitzinean kokildu-
ta, bere gelako bakardade errudunera erretiratuko
da, bertako ezkutalekuetan babesteko. Kontaki-
zun eder honek hamaika interpretazio izan deza-
ke. Nolako arindua hartzen duen familia osoak zo-
morroaz –Gregor Samsaz– libratzen direnean! Ez
da komizitaterik eta umorerik (beltza) falta, ez ho-
rixe.Erein, 2016

Metamorfosia

Liburua

FRANZ KAFKA

Ekitaldi gehiagoren
berri izateko, begiratu:

erran.eus

Donostian jaio baina,
Beran bizi da Ines

aspalditik,«gipuzkoarrak
beti nafar» dio irribartsu.
Egunerokoazdisfrutatzen
saiatzendenemakumea
da «familian egotea, la-
gunarteko solasaldiak,
irakurtzea, abestea...»
maite duena. Gustuko
abesti,pelikulaetaliburu
bati buruz galdetuta «ai-
taoroitaraztendidanLa-
boa eta Leteren edozein
kantu, Noveccento peli-
kulaeta Elsegundosexo
etaMujeresdeojosgran-
des liburuak» aipatu di-
tu. Soinean beti «tama-
lez,mugikorra» darama-
la aitortu du, baina, hori
bai, zoriontsu izateko
«osasuna» omen da be-
har duen gauza bakarra.
Bidaiatzea ere gustuko
du «leku desberdinak
ezagutzea» eta aukera
balu «Zelanda Berrira»
joanenlitzateke.Gaziedo
gozoaren artean, auke-
ratzen ibili beharrik gabe
«gazitik hasi eta gozoa-
rekinbukatzeahobe,txo-
kolatebeltzbeltzarekin».
Inesen euskarazko hitz
kuttunena«tximeleta»da
eta «matxismoa» da
berrizgehiengorrotatzen
duena.Horregatikagian,
«Euskal Herri more eta
libre» batekin egiten du
amets.

«Kosta eta itsasoa,
biak behar ditut,
ez dut bata bertzea
gabe ulertzen»

Nire aukera

Ines MATXIARENA ALDALUR
Beran bizi den donostiarra
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ZERBITZUAK
klase partikularrak
Ingeleseko eta txine-
rako klaseak ematen
dituguBeran,Agerraau-
zoan.40eurohilabetea.
Irakasle titulatuak eta
atzerrian ibiliak. �600
309807.

ZERBITZUAK
zurgindegiak

LANA
eskariak

ESKUALDEA. Emaku-
mea lan bila. Adminis-
trazioko ikasketak eta
beste hainbat alorretan
lanesperientziarekin:os-
talaritzan bereziki, sal-
tzaile bezala, garbiketa-
lanetan...Sektorehaue-
tan lan egiteko interesa-
tua. �639 692343.
Internamoduanadine-
koak zaintzen espe-
rientzia eta erreferen-
tziak dituen emakumea
lanbiladabil,ordukaedo
interna moduan aritze-
ko. �618 081748.
Elizondonbiziden27ur-
teko neska euskaldun

ETXEBIZITZAK
erosi

LEITZA. Baserri bat el-
karrekin erosteko jende
bila gabiltza. Gu bikote
gazte bat gara. �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.
BERA. Pisua errentan
emateko.3logela,bainu-
gela, sukaldea despen-
tsarekin eta egongela.
Eguzk i tsua . � 637
289103.
BERA. Altzaten pisua
errentan emateko. 4 lo-

zenbakian, lokala bat
errentan emateko. 50
m2koa. �686 990087.

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.

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).

gela, bainugela, sukal-
dea eta egongela. Bis-
taederrekin.Leihohan-
dia egongelan. Txuku-
na. �678 947804.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

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

GARAJE/LOKALAK
salgai

BERA. Garaje itxia sal-
gai. 17 m2, Correoseko
eraikinaren lurrazpian.
25.000 euro . � 626
568984.

GARAJE/LOKALAK
errentan emateko

BERA.Legiakarrikan,51.

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
0,939 € kiloa.

Zerramak:
0,540 € Kg/bizirik.

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 4,16
1.koa 3,93
2.koa 3,75
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 140,00
idixkoak 228,00

Aretze nabarrak:
urruxak 120,00
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
(martxoaren 4tik 11ra bitarteko prezioak)
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dera salgai, haundiak,
1,5 metro luze, forma
borobildunarekin.�948
585036.
ORONOZ. Egurra xe-
hetuasalgai. Pagoaeta
haritza. Etxera erama-
nen da. �676 242520.

BERA. Erlauntzak sal-
gai. �948 630079.
Akaziazko piketeak
salgai. �667 885749.

DENETARIK
erosi

Erremolkea erosi nahi
nuke, bobinak erama-
tekoabalitzhobe.2000

eta 2004 urte artekoa.
�642 993776.

batek Elizondo aldean
adinekoakzaintzen,zer-
bitzari bezala, adminis-
traribezala,saltzaileedo-
ta garbiketan lan eginen
luke. �649 901395.
ELIZONDO eta INGU-
RUAN gizonezkoa lan
bila.Mendian,baserriko
lanetan eta eraikuntza
bezalakoarloetanespe-
rientzia duena. Edozein
lan egin eta ikasteko
prest. �695 399352.
ELIZONDO eta INGU-
RUAN neska lan bila.
Adinekoak eta haurrak
zaintzen esperientzia
duena.Adinekoak inter-
na ala orduka zaintzeko
edota garbitze-lanetan
aritzeko interesatua.
�631 039914.

LANA
eskaintzak

On-line lanean aritze-
ko, zerbitzariak, komer-
tzialak,autonomoakedo
bertzelako langileakbe-
har dira. �699 382673.

IBARDIN. Beola Etxea
Bentan astelehenetik
ortziralera,egunerdizlan
egitekoadministrariabe-
har da. Bidali curriculu-
ma: beolaetxea@gmail.
com.
LESAKA.Zerbitzariabe-
har da. Bidali curriculu-
ma:m.evag@terra.com.
ZUGARRAMURDI.Su-
kaldelaguntzaileaetafre-
gatzenaritzekolagunbat
beharda.�948599482.
ZUGARRAMURDI.
Egunez aritzeko sukal-
delaguntzaileabeharda.
Deitu10:00etatik17:00-
etara. �948 599022.
IBARDIN. Beola Etxea
Bentan sukalde lagun-
tzailea behar da aste-
buru eta jai egunetan
lan eg i t eko . � 948
630709, beolaetxea@
gmail.com.
URDAZUBI. Montxo
ostatu-jatetxean espe-
rientzia duen sukalda-
r ia behar da. �948
599039.

MOTORRAK
salgai

SeatLeonFRautoasal-
gai, HXS matrikula,
2014ko ekainekoa. 150
zaldi. �679 828780.

MOTORRAK
tailerrak

ANIMALIAK
oparitzeko

Zakurkumeak opari-
t zeko a i t a a r t za i n
zakurra (oso ona) eta
ama ere oso zintzoa.
�650 797669.

DENETARIK
salgai

Sei altzairuzko frega-
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Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€ Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,42€ko 10 edo
20 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

urtebetetzeak
Argazki soila: 5€; bikoitza: 10€

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

Lakuntzako LIDE
SAN SEBASTIAN

ARRAIZAk mar-
txoaren 21ean
9 urte egin ditu.
Besarkada haun-
di bat eta musu
pila bat familia
guztiaren partetik.

Etxalarko MALEN

INDABERE
SANZBERROk
5 urte bete ditu
martxoaren 9an.
Zorionak eta
aunitz urtez,
bizkotxo goxoa
prestatu!

Elizondoko
MALEN IPARRAGI-
RRE OTEIZAk
martxoaren 20an
3 urte bete ditu.
Aunitz urtez prin-
tzesa! Muxu
haundia etxe-
koen partetik.

Narbarteko IRAIA MARTIN ARGAINek
martxoaren 24an 4 urte beteko ditu
eta amatxi KONTXIk apirilaren 8an
66 urte. Zorionak aunitz eta muxu
pila pila bat familia guziaren parte-
tik, eta berexiki Juneren partetik.

LAIDAk eta NINBEk 8 eta 13 urte
bete dituzte martxoaren 4an eta
9an. Zorionak familia guztiaren
partetik.

ENAITZ IPARRAGIRRE ARRETXEA gure
etxeko gizontxoak 7 urte beteko
ditu martxoaren 31n. Aunitz urtez
eta muxu bat Bera eta Sunbillako
familiaren partetik.

Zorionak FERMIN! Zeruntako osaba
eta izebaren partetik, besarkada
eta muxu handi bat. Maite zaitugu.

KEMEN GARRO

ORDOKI lesakarrak
5 urte beteko ditu
martxoaren 23an.
Aunitz urtez mo-
nono! Milaka mu-
xo familia guztia-
ren partetik, eta
ederki ospatzera!

Lesakako AITOR MUTUBERRIA

ZELAIETAk urtea beteko du
martxoaren 24an eta aitatxo
MIKELek apirilaren 15ean. Zorionak
Lesakako eta Legasako familiaren
partetik.

Iruritako SAIOA PEROTXENA

DANBORIENAk 8 urte bete ditu
martxoaren 16an! Aunitz urtez
familia guztiaren partetik eta
bereziki Peio anaia eta Leire
lehengusinaren partetik! Muxu
aunitz!!

ANER ARSUAGA ALZUGARAY

Ibarrakoak martxoaren 27an urte
bat beteko du. Zorionak morroxko
Lesaka eta Ibarrako familiaren
partetik. Muxoooooooo haundi bat
eta berexiki erraldoi bat Beñaten
partetik.

Zorionak Doneztebeko NAHIA

BELARRA MARIEZKURRENA ri martxo-
aren 26an 5 urte beteko dituelako,
Ezkurra eta Doneztebeko familia-
ren partetik, berexiki Oier, Enaitz,
Ainhitze, Ekhi eta Naroaren parte-
tik. Prestatu merendu goxoa!

Erratzuko IKER ITURBURUA JAURENA
eta ENAITZ VICONDO JAURENAk
martxoaren 11n eta 18an, 13 eta 7
urte bete dituztelakoz, zorionak
familiaren eta bereziki Haritz eta
Naroaren partetik. Muxuak.






