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Eskolara joateko
egunero hainbat
kilometroko
bidea egin behar
izaten dute
herrian eskolarik
ez duten haurrek.
Aniz, Arano eta
Eratsungo hiru
gurasorekin bildu
da TTIPI-TTAPA.

340 kantuzale
bilduko dira
Arkupeakek
antolatuta apirila-
ren 21ean Dantxa-
rinean eginen den
kantu bazkarian.
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Eneritz IRAOLA | LEITZA
Nolatan hasi zinen
ilustratzaile lanetan?
Han-hemenkalanttikiak
egiten hasi nintzen, kar-
telen bat zela, logotipo-
ren bat zela, ilustrazio-
ren bat… oleozko kua-
droak ere egiten nituen,
ezagunekeskatuta.Aldi
bereanilustraziokoport-
folio bat prestatu nuen
argitaletxeetara bidal-
tzekoetaBaigorrikoZTK
argitaletxetik Paxkal In-
dok erantzun zidan. Ni-
re lana gustatu zitzaiola
eta lan gehiago ikusi
nahi zituela esan zidan,
eta Baigorrin elkartu gi-
nen. Hilabete baten bu-
ruan, haurrentzako ipu-
in batenproiektuanpar-
te hartzeko aukera es-
kainizidan,Paxkalekbe-
rakidatzitakoipuinailus-
tratzeko. Eta ilusio han-
diz eman nion baietza.
Zein izan da emaitza?
Ilargi nahia liburua. Ber-
tan, Nahia izeneko 4 ur-
tekoneskatoadaprota-
gonista.Mendianbizida,
leiho handiak dituen
etxe moderno batean,
eta ilargiarekiko duen
zirrara azaltzen da ipui-
nean. Haurraren beldu-
rrak eta nahiak islatzen
dira, haurren bizipenen
ikuspegitik kontatua.
Nolakoa izan da ipuin
hauegitekoprozesua?
Lehenbizi, testua ulertu
etaburuan irudienbidez
imajinatunuenkontatzen
duena. Pertsonaiak di-
seinatu eta ilustrazioen
estiloazehaztuondoren,

ipuinareneskemabatar-
katzez egin nuen, irudi-
akorrialdezorrialdema-
rraztuz.Paxkalekinazken
aldaketabatzukadostu,
eta dena zehaztutako-
an,marrazkidefinitiboe-
kin hasi nintzen.Margo-
tzeko, akrilikoak, akua-
relak eta arkatzak erabi-
li nituen.
Ilustrazioak apainga-
rri edo osagarri dira?
Ilustrazioekin, kontaki-
zuna aberasten saiatu
naiz, Nahiarenmundua
osatuz, testuan aipa-
tzenezdirenpertsonaia
edo elementuak gehi-
tuz etab. Helburua ez
da testuak esaten due-
nabakarrik irudikatzea,
baizik eta testu horri
ekarpenbategitea.Tes-
tuaeta ilustrazioarenbi-

dez osatzen baita ipui-
na,hauda,elkarrenosa-
garri dira.
Ilustrazioeiematenzaie
dagokien garrantzia?
Ilustrazioei dagokien
garrantzia emanen ba-
litzaie, hortaz bizitzeko
aukera gehiago izanen
genukeela ustedut. Bo-
kazionala da baina lan
asko egin behar da, eta
diru aldetik erantzun
gutxi du. Batzuetan
emaitza ikustenden iru-
dia berehalako batean
egin dela pentsa daite-
ke, baina ilustrazio ba-
tenatzean, ideiabat da-
go, dokumentatu beha-
rra, teknikak dominatu,
narrazioaedoespresioa
lantzen jakin, marrazkia
burutu, ikasketakerehor
daude…

Testuak irudiz janztea
edo hutsetik sortzea,
zer duzu nahiago?
Hutsetiksortzeabetigus-
tatu izan zait.Marrazten
duenak, bakoitzak bere
pertsonaiaketabereiru-
dimen mundua izaten
baititu. Gainera askata-
sunosoaduzu.Besteen
testuak ilustratzea erre-
za bezain zaila izan dai-
teke, testuaren gaiaren
arabera edo kontatzen
denaren arabera. Testu
batzuekin,automatikoki
berehalabururatzenzaiz-
kizu irudiak. Gustukoa
den gaia baldin bada,
ilustrazioakberegisaate-
ratzen dira. Baina bes-
teetan,ordea,buruhaus-
te dexente eman ditza-
ke. Batzuetan zaila da
irudiabururatzeaedotes-
tuaren esanahia harra-
patzea.
Etorkizunean zer?
Nahiaren ipuinak jarrai-
pena izanen du. Ipuin
bildumatxo bat egiteko
asmoa dugu eta orain
hasiko gara bigarren
alearekin.Nikasmatuta-
koistoriorenbatereilus-
tratu nahi nuke. Erdizka
egindako istoriotxoak
baditut baina oraindik
formarik eman gabeak.
Ilustratzeko irudiak edo
istoriotxoak koaderno
bateanapuntatzenditut.
Momentuan agian balio
ez badute ere, etorkizu-
nean beste proiektu ba-
terako lagungarriak izan
baitaitezke. Inspirazio
iturri bilaka liteke koa-
derno hori.

Mikel Alkozek (Leitza, 1990) umetatik izan du
marraztu eta eskulanak egiteko afizioa. Bilbon
Arte Ederrak eta Bartzelonan ilustrazioko gra-
duondokoa egin ondotik «han-hemenka lan-

txoak eginez» hasi zen ilustratzaile lanetan.
Pintura, akuarela, tinta... eskuetan, bere bidea
margotuz joan da eta berriki, Baigorriko ZTK
argitaletxetaren eskutik iritsi zaio lehenbiziko

liburua ilustratzeko aukera. Ilargi nahia izan
da elkarlan horren fruitua: Paxkal Indok
idatzitako istorioa, fantasia eta natura
uztartzen dituzten irudiekin jantzi du Mikelek.

Mikel ALKOZ ZABALETA | Leitzako ilustratzaile gaztea

«Ilustrazioek kontakizuna aberasten
dute, testuari ekarpen bat eginez»

OHITURAK
«Ia beti eskuz egiten
dut dena, hala ohitu
naiz eta erosoago
sentitzen naiz
paperean eginez,
ordenagailuz baino.
Emaitzan ere pintura
edo eskulanaren
aztarna ikustea
gustatzen zait».

GUSTUKO GAIAK
«Fantasia eta natura
uztartzen dituen
edozein gairekin
sentitzen naiz eroso.
Nire inguruan dudan
naturari begira
fantasiazko irudi asko
etortzen zaizkit
burura».

UTZITAKO ARGAZKIA

Ilargi nahia da Mikelek ilustratu duen lehenbiziko liburua.
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E.IRAOLA
1970-1971. ikastur-

tean itxi zuten Aranoko
eskola, 1974anAnizkoa
eta Eratsungoa izan zen
ixtenazkena,2011-2012
ikasturtean, gutxieneko
bortz ikasleko kopurura
iristen ez zirelakoz. Ge-
roztik, Goizueta, Elizon-
doetaDoneztebekoes-
koletara joaten dira he-
rriko haur eta gazte-

txoak, egunero autobu-
sean ordu erdi inguruko
bidea eginaz.

LAGUNTZAK
Gobernuak izenda-

tzen du zein ikastetxe
dagokien herrian esko-
larik ez duten ikasleei.
Trukean,autobus-zerbi-
tzuadohainik eta jange-
la zerbitzua merkeago
izatendutebertaradoa-

zenek (erdia ordaintzen
dutegehienetan).Baina
muga ere badu lagun-
tzak «norbaitek erabaki
dezakebertzeeskolaba-
tetara bidaltzea, aukera
badu, baina ez luke la-
guntzarik izanen» azal-
du du Ainhoak.

Jangela zerbitzuaren
garrantziazsolastendu-
te hirurek «pentsa, bes-
tela beste 24 kilometro

GIZARTEA � ESKOLARIK EZ DUTEN HERRIAK

Eskolara joateko
hainbat kilometroko
bidea egin behar...
Ordu erdi inguru pasatzen dute joan-etorrian
eskolarik ez duten herrietako ikasleek

Lerroan jarrita, motxilak bizkarrean,
autobusaren zain dago ume kuadri-
la. Ez da ateraldi berezi batean
ateratako argazkia, egunero errepi-
katzen dena baizik. Herrian eskolarik

ez duten haurren errutina. Gurasoen
iritzia jasonahirik, AnizkoAinhoaMa-
ritorenarekin, Eratsungo Nagore Es-
kuderorekin eta Aranoko Xabier Le-
garretarekin bildu da TTIPI-TTAPA.

gehiago lirateke egune-
ro» dio Xabierrek. Hala
ere, haurrentzat hasie-
ranbehintzatgogorrada
Nagorerenustez«goize-
an goiz atera eta honat
bueltan iristerako 17:00
inguru izaten dira. Heldu
batenlanegunarenpare-
koa da hori eta ttikienek
ere halaxe egiten dute.
Ezin dugu Doneztebera
erabat joan-etorrian ibili.
Batetik bestera mugitu
beharhorrekmugatuegi-
ten gaitu».

MENPEKOTASUNA
Eskolazkanpoko jar-

duerak ere herritik kan-
po egin behar izaten di-
tuzte «menpekotasun
handia sortzen dute ba-
tez ere garraio eta ordu-
tegiaridagokionez,edo-
zein jarduera, bilkura,
ekintza… egiten dela,
guztiakElizondonegiten
dira, hortaz, kotxearen
menpe gaude beti» ai-
patu duAinhoak.Nago-
rek ere lotura hori bade-
la dio, beraien kasuan
Donezteberekin «derri-
gorrezaterabehardugu
kotxeko karneta. Herri-
ra etortzen dira eta he-
menezdagoezer».Ara-

noko haurrek ere Goi-
zuetanegitendituztees-
kolazkanpokojarduerak
«etaazkenean,gurasook
ere ordu asko pasatzen
dituguGoizuetan.Baina
neurrihaundibatean,ho-
ri, Aranon azpiegiturarik
ez daukagulako da».

ARGAZKIA: AINHOA MARITORENA
08:55ean hartzen dute autobusa Anizko haurrek, Elizondorat joateko.

MUGITU BEHARRA
«Beraien lagunak bata
dantzan, bestea kirolen
batean... hasi direla esa-
nez etortzen zaizkizu eta
ezin diezu aukera hori
gabe utzi. Herri ttikietan
normalki gertatzen dena
da eta eskola bertan ez
badago are gehiago».
Nagore ESKUDERO

HERRIGINTZA ESKOLAK
«Eskolak gure herriaren
ezagutzan izan ditzakeen
zailtasunei laguntzeko
herrigintza eskolak sortu
ziren iaz. Herriko jendeak
herriko umeei beren ingu-
rua eta ezagutzak erakus-
teko polita izan da eta
sortu den materiala
eskolara eramaten saiatu
gara».
Xabier LEGARRETA
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«Haurrak arras nekatuak
etortzen dira, bidean den-
bora aunitz pasatzen dute»

Eskolarako joan-etorrian 20 kilo-
metroko bidea egin behar izaten
dute Ainhoaren bi seme-alabek
«Elizondoko Udal Eskolarat joa-
ten dira». Hamabost haur daude
herrian «Haur Hezkuntzakoak 8
eta Lehen Hezkuntzakoak 7.
Guztiak Elizondorat joaten dira,
bi izan ezik, horiek Zigako esko-
larat joatendira».Goizeko8:55ean
hartzen dute autobusa eta buel-
tan«17:00etanailegatzendirahe-
rrira,asteazkenetan lehenago jo-
aneta lehenagobueltatzendira».
Ibili eta buelta 40 minutu pasa-
tzen dituzte bidean, «horixe da
herrianeskolarikez izatearenon-
doriorikmakurrena.Haurrakarras
nekatuaketortzendira».Aldeona,
berriz, adin desberdinetako hau-
rrek elkarren artean duten lotura
dabereustez «joaneta etorri au-
tobusean elkarrekin egiten dute-
nez, autobusetik jaitsi eta denok
batera frontoirat joaten gara,
arratsalde guztia elkarrekin pa-
satzen dugu». Duela 40 urte bai-
no gehiago etsi zuten eskola eta
zer den ezagutu ez duen arren
iduritzenzaio«herrianbereanes-
kola izateak herriari bizitasuna
emanen liokeela, ikasketaproze-
sua ere desberdina izanen zela,
mugimendugehiagolegokeegun
guztian». Anizen egoera berezia
bizi dute egun «inoiz baino haur
gehiagobada, baina egoera hau
ezdanormala70biztanlekoherri
batean % 25a 11 urtez azpikoa
izatea ikaragarriabaita.Denaden,
egoerahauezdaetorkizuna.Ba-
liteke hemendik urte batzuetara
haur gehiago ez sortzea, hortaz,
etorkizunean ere eskolarik gabe
segiko dugula iduritzen zait».

Ainhoa MARITORENA AZKARATE

ANIZ. 2 HAURREN AMA

Nagore ESKUDERO BALEZTENA

ERATSUN. 2 HAURREN AMA

Xabier LEGARRETA ETXARRI

ARANO. 2 HAURREN AITA

«Herrian eskola dutenek
baino aukera gutxiago
dituzte gure seme-alabek»

Eratsundik Doneztebera kurbaz
beteriko18kilometrokobideaegi-
ten dute egunero «Haur eta Le-
hen Hezkuntzako sei ikasle eta
DBHkobidaudeherrian».Eratsu-
nen autobusa 08:20an hartu eta
bederatziak baino lehenxeago
iristen dira Doneztebera». Buel-
tan berriz, «bi egunez 16:00etan
ateratzen dira eta beste bi egu-
nez 16:30ean. Herrira iristerako
17:00 inguru izaten dira. Heldu
baten lanegun baten parekoa da
hori». Eskolaz gain, eskolaz kan-
poko jarduerak egiteko ere Do-
neztebera joan eta etorri ibili be-
har izaten dute «gurasook derri-
gorrez atera behar dugu kotxeko
karneta». Ibiliaren ibiliaz,azkene-
an «bai beraiek eta baita gu ere
ohitugara»dio.Egoerakaldeonak
erebaditu,«herri ttikia izanik,adin
desberdinetako haurrak elkarre-
kin ibiltzen dira jolasean. Lotura
berezi hori sortzen da eta Do-
neztebera joanda, beste herrie-
tako haurrak ezagutu eta haiekin
ereharremanadute».Semezaha-
rrenak eskolan hasi behar zuen
urtean itxi zuten Eratsungo es-
kola «lau ikasle ziren, legeak or-
deadiogutxienez5behardirela.
Horrenaurreanezindaezer egin.
Saiatuginenahalzenbideguztie-
tatik, baina ezin... legearen ara-
bera arrazoi zuten. Momentuan
penahandiaemanzigun,hurren-
go ikasturtean 6 ikasle izango
zirela bagenekien gainera, baina
egia da urte horretan ez zela
minimora iristen». Etorkizunera
begira «eskola berriz irekitzeko
esperantzarik ez dago. Horrega-
tik, herri giroa indartzeko zer-
bait antolatzeko asmoa dugu».

«Herrigintza eskolek gure
herriaren ezagutzan
sakontzea dute helburu»

«5 eta 9 urteko nexka eta muti-
koa» ditu Xabierrek eta egunero
Aranotik Goizuetara joaten dira
eskolara «batekoz beste 40 mi-
nutu» pasatzen dituzte bidean.
AutobusakGoikoHerria,Beheko
Herria eta Surorako joan etorria
egiten du eta gehienak etxez et-
xehartzenditu,«apartexeagodau-
den baserrietatik auzo bide ho-
rietara ateratzen dira autobusa
hartzeko». 3 urtetik 14ra bitarte-
ko 17 haur joaten dira Goizueta-
ra eta egoerak herri giroan duen
ondorioa «ez dela positiboa» dio
«herria hustu egiten delako bate-
tik eta eskola batek suposatzen
duen guztia galtzen delako bes-
tetik; lanpostuak, zerbitzuak...».
Herriarekin lotutakogaiak lantze-
rakoanhutsuneaere nabaritu zu-
ten eta hori betetzeko sortu ziren
iaz herrigintza eskolak. Guraso-
ak inplikatu dira eta egoera «na-
hiko natural bizi» dute «badaki-
gulako eskola propioa edukitzea
zaila dela». Eskola herrian eduki-
tzeko «Aranok bere gain hartu ez
lezakeen karga hartu beharko lu-
ke beharrezko azpiegiturak ber-
matzeko eta gainera ume kopu-
rua ere bermatu beharko litza-
teke.Goizuetakoeskolabi herrie-
tako umeak jasota txikia bada,
pentsa bitan zatituko bagina!».
Aranokgauregun«haurkopurua-
ri dagokionez momentu oso ona
bizi du eta lehendabiziko behar
dena horixe da. Baina belaunal-
di baten falta da kezkatzen gai-
tuena, orain 15-27 urte bitartean
beharko lituzketen gazte horien
hutsa beti nabarituko baitugu».
Hala ere, «eutsiko diogu herriari
eta bere izaerari, ziur nago!».

ONDORIOAK
Eskolan egitendiren

hainbaterreferentziaeta
adibidetan, herri ttiki
hauek albo batera gel-
ditzen dira aunitzetan.
Hizkeranbertanereba-
du eragina Ainhoaren
ustez «gure haurren ka-
suan eskolarat hasi di-
relarikeskuaramailaanitz
okertu da, Anizen era-
biltzen ditugun hitzak
baztertu dituzte ohartu
baitira Elizondon ez de-
la horrela solastatzen».
Zahagi dantzaren adi-
bidea aipatu du Xabie-
rrek, «Aranoko haurrek
Goizuetakozahagidan-
tzaoso ttikitatik ikasten
dute, aldiz, Goizuetako
hauretagazteaskokez
dakite Aranon zahagi
dantzaegitendenikere.
Halaere,orain irakasle-
ak kontzienteagoak
dira eta gauza horiek
lantzen hasi dira, esko-
lako ikasleen laurdena
Aranokoa baita».

ETORKIZUNA
Etorkizunera begira,

ez batzuek eta ez ber-
tzeekezduteherrianes-
kola irekikodenaren es-
perantzarik. Horregatik
herri giroaren mesede-
tan, Eratsunen «zerbait
antolatzekoasmoa»ba-
duteladioNagorek,«he-
rriko jendea kalera ate-
ra eta elkarrekin zerba-
it egiteko». Aranon, be-
rriz, lanean dihardute
azken urtean «herrigin-
tza eskolak egiten ditu-
gu,herrikojendeakherri-
koumeeiberen ingurua
eta ezagutzak erakus-
teko». Bertatik bertara,
autobusik hartu gabe.

ERREFERENTZIAK
«Haurren inguru hurbila
aunitz aldatzen da Aniztik
Elizondorat, erreferentziak
aldatzen dira; adineko
jendearekin harremana,
frontoian edozeinekin
egotea, etxeen izenak,
eskuara bera».
Ainhoa MARITORENA
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Sarako Gaztetxea 15. urteurreneko ospakizunetan
Duela hamar urte, 15. urteurreneko ospakizunetan zebilen Sarako Gaztetxea
eta hortaz aritzeko, Joanes Garcia Gaztetxeko presidentearekin izan zen TTIPI-
TTAPA. «Euskal kultura gazteengan zabaltzeko eta gazteek haien iritzia plaza-
ratzeko tresna egokia da Gaztetxea» aipatu zigun Garciak. Egoera txarrean zen
egoitza moldatzearekin hasi ziren Gaztetxeko sortzaileak, baina geroztik talde
famatuak ekarraraziak zituzten. Horren erakusgarri Ortziral Saindurako iraga-
rria zuten kontzertua, Suediako Clawfinger, Sarako BKBO, Kataluniako La Tro-
ba Kung fu eta Irungo Bad Sound System taldeekin.

Oihartzun eta burrunba handiarekin hasi du-
te Baztanen Zaindari ikusezina filmaren gra-
bazioa. Aitortuko dut ez dudala irakurri ez li-

buru hori, ez sail bereko bertzeak ere. Eta ez zaiz-
kidala batere erakargarriak egin, ez bakarrik gene-
roagatik. Baztan (edobertze lurralde bat, berdin dit)
mitifikatzekomodua, gezurrezko irudi bat eraikitze-
ko behar hori ez zait erakargarria egiten; are gehia-
go, horien kontra nago. Eta ez dut
zalantzarik turismoari, merkatari-
tzari eta bertze hainbati on eginen
diola honek guztiak (nahiz hemen-
gososikgehienakMadrilekoekoiz-
tetxe batek eramanen dituen).
Fikziotik dena izanen du filmak. Ez
dut uste bertako kultura eta hiz-
kuntza ezabaturik, ikusezin eginik
islatudaitekeenik lurraldebat,alegi-
azkoabadaere.Nahiagonukebest
seller baten promoziotik bizi beharrean, aberasta-
suna geure-geuretik sortzeko gauza bagina, dugu-
nari balioa emanez, estimatuz eta salduz. Baina gai
horretan ere, konplexuz beteak segitzen dugu. Be-
ti zaindarien zain, ikusezin egiten bagaituzte ere.

Ikusezina

Nire txanda
Jon ABRIL

Leire RETEGI FERNANDEZ
Leitzako txistularia

7urterekinhasi zen txis-
tuarekinetaegunPablo
Saratekontserbatorioan
erdi mailako 2. kurtsoa
ari da bukatzen. Her-
nanikoXI. txistulari gaz-
teen txapelketan talde-
kako saria lortu du.

Ane PETRIRENA
Sunbillako kirolaria

Espainiako junior mai-
lako txapelketan 200
metroko lasterketanur-
rezko domina lortu du.
Gaineraberemarkaper-
tsonala13zentesimatan
hobetu du, 24.46ko
denborarekin.

Arkaitz VICENTE
Berriz ere saritua Ordizian

Ordiziako Artzai Egu-
nean gaztaren erregu-
lartasunkalitatesaria ja-
so du berriz ere Sunbi-
llako Lizun gaztande-
giak, urte osoan eta ur-
tetan egindako lanaren
erakusgarri.

Sesamo auzoan bizitzeko aukera izan genue-
nok badakigu aski ongi hurbil eta urrutiren
artekoezberdintasuna:etxekobatenerrausin

ttikiena kanpotar baten minbizia baino larriagoa
da; norbait hil dela aditzen dugunean, oinazea ere
hurbiltasunaren araberakoa izan ohi da. Brusela
etaLahorekoatentatuek izandakooihartzunarekin,
hori ez dela umeen kontua bakarrik ikasi dugu.

Urrunekoa hurbilduz

Ezpala
Aitor AROTZENA
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ere»



Hauxe da azken astean Luzaideko Bolanten ba-
tzordeak planteatu digun galdera. Urte anitze-
tan eman den bazterketa publikoa eta onartua

mantendu behar den ala ez galdetuko dute. Bazter-
keta sexista-kolektiboa egiten segitu behar duten ala
ezharrozabaldudutekomunikabideetan, inongokon-
plexurik gabe, eta proposamenari kutsu aurrerakoia
eman nahian gainera. Naturaltasunez egin dute, na-
turalizatua daudelakoz emaztekien kontrako erasoak.
Eta batzuek diote, “herriko aferak dira eta bertako he-
rritarrek erabaki behar dute”, baina hori ere ez da ka-
sua. Diskriminazio hori ospatzera eta txalotzera kan-
potik heldu direnek ere parte hartzen ahal dute. Herri-
tar hauek, emakumeon eskubideak urratzen ahal du-
ten edo ez erabaki nahi dute, Nafarroako jendartea-
ren isiltasun konplizearen babesarekin.
Bolantenbatzordeak,Baztangomutil-dantzetanpasa-
tutakoa gogoan, Luzaidek galdeketa eta parekideta-
sunerakoborondateare-
kin auzia bertze modu
batera bideratzeko as-
moa omen du. Ez dugu
zalantzan paratzen ba-
tzuen borondatea, bai-
na auzia ez da inondik
ere konpontzen eskubi-
de urraketak demokra-
ziaz disfrazatuz, edota bertze eskubide urraketa ba-
tekin, eta horixe da Luzaidetik planteatu dena. Ema-
kumeokezdugubaimenikeskatubeharplazetanego-
teko; ez dugu onartu beharrik bertzeek ze jantzi be-
har dugun erratea; ez dugu onartuko ere, bertze ba-
tzuek gure eskubideak negoziatzea. Luzaiden ema-
ten ari dena, bazterketa sexista da, emakume guzien
kontrakoerasoada.Erantzunkolektiboaeskatzendu-
en eraso kolektiboa, erran nahi baita.
Luzaiden egindako galderetan “neskak” paratzen du-
en tokian “beltzak”, “ijitoak”, “homosexualak”, “tran-
sexualak” edota “errefuxiatu siriarrak” paratuko ba-
genu? Hau da, “ijitoak dantza taldean parte hartzea-
ren alde zaude?” Eta “Nola beztitu behar dute bel-
tzek?” Eta “Zein pertsonaia ordezkatu behar dute
transexualek?” Eskandalagarria litzateke, onartezina!
Egun batzuk pasa dira berria publiko egin zenetik bai-
na ez dugu ikusi galdeketa honen kontrako iritzi arti-
kulurik, ez ditugu martxoaren 8an pankarten gibele-
an egon diren ordezkari politikoak bidegabekeria hau
salatzen ikusi. Ikaragarria da, nola kasu honetan to-
kiko zein Nafarroako instituzioek ere, eskubideak ber-
matzeko duten erantzukizuna alde batera utzi duten.
Europako bandera Parlamentutik erretiratu den aste
berean, errefuxiatu siriarrekin gertatzen ari den esku-
bideen urraketa salatzeko, “pertsona guzien eskubi-
deak nagusitu daitezen” aldarrikatzeko. Logika hone-
tan, ez da Europakoa parlamentutik erretiratu behar-
ko litzatekeen bandera bakarra.

Emakumeon eskubideak,
herri galdeketen menpe?
Elurre IRIARTE BAÑEZ (Plazara Dantzara Ekimena)
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Kolaborazioak

Garizuma-haizea libre ibilki da fir-fir kanpo-
an. Ez dakit debozio askorik ekarriko ote
duen jendeaAsteSantuko funtzioetaraani-

matzeko, baina hotza behinik behin bai. Idortzen
ari da gure etxeko paretetan agertu zen euri-ne-
garra; bizi naizenziutate koxkorreanere frankobo-
ta baitu aurtengomartxoan. Automobila hartu, eta
herrira abiatu gara. Sagardolekuak bisitatu gogo
ditugu, baina ez pentsa kasaila bertzerik ez den
sagardotegi horietara joan nahi dugunik. Lau ba-
serritako ateetan jo dugu. Espezial hartu gaituzte
Soroan, Martintxeberrian, Eskribaueneko Bordan
eta Etxebertzean. Hango sagardogileekin solase-
an aritu gara presarik gabe. Nahi genuen jakin no-
la egiten duten edo zer gisa egiten zuten mama
gustagarria. Banaka-banaka dardaratu ditugu lau
gizon, arbolak balira bezala, eta hasi dira hitzak
parrastaka erortzen. Erakutsi dizkigute euren fa-
brika partikularretako erremintak: xixkia, ondas-
kia, dolarea, pisoia,
tina, barrika. Aipatu
dizkigute sagar kla-
seak, gezak eta ga-
ziak, eta haien ize-
nak: piko sagarra,
xarpa, geza xuria,
merkalina,andresa-
garra, xalaka, san
mar t i n saga r r a ,
xortxiko, patzulua.
Errandigutenolana-
hasten dituzten,
muztioa saminagoa
edogozoagoa izate-
ko, eta zer den sa-
gardoarengarra.Se-
kretuguziakezdizki-
gute kontatu, baina
badakigu ilargiari
erreparatzendiotela
botilatzeko tenore-
an. Etiketarik gabe-
ko sagardo paregabea probatu ere egin dugu, bi-
zitzaren eskolako irakasle jakintsuenek egina. Sa-
garra xehetu eta zanpatu ondotik gelditzen den
patsa aziendek gustura jaten duten bezala, guri
ere lau etxe horietan bildu ditugun hitzak eta isto-
rioak sagar umoak bezain gozoak iruditu zaizkigu.
Alde egin baino lehen, bueltaxka bat eman dugu
sagardegian barna. Ihartzen hasia zen arbolari tta-
ttarra kendu diogu: mihura puska bat. Eri bide da-
goenak ere ematen du ona. Atean paratuko dugu,
gaitzetatik libratzeko. Eskerrik asko, Felipe, Luis,
Joxejuan eta Martin! Zuengatik ez balitz, ez gina-
teke gauza izanen ezta zizarra, pitarra eta sagar-
doa bereizteko ere.

Sagardoaren grazia

Mikel TABERNA IRAZOKI «Kapi»

«Sagarra xehetu eta
zanpatu ondotik
gelditzen den patsa
aziendek gustura jaten
duten bezala, guri ere
lau etxe horietan bildu
ditugun hitzak eta
istorioak sagar umoak
bezain gozoak iruditu
zaizkigu. Alde egin
baino lehen, bueltaxka
bat eman dugu
sagardegian barna»

«Emakumeok ez dugu
baimenik eskatu behar
plazetan egoteko; ez
dugu onartu beharrik
bertzeek ze jantzi
behar dugun erratea»
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Etxean nahi ditugu
Idoia Alkorta. Joxe Martin Errazkin.
Oskar Goñi. Imanol Larrañaga. Xa-
bier Llucia. Josu Unsion. Ainara
Fresneda. Joxelu Etxeberria. Iñaki
Fagoaga. Andoni Sarasola. Enrike
Erregerena. Pako Etxebeste.
Bernardo Iparragirre. Bittor Jaure-
gi. Xipri Fernandez. Xotero Etxandi.
Jone Lozano. Joxe Jabier Nieto.
Mikel Nieto. Juan Mari Beloki. Josu
Iparra. JuanMiel Apezetxea. Iñigo
Elizegi.

-MikelKarrera.SotoDelRea-
len, Arantzatik 467 Km tara.
- Joseba Aranibar. Soto Del
Realen, Beratik 450 Km tara.
- Txistor Haranburu. Lanne-
mezanen, Saratik 210 Km ta-
ra.
- Igor Portu. Cordoban, Le-
sakatik 880 Km tara.
- Mikel Sansebastian. Mur-
cia II-n, Lesakatik 800Km ta-
ra.
- Mattin Sarasola. Jaenen,
Lesakatik 817 Km tara.
-JosebaIturbide.Fleuryn,Le-
sakatik 985 Km tara.
- Txus Goikoetxea. Sevilla II-
n, Uztegitik 980 Km tara.
- Ibon Fernandez Iradi. Lan-
nemezanen,Lesakatik230Km
tara.

Eta hauekin batera, etxetik
ehundaka eta ehundaka kilo-
metrotara beste 390 Euskal
Preso Politiko gehiago.

ETA-k borroka armatua
utzi eta lau urte baino gehia-
go pasa eta gero, espero ez
genuen jarrera bortitza aurki-
tu dugu estatuen aldetik. Eus-
kal Preso eta Iheslari Politiko-
en aurkako bortizkeria, jazar-
pena, zigor erantsiak…etenik
gabe, salbuespen neurriak
ezartzen dizkiete, eta haiekin
batera beren senideen sufri-
karioa areagotzetik etekin po-
litikoaateranahianaridiraMa-
dril etaParis.Etaegoera lazga-
rri honen aurrean, argi, garbi
eta ozen, aski dela esaten du-
gu. Aski dela eta etxean nahi

ditugulaEuskalPresoeta Ihes-
lari politiko guztiak. Eta horre-
tarako ezin gara inoren zain
egon, guk geuk, herriak eka-
rrarazi behar ditugu. Euskal
PresoPolitikoaketahauense-
nideakbabestuz,mugituz,an-
tolatuz, lanari ekinez.

Apirilaren 17an, Preso Po-
litikoaren nazioarteko egune-
an, eguerdiko 12:00etan, Bil-
bon eginen den manifestazio
nazionaleraetortzekodeiaegi-
ten dizuegu gutun hau sina-
tzen dugun preso politiko
ohiok. Gu, han izanen gara.

AMNISTIARENNORABIDE-
AN, EUSKAL PRESO ETA
IHESLARIAK ETXERA.

Xabinari
Lourdes TELLETXEA (Labaien)

Eskermila hainbertze urtez
herritarrei atenditzeagatik eta
urte guzi horietan emandako
tratu onagatik. Zure tiendara
hurbildu naizen guztietan ongi
atenditua sentitu naiz. Eskatu-
takoamomentunjasozetainoiz
denbora galduarazi gabe.

Oroitzen naiz ttikitan auni-
tzetan joan behar izaten ginela
etxekonahizbarridekomanda-
tuakegitera.Batzutanordutxa-
rretan ere bai. Hala ere Xabina,
zu beti irrifartsu eta gogo onez.
Atsontzenetik falta zinen mo-
mentu bakarra mezako ordua
zen;eta orduan ere, hau akitu
eta prisaka hartzen zenuen le-
kua mostradore atzean.

Zure tiendabeti irekia egon-
du da behar izan duen guztiei
laguntzeko, herritar nahiz kan-
potar. Bertan denetatik duzu:
jatekoa,jostekoa,janztekoa,su-
kaldekozeinlanerakobeharzen
edozer. Ez dira gutti izan zuri
esker libratutako afari, bazka-
ri edo gosariak.

Errango nuke Xabina, zuri
gehien gustatzen zaizuna de-
lahaurrak, ttikiak, tiendan ikus-

tea. Ez zara aspertzen ttikiei
bestak egiten eta beti esku-
betearekin ateratzen dira. He-
rriko haurrek beti ezagutu du-
te Xabina nor den.

Atsontzenekomostradorea
beti paper ttikiz beteta egoten
da. Kalkuladorarekin fidatze-
rik ez baitago! Paperak sumaz
beteta,numero ttiki-ttikiakegi-
nez taeskolan ikasibezala“se-
is yochocatorce, ycuatrodie-
ciocho, y tres veintiuna y me
llevo dos…”

11 eraso 12 erantzun
feministok prest!
Izargi ZUMARRAGA ETXANDI
(Baztango Bilgune Feministaren
izenean)

EuskalHerrikomugimendu
feministako kideek apirilaren
9an Gasteizen eginen dugun
indarkeria matxistaren aurka-
ko manifestazio nazionalera-
ko deia egiten dugu. 11 era-
so, 12 erantzun. Feministok
prest! lelopean. Egunean ze-
har antolatu diren ekintzetan
parte hartzera ere gonbidatu
nahi zaituztegu, kaleak betez.

Egunhonekhiruhelburudi-
tu: alde batetik, erasomatxis-
tak salatzea; bertzetik, azken
aldian ematen ari den mugi-
mendu feministaren kriminali-
zazioa salatzea eta bukatze-
ko, bortizkeria zer den, bere
modu anitzak eta nola identi-
fikatu, tratatuko dituen haus-
narketa bat eta debate sozial
bat sustatzea.

Apirilaren 9ko zita horri be-
girako atxikimendu kanpaina
bati ere hasiera eman diogu;
feministok prest!! logoarekin
argazkiak egin eta hauek sare
sozialetan #FeministokPrest
etiketaerabilizpartekatuzedo-
ta feministokprest@gmail.com
helbidera bidaliz.

BaztangoBilguneFeminis-
tatik aldarrikapen egun hone-

tan parte hartzera deitzen zai-
t uz tegu . ERASORIK EZ
ERANTZUNIK GABE!.
Informazio gehiago: www.fe-
ministokprest.wordpress.com

Moja eta whiskya
Itzulpena: Xanti BEGIRISTAIN
MADOTZ (Auritz)

98 urte zeuzkan irlandar
AmaNagusia,ohatzeanzego-
en hilzorian. Mojak inguruan
zeuden, haren azken bidaia
atseginagoa izan zedin. Saia-
tu ziren ematen esne beroa,
baina ez zuen nahi izan. Mo-
jatxo batek sukaldera eraman
zuen edontzi esnea, gogoratu
zuelako Eguberrietan norbai-
tek oparitu ziela irlandar boti-
la bat whisky eta esneari zu-
rrusta on bat jarri zion. Ama
Nagusiaren ohatze ondora
itzuli eta edontzia ahora hur-
bildu zion. Ama Nagusiak zu-
rrupadatxobatedanzuen,ge-
ro beste bat eta mojak ohar-
tzerako,den-dena irentsiazeu-
kan. Mojek honako hauxe es-
katu zioten:

- Ama, hil baino lehen, esa-
guzu,mesedez,zerorrenazken
jakinduria-hitza!

Ia-ia batere indarrik gabe,
pixka bat tentetu eta esan zi-
en:

-Ezezazuebehihori saldu!!!

Irakurleak mintzo

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

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

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

«Europarrok naturaren
oso pertzepzio okerra
daukagu. Guretzat
paisaia polita golf
zelai bat da: garbia,
txukuna… Zenbat
aldiz esaten da basoa
zikin dagoela sasi asko
dituelako, edo kexatu
gara ibaietako egur
hilaz ibaiari dakarkion
onuraz ohartu gabe?
Uholdeak gehienetan
ez dira gertatzen ibaia
zikin dagoelako,
ibaiertzak okupatu
ditugulako baizik».

Arturo ELOSEGI
EHUko ibaien ekologia tald.
ARGIA 2016.03.27

«Nik uste dut giltzarria
hurbiltasuna dela.
Jendeak etxeko heda-
bidetzat hartu du Xo-
rroxin. Parte hartzea
ere beti bultzatu du-
gu, eta nik uste dut
entzuleek estimatu
izan dutela hori. Jen-
dearen kezkak, zalan-
tzak eta bertzelakoak
zabaltzeko aukera
eman du Xorroxinek.
Erran daiteke sozialki
ere hari bat lotzen
duela Xorroxinek gure
eskualdean».

Josetxo APEZETXEA
Xorroxin Irratiko esataria
NAF.HITZA 2016.03.25

11 galdera labur

� Oihane KALDERON � Leitzako gaztea

Nor dugu Oihane Kalderon?
25 urteko leitzarra, nahiko saltse-
ra, erronkazalea, ezetz esaten ez
dakien horietako.
Saltsa guztietako perrexila?
Bai, haladiote...Beti diotnireegu-
neko 24 orduak tetris partida bat
diruditela. Lana, udala, kirola, ai-
sialdiauztartzekoagendaongian-
tolatu behar!
Zein afizio dituzu?
Musika, irakurketa eta bidaiatzea.
Hezitzailea zara.. hezitzaileak
berak, zertan hezi behar du?
Batetik, ikuspegizabal,enpatikoeta
aldi berean kritikoa izateko presta-
tu behar du. Bestetik, entzuten ja-
kitekoeta ibilbidea zeharkamarka-
tzekoprestatubehardu,prozesuak
bideratu behar ditu. Hezitzailearen
helburu nagusia pertsonen ahal-
duntzea lortzea da.
Zein da heziketa on baten oina-
rria?
Inklusioa, berdintasuna, autono-
mia, iniziatiba, umorea, ikasteko
grina, hankasartzekoaukerakon-
trolatuak izatea, ilusioak eraberri-
tzeko indarra eta begirada eralda-
keta sozialean izatea.
Eta zer dago soberan?
Aukeratzeko aukerarik ematen ez
duen heziketa zurrun, lehiakor eta
autoritarioa eta gizartean indarre-
an dagoen hipokresia.

Zer du soberan Leitzak?
Maxurrenean bizi diren lagunak.
Zer falta du?
Itsasoa.
Zerbeharduzuzoriontsu izateko?
Familia, lagunak, osasuna, bizi-
rauteko diru pixka bat, erronkak
eta ilusioak.
Zerk lotsarazten zaitu?
Momentu honetan Europak, per-
tsonak legez kanpokoak izan
daitezkeela sinestarazi nahi digu-
telako, batzuen bizitzak bestee-
nakbainogehiago
balio dutenaren
ideia bonbar-
datzen dute-
lako...
Amets bat?
Bakarra?
Munduari
biraematea.
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Antzezlan
herrikoi bat
sortzea
proposatu dute

TTIPI-TTAPA
Berako Euskara eta

Kultura Batzordeek,
Bortzirietako Euskara
Mankomunitatearekin
batera, antzezlan herri-
koi bat sortzea propo-
satu dute. Antzezlanak
Errepublikagaraiaabia-
puntutzat hartuta, gaur
arteko historia aztertu-
ko du, Espainiako Ge-
rra Zibila piztu zela 80
urte beteko direnean.
Antolatzaileekdiotenez,
«oroimena lur emanko-
rrean erein ahal dugun

hazia da. Arte adieraz-
penak nondik gatozen
etanongaudenkonpre-
nitzen laguntzenahaldi-
gute, urrutitik datozen
bizipenak askatzaileak
izan daitezen».

Sormen prozesua
herrikoia izanen da eta
bietapatangaratukoda.
2016an zehar presta-
kuntza garaia izanen li-
tzateke edo 2017ko
udaberrian herri ema-
naldia eginen litzateke.
Denboraldi honetan,
udaberrihondarreanha-
siz, bi tailer eginen lira-
teke. Alde batetik, oroi-
men tailerra eginen da,
hileko lehen eta hiruga-
r ren ortzegunetan,
16:00etatik 21:00etara
Beralandetan espazio

bat irekia izanenda,non
jendeak garaiari buruz
dakienaetaadierazina-
hi duena ematera ager-
tzekomodua izanendu-
en. Joan ezin duenari
bisita ere eginen diote.
Bildutako testigantza
horiek lan artistikoaren
inspirazioa izanen dira
eta tailerra jendeen ar-
teko ezagutza handi-
tzeko tresna ere.

Uda hasieran adie-

razpenartistikoaren tai-
lerramartxan jarrikoda,
ondokobetebeharrekin:
antzezlana egituratu,
aktoreenprestaketaeta
gainerako adierazpen
artistikoak. Tailerrean
parte hartzeko bi bal-
dintzaeskatzendituzte:
adierazpenerakogogoa
izatea eta euskara eza-
gutzea. Ez da adin mu-
garik izanen: edozein
herritakohau,gazteedo

helduek parte har de-
zakete.

Ekimenenpartehar-
tu nahi dutenek herri-
antzerkia@gmail.com
helbide elektronikora
idatzi behar dute edo
Bortzirietako Euskara
Mankomunitatera (948
634125)edoRamonAl-
bistur, ekimenaren zu-
zendari artistikoari (948
631162 edo 600
393193) deitu.

KULTURA � ANTZERKIA ETA OROIMENA UZTARTUZ

Arte
adierazpenaren
bidez oroimena
landu nahi dute

BERA

UTZITAKO ARGAZKIAK

Giro ederra izan dute San Jose Zahar Etxeko Aste Kulturalean
Martxoaren 14tik 20ra Aste Kulturala izan dute San Jose Zahar Etxean eta gi-
ro ederrean ospatu dute. Ehiza eta Arrantza soziedadean basurde jatea, Mikel
Iriarte eta Gabriel Canariasen eskutik musika kontzertua; talo tailerra eta das-
taketa, Herri Kirolak, bertso saioa umoretsua, Mus eta Partxis txapelketa eta
bukatzeko, dantza erakustaldia izan zuten.

Euskara
derrigorrezko
izatea jartzea
eskatu du

TTIPI-TTAPA
Berako liburutegiko

enkargatuarenlanpostua
oposizio-lehiaketabidez
betetzeko deialdia zu-

zenbide osoz deusezta-
tzekoalkateakNafarroa-
koGobernuariegindako
eskaera ahobatez be-
rretsi du Udalak azken
batzarrean.

2015eko irailaren
24ean batzarrean alka-
tearen izenean egin zen
eskaera eta orain berre-
tsi egin du erabakia He-
rriko Etxeak, deialdi ho-

ribertanbeherauzteaes-
katuz. Batzar hartan, li-
burutegi arduradunaren
lanpostuaren hizkuntza
perfilaplantillaorganiko-
an aldatzea eta euskara
merezimendu gisa izan
beharreanderrigorrezko
izatea jartzea eskatu zu-
ten eta horren ondotik,
lanpostua betetzeko
deialdi berria onestea.

Orain arte Nafarroa-
ko Gobernuak ez dio
erantzunikemanUdalak
eskatu zionari, baina,
udalari iruditzenzaiolan-
postudeialdihurazuzen-
bide osoz deusez dela,
konstituzioaren babesa
duten askatasunak eta
eskubideak urratzen di-
tuelako. Udalak lanpos-
tua betetzeko deialdia

ofiziozberrikusteaeska-
tu du, zuzenbide osoz
deuseztasunaaitortzeko
etaofiziozberrikusteho-
ri izapidetzen den bitar-
tean, Gobernuaren zer-
bitzuko liburutegiko ar-
duradunizatekolanpos-
tua oposizio-bidez be-
tetzeko deialdia etetea,
hautagaiei sor liezazkie-
keenkalteaksaihesteko.

GIZARTEA � AZKEN UDAL BATZARREAN

Liburuzainaren lanpostu deialdia
deuseztatzeko eskaera berretsi du Udalak
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GIZARTEA � APIRILAREN 9AN

Gure Txokoako
batzar orokorra
larunbatean
eginen dute
Iamoteneko
egoitzan,
19:30ean lehen
deialdian eta
20:00etan
bigarrenean

TTIPI-TTAPA
Urteroko moduan

Gure Txokoa elkarteak
bere bazkideei deialdia
zabaltzen die apirilaren
9an Iamoteneako egoi-
tzan eginen den Ohiko
BatzarOrokorreanpar-
te hartzeko. Lehenbizi-
kodeialdia larunbatean
19:30ean izanenda,eta
20:00etan, bigarrena.

Gai ordenari dago-
kionez, hasteko, 2015-
eko maiatzaren 20ko
Batzar Orokorreko ak-
ta irakurriko da, eta
bazkideekonartukodu-
te, ontzat jotzen badu-
te. Ondotik, sail ezber-
dinetakoarduradunekin
batera, 2015eko ekin-
tzen inguruan solastu-
ko da, 2015eko kontu-
en balantzea aztertuko
da, eta 2016rako au-
rreikusiakdaudenekin-
tzak aipatuko dira, ber-
tzeak bertze. Azkenik,
galde-eskeen txanda

izanendabatzarraribu-
kaera emateko.

Liburuaren
Eguneko ekitaldiak

Liburuaren Nazioar-
teko Eguna ospatzeko
bi ekitaldi antolatu di-
tuzte herri liburutegian.
Apirilaren 8an, ortzira-
lean 17:30ean Kulun-
kantauri 3 eta 9 urte ar-
tekohaurrentzako ikus-
kizuna eskainiko dute.
Hilaren 22an, ortzirale-
an17:30ean,El viaje de
las letrasemanaldia iza-
nenda.Ondotik, Irakur-
keta istant batean ar-
gazki lehiaketako sari
banaketa eginen dute.

Mendi Maratoi
Erdia ikusteko
ibilaldiak

Apirilaren 17ko pro-
baren berri zehatza to-
patuko duzue kirol orri-
aldetan, baina ikusle
moduan ere bada egun
horretan giharrak mu-
gitzeko aukera. 08:30-
ean Bera-Larun-Bera
eskursioa abiatuko da
eta (14 kilometrokoa)
eta 09:00etan Bera-
Usatitak-Landagañeta-
Bera eskursioa (10 ki-
lometrokoa). Larun eta

Usatitan korrikalariak
animatu eta berriz ere
helmugaratzen ikuste-
ko aukera polita.

Udalbiltzan
sartzeko eskaera

Udalbiltza Partzuer-
goa zein bere estatu-
tuekin bat egitea eta
bertan sartzeko eskae-
ra luzatzeko espedien-
teari hasiera eman dio
Udalak. Josu Iratzoki
alkatearen erranetan,
«Udalbiltzarenhelburua
da Euskal Herriko uda-
lakbiltzeaelkarrekin la-

na egin eta laguntzeko.
Azken urteetan geldirik
egon da, partaide ba-
tzuk kartzelatu zituzten
eta, orain, berpiztu da
berriro».

Proposamenarenal-
debozkatuzutenEHBil-
duko 6 zinegotziek eta
Herrirako hiruk. Herri-
rako German Castillo
abstenitueginzen.Era-
baki hori azaltzeko e-
rranzuenez, «Nafarroa-
ko Udal Federazioaren
antzekoa da, politika
tendentzia bakoitzak
bereerakundea
sortzen du».

BERA
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ARGAZKIA: A. AROTZENA

10 Tona janari eman diote Martikoko langileek Elikagai Bankuari
Martiko enpresako langileek 10 Tona produktu eman dizkiote martxoaren 18an
Nafarroako Elikagai Bankuari. Joan den otsailaren 26an elkartasun eguna egin
zutenMartikon, eta langileek opor egun bat erabili zuten pate, mousse eta aha-
te-konfita bezalako janarien 10 Tona produzitzeko. Gisa honetako lehen eki-
mena izan dela onartu dute eskerturik Nafarroako Elikagai Bankukoek.

Ba al zenekien
Transgenikorik gabeko herria dela Bera, Uda-
lak Amigos de la Tierra, CECU, COAG, Ekolo-
gistakmartxan, Greenpeace eta Hazien Sarea
elkarteek bidalitako idatzia ahobatez onartu
ondotik. Udalaren menpe dauden arlo eta gu-
neetan glifosatoa erabiltzeari utziko zaio eta
produktu ekologikoak, gehienbat bertakoak
kontsumitzearen alde eginen da.

?

Oneka marrazoa
igandean
Ene kantak taldearen
Oneka marrazoa hau-
rrentzako ikuskizuna
antolatu du Labiaga
ikastolak apirilaren
10ean , i gandean
17:00etanKulturEtxe-
an. Sarrera 5 euro or-
daindu beharko da.

Magia ikuskizuna
haurrentzako
Oliver magoak hau-
rrentzako magia ikus-
kizuna eskainiko du
apirilaren 17an, igan-
dean17:00etanKultur
Etxean. Sarrera 5 eu-
ro ordaindu behar da.

Esnearen Liga
Berako taldearen hu-
rrengobileraapirilaren
25ean, astelehenean
17:00etan eginen du-
te Beralandetan eta
Nola hasi elikadura
osagarriarekin bularra
ematendudanbitarte-
an? gaia landuko du-
te. Bilera irekiak eta
doakoak eta haurrak
ere ongietorriak direla
jakinarazi dute.

� FLASH



Tantirumairu,
Zumaia,
Getaria eta
Tolosako ttikiak
ariko dira
dantzan

Aitor AROTZENA
Tantirumairu Euskal

Folkloredantza taldeak
Udalaren laguntzaz an-
tolatuta Tantirudantza
jaialdiaospatukodaapi-
rilaren 17an. Herriko
Tantirumairudantza tal-
dekoneska-mutikoekin
batera, Zumaiako Txo-
ri txiki dantza eskola,
Getariako Gure Txeru
eta Tolosako Udaberri
taldekoak ariko dira.

Goizeko 11:00etan
kalejira eginen dute tal-
deekbakoitzakbere al-
detik. 12:15ean Zubi-
gainekoa dantzatuko
dute herriko dantzariek
etaondotikplazanbildu-
kodira lau taldeaksaioa
eskaintzeko. Kanpoko
dantzariak herrikoen
etxeetara joanen dira
bazkaltzera eta ardura-
dun eta musikariek el-
karrekinbazkaldukodu-
te.17:30eanplazanPo-
rru DJ-a haurrentzako
erromeria izanenda.Eu-

ria eginen balu frontoi-
an eginen da.

Gasteizera bidaia
antolatu du San
Fermin elkarteak

San Fermin erretira-
tuen elkarteakGasteiz-
era bidaia antolatu du
apirilaren 21erako. Pla-
zatik 08:00etan abiatu
etabideangelditukodi-
ra gosaltzera. Añana-
Gesaltzanerromatarren
garaikogatzagak ikusi-
kodituzteetageroGas-
teiz bisitatuko dute.
BazkariaLaBilbaina ja-
tetxeaneginenduteeta
bazkalondoanerabaki-
ko dute Gasteiz bisita-
tzen segitu edo herrira-
ko bueltan Tolosaldean
gelditu. Txartelak apiri-
laren 14a arte har dai-
tezke egoitzan, 35 eu-
ro ordainduz (Añanako
sarrerak barne direla).

Bertzealdetik,otsai-
laren 15ean jokatu ga-
be gelditu zenmus txa-
pelketaapirilaren18an,
17:00etan hasita joka-
tuko da.

Neskatoak
dokumentala

Jon Abrilek zuzen-
dutako Neskatoak do-

kumentala ikustekoau-
kera izanen da apirila-
ren 9an, larunbatean
19:00etanHarriondoan.

Zahar Etxean
kontzertua
AndraMari Zahar Etxe-

an kontzertua eskaini-
ko dute Jose Ignacio
Muruak eta Alberto Al-
varezekapirilaren18an,
astelehena, 17:00etan,
Elkarr izan laguntza
emaile taldeak antola-
tuta.
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KULTURA � APIRILAREN 17AN

Tantirudantza
jaialdiak hainbat
dantzari bilduko
ditu herrian

ARGAZKIA: A. AROTZENA

Txamukos mariatxi taldeak lehen diska aurkeztu du
Txamukosmariatxi taldeakBidean topatuko gara bere lehen diska aurkeztu zu-
en martxoaren 19an, jendez lepo zegoen Harriondoa Kultur Etxean. Aurkezpe-
na ez zenmusika emanaldi hutsa izan, antzezle talde batek bere ikuskizuna ere
eskaini baitzuen, diska osatzen duten hamalau kantuak aurkezteko.

ARGAZKIA: A. AROTZENA

Musika Eskolako ikasleen Udaberriko Kontzertua Harriondoan
Hiruhilabeteari bukaera emateko eta Aste Santuko oporrei ekiteko Udaberriko
kontzertua eskaini zuen Musika Eskolak martxoaren 22an Harriondoan. Bana-
ka, binaka eta taldeka jo ondotik, emanaldia borobiltzeko, musika tresna
taldeak eta abesbatza ttikiak elkarrekin eskaini zituzten hiru abesti.

Ba al zenekien
Giltzarri Abesbatza-
ren20.urteurrenaren
baitan Haur Kantari-
en Topaketa eginen
dutela hilaren 16an.

?



Usoak sarean
erakusketak
ere bisitarien
arreta piztu du

Irune ELIZAGOIEN
Azken urteetan be-

zalaMirenVicenteegon
da turismo bulegoan
gerturatutakoturistei in-
formazioa helarazten.
Herriko landetxe guzi-
ak beteta, jende mugi-
mendu handia sumatu
da herrian Aste Santu-
ko egunetan. Lehengo
urtean baino jende ge-
hiago pasa da turismo
bulegotik,denetara220
pertsona5egunez. Tu-
rista gehienak gipuz-
koarrak izan dira baina
bizkaitarrak, Nafarroa,
Bartzelona, Madril, Va-
lentziaetaZaragozako-
ak ere izandira. Aurten,
berrikuntza bezala, sa-

rebidezkoaitzinakoehi-
zasistemaazaltzendu-
en Usoak sarean era-
kusketa ikusgaiegonda
kultur etxean eta Hen-
ryErrandoneakazalpe-
nak ere eman ditu. Ho-
ribukatzeko,paletaegi-
ten erakustaldia eskai-
ni zuten Iñaki Zubietak
eta Gerardo Danborie-
nak Kultur Etxeko ata-
rian.

Mendi ateraldiak
Apirileko igandeeta-

rako, Larraburua elkar-
teak, mendi ateraldiak
prestatuditu.Hauekdi-
ra burutuko diren irtee-
rak:Apirilaren10eanIru-
bela kaskora, apirilaren
17anLaruneraetaazke-
nik, apirilaren24anBai-
gorri herrira. Irteera
guztiak herriko plazatik
abiatuko dira
goizeko8etan.
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GIZARTEA � TURISMO BULEGOAN 220 BISITARI

Jende aunitz
ibili da herrian
Aste Santuan

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

San Jose Zurginaren Kofradia
Urtero bezala, San Jose egunaren hurrengo igandean, kofradiako kide bakoi-
tzak bere urteko kuota ordaintzeko aukera izan zuen Elutsa ostatuan. Kofradia-
ko kide bat hiltzen denean, meza ateratzen zaio eta horren kontuak egiten di-
ra egun honetan.

ETXALAR

ttipi-ttapa | 659 zk.

2016.04.07

Ba al zenekien
Etxalar estatuko herririk politena izendatu zu-
tela 1969 urtean.

?
ARGAZKIA: NAFARROAKO PARLAMENTUA

Goitiko argazkian, Iñaki Zubieta eta Gerardo Danboriena, paleta egiten erakustaldia
eskaintzen, telebista kameren aitzinean. Beheitian, Henry Errandonea, sare bidezko ehiza
sistemari buruzko azalpenak ematen.



ARANTZA
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Poteoak izanen
dira eguerdian
eta ilunabarrean
eta bazkaria
Ekaitza
Elkartean

Nerea ALTZURI
Helduenbertsoesko-

lenartekohartu-emanak
bulkatzeko asmoz jaio
zen Bertso Truk ekime-
na joan den azaroan.
EuskalHerrikobertsoes-
kolen arteko desafioak
dira eta eskualdeari da-
gokionez,lehenbizikohi-
tzorduaLesakaneginzen
etabigarrena,herrianiza-
nen da larunbat hone-
tan, apirilak 9.

Bortzirietako Bertso
Eskolak eta Algortako
Bertsolari Eskolak har-
tuko dute parte. 13:00-
etanpoteoaabiatukoda
Aterpetik.Ondotik,baz-
karia eginen dute Ekai-
tza E lkar tean eta
18:30eanbertzepoteoa
eginenduteherrikoosta-
tuetan barna.

Akatsak zuzenduz
Aitzinekoalean,maia-

tzaren 13tik 15era anto-
latutakomendiareningu-
ruko egitarauaren berri
emangenuen.Mendilas-
terketa lehenbizikoaldiz
eginen da maiatzaren
14an;etaVIII.mendiitzu-
lia izanendamaiatzaren
15eaneginendena.Bar-
katu eragozpenak.

KULTURA � BERTSO TRUK EKIMENAREN BAITAN

Bortzirietako eta
Algortako bertso
eskolen arteko
desafioa
larunbat honetan

ARGAZKIA: JOSE RAMON AMOROS

Txamukosekin afari musikatua
Joan den martxoaren 25ean, ortziralean, mariatxi gau jendetsua izan zen Ater-
pen. Txamukos mariatxi taldeak Bidean topatuko gara bere lehenbiziko diskoa
aurkeztuzuenafalondoanetabertanzeudenakgusturaegonzirenemanaldiare-
kin gozatzen.Gogoratu, iaz, herriko inauterietan taldeakberedebutaegin zuela.
Taldean, Beñat Mitxelena eta Jon Koldo Arburua herriko musikariak daude.

UTZITAKO ARGAZKIA

Lan gaua mendi ibilaldi jendetsua
Bidasoko Kontrabandisten Bidea elkartearen ekimenez antolaturiko Lan Gaua
mendi ibilaldi gidatuan, 115 lagunek hartu zuten parte joan den martxoaren
19an. Egunez, giro euritsua izan bazen ere, gauez, ateri mantendu zen eta giro
paregabea izan zen mendian ibiltzeko. Herritik abiatu eta Argatsora joan ziren.
Gero Sastrinetik barna On Jabierren gurutzera; handik Goiko Gainera eta gai-
nez gain, Zepurura ailegatu ziren. Bulatsikira etorri eta bago erreldoan barna,
Argatsora itzuli ziren. Larrainenbordako gainekaldetik, Salbatorara, ondotik he-
rrira jautsi eta akautu zuten ibilaldia. Hiru ordu pasatxoko ibilaldian, zenbait gel-
dialdi egin zituzten eta mutiko kozkorretan kontrabandoan aritutako Josetxo
Taberna eta Jabier Etxeberria herritarrek eta Xanti Elizagoein etxalartarrak kon-
taturiko pasadizoak eta azalpenak aditu zituzten. Bulatsikin, gainera, zenbait
lagunek aktore lanak egin zituzten, kontrabando garaiko egoera bat antzeztuz.
Ibilbide gidatuaren akabailan, Aterpen, txokolate beroa opil, bizkotxo eta ma-
dalenekin hartu zuten.

Ardurak banatu ditu Ekaitza Elkarteko Zuzendari-
tza Batzorde berriak. Horren arabera, Julen Oskoz
izanen da ondoko bi urteetan lehendakaria, Juani-
taLarraldelehendakariordeaetaEuskaraBatzorde-
koarduraduna,XabiEtxagueidazkaria,MaiterePa-
golaetaGaizkaAlmandozdiruzainak,AitziberAlman-
dozetaIdoiaEtxeberriamantenimenduarduradunak,
AmaiaApaolazaeta Imanol Lukanbiokirolaetakul-
turakoak eta Andoni Mitxelena bodegeroa.

Julen Oskoz izendatu dute Ekaitza
Elkarteko lehendakari berria
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Proposamenak
apirilaren 26a
baino lehen
aurkeztu behar
dira

TTIPI-TTAPA
Uda hurbiltzen dela

ohartuta, 2016ko den-
boraldian igerilekuan
funtzionamendu lanak
esleitzeko lehiaketadei-
tu du Igantziko Udalak,
sorosle lanak izan ezik.

Udakodenboraldian
igerilekuen manteni-
mendu, garbiketa eta
funtzionamendu lanak
eramateko da deialdia
eta hasierako prezioa
1.500eurokoa(BEZbar-
ne)denboraldiosorako,
ekainaren11tik irailaren
11 bitarte, biak barne.

Proposamenak aur-
kezteko epeaapirilaren
26ko eguerdiko 14:00k
arte dago zabalik. Bal-
dintzen plegua Igantzi-
ko udal idazkaritzan in-
teresatuen eskura da-
go.

Sarrolako
sarrerako
bihurgunean
hondarrik ez

Sarrolako sarrerako
bihurguneanbelarraeta
hondarrak botatzen di-
raherriko lurzatian.Uda-
lakkartela jarribehardu,
horrelako zaborrik eta
bertzelakorik ere ez bo-
tatzea eskatuz. Be-
gibistakoa eta gizale-
gezkoabadaere, lurho-
ri zabortegi moduan ez
erabiltzea eskatzen da.

GIZARTEA � EKAINAREN 11TIK IRAILAREN 11RA

Igerilekuko
lanak udan
hartzeko
aukera eman
du Udalak

IGANTZI

UTZITAKO ARGAZKIAK

Herriko gaztetxoek parte hartu dute Herri Kirol Jokoetan
Nafarroako Herri Kirol Jokoetako finala jokatu zen martxoaren 20an Berrioza-
rren eta bikain ibili ziren azken saio horretarako txartela lortua zuten herriko ki-
rolariak (bertze taldea finalaren atarian gelditu zen, 16 talderen artean seigar-
ren izan baitzen lehenbiziko fasean). Proba konbinatuan, kimu mailan (11-12
urte) laugarren izan zen Igantzi B eta haur mailan (13-14 urte)hirugarren Arar-
tziri (Araxes, Igantzi eta Artzanegiren artean atera duten taldea).
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Turistak ibiltzen
diren tokietan
banatu dira
7.000 ale

TTIPI-TTAPA
Baztan, Bidasoa eta

Xaretako Aisialdia eta
GastronomiaGidaargi-
tara eman berri du TTI-
PI-TTAPAk. Bertan, in-
guru honetako 85 bat
jatetxe, ostatu, komer-
tzio eta aisialdirako
enpresen eskaintzaren
berri ematenda60orri-

aldetan (azkeneko edi-
zioetanbaino20gehia-
go), bakoitzak eskain-
tzen dituen berezitasu-
naketazerbitzuakazal-
duz hiru hizkuntzatan,
euskaraz, gaztelaniaz
eta frantsesez.

Modu berean, herri-
kaantolatuadagoenez,
herri horrek eskaintzen
dituen zerbitzuen berri
ereematendu,halano-
la, frontoia, igerilekua,
supermerkatua, gaso-
lindegia, autobus zer-
bitzua, lo egiteko tokia,
turismo bulegoa, osa-

sunetxeaedofarmazia-
rik baden jakinaraziz.
Baztan-Bidasoaldeko
mapa bat ere badu.

7.000 ale argitaratu
dira,ohibaino1.000ge-
hiago, turistak ibiltzen
diren tokietan banatu
zirenakAsteSantuabai-
no lehen, jendeak har
dezan eta bazkaltzeko
edoafaltzekoplanaegi-
ten lagungarri izateko.
Eraberean, iragarkia ja-
rri duen jatetxe-ostatu
bakoitzean ere utzi di-
ra ale batzuk bezeroen
artean banatzeko.

GIZARTEA � TTIPI-TTAPAREN ARGITALPENA

Aisialdia eta
Gastronomia Gida
argitaratu du aurten ere

BAZTAN-BIDASOA

Lanak
maiatzaren 20a
baino lehen
aurkeztu behar
dira Berako
kultur etxean

TTIPI-TTAPA
Berako kultur Ba-

tzordeak eta Bortzirie-
tako Bertso eskolak,
EuskaraMankomunita-
tearen laguntzarekin,
Baztan-Bidasoaldeko
29. Bertso paper lehia-
keta antolatu dute,
Baztan-Bidasoa inguru-
an bizi direnentzat. La-
nakBerako kultur etxe-

an aurkeztu behar dira,
maiatzaren 20a baino
lehen,gisahauetako le-
hiaketetan ohikoa den
sistema erabiliz.

Euskarazko, jato-
rrizko, argitaratu gabe-
koetabertze lehiaketa-
ren batean saritu ez di-
ren bertsoak onartuko
dirabakarrik etanorbe-
rakaukeratukodugaia,
doinua eta neurria.

Ohi bezala, parte
hartzaileak laumailatan
banatu dituzte: A mai-
la: 10 urte artekoak.
Bertso bat edo bi kopla
osatu beharko dituzte.
Saria: trofeoaeta50eu-
ro (lehenengoak)eta tro-
feoa eta 30 euro (biga-

rrenak). Bmaila: (11-14
urte) Bi bertso edo lau
koplaeginbehardituzte.
Saria: trofeoa eta 100
euro irabazleak eta tro-
feo aeta 70 euro bigar-
renak. C maila: (15-18
urte) lau bertso osatu
beharko dituzte. Saria:

trofeoa eta 150 euro le-
henengoak eta trofeoa
eta 120 euro bigarre-
nak. D maila: 18 urtetik
goti. Gutxienez 8 ber-
tsoeginbeharkodituzte.
Saria: trofeoa eta 200
euro garaileak eta 150
euro bigarrenak.

Bortzirietako bertso
eskolak izendatuko du
epaimahaia eta sariak
hutsik utz ditzake, bai-
ta sari bereziak eman
ere. Ekainaren 3an, or-
tziralea, izanen da sari
banaketa Berako Kultur
Etxean 18:00etan.

KULTURA � BERAKO KULTUR BATZORDEAK ETA BORTZIRIETAKO BERTSO ESKOLAK ETA EUSKARA MANKOMUNITATEAK ANTOLATUA

Baztan-Bidasoaldeko XXIX.
Bertsopaper lehiaketa abian da

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Julen Zelaietak irabazi zuen iaz
maila nagusian eta gitarraren
laguntzaz kantatu zituen bertsoak.
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Maider PETRIRENA
Ulibeltzak Elkarteko

bilera orokorramartxo-
aren 19an egin zuten.
Gainagusietakobat jun-
taaldaketarenaizanzen.
Bi urte pasa ondoren,
MikelArrieta,MikelArre-
txea,EstebanKorta,Ha-
ritz Arriola, Iosu Apez-
tegia, Joseba Apez-
tegia, Pablo Maritxalar
eta LeireSanzberrok u-
tzi dute junta.Bileraho-
rretan bozkatuenak eta
horren ondorioz bi ur-
tezorain juntanegonen
direnakJosetxoApezte-
gia, Jose Vicente Alzu-
ri,XabierEspelosin,Ga-
rikoitz Aiesa, Amaia
Apezetxea, Irune Agi-
rre, Daniel Bertiz eta
UnaiBertiz dira.Bi baz-
kidek baja eman dute
eta hiru berri sartu dira.

Kantu zaharren
Eguna

Ariztigainkanpinean
Kantu Zaharren Eguna
antolatudutebosgarren
aldiz, apirilaren 16an.
Bazkaria14:00etan iza-
nendaetabazkariaren,
afariaren eta liburuaren
prezioa, 48 euro. Angel
MariezkurrenaetaAitor
IbarraJalisko izanendi-
ra kantuengidari, Fran-
cisco akordeolariaren
laguntzarekin.

Pintxoaren Astea
Ariztigain, Itturburu,

FondaetaBustitz osta-
tuek beraien IV pintxo
astea ospatu dute.
Guztira1.719pintxosal-
duzituzteneta irabazlea
Ariztigain kanpineko
Karrillera izan zen. Ma-

gra eta bi ardo botila-
ren irabazlea argazkian
ageri den Ibai Karballo,
Aurizberrikoa izan da.
Zorionak.

Joku topaketa
Malerrekako herrie-

takoeskolek joku topa-
keta ospatu zuten sei-
garren urtez segidan
Sunbillan martxoaren
22an. Sei eskoletako
ikasle eta irakasleak el-
kartu ziren.Taldeetan
banatu etabatzuk fron-
toian zakurren erakus-

taldia ikusten zuten bi-
tarteanbertzeakplazan
jokoak egiten aritu zi-
ren. Bazkal ondorenDJ
Porrurekin dantzan ari-
tzekoaukera izanzuten
frontoian. Eguraldiak
ederki lagun zien eta
ederki pasatu zuten.

GIZARTEA � MARTXOAREN 19KO BATZARRA

Junta berritu
dute Ulibeltzak
elkartean

SUNBILLA

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA

Herriko hiru talde Haur Kantari Jaialdian
Eskolako hiru taldek Lakuntzan ospatu zen haur kantu jaialdian parte hartu zu-
ten. Lehenengo taldea LHko 1. eta 2. mailakoek osatzen zuten, bigarrena LHko
3. mailakoek eta hirugarrena LHko 4, 5. eta 6. mailakoek. Hauek Ta-
fallan apirilaren 30ean berriz ere abesteko aukera izanen dute.

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA

Ortziral Santuko prozesioa
Ortziral Santuanprozesioaburutu zen.Hasieran12
apostoluak beraien palmekin eta ondoren pausu-
ak. Aurten inoiz ez bezala ilunduta egin zen eta ha-
gitz polita izan zen. Aste Santu honetan eguraldi-
ak lagundu du eta jende aunitz ibili da.

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA

Haurrendako jokuak Ariztigainen
AriztigainKanpineanurtero bezala haurrendako jo-
koakantolatu ziren.Eguraldiak izugarri lagunduzu-
en martxoaren 27an eta haur pila elkartu zen joko-
ak egitera. Ondoren txokolatada, patatak eta haur
bakoitzari goxokiz betetako poltsa banatu zieten.

Ba al zenekien
Martxoaren 20an Aiegin 22,700 kilometroko II
MontejurraJurramendiTraileanpartehartuzu-
tela Eneko Herrera eta Iñigo Arrieta herrita-
rrek. Kirolarekin segituz, Koldo Herrerak Caja
Ruralek antolatzen duen BTT martxen lehen
karreranbosgarrenpostua lortu zuenTuteran.

?
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Apirilaren 27ra
arte aurkez
daitezke lanak

Marga ERDOZAIN
San Pedrotako bes-

tak iragartzeko Udalak
kartel lehiaketa antola-
tu du. Lehiaketa hone-
tan parte-hartzea ide-
kia da eta interesatuak
apirilaren 27ra arte iza-
nen dute lanak aur-
kezteko aukera. For-
matuaeta teknikari da-
gokionez honako oina-
rriak errespetatu behar
dira: lanakA3 tamainan
inprimatukodira (29,7x
42 zm.) eta formatu di-
gitalean aurkeztu be-
harko dira, 240 gutxie-
nezko erresoluzioaz.
Nahitaez,Doneztebeko

bestak, ekainaren 28tik
uztailaren2ra testua izan
behar dute. Teknika,
berriz, librea izanen da.
Pertsona bakoitzak lan
bakarbataurkeztenahal
du. Lana sinatu gabe
entregatuko da eta la-
narekin batera sobre
itxibateanegilearen izen
abizenak eta kontaktu-
rakotelefonoaedo/pos-
ta elektronikoa agertu
beharko dira.

BILERA IREKIA
Bestetakoprograma

osatzeko, Udalak dei-
tuta, bilera bat egin da
herritarren nahiak eta
ekarpenak jasoz.Aurre-
kontuakaztertueta idei-
ak landuz aletuko da
programa.Bilerahorre-
taz gain, on-line egite-

ko inkesta bat ere luza-
tu zaie herritarrei.

ALDIZKARIA ERE
MARTXAN

Urteroegitendenbe-
zala, aurten ere beste-
rakoaldizkariamartxan
da.Edukieidagokionez
hainbat ideia dagoene-
kobadaudenarren, au-
keraemannahi zaiehe-
rritarrei ekarpenak egi-

tekoetaartikuluak idaz-
teko. Azalaren diseinu-
rako,berriz, aurrekour-
tetan bezala, Lehen
Hezkuntzako 6. maila-
ko ikasleei zuzenduta-
ko lehiaketaantolatuda.
Edukiak, azala, progra-
maetapublizitatea,osa-
garri guzti horiek ongi
nahasita itxuratuko da
etxe guztietara ailega-
tuko den aldizkaria.

GIZARTEA � ALDIZKARIA ERE MARTXAN

Bestetako kartel
lehiaketa
antolatu du
Udalak

DONEZTEBE

UTZITAKO ARGAZKIA

Sagardo Egunak izan dira aurten ere Aste Santuan
Aste Santuaren balorazioa egitean aipatzen ahal da bailara osoan bezala gu-
rean ere bisitari anitz izan dugula, aurreikuspen onak hobetuz. Azpimarra-
tzeko modukoa izan zen Sagardo Egunetako giroa ere. Larunbatean karrikak
ibilgailuentzat itxi ziren eta gehienentzat hagitz erabaki zuzena izan da. Kan-
potik etorritakoek ez zuten galdetzen karrikak zergatik ziren itxita. Azken fine-
an hainbat tokitan erabaki hori aspaldi hartu zen eta denborak erakutsi du onu-
ra gehiago dakartzala alde txarrak baino. Balorazioa ona izanda, beharbada
hausnarketarako aukera emanen digu: gure alde zahar ederra ederragoa eta
biziagoa izaten ahal da kotxerik gabe?

Kinto bestak
Kinto besten egunak
ezarriak daude. Gazte
gehienek apirilaren
23an eginen dute eta
hain gazte ez direnek
30a aukeratu dute.

Udal mozioak
EH Bilduk aurkeztuta,
Idomeniko eta oroko-
rrean errefuxiatuen al-
deko mozioa eta Bru-
selako atentatuen au-
rreangaitzespenaadi-
eraziz aurkeztutako
mozioa aho batez
onartu ditu Udalak
martxoaren 29ko bil-
kuran.

2015eko zuhaitzak
2015ean ja io tako
umetxoek, familiak la-
gunduta, zuhaitzbana
landatzekoaukera iza-
nen dute apirilaren
17an.

Mendi Abesbatzak
Atarrabiako Abesba-
tzen III. txapelketan
parte hartuko du api-
rilaren 24an.

� FLASH

M. ERDOZAIN
Aste Santuko oporraldiaren

ondoren apirileko agendahagitz
loratua prestatu da. Ipuin txo-
koarenemanaldiak:apirilaren12,
19 eta 26an. Zine emanaldiak,
hilaren10ean Amama filma (Uda-
lak antolatua) eta 17an Erreka
guraso elkarteak eta DBHko 4.
mailako ikasleek antolatutako

emanaldia. Apirilaren 14an,
17,00etan Askin Haur Eskolan
Lóczy, Una Escuela de Civiliza-
cion dokumentalean oinarrituta
haurren sozializazio baketsua-
ren inguruko hitzaldia burutuko
da. Hilaren 15an Neskatoak do-
kumen ta l a ren emana ld i a
19:00etanHerrikoOstatuan.Na-
zioarteko Liburuaren eguna os-

patzeko, hainbat ekitaldi antola-
tu dira: 20an Miren Amurizaren
eskutikKapulanabatzintzilik ikus-
teko eta entzuteko aukera iza-
nen dute DBHko ikasleek. 18tik
24ra,Mundukide GKE laguntzaz
erakusketa ikusgai egonen da.
21ean, goizean, Kontu eta Kan-
tu emanaldia era atsaldean be-
rriz, Bertsol-Haritza emanaldia.

APIRILEKO KULTUR AGENDA

Aste Santuaren ondotik ere hainbat ekitaldi prestatu dituzte
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‘El guardián
invisible’
filmeko irudiak
ere grabatu
dituzte bertan
egunotan

Joseba URROTZ
AsteSantuanhasida

Leurtzako urtegietako
denboraldia, etaaurten
lau langilekontratatudi-
ra bertan lan egiteko: bi
zaindari lanetarako eta
bertze bi mantenimen-
du lanetarako.

2014an ordenantza
berria martxan paratu
zenetik, hainbat enpre-
saeta erakundekeuren
ekintzak Leurtzan egi-
teko baimena jaso du-
te: 2015ean, Ultzama-
koTriatloiak,Ornitorrin-
kok eta Irisarrilandek.
Aurten El Guardian In-
visible pelikularen gra-
baketarako baimena
izandatramitatuden le-
henbizikoa. Enpresa
haueketaLeurtzarahur-
biltzen direnen ekarpe-
nek, aisialdirako eremu
horrenmantenimendu-
an laguntzen dute.

EL GUARDIAN INVISIBLE
Dagoeneko gehie-

nek j ak i nen du te
Baztan-Bidasoaldean
Do lo res Redondo
idazlearen El guardián
invisible liburuan oina-
rritutako filma graba-

tzen ari direla, baina
Urrotzen ere egun ba-
tez grabaketa lanetan
arituzirelaaipatubehar.
Martxoaren 30an izan
zen, Leurtzako urtegi-
en inguruan, eta100 la-
gunetik gotti ibili ziren

gisa guzietako lanetan,
figuranteandanaetagu-
zi.

Ikusgarria izan zen,
dudarikgabe, jendetza,
tresna eta mugimen-
duarengatik. Ea emai-
tza zein izaten den...

GIZARTEA � LAU LANGILE ARI DIRA LANEAN

Leurtzako
urtegietako
denboraldi
berria abiatu da
Aste Santuan

URROZ

UTZITAKO ARGAZKIA

Sagardotegira ateraldia umore onean
Honezkero ohitura bihurtu den sagardotegirako ateraldia egin zuten gazteek,
aurten martxoaren 12an. Ikusten denez, ongi prestatuta joan ziren, trikitixa eta
pandero eta guzti.
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Lantxada
inguruan 60
zuhaitz landatu
zituzten

Arkaitz MINDEGIA
Martxoaren23angu-

rean hain erroturik da-
goen zuhaitzaren egu-
na ospatu zen. Goize-
an goizetik aitzurra es-
kuetanzutelaLantxada
ingurura joan ziren gu-
raso eta haurrak bertan
zuhaitz landaketa egi-
teko. Denera 60 haritz
landatu zituzten. Lehe-
nagotikgurasoekauzo-

lanean ingurua garbitu
eta zuloak egiten aritu
ziren.

Bezperan eta aste
santuko oporrak hartu
baino lehenPulunpaes-
kolakoek urteroko ate-
raldiak egin zituzten.
Martxoaren 22an Sun-
billara joan ziren Male-
rrekako eskola ttikiek
antolaturiko 6.Joku to-
paketan parte hartze-
ko. Egun osoko egita-
rauan ikasle eta irakas-
leek ederki gozatu zu-
ten zakurren erakustal-
diarekin,herrikirolekin...
bertze eskoletako haur
eta irakasleekin batera.

Nafarroako haur
kantarien jaialdia

Urteroantolatzenda
Nafarroako Haur eta
Gaztetxoenkantari jaial-
dia eta aurten ere par-
tehartuduMendaur tri-
kipandero eskolak. Be-
rriozarren martxoaren
20an ospatu zen jaial-
dian aritu ziren Sunbi-
lla, Legasa, Arizkun,
Oronoz eta Aurtizko
ikasleak. Iratxe, Amaia,

Uxue,Oihana etaArka-
itz musikarien laguntza
izan zuten.

Partehartzaileaunitz
izanzirenetasaiobikai-
na osatu zuten denen
artean. Jaialdi hauen
helburua haur eta gaz-
tetxoeieuskaraetakan-
tuarekiko zaletasuna
piztea da. Orain Apiri-
laren30eanTafallanos-
patuko den azken jaial-
diaprestatzendabiltza.

Btt lasterketak
martxan

Denboraldiberriaha-
si du Javier Seinek eta
EuskadikoOpenekoeta
Rural Kutxako Kopako
lehendabiziko lasterke-
tetanpartehartudu. In-
dartsu hasi da eta bie-
tan postu onean buka-
tu ditu lasterketak. Ez
daahaztubehar, aurten
kategoriberriandabile-
la Sub 23an.

ITUREN

GIZARTEA � HAURREK ASTE SANTUAN

Joku topaketak
eta zuhaitz
landaketak egin
dituzte egunotan

Ortzegunean
opil jatea
antolatu zuten
gurasoek

Mattin LARRALDE
Aste Santuak pasa

dira eta bisitari aunitz
izandiraherrian, lande-
txean eta bainuetxean

ostatu hartuta. Ortze-
gunean gurasoek opil
jatea antolatu zuten,
zingar, txistor, gaztaeta
txokolatezbeteta,goxo
goxoak zeuden. Ekital-
di arrakastatsua izan
zen, jende ugari hurbil-
du zelakoz opilak das-
tatzera.Lanhandiaegin
zuten guraso eta hau-
rrekdenaprimeranate-

ratzeko,zorionaketase-
gi horretan!

Elgorriagako Itzulia
maiatzaren 15ean

Maiatzaren15eanEl-
gorriagako itzulia anto-
latudute.Herritarrei zu-
zendutako ekitaldia da
eta helburua bertako
gazteei edota kanpotik

gurera bizitzera etorri
direnei, Elgorriaga in-
guruko txokoak eta pa-
rajedesberdinen izenak
ezagutzeko aukera
emanetabidenabarbu-
eltatxo bat ematea da.
Udala,Zorroiloelkartea
etaMalerreka jantziden-
da izan dira antolatzai-
leak eta itzuliarekin ba-
tera,bazkariaetakami-

setakereegindiraegun
honetarako. Hurrengo
aldizkarietan izanendu-
zue Elgorriagako herri
bueltari buruzko infor-
mazio gehiago.

ELGORRIAGA

GIZARTEA � LANDETXEAN ETA BAINUETXEAN OSTATU HARTUTA

Bisitari aunitz ibili dira
herrian Aste Santu honetan

ARGAZKIA: M. LARRALDE
Herriko xokoak ezagutzeko
itzulia eginen dute.

UTZITAKO ARGAZKIA

Herriko neska-mutikoek lan ederra egin zuten Zuhaitzaren Egunean.
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Talo jaten ez
ezik, zabaltzen
ere aritu ziren
neska-mutiko
batzuk

Fermin ETXEKOLONEA
Txitxillo Guraso el-

karteakantolatutaMen-
di ateraldia eta talo ja-
tea egin zuten neska-
mutikoekAsteSantuko
oporraldian. Zehazki,
martxoaren 29an, he-
rrikomendietako txoko
politakezagutuzituzten
leheniketaondoren, ta-
lo jatea izanzuten. Ikus-
tendagaztetxoen arte-
an taloenohitura ezde-

lagalduko,Jone,Luiaia
etaUxueederki aritu zi-
relako talo zabaltzen.
Dastatzeko, lehenik
prestatueginbeharbai-
ta!

Itturri txapeldun
Bardoak ekimeneko

txapelaren zati bat he-
rrira etorri da. Izan ere,
Ander Fuentes Itturri
herritarrakidezuenAte-
kaberts talde leitzarra
nagusitu zen Etxarri-
Aranatzen jokatutako fi-
nalean.

Aizkora apustua
Mieltxo Mindegiak

ezin izan zuen irabazi
Otañoren kontrako

apustua. Galdu arren,
apustuak gustura har-
tzen ditu jendeak, Do-
neztebeko frontoia be-
tez erakutsi zutenez.
Gainera, berdindua jo-
an zen lehia eta horrek
ere ikusgarritasuna
ematen dio.

Aste Santuan
kanpotar ugari

Ongi joan dira Aste
Santuak ere. Kanpotar
dexente ibili da eta he-
rriko ostatuak eta lan-
detxeak jendez gai-
nezka egon ziren.

Sagardotegira
ateraldia

Hamabost lagunAs-
tigarragako Petritegira
joan ziren Aste Santu-
ko larunbatean. «Bijilia
bukatzeko modu ona!»
aipatu zuten batzuk.

ZUBIETA

GIZARTEA � TXITXILLO ELKARTEAREN ESKUTIK

Mendi ateraldia
eta talo jatea
Aste Santurako
plan bikaina

ARGAZKIAK: IZASKUN ZUBIALDE
Neska-mutikoak mendira abiatu baino lehen eta ondotik, taloak zabaltzen eta jaten.
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Apirilaren 23an
ibilbideak
markatzeko
bolondres
ikastaro bat
eginen da
Bertizen

TTIPI-TTAPA
Baztan-Bidasoa es-

kualdea hainbat GRk
(IbilbideLuzeak) zehar-
katzen dute: GR11 (Pi-
rinioko Ibilbidea,Hego-
tik), GR12 (Euskal He-
rriko Bidea) eta GR10
(Pirinioko Ibilbidea, Ipa-
rretik). Sare honetara
aurki gehituko dira E.
Lotura GR 11-GR 12
edo Bidasoko Trekina
(Yformakoibilbidea,Be-
ra/Lesakan eta Lakain-
go Lepoan GR11 eta
GR12, Uztakortan, lo-
tzen ditunea) eta GRT5
Kulunka/KulunkarenBi-
dea (GR11 Elizondon

etaArgibelen,etaGR10
Buztanzelain, lotzendi-
tuena).

Lanhauekbukatueta
uda hasieran ibilbide
hauekzabalikedukiahal
izateko, Nafarroako
MendiFederazioak ibil-
bideakmarkatzekobo-
londres ikastarobatan-
tolatu du Bert izen,

Baztan-Bidasoa Turis-
moa Elkargoaren egoi-
tzan. Ikastaroan, fede-
razioko teknikariek es-
keinia, ibilbidehomolo-
gatuen gaia eta baliza-
tzekopraktikakgaratu-
ko dira. Parte hartzen
duten bolondresek fe-
deraziokoasegurua iza-
nen dute, eta aurretik

Baztan-Bidasoa Turis-
moan izena eman be-
harko dute (e: info@
baztan-bidasoa / tfnoa:
948 592 323). Horreta-
rako GRen balizatzeko
bolondres eskaera orri
bat bete beharko dute.
Epea apirilaren 15ean
bukatuko da.

E.LoturaGR11–GR

12 edo Bidasoko Treki-
na eta GRT 5 Kulunka/
Kulunkaren Bidea bali-
zatzeko bolondresak
NafarroakoGRibilbide-
ak balizatzeko bolon-
dreskolektibokopartai-
deak izanen dira, eta
mendikoasegurua izan
beharko dute.

Baztan-Bidasoa Tu-
rismoaNafarroakoMen-
diFederazioarekinelkar-
laneanaritukodaGRibil-
bideen promozio eta
ezagutzeraematekoze-
reginetan, ibilbide hau-
ek goi mailako baliabi-
deTuristikoadirelakoeta
turistarieskaintzekosei-
nalizazio eta manteni-
mendu arloetan beha-
rrezko bermea eskain-
tzen dutelako. Horreta-
rako, Mendi Federazio-
ak argitaratutako esku-
orrian eta Baztan-Bida-
soa Turismoak argitara-
tuko duen Baliabideen
Gidaliburuan informa-
zioa jasoko da.

MENDIA � NAFARROAKO MENDI FEDERAZIOA ETA BAZTAN-BIDASOA TURISMO ELKARGOA

Baztan-Bidasoko GR mendi ibilbideen
errekuperazioan elkarlanean ariko dira

GIZARTEA

E1.- E. Lotura GR 11 – GR 12
edo Bidasoko Trekina: GR
11-GR12 lotura, Y formadue-
na, eta Nafarroan GR 11 eta
GR12 lotzendituena. Ybarre-
neko ibilbidea, 65,33 kmkoa,
3 tartetan banatzen da:
• Mendebaldea: Lesaka (GR
11)-Igantzi-SanJuanXar-Aran-
tza-Azki Lepoa–Bustitz lepoa.
16 km. Desnibela: positiboa
1.200 m, negatiboa 360 m.
•Ekialdea:LakaingoLepoa (GR
11)-Etxalar-Azkua-Irubagoeta-
Sunbilla-Añezti–Bustitz lepoa.
27,54km.Desnibela:positiboa
1.829 m., negatiboa 1.290 m.
• Hegoaldea: Bustitz lepoa-

Mitxeltoneko Borda-Aurtitz-
Agotaburu-Beintza Labaien-
Orraita Lepoa-Artzillar-Uzta-
korta (GR 12). 21,79 km. Des-
nibel positiboa 1.080 m, ne-
gatiboa 1.170 m.
Kanpoaldeko ibilbidea, 72,50
kmkoa, hiru tartean banatua:
• GR 12Uztakorta-Bagaundi-
ko Lepoa-Belate: 11.31 km.
Desnibela: positiboa 367 m,
negatiboa 425 m.
• GR 12 Belate-Okolin-Arte-
siaga-Buztamorro (GR 11ko
lotura)-Argibel-Bailegi Lepoa-
Elizondo: 30,56 km. Desnibe-
la: positiboa 1.061 m, negati-
boa 1.827 m.

•GR11Elizondo-Bagordi-Es-
kisaroi Lepoa-Ursumiats-La-
kaingo Lepoa-Xorilepo-Bera
(30,75 km), edo Xorilepo-Le-
saka (31,51 km). Desnibela:
Beran bukatuta: positiboa
1.160 m., negatiboa 1.168 m.
Lesakan bukatuta, positiboa
1.080 m, negatiboa 1.138 m.
2.-GRT5Kulunka/Kulun-

karen Bidea: T formako Piri-
nioko GR arteko lotura, Ipa-
rraldekoGR10 IzpeginetaHe-
goaldekoGR11Kintoan lotzen
dituena. 28,60 km. Ibilbidea 4
tartetan banatzen da:
• Iparraldea, Izpegi-Buztanze-
lai: 2,9 km eta 210 m desn +.

• IparEkialdea: Izpegi-Saka-
nako Lepoa-Istauz-Berderiz:
11,4 km eta 500 m desn +.
• Ekialdea: Berderiz - Argibel
(GR11),4,3kmeta350mdesn.
•Mendebaldea:Berderiz -Eli-
zondo (GR 11), 10 km eta 200
m desn+ eta 550 m desn–.

BIDASOKO TREKINA ETA KULUNKAREN BIDEA

Errekuperatu eta balizatuko diren tarteak

UTZITAKO ARGAZKIA

Bidasoko Trekinak 137,80 kilometro izanen ditu osotara.



GIZONEZKOAK

Iazko joerak eraberrituta
Erakusleihoak hasi dira udaberri-udako gizonezkoendako
jantziekin betetzen. Txinatar estiloko galtzak eta Denim
estiloa dira aurtengo bi izarrak. Lehenbizikoak, lortu nahi
denemaitzarenarabera,atoredokamisetainformalbatekin
konbinatu litezke. Denima, berriz, total looka osatzeko:
galtza, ator eta jaka bakeroa jantzita, material bakarra
erabili eta tonu desberdinetan konbinatzea dago modan.
Tenperatura freskoari aurre egiteko, larruzko jakak edo
Bomber estilokoak aurkituko ditugu edonon. Eta egunik
beroenetarako,berriz, galtzamotzakezindira falta: kolore
bizikoak, neutroagoak (urdinak, zuriak, arrosak...), es-
tanpatuak... dagoen aukera zabala ikusita, norberaren
gustuen araberakoak aurkitzea ez da zaila izanen. Es-
tanpatueidagokienez,ausartenendakoloreaketaestanpatu
tropikalak gomendatzen dituzte. Laukidun atorrak ere ez
ditugu atzean utziko, lauki zabalagoak eta kolore dei-
garriagoak dituzte orain.



EMAKUMEZKOAK

Udaberri-udarako joerak
Egunero jantziko genituzkeenak batzuk, burutik pasa
ere egiten ez zaizkigunak bertzeak; eragin horixe iza-
ten dute, baina inoiz ez da kalte, denboraldiko joe-
ren berri izatea. Emakumeenmodari dagokionez,
bortz dira ezinbertzean aipatu beharrekoak:

1 Marrak han eta hemen, orizontalak,
bertikalak, zeharkakoak.... marinel itxu-
ratik haratago joanda, kolore eta diseinu
berritzaile ugari topatuko dituzue era-
kusleihoetan.

2Lotarakojantzien itxuradutenarropak
moda modan daude. Enkajeak, zetazko
soineko eta atorrak...

3 Sorbalda agerian eramatea, beti izan
dadotoreziarean adierazlea. Nork ez du
gogoan Brigitte Bardotek horren eza-
guneginzueneskotea?Soinekoetanez
ezik, atorretan ere diseinu hau nabar-
menduko da. Lepoaldea eta sorbalda
ageriangeratzendirenez,belarritako
handi batzuekin osatu liteke looka.

4Gonaetasoinekoenbehekoaldeei
garrantzia gehiago ematea da as-
moa, bolumen desberdinekin,
tolesdurekin,parpailekin…jokatuz.

5 Metal kolore, zilarra eta
brontzez, tindatuko dituzte
galtzak, jakak, topak… itxura
futurista lortuz.
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URDINA da ezinbertzean aipatu beharreko kolorea, bere
gama zabalean. Urdin argia, zetazko soinekoetan behin eta
berriz erabiliko dena, ilehori zein beltzarenei primeran doakie.
Urdin ilunak ere garrantzia hartuko du eta itxura indartsua eta
dotorea lortunahidutenekurdinelektrikoaereaukeran izanen
dute.

Heldudakoloreeneztanda!
Jantzibatedobertzeaaukeratzerakoorduan,
diseinuak bezainbertzeko garrantzia izaten
du koloreak. Norberak daki inork baino
hobeki, zein kolore doakion ongi, baina,
ezusteko atseginak ere izaten dira.
Horregatik, datozen hilabeteetan
joera izanendirenkoloreen
berri izan eta probatzera
ausartu zaitez!

KOLORE ZITRIKOAK, energia eta alaitasunez
beteak, dira modako bertze koloreak, batez ere laranja.
Horia ere modan dago, intentsitatea apalagoan,
limoien kolorea gogoraziz.

Berdea izanen da bertze protagonistetako
bat eta zilarra, arrosa, brontzea eta marroi
gorrixta ere moda modan daude.
Edozein azal kolorerekin primeran
doaz eta jantzi dotore eta infor-
maletan, bietan, ikus ditzakegu.

ZURI-BELTZAK,huts
egitenezduenklasikoak,
ere garrantzia izanendu,
elkarrekin edota bertze-
lako koloreekin konbi-
natuta. Eta udaberri eta
uda ren s inon imoa
koloreadenez,estanpatu
koloretsuak ez dira fal-
tako.



| 27ttipi-ttapa | 659 zk.

2016.04.07



HAURRAK

Naturaren indarra
Naturaizanduteinspirazio-iturrietxekottikienen-
dakojantziakdiseinatzerakoorduan. Itsasobarea
gogorarazten duten kolore berdexka, urdin eta
zuriak zipriztinduko ditu jantzi eta osagarriak.
Marinel itxurako oihal marradunak ere nagusi
izanen dira, aitzineko denboraldietan modan
egon diren marra zuri, urdin, gorri eta beltzez
gain, kolore biziagoak ere erabiliz; kolore kon-
binaketa ikusgarriak, norabide desberdinetan
jarritakomarrak...ereezdira faltako.Eguzkiaren
berotasuna,berriz,estanpatu loredunetanageri
da eta kolore azidoak ere ez dira faltako: horia,
laranja, berdea, melokotoi kolorea... Kolore le-
uneko ator eta kamisetak, estanpatu alai eta
biziekin konbinatzea ere modan dago.
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Erosotasuna
Udaberri eta uda, eguraldi onaz
gozatzeko tenorea ere bada, opo-
rraldiazgozatzekoa,karrikanjolasean
aritzekoa... eta horregatik, erosota-
suna eta freskura eskaintzen duten
ehunnaturalakaukeratudituztedi-
seinatzaileek: kotoia eta lihoa
adibidez. Helduendako bezalaxe,

haur eta gaztetxoendako ere denima
ezinbertzekoada,alkandora,galtzaeta
kazadorabakerorenbatekezinbertzean
beharko du zuen armairuan. Oine-
takoetanberriz, indartsudatorme-
tal kolorea, eta baita dizdira egi-
ten duten apaingarriak ere. Zapa-
tilakberriz,urrutitik ikusdaitezela!
Kolore biziak aukeratu dituzte
aurtengoan ere diseinatzaileek.
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ORRAZKERA ETA MAKILLAJEA

Jantziak bezain garrantzitsua
Urtaroaldaketarekinbatera,aizturrak lanean

jarri eta ile orrazkera aldatuko dute au-
nitzek. Ilea oso motz eramatea modan
dago, zenbat eta motzago hobe.
Emakumezeingizonezkoendako, luzera
desberdinak konbinatzea ere pro-
posatzendute,aldeakburugainabaino
zertxobait gehiago moztuz. Ilea luzea-
goeramannahidutenentzataurrekaldea
atzekaldea baino luzeago eramatea
aukera ona da, ilea klabikularen parean
moztu eta Bob itxura imitatuz. Horretaz

gain,kixkurnaturalak,sorbaldetaraino iris-
ten diren adatsak, 70. hamarkadako estiloa

gogoraraztendutenak...aukeraaunitzdaude.
Txirikordak eta itxura informala duten ile-bil-

duak ere ezin aipatu gabe utzi.

MAKILLAJEAN, berriz, naturaltasunadanagusi. Be-
gieigarrantziagehiagoemanenzaie,eyelinerbeltzaz
gain kolore nabarmenagoak ere erabiliz, berdea eta
urdina adibidez. Ezpainak margotzerakoan berriz,
muturrekobi joeradaue: itxuranaturalarenaldekoak

eta tonu ilunak aukeratzen dituztenak.
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Maria Telletxea
suertatu zen
txapeldun
partxisean

Arantxa ITURRALDE
Aurtengoan ere, he-

rrikoohiturarieutsiz,Os-
tegunSantuanhaur tal-
depolitabilduzenetxez
etxe goxokiak biltzeko
asmotan.Biauzotan ibi-
li ziren haurrak, eta ar-

gazkian ikus daitekeen
bezala, gustura eta po-
zik aritu ziren eguraldia
lagun zutelarik.

Ostiral santu goize-
anpartxis txapelketaos-
patu zen Labaingo Ittur
ondo elkarteak antola-
tuta.

Argazkian, lau fina-
listak: Maria Telletxea
(txapelduna),XubanTe-
lletxea (azpitxapeldu-
na),AmaiaBertiz (3.) eta
Markel Telletxea (4.).

OSPAKIZUNAK � OHITURARI EUTSIZ

Goxoki biltzen
eta partxisean
aritu dira umeak
Aste Santuan

BEINTZA-LABAIEN

ARGAZKIA: ESTHER ETXEBERRIA

Ehun urte beteak dituen Bautista Goñiri oroigarria
Beintza Labaingo herriak Bautista Goñiri, iazko urriaren 21ean 100 urte bete
zituenari, omenaldi bat eskaini nahi izan dio Aste Santuko egun hauetan. Ho-
rregatik, Jon Telletxea alkateak eta Alejandro Saldias zinegotziak, herriaren or-
dezkari bezala oroigarri bat eskaini diote martxoaren 26an. Argazkian, ezker-
eskuin, Alejandro, Juanita Bautistaren alaba eta Jon alkatea ageri dira, Bautis-
ta berari lagun eginez. Argazkia Esther Etxeberria bilobak ateratakoa da.

ARGAZKIA: ARANTXA ITURRALDE

Mus txapelketa elkartean
Ostiral Santuko arratsaldean mus txapelketa egin zuten elkartean. Txapeldu-
nak Jazinto eta Javier Echekolanea anaiak izan ziren, eta azpitxapeldunak Ma-
risa eta Miguel Telletxea anai arrebak.

ARGAZKIAK: ARANTXA ITURRALDE
Goian eskuinean, haurrak goxokiak biltzen. Lerro hauen
gainean, haurrak partxisean eta sariak jaso ondotik.
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Tomas Torres
eta Juan Larre
elizondarrek
irabazi zieten
finalean
Eratsungo Miel
Baleztena eta
Juan Estangari

Fernando ETXEBERRIA
Martxoaren 17an jo-

katu ziren mus txapel-
ketako finalakDonezte-
beko Santamaria ja-
tetxean. 32 bikote aur-
keztu ziren, 09:30ean
hasi eta hamaiketakoa
hartuta, 14:00 arte ari-
tu ziren. Bazkalondoan
egin zen sari banaketa:
Elizondoko Tomas Tor-
res eta Juan Larre izan
ziren irabazleaketa txa-
pela, ardo botila eta
gaztaeskuratuzituzten.
EratsungoMielBalezte-
na eta Juan Estanga
izanzirenazpitxapeldu-
nak, Zigako Bitoriano
Mendiburu eta Alberto
Azpirozekosatutakobi-
kotea hirugarren eta
Arantzako Timoteo
Iguzkiagirre eta Santia-
go Iparragirre laugarren.

Datozenedizioeibe-
gira, txapelketako kan-
poraketetan parte har-
tzea gehiago kontrola-
tuko dutela aipatu du-
te antolatzaileek. Biko-
te batzuk bi herritako
kanporaketetan parte
hartzen dute eta horrek
abantaila ematen diela

ikusirik aurrerrantzean,
herri bakar batean soi-
lik parte hartu ahal iza-
nen dute.

Lehenbiziko
irteerak eginda,
datozenei begira

Martxoaren29anbil-
duzenbidaiaketa irtee-
rak antolatzeaz ardura-
tzen den Zuzendaritza-
ko taldea.Orainarteko-
enbalantzeaeginzuten
eta parte hartze handia
azp ima r ra tu du te .
Xabierrera egin zuten
denboraldiko lehenate-
raldian erraterako, 122
kidek parte hartu zuten
eta Donostiako txoko-
ak ikusi ondotik, 292
pertsona elkartu ziren
Aginagako sagardote-
gian bazkaltzeko. Api-
rilaren 7an, berriz, 88
pertsona Yoga egiten
aritzekoak ziren Do-
nezteben Txokarro ne-
kaezinak gidatuta.

Datozen hilabetee-
tan ere ez dute asper-
tzeko tarterik izanen.
Apirilaren 21ean kantu
bazkaria antolatu dute
Dantxarinean eta 360
kidek izena eman dute
dagoeneko.Maiatzaren
5ean68erromesekLur-
deserako bidea eginen
dute. Maiatzaren 18tik
31ra arte, 33 kide Beni-
dormera joanen dira 12
egunezatsedenhartze-
ra. Benidormera joaten
direnek Rias Altas-era
ere joateko aukera izan
dezaten, ekainaren2an

eginendute irteera.Ego-
kiena berez, aste bete
beranduago joatea iza-
nen zen baina data ho-
rietan medikuen batzar
bategitekoaduteACo-
ruñan eta hotelak bete-
ta daude.

Bigarrenseihilekoan
antolatuko diren irtee-
ren berri hurrengo bo-
letinean jasokoduteAr-
kupeakeko bazkideek.
Bertzeak bertze, Balti-
koko hiriburuak bisita-
tzekoaukera izanendu-
te irailaren7tik14ra,urri-
aren 4tik 17ra Benidor-
mera bidaiatzekoa eta
azaroaren 4tik 13raKa-
nariar Uharteetara.

Arkupeak taldeko

mendizaleekerehilabe-
teroateraldiakegitendi-
tuzte. Dagoeneko hiru
egin dituzte: Beratik
Ibardinera,BertizkoNa-
tur Parketik Aizkolegira
eta Biriatutik Berara.
Hurrengo irteera Leitza
inguruanegitekoasmoa
dute eta segidan, Ara-
lar,Saioa,Txindoki,Aiz-
korri, Gorbea... Ateral-
di hauetan 30 pertsona
inguruko taldea elkar-
tzen da eta jende ge-
hiagorianimatzekodeia
ere egin nahi diete, ibil-
bideak arazorik gabe
egitekomodukoakbai-
tira. Gavarnie eta Tour-
maletera joatekoasmoa
ere badute, autobusez

joanetahiruorduko ibil-
bide bat egiteko auke-
rarekin. Nafarroako Pi-
rinioetara ere autobu-
sez joateko aukera iza-
nen da, inguruko hain-
bat herri ezagutuz.

Lehiaketak
Aurtenzenbait lehia-

ketaantolatudituArku-
peak Elkarteak. Litera-
tur lehiaketarako lanak
maiatzaren 30a baino
lehen aurkeztu behar-
ko dira eta poesia zein
narratibako lanekinpar-
te hartu liteke. Argazki,
marrazki eta pintura le-
hiaketako lanak aur-
kezteko epea irailaren
30ean bukatuko da.

GIZARTEA � MARTXOAREN 17AN DONEZTEBEN

Elkarteko mus
txapelketaren
finalak jokatu
dituzte

ARKUPEAK

ARGAZKIAK: F. ETXEBERRIA
Goitik behera, txapeldunak, txapeldun ordeak, hirugarren eta laugarren sailkatuak.
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2013ko maia-
tzetik 2015eko
abendura arte
jaiotako haurrei
eta hauen
gurasoei
zuzendua

TTIPI-TTAPA
Haurrengarapenean

musika tresnabaliotsua
izan litekeelaustedute-
lako,Musikari txikiaktai-
lerra eskainiko du Ara-
larMusikaEskolak.Ma-
iatzean izanen dira sa-
ioak, denera lau eta os-
tegun nahiz ostiraletan
gauzatzekoaukeraego-
nen da. Ikastaroen an-
tolaketa izenematendu-
tenen arabera zehaztu-
koda.Musikaren, jokoa-
ren eta esperimenta-
zioaren bidez gorputza

eta ahotsaren jabetza
lantzea da tailerraren
helburuetako bat, gu-
rasoenetaseme-alaben
arteko komunikazio
afektiboa lantzearekin
bat. Marta Zuñiga eta
Unai Artola izanen dira
irakasleak eta tailerrak

euskaraz eskainiko di-
tuzte.

Apirilaren 15era arte
dago izen emateko au-
kera.nfo@aralar.orghel-
bide elektronikora ida-
tzitaedo948504489edo
672122472 telefonora
deituta (goizetan). Tai-

lerrak plaza mugatuak
ditu, 12 haur eta izen-
emate hurrenkeran
onartuko dira.

30euroordaindube-
harko dira eta tailerre-
an erabiliko den mate-
rialapreziohorrenbarre-
nean sartzen da.

IZEN-EMATEA � APIRILAREN 15ERA ARTE EMAN DAITEKE IZENA

‘Musikari txikiak’ tailerra antolatu
du Aralar Musika Eskolak

UTZITAKO ARGAZKIA
Hamabi haurrentzako mugatua dago partehartzea.

Lehentasuna dute epe
luzeko langabetuek edo
bazterketa arriskuan
daudenek

TTIPI-TTAPA
Herri lanetan aritzeko bi langile kon-

tratatzeko deialdia argitaratu du Aresoko
Udalak. Sei hilabeteko iraupena izanen
dute kontratuek eta maiatz aldera hasiko

lirateke lanean. Lanpostu hauek lortzeko
interesa dutenek INEMeko bulegoetan
izen emanda egonbeharko dute derrigor.
Aurreko urteetan 30 urtez azpiko pertso-
nek eta 40 urtetik gorakoek izaten zuten
lehentasuna baina aurten baldintzak zer-
txobait aldatu dira. Epe luzean lanik ga-
be dauden pertsonak eta gizarte bazter-
keta sufritzeko arriskua dutenek izanen
dute aurten lehentasuna. Gainera, iaz
kontratatuzirenakezingodiraaurtenkon-
tratatu.

HAUTAKETA PROZESUA
Doneztebeko bulegoak baldintza ho-

riekbetetzendituztenekin lehenbizikohau-
taketa bat egingo du, aresoarrek ere le-
hentasuna izanen dute. Zerrenda horiek
kontuan hartuta, hautaketa froga txiki bat
ere pasa beharko dute hautagaiek. Ezin-
bestekoa izango da euskaraz jakitea, eta
horrez gain, gaitasunak neurtzeko froga
praktiko bat ere gainditu beharko dute.
Xehetasun gehiago nahi duenak udale-
txera jo dezake.

GIZARTEA � SEI HILABETERAKO

Herri lanetarako bi pertsona
kontratatuko ditu Udalak

Hernaniko
XI. Txistulari
Gazteen txapel-
ketan saritua
Zazpi urterekin hasi
zentxistua ikastenLei-
tzako Aralar Musika
Eskolan eta egun Iru-
ñeko Pablo Sarate
kontserbatorioan erdi
mailakobigarren ikas-
turteaaridabukatzen.
Hernaniko XI. txistu-
lari gazteen txapelke-
tan parte hartu du be-
rriki eta taldekako ka-
tegorianlehenbizikosa-
rialortuduEduardoGo-
rosarriren Suite en 4
Tiemposobrarekin. 30
gazte baino gehiagok
partehartuzuten,9eta
16 urte artekoak.

Pertsonaia
Leire RETEGI

ARESO

LEITZALDEA
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Ibilbide berria
prestatu dute
lasterketa
herrigunera
hurbilduz

JM BARRIOLA
Leitzako Herri Krosa

apirilaren 23an ospatu-
ko da eta ibilbide berria
izanen du. Lasterketa
herrigunerahurbildueta
kros baten ezauga-
rrietaraegokitunahi izan
dute antolatzaileek eta
hala, lurrez, harriz eta
adokinez osatutako bi-
dea egin beharko dute
parte-hartzaileek. Izen-
emateazabalikdagoeta
www.kirolprobak.com
webgunearen bitartez
egin liteke apirilaren
21era arte. Aurrerako
bazkideek 8 euro eta
bazkide ez direnek 10
euro ordaindu beharko
dituzte. Probaren egu-
nean bertan ere izena
emanliteke(10bazkide-
ek eta 15 euro besteek).

DISTANTZIAK
Benjaminek 800me-

troko ibilbideaosatube-
harko dute (orain arte-
koa) eta gaztetxoek ibil-
bide berriari itzuli bat
eman beharko diote
(2250m).Kategoriaabso-
lutuan zirkuituari bi edo

lau itzuli ematekoauke-
ra izanen dute (4.500m
edo 9000m). Benjami-
nak 16:30ean abiatuko
dira irteeratik,gazte-
txoak17:00etanetahel-
duak17:30ean.Bukae-
ran sari banaketa eta
zozketak izanen dira.

IBILBIDEA EZAGUTZEKO
AUKERA

Ibilbide berria korri-
kalarieiezagutzeraema-
tekoasmoz,antolatzai-
leek hitzordua jarri du-
teapirilaren11eta18an,
astelehena, 19:00etan
Leitzako plazan.

LEITZA

KIROLA � IZEN-EMATEA ZABALIK

XXXVIII. Herri krosa berrikuntzez
betea heldu da apirilaren 23an

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Atekaberts taldea nagusitu da Bardoak ekimeneko finalean
Jai giroan amaitu zen Bardoak Nafarroako taldekako ekimenaren hirugarren edi-
zioa. Hiru talde izan ziren oholtza gainean, Iruñeko Obario Maldikoak, Leitzako
Atekaberts eta Berako Larungo Antenak. Etxarriko frontoian 270 bertsozaleren
aurrean dotore aritu ziren Ander Fuentes "Itturri", Joanes Illarregi, Xabat Illarregi
eta Migel Mari Elosegi "Luze" eta beraiek eskuratu zuten garaipena.

� FLASH

UTZITAKO ARGAZKIA

Aurrerako dantzariak eta Korrontziren
saio dotorea
Martxoaren 19an 800 lagun bildu ziren kiroldegian
Aurrerako Dantzariek eta Korrontzi musika taldeak
elkarlanean osatutako saioa ikusteko. Iaz jarri ziren
harremanetan eta azaroaz geroztik ostiral eta larun-
batetan 2-4 orduko ensaioak egin dituzte. Emaitza
ikusgarria izan zen oso, herriko 34 dantzari dotore
aritu ziren oinak Korrontzikoen erritmora mugituz.

UTZITAKO ARGAZKIA

IV. Stock azokan jende dezente ibili zen
Martxoaren 19an IV. Stock azoka burutu zen he-
rriko plazan Kxkbeltza Komertzianteen Elkarteak
antolatuta. Eguraldiak askorik lagundu ez bazuen
ere, jende asko hurbildu zen karrapera eskaintzak
ikusi eta erosketak egitera. Komertzianteek eske-
rrak eman nahi dizkie bertaratutako guztiei.

JM BARRIOLA
Herrian informazioa

etakartelak jartzekoto-
ki jakin eta zehatz ba-
tzukegondaitezen,pa-
nelak jartzea erabaki
zuenUdalaketaauzoz
auzo jartzen hasi dira.
2015ean egin zenpar-
te hartze prozesu ba-
ten baitan landu zuten
kale komunikazioa eta
orduan ikusi zenpane-
lak jartzekopremiaze-
goela.

Kale komunika-
zioa lantzeko
panelak jartzen
ari dira herrian

Haurrentzako
masaje tailerrak
Apirilaren 7tik maia-
tzaren 5era, zortzi hi-
labete bitarteko hau-
rrei etaberengurasoei
zuzendutako tailerrak
eskainiko ditu Edurne
Lamuedra adituak.
Bost saio izanen dira,
ostegunetan,10:30etik
12:30era udaletxeko
lehenengo solairuan.

Bilbora joateko
autobusa
Apirilaren 17an, egu-
erdian,Amnistiarenno-
rabidean presoak eta
iheslariak etxera lelo-
pean manifestazioa
izanen da Bilbon eta
bertara joateko auto-
busaantolatudute. In-
teresa dutenek Torre-
anerosditzakete txar-
telak.

Iñigo Astizekin
literatur solasaldia
Apirilaren 13an Baita
hondakinakerepoesia
liburuaren ingurukoso-
lasaldiaantolatuduIra-
kurle Taldeaketa Iñigo
Astiz idazlea ere ber-
tan izanen da. Intere-
saduenedonorberta-
ratu liteke.
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GOIZUETA

Udalak
443.766,66
euroko
inbertsioa
egingo du
plaza ingurua
berritzeko

TTIPI-TTAPA
Toki InbertsioPlane-

ra plaza berritzeko zo-
laketa proiektua aur-
keztu zuen Udalak.
2014komaiatzean,proi-
ektua onartua izan zen
263.905,41 euroko di-
ru laguntza emanez eta
obrak hasteko urte be-
tekoepeazehaztuz.Bai-
na urte horretan udal

korporazioak zailtasu-
nak izan zituen lizitazio
prozesua martxan jarri
eta obrari hasiera ema-
teko. Ondorioz, 2015-
eko maiatzean epe lu-
zapenaeskatuzen.Ha-
la ere, toki administra-
ziotikezezkoaemanzio-
ten luzapenari eta on-
dorioz, diru-laguntza
kenduzen.Udalarenus-
tez, herrian proiektuak
interes handia zuenez,
udalak, alegazioa aur-
keztea erabaki zuen.

2015eko abendua-
ren 23an alegazioa
onartuzuteneta,ondo-
rioz, diru laguntza be-
rreskuratu zen eta sei
hilabetekoepea jarri zu-
ten lanak martxan jar-

tzeko. Honek, obrak,
ekainaren 23abaino le-
henago hastea ekarri-
ko du. Lanek bi hilabe-
te baino gehiago irau-
nendutelakontuanhar-
turik, abuztuan zolake-
ta lanetanarikodirapla-
zan. «Beraz, festetako
elkargunea eta eskain-
tzakulturalareneszena-
toki nagusia izanik, la-
nak ahalik eta eragoz-
pen gutxien sor ditzan
ahaleginduko gara»
adieraziduteUdaletxe-
tik.

Begi-bistakoadazo-
laberritzekopremiada-
goela urte guzti hauen
igaroak sortutako kal-
teengatiketaherritarren
elkargunea izanik, du-

en garrantziagatik. Mi-
gel Angel Ederra inge-
niari zibila da zolaketa-
ren proiektua diseinatu
duena eta martxoaren
18an azalpenak eman
zituenUdaletxeanegin-
dako hitzaldian.

Plaza ingurua izan-

godaberritukodenaeta
erabiliko den baldosa-
ren bidez, oinezkoak
izango du lehentasuna
lanak bukatu ondoren
plazak hartuko duen
itxuran. Lanen gastua
443.766,66eurokoa iza-
nen da (BEZ barne).

GIZARTEA � HIRURTEKO PLANAREN BARRENEAN

Plaza
zolaberritzeko
proiektua
aurrera doa

UTZITAKO ARGAZKIA

Aimar Olaizola hamalaugarren txapel handiaren bila
Eskuz binaka zazpigarren finala izanen du larunbatean Bilbon Aimar Olaizolak,
baina oraingoz bi txapel besterik ez ditu lortu, 2008an Mendizabal II.rekin eta
2011n Beginorekin. Oraingoan Urrutikoetxea izanen du lagun eta Irujo eta Re-
zusta arerio. Binakako hirugarrena ez ezik, profesionaletan lehenmailan hama-
laugarrena izanen luke Aimarrek irabaziz gero, lau eta erdiaren barrenean zazpi
eta buruz buru kantxa osoan lau lortuak baititu gaurgero.

Azienden dirulaguntza kanpainara
Ardi eta behi edo txekorren subentzio kanpaina-
rako beharrezko diren ziurtagiriak udaletxean
eskatzeko epea zabalik da apirilaren 15a bitarte.

Ipuin erotikoak larunbatean Umore Onan
Emakumearen Egunaren inguruko azken ekital-
dia apirilaren 9an, larunbatean 19:00etan eginen
duteUmoreOnaelkartean.Hotzikarahelduentza-
ko ipuin erotikoak kontatuko ditu Ines Bengoak.

Pilota gozo binakako txapelketa
Apirilaren 16an, 16:30etik aurrera jokatuko den
pilotagozobinakako txapelketaantolatuduUmo-
re Onak. Bikoteko 8 euro ordaindu beharko da
eta bi bikote finalistek saria izanen dute.

Sagardo probaketa Etxeberrian
Apirilaren 29an, 21:30ean sagardo probaketara-
ko afaria antolatu da Astigarragako Etxeberrian.
Amaiaren kafetegian eta Umore Onan eman dai-
teke izena hilaren 26ra bitarte.

� FLASH

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE
Migel Angel Ederrak proiektuaren inguruko azalpenak eman zituen Udaletxean.

UTZITAKO ARGAZKIA

Oinezkoek lehentasuna izanen dute zoladura berriarekin.
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Noka taldea,
Anje Duhalde,
Joxe Replay,
Patxuko Nice
eta Tirri&Terry
DJekin musika
izanen da
larunbat
arratsaldean

TTIPI-TTAPA
IruritakoGazteak el-

karteak antolatuta Iru-
ritan Eskuaraz ospatu-
koduteapirilaren15eta
16koasteburuan.Ortzi-
ralean, Jauregiarte ta-
bernan 20:00etan Isto-
ria trukea(n) izanen du-
te, Julio Soto eta Fer-
nando Anbustegirekin.
21:00 aldera talo jatea
eta 22:30ean Beira tal-
dearen emanaldia.

Larunbatean,11:30-
ean bisita gidatua egi-
nen dute herrian barna
Pello Iriarteren eskutik.
16:30ean ezkil jotzea.
17:00etanFernandoAn-
bustegi haurrendako
ipuin kontalaria izanen
da Iruritako Gizarte Bil-
gunean. 19:30ean No-
ka taldearen kontzer-
tua.20:00etanAnjeDu-
haldek eskainiko du
kontzertua.Arratsalde-
an,JoxeReplay,Patxu-
ko Nice eta Tirri&Terry
taldeek eskainiko dute
emanaldia.

Haurrendako
txotxongilo saioa

Gus Marionetas tal-
dearen Liburuzaina es-
tu eta larri haurrendako
txotxongilosaioaeskai-
niko dute apirilaren
20an, asteazken arra-
tsaldeko 5etan Elizon-
don,Udal luburutegian.
UdalekoKulturaBatzor-
deak eta liburutegiak
anatolatutako ekitaldi-
ra sarrera doan izanen
da, lekuak bete arte.

Udal Musika
Eskolako Ikasleen
entzunaldiak

Baztango Udal Mu-
sika Eskolako ikasleek
udaberriko entzunaldi-

akeskainikodituzteapi-
rilaren 18an (astelehe-
na17:00etan),19an (as-
teartea 18:00etan) eta
20an (as teazkena
16:00etan)Arizkunene-
an.

BAZTAN

OSPAKIZUNAK � APIRILAREN 15 ETA 16AN

Iruritan Eskuaraz Egunak
antolatu dituzte herriko gazteek

Pirritx, Porrotx eta
Marimotots
Amalur ikuskizuna es-
kainiko du pailazo hi-
rukoteak apirilaren
10ean , igandean
11:30ean Elizondoko
pilotalekuan, Baztan
ikastolako Guraso El-
karteak antolatua.

Helduendako
antzerkia Iruritan
Heroiakantzezlanaes-
kainiko dute Ramon
Agirre, Kandido Uran-
gaetaJoseRamonSo-
roiz aktore ezagunek
apirilaren10ean, igan-
de arratsaldeko 7etan
Iruritako Damaso Za-
balzaGizarteBilgune-
an.BaztangoUdaleko
kulturabatzordeakan-
tolatutako ekitaldira
sarreradoan izanenda
lekuak bete arte.

Baratzeko mamu
tailerra Elbeten
Birbira kolektiboko
Amaia Zinkunegi eta
Ines Gerekaren esku-
tik baratzeko mamu
tailerraeginenduteapi-
rilaren 16an, larunbat
goizeko 10:00etatik
13:00etara Elbeteko
plazan. Izen ematea
Arizkuneneaneginbe-
har da, doan.

Txistu eta akordeoi
kontzertua
Garikoitz Mendizabal
etaAitorFurundarenak
Bi poliedro txistu eta
akordeoi kontzertua
eskainiko dute apirila-
ren 17an, igandean
19:00etanArizkunene-
an.

� FLASH

TTIPI-TTAPA
Dolua lantzeko talde terapeutikoa

osatunahidute,UdalekoGizarteZer-
bitzuek antolatuta. Apirilean, maia-
tzean, ekainean eta irailean, hilabe-
tean bi saio egin gogo dituzte, ba-
koitza bina ordukoa Elizondoko
Arizkunenean, Nahia Psikoterapia
Zentruarekin. Zehazki, apirilaren 13

eta 27an, maiatzaren 11 eta 25ean,
ekainaren 8 eta 22an eta irailaren 14
eta 28an. Ordutegia, parte hartzaile-
en disponibilitatearen arabera ze-
haztuko litzake. Taldeak saio gehia-
gobeharkobalitu,denenarteanbalo-
ratuko lukete. Izen ematea apirilaren
8ra arte egin daiteke (egun hau bar-
ne), 948 580006 telefonora deituz.

APIRILAREN 8RA BITARTE EMAN DAITEKE IZENA

Dolua lantzeko talde terapeutikoa osatu nahi da

UTZITAKO ARGAZKIA

Emakumezkoen frontenis txapelketa
Baztango emakumezkoen frontenis txapelketan
bederatzi bikotek parte hartu dute aurten. Irurita-
ko Aranabia pilotalekuan jokatutako finalean Iruri-
tako Nuria Garate eta Edurne Argainek 30-26 ira-
bazi zieten Josune Cordoba eta Maijose Agerreri.

UTZITAKO ARGAZKIA

Anje Duhalde ere kantari
ariko da Iruritan.
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GIZARTEA

HEZKUNTZA � MATRIKULAZIO KANPAINA

Aurten ere bigarren
hezkuntzako
titulua ateratzeko
aukera izanen dute
helduek Lekarozen
Apirilaren 29a
baino lehen
eman behar da
izena

TTIPI-TTAPA
Zure ikasketak bu-

katu gabe utzi zenitu-
en? Bada horri aterabi-
dea eman nahian, aur-
tenerebigarrenhezkun-
tzako titulurikgabegel-
ditu zirenhelduentzako
hezkuntza programa
paratu dute abian Baz-
tan,Bertizarana,Bortzi-
riak, Malerreka, Urda-
zubi eta Zugarramurdi-
ko Udalek, zonaldeko
institutuekinetaCeder-
na Garalur Elkarteare-
kin elkarlanean.

Baztan-Bidasoalde-
anLekarozko institutua
aukeratu dute progra-
ma horretarako. Joan
den urtean eskaini zen
lehenbiziko aldiz zerbi-

tzu hau eta heldu den
ikasturteari begira, be-
rriz eskainiko da DBH
titulua eskuratzeko au-
kera Lekarozko institu-
tuan.Beti ere,guttiene-
ko taldea osazen bada
aterako da aitzinera.
Zerbitzua dohainik da.

Beregaraian ikaske-
tak utzi eta programa
honi eskerDBH ikasten
hasi diren eskualdeko
hiru lagunengana jo du
TTIPI-TTAPAk. Guztiak
erepozikdaudelaaitor-
tu digute eta segitzeko
asmoarekin daudela.

IZEN-EMATEA
Izen-ematea zabalik

dago eta interesatua
egonezgero,Lekarozko
institutura deitu behar
da (948 581803) apiri-
laren 29a baino lehen.
Astelehenetikortzirale-
ra egin behar da 08:00-
etatik 15:00etara, eta
astearteetan18:00arte.

� HELDUENTZAKO HEZKUNTZA PROGRAMAN ARI DIRENAK

Idoia SALABERRIA | OIZ

«Esfortzuak merezi du eta DBH akituta
Batxilergoa ikasteko asmoa dut»
Sortzez Irungoa da Idoia, baina Oizen bizi da. Bere
garaian, oinarrizko ikasketakegin eta laneanhasi zen:
«garai hartan ez zen lanik falta eta ikasketak utzi eta
lanean hastea erabaki nuen». Orduko erabakiarekin,
ordea,aunitzetandamutuomenda:«penasentitu izan
dut». Hortaz, senarra eta biek berriz ikasteko aukera
izan orduko, bi aldiz pentsatu gabe hasi ziren: «hasie-
ranIruñearajogenuen,bainaLekarozenereDBHikas-
tekoaukerabazelajakingenueneansegituanapuntatu
ginen». Eskolak arratsalde-ilunabarretan izatea ongi
datorkio eta «hagitz kontent» dagoela onartu digu. Bigarren urtea du aurtengoa
eta urteko bi ikasturte direnez, «dena ongi badoa, DBH aurten akituko dugu».
Berakbezalagazteagozirenean ikasketakutzi zituztenei animatzekodeia luzatu
die: «geroetamaila haundiagoaeskatzenduteetaesfortzuakmerezi du.Gaztea-
goazareneanezzaudehainzentratua,bainahelduaroan, laneanegondagogorra-
goa egin arren, kontzientziatuagoa zaude eta badakizu zertan ari zaren. Denbo-
ra hobeki aprobetxatzen da». Lekarozkoa akituta, hurrengo urratsa Batxilergoa
ikastea izanen da, baina «Lekarozen ezin denez, Iruñean edo Irunen».

Juan Jose RODRIGUEZ | OIZ

«Lanarekin eroso sentitzen gara, baina
ez genioke inoiz ikasteari utzi behar»
«Lanaeta ikastearenarteanaukeratubehar izannuen
etaekonomikokimoldatzenginelaikusita, ikastenhas-
tea erabaki nuen». Halaxe azaldu digu Juan Josek.
Sortzez kataluniarra da, baina azken urteotan Oizen
bizidafamiliarekin.Gazteagoazenean,lanpostufinkoa
lortu zuen eta ikasketak alde batera utzi zituen: «be-
harbada ez nion ikasteari utzi behar, baina lanpostu
finkoarekin eroso sentitu nintzen eta ikasketak utzi ni-
tuen». Geroztik, bertzelako ikasketak egin ditu, Do-
nostiako Kontserbatorioan musika ikasketak, errate-
rako. Joan den urtean, ordea, «inoiz ez dela berandu» pentsatuta, Lekarozen
DBH ikasteari ekin zion. «Etengabe ikasten ari beharko genuke, behin utziz ge-
ro,berrizburuaaktibatzeaaunitzkostatzenbaita.Nahizetamantsoagoari, hobe
da inoiz ez uztea». Juanjok argi du,DBHakituta, Batxilergoa ikasi nahi du.Baina
ez hori bakarrik: «dena ongi badoa, biologia ikasketak ere egin nahi ditut».

Joseba APEZTEGIA | AURTITZ

«Hasiera gogorra da, ia hutsetik hastea baita,
baina merezi du ahaleginak»
Eskola-graduatua lortu eta segidan lanean hasi zen Joseba «niretzat lanean ha-
si eta soldata edukitzea zen orduan lehentasuna». Gerora, ordea, damutu da
hartutako erabakiaz «inguruan eboluzionatzen doa guztia. Teknologia berriak,
informatika... Atzera ez geratzeko ikasten
hasteabeharrezkoazelanabaritunuen».Gai-
nera, lan merkatuan ere ikasketek geroz eta
garrantzia gehiago dute «edozein lantokitan
sartzeko erdi mailako ikasketak eskatzen
dizkizute orain». 35 urtererekin ekin die be-
rriro ikasketei eta hastea «zaila» dela onartu
du «banituen 20 urte ikasketak utzirikan eta gogorra da, ia hutsetik hastea bai-
ta, bainamerezi du ahaleginak». Lana eta ikasketak uztartzen ditu orain eta «oso
kontent» dago hartutako erabakiaz «interesgarria da oso ikasten ari garena».
Ikasten segitzeko grina piztu zaio eta bigarren hezkuntzako titulua aterata,
«erdi mailako modulo bat ikasteko asmoa» dauka.

«Inguruan eboluzionatzen doa
guztia. Teknologia berriak,
informatika... Atzera ez
geratzeko ikasten hastea beha-
rrezkoa zela nabaritu nuen».

TTIPI-TTAPA
Lagunenartekoharremanaketa tira-birakhaur-

tzaroan eta nerabezaroan gaiaren inguruko sola-
saldia eskainiko du Idoia Apaolaza psikopeda-
gogo eta gizarte hezitzaileak apirilaren 27an, as-
teazken arratsaldeko 5etatik 7etara Arizkunene-
an. Baztango Udaleko Gizarte Zerbitzuek anto-
latutako tailerhonetan izenaemateko948580006
telefonora deitu behar da apirilaren 22ra bitarte
(egun hau barne).

APIRILAREN 22RA BITARTE EMAN DAITEKE IZENA

Lagunen arteko harremanak
haurtzaroan eta nerabezaroan
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Horretarako,
herriko
zentsoaren
%10ak sinatu
beharko luke

TTIPI-TTAPA
Ados zaude Leka-

rozkoAroztegiaeremu-
an, 228etxebizitza, ho-
tela, eta golf zelaia bil-
tzendituenegitasmour-
banistikoarekin, Bai ala
Ez?Horixe izanen litza-
teke Aroztegia eta ge-
rozer?Plataformakbul-
tzatunahiduenherrigal-
deketaren galdera ze-
hatza. Martxoaren 30-
eanArizkuneneanegin-
dakoaurkezpeneanha-
inbat herritarrek azaldu
dutenez, «Herri galde-
keta martxan paratze-
koprozeduraabiatudu-
teetahorretarako,Baz-
tangozentsoaren%10-
aksinatubeharko luke».

Sinadurak Balleko
Etxeko bulegoetan
bildukodira, asteanze-
har ohiko ordutegian
09:00etatik 14:00 arte,
eta10:00etatik13:00ar-
te larunbatetan, kopu-
ru hau lortu arte. Herri-
tarbakoitzakbi sinadu-
ra eman beharko ditu,
bat Baztango Udalari
egindako eskaera be-
tetzeko eta bertzea
BaztangoBatzarNagu-
siarieskatzeko.Sinadu-
ren bilketekin apirilaren
1eanhasidira.Sinatzai-
leek Baztanen errolda-

tutako herritarrak izan
behar dute.

Herri Galdeketako
prozedura abiaturik,
«Aroztegiarekin gerta-
tzen ari den bidegabe-
keria salatzeko,UGPS/
PSISa gelditzeko eta
herritarren erabakitze-
koeskubideaaldarrika-
tzeko»,Plataformakda-
torren apirilaren 23an
Elizondonarratsaldeko
5etan eginen den ma-
nifestazioan parte har-
tzerat ere deitu ditu he-
rritar guztiak.

www.aroztegiaeta-
gerozer.eus web orrial-
dean manifestaziorako
atxikimendua ematen
ahal da.

ERABAKI POLITIKOAN
GIBELERAT EGITEA

Aroztegia...eta gero
zer? Plataformak, bere
sorreratik, hiru helburu
nagusi izan dituela ai-
patu du aurkezpenean,
«proiektu urbanistiko-
espekulatzailea geldi-
tzea, gaiari buruz herri
eztabaida abiatzea eta
erabaki kolektiboak
errespetatzea».

Ho r re t az ga in ,
proiektu honek, Leka-
rozi, Baztani eta landa
eremuari orokorrean
ekarriko lizkiokeen kal-
teak ere nabarmendu
ditu behin eta berriz.
«Inongo justifikazio so-
zialiketaBaztangoudal
planetikkanpoeraikina-
hidiren228etxebizitzek
(342biztanledituenhe-

rri batean), Lekarozi ze-
in Baztani lurraldearen
desegituraketa nabar-
mena ekarriko liokete»
d io P la ta fo rmak .
«Proiektuhauaitzinate-
ratzeko,enpresapriba-
tu bati baztandar guzti-
en herri lurrak, zein he-
rriko nekazarien lur pri-
batuak bereganatzeko
eskubidea eman nahi
zaio.Espekulazioaneta
bezerokerian oinarritu-
takoereduadelakoz,eta

agortuta dagoen ustel-
keriaz kutsatutako ere-
dua izanik, aurka ager-
tu gara».

Erabakiak non, nork
eta nola hartzen diren,
bulkatzen den garapen
eredu honekin ere bat
heldu dela uste du
Aroztegia eta Gero zer
Plataformak.Lekarozko
herria, Nafarroako Go-
bernuko zenbait tekni-
kari, epaitegiak, herri
eragile, Baztango Ba-

tzar Nagusia, eta ber-
tze hainbat ahots, proi-
ektu honen aurka ager-
tu direla gogoratu on-
dotik, «hala ere, UPN
etaGeroaBaikelkares-
kutik hartuta, proiektu
honen alde egin dute.
Argi utzi nahi dugu
UGPS/PSIS hau onar-
tzea erabaki politikoa
izandelaetaposibleze-
in ezinbertzekoa dela
erabaki honetan gibe-
lerat egitea».

GIZARTEA � AROZTEGIAKO PROIEKTUA

Herri galdeketa
eskatzeko
sinadura
bilketa hasi da

UTZITAKO ARGAZKIA

Aroztegiari buruzko herri galdeketa abiatzeko eskaera
Zenbait baztandar Balleko Etxerat joan ziren martxoaren 18an, Batzar Nagu-
siari zein Baztango Udalari Aroztegiako proiektuari eta UGPSari buruzko Herri
Galdeketa abiatzeko eskaera aurkezterat. Ezkerretik eskuinera: Inazio Plaza
Zugarramurdi, Mikel Altzuart Zaldain, Ixidro Herguedas Sukia, Maite Astrain
Antxorena, Joseba Gaztelumendi Bikondoa, Oier Usandizaga Larrañaga, Be-
goña Agerrebere Elizetxe, Jose Luis Karrikaburu Karrikaburu. Beraz, Arozte-
giari buruzko herri galdeketa martxan paratzeko prozedura abiatu dute. Gogo-
ratu behar da apirilaren 23an manifestazioa ere deitua dagoela Elizondon.

BAZTAN

UTZITAKO ARGAZKIA

Hainbat herritarrek sinadura bilketaren eta manifestazioaren berri eman zuten,
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Hamasei
ikuskizun
ezberdin
eskaini zituzten

TTIPI-TTAPA
Martxoaren 19 eta

20koasteburuan,ospa-
tu da Titiriteroen topa-
keta Zugarramurdin.
Aurtengoa 10. edizioa
zenez, esfortzu berezia

egin dute antolatzaile-
ek, eta denetara hama-
seiespektakuludesber-
din eskaini dira. Horre-
tazgain,EstefaErroeta
Mikel Diezek sortutako
Sorginak muntaiaren
grabaketa ikusteko au-
kera ere izan da, duela
15 urte egin zen azke-
neko emanaldiarena.

Txotxongiloen ema-
naldiak ikusteko laugu-
ne antolatuak zituzten

herrian: Sorginen Mu-
seoko sabaia eta areto
nagusia,Akelarreneael-
karteaetaGainekoben-
takosotoa.Hain zuzen,
EstefaErrozugarramur-

diarrak eta Bergarako
MikelDiezekbeheiti ho-
rretan antolatu zuten
duelabihamarkadabai-
no gehiago Nafarroako
lehen txotxongilo an-

tzoki egonkorra.
Larunbat arratsean

karrikadantza egin zen
EstefaetaMikelenoroi-
menez, Aker eta Mari
erraldoiekin.

OSPAKIZUNAK � MARTXOAREN 19 ETA 20AN

Estefa Erro eta
Mikel Diez
gogoratu dituzte
Titiriteroen X.
Topaketan

ZUGARRAMURDI

UTZITAKO ARGAZKIAK

Jende aunitz ibili zen Titiriteroen Topaketako hamargarren edizioan.

Apirilaren 28ra
bitarte egin
daiteke

TTIPI-TTAPA
Aurten goiz izanen

dira Salbatore bestak
etaazkenekourteetako

ohiturari eutsiz, aitzine-
ko igandean, maiatza-
ren 1ean, Kontraban-
disten Lasterketa egi-
nenda.Lasterketa igan-
de goizeko 10etan ha-
siko da eta dortsalen
banaketa egunean be-
rean, 08:45etik aitzin

herriko plazan. Izen
emateko epea zabalik
dago apirilaren 28ra bi-
tarte www.kirolprobak.
com webgunean.

Plazatik abiatuta

15,83 kilometroko ibil-
bideaosatubeharkodu-
te korrikalariek, 656
metrokodesnibelarekin,
tartean Azkar eta Elor-
ga lepoak igoz.

Sariei dagokienez,
250,150eta50euro iza-
nen dira sailkatzen di-
ren lehenbizikohiruren-
tzat, gizonezko nahiz
emakumezkoentzat.

KIROLA � MAIATZAREN 1EKO PROBA

Kontrabandisten
Lasterketarako
izen ematea
zabalik da

URDAZUBI

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Kontrabandisten Lasterketako irteera, duela bi urteko bestetan.



200 hautetsik
36 bilkura efgin
dituzte
etorkizuneko
eskumenak
aztertzeko

Franck DOLOSOR
Hendaia, Hiriburu

eta Saran bezala, Sen-
pereko hautetsiek ere
aho batez onartu dute
Ipar Euskal Herrimaila-
ko herri elkargoa sor-
tzea. Joandenudazke-
neanaldeko iritziaeman
zuten jadanik aho ba-
tez eta orain aldeko ja-
rrera baieztatu dute al-
deko bozka lotesleare-
kin. Baiona eta Maulek
ere aldeko bozka eman
dute eta jadanik herri-
tarren %27 biltzen di-
tuzten zonbait herri La-
purdi, Nafarroa Behera
eta Zuberoa biltzearen
alde agertu dira.

Ipar Euskal Herrian
herri elkargo bakarra
sortzearenproiektuage-
ro eta indar gehiago
hartzen ari da. Senpe-
rekoherrikoetxekohau-
tetsiek aho batez onar-
tu zuten ideia eta gehi-
engoosoa izanzuenere
Hego Lapurdiko hirigu-

nean.Frantziakogober-
nuak proposatu duen
aldaketa instituzionalak
bi baldintza behar ditu:
herrien erdia alde ego-
tea eta horiek herrita-
rren erdia bederen or-
dezkatzea. Bi baldin-
tzak bete ziren udazke-
neko kontsultan: herri-
en %72 alde agertu zi-
renbiztanlegoaren%66
biltzen dutelarik. Emai-
tza berak errepikatzen
badira2017kourtarrila-
ren lehenean hasiko da
laneanfiskalitateetaes-
kumenpropioak izanen
dituenerakundea.Eko-
nomia, garraioak, ingu-
rugiroa,kulturaetaeus-
kara kudeatuko ditu
bertzeak bertze.

PIERRE MARIE
NOUSBAUM AUZAPEZAK
DIOENEZ, «TRESNA
INTERESGARRIA IZANEN
DA»

Pierre Marie Nous-
baum auzapezaren us-
tez tresna interesgarria
izanen da: «sinbolo ba-
ten indarra; errepubli-
ka,euskalherritarraketa
beren lurraldeaerrespe-
tatzen dituen maila
ona». Dominique Idiart
oposizioarenburuakere
ideia bera du tresna
egokitzat jo baitu era-

kundeberria.Ahatikdu-
dakagertuzituenezbai-
taki zehatz zer gertatu-
ko den hondakinen bil-
ketarekin eta Luberria
baraderarengarbitze la-
nekin. Idiartek azpima-
rratu zuen 200 haute-
tsik 36 bilkura egin di-
tuztelaHazparnekogo-
goeta bileretan etorki-
zunekoeskumenakba-
naka banaka aztertze-
koeta finkatzeko.Ezker
abertzaleko ordezkari
bakarrak deitoratu zu-

en herritarrek ezin iza-
nen dituztela zuzenean
hautatu elkargo berria-
ren hautetsiak. Jean
FrançoisBederedekbe-
gi onez ikusten du Eus-
kal Herriarenmuga his-
torikoak errespetatzea
lehenaldikoz.Proposa-
mena aho batez onartu
eta txalo zaparrada en-
tzun zen herriko etxeko
kontseilu gelan. Auza-
pezak azpimarratu zu-
enkeinu indartsuaema-
ten ari zirela Ipar Eus-

kal Herriaren aldaketa
garaigarrantzitsuan.Ti-
rabiretan aritzeko par-
tez, elgarrekin lan egi-
tera gomitatu zituen
hautetsi guziakbiharko
egitura denen artean
eraikitzeko. Publikoan
zegoen Christine Be-
ssonart auzapez ohiari
hitza eman zion Nous-
baumek. Iparraldearen
ezagupenaaspalditikal-
darrikatzen duena he-
rrien arteko elkartasu-
naz mintzatu zen.

HERRIZ HERRI | 39
ttipi-ttapa | 659 zk.

2016.04.07

GIZARTEA � ELKARLANERAKO GOMITA

Herriko
hautetsiek
aho batez
onartu dute
herri elkargoa
sortzea

SENPERE

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Herriko kontseiluak ahobatez eman du herri elkargoa sortzearen aldeko boza.
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Joana GERENDIAIN
Herriko kontseiluak

ahoz batez Euskal He-
rri Elkargoarensortzea-
ren alde bozkatu du
martxoaren25ean.Eus-
kalHerriElkargohorrek,
gaur egun diren hamar
herri elkargoak elkargo
bakarbateanbilduko li-
tuzke. Iparraldeko 158
herriekherri elkargoba-
karbatenproiektuaribu-
ruz duten iritzia maiatz
hondarrean jakinen da.

Artearen eguna
Garabia kolektiboak

antolaturik, Artearen
eguna iraganen da api-

rilaren16anplazan.Goi-
zeko 9etatik goiti, usa-
ian bezala Sarakomer-
katua eginen da baina
denborabereanherriko
eskulangileekerehaien
ekoizpenak erakutsiko
dituzte,eta Iletegiakbe-
re proiektua aurkeztu-
ko. 11:00etan kolekti-
boak asmaturiko sor-
presa bat ikusten ahlko
da eta jarraian zintzur
bustitze alaitu bat egi-
nen da musika, bertsu
etamutxikoekin.Ondo-
t ik,13:00ak aldera,
ekoizleen bazkaria egi-
nen da, 16 euro/eusko
eta erreserbatzeko

0687156130 zenbakira
deitu behar da. 13:30-
etik 15:30era Ipotx-ek
zirko tailerrabatpropo-
satuko du 4 eta 12 ur-
te arteko haurrentzat.

Kantaldia
Apirilaren21ean,os-

tegunarekin,SarakoEr-
launtza eta Ustaritzeko
Lapurtarrak abesbatza
mistoek kantaldi bat
emanen dute elizan.
Arratseko 9etan hasiko
da, sartzea 10 eurotan
da, urririk 15 urte baino

guttiagokoentzat, talde
preziobat ereproposa-
tua da: 10 pertsonatik
goiti sartzea 5 eurotan
da. Informazioa lortueta
erreserbatzeko Erlaun-
tza elkartearekin harre-
manetansartubeharda.

Te pastizategia
Joan den martxoa-

ren 4tik “Sare & Thé”
deituriko te pastizategi
bat ideki da Saran. Gi-
rogoxobateanduteeta
pastiza ezberdinetaz
gozatzen ahal da. Egu-

erditan,salbuasteazke-
netan, tokiko eta bio
ekoizkinekin egindako
jakiak jaten ahal dira.
Dutearen ingurukogau-
zaerebadituzteetadu-
tea nahas mahas eros-
ten ahal da.

Kirol emaitzak
ErrubilariakCampet-

eko ekiparen kontra
108-3 irabazi dute eta
eskubaloian seniorrek
berdinketa erdietsi du-
te 19-19 Urruñako eki-
paren kontra.

GIZARTEA � MARTXOAREN 25EAN AHOBATEZ

Euskal Herri
Elkargoa
sortzearen alde
agertu da herriko
kontseilua

SARA

ARGAZKIA: GOIKO

Eraberriturik eta indarturik ospatu da Idazleen 33. Biltzarra
Sarako euskal idazleen hogeita hamahirugarren edizioan ohi baino bisitari ge-
hiago bildu zen Bazko Astelehenean. Sarako Biltzarra elkarte jaio berriak an-
tolatu zuen azoka ezaguna lehen aldiz. Gazte gehiago erakarri eta euskarari to-
ki handiagoa eskaintzea izan zuten xede nagusitzat eta biak ongi bete ziren.
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HERIOTZAK
Marta Arrizabalaga Urrizola, Elizon-
dokoa, martxoaren 17an, 91 urte.
Micaela Etxekolonea Makuso, Zu-
bietakoa Pasai Antxon hila, martxoa-
ren 9an, 91 urte.
Jose Ignacio Etxabarri Bengotxea,
Oronoz-Mugairikoa,martxoaren22an,
75 urte.
Francisco Larralde Jaurena, Urda-
zubikoa, martxoaren 25ean, 91 urte.
Jose Maria Azkarraga Etxeberria,
Azpilkuetakoa, martxoaren 27an, 78
urte.
Maria Magdalena Perurena Narbar-
te, Goizuetakoa, martxoaren 27an, 70
urte.
Joséphine Angèle Errandonea, Sa-
rakoa, martxoaren 13an, 87 urte.
Tomas Jaurena Etxeberria, Amaiur-
koa, martxoaren 29an, 80 urte.
Maria Pilar Ozkariz Bruneton, Etxa-
larkoa, martxoaren 30ean.

AlexiaMenoPaccini,Lesakakoa,mar-
txoaren 17an.
ArianeNapal Ibarra,Sunbillakoa,mar-
txoaren 23an.
Uxuri Esarte Juanotena, Doneztebe-
koa, martxoaren 14an.
Naira Larzabal Mutuberria, Igantzi-
koa, martxoaren 17an.
Maiana Simao, Sarakoa, martxoaren
8an.
IzarneAgestaPetrirena,Sunbillakoa,
martxoaren 29an.

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

EZKONTZAK

SORTZEAK

Ez dago datu berririk.

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

.

Jesus
ANSALAS ARRECHEA

«ARTXINTXE»
I. URTEMUGA

Etxalarren hil zen, 2015eko martxoaren 29an
Umorez eta alaitsu

egoten ginen elkarrekin,
eta oroitzapen ahaztezin horiek

beti geldituko dira gurekin.

ZURE FAMILIA
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Oier
Ariznabarreta
eta Oihana
Kortazar
suertatu dira
garaile

TTIPI-TTAPA
Sara Korrika Trail

mendi lasterketarenha-
makegarrenedizioabu-
rutu zen martxoaren
27an eta 549 korrikala-

rik lortuzuten22,400ki-
lometro luzedituenpro-
ba gogorra bukatzea.
Aitzinekobiurteetanbe-
zala, Durangoko Oier
Ariznabarreta izan zen
bizkorrena, eta duela bi
urte ezarritako marka
hobetu zuen gainera
(1:51:21). Bi ordu baino
guttiagotan proba bu-
rutzea lortu zuen korri-
kalari bakarra izan zen.
LuisHernando izan zen
bigarren (2:00:20) eta
Florian Becker hiruga-

rren (2:02:26). Emaku-
mezkoetan,OihanaKor-
tazar gipuzkoarra izan
zenbizkorrena (2:18:37)
eta 16. izan zen sailka-
penorokorrean,gizase-
meak ere kontuan har-
tuta. Iaz irabazle izan
zen Sarah Dinclaux bi-
ga r ren sa r tu zen
(2:33:58) eta Amélie
Sparfel hirugarren.

Eskualdeko korrika-
larien artean, Joseba
Larraldeberatarra bos-
ga r ren i zan zen
(2:03:50), Senpereko
Spuc taldeko Michel
Guilcou hamargarren
(2:13:10), Igantziko Bil-
tokikoMikelUrtxegihe-
meretzigarren (2:20:22),
Manttaleko Angeltxo
Aranibar beratarra ho-

geigarren (2:21:12) eta
GureTxokoakoJoseba
Lasarte hogeita batga-
rren (2:21:18). Emaku-
mezkoetan,Senpereko
SpuctaldekoCaroleDu-
arte laugarren izan zen
(2:41.02), eta Claudine
SeinetaAnneDenis tal-
dekideak) 42. (3:43:11)
eta 52. (3:55:57) sailka-
tu ziren.

Ariznabarreta
eta Sola dira
aurten ere
faborito

TTIPI-TTAPA
Oier Ariznabarretak

etaLauraSolakaitzine-
ko bi urteetan lortutako
garaipena errepikatzea
bilatuko dute Mantta-
lek, Gure Txokoak eta
Agerra Mendi Taldeak
antolatutakoBerakoXII.

Mendi Maratoi Erdian,
apirilaren 17an. Bizka-
tarra, Sara Korrika Trai-
lean ere bigarrenez ga-
raile suertatu dena be-
rriki, izanen da fabori-
to nagusia, 525 partai-
de izanen dituen Bera-
ko proban. Proba bortz
aldiz irabazi duenMan-
ttale taldeko Didier Za-
gofrantziarrakezdu las-
terketan parte hartuko,
min hartua dagoelako.
Iaz hirugarren izan zen

Beñat Marmisolle eta
Berako Joseba Larral-
de ere irteeran izanen
dira, faboritoen artean.
Aipatzekoada lehenal-
diz 40 emakumek bai-
no gehiagok eman du-
tela izena lasterketan.

Azken urteotan be-
zala,eskuragarri jarri zi-
ren 525 dortsalak bi or-
dutanbukatuziren.Las-
terketak, 21,125 kilo-
metrokoa, ez du alda-

ketarik izanen eta pun-
turik interesgarrienaLa-
rungo igoeran izanenda
( 900 metro).

BEZPERAN HERRI KIROLA
Bezperan, larunbat

arratsaldeko 6etan ha-
sita,herrikirol jaialdimis-
toa antolatu dute. Ze-
hazki, Xabier Ariztegi
Santxin eta Estitxu Al-
mandozharrijasotzaile-
ak ariko dira hiru harri

ezberdinekin; arpana-
rekin, herriko lau biko-
te mixto; proba konbi-
natuan, herriko bi talde
mistok parte hartuko
dutekoxkorbiltzen, za-
ku lasterketan, aizko-
ran, korrika eta arpa-
nan. Bukatzeko, ikusle
guztiei irekia egonen
den proba herrikoian,
lehen emakume eta gi-
zonarentzatsari sorpre-
sa izanen da.

MENDI LASTERKETAK � APIRILAREN 17AN

Dena prest
dute Beran XII.
Mendi Maratoi
Erdirako

MENDI LASTERKETAK � MARTXOAREN 27AN

549 korrikalarik
bukatu dute
Sara Korrika
Trail lasterketa

ARGAZKIA: PIERRE EZCURRA
Gizaseme eta emakumezkoen podiuma Saran.

ARGAZKIA: ARKAITZ SAIZ
Joan den urteko irteeran, Ariznabarreta buruan hasieratik.
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Doneztebeko
5, Arraioz eta
Iruritako bina
eta Oizkoa ari
dira txapelaren
bila

TTIPI-TTAPA
Apirileko lehenaste-

bu ruan ab ia tu da
Baztan-ErrekakoLaxoa
txapelketaren hogeita
hamazazpigarren edi-
zioa.Hamar taldearidi-
ra aurtengoan, 5 Do-
neztebekoak,2Arraioz-
koak, 2 Iruritakoak eta

Oizkoa. Iaz bezala, ize-
naren ondotik, babesle
duten etxearen izena
eramanen dute taldeek
au r t en e re . F i na l a
abuztuaren 6an jokatu-
kodaArraiozkoplazan.

Bosna taldeko bi
multzotan banatuta ari
dira taldeak. A mul-
tzoanDoneztebe-Avia
(AsierMutuberria, Javi-
er Almandoz, Bittor
MendiburuetaJuanTe-
lletxea),Arraioz A-Ro-
tugrafik (XabierBengo-
etxea, Jon Gamio, Asi-
er Zubigarai eta Jesus
Mari Laurnagarai), Do-
neztebe-Bar Titi (Emi-

lio Zabala, Andoni San
Martin,D.PioGarciaeta
EloyGarcia),Donezte-
be-Suma (Unai Sapu-
ppo,JosuJuanena,Xa-
bier Ibarrola eta Jose-
ba Grazenea) eta Iruri-
ta-Biek Aholkularitza
(Joseba Urtasun, Gui-
llermo Etxenike, Iñaki
Etxandi eta Karlos Goi-
koetxea) ariko dira. B
multzoan, Irurita-Mi-
guelene (XabiBarbere-
na, Gorka Urtasun, Ja-

goba Ramos eta E-
goitz Prim), Donezte-
be-TheMoment (Pas-
cual Bertiz, Koldo Le-
garra, Javier Bertiz eta
Jokin Arraztoa), Do-
neztebe-Apezteguia
(Ramontxo Etxebeste,
JonApeztegia,AritzBa-
leztena eta Iban San-
testeban), Arraioz B-
Sagardikoedariak (Mi-
kelMindegia,XabierMi-
hura, Aritz Alunda eta
Xabier Maritorena) eta

Oiz-Kokoetxea (Ando-
ni Saldias, Iker Bereau,
Ioritz Zelaieta eta Iñaki
Mendiola).

Multzo bakoitzeko
lau lehenbizikoek final
laurdenak jokatuko di-
tuzte ekainaren 25ean
etauztailaren2eta9an;
irabazleek finalaurreko-
ak jokatuko dituzte
uztailaren 16, 23 eta
30eaneta finalaArraioz-
ko plazan jokatuko du-
te abuztuaren 6an.

PILOTA � APIRILEKO LEHEN ASTEBURUAN

Hamar talde
hasiak dira
XXXVII. Laxoa
txapelketan

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Arraiozko plazan jokatuko da txapelketako finala, abuztuaren 6an.

PILOTA � 200 METROKO LASTERKETAN URREZKO DOMINA LORTU DU SUNBILDARRAK

Ane Petrirenak Espainiako
txapelketa irabazi du junior mailan
Bere marka ere
hamahiru
zentesimatan
hobetu du
(24.46)
Pamplona
Atletico taldeko
korrikalariak

TTIPI-TTAPA
Lesiozbetetakoden-

boraldi baten ondotik
atletismopistetara itzu-

li zen Ane Petrirena In-
sausti atleta sunbilda-
rra urtarrilaren 9an Do-
nostiako Anoetan. Ez
nolanahi gainera, Gi-
puzkoako txapelketako
lehen jardunaldian eta
partehartze librekopro-
ban 200 metroko las-
terketa 24 segundu eta
59 zentesimatan egin
baitzuen, bere marka
pertsonala.

Orain, ustekabean,
Espainiako junior txa-
pelketa irabazi du Sa-
badellen martxoaren

20an Grupomp leo
Pamplona Atletico tal-
deko korrikalariak, be-
rriz ere marka pertso-
nala eginez (24.46).

19 urte bete berriak
d i t uen Pe t r i renak
(1997kootsailaren27an
jaioa da) ezustea eman
zuen, ADMarathon tal-
deko Paula Garcia ma-
drildarra baitzen fabo-
rito nagusia, Gallur hi-
rian jokatutako Espai-
niako txapelketa abso-
lutoan 24.41ekomarka
lortu ondotik. Sabadel-

len24.69eginzuenGar-
ciak eta hirugarren izan
zen azkenean. Zila-
rrezko domina FC Bar-
celona taldeko Ingrid
Andresek lortu zuen
(24.55).

«Ez nuen espero ira-
baztea, baina lasterke-
ta ona egin eta lortu dut
urrezkodomina janztea»
adierazi du Petrirenak.

UTZITAKO ARGAZKIA

Ane Petrirena, lasterketa
batean abiatu baino lehen
kontzentratzen.
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Bertze lau
txapelak Etxarri
Aranazko
Andra Marik
lortu zituen

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Herri Ki-

rol JokoetakoFinala jo-
katu zen martxoaren
20an Berriozarren. Na-
farroakoKiroletaGazte-

riaren Institutuarekinba-
teraantolatzendirenKi-
rol Joko hauetan hiru
mailetako txapelketak
jokatu dira: kimumaila-
koak (11-12 urte), haur
mailakoak (13-14 urte)
eta kadete mailakoak
(15-16 urte). Haur eta
Kadete mailetan Proba
Konbinatu txapelketa
eta Sokatira txapelketa
jokatu dituzte. Kimu
mailan berriz Proba

Konbinatu txapelketa
bakarrik.Aipatzekoada
Etxarri Aranazko Andra
Mariren nagusitasuna,
bortz finaletatik lau ira-
bazibaitzituen.Bertzea,
haur mailako sokatira-
rena, Baztango Basa-
buruak irabazi zuen.

Hain zuzen, sokati-
rako txapel hori ira-
bazteko ere, berdinke-

tahausteko tiraldiaegin
behar izanzutenbaztan-
darrek Etxarrikoekin,
baina azkenean garaile
suertatu ziren baztan-
darrak.

Kadete mailako so-
katira txapelketan bi-
garren postua eskura-
tu zuen Basaburuak.

Proba konbinatuei
dagokienez, kimu mai-

lan laugarren izan zen
Igantzi B; haur mailan
bigarrenBasaburuaeta
hirugarren Arartzir i
(Araxes, Igantzi eta Ar-
tzanegiren artean atera
duten taldea) eta kade-
temailanhirugarrenBa-
saburua.

Beraz, txapel baka-
rra baina domina ugari
etorri dira eskualdera.

Beizamakoak
minutu eta
erdiko aldea
atera zion
Zubietakoari,
jendez lepo
zegoen Ezkurra
pilotalekuan

TTIPI-TTAPA
Aizkora apustu ede-

rra eskaini zuten mar-
txoaren 20an Donezte-
beko Ezkurra pilotale-

kuan Beizamako Ene-
koOtañok eta Zubieta-
ko Mieltxo Mindegiak.
Aizkolar i bakoitzak
3.000 euro jokoan, ha-
mabina kanaerdiko eta
launa60ontzakomoztu
behar zituzten. Otañok
41minutueta35segun-
do behar izan zituen la-
nak bukatzeko, Minde-
giagazteakberriz43mi-
nutueta5segundo,mi-
nutu eta erdi gehiago.

Mindegiak, Miel eta
Hilario Mindegia, aita
eta osaba izan zituen

erakusle; Otañok, Flo-
ren Nazabal eta Arkaitz
Jauregi.

Otaño zerbait aitzi-
netik ibili zen neurketa
osoan,bainaapustupo-
lita izan zen, Donezte-
beko pilotalekura hur-
bildu ziren 600 bat aiz-
kora zaleren gozame-
nerako. Otañok bere
inguruko zaletu ugari
eraman zituen eta giro
bikaina izan zen.

HERRI KIROLA � MARTXOAREN 20AN DONEZTEBEN

Otaño nagusitu
zaio aizkora
apustu onean
Mindegiari

NAFARROAKO HERRI KIROL JOKOAK � ERREPASOA

Basaburua
txapeldun haur
mailako
sokatiran

UTZITAKO ARGAZKIA

Baztango Basaburuak lan ederra egin du aurten ere Nafarroako Herri Kirol Jokoetan.

ARGAZKIA: IBON ERRAZU
Mindegia eta Otaño apustua akituta. Beheitian, Ezkurra frontoia jendez lepo.
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22 urtez
beheitikoan,
Jon Olaizola
lesakarra
nagusitu zaio
Beñat
Mitxelena
beratarrari

TTIPI-TTAPA
Bortzirietako eskuz

banakakoXV.pilota txa-
pelketaren finalak joka-
tu zituzten martxoaren
19anLesakakoudal pi-

lotalekuan.Kadetemai-
lakoa lehenago,martxo-
aren11n jokatuzenBe-
ran, bi protagonistak
ikasbidaira joatekoak
baitziren.Finalhorretan,
Igantziko Enaitz Telle-
txeak18-12 irabazi zion
Berako Mikel Eltzaur-
diari.

Lesakan jokatutako
finaleidagokienez,hau-
ek izan ziren emaitzak:
TtikiakBmaila:Mattin
Perez (Bera), 7 – Ortza-
dar Iratzoki (Bera), 18.
Ttikiak: Unax Bereau
(Lesaka), 9 – Aimar O-

txandorena (Lesaka),18
Umeak: UgaitzApezte-
gia (Baztan), 13 – Josu
Etxepeteleku (Lesaka),
18
Kimuak: Oihan Etxe-
berria (Lesaka),12–Jon
Pagola (Bera), 18.
Haurrak:AsierBailare-
na (Baztan), 18 – Asier
Telletxea (Bera), 17
Gazteak: Imanol Ugal-
de (Oiartzun), 13 – E-

kain Etxeberria (Oiar-
tzun), 18
22urtezbeheiti:Beñat
Mitxelena (Bera), 14–
Jon Olaizola (Lesaka),
22.

Final nagusian, par-
tida polita jokatu zuten
bi pilotariek. Mitxelena
5-0 aitzinetik jarri zen
erritmo fuertea jarrizeta
tantoa bukatzerakoan
asmatuz. Olaizolak sa-

kea hartu zuenean, or-
dean, pilota fuerteagoa
atera zuen etamin egin
zion Mitxelenari. Parti-
daborrokatua izan zen,
baina Asperekin astero
entrenatzenaridenOlai-
zolari irabazteko,aunitz
jolastu behar da gaur
egun.

Finalenondotik, txa-
pelaketaoroigarriakba-
natu zituzten.

PILOTA � MARTXOAREN 19AN

Bortzirietako
eskuz banakako
txapelak banatu
dituzte Lesakan

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

Elizondoko Antxitoneako paleta goma txapelketako finalak ere jokatu dituzte
Elizondoko Antxitonea trinketeko paleta goma txapelketako finalak martxoaren 19an jokatu zituzten. Bigarren mailakoan, Goienetxe
eta Unai Apeztegia esku pilotari profesional ohiak 40-26 irabazi zieten Elizalde eta Sansiñenari. Lehen mailako final nagusian, Oskariz
eta Ballarenak 40-27 irabazi zieten Plaza eta Argarateri. Finalen eta sari banaketaren ondotik, parte-hartzaile guztiek elkarrekin bazkal-
du zuten eta ohi bezala, txanpaina barra-barra ibili omen zen.

ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA
Txapeldunak, txapeldun ordeak eta kategoria ttikienetako partehartzaileak, sariekin.
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Erakusketak
DONEZTEBE
‘Mundukide GKE
laguntzaz’
Apirilaren 18tik 24ra.

Hitzaldiak
BERROETA
Paxakari buruz
Apirilaren 9an
12:00etan.

Saharako bidaiaz
Apirilaren 9an Karlos
Garaikoetxearen esku-
tik, 19:00etan.

LEITZA
‘Baita hondakinak ere’
liburua hizpide
Apirilaren 13an Iñigo
Astiz idazlearekin, Li-
burutegian (18:00).

DONEZTEBE
Haurren sozializazio
baketsuaren inguruan
Apirilaren 14an Askin
Haur Eskolan (17:00).

BERA
Esnearen Liga
Apirilaren 25ean Nola
hasi elikadura osaga-
rriarekin bularra ematen
dudan bitartean? Bera-
landetan, 17:00etan.

Tailerrak
LEITZA
Haurrentzako masajeak

Apirilaren 7tik maia-
tzaren 5era 8 hilabete
bitartekoen gurasoen-
tzat. Ostegunetan uda-
letxean (10:30-12:30).

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

BERROETA
Haurrendako tailerrak
Apirilaren 8an arra-
tsaldean.

Xaboi erakustaldia
Apirilaren 9an Elena
Ezkurdia eta Elena
Danborienarekin.

ELBETE
Baratzeko mamu
tailerra, txorimaloen
tailerra haurrendako
Apirilaren 16an plazan
(10:00-13:30). Izen-
ematea Arizkunenean.

Ipuin-kontalariak
LEITZA
Eskolako haurrentzako
Apirilaren 6anMaite
Franco Liburutegian.

GOIZUETA
Ipuin erotikoak
Apirilaren 9an
helduentzat 19:00etan
Umore Ona Elkartean.

IRURITA
Haurrendako
Apirilaren 16an Fer-
nando Anbustegirekin,
17:00etan.

Antzerkiak
IRURITA
‘Heroiak’ antzezlana
Apirilaren 10ean Gi-
zarte Bilgunean (19:00).

Lehiaketak
BERROETA
Argazki lehiaketa
Apirilaren 9an (20:00).

BERA
‘Irakurketa instat

batean’ argazki
lehiaketa
Apirilaren 14ra arte
aurkez daitezke lanak.

Baztan-Bidasoko
Bertsopaper lehiaketa
Maiatzaren 20ra arte
aurkez daitezke lanak.

Bestetako egitarauaren
azalerako lehiaketa
Maiatzaren 31ra arte
aurkez daitezke lanak.

BAZTAN
Baztandarren Biltzarre-
ko kartel lehiaketa
Apirilaren 15era arte
aurkez daitezke lanak.

DONEZTEBE
Bestetako kartel
lehiaketa
Apirilaren 27ra arte
aurkez daitezke lanak.

Ikuskizunak
BERA
3-9 urte haurrentzat
Apirilaren 8an Kulun-
kantauri Liburutegian,
17:30ean.

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

Oliver magoa
Apirilaren 17an Kultur
Etxean, 17:00etan.

‘El viaje de las letras’
emanaldia
Apirilaren 22an Libu-
rutegian, 17:30ean.

ELIZONDO
Pirritx, Porrotx eta
Marimotots
Apirilaren 10ean
Baztan frontoian Ama-
lur, 11:30ean.

Haurrendako
txotxongilo saioa
Apirilaren 20an Libu-
rutegian (17:00).

DONEZTEBE
‘Kapulana bat zintzilik’
Apirilaren 20an.

‘Kontu eta kantu’
Apirilaren 21ean
goizez.

››
DANTXARINEA | 2016.04.21
Euskal kanten jaia
Dantxarinean

Arkupeak Elkarteak antolatu du
eta340bat lagunesperodituzte.
Bazkaria,euskalkantak,dantzal-
dia... Egun osoko besta izanen
dela iragarriduteArkupeak-etik.

Kantak

BERA | 2016.04.17
XII. aldiz mendi lasterketa
eginen da

Apirilaren 17an eginen da 21,150
kilometroko lasterketa ezaguna.
09:30eanabiatukoda.Horrezgain,
aurten, bezperan, herri kirol saio
mistoa prestatu dute.

Kirola

DONEZTEBE | 2016.04.10
‘Amama’ filmaren bi emanaldi
eskainiko dituzte

Asier Altuna zinema zuzen-
dariarenAmama filma ikusteko
aukera izanendaDoneztebeko
zineman. Bi emanaldi izanen
dira: 17:00etan eta 19:00etan.

Zinema

apirilak 7 - 21

PROPOSAMENA
IRURITA
Anje Duhalde eta gehiago
‘Iruritan Eskuaraz’-en

‘Iruritan Eskuaraz’ anto-
latu dute herriko gaz-
teek eta horren baitan,
apirilaren15eaneta16an
ekitaldisaila izanendituz-
te.Ortziralean Istoria tru-
kea(n)JulioSotoetaFer-
nandoAnbustegirekineta
Beira taldearen kontzer-
tua, bertzeak bertze. Eta
larunbatarekin,NokaTal-
dea ariko da lehendabi-
zi eta gero Anje Duhal-
derekin kontzertua iza-
nen da. Ekitaldi gehiago
ere prest dituzte.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58
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‘Bertsol-haritza’
Apirilaren 21ean
arratsaldez.

Kantak
BERROETA
Kantu zaharren afaria
Apirilaren 9an San-
txotena eta Pello Za-
baltzarekin, 21:00etan.

SUNBILLA
Kantu zaharren eguna
Apirilaren 16an Arizti-
gain kanpinean.

DANTXARINEA
Euskal kanten jaia
Apirilaren 21ean Ar-
kupeak-ek antolatuta.

Bertsoak
ARANTZA
‘Bertso truk’
Apirilaren 9an Bortziri-
ak eta Algortako bertso
eskolen desafioa.

IRURITA
‘Istoria trukea(n)’
Apirilaren 15ean Julio
Soto eta Fernando An-
bustegirekin, 20:00etan
Jauregiarten.

Ospakizunak
BERROETA
Asteburu kulturala
Apirilaren 8 eta 9an.

IRURITA
‘Iruritan eskuaraz’
Apirilaren 15 eta 16an.

SARA
Artearen Eguna
Apirilaren 16an.

Kontzertuak
GAZTELU
Liher taldea akustikoan
Apirilaren 8an Gazte-
luko ostatuan (22:00).

ELIZONDO
Kontzertuak Gaztetxean
Apirilaren 9an Tutan
Come On, Muxu Beltza
eta Voltaia taldeak
22:00etatik aitzinera.

FilmazpitZineuskadielkarteak finantzatutakoeus-
karazko azpitituludun zinema zabaltzeko pro-

grama da eta Donostia Zinemaldia eta Euskadiko
Filmategiaren laguntzarekin, DonostiaKulturak ku-
deatzen du. Euskadiko zinemaldietan emandako
zenbait film beren interesagatik hautatu, proiekta-
tzeko eskubideak erosi eta euskaraz azpititulatzea
aurreikusten du programak, baita zita hauetatik
kanpo jaso edo emandako filmak aintzat hartzea.
Helburua, material guztia interesa azaltzen duten
kultur erakundeen esku kosterik gabe jartzea da,
erakundeek filmhauek jatorrizkobertsioanetaeus-
karazko azpitituluekin proiekzio ez komertzialetan
eman ahal izateko. Webgune honek programako
informazio osoa eta filmen katalogoa jasotzen du
eta,baitaproiektuanpartehartzenduteneragileek
azken urteotan euskaraz azpititulatutako filmen
azpidatziak erabiltzaileen eskura paratu ere.

Heldu da Bigarren saria, Peiremans+ taldearen
bigarren diskoa, euskal eszenara haize fres-

koaekarri zuenestreinakoEPharkhamarurtebete
dituenean.Eskarmentuhandikomusikariezarigara:
Gorkak (Berri Txarrak) eta Imanolek (Bide Ertzean)
melodiarako duten grinari men egin eta kantu bo-
robilak ekarri dituzte, Txiki (Kashbad) baterian eta
on Marino Goñi (Balerdi Balerdi) baxuan dituztela.
Berriz ere Bonberenea estudioetan grabatu dute,
Karlos Osinaga teknikari dutela, Bigarren sarian
bortz kanta berri aurkituko dituzue. Aise suma dai-
teke pop arima Bemidji edo Radiomaria aurrera-
pen singlearen rock gihartsuaren muinean; gutti-
en espero duzunean Orain edo Zortziak bat txis-
tukatzen aurkituko duzu zeure burua, eta hiru mi-
nutu eskaseko txutemelodikoenondotik datorZu-
tik iraun itxiera kantu ederra, hazi eta hazi epika-
rantz...

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Bonberenea, 2016

Bigarren saria

Musika

PEIREMANS+

Euskarazko
azpitituludun

zinemaren ataria

Internet

WWW.FILMAZPIT.EU

Bere lagun Anderren bizitza kontatu nahi digu
Oierrek: gazte ausart eta bizizalea, lana, ikas-

ketak, sexua, parrandak… dena ondo doakiona,
harik eta zurrunbilo batean sartu eta geldialdirik
gabeko gainbeheran jausi arte: drogen kontrola
galtzea, agerpen psikotikoak, ospitaleratzea, de-
sintoxikazio-zentroa,psikiatrikoa…Adiskidetasun-
istorio bat da hau, lagunak lagunari egindakomai-
tasun-keinua; baita gaixo mentalei ezartzen zaien
estigma sozialaren eta psikiatrikoen salaketa hun-
kigarria ere; eta, horrez gain, 80ko hamarkada ha-
sieran jaiotako belaunaldiaren kronika: promesaz
betetako haurtzaro oparoaren eta gaztaro hedo-
nistabatenondotik,maiz,etorkizunargirikgabeko
helduaroa topatu duena. Unai Villenaren lehen ele-
berria dugu Hauts haietatik, edertasun-minez eta
intentsitatez idatzia, eta hartzailearengan ere an-
tzeko zirrara eta irakur-mina piztu nahi lituzkeena.Elkar, 2016

Hauts haietatik

Liburua

UNAI VILLENA

Bi poliedro, txistua eta
akordeoia
Apirilaren 17an
Arizkunenean (19:00).

Musika eskolakoak
Apirilaren 18, 19 eta
20an 17:00, 18:00 eta
16:00etan, hurrenez
hurren, Arizkunenean.

IRURITA
Beira taldea
Apirilaren 15ean Jau-
regiarten, 22:30ean.

Noka taldea
Apirilaren 16an Gizar-
te Bilgunean (19:30).

Anje Duhalde
Apirilaren 16an Gizar-
te Bilgunean (20:00).

SARA
Erlauntza eta Lapurta-
rrak abesbatzak
Apirilaren 21ean euskal
kantak elizan (21:00).

Zinema
DONEZTEBE
‘Amama’
Apirilaren 10ean
17:00etan eta
19:00etan.

‘Neskatoak’
Apirilaren 15ean He-
rriko Ostatuan (19:00).

‘Hotel Transilvania’
Apirilaren 17an (16:30).

Mendi irteerak
BAZTAN
Mendigoizaleenn
ateraldiak
Apirilaren 10an Hon-
darribiara, 07:00etan.
Apirilaren 17an Bear-
tzundik 08:00etan.

ETXALAR
Mendi taldearen
ateraldiak
Apirilaren 10an Irube-
lakaskora (08:00).
Apirilaren 17an Laru-
nera (08:00).

BERA
Mendi maratoi erdia
Apirilaren 17an
09:30ean abiatuta.
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koa lan bila. Adineko-
ak zaintzen internamo-
duan edo orduka lan
egiteko interesatua.
�602 482326.
BERAedoLESAKAIN-
GURUAN emakumea
lan bila: etxeko lanak
egin, adineko pertso-
nak zaindu, bulegoak
garbi tzeko. . . � 948
630914/ 678 903294.
ELIZONDO eta INGU-
RUAN lan bila: haurrak
zaintzeko, adinekoak
zaintzeko interna mo-
duan edo orduka eta
garbiketa lanetan.�602
419047.

LANA
eskaintzak

On-line lanean aritze-
ko,zerbitzariak,komer-
tzialak, autonomoak
edo bertzelako langile-
ak behar dira. �699
382673.
LESAKA. Zerbitzaria
behar da. Bidali curri-
culumahelbidehoneta-
ra: m.evag@terra.com.
ZUGARRAMURDI.Su-
kalde laguntzailea eta
fregatzenaritzeko lagun
bat behar da. �948
599482.
ZUGARRAMURDI.
Egunez aritzeko sukal-
de laguntzailea behar
da. Deitu 10:00etatik
17 :00e ta ra . � 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.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

Bortzirietanbaserriedo
bordabaterrentanhar-
tuko nuke, 2 hektarea
inguruko lur eremuare-
kin.�655 028593.

GARAJE/LOKALAK
salgai

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

GARAJE/LOKALAK
errentan emateko

BERA. Legia karrikan,
51. zenbakian, lokalbat
errentan emateko. 50
m2koa. �686 990087.

ZERBITZUAK
denetarik

Arreta. Jaiotza edo er-
lijio irudiak zaharberri-
tzenditut.�647293044.

LANA
eskariak

Elizondon bizi den 27
urteko neska euskal-
dun batek Elizondo al-
dean adinekoak zain-
tzen, zerbitzari bezala,
administraribezala,sal-
tzaile edota garbiketan
lan eginen luke. �649
901395.
ELIZONDO eta INGU-
RUAN gizonezkoa lan
bila. Mendian, baserri-
ko lanetan eta eraikun-
tza bezalako arloetan
esperientzia 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 zaintze-
koedotagarbitze-lane-
tanaritzeko interesatua.
�631 039914.
31 urteko emakumez-

ZERBITZUAK
klase partikularrak

Ingeleseko eta txine-
rako klaseak ematen
dituguBeran,Agerraau-
zoan.40eurohilabetea.
Irakasle titulatuak eta
atzerrian ibiliak. �600
309807.

ZERBITZUAK
psikoanalistak

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.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

ETXALAR. 85m2ko pi-
sua errentan emateko.
3 logela, egongela, su-
kaldea etxe-tresnekin,
bainugela eta gela ttiki
bat garbigailuarekin.
Trastelekua eta garaje-
arekin. �678 006425.
BERA. Altzate karrikan
pisua errentan emate-
ko. 3 logela, sukaldea,
egongelaetabainugela.
90 m2koa. 400 euro hi-
labetean.�649966986.

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
0,940 € 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 11tik 18ra bitarteko prezioak)
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1,50metrozabaldituen
ohatzea eta armairua
salgai. �617 002047.

Sei altzairuzko frega-
dera salgai, haundiak,

1,5 metro luze, forma
borobildunarekin.�948
585036.

DENETARIK
galdu-aurkituak

BERA. Martxoko sal-
gai-hondarren ferian
kartera bat agertu zen.
�685 764400.

URDAZUBI. Montxo
ostatu-jatetxean espe-
rientzia duen sukalda-
r ia behar da. �948
599039.
IGANTZI. La Villa jate-
txean zerbitzari bat be-
har da barran aritzeko
eta mahaiak zerbitza-
tzeko. �634 592788.

ANIMALIAK
oparitzeko

Zakurkumeak opari-
tzeko. Ama Pirinioeta-
ko mastina eta atta ar-
tzain zakurra. �699
012012.

ANIMALIAK
salgai

3 urteko ahari mutur-
gorria salgai. �697
440590.

MOTORRAK
tailerrak

DENETARIK
salgai

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

Arantzako AIERT

BALEZTENA

GOÑIk urte bat
bete du apirila-
ren 4an.
Zorionak Alazne
arreba eta
familia guztia-
ren partetik.

Berako XUANE

ALTZUGUREN IRA-
TZOKIk urteak be-
te ditu martxoa-
ren 23an. Zorio-
nak familiaren eta
bereziki Gorka,
Julene eta Ma-
ddalenen partetik.

Berako ANE

PACHECOk 17
urte bete ditu
apirilaren 2an.
Zorionak wapa!
Urte bat
gehiago...

IRAITZ SARRATEA

ARRETXEA gure
etxeko muttikoak
apirilaren 13an bi
urte beteko ditu.
Zorionak Sunbilla
eta Legasako
familien partetik.
Muxu bat pottoko!

Aunitz urtez izeba EKIÑE! Pixko
bat berandu baina 18 muxu potolo
zure iloba Leiane eta Naikariren
partetik.

KATIXA MADARIAGA APEZETXEA

lesakarrak 8 urte beteko ditu apiri-
laren 10ean. Zorionak eta muxu
haundi bat familiaren partetik.

Zorionak aitatxi! Urdazubiko
PABLO OLAIZOLA ESPELOSINek urte-
ak beteko ditu apirilaren 18an.
Muxu pila bat zure biloba Pablo
Irazoki Olaizola eta familiaren par-
tetik.

Aunitz urtez!
OLAIA PETRIRENA

MIGELTORENAk
urtea bete du api-
rilaren 3an. Segi
beti bezain alai!
Muxu potolo bat
atta, ama eta Na-
goreren partetik.

IRAITZek apirila-
ren 13an 2 urte
beteko ditu.
Aunitz urtez
gure potxoloari
eta mila muxu
potolo!

Aizoaingo IRAIAk
apirilaren 2an
8 urte bete ditu.
Zorionak Ituren-
go familiaren eta
aita, ama eta
Janireren parte-
tik. Besarkada
haundi bat!








