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zabalaprestatuduBasaizeaKulturBatasunak.«Izpegirenbimagaletandantzatzenetakantatzen
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Mikel Iriarte (1. tronpeta), Egoitz Telletxea
(baxua), Karlos Senper (soinu teknikaria) eta
Xabier Arriola (2. tronpeta) lesakarrek,
Oibarko Fernando Otanok (kantaria), eta Ion

Koldo Arburua (gitarra) eta Beñat Mitxelena
(akordeoia) aranztarrek osatzen dute azken
aldian hain ezagun egin den Txamukos
mariatxi taldea. Urtebete baino ez da pasatu

emanaldiak eskaintzen hasi zirenetik, eta
dagoeneko euren lehenbiziko diskoa kaleratu
dute: Bidean topatuko gara. Han eta hemen
aurkezpenak egiten ari dira.

Beñat MITXELENA DANBORIENA | Txamukos musika taldeko akordeoilari aranztarra

«Euskaraz inoiz kantatu gabeko
bertsio bat sartu dugu diskoan»
G. PIKABEA | ARANTZA
Nolako balantzea egi-
nen zenuke orain arte
eginduzuenibilbideaz?
Orainartehagitzbalan-
tze baikorra egiten du-
gu. Lehenbiziko urtean
30batemanaldiegindi-
tugu eta hagitz gustura
ibili gara. Entsaiatu ere
ausarkiegingenuen,ha-
sieranbereziki,gerouda
alderabestazbesta ibi-
lita errodajea egin ge-
nuen eta gauzak gero
eta errazago ateratzen
dira. Azken hilabetee-
tan, berriz, diskoarekin
buru-belarri sartuak ibi-
li gara:grabazioakpres-
tatu, entsaiatu... Oro-
korrean, hagitz gustura
gaude. Giro ona dugu
taldean eta taula gai-
nean disfrutatu egiten
dugu. Jendeari aunitz
gustatzen zaio musika
motahauetagureema-
naldietan ere adin guz-
tietako jendea izatenda.
Nolako esperientzia
izandadiskoarengra-
baketa?
Gehienentzatesperien-
tzia berria izan da. Be-
hin estudioan sartuta,
tentsioa nabaritzen da,
denaongigrabatuautzi
nahi izatendaetahama-
bortz aldiz errepikatu
beharbada,halaegiten
da.Azkenfinean,helbu-
rua diskoa ahalik eta
garbiena eta politena
egitea da. Hori bai, ha-
sieratik garbi izan dugu
diskoaren grabaketan
ezgenuelaefektubere-
zirik eta horrelako gau-
zarik sartu nahi: plaze-

tan ditugun tresna ber-
dinak erabili ditugu,
tranparik gabe. Beraz,
erran daiteke diskoan
ageridenaedozeinkon-
tzertutan egiten dugun
musika dela, kalitate
berdinekoa.
Zer aurkituko dugu
diskoan?
Hamalaukantazosatu-
riko diskoa da. Kanta
batzuk ezagunak dira,
mundu guztiak dakiz-
kienhorietakoak, baina
gure ukitua emanda,
noski. Bertze kanta ba-
tzukezdirahainezagu-
nak, baina erritmo,me-
lodiaeta letraaldetikha-
gitz politak direla irudi-
tzen zaigu eta horrega-

tik sartu ditugu. Euska-
razkobertsiobatzukere
egin ditugu, baten bat
nahiko berria, orain ar-
te inork euskaraz kan-
tatugabea.Euskarazko
kantaksartzeari erega-
rrantzia eman diogu:
mariatxi musika gazte-
leraz kantatzen da tra-
dizionalki. Gainera, gu-
re kantaria ez da eus-
kal hiztuna eta beretza-
ko ez da batere erraza
euskarazkantatzea.Ha-
laere,gure inguruanma-
riatxiekiko dagoen afi-
zioa ikusita, euskara
sartzeari garrantzia
eman diogu.
Zergatikparatudiozue
izen hori diskoari?

Diskoaren izena Bide-
an topatuko gara da.
Mezuhorrekin,batezere
jendeari plazan elkar
ikusteko ilusioz gaude-
la erran nahi diogu eta
momentu onak pasa-
razteko prest gaudela.
Nolako etorkizuna
ikusten diozue tal-
deari?
Oraingoz, ez dugu lu-
zerabegiradenboraau-
nitzikpasatzen.Egune-
rokogauzetankontzen-
tratzengara,etaaurten-
go urterako emanaldi-
ak lotzen eta kanta be-
rriak entsaiatzenari ga-
ra. Hortik gora, ez du-
gu gehiegi pentsatzen.
Gusturaaritzengaraeta
emanaldi bakoitzean
disfrutatzeadagurehel-
burua.
Zein dira taldearen
erronkak?
Erronketakobat, duda-
rik gabe, kanta propio
batzuk sortzea da.
Orain arte, bertsioak
egin ditugu, gure ukitu-
ak eman dizkiegu kan-
tei, baina kanta pro-
pioak edukitzeak ber-
tze dimentsio bat ema-
nen lioke taldeari, beti
ere, kanta horiek arra-
kasta lortzenbaldinba-
dute.Hortazaparte,pix-
kanaka-pixkanaka, gu-
re soinu ekipoa hobe-
tzen ari gara eta ho-
rretan segituko dugu:
mikrofono berriak, na-
hasketa mahaia... Soi-
nuaren kalitateari ga-
rrantzi haundia ematen
diogu eta horretan ja-
rraitzea espero dugu.

UTZITAKO ARGAZKIA

Goian ezkerretik hasita: Ion Koldo Arburua, Beñat Mitxelena eta Egoitz Telletxea. Behean,
ezkerretik hasita: Mikel Iriarte, Fernando Otano eta Xabier Arriola.

HASIERA
2014ko irailean hasi
ziren entsaiatzen eta
lehenbiziko emanaldia
2015eko otsailean
egin zuten, Arantzan.

ORDEZKOAK
Taldekideetako batek
ezin duenean, hauek
dira ordezkoak: Jose-
ba San Sebastian
(baxua), Iñigo Etxepa-
re (gitarra) eta Julen
Suarez (tronpeta)
lesakarrak, Andoni
Mitxelena (akordeoia)
aranztarra eta Igor
Telletxea (soinu tekni-
karia) beratarra.
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Joan den martxoaren 18an aurkeztu zuten Baztango Zaporeak Elizondon.

G. PIKABEA | BAZTAN
Baserritik mahairat,

maitasunezeginak,ama-
lurrazainduz.Lelohorre-
kin jaiodaBaztangoZa-
poreak. Tokiko ekono-
miaindartuetainguruan
ezagutarazteko asmoz,
dutenaegituratzeariekin
dioteBaztanen,etabai-
laran lehengaia produ-
zitu eta transformatzen
duten profesionaleneta

BaztangoUdalarenarte-
ko elkarlanetik Baztan-
goZaporeaksortudute.
«Oraingoz elkarlanera-
ko gune bat da, eta era-
bilgarri ikusikobalitz,pi-
ttanaka-pittanaka hel-
burua elkarte bat sor-
tzea izanen litzateke».
Halaxe azaldu digu Jo-
seba Otondo Baztango
alkateak. Hasteko, de-
nenarteanproiektuade-

finitu eta parte hartzeko
irizpideakfinkatudituzte.

Ez da tokiko ekono-
mia indartzeko Bazta-
nenegindutenlehenda-
bizikoetaazkensaiake-
ra. «Deus ez da hutse-
tik sortzen», dio Oton-
dok: «oraindelaurtebat
GasnarenAsteaantola-
tu zenBaztanen, eta or-
duko hartan hainbat el-
karte ibili ziren lanean:

NEKAZARITZA � BAZTANGO ZAPOREAK

Baserritik mahairat,
maitasunez eginak,
amalurra zainduz
Baztango ekonomia indartu eta beraien
produktuak ezagutzera emateko ekimen
berria paratu dute martxan
Baztanen lehengaia egin, eraldatu
eta merkaturatzen duten hamahiru
ekoizle eta transformatzaile profe-
sional bildu dira Baztango Zapo-

reak-en baitan. Tokiko ekonomia
indartzeko Baztango Udalarekin
izandako elkarlanetik jaio den ber-
tze egitasmo bat da.

HazitikHozie,Cederna-
Garalur... Ondotik, eta
horren nolabaiteko se-
gida bezala, 2015eko
udan Baztangoa izene-
ko ekimena abiarazi
genuenUdalarenbulkal-
diz,bainaneurribatean,
aitzineko esperientzia
horretan oinarrituta. Eta
BaztangoZaporeakho-
rrenguztiarensegidabe-
zalaulertzendugu». Izan
ere,alkateakkontatudi-
gunez, «gai honen gai-
neko gogoeta aspaldi-
tik dago Baztanen, eta
BaztangoZaporeakaha-
legin kolektibo horren
baitankokatzendende-
finiziomomentubatda».
Geroztik sortu du Uda-
lakZerjan,halakoBaztan
ekimena, bertako jate-
koei buruz kontzientzia
piztu eta tokiko ekono-
mia indartu nahian.

DENETARIKO EKOIZLE ETA
ERALDATZAILEAK

Oraingoz, lehengaia
sortu,behardenkasue-
taneraldatu,etasaltzen
dutenhamahiruekoizle-
eraldatzaile profesional
bildu dira: Infernuko eta

Kortarikogasnak(Leka-
roz),Lauhaizetaraoilas-
koekologikoaketakan-
peroak(Arizkun),Orraxa
ezti artisaua (Arizkun),
Pittika ahuntzesnegor-
dinez egindako gasna
ekologikoa(Erratzu),La-
rraldea sagardo ekolo-
gikoa (Lekaroz), Jaure-
gia behi esneki ekologi-
koak (Aniz), Ernaut eus-
kaltxerriproduktuak(Eli-
zondo), Etxetxipia ardi

DATUA

13
EKOIZLE-ERALDATZAILE
profesional bildu dira
oraingoz Baztango
Zaporeak-en baitan.

Denen artean proiektua
definitu eta parte hartzeko
irizpideak finkatu dituzte.
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latxarenesnegordinare-
kin egindako gasna on-
dua (Elizondo), Dutari-
munoekologikokiekoiz-
turikoarrautzak(Arizkun),
Beitikotx abereak (Al-
mandoz), Irular marme-
ladak (Irurita),Baztango
barazkiak (Irurita) eta
Baztango Xurie mendi-
komahastigintzaekolo-
gikoa (Arizkun).

Ekoizpen ekologiko-
an ari dira batzuk, eta
modu konbentziona-
leanbertzeak.Bainabe-
raiekdiotenbezala,«de-
nak nekazaritza ardura-
tsuarenprintzipioei jarrai-
ki, ingurumenazainduz».

HASMENTA BAINO EZ
Baztangoalkatearen

irudiko, «landa eremue-
takotokikoekonomiain-
dartzekoelkarteakbeha-
rrezkoakdira, landaere-
muetan ari direnak ba-
koitza bere baitatik ari
baitira, autonomo gisa.
Baztanen gisa horreta-
ra ari direnak kontratu-
en%48dira.Bertzeegi-
tura ekonomikoa duten
inguruneetan,aldiz,gisa
honetakoafiliazioarekin
ari direnak populazioa-
ren%15arenbueltanibil-
tzen dira». Hala, Oton-
dok azaldu digunez,

«landaeremuetanberta-
ko ekonomia bulkatze-
ko beharrezkoa da ber-
tan ari direnekin

elkarlanabulkatzekojar-
duera multzo desberdi-
nak antolatu eta egitu-
ratzea».

Horrez gain, «landa
inguruneetan, bertako
elikagaien eraldaketan
oinarritutako jarduera
lerroak eta ekonomi-
koak arrunt garrantzi-
tsuakdirela»,ustedual-
kateak: «tokian berean
enplegua sortzeko, jar-
duera ekonomikoa biz-
kortzeko, jendeabertan
gelditzeko eta horrekin
batera, eta kasu zehatz
honetan, bertze balio
erantsiaunitzditu: ingu-
runearen kudeaketa,
paisaia jakinbatenerai-
kuntza, identitatebaten
sorkuntza, ezagutzapi-
labatenmantentzea...».
«Aldika, landa eremue-
tan, nekazaritzako le-
hengaiak ekoizten dire-
la ikusten dugu, baina
horien trasnformazioa
kanpoan egiten denez,
transformaziotik etor-
tzen den balio erantsi
guztia ere kanpoangel-
ditzen da». Ekimen hu-
nekin, «pittanaka-pitta-
naka bertze nekazari-
tza-eredubat bulkatze-
ko aukera ikusten du-
gu», dio alkateak.

Bide honetan «sa-
kontzekoaunitz»dagoe-
la iritzita, aitzinerabegi-
ra lantzekoproposamen
batzuk ere badituzte:
«lanbide heziketaren
eskaintzaberritu,Juan-
seneako teknifikazio
zentroa indartu, forma-
zioetaaholkularitzabe-
rezitua eskaini, bertako
kontsumitzaileen arte-
ankontzientziapiztu...».

Gisa berean, «Baz-
tan hamabortz herriko
udalerribat izanik,bino-
rabidetan jokatu» nahi
dutelaereadierazidigu:
«alde batetik, eskualde
mailanantolatuzetaeki-
menak bideratuz, eta
bertzetik, Baztango
markoa egituratuz eta
hori ere aprobetxatuz,
hainbatelkarlanetarako
Baztan eremu dinami-
koa baita».

Julen ARBURUA | INFERNUKO ETA KORTARIKO GASNAK

«Lurrari lotuta dauden
Baztango produktuak ekoiz-
ten ditugu eta nekazaritzatik
bizi nahi dugulakoz eta
tokian tokikoa bultzatu nahi
dugulakoz sartu gara hone-
tan. Halako proiektuak onura
aunitz ditu; batetik, eredu
industrialetik bereiztea dakar
eta bertzetik, Baztanen
ekoizten ez diren produktue-
tatik desberdintzea».

GARRANTZIA
«Landa inguruneetan,
bertako elikagaien
eraldaketan oinarritu-
tako jarduera lerroak
eta ekonomikoak
arrunt garrantzitsuak
dira enplegua sortu,
ekonomia bizkortu eta
jendea bertan geldi-
tzeko eta kasu hone-
tan, ingurunearen ku-
deaketarako, paisaia
eraikitzeko, identitatea
sortzeko, ezagutzak
mantentzeko....»

Joseba OTONDO
Baztango alkatea

Sortzendirenproduktueko
ndokobaldintzakbe-

te behar dituzte Baztango
Zaporeak-en barne

sartzeko:
• Ziklo osoa baserrietan egitea: lehengaiak

sortu, behar den kasuetan
eraldatu eta saldu.

•Lurrari lotutakonekazalp
roduktuaksortzea.

• Etxeko esplotazioak izat
ea, eredu industria-

letik kanpo.

•Ardi, behi eta ahuntzesne
kietanesnea%100

Baztangoa izatea.

• Barazkiak, lekariak eta oilaskoak %100

Baztangoak izatea.

• Arraultzak oiloak Baztan
en %100 errutea.

• Ardoanmahatsa %100 Baztangoa izatea.

• Sagardoan sagarra %80 Baztangoa izatea.

•Mermeladak: lehengaia%
80Baztangoaizatea.

•Eztia:urteanseihilabetezg
uttienezerlekutxak

Baztanen edukitzea.

•Haragiak:buruakBaztane
nsortuaketahaziak

izatea.
•Salmentazuzenari lehen

tasunaematendio-

te, bide laburrekoari.

� ‘BAZTANGO ZAPOREAK’ IZATEKO BALDINTZAK

� ‘BAZTANGO ZAPOREAK’-EKOEKIN SOLASEAN

Mikel ALTZUART | ARIZKUNGO DUTARIMUNO ARRAUTZAK

«Betiko indarguneak hor
ditugu, ilusioa eta gogoa,
baina ahulgune aunitz ditu-
gu. Hortaz, arras inportantea
da ekoizleen aldetik gero eta
iniziatiba gehiago izatea eta
ekimen hau interesgarria da
gure ahulguneak indartzeko.
Oro har, ezagutzera emateko
balio behar du, eta inoren
zain egon gabe, gure baitatik
aitzinera segitzeko ere bai».

Mikel AZKARATE | ANIZKO JAUREGIA ESNEKIAK

«Bertakoak gara, lurrari
lotuak lan egiten dugu,
batzuk ekoizpen ekologikoan
ari garenak eta bertzeak
konbentzionalean, eta gure
produktuak bertan saltzea
da gure nahia. Horretarako
halako proiektu bat
beharrezkoa da, gehienbat
inguruko jendeak zein
produktu ekoizten ditugun
jakin dezan».

Jesus Angel GARCIA | LARRALDEA SAGARDOTEGIA

«Horrelako zerbaiten beharra
bazegoen. Bertan produzitu
eta elaboratzen dugunak
elkartu eta gure produktuak
ezagurataraztea garrantzi-
tsua da. Ikusiko da nola
egiten duen honek aitzinera,
baina urrats inportantea da.
Bailarako ekonomiaren zati
garrantzitsu bat gara, nahiz
eta orain arte existituko ez
bagina bezala izan».
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Ameriketan ibilitako Sunbillako artzainei buruzko liburua
Amerikano ugari eman dituen herri bat bada, hori Sunbilla da. Azken hiru ha-
markadetan ohitura bihurtu da maiatzaren 1eko ‘Artzain Amerikanoen besta’.
Baina duela hamar urtekoa berezia izan zen, Sunbildarrak Ameriketan: Sunbi-
lla un pueblo de emigrantes liburua aurkeztu baitzuten. Emigrazioak Sunbillan
izan zuen indarraren erakusgarri, kopuru bat ematea aski da: 1898tik 1993ra,
mende eskasean, 313 sunbildar joan ziren Ameriketara. Istolako Jesus Mari
Jorajuriak TTIPI-TTAPAri aipatu zionez, «Hemen antzinbiderik ez zenez aita eta
bederatzi senide joan ginen artzain Ameriketara».

Panama-Panama-Panama…haraxetajoanomen
dira miloika euro. Eta guri zer inporta zaigu?,
bakoitzak bere diruarekin nahi duena egin de-

zake, ez? Bai hala da, baina diru horren puxka bat
Administrazioari emanondotik.Hor dagokoxka: gu-
re diruaren parte bat Administrazioari eman behar-
ra. Eta a zer mina ematen digun horrek! Berdin da
dirudunek emanbehar dutenmilaka euroak edo guk
emanbeharditugunehunkaeuroak.Azermina!Han-
diketahemendik zirrikituakbilatzendituguahalik eta
zerga guttien ordaintzeko. Beti horrela izan da. Hor-
rekin bizi gara. Hori da gure artean ongi ikusia de-
na… eta horrela jokatzen ez duenari arraro begirat-
zen zaio.
Ez dakit, baina agian gisa hortako jende arraro ge-
hiago izatea komeniko litzaiguke. Interesatzen zai-
gulako ospitaletarako, eskoletarako, karreteretara-
ko, udaletarako, zahar-etxeetarako, haurtzaindegie-
tarako eta hainbertze gauzendako dirua izatea. Eta
nondik ateratzen da diru hori?, ba Administraziotik.
Eta Administrazioak nondik biltzen du diru hori? Gu-
re sakeletatik. Beldur naiz Panaman gordetzeak edo
gureetxekoohekomatalazaazpiangordetzeak,biek
kalte egiten diotela gure gizarteari.

Panama eta gu

Nire txanda
Koro IRAZOKI

Peio PEGNEGUY
Orabideko artzaina

27 buru bildu zituen
ahari lehiaketaz gain,
Elizondoko Udaberriko
Ferian urteko ardi gas-
nari lehen kortea eman
zion Orabideko Peio
Pegneguy artzain eta
gasnagileak.

Aimar OLAIZOLA
Hamalaugarren txapela

Eskuzbinakakohiruga-
rren txapela lortu du
Olaizola II.ak, Urruti-
koetxearekin bikote
eginez. Honela, 14 txa-
pel handi ditu, banaka
beste 4 eta lau terdian
7 baititu goizuetarrak.

Auxtin ZAMORA
Hatsaren Poesia Eguna

Olerki bilduma berria
aurkeztuzutenapirilaren
3an Senpereko Larral-
dean,Hatsaren18.Poe-
sia Egunean. Gainera,
Auxtin Zamora antola-
tzailea omentzeko ere
baliatu zuten eguna.

Umeeiemanarazi bai, baina zenbatetanema-
ten diogu muxu maite dugun lagun, bikote,
guraso,senideari?ETBkosaiobatekazaltzen

du zeinen zail egiten zaigun maite zaitut erratea
(«esan gabe somatzen da», «begiek adierazten
dute estimatzen dugula», «bizkarreko batekin era-
kusten dugu»…). Aurrez aurre baino, telebista
kameren aitzinean erratea nahiago dugu, pentsa!

Asko maite zaitut

Ezpala
Aitor AROTZENA
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(Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua
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Kolaborazioak

Inoiz inori entzun diot, berak ez duela inoiz huts eginberebizitzan.Handiustegalantaderitzothorrelapentsa-
tzen duenari. Nahiz eta ahalegin guztiak egin, denok

egiten ditugu hutsak. Ez dago inor dena ongi egiten due-
nik. Beti gelditzen da hobeto egiteko tartea. Egunero, lan
desberdinak egitea tokatzen zaigu, eta denetan ikasiak,
adituak izatea ezinezkoa da. Eta ustez, adituak, ikasiak
garen lanetan ere perfektuak izatetik urruti gaude, beti
gelditzen da hoberako tartea. Zenbateraino den hobe-
tzeko tarte hori ez dakigu. Kirol mailan, hor dago ezta-
baidaerrekorrak,markaberriak lortzendirenean.Noizar-
te jarraituko dutemarkak hobetzen?Hor daukagu futbo-
la ere, kirolen artean jarraitzaile gehien dituena.Mugitzen
duen diruari begiratzen badiogu, hola da. Txikitatik lan
horretara burubelarri jarduten dira, eta halere, zenbat
akats ikusten ditugu partida bakoitzean. Akats gutxien
egiten dituen taldeak irabazten du. Egia da akats gehie-
nak aurkariaren eraginez izaten direla. Baina gizakiaren
hutsegiteak adierazteko balio du. Baina gizakiak baditu
beste langarrantzi handiagokoak, saihestezinakdirenak,
eta ikasketa berezirik egin gabe egiten dituenak. Eta ho-
rietako bat seme-alaben heziketa da. Guraso izatea be-
netan zaila da. Behar bada, inoiz baino zailago. Horretan
denok bat etorriko gara, nahiz eta behin, gai honetaz hi-
tzegitenhasi etaberehalaamagaztebatekhonakoeran-
tzunarekin moztu zuen hizketaldia: "Guk badakigu". Be-
netan harrigarria. Sasoi baten gurasoek bere mentalita-
tea semeengana transmititzea samurragoa zen. Beraien
deiak (zuzenakedookerrak) finkoagoak, zalantzagutxia-
gokoak ziren. Ideia horien artean erlijioak leku handia be-
tetzen zuen. Gizakia eta gizartea ideia horietan oinarri-
tzen zen gehienbat. Garai hauetan dena aldatu da. Erli-
jioak ia ez du eraginik gizartean. Gaur egun, dena edo ia
dena zalantzan jartzen da. Bizitzaren ikuspegia asko za-
baldu da. Mundu guztiko informazioa bakoitzaren sake-
lera heltzen da egunaren 24 orduetan. Mugagabeko eta
kontrolgabekoinformazioadaukagunez,zailaegitenzaie
gurasoei nondik nora jo, zein ideiak diren baliotsuenak
semeei transmititzeko. Gurasoak aparte, beste infoma-
zioaskobereganatzendutehaurrek.Gurasoenzalantzei,
irakasleen zalantzak gehitu behar zaizkie. Denak eredu
faltan daude. Krisia sakona da. Guraso asko ere ez da-
go gustora, ez dago ados bere seme-alaben bizimodu-
az. Ezintasunez ikusten dute bere burua nahiko luketen
heziketa emateko. Irakasleak ere berdin dabiltza ezjaki-
nean nondik nora jo, ikasgelako disziplina ere ezarri ezi-
nik.Beste aldetik, gurasoeta irakasleenarteanere ezda-
biltza oso koordinaturik. Gurasoak beti bere semeen al-
de agertzen dira eta horrek irakasleen agintea, autorita-
tea, ospe-galtzea dakar. Ikasleak horren jabe dira, eta
ikusiz gurasoen babesa dutela, irakasleen lan baldintzak
asko zailtzen dituzte. Horrela daramagu urte asko, eta
oraingoz, ez da ikusten irteerarik. Bitartean, gaztetxoak
ia nahi dutena egiten. Helduen artetik kritika asko jaso-
tzen dituzte, baina nolabaiteko etsipena dagoela dirudi,
inolakokonponbiderik izangoezbalubezala.Horrelaote?

Asmatzen ari ote gara

Esteban IRUSTA MALLEA

Buruko zorriak hegalik gabeko intsektu txiki-
ak dira. Buruko ileetan bizi dira soilik, eta ka-
su larrietan bekainetara eta betileetara heda

daitezke. Gizakien parasitoak dira, hau da, gizaki-
en odola beharrezkoa dute bizirauteko, bertzela
hiltzen dira. Buruan zorriak izatea ez da lo-
tsatzeko zerbait. Ez du gizarte-maila zein den
erran nahi eta ez da garbitasun ezaren seina-
lea. Adin guztietako jendeak izan dezake.
Buruen arteko zuzeneko kontaktuaren bidez ku-
tsatzen dira normalki.

Infestazioaren seinaleak:
Baldintza normaletan etengabeko azkura da sin-
toma bakarra. Pertsona askok ez dute ezer naba-
ritzen. Era berean, arraskatze bortitzek zauriak sor
ditzakete, gero infekta daitezkeenak.

Prebentziozko ekintzak: Neurri nagusi eta ia ba-
karra,haurrenburuanoizbehinkabegiratzeada (be-
gi hutsez edo orrazi xehearekin): Belarri atzea eta
garondoa begiratu behar dira bereziki. Azalaren
egoera ere aztertu. Eskolan edo pistzinan, sinto-
mak baldin badaude, berehala begiratzea komeni
da. Bestela, astero sistematikoki errebisio bat egi-
tea komeni da. Saiatu buruarekin kontaktua duten
objektuak ez konpartitzen. Familia alorrean, komu-
neko eta apaintzeko objektuen erabilera pertsona-
la sustatu behar da. Ilea bilduta eramatea gomen-
datzen da.

Infestazioaren kasuan tratamendua:
1) Ezabatze mekanikoa (orrazi xehearen bidez):
Bizpahiru egunero, bi astez. Orrazi elektrikoak ere
erabil daitezke eta osagarriak, baina horiek ez di-
tuzte arrautzak desagerrarazten.
2) Tratamendu farmakologikoa: zorriak bizirik bal-
dinbadaude. Intsektizidaproduktuak:Piretrinakdi-
ra lehen aukera, eta horien artean %1 permetrina
duena; Malation duten intsektizidak tratamenduak
huts egiten duen kasuetarako bakarra gorde behar
dira.

Nola egin?:
1. eguna: produktu farmakologikoa eman ile leho-
rrean, eta segidan orrazi xehea pasatu; 3. eta 5.
egunak: orrazia berriz pasatu; 8. eguna: produktu
farmakologikoa erabili, eta segidan orrazi xehea
pasatu; 10., 12. eta 14. egunak: orrazia berriz pa-
satu. Tratamendu hau behar den bezala ez bada
egiten, ez du efekturik eginen.
Etxeko konponbideak (osagarriak, ez dira hain
eraginkorrak): Olioz egindako substantziak;Ozpi-
na; Leungarriak; Uxagarriak.

Zorriak

Kontxi CALVO (Malerrekako Osasun Zentroa)

� OSASUNEZ
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Ama onari
Xanti BEGIRISTAIN
MADOTZ (Auritz)

Oroitzenzaitudanean,ama,
sukaldean egoten zara,
mahaiabostentzat ipinita,
aulkian eseri eta
leihotik begira,
kristala lausotzen duen
lurrina kendu gabe,
eta ni -badakit-
zeure begien ondoan na-
goela".
Mikel Laboa -Hamalau.

Martxoaren 13an jo-
an zinen, amaona, beti-
ko, behin ereez itzultze-
ko berriz mundu hone-
tara; dagoeneko, zure
gorputzak ez omen zu-
en konponbiderik. Ne-
katuegia omen zegoen;
higatuegia.Etahorrelaxe,
txoritxoak elur eta izo-
tzetanbezala, joanzinen
bukatzen, kandelak
amaieran legez, joan zi-
nen itzaltzen.

Eta, zeinen hutsune
handia gelditzen den
etxean zure presentzi-
arik gabe! Hutsune be-
teezina. 30 urtez elka-
rrekin bizi izan ondoren,
zure falta oso nabarme-
na da. Oraindik, edoze-
in leku eta edozein mo-
mentutanagertzenzaiz-
kit zure irudiak eta oro-
itzapenak;ematenduez
zarela benetan joan.

Tristea izan da ikus-
tea, nola pixkanaka be-
har zenuen laguntzage-
hiago ibiltzeko eta mu-
gitzeko. Mingarria izan
da ohartzea, nola kalera
ateratzeko, behar zenu-
en gurpil-aulkia. Tamal-
garriaizandanabaritzea,
nola azkenean, jateko,
edateko,oheratzeko,eta
abarrerako behar zenu-
en norbaiten laguntza.
Halaber,osogogorraizan

da sumatzea eta entzu-
tea nola kexatzen zinen
oinazeagatik, mugitzen
zintuztenean, zu, behin
erekexatuezzarena,bi-
zitza osoan dena jasan
eta aguantatu duzuna.
Oso negargarria izan da
guretzat, ikusteanolazu-
re aurpegi alaian ager-
tzen zen minaren zan-
tzua, nola zure begitar-
tesendoapixkanakaedo
azkar samar, desitxura-
tzenzen,etageroetage-
hiago gogorarazten zi-
gun,azkenbidaiarenha-
siera oso hurbil zegoela
(…).

Baina, betirako abia-
tzeko une tragiko hori
beti gertatzen zaigu za-
il,desegokietalazgarria.
Etaorain, jadanikezzau-
denean, oraindik jarrai-
tzenduteiristengutunek
eta propagandek zure
izenean, adarra jo nahi
balidatebezala, ilusiofal-
tsuak egin ditzadan,
pentsatuz oraino he-
mentxe zabiltzala tirriki-
tarraka eta edozeinmo-
mentutan esanen dida-
zula "Xanti, nahi duane-
an etorri bazkaltzera!".

Tristura bereziarekin
gogoratzendut,noizedo
noiz, elkarrekinhaserre-
tzen ginenean, eta ba-
keak berehalaxe egiten
ez bagenituen, nola su-
matzen nuen zure begi
barrenetanbihozminika-
ragarri handi bat, eta hi-
tzik gabe, garrasika es-
katzen zenidan adiski-
detu gintezen. Zu beti
egotenzinenbarkatueta
baketzeko prest, bere-
halaxeahaztenzenituen
liskarrak, gatazkak eta
istiluak, ez zinen batere
gorrotatzailea.Orain,da-
mututa, -berandu- bar-
kamena eskatzen dizut,
halako egoera ergelak

sorrarazi izanagatik.
Halaere,betigelditu-

kozaizkigudenarengai-
neanzureirribarrea,alai-
tasuna, poza, positibo-
tasuna,baikortasuna,zu-
re 126 esaera zaharrak,
gutxienez, zure abesti
sailaberatsa,zureesku-
zabaltasuna, eta, azken
urteetan, oparitu dizki-
guzun xelebrekeria ba-
rregarri guztiak. Horiek
poza eta alaitasuna
ekartzen dizkigute, mo-
mentu goibel hauetan.

Eta,bukatzeko,ama-
txo ona, Nieves Madotz
Azkue, Arribeko emaku-
me handia, zure izenak
elurrarekinuztartzenzai-
tu. Zenbat aldiz ez ote
duzunesan, Iruñeanelur
malutakbotatzenhasten
zenean, "nahiago nuke
metro erdi bat gutxienez
botako balu!". Eta, hara
non, zure azken agu-
rraren egunean, agertu
zirenIruñekozeruan,gu-
txitan ikusten diren elur-
maluta erraldoi zuriak,
azkenbidaianigotzenla-
gundu nahi balizute be-
zala, gora eta gora, he-
gan, zure arimaren zuri-
tasunetagarbitasunaren
pareko zerbait lortu arte.

Hartu,ama,inoizeman
dizudan musurik go-
xoena eta maitekorrena.

Agur Malen
Juan Mari ZUGARRAMURDI
(Goizueta)

Agur Malen:
Penaz betea daukat

bihotza zurekin, bede-
inkatua zara zu zaude-
ten guztien artean eta
bedeinkatuautziduzun
familia hemen.

Jaiegunetanedopa-
seorako gogoa neuka-

nean, zenbat aldiz zu-
en baserrira igotzen
nintzenean,aitzakiagal-
detuzbehorrakedozal-
diz, ongietorria egiten
zenidan eskuzabal eta
poz haundiz; orain ezin
dut sinistu, ez zaituda-
la ikusiko berriz.

Sukaldera sartu or-
duko, kafea berotzen
eta janaria mahai gai-
nean, jan eta edan egi-
ten nuen nahi adinean.

Guretzako izaten zenu-
en maitasuna sartua
barrengo zainean, na-
hiz deus gutxi ematen
nizun ordainean.

Berriz ere baserrira
igo gabe ez dut etsiko,
hor daudenak ez ditut
ahaztuta utziko. Dolu-
minak emango dizkiet
lehendabiziko, joaten
naizeneanberrirosegu-
runagoezdidatela ate-
rik itxiko.

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

Ongi etorri izan hotela
berdin putt, birdie eta eagela
turismoaren akuilu oro
gurera etor daiela (bis)
baina etxe ta partzela
dira batzuen pastela
bete nahi bada sakela
modu horretan eraikitzea
denek jakin dezatela
zulo beltzera eraman gaitun
eredua izan dela (bis).

Berrehun etxe berrien zama
herri berri bat, bertze harana
mapa berri bat, behar berriak
izena? eta izana? (bis)
non da hirigintza plana?
non paisaia baten xarma?
dena ez baita porlana
beharrezkoa daukagu, ados,
baina ze nolako lana?
burbuila batek bere barnean
beti airea darama (bis).

UGPS inposaketa
iraganera berriro buelta
komeni bada ezerezean
uzten baita “aldaketa” (bis)
beharrezkoa tarteka
dugu herri galdeketa
baztandarren gogoeta
erabakiak partekatzea
hitzak edukiz beteta
geroari bai edo ez erran
demokrazia da eta (bis).

Aroztegia, eta orain zer?

Bota bertsoa
Xabi MAIA (Elizondo) • Doinua: Naufragoarena
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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».

Amaiur B. BLANCO
Sarako olerkaria
Ipar EHko Hitza 2016.04.01

«1952an Iruña (Euskal
Jai), Donostia
(Galarreta) eta Madril
(Recoletos) pilotale-
kun artean jokatzen
zen txapelketa irabazi
nuen. Egia da oso
urte onak izan nituela,
bikotean hirukoteen
kontra jokatuz edo
Jesus Abrego handia,
Salsamendi III, Pablo
Lekunberri, Raúl,
Olaberri, Arbizu edo,
besteen artean,
Ezkurra bezalako are-
rio gogorren kontra».

Juan BARAIBAR
Aresoko erremontelari ohia
D. VASCO 2016.04.01

Nor dugu Izargi?
Ixtente erizaina izanen den eta
Iruritan bizi den gazte Arraioztarra.

Zein afizio dituzu?
Musika entzutea maite dut, baita
lagunekin kafe edo infusio baten
bueltan solastuz amestea ere.

Gustukoen duzun kolorea?
Kolore aunitz ditut gustuko, bai-
na bat aukeratzekotanmorea au-
keratukonuke;sinbolizatzendue-
nagatik akaso.

Sahara aldean ibili zara berriki.
Zer topatu duzu bertan?
Hitzez azaldu ezin den erre-
alitatebat; imajinatzensaia-
tuta ere imajinatu ezin dena.
Bertzemundubatharpatudu-
gu han. Esperientzia bezala
arrasgomendagarriada,
bainaguretakoespe-
rientzia bat izan
denahaienegu-
nerokobizitza
dela ikustea
gogorra da.

Zerduguhaien-
gandik ikasteko?
Aunitz. Bi hitz azpi-
marratuko nituzke:
eskuzabaltasuna eta
duintasuna.

ZerdusoberanArraio-
zek?

Etxe eta baserri hutsak.
Zer du faltan?
Deus ere ez... ttikitasunak eta de-
na ez izateak ematen dio duen
xarma.

Zer behar duzu zoriontsu izate-
ko?
Gehienetan gutti aski dut, bertze
batzuetan berriz sobera behar.
Halaere,egunerokoedozeingau-
zatxo ttikik zoriontsuegitennaue-
la erran dezaket.

Zerk lotsatzen zaitu?
Euskaraz dakien jendearekin
erderaz solastu beharrak.
Bizi nahiko zenukeen bizi-
pen bat?
Ikasketak akitzean herrialde
desberdinetara bidaiatu nahi

nuke, bertze bizimodu
bat,bertzejendemo-

ta bat, bertze
kultura bat…
orokorrean
bertze errea-
l i ta te bat
ezagutuzikas-

teko.
Amets bat…

EuskalHerri feminis-
ta, euskaldun eta libre
batetik sahararrek nahi
bezalako Sahara libre
batezagutuahal izatea.

11 galdera labur

� Izargi ZUMARRAGA ETXANDI � Iruritan bizi den arraioztarra
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Udaberritik
udazkenera
konposta
guneetatik
zuzenean
banatuko dute

TTIPI-TTAPA
Bortzirietakohonda-

kinen Mankomunitate-
ak neguan zehar pilatu
den konposta banatu
zuen Alkaiagan duen
nabean. Alde batetik,
garbitutako konposta
zuten, lorontzietan era-
biltzeko prest. 2 Tona
inguru banatu zituzten.
Bertze aldetik, garbitu
gabeko4Tonakonpost
inguru banatu ziren ba-
ratzean erabiltzeko.
Jende aunitz hurbildu

zen, guztira 43 familia.
Argazkietan ageri

denbezala, zakuak,on-
tziak eta poltsak era-
man zituzten eta kon-
postarekinbetezituzten
apirilaren 2an. Horrela,
Bortzirietako Hondaki-
nen Mankomunitateak
bildua zuen konpost
guztia eraman zuten.

UDABERRITIK
UDAZKENERA

Udaberrianetaudan
konposteskaeragehia-
go izatendituzteetaau-
zo konpostaguneetatik
bertatikbanatunahidu-
tezuzenean,nabeanpi-
latu gabe. Horregatik,
zerrenda bat osatu na-
hi dute konposta esku-
ratzeko interesa dute-
nekin.Horrela,guneba-
teankonpostaprestda-

goenean,zerrendanda-
goen jendeari deituko
zaie beraiek zuzenean
puntura joan eta berta-
tik Mankomunitateak
zehaztutakokonposta-
gailuaedogelaxkahus-
tutzeko.

Zerrendaren ordena
eskaerarendatarenara-
berakoa izanen da eta
denei txandakadeituko
diete, denek konposta
hartzeko aukera izate-
ko. Zerrendan izena
eman ahal izanen dute
konposta egiten dute-
nekbakarrik,baietxeko
konposta, baita auzo-
koa ere. Konposta gar-
bitu nahi duenak Man-
komunitateakduenma-
kina erabili ahal izanen
du.
Interesatuek deitu 670
522 975 telefonora edo

idatzi helbide elektro-
nikohonetara: txomin@
bortziriakzabor.com.

BIGARREN
HIRUHILABETEKO
ZOZKETA

Aurten, urtero beza-
la,BaztangoUdalaketa
Bortziriak eta Malerre-
kako Mankomunitate-
ek zonaldeko etxe guz-
tietan banatu den egu-
tegia prestatu dute. Ale
bakoitzak zenbaki bat
du urtean zehar egiten

diren zozketetan parte
hartzeko. 2016ko big-
arren zenbaki sariduna
atera da eta 8717 zen-
bakia izan da. Saria es-
kualdekodendetangas-
tatzeko 300 euroko
erosketa txartela izanen
da.

Lehenbiziko hiruhi-
labeteko saria ez zen
banatu.SaridunakBor-
tzirietako Mankomuni-
tatera deitu beharkodu
ekainaren 30abaino le-
hen (948 63 52 54).

GIZARTEA � APIRILAREN 2AN MANKOMUNITATEAREN NABEAN

43 familiaren artean sei
Tona konpost banatu
dute Alkaiagan

BORTZIRIAK

UTZITAKO ARGAZKIA

Neguan pilatutako konpost guztia eraman zuten
Mankomunitateak Alkaiagan duen nabetik.



Igandean
09:00etatik
15:00etara
kiroldegiaren
aitzinean

TTIPI-TTAPA
Labiaga Ikastolako

GurasoTaldeakbultza-
tuta, bigarren eskuko
merkatu txikia antola-
tuko dute apirilaren
24an, igandean 09:00-
etatik 15:00etara kirol-

degiaren aitzineko ere-
muan.Eguraldiak lagun-
dukoezbalu, Altzateko
frontoianeginen litzate-
ke.

Ikastolaren izenean
postu bat jartzeko as-
moaerebadute.Horre-
tarako, materiala bildu
nahi dute. Merkatu ho-
netan edozeinek parte
hartzen ahal du. Horre-
tarako, bakoitzak bere
postua jarri beharko du
(mahaia eta behar du-
en guziarekin). Postua

jartzeagatik, Ikastolari
10euroordaindubehar-
ko zaizkio. Norberaren
baitan egonen da pos-
tua bakarka edo bertze
norbaitekin osatzea.

Postua jartzeko inte-
resa dutenek, Ikastola-
ko idazkaritzara deitu
beha r du te ( 948
630172), izena emate-
ko.Merkatuanbigarren

eskukomaterialabaka-
rrik saltzen ahal da (jo-
lasak, arropa, liburuak,
etxeko tresnak, altzari-
ak…).Materialarenpre-
zioanorberak jarrikodu.
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GIZARTEA � APIRILAREN 24AN

Bigarren eskuko
merkatu ttikia
antolatu du
Labiagak

BERA

ttipi-ttapa | 660 zk.

2016.04.21

ARGAZKIA: A. AROTZENA

Errandonea eta Martinez txapeldun
AnderErrandoneaeta IñigoMartinezberatarrek ira-
bazi zuten Lezamako pilota txapelketaren 57. edi-
zioa, lehen mailako afizionatuetan. Apirilaren 1ean
jokatutako finalean ezustea eman eta garbi iraba-
zi zieten Elorrioko Azpiri eta Lezamako Txaber Za-
bala beterano eta faboritoei, 22-11. Errandonea fi-
naleko pilotari onena ere izendatu zuten.

Argazki lehiaketa-
ren sari banaketa
Liburuaren Egunaren
harira, El viaje de las
letrasemanaldiaeskai-
niko dute apirilaren
22an , o r t z i r a l ean
17:30ean liburutegian.
Ondotik, Irakurketa ins-
tant batean argazki le-
hiaketakosaribanake-
ta eginen dute.

Esnearen Liga
Berako taldearen bile-
raapirilaren25ean,as-
telehenean 17:00etan
eginen dute Beralan-
detan. Nola hasi elika-
duraosagarriarekinbu-
larra ematendudanbi-
tartean? landukodute.

� FLASH

GIZARTEA � APIRILAREN 9KO BATZARRA

1.539 bazkide
ditu gaur egun
Gure Txokoak
25 bakarrik
bildu ziren
batzarrean

TTIPI-TTAPA
Urteko batzar oro-

korra egin zuen Gure
Txokoa elkarteak apiri-
laren9an.Zuzendaritza
batzordeak emandako

datuen arabera, gaur
egun 1.539 bazkide di-
tuelkarteak,bainahori-
etatik25bertzerikezzi-
ren agertu batzarrera.
Iazko ekintzen inguru-
an bi gai aipagarri zeu-
den: Futbolean, jubeni-
len talderik ez dagoela
aurten, jende gutti ze-
goelako erregionaleko

taldea eta jubenilena
osatzeko, etaberaz tal-
de bakarra atera zen,
erregionalekoa, 24 ki-
derekin. Txirrindulari-
tzan, aipagarriena bes-
tetako lasterketa ez ze-
la egin, lanean aritzeko
(bidegurutzetan egote-
koetamotoekin)bolun-
tario guttiegi zeudela-

ko. Felix Errandonea
memorialean arazo be-
ra izanzenbainameha-
txuarekin (boluntarioga-
be ezin da lasterketarik
egin) egitea lortu zen.

Batzarrean solastu-
tako bertze gaien arte-
an aipamenak izan zi-
renelkarteakantolatzen
dituen ekintzen inguru-

an. 2016ko plangintza-
ren inguruan aipamen
ttiki batzuk egin ziren,
2015eko diru kontuak
ere bai (elkarteko ba-
lantzeaongidago,gas-
tu guztiak kubritzeko
adina diru sarrera da-
go), eta galdera-eska-
riekineta luntxarekinbu-
katu zen bilera.

UTZITAKO ARGAZKIA

Zuzendaritza batzordeko kideak, azalpenak ematen bileran.



EHBilduk dio
arrazoia eman
diola eta
alkateak
erantzun du
estatutuek
diotena bete
bertzerik ez
duela egin

Aitor AROTZENA
Luze jo badu ere (sei

hilabetebainogehiago),
martxoaren 10ean ate-
ra den ebazpenak arra-
zoia ematen diola uste
duEHBilduk:Nafarroa-
ko Administrazio Auzi-
tegiak (TAN delakoak)
erranduJoseLuisEtxe-
garai alkateak Andra
Mariko Patronatuaren
estatutueneta legearen
kontraeginduela,ezetz
erran ziolako EHBilduk
joandenurtekoekaine-
an patronatua biltzeko
egin zuen eskari bati.
Alkateak, bere aldetik,
aipatu du errekurtsoa
jarriko duela: «beti ere
auzitegiaren erabakiak
errespetatuz,akatshan-

diakditu, estatutuen in-
terpretazio okerra egi-
ten baitu eta horretaz
gain, bere konpetentzi-
en gainetik egin du».

EHBildukoharbidez
jakinaraziduenez, «Ge-
roa Baik alkatetza es-
kuratuondotikhartuzu-
en lehenbiziko eraba-
kietakobat izanzenAn-
dra Marin kontratazio
s i s t ema a lda t zea .
2015eko ekainaren 30-
ean Andra Mariko Pa-
tronatua biltzea eskatu
genion, Zahar Etxeko
kontrataziorako lanpol-
tsa gelditu zuela-eta
arrazoiak ezagutzeko».
Uztailaren2an lehenda-
kariak uko egin zion bi-
leradeitzeari, etaegoe-
rahorrenaitzineanTAN-
enerrekurtsoaparatzea
erabaki zuen EHBilduk
abuztuaren 20an.

TAN-en ebazpenak
dio Etxegarai alkateak
ekainean bilera ez dei-
tzeko Andra Mariko
estatutuen inguruan
egin zituen interpreta-
zioak «absurdora» era-
maten zutela eta «esta-
tu eta legeen gainetik
pasatu zela».

Alkateak, bere alde-
tik, uste du afera honek
ez duela inolako ibilbi-
derik, «ebazpenak be-
rak onartzen baitu bile-
ra eginegin zela etabe-
girazergarrantzi izanen
zuen, salaketa jarri zu-
enpertsonabera ere ez
zela bilera horretara
azaldu».Alkatearenus-
tez, ebazpenak estatu-
tuenbiartikuluren inter-
pretazio okerra egiten
du TANek eta «iritzi dio
ez dela zuzena edo ez
duelakonpartitzen,bai-
na hori epaitegiaren
konpetentziarengaine-
tik dago, ez baitagokio
estatutu batzuk zuze-
nakdirenedoezeraba-
kitzea, horiek betea-
raztea edo berehala al-
datzeaagintzeabaizik».
Etxegaraikdioberakze-
hatz-mehatzbetezitue-
la bi artikulu horiek eta
«epaitegiakpartzialkiar-
razoia ematen dio Bil-
duri, berari ezdagokion
interpretaziookerraegi-

nez». EHBilduren ohar-
rak dioenez, «auzitegi-
ak arrazoia eman digu
tamalez, horrek erran
nahiduelakoGeroaBai-
ko alkatetza lesakarren
interespublikoarenkon-
tra aritu dela, eta lege-
ak ezartzen zionari biz-
kar emanda. Politika
egiteko eredu zaharra
ordezkatzen du Geroa
Baiko udal taldeak: he-
rritarren kontrolpetik
kanpo eta arbitrarieta-
tean oinarrituta». Alka-
teak, bere aldetik dio
EHBildu gezurretan ari
dela«estatutuenkontra
jo dudala segurtatzen
duenean,edozeingizar-
te eragile edo epaite-
giaren aurrean eraku-
tsiko baitut estatutue-
tan idatziadagoenabe-
tebertzerikezzuelaegin
presidenteak.Bertzeak
dira bere momentuko
interesenarabera inter-
pretazioak egiten di-
tuztenak».
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GIZARTEA � ANDRA MARIKO PATRONATUA

Zahar Etxean
deitu ez zen
bileraz epaia
eman du
Auzitegiak

ARGAZKIA: R. ENETERREAGA

Gazte Eguna giro onean ospatu dute
Giro bikaina izan zen aurten ere Gazte Egunean. Buruztanka Gaztetxeko erral-
doi konpartsa berria ere jendaurrean aurkeztu zuten. Inoiz baino gazte gehia-
goelkartuzenbazkarian (150 inguru) etaarratsaldeko jokuetan (argazkian) eder-
ki pasatu zuten, baita gaueko kontzertu eta musika emanaldietan ere.

Iruñeko ahots
baxuetako
abesbatza elizan
IruñekoSantaMaria la
Real ahots baxuetako
abesbatzak kontzer-
tuaeskainikoduelizan
apirilaren 24an. Igan-
de goizeko 11:30eko
mezan abestuko dute
lehenik eta, ondotik,
12:00etan izanen da
LesakakoAbesbatzak
udalaren laguntzazan-
tolatutakokontzertua.

4nek taldearen
kontzertua
Harriondoan
4nek taldeak kontzer-
tua eskainiko du apiri-
laren22an, ortziralean
22:30ean Harriondoa
Kultur Etxeko Txoko-
biko aretoan. Joseba
San Sebastian herri-
tarrakbaxua jotzendu
talde honetan.

� FLASH



Herriko
artzainak ere
ageri dira
‘Artzantza’
liburuan

Irune ELIZAGOIEN
Altxataelkarteakan-

tolatuta,apirilaren29an
arratsaldeko7etanKul-
tur etxean aurkeztuko
du Gema Arrugaeta ar-
gazkilariakArtzantzabe-
re azken argazki libu-
rua. Herritar guztiak
gonbidatuakdaudeaur-

kezpenera, herr iko
artzainak ere agertzen
baitira liburu-
an.

Altxatako urteko
batzar orokorra eta
junta berritzea

Apirilaren 2an egin
zenAltxatakulturelkar-
tearen urteko batzar
orokorra. Batzarrean
kontuak berrikusi eta
aurreikusitakoekintzak
aurkezteaz gain, elkar-
teko junta berritu zen.
Lorea Arangoa izanen
da lehendakaria, Edur-
ne Elizagoien lehenda-
kari ordea, Irune Eliza-
goien idazkariaetaMai-
teGoienetxe diruzaina.
Elkartetik deialdia luza-
tzen da herritar guziei
juntakide bezala sar-

tzeko, urtean zehar an-
tolatzen diren ekitaldi
guziakaitzineraerama-
teko laguntza beha-
rrezkoa baita.

Udaberriko
banakako pilota
txapelketa

Apirilaren 6an hasi
zenAltxataelkarteakan-
tolatzen duen udabe-
rriko banakako pilota
txapelketa. Herriko 22
pilotari ari dira txapel-
keta honetan. Ekaina-
ren erdi aldean jokatu-
ko dira finalak eta on-
dotik berendua izanen
duteAltxatareneskutik.
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KULTURA � APIRILAREN 29AN KULTUR ETXEAN

Gema
Arrugaetak
bere azken
argazki liburua
aurkeztuko du

ETXALAR

ttipi-ttapa | 660 zk.

2016.04.21

Ba al zenekien
Beheko Landa auzoan bizi den Nuria Canok
Luchando con Simone liburua argitaratu du.
Liburua bere alabak duen gaixotasunari buruz
idatziadagoeta inguruko liburudendetanego-
nen da salgai.

?

ARGAZKIA: JABIER IRIARTE

Haurrentzako zinea kultur etxean
Apirilaren 8an Mulan filma izan zen ikusgai kultur etxean. Baina ez da hilabe-
teko zinema emanaldi bakarra izanen, apirilaren 22an arratsaldeko 5etan hau-
rrentzako Gahoole zaintzailearen kondaira filma emanen dute.

Larraburua
Baigorrira
Larraburua elkarteak
mendiateraldiaeginen
duapirilaren24anBai-
gorriko Nafarroaren
Egunera. Herriko pla-
zatik abiatuko dira
08:00etan.

Haurrentzako
zinea
Apirilaren 22an, ortzi-
ralean 17:00etan Ga-
hoole zaintzailearen
kondaira filmaeskaini-
ko duteKultur Etxean.

� FLASH

UTZITAKO ARGAZKIA

Liburu interesgarria osatu
du Gema Arrugaetak.



ARANTZA
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Ekaitza
Elkarteak bilera
deitu du
larunbat
honetarako

Nerea ALTZURI
Pixkanakadatakhur-

biltzen ari dira etamen-
diaren ingurukoastebu-
rua antolatzeko lanak
aitzinera doaz. Halako
ekitaldiek lan haundia
dute aitzinetik, baina
eguneanbereanerebai,
eta hortaz, bai mendi
lasterketanetabaimen-
di itzulianere laneanari-
tzeko boluntarioak be-
har dira.
• Mendi lasterketa
maiatzaren14an, larun-
batarekin,eginenda,eta
honetan lagundu nahi
duenak izena Herriko
Etxean eman dezake
edota IgorUgaldezine-
gotziari deituz (600
670495) ere egin deza-
ke, maiatzaren 2a bai-
no lehen.
• Mendi itzulia, berriz,
maiatzaren15ean, igan-
dearekin,eginenda,eta
honetan lagundu nahi
duenak Ekaitza Elkar-
teko lehendakaria den
Julen Oskozi deitu be-
har dio: 647 840557.

Denen artean guztia
antolatzea errazagoa
izanen da. Animzte!

LARUNBATEAN BILERA
Lagundu nahi dute-

nentzat bilera ere deitu
duEkaitzaElkartekoZu-
zendaritzaBatzordeak.
Larunbat honetan, api-
ri lak 23, izanen da,
19:00etan Erreuntan,
Ekaitza Elkartearen
egoitzan.

KIROLA � MENDIAREN INGURUKO ASTEBURUA

Mendi lasterketa eta itzulian lanean
aritzeko boluntarioak behar dira

UTZITAKO ARGAZKIAK

Bertso Truk ekimeneko egun borobila apirilaren 9an
Joandenapirilaren9an,BertsoTrukekimenarenbaitan,egun-pasaederraeskaini
zutenBortzirietakoetaAlgortakobertsoeskoletako lagunek.Guztira,14bertsolari
bilduzirendesafioanpartehartzeko.BortzirietakobertsolarienordezkariAitorElex-
puru, Iban Garro, Eneko Fernandez eta Julen Zelaieta aritu ziren. Algortatik ere
kuadrillaetorrizen,bertsolariaketabertsoeskolakozaleakerebai.Tartean,Bizkaiko
bertsolari txapelduna den Fredi Paia. Bertsolariek herritarren eta bertsozaleen go-
xotasunaerejasozuten.Eguerdianelkartuetaherrikolauostatuetanbarnapoteoa
egin zuten. Algortarrek alboka, trikitixa eta panderoa ekarri zituzten eta poteoa
musikaren laguntzaz egin zuten 16:00 arte. Ondotik, Ekaitza Elkartean bazkaldu
zuten 20 bat lagunek. Mahai inguruan bertsotan aritu ziren eta 20:00 arte luzatu
zen saioa. Herritar mordoxka hurbildu ziren aditzera. Ondotik, berriz ibili ziren po-
teoan herrian barna eta bertso-besta ordu ttikiak arte luzatu zen. Bortzirietako
bertso eskolaren partetik esker mila egun hau antolatzen laguntzen aritu diren
herritarrei eta egunean zehar modu batean edo bertzean parte hartu zutenei.

Txorien kantak
Iaz bezala, txorien kan-
tak aditzeko hitzordua
antolatuduBidazik.La-
runbatean, apirilak 23,
izanen da. 10:00etatik
12:30era bilduko dira
etaoinezibilibidenabar
txoriakidentifikatukodi-
tuzte. Prismatikoak eta
kuadernoa eramateko
gomendatu dute.

Mus tximista
Burlada jatetxeak mus
tximista txapelketa an-
tolatu du apirilaren 30-
erako,17.00etanhasita.
Apirilaren 29ra bitarte
izenaemandaitekeBur-
ladan(948634027)edo
eguneanbertanorduer-
di lehenagotik. Partai-
debakoitzak10euroor-
daindubehardituizena
ematerakoan.Sariede-
rrakdaude: lehenbiziko
sariazapelaeta200eu-
ro; bigarrena 100 euro
eta afaria; hirugarrena
50 euro eta ardoa eta
laugarrena 30 euro eta
ardoa. Bortz hurrengo-
ekbotil ardoaereesku-
ratuko dute.

Bertso musikatuak
Larunbat honetan, api-
rilak23,22:00etanBat-
batean emanaldi bere-
zia izanen Aterpen Iru-
ñeko Hizkuntza Esko-
lakantolatuta.OskarEs-
tanga eta Aimar Karri-
karen eskutik, bertso
musikatuakizanendira.

� FLASH
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KONTZEPTUA BILKETA
TASA

TRATAMENDU
TASA

€/urteko €/urteko

Zentsatutako etxebizitza guztiak, bertan
norbait era iraunkorrean bizi ala ez

77,50 €

46,32 €

Zaborrontzira 200 metrotik 500 metrora
dauden baserriak

66,00 €

Zaborrontzira 500 metrotik gora dauden
baserriak

54,30 €

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

78,70 €

2011ko
abenduaren

28ko
NAFARROAKO

ALDIZKARI
OFIZIALean
argitaratuak

254. zk

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

154,60 €

3. Merkataritza. Autozerbitzuak 235,70 €

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

157,10 €

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

314,50 €

3. Ostatua. Pub eta diskotekak 392,80 €

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

392,80 €

2. Jatetxea. Bortz mahai baino
gehiago dituzten jatetxeak

707,40 €

KONTZEPTUA BILKETA
TASA

TRATAMENDU
TASA

€/urteko €/urteko

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

2011ko
abenduaren

28ko
NAFARROAKO

ALDIZKARI
OFIZIALean
argitaratuak

254. zk

Zaborrontzira 200 metrotik 500 metro-
ra dauden landetxeak

67,00 €

Zaborrontzira500metrotikgoradauden
landetxeak

55,10 €

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

Zaborrontzira 200 metrotik 500 metro-
ra dauden landetxeak

134,10 €

Zaborrontzira500metrotikgoradauden
landetxeak

110,30 €

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

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

Merkataritzako saltokiak, opariak
bakarrik saltzeko

392,30 €

Merkataritzako saltokiak,
janaridenda edota ostatudunak

785,60 €

Merkataritzako saltokiak,
jatetxedunak

1.178,50 €

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

78,70 €

Lantegiak, 5-10 langile bitarte 157,10 €

Lantegiak, 11-30 langile bitarte 392,80 €

Lantegiak, 31-60 langile bitarte 785,60 €

Lantegiak, 60-150 langile bitarte 1.178,50 €

Lantegiak, 150-300 langile bitarte 2.233,10 €

Lantegiak, 300 langile baino gehiago 3.291,50 €

Norberaren erabilerarako edukiontzia 763,50 €

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

• 2016ko maiatzaren 31n bukatuko da.
• Ordaintzen ez bada, epea 2016ko ekainaren 30era arte luzatuko da. Luzapen horri dagokion interesa aplikatu ahal izanen da.
• Aipatutako epea pasatu ondoren, premiamenduzko exekuzio bidez %20ko errekarguarekin kobratuko da.

Bortziriak, 2016ko apirilaren 1a

Presidentea,
Miguel Maria Irigoien Sanzberro

Jakinarazten da: 2016ko lehen urterdiko zabor bilketa eta tratamendu zerbitzuetako tasak
kobratuko direla, ondoren seinalatzen den bezalaxe:

Ordaintzeko era

Ordaintzeko epea

2016ko TASAK
ERABILTZAILEEN eta TASEN MAILAK

www.bortziriakzabor.com
bulegoa@bortziriakzabor.com

Tel. 948 63 52 54



Azoka
antolatzeko
bilera apirilaren
27an, 19:30ean
eginen da
Elizatean

TTIPI-TTAPA
Herriko Euskara Ba-

tzordea Udaberriko
Bestak prestatzen ari
da, maiatzaren 20, 21
eta 22rako. Hurrengo
aleetan egitarau xehea
emanendugu,bainabi-
tarteanherritarrekmer-
katuarenberri izateako-
menida.Aurtengomer-
katuamaiatzaren22an,
igandearekin, izanenda.
Frontoian izanenda,eta
egun osoan egonen da
idekia,goizeko11:00e-
t a t i k a r r a t sa ldeko
6:00ak arte.

Aurten, merkatuan
bilduko den dirua ba-
natu eginen da. Erdia
auzoen errotulazioa
akautzeko izanen da,
herrikoetaBerrizaungo
panelakegitea faltabai-
ta. Bertze erdia eskola-
rentzat izanenda,emo-
ziohezkuntzakoprogra-
ma diruz laguntzeko.

Aitzineko aldietan
bezala, oraingoan ere
merkatuan salduko di-
ren puskak herritarrek
berenborondatezema-

nak izanen dira. Gisa
honetakogauzakeska-
tzen ditu batzordeak:

• Etxeko produktu-
ak: baratzeko puskak,
p lantak , eske jeak ,
arraultzeak, mermela-
dak,eztia,dultzea,kon-
tserbak, ilarra, gaztak,
likoreak, erreposteria,
postreak, kroketak…

• Senda-belarrak,
ukenduak, xaboiak…

• Esku-lanak: zare-
ak, bitxiak, pinturak, la-
boreak...

•Jostailuak, ipuinak,
DVD-CDak, bideoak…

• Etxeko tresnak,
ontziak, erramintak,
apaingarriak…

• Bertzerik gogora-
tuz gero, antolatzailee-
tako bati komentatzen
ahal diozue.

Herritarrek bueltan
hartzen ahalko dituzte
egun horretan saltzen
ez diren beren puskak.
Bertzela,Paris365proi-
ektura joanendira,edo-
tazaborbiltzaileariema-
nen zaizkio.

Maiatzeko lehen
egunetanmerkatuaan-
tolatzen ari den taldee-
tako kideak etxez etxe
ibiliko dira, informazioa
emanez. Merkatua be-
harbezalaprestatzeko,
antolatzaileekmaiatza-
ren 15erako jakin be-
harko luketeetxebako-
itzetik zertsu emanen
duten. Halere, puskak
azkeneguneraarteera-
maten ahal diramerka-
tura.

MERKATUA
ANTOLATZEKO BILERA

Hau guztia antola-
tzekoetagauzak lotzen
joateko bilera ere deitu
du herriko Euskara Ba-
tzordeak. Interesa eta
gogoa duen edozein
joaten ahal da lagun-
tzera eta parte hartze-
ra.Bileraapirilaren27an
izanenda,heldudenas-
teazkenean 19:30ean,
Elizatean (lehenagoko
udal bulegoetan).
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OSPAKIZUNAK � MAIATZAREN 20TIK 22RA

Udaberriko
bestetan
merkatua
eginen da
aurten ere

IGANTZI

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Merkatua antolatzeko bilera deitu du Euskara Batzordeak heldu den asteazkenean.
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GIZARTEA

Separatismorik
ez! Nafarroa bat
eta bakarra!
lelopean eginen
da

TTIPI-TTAPA
Hutsik egin gabe,

apirilekoazken igande-
an Nafarroaren Eguna
ospatuko dute Baigo-
rrin. Eta horretarako
egunosokoegitarauza-
bala prestatu duBasai-
zea Kultur Batasunak.
Separatismorik ez! Na-
farroa bat eta bakarra!
leloa aukeratu dute al-
di honetan: «Izpegiren
bi magaletan dantza-
tzen eta kantatzen du-
en herria garela aldarri-
katzeko. Euskarak ba-
tzen gaituela erakuste-
ko. Sustraiak sakon lu-
rrean, eta ametsak he-
gan haizean, etorkizu-
na elgarrekin eraiki na-
hi dugula erraiteko».

Bortzxokotanbana-
tuta antolatu dute egi-
taraua:

ELIZAKO PLAZA
• Goizean: txalaparta-
riak, bertsolariak, ar-
tisauen azoka

•12:00-13:30:Zigante-
ak, dantzariak (Arrola,
Bera, Baztan, Dugu-
na), Txarangaetamu-
sikariak (Kuxkuxtu,
Elutxatxaranga,Ezpe-
la txaranga,Uztaritze-

ko txaranga, trikitilari-
ak, txistulariak...), ba-
saldunak, Basaizea-
ren hitza, Karmeleren
irrintzia eta Larrain
dantza.

PENTZEA
• 14:30: bazkari nagu-
sia.

PLAZA NAGUSIA
• 14:00: Beira taldea.
• 15:00: Bertso saioa
Eneko Lazkoz eta Sa-
ats Karasatorrerekin.

•16:00:TioTeronense-
meak (karrikako dan-
tza ikusgarria).

•17:00: dantza ikusga-
rria (Berako dantzari-
ak, Baztangodantza-
riak, Duguna).

•18:00:dantza jauziak.

HERRIKO ETXEA
• 19:00: Kiki Borda-
txoren kontzertua.

• 21:30: Xiberoots.
Xokoa
• 19:00: Lauroba.
• 21:00: Emon.
• 23:00: Trikidantz.
• 01:00: Tiri & Terry.

Horrezgain, IrrienLa-
gunen eskutik haurrek
eurenxokoa izanendu-
teegunosoan.Kaleani-
mazioa ere izanen da
egun osoan Klik-k, Po-
lekeleke, Ttek elektro-
xaranga eta Burrunba
elektrotxarangarekin.

Basaizeatik azaldu
dutenez, «gure herrian
separatistadeitugaituz-
te. Baina gu ez gira se-
paratistak! Alderantziz.

Unionistakgaragu!Gu-
re herria batua nahi du-
gu! Nafarroa bi zatitan
bereixtearen kontra gi-
ra.Euskaldunakbiesta-
tutanseparatzeaezdu-
gu onartzen. Hemen
norbait separatista iza-
tekoz,hori nahidutenak
dira». Hala, apirilaren
24anBaigorrira joateko
deia luzatu dute, «mu-
ga guzien gainetik bizi-
rik den herria girelako».

OSPAKIZUNAK � APIRILAREN 24AN

Nafarroaren Eguna ekitaldiz
betea dator igandean Baigorrin

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Baigorriko plazan hainbat ikusgarri izanen dira igande arratsaldean.

TTIPI-TTAPA
UEMAk,bertakoki-

de diren udalekin el-
karlanean, errenta ai-
torpena euskaraz egi-
teko kanpaina paratu
du abian aurten ere.
UEMAtik harago doa
elkarlana,mankomuni-
tateko kide ez diren
zenbaitudalekerepar-
te hartuko baitute.

Kanpaina berri ho-
nekin, herritarrek ad-
ministrazioarekin di-
tuzten harremanak
euskarazkoak izandai-
tezenbultzatunahida.
Bide horretan, errenta
aitorpena euskaraz
eginda euskarari bide
berriak irekitzeaz ga-
in, administrazioaren
euskalduntzea ere
bultzatzenda.Hizkun-
tzaren normalizazioa
lortzeko euskara ere-
mu guztietara hedatu
behar da, eta horreta-
rako, garrantzitsua da
herritarrek euskaraz
osotasunean bizitze-
ko hautua egitea.

Ohi bezala, aurten
ere, errentaren gaine-
ko aitorpena egitera-
koan, zergadunek ha-
inbatbidedituzteeus-
karaz egiteko, eta ai-
segainera: lehenurra-
tsetik zein hizkuntza-
taneginnahidutenau-
keratzenahaldute,hau
da, euskaraz egiteko
ez dago inolako zail-
tasunik.

UEMAREKIN BATERA

Abian da
Errenta
aitorpena
euskaraz egiteko
kanpaina

UNIONISTAK
«Gu ez gira separatis-
tak! Alderantziz.
Unionistak gara gu!
Gure herria batua
nahi dugu! Nafarroa
bi zatitan bereixtea-
ren kontra gira.
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Behin betiko
erantzun duin
eta osoa
emateko modu
bakarra dela
uste du

Maider PETRIRENA
Nafarroako Parla-

mentuko Hezkuntza
Batzordeak apirilaren
12an ahobatez onartu
zuen ebazpenaren bi-
dez Sunbillan eskola
berria egiten hasteko
tramiteak hastea eska-
tu dio Nafarroako Go-
bernuari. Parlamenta-
riekmartxoaren 11n bi-
sitatu zuten eskola eta
dituen gabezi estruktu-
ralak bertatik bertara
ezagutu zituzten, «se-
gurtasunari, osasunari
etaespazioaridagokio-
nez».Onartutakoebaz-

penaren arabera, «es-
kolaberriaegiteadabe-
hin betiko erantzun du-
in eta osoa emateko
modu bakarra».

Unai Bertiz da
Ulibeltzak
elkarteko
presidente berria
Martxoaren19anUli-

beltzak elkarteko bilera
orokorra egin zen. Jun-
taaldaketa izanzen lan-
dutako gaietariko bat
eta ondorengoak dira
hurrengobi urteetanel-
karteko juntan egonen
direnak: Lehendakaria:
Unai Bertiz, Lehenda-
kariordea:XabierEspe-
losin, Idazkaria: Daniel
Bertiz, Diruzaina: Irune
Agirre eta bokalak:
Amaia Apezetxea, Ga-
rikoitz Aiesa, Josetxo
Apeztegia eta Jose Vi-
cente Alzuri.

Lizun gazta saritua
Martxoaren 30ean

Ordizian Artzain Eguna
ospatu zen eta horren
barrenean Erregularta-
sunKalitatesariakeman
ziren.Aipatubeharrada-
gohamaikagarrenaldiz
EpetxenekobordakoLi-
zun gaztandegiak saria
lortu zuela.

GIZARTEA � APIRILAREN 12AN AHOBATEZ ONARTUTAKO EBAZPEN BATEN BIDEZ

Eskola berria egitea
eskatu dio Nafarroako
Parlamentuak Gobernuari

SUNBILLA

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Musikari gaztetxoak han eta hemen
Martxoaren 20an Mendaur trikitixa pandero esko-
lakBerriozarren haur kantu jaialdianparte hartu zu-
en. Oholtza gainean izan ziren Ekiñe eta Aroa Ber-
tiz, Ibai Petrirena, Eneritz Iturralde, Maialen Aiesa,
Iraide eta Garaine Iriarte. Apirilaren 30ean Tafallan,
Nafarroako Haur eta Gaztetxo Kantarien Jaialdian
ere ariko dira Mendaur trikitixa pandero eskolako
zerbait ikasle: Eneritz Iturralde, Maialen Aiesa, Lo-
rea Arruabarrena, Ibai Petrirena eta Iraide-Garaine
Iriarte. LH.4, 5 eta 6. mailako taldea ere ariko da
kantuan: Xuban Zelaieta, Oihan Lujanbio, Enaitz
Portu, Iradi etaMaialen Arretxea, Egoi Irigoien, He-
lene Rekarte, Iraitz Iparragirre,Markel Agesta,Ene-
it Bertiz eta Ane Etxalar dira parte hartzaileak.

UTZITAKO ARGAZKIA

Sunbildarrak Nafarroako duatloi txapelketan…
Apirilaren9anSarrigurenen,NafarroakoDuatloi txapelketanErre-
ka Triatloi taldeko 15 kirolarik parte hartu zuten. Aipatzekoa da
talde honetan bi sunbildar ditugula, Eneko Herrera eta Jon Ma-
ritxalar. Eneko Herrera agertzen da argazkian, sufritzen baina al-
di berean gozatzen.

UTZITAKO ARGAZKIAK

…eta baita Nafarroako mendi lasterketa kopan ere
Kirolarekin segituz aipatzekoa da martxoaren 20an Nafarroako
kopako mendi lasterketa Aiegin izan zela eta bertan Iñigo Arrie-
ta eta Eneko Herrera sunbildarrek parte hartu zutela.

M. PETRIRENA
Igerilekua udan hartzeko (kontrola, zainketa,

sokorrista…) lehiaketa deialdia egin du Udalak.
Hasierako prezioa 7.438,01 eurokoa da eta pro-
posamenakmaiatzaren12ra aurkezdaitezkeHe-
rriko Etxeko bulegoetan.

MAIATZAREN 12RA ARTE PROPOSAMENAK

Igerilekua hartzeko deialdia

UTZITAKO ARGAZKIA

Lizun gaztandegiko Arkaitz
Vicente kontent sariarekin.
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Apirilaren 26ra
arte aukera
izanen dute
herritarrek
eskaerak
aurkezteko

Marga ERDOZAIN
EHBilduko udal tal-

deak bultzatutako He-
rri baratzeen ekimena
apirilaren8anherritarrei
aurkeztu zitzaien. Aur-
kezpen bilera horretara
25 lagun bertaratu zi-
ren. Interesatuek udal
bulegoetatik pasa be-
har dute izena emate-
ko.Udalak lureremubat
erabili nahi du zenbait
udalpartzelaherritarren
eskuraparatzekobara-
tzemoduraerabilditza-
ten. Kokapenari dago-
kionez aipatu behar da
Mourges etorbidean
eginen direla (Txakur-
txillotik Aparan indus-
trialdera zabaltzen den
lur eremuan).
Herri baratze hauen

kudeaketa eta antola-
kuntza bideratzeko
kontzesioa eta erabile-
ra arautzeko ordenan-
tza prestatzen ari dira.
Udal ordenantza hila-
bete honetako udal
bilkuran onartuko da.
Ordenantzan honako
puntuhauekezarrikodi-
ra: eskumenaketazain-
tza, funtzionamendu
arauak, erabilera, mu-
gak eta sarbideak,
aprobetxamendu-epe-
ak, kanonak, fidantzak,

kalteetagalerenordain-
keta, arau-hausteak,
kontzesioa bukatzeko
arrazoiak…
Behin eskaerak bil-

duta, udalak eskatzai-
leak deituko ditu bara-
tzeen zozketa eta txu-
kunketaauzolanarenbi-
dez antolatzeko. Proi-
ektu honi hasiera eman
eta poliki poliki horren
inguruko ikastaroak,ho-
bekuntzak…egiten joa-
nen dira.

IX. Pintxo lehiaketa
IX.PintxoLehiaketa,

aurreko urteetan beza-
la, maiatzean langilea-
ren eguneko asteburua
aprobetxatuz antolatu
da. Pepa´s kafetegiak
etaAmeztia, Ekaitza,El
Café, Irrintzi, Titi, Santi
etaMikeloostatueksu-
kaldeak astinduko di-
tuztehiruegunhorietan
bertaratzendirenbeze-
roeimokadutxogoxoak
eskaintzeko. Donezte-
barrak Merkatari elkar-
tekohainbatdendekere
pintxo lehiaketarekinbat
eginen dute, dendak
karriketara ateraz.

Zinemaren
denboraldiaren
amaiera
maiatzaren 1ean
Sei hilabeteko zine-

ma emanaldiaren bu-
kaera langilearen egu-
nean izanen da. El via-
je de Arlo filman itxiko
du denboraldia. Erreka
guraso elkarteak eta

DBHko4.mailako ikas-
leekelkarlaneanaurten-
go kultur ekimen hau
eraarrakastatsuangau-
zatu dute. Proiektu ho-
netan Doneztebarrak
Merkatarienelkartearen
eta Udalaren laguntza
ere izan dute. Ia 30 film
ikustekoaukera izanda.

Aurtengo teloia jaitsiko
da, heldu den ikastur-
tekoa i lus ioz pres-
tatzeko asmotan.

GIZARTEA � TXAKURTXILLOTIK APARANERA

Herri baratzeen
proiektua
martxan jarri
du Udalak

DONEZTEBE

UTZITAKO ARGAZKIA

Nafarroako Kirol Jokoetan dominak
Udaberriko loreak bezala Errekak bere sariak ere
ederki loratu ditu. Gure judokek domina sorta ede-
rra ekarri zuten Mendillorritik. Apirilaren 10ean os-
patutako Nafarroako Kirol Jokuetan Aritz Zulaikak
etaJosebaBengoetxeak (argazkian,eskuinean) eta
NarbartekoMaialenOteizakbrontzezkodominaba-
na jantzi zuten infantil mailan. Apirilaren 17an ale-
binmailako finaletan aritzekoak ziren eta 23an ben-
jaminak ariko dira.

Langileen
egunerako
mobilizazioak
Langileen eguna os-
patzekoapirilaren28an
N121-A errepidea era
legal batean eta bai-
menarekin moztuko
da, Gure osasun eta
segurtasunarengatik
121-A konponbidea
orain lelopean.Mozke-
ta Zalainen, Irunerako
bidekobigarren gaso-
lindegien parean, egi-
nenda.Maiatzaren le-
henerako eguerdiko
12etan manifestazioa
eginendaDonezteben
Avia gasolindegitik
abiatuta.

Malerreka
Egunerako mus
txapelketa abian
2016ko Malerreka
Egunaren antolakun-
tzaren ardura Iturenek
badu ere, gainerako
herriak ere egun ho-
rretarako ekarpenak
prestatzenaridira.Aur-
tengo hitzorduamaia-
tzaren28an izanenda,
hau da, hilabeteko
azkeneko larunbatean.
Ekitaldi zabalarenbai-
tan mus txapelketa
martxan jarri da. Hel-
burua da tokian toki-
komustxapelketaegi-
tea eta finala Malerre-
ka egunean lehiatzea.

Udaberriko Feria
maiatzaren 6an
Aurtengo udaberriko
feria maiatzaren 6an
burutuko da. Aurreko
urtetan bezala esku-
langileen erakusketa
eta ahari lehiaketa an-
tolatuko dira. Hurren-
goaleanxehetasunge-
hiago ema-
nen ditugu.

� FLASH

UTZITAKO ARGAZKIA

Erreka hirugarren Nafarroako taldekako
duatloi txapelketan
Errekako 15 kirolarik parte hartu dute Sarrigurenen
jokatutako taldekako duatloi txapelketan, hiru tal-
detan banatuta. Txapelketa taldeko erloju-kontra-
ko proba Iñigo Arregi, Javier Magaña, Alberto Bar-
berena eta Santi San Miguelek osatutako A talde-
ak hirugarren postua lortu zuen, baina bertzeak ere
ederki ibili ziren.

Ba al zenekien
Sanba San Miguel eta Ixabel Kala Pattar men-
diko kaxkora (5.663 metro) igo direla, Everest
inguruan egin duten trekking-ean.

?
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Mendilagunak
egitasmoaz
gain,
Parkelaguna
ere antolatu
dute

TTIPI-TTAPA
Solaslagunak pro-

gramaren baitan, Leur-
tzako urtegira ateraldia
antolatu dute Mendila-
gunekapirilaren30ean.
La runba t go i zeko
10etanDoneztebekoTi-
tiostatuankafetxoahar-
tu eta autoak antolatu-
kodituzteLeurtzara joa-

teko. Urtegien inguru-
anbizpahiruorduko ibil-
bidea osatuko dute,
Itziar IrastorzaDonezte-
bekosolaslagunagida-
ri dutela. Nahi izateko-
tan hamaiketako ttipia
ere eraman daiteke.
14:00etanbazkaria iza-
nenduteBeintza-Labai-
engoOrbelaaterpetxe-
an.Bazkarian izenema-
teko epea apirilaren
25ean akituko da, So-
laslagunaren txokoan,
610 920673 telefonoan
edosolaslaguna@topa-
gunea.orghelbideelek-
tronikoan. 15 euroko
menua izanen dute.

PARKELAGUNAK
Honetaz gain, Par-

kelagunak egitasmoa
ere aurkeztu dute, gu-
rasoakhaurrakzaintzen
ari direlarik, haien arte-
aneuskarapraktikatze-
ko elkartuko dira aste-
an zehar. Seme-alaba
ttikiakdituztengurasoei
zuzendutakoaldaerada
etahaurrenordutegiedo
zaintzabeharretaraego-
kitua dago.

Taldeak osatuko di-
tuzte, euskaraz dakite-
nak, ikasten ari direnak
edota praktikatu nahi
dutenak, aukeratutako
ordutegi eta egunetan
euskaraz solasteko.
Parkelagunak umeen
zaintzaz arduratuko di-
ra Mintza-taldean dau-
den bitartean. Bi bal-
dintza baino ez dira be-
te behar: batetik, eus-
karaz komunikatzeko

gutxieneko maila edu-
kitzea eta bertzetik,
gutxienez astean behin
ordubete inguruz tal-
dearekin biltzeko kon-
promisoa hartzea.
Izen ematea apirila-

ren 25era arte egin dai-
teke, fitxa bete eta So-
laslagunaren Txokoan,
Baztan, Bortziriak eta
Malerrekako Euskara
Zerbitzuetan edo nor-
bere ikastetxean utziz.

GIZARTEA � APIRILAREN 30EAN

Leurtzako
urtegira
ateraldia
prestatu dute
Solaslagunek

ESKUALDEA

UTZITAKO ARGAZKIA

Euskaraz Blai udalekuak Arantzan eta Beintza-Labaienen
Euskaraz Blai Udalekuen zazpigarren edizioa aurkeztu zuten Bertizen apirila-
ren 1ean. Bertan, Mikel Albisu, Baztan-Bidasoa Turismoa Elkargoko lehenda-
karia, Xabier Zugarramurdi, Arantzako Aterpekoa, eta Julen Egaña, udalekuen
zuzendaria, izan ziren. Ekainaren 26an hasi eta irailaren 3ra bitarte astebeteko
hamar txanda antolatu dira, igandetik larunbatera, guztira 800 plaza.
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Egun berean
ospatuko den
Herri Urratsen
izanen dira
joaldunak

Arkaitz MINDEGIA
Maiatzaren 8an, hi-

labetekobigarrenaste-
burua izanik,artisaueta
lanbide azoka izanen
dugu herrian. Azokako
postuez gain labe mu-
gikorra ere jarriko dute
eta alaitasunez beteri-
ko ekitaldi sorpresabat
ere izanen dugu! Ez da
ahaztu behar, egun be-
rean,Senpereko lakua-
renbueltan Iparraldeko
ikastolen aldeko besta

izanen dugula, Herri U-
rrats!
Ziur herritar aunitz

joanen direla bertara.
Ohiturari eutsiz, Ituren-
go joaldunak behintzat
bertan izanen dira, be-
raien joare soinuak ibil-
bidean zehar zabalduz.

Mendaur trikitixa
eskolakoak
Tafallan
Apir i laren 30ean

Mendaur trikitixa esko-
lako ikasleek Tafallan
ospatzekoa den haur
kantari jaialdian parte
hartukodute.Aurrezere
aritu dira bertze saioe-
tan kantuan eta esperi-
entzia polita izaten ari
da. Oraingoan ere, se-

guru egun ederra pa-
satzeko aukera izango
dutela.

Ibai Berregi
Larraul-Ernio-Larraul

mendi lasterketarekin
eman zion hasiera Ibai
Berregik aurtengoden-
boraldiari etahemendik
aurrera geldialdirik ga-
be, batean eta bertze-
an ibiliko da: apirilaren
17anBerakomaratoier-
dia egitekoa zuen, api-
rilaren 30ean Monrea-
len taldeko txapelketan
parte hartuko du eta
ekainaren 4an Leitzan

eginen den Euskal He-
rriaMendi erronkan ere
izanen da.

Malerrekako eguna
maiatzaren 28an
Maiatzaren28anMa-

lerrekako eguna ospa-
tuko da Iturenen. Eki-
taldiz betetako egita-
raua izatendahalakoe-
tan eta horregatik, an-
tolakuntza lanetan bu-
ru-belarri dabiltza da-
goeneko.Hurrengoale-
an xehetasun gehiago
emanen ditugu, baina
dataongiapuntatueza-
zue!

ITUREN

OSPAKIZUNAK � MAIATZAREN 8AN

Sorpresarekin
etorriko da
hileko bigarren
igandeko azoka

UTZITAKO ARGAZKIA

Hilabeteotan pizza eta bertze jateko ugari egina dute
Malerreka Trukerrekak egindako labe mugikorrean.
Maiatzeko bigarren igandean bertze sorpresa izanen da.

TTIPI-TTAPA
Ta Malerrekan ze?

izenburupean hainbat
ekitaldi antolatu ditu
Malerrekako Gazte
Asanbladak hilabete
honetan. Apirilaren
10ean Jakoba Erre-
kondorekin Zubietan
egindako baratze tai-
lerpraktikoarenondo-
tik, apirilaren 22an
19:30 aldera Erlantz
Urtasunhistorialarekin
Nafarroariburuzkohis-
toriaren kontakizuna,
"Nafarron liburu gal-
duak" ekimena (aur-
kezpen,solasaldiaeta
liburu erakusketa).
Apirilaren 30ean

frontenis txapelketako
finalak eta bertso afa-
riaAnderFuentes Ittu-
rri eta Ane Labakare-
kin Donamarian.

MALERREKA

Solasaldia eta
frontenis
txapelketako
finalak Gazte
Asanbladaren
eskutik
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27 urte ditu Unai Etchartek eta duela
zazpi urtez geroztik laborantza mun-
duan ari da lanean «gaizki dagoen sek-
tore bat da, beste toki aunitzetan beza-
la, esnea,haragia…baina gustuko du-
dan lana da». Gaztea izanik, besta egi-
tea ere maite du, ordea, eta gero iza-
ten dira komeriak, besta ordu ttikiak
arte egin eta segidan lanera joan be-
harra ere tokatu izan zaiola aitortu bai-
tigu irriz, «ez da errexa baina lo guti-
xeagoegindaeremoldatzengara,bestak
urtean behin dira eta».
Urdazubikobestekezdutedatazehatza
egutegian eta aurtengoan goiz xamar
suertatu izana Unaien mesedetan izan
da «nik behintzat nahiago goiz samar
izateaberanduagobaino,gerobertzenaz
kanpoko lanak etortzen dira egiteko;
bazkak, artoak…». Zonaldeko lehen-
biziko bestak izanik, jendea gogotsu
egoten dela ere aipatu digu «herrita-
rrek eta baita inguruko herrietatik etor-
tzen direnek ere, ilusio haundiarekin
hartzen ditugu».

BESTARIK EZ DA,
ANTOLAKUNTZARIK GABE
Besta egin ahal izateko, aitzinetik
prestaketa lanetan aritu behar izaten
dute eta horretarako bestetako komite
bat sortua dute «txandakako sistema
modukobatda,sartzendirenkideberriek
aitzineko urtetik komitean daudene-
tatik ikasten dute, dakitenek ez
dakitenei erakusten diete».
Komitea bortz laguneko tal-
deak osatzen du, baina
azpimarratu nahi izan du
denen laguntza beha-
rrezkoa izaten dela
«herriko bertze gazte
eta heldu aunitzek ere
hartzen dute parte bes-
takaitzineraateratzeko».

Bestarakoordua iristendenean«umorez
etagogoz»hartzenditu.«Egunbakoitza
diferentea da baina gutti gora behera
egun guztietan aritzen gara lanean,
gauzak prestatzen, biltzen... eta baita
bestan ere».
Gehien maite duen eguna Salbatore
eguna da «goizetik meza, ezkil jotzea,
dantzariak, aperitifa eta nola ez arra-
tseanpaella jatea izatenbaita».Eguneko
etagauekobestarenarteanberriz,«lehe-
nagogauekobestanahiagonuen,baina
orai egunekoanahiagodut»dio.Herrian
«giro ederra» sortzen da, «herritar au-
nitzek hartzen dute parte eta jende au-
nitzekin egoteko aukera duzu».
Bistakoa da maite dituela Urdazubiko
bestaketaarrazoia sinpleada,«nirehe-
rriko bestak direlako» dio. Denek go-
zatu ahal izateko herritar guztien parte
hartzeabeharrezkoadelaereazpima-
rratunahi izandubestaborobilagoak
izanen baitira, denek euren apurra
ematen badute.

Unai ETCHART

«Egun guztietan aritzen gara
lanean, gauzak prestatzen,
biltzen...eta baita bestan ere»

«Lo gutixeago
eginda ere
moldatzen gara,
bestak urtean
behin dira eta».
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Urdazubikobestetakosukaldari ofiziale-
tako bat da «ez dut gogoan noiz hasi
ginenpintxoakegiten.Paellaegitenorain
dela 20 urte inguru hasi ginen». Salba-
tore eguneko aperitiboko pintxoak egi-
ten dituzte, azaldu digunez «800 eta
1.500 pintxo artean eta igandekoak ere
bai, bertze hainbertze». Asko dira
prestatzendituztengutixiaketa «bakoi-
tzakberegustukoaduenarren,berezie-
nakodolki krujienteasagarkarameliza-
tuarekin, txistor hojaldrea eta izoki-
narena dira» bere ustez.
Paella berriz, herriko gazteentzat egi-
ten hasi ziren hasieran eta nabarmen
egin du gora kopuruak orain, «300 per-
tsonendakoprestatzendugu,azkeneko
urteetan 4-5 pertsonen artean, bortz
paellera haundi egiten ditugu eta 30 ki-
lo arroz inguru behar izaten dira». Pae-
llaren sekretua «egiteko momentuan
erne erne ibiltzea da, salda on bat
prestatu eta sofritoa mimatzea. Piper
gorria ere ematea gustatzen zait».

«ORDUKO 1.000 KILOMETROKO
ABIADURAN»
Lana eta bestak uztartu nahian, egun
horiek«orduko1.000kilometrokoabia-
duran» bizi dituela aitortu digu «estres
haundiko egunak izaten dira lanean,
urteko egunik fuerteenak dira eta ho-

rregatik ezinezkoa zait bestak nahi ni-
tuzkeenadinaaprobetxatzea».Halaere,
baditu huts egin ezinezko zenbait eki-
taldi «asteazkeneko txupinazo eta ez-
kil jotzera joateagustatzenzait,magikoa
da kanpandorreko eskailera arriskutsu
horiek igotzea. Ostegunean paella
prestatueta jatera joatennaizeta larun-
bateko zikiroa galduezina da, ikaraga-
rri gustatzen zait ondotik egiten den
kalejira».

LAGUNEKIN ELKARTZEKO
40 urte bete ondotik, «dudarik gabe
eguneko besta egitea nahiago dut, ho-
rrela ondoko egunean forman egoteko.
Adineangoitigakinaizelakontuan izanik,
batek ezin ditu lehenagoko bestak bo-
ta». Horregatik agian, geroz eta gehia-
goestimatzenditumahai inguruanema-
ten dituzten orduak «niretzat bestak
otordu onik gabe ez lirateke berdinak
izanen.Adin batean gaude, ia gehienak
ezkondu eta umeak ditugu. Zer hobeki
besta giroan otordu on baten bueltan
elkartzea baino?». Lagunarteko bilku-
ra horiei esker «berdin du eguna edo
momentuak, egun guziak politak dira».

Urdazubiko besten bereizgarriak bi di-
rabereustez «lehenbizikobestakdirela
eta aukera gastronomiko haundia da-
goela». Horregatik dagoeneko hasi da
gorputza prestatzen David «hilabete
batezgibelaetadietazainduz,geroegun
horietan behar bezala disfrutatzeko».
Eguraldiak sortzen dio kezka punttua,
aurtengo bestak «ia ohartu gabe aile-
gatuko zaizkigu, niretzat goizegi» dio
«nahiz eta udaberrian egon segur naiz
jertse lodia eta txubaskeroa soinean
eraman beharko ditugula».

David BIDAURRE

«Zer hobeki besta giroan
otordu on baten bueltan
elkartzea baino?»
Mantala jantzita, zartagin eta kaxola artean aritzen da lanean 43 urteko urdazubia-
rra. Sukaldaritza ikasketakeginzitueneta22urtedaramatzaPacoBentakosukaldean
lanean eta lanorduetatik kanpo ere ez ditu albo batera uzten sukaldeko kontuak.

«Asteazkeneko txupinazoa
eta ezkil jotzera joatea
gustatzen zait, magikoa da
kanpandorreko eskailera
arriskutsu horiek igotzea».
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MAIATZAK 1, igandea
10:00 Kontrabandisten lasterketa. Plazatik abiatuta 15,83 kilometroko ibilbi-
dea osatu beharko dute parte-hartzaileek. 656 metroko desnibela gainditu eta
tartean Azkar eta Elorga lepoak igoz. Eguerdian sari-banaketa eginen da. Hel-
mugara iristen diren lehen hiru sailkatuek saria izanen dute, gizonezko nahiz
emakumeek: 250, 150 eta 50 euro jasoko dituzte, hurrenez hurren.
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MAIATZAK 4, asteazkena
20:00 Txupinazoa eta ezkil jotzea herriko trikitilariekin bestei hasiera emateko.
Aperitif ttiki bat ere emana izanen da. 21:30 Herri afaria plazan Hauspolariek
alaiturik.

MAIATZAK 5, ortzeguna
11:00Mezanagusia.12:00Aperitifa txistularietadantzariekin.16:30Haurrendako
jokuak. 21:30 Paella jatea eta ondotik, Trikidantz taldearekin dantzaldia.

MAIATZAK 6, ortzirale
12:00 Gorriti bere animaliekin. 14:00 Ugarana emakume elkarteko kideen
bazkaria. 16:00 Haurrendako jokuak. 19:00 Txokolatada plazan. 19:30 Asier
Kidan magoaren ikuskizuna 23:30 Kontzertuak: Zernai, Tumatxak eta talde
sorpresa.

MAIATZAK 7, larunbata
14:30 Zikiro jatea Irungo Atxegiña
txarangak alaiturik eta gero kalejira
herriko karriketan barna.16:30Hau-
rrendako jokuak. 21:00 Indar berri-
tzeko zingar jatea eta giro onari eus-
tekoLosexcelentesmariatxiekindan-
tzaldia. 00:00 Gabezin taldearekin
dantzaldia.

MAIATZAK 8, igandea
16:30-17:30 Nesken frontenis finala eta mutikoen pala finala. 18:30 Anaxta-
xiren agurra: Pintxoak eta musika denentzat eta boletoen zozketa.
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Denborangibeleraeginetagaztegaraiko
kontuak astindu ditu Anak besten ingu-
ruansolaseanhasitakoan«hutsetik,guk
geronek egiten genuen guztia» aipatu
du. Lan egiteko eta gauzak antolatzeko
«borondatepixkabat»zutenakelkartzen
omen ziren «lan aunitz egiten genuen,
gogotsuetagustora».Egun«jendegehia-
gok parte hartzen duela iduritzen zait»
dio eta gauzak antolatzeko moduan
nabari du alde handiena, «dena kan-
potik sobera prest datorrela iduritzen
zait.Haurrendako jokuakadibidez.Gure
garaian,arratsalde batean elkartu eta
gukmontatzengenituen:irinarteantxan-
ponak sartuta, globoak haizatu.... ez
zuten oraingoen antzarik, xarma gehia-
go zuten eta gainera, haurrek ere pres-
tatzeko prozesuan parte hartzen zuten.

DIRU-ITURRIEN BILA
Bestak antolatzeko herriko etxeak diru-
laguntzarenbatematenzuenbaina «beti
oso gutti zen gure iduriko» horregatik,
bertzediru-iturri batzukbilatubehar iza-
ten zituzten «gazteok urtean kuota bat
ordaintzengenuenetagogoandutzozke-
ta bat ere antolatzen genuela. Beste-
tako ortziral goizetan Dantxarinean ere
ibiltzengineneskeanmusikarekin. Garai
hartan montatu genuen ostatu ttiki bat
eta bertatik ateratzen genuen dirua. Pi-
lota partidak antolatu eta sarreretatik
zerbait lortzen genuen, baina pilotariak
ere asko kostatzen ziren. Bateko eta

bertzekoarekin, moldatzen ginen». He-
rrian aterpe handirik ez izatea ere ez
zen traba«dantzaratparasolekin,katius-
kekin ateratzen ginen... plazan biltzen
zen jende guztia».

MUSIKA TALDE BAT
ETA BAKARRA
Musika talde bakarra etortzen zela ere
azaldudigu«20urtezekarri genuenNai-
gimusika taldea. Bestaguztiakpasatzen
zituzten hemen, Karreteron lo egiten
zuten, eta azkenean lotura berezia sor-
tu zen beraiekin, lagunak ziren». Orain
berriz, musika ostatuetan ere bada eta
horrek «besta partitzea dakar» bere
ustez, «gu ostatuan kantuz aritzen gi-
nen, musikarik ez zelako izaten».

PARTE-HARTZEA BULTZATZEKO
BEHARRA
Bestak «aunitzez lasaiago» bizi dituela
dio, «noizbait juerga bakarren bat egi-
tendutbaina,sakonakeginnituengazte-
tan eta uste dut kupoa betea dudala»
gaineratu du irriz.Hala ere, larunbatean
ezdusekulahutsikegitenzikirora.Due-
la urte batzuk, ortziralean bertsolariak
ekarri zituztenekoa ere ongi gogoan du
«polita izanzen,bertsoakadituetasagar-
dotegi bat ere muntatu zuten».
Bestek soberan zer duten galdetuta,
«gonbidatu batzuk» erantzun digu eta
faltan berriz, «gure adineko jendearen
parte hartzea. Animatu nahi nituzke
plazarat ateratzera, dantzan aritzera,
alaitasuna erakustera herrian eta besta
giroan sartzera». Kezka sortzen dion
kontua da «badirudi, jendea plazarat
etortzea nahi baduzu, jatekoa emanbe-
har dela derrigor».
Eabada,jendeaanimatuetagaraibatean
bezala plaza dantzarako betetzen den.

Ana ALMANDOZ

«Jatekorik eskaintzen ez
denean ere, plaza jendez
betea ikusi nahi nuke»
Urte aunitzetanbestenantolakuntzanaritua,garai batekokontuakgogora ekarri ditu,
«lan aunitz egiten genuen, gogotsu eta gustura».

«20 urtez ekarri genuen Naigi
musika taldea. Besta guztiak
pasatzen zituzten hemen,
Karreteron lo egiten zuten, eta
azkenean lotura berezia sortu
zen beraiekin, lagunak ziren».
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Bestetako egitaraua prest, azken uki-
tuekin burubelarri dabiltza dagoeneko.
Aurtengoan ere, 10-15 gaztek hartu
dute euren gain bestak antolatzeak
dakarren ardura «bilera irekiak dira,
munduguztiari egitenzaiobertaratzeko
deia, baina, gehienetan gazteak elkar-
tzen gara». Beraiekin batera, egiteko
zehatz batzuk dituzten pertsonen parte
hartzea ere beharrezkoa dela azpima-
rratu du Egoitzek «guraso elkartekoek,
helduek,adinekoek... lan zehatzbatzuk
hartuak dituzte eta gero, gazteak gara
bestak antolatzeko garaian kate guztia
lotzen dugunak».

UDAKO BESTEN LEHEN
TXINPARTA
Eskualdeko lehendabizikobestak izanik,
«jendeakgogoz»hartzenditueladio«in-
gurukoherrietatik jendeaereanimatzen
da eta giro oso ona sortzen da». Zen-
bateta lehenago izan«hobe»delagaine-
ratudu«udakobestenhasierada,plaza-
ko giroaren itzulera. Negukoei bukaera
eman eta luzaroan iraungo duen besta
giro horren hasiera».

Herriko bestak iristen direnean «dene-
tarik pixka bat» egin behar dela dio
«gauzak prestatzen lagundu, batekoa
eta bertzekoa montatu... eta ongi pasa
eta disfrutatu ere bai». Kirolaria ere ba-
da, baina hori ez da parrandarako tra-
ba «gogoa izanez gero biak ongi egi-
ten ahal dira, uztartzen ahal di-
ra».

EGUN GUZTIAK DIRA
BEREZIAK
Bortzegunekoegitaraua
eskuan hartuta, egun
bakoitzak bere bere-
zitasuna duela dio
«asteazkena
lehenbiziko

eguna denez, jendea indarrarekin da-
tor, bestahandia izatenda.Ortzegunean
herriko jendea bakarrik gaude, eta ho-
rrek ere badu bere xarma. Ortziralean
gazteen eguna denez, bazkaria egiten
dugu eta giro polita sortzen da. Larun-
batean zikiroarekin bertze bazkari on
bat izatenda,egunpotenteadahauere,
herriko adin guztietako jendea elkartu
eta giro polita sortzen delako».

«EGUN BETEKO BESTA»
Iruritan ere bazkari eta afariak ez dira
falta«EuskalHerrianbadirudiezdakigu-
la besta egitenmahai batenbueltanbil-
du gabe». Eguneko giroa eta gauekoa,
biakerebeharrezkoakdireladio«egunez
besta egiten hasi eta gauez bukatzen
den besta» du gustukoen, berak deitu
dion bezala «egun beteko besta».
Iruritan, «plazako giroari eusten» zaio-
laereaipatudigu«lehendabizikoakdire-
lako akaso, baina jendea ateratzen da
dantzara». Erromeria «gogoz» hartzen
da «jendeaplazanegotenda,eta ezbeti
ostatuko giroan». Bera barra ondoan
tokiagordetzenedodantzanaritukoote
dengaldegin eta «bietatik» eginendue-
la erantzun digu irriz «dantzan ere pix-
ka bat eginen dugu, ez sobera baina».

Egoitz PRIM

«Gazteak gara bestak
antolatzeko garaian kate
guztia lotzen dugunak»

«Besta egin ahal izateko
aitzinetik lana egin behar
da, bertzenaz ez zen
bestarik izanen».



| 31ttipi-ttapa | 660 zk.

2016.04.21

MAIATZAK 4, asteazkena
12:00Txupinazoa.Herriari bueltaemangozaioBaztangoGaiteroekin.16:00
Haurrendako Herri Kirolak eta ondoren Haurren trinkete pilota txapelketa-
ko finalaurreko partidak. 18:00 Merendua eta bonba japoniarrak. 18:30-
20:30DantzaldiaplazanBeñatakordeoilariarekin.20:00Ezkil-jotzea.21:00
Baztan zopak. 01:00-04:00 Dantzaldia karpan Beñat akordeoilariarekin

MAIATZAK 5, ortzeguna
10:00 Dianak. 11:00 Meza nagusia. 12:00 Herriko dantzarien erakustal-
dia. 13:00 Luntx Herrikoia. 17:30 Trinketeko III. Haurren esku pilota
txapelketako finalak. 18:15 Trinketeko IX. Esku pilota txapelketako fina-
lak. 19:30 Bertso poteoa. 20:00-21:30 Dantzaldia Gabenara taldearekin.
21:30 Mutildantzak. 00:30-04:00 Dantzaldia Gabenara taldearekin.

MAIATZAK 6, ortzirale
10:00 Dianak baserrietan. 10:00 Haurrendako jokuak erreboteko plazan.
13:30 Haurrendako bazkaria karpan. 14:00 Jubilatuen bazkaria Olari jate-
txean. Gazte bazkaria Baigorriko merenderoetan. 15:00 Haurrendako jo-
kuak.18:00Txokoladata20:30DantzaldiaGabezin taldearekin.21:30Mutil-
dantzak.23:00SakatuelektrotxarangaetaondorenTirri&TerryDjakkarpan.
01:00-04:30 Dantzaldia Gabezin taldearekin.

MAIATZAK 7, larunbata
10:00DianakTxarangarekin.11:00Hauranimazioagizartebilgunean.12:00
Herri kirol desafioa. 14:00 Zikiro jatea txarangarekin. 18:00 Herriari buelta
emanenzaio txarangaren laguntzarekin.20:00DantzaldiaLaiotz taldearekin.
21:30 Mutildatzak 01:00-05:00 Gaupasa Laiotz Taldearekin.

MAIATZAK 8, igandea
10:30 IX.Haur- krosa. 11:30 VIII. Herri lasterketa. 12:30 Sari banaketa eta
luntxapartehartzaileendako.18:00Herrikodantzarienerakustaldia.20:00-
21:30 Hauspolariek taldearekin dantzaldia. 20:00 Patata tortilla lehiaketa
22:00 Afari herrikoia Ondoren Besten akabaila.
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GIZARTEA

Urritik aitzinera
ikastaro batzuk
dohainik
eskainiko dira

Fernando ETXEBERRIA
2015eko kontuak ja-

kinarazi ditu Arkupeak
Elkarteak: 570.398,46
euroko sarrerak izan zi-
tueneta 570.035,94eu-
rokogastuak.Beraz,su-
perabita362,52eurokoa
izan zen. Halaxe jakina-
razi zuen Jose Luis Le-
garralehendakariakapi-
rilaren 12an Zuzendari-
tza Batzordeak eginda-
ko bileran.
Ezzenbilerakogaibaka-

rra izan. Izan ere, entita-
te pribatu batek Bazta-
nen jubiloteka sortzeko
proiektua aurkeztu du.
Zerbitzuahainbatmota-
tako arazoak dituzten
adinekoendako izanen
litzateke eta Arkupeak-i
diru-laguntzaeskatudio.
Zuzendaritzak, ordea,
proiektuaaurkeztudute-
nekinbileraeginarteitxa-
rotea erabaki du.

ATERALDIAK
Egun bateko irteera

hauek eginen dira biga-
rrenseihilekoan:Aralarre-
ra, Arantzazura, Lezora,
NafarroakoPirinioetara,
Gorraizera(Bazkidearen
Eguna),LodosaraetaZu-

marragakoferiara.Bidaia
luzeeidagokienean,He-
rrialde Baltikoak, Beni-
dormetaKanariarUhar-
teak bisitatuko dituzte.

IKASTAROAK
Urritik aitzinera ikas-

tarougarieskainikodira:
dantza,luzaketak,Diana
Iniestarekinmargotaile-
rra,CarlosPikabearekin
margo tailer laburra, zi-
zelkatze eta pirograba-
tuaren hastapena, igeri-
keta eta aquagym-a.

Bertzalde, Nafarroa-
koGobernuarenetaCai-
xarekinelkarlanean,ikas-
tarobatzukdohainik iza-
nen dira: informatikaren
hastapena,dokumentu-
aksortuetadiseinatzea,
argazkilaritzako ukituak
eta aurkezpendigitalak,
sarera konekta zaitez,

irrizernatzea,aktibazai-
tez, min guttiago bizitza
gehiago, entrenatu, adi-
neko irakurleak...
Segurtasunazetaeli-

kaduraz hitzaldiak ere
emanen dira eta bazki-
deek egindako lanekin
erakusketak Elizondo,
Doneztebe eta Leitzan.

ARKUPEAK � URTEKO KONTUAK

Superabitarekin
itxi du 2015a
Arkupeak
Elkarteak

Udal, gizarte
eragile eta he-
rritarren lagun-
tza eskatu dute

TTIPI-TTAPA
Saharaztan elkarte-

akurteakdaramazkisa-
hararherriaribereelkar-
tasuna eta laguntza es-
kaintzen, eta Oporrak
Bakean proiektua iza-
ten da bere egitasmo

nagusia.Honiesker,ur-
tero saharar haurrak
Baztan-Bidasoko fami-
lietara ekartzen dituzte
udakobihilabeteakpa-
satzera. Bi helburu na-
gusi ditu Oporrak Ba-
kean egitasmoak: ba-
tetik,basamortukouda-
koegoera latzetikume-
akateraetaoporrezgo-
zatzeko aukera eskain-
tzea eta bertzetik, eli-
kaduraosasungarriaeta
mediku arreta ematea.

Aurten, ordea, proiek-
tua sendotu nahi izan
dute eta Bakeleku Na-
farroa aurkeztu dute.
SaharaztanetaEAE-

ko Euskal Trenbideeta-
ko Langileak Mugarik
Gabeelkarteek,ANAS-
en (Saharako Lagunen
NafarroakoElkartea) la-
guntzarekin,gureesku-
aldeanabianparatuna-
hi duten egitasmoa da
BakelekuNafarroa.Ha-
la,OporrakBakeanpro-

gramako 20 haur saha-
rarElizondon izanendi-
ra udaleku batean. Eli-
zondokoLanbideEsko-
larenegoitzan izanendi-
ra udaleku horiek.
Baina horretarako

Saharaztanetik lagun-
tzaeskatudieteBaztan-
Bidasoko udal, gizarte
eragile eta herritarrei:
«laguntza beharko du-
gu guztion artean egi-
tasmohauaitzineraera-
man ahal izateko: jana-

riak, arropak eta begi-
ralemoduanboluntario-
ki lan egin nahi duten
gazte edo helduak, eta
20umehauenetorrerak
dakarren gastuei aitzin
egiteko diru-laguntzak
beharko ditugu».
Bidebatez,eskerrak

ere eman dizkiete Eli-
zondokoLanbideEsko-
lakozuzendaritzari,Baz-
tango Udalari eta Baz-
tan-Bidasoko biztan-
leria, eragile eta udalei.

SAHARAZTAN � ‘BAKELEKU NAFARROA’ EGITASMOA

Lehenbiziko aldiz
udalekuak izanen
dituzte saharar
haurrek Elizondon

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

46 bazkide bildu dira gimnasia erakustaldian
Ohiturarieutsiz,apirilaren7anArkupeakelkartekobazkideekgimnasiaerakustaldia
egin zuten Doneztebeko kiroldegian. Urte osoan Urdazubi, Elizondo, Doneztebe
etaLeitzanPatxiTxokarro irakaslearekin ikasitakoa jendaurreanerakutsi
zuten 46 bazkidek. Ondotik ehun bat lagun bildu ziren bazkaltzeko.

Ba al zenekien
Apirilaren 21ean Dantxarinean eginen den Kan-
tuenEgunean375lagunbiltzekoakdirelaetaagi-
an Xaloa Telebista eta ETB han egonen direla?

?

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Saharaztan elkarteari esker urtero Saharako haur talde batek udako bi hilabeteak
Baztan-Bidasoko familiekin pasatzen ditu.
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Aurtitz, Ituren
eta Zubietako
gazteek segida
eman nahi
diote urtero

Fermin ETXEKOLONEA
Aurtitz, IturenetaZu-

bietako gazteek anto-
latu dute lehen aldizHi-
ruak Bat elkartasun
bazkaria. Lehen edizio
hau Zubietako Herriko
Ostatuan eginen dute
maiatzaren 7an, baina
urtero lekuz aldatzeko
asmoa dute eta beste
herrietan ere ospatu.
Larunbat eguerdiko

12:00etan Iturendik tri-
kipoteoan abiatu eta

Aurtiztik pasatu ondo-
tik Zubietan bukatuko
dute. 14:30ean bazka-
ria izanen dute Herriko
Ostatuan.Guttienezha-
mabi haur apuntatzen
badira, haurren menua
12 eurotan izanen da
(makarroiak, oilaskoa
patatekin eta izozkia)
eta helduena 22 euro-
tan (magra, patea, ma-
risko paella, entrekota
piperrekin,postrea, ka-
fea, kopa eta edaria.
Maiatzaren 1ean akitu-
ko da izen emateko
epea Zubietako Herri-
ko Ostatuan eta okin-
degian, Aurtizko He-
rriko Ostatuan eta Itu-
rengo Herriko Ostatu-
an. Egunean zehar

Azpeitiko trikitilariek ja-
rriko dute animazioa.

Lehen jaunartzeak
eta Maiatzeko
loreak
Lehen jaunartzea

maiatzean eginen dute
Zubietan hiru neskak:
Zaira Bendoiro, Maia-
lenMendiburuetaUxue

Santestebanek. Maia-
tzeko igandetan aing-
eruak ere aterako dira
loreekin, Amabirjinaren
adorazio modura. Le-
hen jaunartzea egiten
dutenez gain, Enara
Santesteban, Ainara
Arregi, Mirari Iribarren
eta Sara Santesteban
izanen dira laguntzaile,
meza denboran.

Zubietarrak TVEn
Aquí la tierra, Televi-

sión españolako tele-
bistasaiorakograbake-
ta egin zuten apirilaren
8an errotan Mari Jexux
Petrikorenarekin, Xanti
Hualdekaikugilearekin,
Borralda baserriko Pa-
trixi Telletxearen talo-
ak… Apirilaren 13an
eman zuten zati bat.

ZUBIETA

GIZARTEA � MAIATZAREN 7AN HERRIKO OSTATUAN

Hiruak Bat
elkartasun
bazkaria
antolatu dute

ARGAZKIA: EDORTA A. MURUA

Jakoba Errekondorekin baratzetan
Malerrekako Gazte Asanbladak Ta Malerrekan ze? jardunaldiak antolatu ditu
martxotik ekainera bitarte. Horren barrenean, apirilaren 10ean, igande goize-
an Zubietako plazan gelditu eta Jakoba Errekondo adituarekin baratze tailer
praktikoa egin zuten, herriko baratzeetan. Hainbat lagun bildu ziren, 20-22 in-
guru, Errekondoren aholkuak aditu eta baratzean nola gauzatzen ahal diren ika-
siz. Kontent gelditu ziren ikasitakoarekin. Horretaz aparte, frontenis txapelke-
ta mistoan ere hasiak dira gazteak.
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Areso, Arano,
Goizueta eta
Leitzako
herritarren
gogoetak
biltzen ditu

Juana Mari SAIZAR
Eskualdeko euskara

zerbitzuak eta Areso,
Leitza, Arano eta Goi-
zuetako herritarrek el-
karlanean osatu dute
Euskaraz gara doku-
mentala. Herri bakoi-
tzeanemanaldibanaan-
tolatuko dute datozen
hilabeteetan eta estrei-
naldiaAreson izangoda
udaletxean, apirilaren
29an, 19:00etan.
Euskarari buruzko

dokumentala da eta
hizkuntzak bizi duen
egoerari buruz, norbe-
rak izandituenesperien-

tziei buruz, etorkizuna-
riburuz...hitzegitendu-
te elkarrizketatutako
pertsonek.Aresokoha-

marherritarrielkarrizke-
takegindizkiete euska-
ra taldekoek eta guzti-
enarteanhautaketaegin

da.Dokumentalabuka-
tuondoren, hausnarke-
ta saio labur bat egingo
da. Animatu eta azaldu!

AURKEZPENA � UDALETXEKO ERABILERA ANITZEKO GELAN

‘Euskaraz gara’ dokumentala
aurkeztuko dute apirilaren 29an

Gune
bakoitzean hiru
konpostagailu
jarri dira

Ainhoa ANSA
Auzokonpostagune-

ek interesa sortu dute
herrianetaelkartekozu-
zendaritzakojendea, ta-

bernakoak eta herritar
batzuk ere hurbildu dira
egindireninformaziosa-
ioetara. Azkena, apirila-
ren 18an, arratsaldean,
izanzen.JosebaSantxez
Mendialdea Mankomu-
nitateko teknikaria etor-
rizenkonpostanolaegin
behar den eta gai orga-
nikoa nola bota gunean
bertan erakustera. Gu-

ne bakoitzean dauden
hirukonpostagailuakno-
la kudeatuko diren ere
zehaztuzuten.Hala,era-
biltzaileekbidealibreiza-
nen dute. Oraingoz, gil-
tza jarriko zaie, eta kon-
tsejukoek bat beraien-
tzat izanen dute. Beste
biak, erabiltzen hastean
eta nolakomartxa dara-
maten ikustean (zabor

kopurua eta erabilera
egokia),orduanzehaztu-
ko dira hoberen. Arano
da inguruko herrietan

konpostaegiteraanima-
tu diren bizilagun gehi-
en dituen herria, %65
inguruk egiten du.

INGURUMENA � MENDIALDEA MANKOMUNITATEAK ETA UDALAK BULTZATUTA

Herriko eta beheko herriko auzo konposta
guneak martxan dira

ARESO

UTZITAKO ARGAZKIAK

Merkuko parajean zuhaitzak landatu dituzte elkarlanean
Zuhaitzaren eguna ospatzeko, Merkuko parajeetan zuhaitzak landatu dituzte Gu-
raso Elkarteko kideek eta haurrek. Aurten gainera, Leitzako institutuko gazteek
ere parte hartu dute lan honetan. Ikasbidaira joateko diru pixka bat irabaztearen
truke herrian lanen bat egiteko prest agertu ziren eta Merkuko parajean zuloak
egin zituzten ondoren bertan zuhaitzak landatzeko.

Juana Mari SAIZAR
Aurten ere, errenta

aitorpenaeuskarazegi-
teragonbidatunahidi-
tu herritarrak. Udal
bando bidez egin du-
te deia «osotasunean
euskarazbizitzeko,ar-
lo guztietara zabaldu
behar dugu gure hiz-
kuntza,administrazioa-
rekin euskaraz aritze-
ko eskubidea eta be-
harradugulako,etaer-
renta euskaraz eginda
administrazioareneus-
kalduntzean eragiten
dugulako, besteak
beste». Azken urtee-
tan gainera Nafarroa-
ko eskualde zabal ba-
tean Areso izan da
errenta aitorpen gehi-
en euskaraz egin ditu-
en herr ia, eta hori
zoriontzekoada,ezga-
ra makalak! Ea bada
kopuru horrek gora
egin eta eredu izaten
jarraitzen dugun.

Errenta aitorpe-
na euskaraz
egiteko deia
egin du udalak

ARANO
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Bailarak dituen
baliabide natu-
ral, historiko eta
industrialei
balioa emateko

JM BARRIOLA
Amazabal ikastetxe-

ko irakasleekOinarrizko
Gaitasunei buruz egin
zuten ikastaroan jasota-
ko prestakuntza prakti-
kan jartzeko asmotan,
Leitzarangobailarakdu-
en ondare natural, his-
toriko eta industrialean
oinarritutakoUnitateDi-
daktiko Integratubat di-
seinatu dute DBHko
2.mailako ikasleentzat.
Laudepartamentukhar-
tuduteparte: Naturzien-
tzietakoek,Gizartezien-
tzietakoek, Teknologia-
koek eta Gorputz Hez-
kuntzakoek.Hala,baila-
rako ekosistemak eta
energia, burdinolak,
mendi-ibilbideak disei-
natzeaetazentralhidro-
elektrikoaklantzenaridi-
ra.Horrelagureondarea
gehiagoezagutuetaba-
loratzekohelburuarekin.

LEITZA

GIZARTEA � AMAZABAL IKASTETXEAN

Leitzarango ondarea lantzen ari
dira DBHko 2. mailako ikasleak

UTZITAKO ARGAZKIAK

Aralar musika eskolak ikasle-trukea egin du kataluiniarrekin
Apirilaren 8ko asteburuan Vilafranca del Penedésko "Clau de Sons" musika es-
kolako kideak izan ziren bisitan. Aralar UdalMusika Eskolarekin ikasle-trukea egin
dute eta «esperientzi itzela» izan zela diote. 25 ikasle eta 3 irakasle etorri ziren eta
asteburuan zehar ingurua ezagutzeko aukera izan zuten, besteak beste PeruHar-
ri bisitatuz. Igandean bi musika eskoletako ikasleek elkarrekin kontzertua eskaini
zuten Leitzako zinean, 200 ikusle baino gehiagoren aurrean. Errepertorio klasiko-
ko pieza ezagunenak eskaini zituzten Vilafrancakomusika eskolakoek zeharkako
xirula eta bibolina zein biolontxelo formazioak baliatuz. Bi musika eskolen artean
prestatutako bi abestirekin amaitu zen emanaldia eta argazki saioa egin ostean,
Aurrera elkartera bazkaltzera joan ziren. Apirilaren 29an gure eskualdeko 35 ikas-
le joanen dira Kataluiniara. Lagun berriekin elkartzeko irrikitan daude jada!

� FLASH

UTZITAKO ARGAZKIA

LeitzEkok Ekonomia Solidarioko sareko azokan parte hartu du
Nafarroako Ekonomia Solidarioari buruzko IV. Azoka ospatu zen apirilaren 8, 9
eta 10ean Iruñeko autobus geltoki zaharrean. 75 erakustokitik gora zeuden
ikusgai, produktu eta zerbitzu ugari eskainiz, eta tartean zen LeitzEko kontsu-
mo elkartekoek jarritakoa ere. Ekonomia Solidarioa indartu eta ikusaraztea da
azoka hauen helburua, hazten ari den errealitate sozioekonomikoa bistaratuz.

38. Herri krosa
Apirilaren 23an izanen
dakrosherrikoia.Ben-
jaminak16:30eanabia-
tuko dira irteeratik,
gaztetxoak 17:00etan
etahelduak17:30ean.

Jubilatuen eguna
Maiatzaren 8an ospa-
tuko dute egun osoko
pesta. Bazkarirako
txartelak apirilaren
22tik26ra,18:00etatik
19:00etaraeros litezke
jubilatuen bulegoan.

308 kilokoarekin
saiakera
Inaxio Perurenak api-
rilaren 23an eginen du
308 kiloko harriarekin
markaahalegina,egu-
erdiko12:30ean,Ama-
zabal pilotalekuan.
Sarrera: borondatea.

Energiari buruzko
jardunaldiak
Leitzako Udalak eta
LeitzEko Kontsumo
Taldeak,antolatutabi-
garrenez antolatu di-
tuzte jardunaldiak.Api-
rilaren 28an, GoiEne-
rren eskutik argindar-
raren faktura murriztu
eta ulertzeko tailerra
antolatu dute (berta-
ratzen direnek euren
faktura ekar dezakete
aztertzeko). 19:30ean
udaletxean.

JM BARRIOLA
Gizarte zerbitzuek DBHko 3. mailako ikaslee-

kin landu duten proiektu baten amaiera da. Hain-
bat tailerretan bikote harremanetaz, adiskideta-
sunaz,amodioaz,komunikazioaz... hausnartuzu-
ten eta gero egoera errealekin alderatu. Izan ere,
teoria oso ongi ikasita eduki arren, gero, egune-
rokoan,praktikankontraesanaksortzendira.Lais-
ter konturatu ziren koxka ez dagoela bakarrik ja-
kitean, baizik eta egiten jakitean. Bideo bat gra-
batu zuten erreakzio desberdinak bilduz eta ora-
in Gozamenez lehiaketan aurkeztu dute eginda-
koa. Ea zortea duten!

GIZARTE ZERBITZUEK ETA DBH 3KO IKASLEEK

‘Topikoekin jolasean’ bideoa
egin dute elkarlanean
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GOIZUETA

Dantzatzeaz
gain, dantzaren
ixtorioa
kontatzen
duten
eskuorriak
banatu zituzten

TTIPI-TTAPA
Inauterien inguruan

Goizuetan egin zen
hausnarketan, Zahagi
dantza indartzeko be-
harra ikusi zen; horre-
tarako, ideia ona zela
Zahagi dantza herritik
kanpo ezagu t ze ra
ematea. Kontu horren
haritik, herrikogazteak,
Hernanira joanzirenapi-
rilaren 9an helburu ho-
rrekin.
Sagardogaraiaapro-

betxatuz,goizean,Her-
naniko kaleetan Zaha-
gi dantzadantzatuz ibi-
li ziren (dantzaren ixto-
rioakontatzendutenes-
kuorriak ere banatu zi-
tuzten)etaondoren,sa-
gardotegira joan ziren.
Harrera ona izan zuen
Zahagi dantzak herna-
niarrenetakanpotarren
artean, eta giro bikaina
jarri zuten kaleetan.

GIZARTEA � APIRILAREN 9AN EGIN ZUTEN ATERALDIA

Zahagi dantza
ezagutzera eman dute
Hernanin

UTZITAKO ARGAZKIA

Euskal Herriko txirrindulari itzulia herritik pasa zen
Gasteizen hasi eta Lesakan bukatu zen Euskal Herriko txirrindulari itzuliaren hi-
rugarren etapa herritik pasatu zen apirilaren 6an. Ez da maiz ikusten horrelako
kirol ekitaldirik gurean eta jendea asko bildu zen plazan.

UTZITAKO ARGAZKIA

Zahagi dantzaren berri ematen hasiak dira herritik kanpo
ere, Hernanin esaterako.

Zarauzko Primo txakolindegira irteera
ZarauzkoPrimo txakolindegira irteeraantolatudu
Umore Ona elkarteak apirilaren 30ean. Apunta-
tzeko azken eguna hilaren 24a da Amaiaren ka-
fetegian, 30 euro ordainduz. Autobusa goizeko
10:30ean aterako da plazatik eta txakolindegian
bazkalduko dute. Bueltatzeko ordua denen arte-
an erabakiko dute egunean bertan.

Sormenezko sukaldaritza ikastaroa
Fagollagako Mari Angeles Huiciren eskutik sor-
menezkosukaldaritza ikastaroaantolatuduUmo-
re Onak. Hiru saio eginen dituzte, maiatzaren 11,
18 eta 25ean, 18:00etatik 20:00etara. Amaia Ka-
fetegian apuntatzeko epea apirilaren 25era arte
dago zabalik. Bazkideek 25 euro ordaindubehar-
ko dute eta bazkide ez direnek 30 euro.

� FLASH

TTIPI-TTAPA
EuropakoOrientazio (Rogaine) txapel-

ketarenhamahirugarrenedizioaabuztua-
ren 27 eta 28an jokatuko da Aralarren.
Probak entrenamendu saioak izango

ditu aurretik (Aralarretik kanpo). Txapel-
ketarenbilguneaLekunberrin egongoda
eta,ostegunean (abuztuaren25ean)ber-
tan hartuko dira dortsalak eta azalpen
teknikoak emango dira. 26an (ostirale-
an), txapelketarenbilguneaAlbikozelaie-

tan jarrikodaetabertan“jokagunea”aur-
keztukodaetabeharrezkooharrakeman-
godira);eta, larunbatean(27an),09:30ean,
kontrol etapuntuazioekinorientazio ma-
pa banatuko da.
Proba, larunbatean (abuztuaren27an)

hasikoda12:00etan(10:00etatik12:00eta-
ra estrategia prestatzen da), eta igande-
an, (abuztuaren 28an) 12:00etan. Ikus-
leeak, proba zuzenean jarraitzeko auke-
ra izango dute, “live track” segimendua

egingobaitaGPSrenbidez.Horrela,pan-
taila batean partehartzaileen kokapena
ikusiko da zuzenean.
Izenaemateko lehenengoepeabuka-

tuta,346 inskripziodaudeeginak,etaho-
rietatik ia%50a atzerritik dator. Ukrania-
rrek, errusiarrek, poliniarrek, daniarrek,
alemaniarrek… osatzen dute atzerrita-
rrenmultzoa. Espainako Estatutik, batez
ere,Madril etaKataluniatikdatoz inskrip-
zio gehienak,

KIROLA

Aralarren jokatuko da Europako orientazio txapelketa abuztuaren 27 eta 28an
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Apirilaren 1eko
Batzar
Nagusian Geroa
Bai bakarrik
agertu zen herri
galdeketaren
kontra

TTIPI-TTAPA
BatzarNagusiakohi-

kobilkuraeginzuenapi-
rilaren1eanetagehien-
go zabal batek Kuarte-
letekobatzarkideekaur-
keztutako mozioarekin
bat egin eta Aroztegiko
Udalez gaindiko sekto-
re plana gelditzeko eta
aferaherrigaldeketaren
bidezerabakitzearenal-
dekoproposamenaba-
bestu zuten. Proposa-
men horren alde 21 ba-
tzarkidekeginzuten,6k
abstentziorat jo zuten
(UPNko 4ak) eta Geroa
Bairenordezkaribakar-
rak kontra bozkatu zu-
en.
Bozketarat ailegatu

ordukoeztabaida luzea
eman zen . Joseba
Otondo batzarburuak
gaiabideratzekomodu-
rik zentzuzkoena, logi-
koena eta demokrati-
koena herri galdeketa
egitea zela erran zuen.
Ruben Ziganda Geroa
Baiko ordezkariak gal-
deketarenaukeraezba-
ian paratu zuen, nahiz

GeroaBaigaldeketaren
alde beti egon dela ere
argudiatu. Hain zuzen,
GeroaBaik, idatzibidez
aipatu du «EHBildu eta
Baztango Ezkerra izan
direlagaihonen inguru-
an herri kontsulta hiru-
tan ukatu dutenak, egi-
tekoaukera juridikoaze-
goenean». Baztango
Geroa Bairentzat orain
«espedientea itxita da-
go bai EH Bildu bai eta
Baztango Ezkerrak ere
itxi dutelako lau urtetan
ezer ez egin ondoren.
Praktika demokratiko-
anbatzueiulertzeakos-
tatzen zaien zerbait da-
go, segurtasun juridi-
koa alegia. Espediente
administratibo bati ha-
siera ematen zaionean
e ta pauso guz t i ak
amaierara arte zehatz-
mehatz errespetatzen
direnean,hurabetetzea
baino ez da gelditzen.
Arauak ez dira gure ba-
nako interesen arabera
dauden zeozer».
Honi erantzunez,

eztabaidaren muina
errazadelausteduBaz-
tangoEHBilduk: inposi-
zioa edo herriari galde-
g i tea . «Geroa Ba ik
Aroztegiko gaian duen
itsukeri eta temazukeria
ez da ulertzen ahal. Ga-
iari zentzuzko konpon-
bidea eman beharrean,
demokrazian sakondu
beharrean, kaskarturik

ageri dira, baztandarrei
hitza emateko entzun-
gor, Baztanen alferreko
tentsioa sortuz» dio EH
Bilduketakoaliziokoeta
gobernukoarduradunei
arduraz jokatzeko deia
egin diete.
BertzaldeMirenMeo-

kik Lekarozko alkateak
bertze idatzi baten bi-
dez, herriak Aroztegiko
proiektuari buruz hartu
zuen erabakiaren berri
eman zuen Batzar Na-
gusian. Modu horretan,
2009. urtean herrian
Aroztegiko birkalifika-
zioariburuzherri-galde-
keta egin zela oroitara-
zi zuen eta gehiengo
handiakontraagertuze-
la. Aurtengo otsailaren
19an herriko batzarrak
Aroztegiko udalez gain-
diko sektore plana gel-
ditzeko eta Baztanmai-
lakoherri-galdeketaegi-
tekoerabakiahartuzue-
la jakinarazi zuen.
Azkenik,Nafarroako

Gobernuakudalezgain-
diko sektore plana gel-
ditzeko Batzar Nagusi-
ak egindako eskariari
ur tezahar egunean
ezetzerranondotik,ba-
tzarkideengehiengoak,
NafarroakoAuzitegiNa-
gusirat jotzea eta uda-
lezgaindikosektorepla-
na errekurritzea eraba-
ki zuen.

BAZTAN

GIZARTEA � APIRILAREN 23AN MANIFESTAZIOA

EH Bildu eta
Geroa Bairen
arteko ikamika
Aroztegiaren
inguruan

UTZITAKO ARGAZKIA
Euskal Herriko Itzuliaren Lesakako helmugako podiumera ere ailegatu zen Aroztegiako
proiektuaren kontrako protesta. Apirilaren 23an manifestazioa eginen da Elizondon.
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BAZTAN

Bertako jatekoei
buruz
kontzientzia
piztu eta tokiko
ekonomia
indartzeko
egitasmoa da

TTIPI-TTAPA
Zer jan, halako Baz-

tan herritarren artean
bere honetako jatekoei
buruzkontzientziapiztu
eta tokikoekonomia in-
dartzeko udalaren ini-
ziatiba da. Apirilaren
5ean aurkeztu zuten
Arizkunenean Joseba
Otondoalkateaketaeki-
mena patrozinatu duen
Albaitaritza enpresako
Julen Huarte gerente-
ak.
Aurkezpeneanaipa-

tu zutenez, «badira he-
rritarren eskuetatik u-
rrun diren gauzak eta
badiraherritarrenesku-

ra diren gauzak. Gure
eguneroko kontsumo
ohituraaldatzeanorbe-
raren eskuetan dago.
Egunerokoerosketetan
bere honetako pro-
duktuakerosteanorbe-
raren eskuetan dago.
Tokiko ekonomia kon-
promiso eta konplizita-
te aunitzekin egiten da
eta, horretan, herrita-
rrok zer egin aunitz du-
gu».
Bere honetako jate-

koak nekazaritza sek-
toreak ematen dituela
ere gogorarazi zuten:
«Sektoreakbiziduenkri-
sia ez da oraingoa, as-
palditik heldu da. Kon-
tsumitzaileok zerbait
egiten ez badugu, ne-
kazaritza Baztanen de-
sagertuko da eta toki-
ko ekonomia ahulagoa
izanen dugu».
Zer janhalakoBaztan

ibilian ibiliz eginen den
proiektua izanen da.
Oraingoan etxe guztie-

tarat igorri duten esku-
orriada.Eskuorri haue-
kinBaztangoproduktuei
buruzko interesa piztu
eta hauen garrantziaz
ohartarazinahidute.Be-
tiko produktuak modu
berrianprestatzekomo-
dua erakutsi nahi dute,
produktu modernoak
eginez,oraingomundu-
rat egokituak. Halaber,
bizia zein agudo mugi-
tzen den jakinik, fite
prestatzeko errezetak
izanen dira. Oraingoan
ardiarenesnearekinba-
ratxuri zopa, zendere-
na opilak eta ardi-esne
flanak egiteko erre-
zetak prestatu dituzte.
Eskuorri hauetan

bertzalde, produktu
hauek nola egiten diren
aipatzen dute, ardi-es-
nearen kasuan artzain-
tzariburuzarituzetaho-

nen balioa aipatuz: eli-
kagai onen ekoizpena,
paisaiaren zainketa…

ERREZETAK XALOA
TELEBISTAN
Bertzalde, sektorea-

ri buruzko datuak ere
ematendituzte,produk-
tuhauekBaztangoeko-
nomian duten garran-
tziazohartzekoetapro-
duktuen balio nutrizio-
nalariburuzkoargibide-
ak izateko. Eskuorriak
produktuaren gaineko
ikuspegi osoa ematen
du: ekonomikoa, kultu-
rala, nutrizionala…Ho-
rrela, produktuen ga-
rrantziaz osoki ohartu
gaitezen. Eskuorri hau-
ek udalaren webgune-
an www.baztan.eus
webguneaneskuraego-
nendiraeta,horere,Zer
janhalakoBaztanen in-

formazioguztiabilduko
da.
E r reze tak Be len

Urrutia sukaldariak Xa-
loaTelebistanprestatu-
koditu.Eskuorrianerre-
zeten emisio egunaren
berri ematen da. Belen
Urrutiaren prestutasu-
na eta borondate ona
ere eskertu nahi dute.
Errezeta horiek egitera
animatuzgero, hemen-
goproduktuakerosibe-
harko dira eta hemen-
go produktuak erosiz
gero hemengo ekono-
mia eta nekazaritza in-
dartzen da.
Zer janhalakoBaztan

laneko ildoaarras inpor-
tantea da eta horren in-
guruan elikadura buru-
jabetza ardatz hartuta
eskuhartze sendo, egi-
turatu eta estrategikoa
egin nahi du udalak.

GIZARTEA � APIRILAREN 5EAN ARIZKUNENEAN

Zer jan, halako
Baztan ekimena
aurkeztu du
Udalak

UTZITAKO ARGAZKIA
Albaitaritzako Julen Huarte eta Joseba Otondo alkatea, ekimenaren aurkezpenean.
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Iaz Nafarroa
Oinez antolatu
zuen ikastolak
karpe eta loro
espezie
babestuekin
basoberritu du
Gainekola

TTIPI-TTAPA
Otsondoko menda-

teko atseden gunetik
Gainekolaruntz oinez
abiatuzireneuskararen
aldeko basoa ezagu-
tzeko Baztan Ikastola-
ko ikasle, guraso, ikas-
le ohi, irakasle zein
Baztan Ikastolako lagu-
nak apirilaren 3an. Be-
hin Gainekolara iritsita,
inaugurazioekitalditxoa
ospatu zuten. Lodosa
eta Viana ikastoletako
ordezkariak ere bertan
ziren, Nafarroa Oinez
2016ko antolatzaileak

direnak,NIEkoordezka-
riak, Baztango alkatea
eta Nafarroako Inguru-
menkontseilaria izanzi-
ren. Ondoren Baztan
ikastolako ikasleek Zu-
haitz landaketaeginzu-
ten, eta bertaratutako
guztiek hamaiketako
goxoa hartu dute baso
berrianOtsondorabuel-
tatu aitzinetik.

BEDERATZI HEKTAREA
Bederatzi hektarea-

ko azalera basoberritu-
ko du Baztan Ikastolak
Gainekola herri lurrean
eta bi landaremota ba-
bestuz osatuko du ba-
soa: erramu portugal-
darra edo loroa (crunus
lusitanica) eta karpea
edopago-lizarra (carpi-
nusbetulus). LoroaNa-
farroanharrapatzenahal
den toki bakarraBazta-
nen dago, Urritzate es-
kualdean.Eta IberiarPe-
nintsulan gutxitutako

landarea da. Eta pago-
lizarra, berriz, Pirinioe-
tatik beheiti Iberiar Pe-
nintsulaosoan,basaba-
karrik harrapatzen ahal
da Bortzirietan, Igantzi
eta Arantza artean.
Baztan Ikastolarena

NafarroaOinezek sortu
duen bosgarren basoa
da, 2008an Oinez Ba-
soa abian paratu zene-
tik. Oinez ospakizunak
ingurumenean kalte
ekologikoakeragitenzi-

tuela ikusita sortu zen
egitasmoa abiatzeko
ideia. Izan ere, baliabi-
de naturalak kontsumi-
tu,hondakinaksortueta
berotegi-efektuko ga-
sak isurtzenbaititubes-
tak. Kalte ekologikoa
orekatzekoasmoz,bes-
ta ospatzen zen tokian
ingurumenarendako
testigantza onuragarri
bat uztea erabaki zen:
naturgune autoktonoa
birsortzea, euskararen

eskutik sortukozenba-
soa hain zuzen.
Erabakihorihartuze-

netik gaur egun artio,
lau baso ezberdin sor-
tu ditu Oinez Basoak:
mendebaldekobasobat
Arbizun, baso medite-
rranearbatTafallan, ibai-
ertzeko baso bat Tute-
ran eta baso jangarria,
hegazti basoa eta za-
bortegi eremua berres-
kuratzeko basoa Zan-
gozan.

GIZARTEA � APIRILAREN 3AN

Oinez Basoa
inauguratu du
Baztan
Ikastolak

UTZITAKO ARGAZKIA

Ahari onenak saritu dituzte Udaberriko Ferian
ElizondokoUdaberrikoFeria egunean, ahari lehiaketarenhemezortzigarrenedi-
zioa burutu zen apirilaren 1ean. Iaz bezala, Arraiozko Xuntenera eta Alman-
dozko Etxotora joan dira aurten ere sari nagusiak. Ahari lehiaketaz gain, urte-
ko gasnari lehen kortea eman zion Ordabideko Peio Pegneguyk. Ahari lehia-
ketaren hemezortzigarren edizioari dagokionez, denera 27 buru aurkeztu zi-
tuzten (13 mutur gorri eta 14 mutur beltz). Burugorrien artean, lehenbiziko sa-
ria (75 euroko etaSantiagoOteiza erratzuarrak egindako kaikua) ArraiozkoXun-
teneko Sagrario Urrozentzat izan zen, bigarrena (50 euro) Arraizko Indakoako
Felisa Ugarterentzat, eta hirugarrena (30 euro) Gartzaingo Etxexuriko Felicia-
no Etxarterentzat. Burubeltzen artean, lehen saria Almandozko Etxotoko Nor-
berto Agerrek eraman zuen, bigarrena Iruritako Gernuxarreko Migel Angel Ma-
ritorenak eta hirugarrena Erratzuko Xixperriko Soledad Iturbidek.

BAZTAN

UTZITAKO ARGAZKIA
Bederatzi hektareako azalera basoberritu du Baztan Ikastolak Gainekola inguruan.

TTIPI-TTAPA
Haurren transexualitateari buruzko solasaldia

eskainiko du Chrysallis Euskal Herria elkarteak
maiatzaren 4an, asteazkenean 18:00etan Elizon-
doko Arizkunenean. Baztango Udaleko Gizarte
Zerbitzuek antolatutako solasaldian parte ha-
tzeko izenaemandaitekeapirilaren27raarte (hau
barne) 948 580006 telefonora deituz. Euskal He-
rriko Haur transexualen familiak elkartzen ditu
Chrysallis elkarteak.

MAIATZAREN 4AN ARIZKUNENEAN

Haurren transexualitateari
buruz hitzaldia Chrysallis-ekin
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Karmen
Indaburu,
Kruzis
Apeztegia eta
Inma Uranga
ageri dira Jon
Abrilen
dokumentalean

Margari eta Koro
Hilabete hauetan

herriz-herri ikusgai ibil-
kidenNeskatoakdoku-
mentalaherrianere ikus-
teko aukera izan ginu-
en apirilaren 17an.

Dokumental horre-
tan beren esperientzia
kontatzen, hiru herrita-
rrek parte hartu zuten:
Karmen Indaburuk,
Kruzis Apeztegiak eta
Inma Urangak.
Garaibateankontra-

bandoan aritu zirenak
familietako ekonomian
lagungarri izan ziren gi-
san, neskato gan ziren
gazte haiek ere meritu
ederra izan zuten.

Pala txapelketa
2016ko Pala txapel-

keta abian da. Apirila-
ren 16an finitu zen ize-
na emateko epea, eta

hemezortzi lagun dau-
de apuntatuak.
Berez, txapelketa

mixtoa da, baina neska
gutti animatu dira par-
te hartzera: batto ba-
karrik, Argitxu Agerre.
Bikoteak zozketaz

eginziren,etadenakai-
patzea gehiegixko da,
baina mixtoa nola gel-
ditu den aipatuko du-
gu: Argitxu eta Alfredo.
Partidak larunbat

arratsaldez jokatukodi-

ra, eta finala AndreMa-
ri egunean izanen da.

Zaindari ikustezina
Zaindari ikustezina

(El guardian invisible)
pelikulako grabaketa
gurehuntaraerehurbil-
du da. Apirilaren 8an,
egunez,Urdazubiko le-
zeetan aritu ziren gra-
batzen, eta gauez, be-
rriz Zugarramurdin,
Bizkarrondoko-borda-
ko inguruetan.

Eskertza
Titiriteroen topake-

tako antolatzaileek es-
kerrakemannahidizkie-
te laguntza eskeini du-
ten guztiei: Urdazubiko
Gauiñara eta Zugarra-
murdikoArleunetaAke-
larre elkarteei, Montxo,
Marixan eta Ansalas
ostatuei, Gaineko Ben-
tari, Museoa eta Uda-
lari, eta hemen aipatu
gabe gelditzen diren
bertze aunitzeri.

KULTURA � APIRILAREN 17AN

Herriko
neskatoen
kontakizuna
ikusteko aukera
izan da herrian

ZUGARRAMURDI

ARTXIBOKO ARGAZKIA
Pala txapelketako finalak, 2013an.



Tarapata
elkarteak
lekukoa hartu
die
Oxtikenekoak
elkarteko
kideei

Franck DOLOSOR
Eskiula, Zalgize, Ar-

mendaritze, Banka, Al-
dude edo Senpereko
inguruetakoahotsede-
rrenak entzuteko para-
da paregabea izan zen
Inharrean joan den api-
rilaren 2an Tarapata el-

karteari esker ospatu
zen “Hiruka’ntuz” eus-
kal kantuaren egun be-
rritu eta jendetsuaren
karietarat. Herriko zon-
baitgaztekmuntatuzu-
ten bestak gaitzeko gi-
roa piztu zuen eta leku-
koa ederki hartu zieten
duela hogoi bat urte
Senperen kantu xaha-
rren bazkariak apaila-
tzen hasi zirenei, Mixel
Mendiburu, Auxtin Za-
moraetaPeioChipyOx-
tikenekoakelkartekoki-
deei. Azken urteetan
kantuzale frangozendu
denez, Ipar Euskal He-
rriko gazteak gomita-

tzea bururatu zitzaien
eta gisa huntan hasi da
soka luzeaekar lezaken
ekimena. Eguerdiko
zintzurbustitzearenon-
dotik, kantubazkari xo-
ragarriazgozatzekoau-
kera izan zen Lapurdi,
Baxe Nafarroa eta Xi-
beroko kantariak “nor
baino nor” ari zirelarik
umore onean. Mikelu-
nako etxeko andreak
kantatu zituen Matxin
Irabolarenbertsuaken-
tzutekoparadaere izan
zen. Arratsean berant
arte segitu zuen bestak

amets batekin: noizko
ondokohitzordua?Agi-
anbertze lurraldebate-
an zioten antolatzaile-
ek. Ixtilarte, Larreko

bertsulari ibarrundarze-
nak zioen bezala: «Es-
kuararik gabe, kantuz
ari gabe gu deusik ez
gare!».
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OSPAKIZUNAK � APIRILAREN 2AN INHARREAN

Arrakasta
haundia erdietsi
du kantuaren
egun berrituak

SENPERE

ARGAZKIAK: FRANCK DOLOSOR
Giro ederrean ibili ziren Inharreako Senpereko kantu egunean.

114 idazlek
parte hartu
dute bakarka
eta 250
gaztetxok
taldeka

Franck DOLOSOR
18garrenaldibatez,

Hatsakide zonbait el-

kartu ziren Larraldean
apirilaren 3an, urteko
olerkibildumaberriaren
agurtzeko. Aurten 114
idazleekpartehartudu-
te bederazka eta 250
gazte-gaztetxoek tal-
dezka. Gainera, Auxtin
Zamora antolatzailea
omentzeko ere baliatu
dute eguna.
Liburuarensar hitza,

Antton Kazabonek ida-
tzi, berak irakurri zuen.
Datorren urteko sar-hi-
tzaren idazlea,GraxiSo-
lorzano izanen da, ho-
rrela du suerteak Mak-
simZestauolerkarigaz-
tetxoareneskuarengan-
dik, erabaki.
Hatsaren filosofian

da, olerki idazleak be-
har duela olerki irakur-
lebilakatu,etaolerki ira-
kurleak olerki idazle,

Ha tsa ren Poes i an
idaztendutenenguzien
artean, margolari, ar-
gazkilari, zizelkari, mu-
sikari eta artista asko
izanez, aurten erabaki
da 'Hatsa Arte'' deitu-
ko den erakusketa ba-
ten antolatzea: Larral-
deanabuztuko lehenhi-
ru asteen barnean.
Beraz, parte hartu

nahi duten guzieri atea
idekia zaie.

OLERKARIEN EGUNA
ABIAN
OlerkarienEgunaeki-

mena ere apirilaren 2an
hasizenLarraldeanLas-
tozko ihesgunetan ar-
gazki-testu bideo bate-
kin. Orai, uztailera arte,
norberak bakarrik edo
beste batzuekin egitu-
ratu ditzakeen ekitaldi
poetikoguziaksartudai-
tezke Olerkiaren Egu-
naren ekimen hortan.

OSPAKIZUNAK � APIRILAREN 3AN LARRALDEAN

Olerki bilduma
aurkeztu dute
Hatsaren XVIII.
Poesia Egunean

UTZITAKO ARGAZKIA
Euskal Herri osoko olerkariak bildu dira aurten ere Hatsaren Poesia Egunean.
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Joana GERENDIAIN

Joan den martxoa-
ren27an iragandenSa-
ra Korrika Trailaren 11.
edizioak arrakasta po-
lita izandu, izenaeman
zuten 600 korrikalarien
gain 549 helmugara iri-
tsi dira.Aurten ibilbidea
berritua izandaetapar-
tehartzaileguziekazpi-
marratudutebereeder-
tasuna, ikuspegi zora-
garri bat proposatzen
baitu PirinIotako men-
di kateekin alde batean
eta bestaldean kostal-
dearekin.Bukaeranko-
rrikalari eta begiraleek
taloak jatekoetazerba-

it edateko aukera izan
duteplazan.Antolatzai-
leak biziki kontent ziren
eta hitzordua emandu-
tehamabigarrenedizio-
rako, 2017ko martxoa-
ren 26an.

Bi saltegi berri
Joan den apirilaren

5ean, “Les fleursd’Elia”
lore denda ideki da Ol-
hain gunean, estetika
saloinaren ondoan.
Apirilaren 9an Jean

François Maitiak, Sen-
pereko okinak, denda
bat ideki du Saran, Lur
Berrigelarenazpikalde-
an eta Spar dendaren

ondoan. Ogia eta pas-
tizak ez dira bertan egi-
nak izanen, baina Sen-
perekookindegitikeka-
rriak.

Etxola animale
parkea
Sarako animaleen

parkeak bere ateak be-
rriz ideki ditu martxoa-
ren 19an. Ekaina arte
egunero idekia izanen
da goizeko 10etatik
arratsaldeko 5ak arte,
uztaila eta abuztuan
10etatik arratseko 7ak

arte. Helduentzat sar-
rerak5eurobaliodueta
haurrentzat 4 euro.

Parkearen aitzinean
badapiknikatzeko itzal-
pean eta erreka baten
ondoan den gune bat,
aldiz ez da ur edanga-
rririk. Ibilbidean zehar
etxe animali arraza
ezberdin andana bat
deskubritzen ahal da:
xoriak, ahateak, behi-
ak, zerriak baina baita
eredromedarioak,adar-
zabalak, bufaloak eta
bertze ainitz.

Eskubaloia
Seniorrek 26-23 ira-

baziduteOssau-koeki-
paren kontra, 18 urtez
azpikoek 17-12 galdu
dute Bokaleren kontra,
13 urtez azpikoek ere
28-21 Bosdarroseren
kontra.Maleruski, ezda
ekipa bat ere kalifikatu
txapelketakofinalentzat.
Heldu den urterako el-
karteak bulegoko kide,
entrenatzaileberriakxe-
katzen ditu. Interesatu-
ak harremanetan ezar
daitezelaelkartearekin.

KIROLA � MARTXOAREN 27AN

600 korrikalari
baino gehiago
abiatu eta 549k
finitu zuten
Korrika Traila

SARA

ARTXIBOKO ARGAZKIA
Gure inguruko etxe animali ezberdinak ez ezik, dromedarioak (argazkian), bufaloak eta bertze
aunitz ikus daitezke Etxola parkean.

Jose Mª
BALEZTENA MONACO

Leitza, 2009ko apirilaren 29an
VII. URTEURRENA

Badira jada zazpi urte
joan zinela gure artetik

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

eduki gabe begian malkorik
jakin ezazu denak gaudela

zurekin ezin ahazturik.

Jose Mª
BALEZTENA MONACO

Leitza, 2009ko apirilaren 29an
VII. URTEURRENA

Badira jada zazpi urte
joan zinela gure artetik

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

eduki gabe begian malkorik
jakin ezazu denak gaudela

zurekin ezin ahazturik.
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HERIOTZAK
Igone Taberna Leiza, Goizuetakoa,
martxoaren 17an, 50 urte.
FranciscoJavier IriarteUrdaniz,Ariz-
kungoa, apirilaren 2an, 49 urte.
Txomin Goienetxe Irungarai, Elizon-
dokoa, apirilaren 1ean, 67 urte.
Javier IgoaOtxoteko, Lesakakoa,api-
rilaren 2an, 67 urte.
Maria JesusAmorena Latasa, Zuga-
rramurdikoa, apirilaren 8an, 85 urte.
Pedro Indakoetxea Zugarramurdi,
Sunbillakoa, apirilaren 9an, 68 urte.
Maria Angeles Leizagoien Etxebe-
rria, Arraiozkoa, apirilaren 9an, 88 ur-
te.
Loli Mutuberria Saldias, Arantzakoa,
apirilaren 9an, 66 urte.
Sor Vitoria (Francisca) Larrea Erro,
Elizondon, apirilaren 11n, 100 urte.
Xan Larzabal, Sarakoa, martxoaren
30ean, 93 urte.
Jeanne Lecornu, Sarakoa, apirilaren
9an, 93 urte.
Francisco Paco Irigoien Jorajuria,
Sunbillakoa, apirilaren 13an, 89 urte.

XabatMIndegia Goñi, Aurtizkoa, api-
rilaren 10ean.

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

EZKONTZAK

SORTZEAK
Jose Maria Real Martin eta Barbara
QuintanaHoz, Narbartekoak, otsaila-
ren 20an.
Iñaki Goia Etxebeste eta Leire Mi-
txelena Gortari, Bera eta Lesakakoa,
apirilaren 2an.

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

.

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

XIV. URTEURRENA

Udaberriak bizia ekarriz
Zure askatasun modua gogoratzen du

Zure ametsak buruan izanik
Zure indarra guria egiten dugu.

ZURE FAMILIA

Igone
TABERNA LEIZA
2016ko martxoaren 17an

Lore bat bezala joan zara
udaberria heltzean.

Gure bihotzean izango zara
bizi garen artean.

Tomasa
OTEIZA MAISTERRENA

1924/06/02-2015/04/25
I. URTEMUGA

Erreza izan zen zu maitatzea,
ezinezkoa ordea zu ahaztea.

Beti gurekin izango zara.

ZURE FAMILIA

Tomasa
OTEIZA MAISTERRENA

1924/06/02-2015/04/25
I. URTEMUGA

Erreza izan zen zu maitatzea,
ezinezkoa ordea zu ahaztea.

Beti gurekin izango zara.

ZURE FAMILIA
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Lesakan izan
zuten etapa
bukaera eta
hasiera

TTIPI-TTAPA
Euskal Herriko 56.

Txirrindulari Itzuliko hi-
rugarrenetapakGasteiz
eta Lesaka lotu zituen
apirilaren 6an. Helmu-
ga ez ezik, hainbat ki-

lometro egin zituen es-
kualdean barna. Uitzi-
ko gainetik sartu zen
Leitzara eta Basakabin
barnaGoizuetara jautsi
zen berriz ere. Hernani
eta Oiartzun barna, be-
rrizereAritxulegitik sar-
tu eta Agiña eta Igan-
tziko Piedadeko gaina
igo ondotik, Lesakako
helmugan Dimension
Data taldeko Stephen
Cummings aurreratu

zitzaion tropelari azken
kilometroan.Girobikai-
na izan zen Lesakako
karriketan, pasatu bai,
baina inoiz ez baitzen
Euskal Herriko Itzuliko
etapa baten helmuga
izanherria.Bertzealde-
tik, Aroztegiko proiek-

tuaren salaketa podiu-
merat eraman zuten. Bi
pertsona Manu Aierdi
ekonomiagaietarako le-
hendakariordearen on-
doan Aroztegia pelota-
zo urbanistikoa, Geroa
Bai arduradun kartela
hedatu zuten.

Biharamunean, api-
rilaren 7an Lesakatik
abiatu eta Orion buka-
tu zen etapa, berriz,
Samuel Sanchez astu-
riarrak irabazi zuen.
Azkenean,AlbertoCon-
tador nagusitu zen sail-
kapen orokorrean.

Eskuz
binakako
hirugarrena
lortu zuen
Urrutikoetxea
lagun zuela

TTIPI-TTAPA
Eskuz binaka zazpi-

garren finala jokatu zu-
enapirilaren9anBilbon
Aimar Olaizola goizue-
tarraketahirugarrentxa-
pela lortu zuen Urruti-
koetxearekinbikoteegi-

nez. Martinez de Irujo
eta Rezustaren kontra
11-10 irabazten ari zi-
rela, eskuin eskuko ha-
tzetako bat hautsi zuen
Iberokoaketaberrizere
kantxara atera baldin
bazen ere, ezinean ibi-
li eta 16-10ekoan utzi
zuen partida.
Beraz, lehen mailan

binakakohirugarrentxa-
pela lortu du Olaizola
II.akgibeleanbertzeau-
rrelaribat,Urrutikoetxea
lagun duela, 2008an
Mendizabal II.rekin eta

2011n Beginorekin lor-
tutakoei gaineratzeko.
Binakakohirugarrenaez
ezik,profesionaletan le-
henmailanhamalauga-
rren txapela du Aima-
rrek, lau eta erdiaren
barreneanzazpietabu-
ruz buru kantxa osoan
lau lortuak baititu gaur-
gero. Gaur egun joka-
tzendutenpilotarienar-
tean lehenmailako txa-
pel gehien duena da.
Julian Retegi II era-

tsundarrakhogei txapel

lortu zituen (buruz bu-
ruko 11, eskuz binaka
5 eta lau eta erdian 4).

ETA ORAIN BURUZ
BURUKOA
Binakakoa bukatu

ordukoburuzburukopi-
lota txapelketaereabia-
tu da. Jon Jaunarena
leitzarraapirilaren24an
ariko da, Arretxe II eta
Iribarriaren arteko par-
tidaren irabazlearen
kontraeta irabazikoba-
luAimarOlaizola izanen

lukeesperoan final laur-
denetan (apir i laren
30eanLabriten).Oinatz
Bengoetxea ere zuze-
nean sartuko da final
laurdenetan, apirilaren
29anAtanoIII.ean.Fina-
lerdian, Oinatz eta Ai-
marren koadroko ira-
bazleak ariko dira elka-
rren kontra. Bertze le-
rroan,gauregungo txa-
peldun den Urrutikoe-
txea eta Irujo daude fi-
nal laurdenetarakosail-
katuak.

PILOTA � APIRILAREN 9AN BILBON

Hamalaugarren
txapel handia
lortu du Aimar
Olaizolak

TXIRRINDULARITZA � APIRILAREN 6 ETA 7AN

Eskualdean
barna ibili da
Euskal Herriko
Itzulia

ARGAZKIA: JON MARTINEZ
Stephen Cummings-ek ezustea eman zuen Lesakako helmugan.

UTZITAKO ARGAZKIA
Olaizola eta Urrutikoetxea txapeldunak, Rezusta eta Irujo txapeldun ordeekin.
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Beti Gazte ari
da gizonen bi
kategoriatan,
Basaburua-
Ultzama 20
urtez
azpikoetan eta
Basaburua
kadetetan

TTIPI-TTAPA
Nafarroako goma

gaineko 4x4 sokatira

txapelketa jokoan da
hamekagarren aldiz.
Apirilaren 16an jokatu
da lehen saioa Burgin.
Gizonezkoei dagokie-
nez, 320 nahiz 300 ki-
loko kategorietan, es-
kualdeko ordezkari ba-
karra den Beti Gaztek
bi talde plazaratu ditu,
Berriozarrek ere bi eta
TxantreaetaKaskallue-
tak bana. 20 urtez be-
heitiko kategorian, Be-
rriozar, Araxes eta Ba-
saburua-Ultzama hasi
dira lehian. Kadetetan,

Baztango Basaburua-
ko bi talde, Berriozarko
bi talde,AndraMari,Be-
riain, Iñigo Aritza eta
Araxesaridiraetaema-
kumezkoetan, bi kate-
goriatan,Txantrea,Kas-
kallueta, Berriozar eta
Bizindar (gonbidatua).
Burgikoarenondotik,

txapelketako bigarren
saioa Lesakako pilota-
lekuan jokatukodaapi-
rilaren23an, larunbate-
an 17:00etan. Gizase-

meen 320 kiloko eta
emakumeen255kiloko
bigarren jardunaldiak jo-
katuko dira eta ondo-
ren, lehen bi sailkatuen
arteko finala. Kadeteek
eta 20 urtez beheitiko-
ek bigarren jardunaldia
jokatuko dute.
Ma ia tzaren 7an,

18:00etan Antsoainen,
gizonezkoen 300 kilo-
koetaemakumeen235
kiloko lehen jardunaldi-
ak eta kadeteen eta 20

urtez azpikoen hiruga-
rren jardunaldiak joka-
tuko dituzte. Bukatze-
ko, maiatzaren 14an,
Ber roetako p lazan
17:30ean,gizonezkoen
300 kiloko eta emaku-
mezkoen 235 kiloko bi-
garren jardunaldiak eta
lehen bi sailkatuen ar-
teko finalak, kadeteen
finalerdiaketa finalaeta
20 urtez azpikoen lau-
garren jardunaldia joka-
tuko dituzte.

HERRI KIROLA � LARUNBAT HONETAN LESAKAN

Nafarroako
lauko sokatira
txapelketa
jokoan da

ARTXIBOKO ARGAZKIA
Duela bi urte Lesakan jokatu zen Nafarroako lauko sokatira txapelketako finala.

ATLETISMOA � IRUNGO TXINGUDI TALDEAN

Neskur Etxenike
eta Patti Sanz
lesakarrak
Gipuzkoako
txapeldun
Urrezko
dominak lortu
zituzten disko
jaurtiketan eta
pertiga jauzian,
jubenil eta
kadete mailan

TTIPI-TTAPA
Apirilaren 9an Do-

nostiakoAnoetan joka-
tutakoGipuzkoakoatle-
t ismo txapelketan,
IrungoTxingudiAtletis-
mo taldean ari diren
Neskur Etxenike Igan-
tzi eta Patti Sanz Feito
lesakarrek hiru domina

lortuzituzten,biurrezko-
ak eta zilarrezkoa.
Neskur Etxenike ju-

benil mailan txapeldun
suertatuzendisko jaur-
tiketan, 27metroeta41
zentimetroko markare-
kin. Ez hori bakarrik, pi-
su jaurtiketan bigarren
izanbaitzen,eta10me-

tro eta 29 zentimetroko
jaurtiketarekin urrezko
dominatik 4 zentime-
trora gelditu zen.
Patti Sanz-ek kade-

te mailako pertiga jau-
zian irabazi zuen, 2me-
tro eta 20 zentimetroko
jauziarekin (otsailean
Euskadiko txapeldun

ere izan zen). Bertze bi
probetan ere parte har-
tu zuen, baina ez zuen
podiumera igotzerik
izan.Ehunmetroko las-
terketan14segundoeta
85 zentesimako marka
eginzueneta luzera jau-
zian4metroeta66zen-
timetro.

UTZITAKO ARGAZKIA
Irungo Txingudi atletismo taldeak 15 domina lortu zituen Gipuzkoako txapelketan, tartean
Patti Sanz (erdiko lerroa, ezkerretik hasita lehena) eta Neskur Etxenike (laugarrena)
lesakarrek urrezko bana eta zilarrezko bat lortu zituzten.



46 | AGENDA
ttipi-ttapa | 660 zk.

2016.04.21

Erakusketak
DONEZTEBE
‘Mundukide GKE
laguntzaz’
Apirilaren 18tik 24ra.

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

ELIZONDO
‘Lagunen arteko
harremanak eta tira-
birak haurtzaroan eta
nerabezaroan’
Apirilaren 27an Idoia
Apaolazarekin, Arizku-
nenean, 17:00etan.
Izen-ematea apirilaren
22ra arte (948 580006).

Haurren transexualita-
tea hizpide
Maiatzaren 4an Ariz-
kunenean, 18:00etan.
Izen-ematea apirilaren
22ra arte (948 580006).

ETXALAR
Artzantzari buruzko
argazki liburuaren
aurkezpena
Apirilaren 29an Gema
Arrugaetaren aur-
kezpena 19:00etan
Kultur Etxean.

Tailerrak
LESAKA
Haur masajea eta
hazieraren inguruko
tailerra
Apiriletik ekainera sei
saio Miren Camisone-
kin, Azkaine auzoan.
1-7 hilabeteko haurren
gurasoentzat. Informa-
zioa: 639 563191.

GOIZUETA
Sormenezko
sukaldaritza ikastaroa
Maiatzaren 11, 18 eta
25ean Umore Onak
antolatuta (18:00-
20:00). Izen-ematea

Amaia kafetegian apiri-
laren 25era arte.

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

Ospakizunak
BAIGORRI
Nafarroaren Eguna
Apirilaren 24an.

Ipuin-kontalariak
LESAKA
‘Ipuin Zopa’
Apirilaren 22an Birjiñe

Albinarekin, 17:30ean.

Kontzertuak
SARA
Erlauntzak eta
Lapurtarrak
abesbatzak
Apirilaren 21ean
21:00etan elizan. Sar-
tzea 10 euro, 15 urtez
beheitikoek urririk, eta
10 lagunetik goitiko
taldean 5 euro
pertsonako.

Saiberri taldearen
saioa
Maiatzaren 6an gizo-
nezkoen abesbatzare-
kin euskal kantak eli-

zan, 21:30ean. Sartzea
5 euro eta 16 urtez be-
heitikoek urririk.

BAIGORRI
Musikaldia 2016
Apirilaren 23an Aire
Ahizpak, Amaia Rious-
peyrous, Xendarineko
Ahizpak, Erramun Mar-
tikorena, Astezkeneko-
ak eta Hetz orkestra
21:00etan elizan. Sar-
tzea 16 euro. Aitzinetik
erreserbak: basaizea@
gmail.com-en.

ARRAIOZ
Azken Trena taldea
Apirilaren 23an Hiper-
Simplyko Biltegi kate-
fetegian, 17:00etatik
aitzinera.

LESAKA
4nek taldea
Apirilaren 22an Ha-
rriondoa Kultur Etxean,
22:30ean.

Iruñeko Santa Maria
La Real Abesbatza
Apirilaren 24an San
Martin elizan, 11:30ean
mezan abestu eta
12:00etan kontzertua.

ELIZONDO
Kantu eta dantza jira
Apirilaren 30ean Po-
rrotx eta hainbat abes-
batzarekin. 12:00etan
Merkatuzelaitik
abiatuta.

Elizondoko Bandaren
udaberriko kontzertua
Maiatzaren 7an pla-
zan, 20:00etan (Egural-
di txarrarekin Casino
elkartetxean).

ERRATZU
Abesbatzen topaketa
Apirilaren 30ean Gaz-
telu, Olagarro, Monte-
xio eta Xumela abes-
batzak elizan (19:00).

AMAIUR
Amaiurko Gazteluan
kantuz
Maiatzaren 1ean pla-
zatik 12:30ean abiatuz.

››
URDAZUBI-IRURITA | 2016.05
Herriko bestak ospatzen
lehendabizikoak

Urdazubiarraketairuritarrakiza-
nen dira herriko bestak ospa-
tzen lehenak.Bietanmaiatzaren
4tik 8ra izanen dituzte eta eki-
taldi saila prestatu dituzte.

Bestak

ELIZONDO/ERRATZU | 2016.04.30
Abesbatzen topaketa, Porrotx
eta guzti

Apirilaren30ekoeguerdiankantu
etadantzajiraeginendutePorrotx
pailazoaketahainbatabesbatzek.
Eta ilunabarrean, lau abesbatzek
kontzertuaeskainikoduteErratzun.

Kantak

ARANTZA | 2016.04.23
Txorien kantak aditzeko
hitzordua

Joan den urtean bezala, txorien
kantakaditzekohitzorduaanto-
latu du Bidazik. 10:00etatik
12:30era paseoa emanen dute
etatxoriakidentifikatukodituzte.

Natura

apirilak 21 - maiatzak 5

PROPOSAMENA
BAIGORRI
Nafarroaren Eguna
ate joka

Aurteere,egitarauzabala
prestatuduBasaizeaKul-
tur Batasunak apirilaren
24anBaigorrineginenden
Nafarroaren Egunerako.
Bortzxokotan,musika,ar-
tisauen azoka, bertsoak,
dantzak, bazkaria, hau-
rrendako ekitaldiak, kale
animazioa...Denetarikiza-
nenda.Etabezperan Aire
Ahizpak, Erramun Marti-
korena,AmaiaRiouspey-
rous, Xendarineko Ahiz-
pak, Astezkenekoak eta
Hertz orkestra ariko dira.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58
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Bertsoak
GARTZAIN
Bertso afaria
Apirilaren 23an Ando-
ni Egaña eta Sebastian
Lizasorekin Zulo
Beltzen.

ERRATZU
Bertso musikatuak
Apirilaren 29an Xa-
moa, Jokin Labaien,
Jon Martin etaMantxi
bertsotan, Ixak Arruti
gitarrarekin, Eneko Sie-
rra saxofoian eta
Haritz Kasabal gidaria.
ZubiPuntan 23:00etan.

Bestak
URDAZUBI
Salbatore bestak
Maiatzaren 4tik 8ra.
Xehetasunak
gehigarrian.

IRURITA
Salbatore bestak
Maiatzaren 4tik 8ra.
Xehetasunak
gehigarrian.

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

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

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

Pintxo lehiaketa
Apirilaren 26tik maia-
tzaren 1era.

Filmak
ETXALAR
Haurrentzako filma
Apirilaren 22an
Gahoole zaintzailearen
kondaira, 17:00etan
Kultur Etxean.

Ainhoa, Sara, Urdazubi eta Zugarramurdik osa-
tzen dute Xareta eskualdea, eta berriki elkarre-

kinaurkeztudutewebguneberria:www.xareta.eus.
Xareta, mugarik gabe lelopean, bisitarientzako lau
herrietako hainbat informazio eskaintzen du Inter-
neteko atariak: Ezagutu Xareta atalean lau herriak,
mitologiari buruzko kontuak, kultura... kontsulta
daitezke. Zer egin, Agenda eta Antolatu zure bi-
daia... dira bertze atalak. Eta guztia lau hizkuntza-
tan paratu dute eskura: euskaraz, ingelesez, fran-
tsesez eta gazteleraz. Irudi eta bideoekin hornitu
dute.

XalbadorUrepelekobertsolaria hil zenetik 40ur-
te beteko dira aurten (azaroaren 9an) eta au-

kera hau baliatu nahi izan du Elkar argitaletxeak
berakgrabatutakohainbat diskoetabertsoberrar-
gitaratzeko. Udaberrian Herri Gogoa diskoetxean
grabatutako Ifarraldeko kantu zaharrak izeneko LP
bikoitzaCDanaurkeztudute.Diskoberezia da, ga-
rai hartan Iparraldeari buruzgauzagutti jakitenbai-
tzen Hegoaldean eta disko honi, eta orduko ber-
tze kantari batzuei esker (Benito Lertxundi, Mikel
Laboa, …), sartzen hasi zen Hegoaldean Iparral-
deko lirikaren indarra. Udazkenean, berriz, Xalba-
dorren bertsoak eta bere hiletetan egindako ome-
naldi sentikorra argitaratzeko asmoa du Elkarrek,
CD bikoitzean.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2016

Ifarraldeko
kantu zaharrak

Musika

XALBADOR

Xaretari eskainitako
ataria

Internet

WWW.XARETA.EUS

1980ko ekainaren 25a, Nervaceroko langileek
parlamentariak atxiki dituzte Bizkaiko diputa-

zioan.1984koazaroaren2,3aEuskaldunakoontzio-
lan, poliziaren oldar artean Pablo Gonzalez langi-
lea hil da. 1992ko urtarrilaren 8a, bi ertzainek Mi-
kel Uribe junkiea hilik aurkitu dute Joseph Conra-
den Ilunpeen bihotzean liburua altzoan. 1985eko
otsailaren 7a, poliziak Arantxa Lopez atxilotu du.
1985eko martxoaren 10ean, Aitor XXX Rainbow
Warrior itsasontzian dago eztanda batek inarrotsi
duenean. 1986ko martxoaren 25a, Guardia Zibi-
lak Joseba Fernandez bi bala gorputzean dituela
atxilotudu.1971koudaberriadaetaMikelek,Aran-
txak eta Josebak Periko Solabarria entzuten du-
te: Bada garaia aldatzeko. Ez dugu behar karita-
terik, justizia baizik!.

Txalaparta, 2016

Kamaradak

Liburua

JOXE IRIARTE BIKILA

ARESO
‘Euskaraz gara’
dokumentala
Apirilaren 29an uda-
letxean, 19:00etan.

DONEZTEBE
‘El viaje de Arlo’
Maiatzaren 1ean.

Azokak
BERA
Bigarren eskuko
merkatu ttikia
Apirilaren 24an
09:00etatik 15:00etara
kiroldegi aitzinean.

Azienda feria
Apirilaren 30ean kirol-
degi aitzinean.

Mendi irteerak
ARANTZA
Txorien kantak aditzera
Apirilaren 23an. Izen-
ematea apirilaren 20ra-
ko info@bidazi.org-en.

ETXALAR
Mendi taldearen
ateraldiak
Apirilaren 24an Baigo-
rrira, 08:00etan plazatik
abiatuta.

BAZTAN
Mendigoizaleen
ateraldiak
Apirilaren 24an Baigo-
rrira, Nafarroaren Egu-
nera, 07:00etan Erra-
tzutik abiatuta.
Maiatzaren 1ean
Baztango XXIII. Mendi
Itzuliaren 3. zatia.
08:00etan Iñarbegitik.
Maiatzaren 8an Herri
Urratsera. 08:00etan
Amaiurtik.

URROZ
Solaslagunen ateraldia
Apirilaren 30ean Do-
neztebetik 10:00etan.

URDAZUBI
Kontrabandisten
lasterketa
Maiatzaren 1ean
10:00etan.
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ostatu-jatetxean espe-
rientzia duen sukalda-
r ia behar da. �948
599039.
BERA. Zalain jatetxean
zerbitzari bat behar da
asteburuetan mahaiak
zerbitzatzeko. �948-
630967 (09:00-16:00).
ZUGARRAMURDI. Al-
tzateneajatetxeanzerbi-
tzariabeharda,esperien-
tziarekin eta frantsesa
dakiena. Asteburueta
abuztuan lan egiteko,
eguerdian.�948599187.

LANA
eskariak

31 urteko emakumez-
koa lan bila. Adineko-
ak zaintzen internamo-

LESAKA. Pisua erren-
tan emateko. �661
262531.
ELIZONDO. Braulio
Iriarte karrikan pisua
errentan emateko. 3
ogela, 2 komun eta
egongela ditu. �650
628885.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

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

GARAJE/LOKALAK
errentan emateko

LESAKA. Garaje plaza
errentan emateko, he-
rri erdian.�627784362.

ZERBITZUAK
klase partikularrak

Ingeleseko eta txine-
rako klaseak ematen
dituguBeran,Agerraau-

mika, natur zientziak),
erdera, ingelera. Maite.
�680 708259.

LANA
eskaintzak

On-line lanean aritze-
ko,zerbitzariak,komer-
tzialak, autonomoak
edo bertzelako langile-
ak behar dira. �699
382673.
IGANTZI. La Villa jate-
txean zerbitzari bat be-
har da barran aritzeko
eta mahaiak zerbitza-
tzeko. �634 592788.
BAZTAN IKASTOLAtik
jangelakozaintzaileenlan
poltsaosatzekodeialdia.
Eskaerakmaiatzaren6ra
arteaurkezdaitezkeBaz-
tango Udaleko Bulego-
an (09:00-14:00).
ZUGARRAMURDI.Fre-
gaderan aritzeko langi-
lea behar da. Deitu
10:00etatik 17:00etara.
�948 599022.
URDAZUBI. Montxo

zoan.40eurohilabetea.
Irakasle titulatuak eta
atzerrian ibiliak. �600
309807.

ZERBITZUAK
zurginak

ZERBITZUAK
klase partikularrak

Klase partikularrak
ematen ditut. DBH eta
Batxilergoa: zientziak
(matematika, fisika, ki-

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): 32 €

Zerri gizena
0,950 € 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: 5,50/6,50
8-10 kilokoak: 4,70/5,10

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(apirilaren 1etik 8ra bitarteko prezioak)
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duan edo orduka lan
egiteko interesatua.
�602 482326.
BERAedoLESAKAIN-
GURUAN emakumea
lan bila: etxeko lanak
egin,adinekopertsonak
zaindu, bulegoak garbi-
tu... �948 630914/ 678
903294.
ELIZONDO eta INGU-
RUAN lan bila: haurrak
zaindu, adinekoak zain-
du interna moduan edo
orduka eta garbiketa la-
netan. �602 419047.

ANIMALIAK
oparitzeko

Zakurkumeak opari-
tzeko.AmaPirinioetako
mastina eta atta artzain
zakurra. �699 012012.

ANIMALIAK
salgai

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

Zezen blonda salgai.
�690 388134 / 948
599045.

MOTORRAK
salgai

Agria 9900E traktorea
salgai, 30 zaldikoa . Di-
rekzio hidraulikoa, gur-
pilakzabalduak,olioaeta
filtroak aldatuak. Egoe-
raonean.�637873969.

Traktorearenabonado-
ra eta erremolkea sal-
gai. 8 belar bola ibiltzen
dira. Bere paperekin.
�690 388134 / 948
599045.

MOTORRAK
tailerrak

DENETARIK
salgai

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

1,50metrozabaldituen
ohatzea eta armairua
salgai. �617 002047.

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

Alkazizkopiketeaksal-
gai 2,5 eurotan bakoi-
tza.�948 510143.

DENETARIK
galdu-aurkituak

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

TOKIKO GOBERNU
BATZORDEAREN

AKORDIOA
–HIRIGINTZA–

Berako Udaleko Tokiko
Gobernu Batzordeak,
2016komartxoaren17an
egindako bilkuran, Ille-
kuetaKarrika18.ean (11.
poligonoa,223. lur-zatia)
Xehetasun Azterlana
onetsi zuen hasiera ba-
tez.
Espedientea jendaurre-
an izanen da hogei egu-
nez, dagokion iragarkia
NAOn argitara ematen
denetik.

Bera, 2016.04.04

ALKATEA,
Josu Iratzoki Agirre

OIHAN ENKANTEA
BERAko Udalak plegu
itxiaren bidezko enkante
publikoansalgai jarrikodu
Arregi parajeko oihan-
aprobetxamendua.
Proposamenak 2016ko
apirilaren26ko13:30akar-
te aurkeztuko dira.
Baldintza pleguak Udal
Idazkaritzan, 012 Zerbi-
t zuan , web-or r i an
(www.bera.eus) eta Nafa-
rroako Kontratazio Ata-
rian ikusgai daude.

Bera, 2016.04.06

ALKATEA,
Josu Iratzoki Agirre

BORTZIRIETAKO
EUSKARA
MANKOMUNITATEA
Herriko Plaza, 7 / 31790 ARANTZA

AISIALDIKO BEGIRALEEN
LAN-POLTSA OSATZEKO DEIALDIA

Baldintzak:
- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako titulua (edo baliokidea)
izatea.
- 16 urte beteak izatea.
- Euskaraz jakitea (C1 maila).

Izen emateak:
- Epea: maiatzaren 13ko 12:00ak arte.
- Tokia: Bortzirietako Euskara Mankomunitatea (Herriko Plaza
7, 2. 31790 Arantza)
- Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

• Eskaera orria (eredua web orrian)
• NAN fotokopia konpultsatua.
• DBHko titulazioa.
• Baloratzen ahal diren merezimenduak (ikastaroak eta

esperientzia) egiaztatzen dituzten agiriak.

Informazio gehiago:
- www.bortziriak.eus
- 948 634125
- euskara@bortziriak.eus

Arantzan, 2016ko apirilaren 13an
Mankomunitateko lehendakaria, Mentxu Peña Lizarazu
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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

Aresoko ENEA ZU-
BILAGA URRETAk
urteak beteko ditu
apirilaren 23an.
Zorionak gure
nexka panpoxari!
Ezpainak gorriz
margotu eta hartu
muxu haundi bat!

Elko, Nevadako
KYLE OSWALD

IGOAk 14 urte
eginen ditu
apirilaren 20an.
Zorionak
Lesakako fami-
liaren partetik.

Apirilaren 16an
7 urte bete ditu
Berako ANDER

PAGOLA LOPEZ

gure pilotariak.
Aunitz urtez
familia guziaren
partetik. Muxu
haundi bat!!

XUBAN TABERNA

MUTUBERRIA

aranztarrak
apirilaren 10ean
10 urte bete ditu.
Aunitz urtez
familia guziaren
partetik. Zorionak
gizontxo!!

Igantziko XUBAN BEREAU

TXOPERENAk 2 urte bete zituen
apirilaren 6an. Aunitz urtez
pottoko eta muso haundi bat
etxekoen partetik!

JONE ORUBE URIAk 6 urte bete ditu
apirilaren 17an. Zorionak denen
partetik eta batez ere Maialen eta
Irati ahizpen partetik. Muxu haundi
bat denen partetik.

Ezkurrako XEXILIk apirilaren 24an
urteak beteko ditu. Zorionak eta
muxu asko amatxi! Bizkotxo goxo-
goxoa prestatu eta nik itzaliko
ditut kandelak!

Oizko EIDEN

ELETA GOÑIk
apirilaren 16an
bi urte bete ditu.
Zorionak familia
guztiaren partetik!
Berendu goxoa
prestatu!!! Muxu
haundi bat!

JOSEBA

PETRIRENA bera-
tarrak, herri kiro-
letako txapeldu-
nak, 33 urte
beteko ditu maia-
tzaren 2an.
Zorionak aitaren
partetik.

JABIER LEIZAk,
Baztango txirrin-
dulari hoberenak,
55 urte bete ditu
apirilaren 8an.
A zer nolako
flekilloa! Zorionak
zure lagunen
partetik.

OLATZ IRIARTE

ITURZAETAk urteak
bete zituen apiri-
laren 13an. Aunitz
urtez eta muxu
bat! Eskermile
afariagatik! Deli-
ziuss zagoen de-
na txeff Olatziuss!

PABLO OLAIZOLA ESPELOSIN urdazu-
biarrak urteak bete ditu apirilaren
18an. Aunitz aunitz urtez aita! eta
zerua bezain milesker haundia
zuregandik jaso dugun guztiagatik
Sunbillan gure Behobian. Bihotz-
bihotzetik, zure alaba Aliziaren
partetik.

Berako ENAITZ BALDA AGINAGAk
3 urte beteko ditu apirilaren 20an.
Zorionak eta muxu potolo bat
etxeko guztien partetik.

URKI BERTIZ GRA-
JIRENAk 3 urte be-
teko ditu apirila-
ren 25ean. Aunitz
urtez Sunbilla-
Labaiengo fami-
liaren eta berexiki
Joanes, Ekiñe eta
Joneren partetik.

Etxalarko SIMONE SARASUA CANOk
5 urte beteko ditu apirilaren 28an.
Zorionak eta muxu aunitz, bihotza,
asko maite zaituzten Ulises, aita
eta amaren partetik.

Igantziko JERAI

BAZTERRIKA AN-
TXORDOKIk 3 urte
bete ditu apirila-
ren 13an. Zorio-
nak Sunbilla eta
Igantziko familia
eta berexiki arre-
baren partetik.








