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ala ez erabakitzen ari dira
bozketakeginez.Herrienerdia
aldebaldinbadaetaaldekobo-
toekbiztanleriarenerdiaordez-
katzen badute, 2017ko urtarri-
laren 1ean Ipar Euskal Herri
mailako herri elkargoa sortuko
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arteko epea dute bozketak egiteko. Eskualde-
an, Sara eta Senpereko hautetsiek aho batez
elkargo bakarraren alde egin dute.
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Simone alabaren ospitaleratze eta gaixota-
sunaren prozesuan amen foro batean idaz-
ten aritu zen Etxalarren bizi den Nuria Cano
eta orain, lau urteren buruan, orduan foroe-

tan idatzitako historia bilduz Luchando con
Simone liburua argitaratu du. Bi urte «luze
eta gogor» izan zirela adierazi du, baina
esperientzia hari esker aunitz ikasi duela

kontatu dio TTPI-TTAPAri: «eguneroko
gauza ttikiak pozik bizi nahi ditut, helbu-
ruak buruan, eta berri txarrak etortzean,
aztertu eta aitzinera begiratu».

Nuria CANO | ‘Luchando con Simone’ liburuaren egilea

«Bizitzak ez du abisatzen, laburra da,
eta intentsoki bizi behar dugu»
G. PIKABEA | ETXALAR
Zerk bultzatuta atera
duzu liburua?
Liburua kasualitatearen
emaitzaizanda.Simone-
renospitaleratzeetagai-
xotasunaren prozesuan
amen foro batean idatzi
nuen. Neurri batean,
amatasuna bakartia da,
etapantailarenbertzeal-
dean esperientziak adi-
tzenegoteaklagunduegi-
tendu.Pantailazurianzer
gertatzen zaigun idazte-
ak erlatibizatzen lagun-
tzen du, arazoari distan-
tziaematen,haintrauma-
tikoa ez ikusten... Nik bi
urte luze eta gogorretan
idatzinuenetahagitzera-
bilgarriaizanzen.Denbo-
ra batera, foroan zegoe-
na bere horretan argita-
letxe batera bidali nuen
eta argitaletxekoari gus-
tatu egin zitzaion.
Bi urtez foroan idatzi
zenuena da liburuan
aurkituko duguna?
Bai. Irakurle bakoitzak
zerbaitdesberdinaaurki-
tuko du. Batetik, zerbait
gogorra aurki dezake,
haurraren gaixotasuna,
adibidez.Egunbakoitze-
aneznekien zergertatu-
kozenbiharamunean,eta
ziurgabetasun hori libu-
ruan ikusten da. Irakur-
leakizandezakeenzalan-
tza nik momentu hartan
sentitu nuena da. Alde
gogorhorrezgain, espe-
ro dut, eta uste dut hori
delaliburuaargitaratuiza-
narenarrazoia,ekaitzho-
rren erdian argi bat ba-
zegoela ikustea, aitzine-
ra egiteko beharra. Gaur

biziriknago,aitzineraegin
behar dugu, posible du-
gu.Mezu hori ere irakur-
tzeaesperodut.Gaixota-
sunakezdaudegurees-
ku,etahorrelakoakgaiz-
ki ala ongi ateratzen di-
ra, baina borroka horren
barrenean baikortasun
eta argitasun puntu bat
izateanahinuke.Izanere,
historiak aitzinera egin
ahala,Simonerekikomai-
tasunak eta bizitzari bu-
ruz ikasteak, ospitaleko
gorabeherekbaino indar
haundiagoahartzendute.
Zergatik hasi zinen fo-
roan idazten?
Seme zaharrena jaio eta
hilabete batzuetara hasi
nintzen,etaberaz,Simo-
nejaiotzerakoidaztennu-
en.Hasieran,arraroaegi-
tenzitzaidanforoanidatzi
eta nire gauzak konta-

tzea, baina bat-batean
nirekinbatzetorrenema-
kume talde bat aurkitu
nuen eta amatasuneko
esperientziak konparti-
tzen hasi ginen. Batzue-
tan, amatasunari buruz
solastea zaila da. Gerta
daitekelagunikonenare-
kin amatasuna ikusteko
modua ez konpartitzea,
baina foroak laguntzen
ahal du. Barrenak hustu,
konpartitu, irri egin, bu-
ruan ditugun gauzak
hausnartu...Pentsatueta
esperientziakelkarbana-
tzeko txoko bat izan zen
foroaetaSimonerenhis-
toria elkarbanatzea ha-
gitz garrantzitsua izan
zen. Txoko hori gabe,
aunitzez okerrago senti-
tu izanen nintzatekeen.
Simoneren haurdunal-
diaetaerditzeaongijo-

an ziren. Hilabete eta
hiruastezitueneangau-
zakaldatzenhasiziren...
Hasieranprozesuazora-
garria izanzen.Bainage-
ro,Simoneetengabeka-
ka egiten eta botaka ha-
si zen. Ez naiz sobera la-
rritzen den horietakoa,
bainaezzelanormalaiku-
sinuen.Halakoetanoke-
rrena pentsatzen dugu,
eta gure kasuan, oke-
rrena ere gerta zitekeen.
Osasun sistema publi-
koagaratuadenherrial-
debateanbizikoezba-
gina, Simone ez zela
zuekin egonen diozu...
Bai, gogorra da, baina
hala ez balitz Simone ni-
re besoetan hil eginen
zen. Horrek bizitzari bu-
ruzko perspektiba alda-
razten du. Bizitzak ez du
abisatzen, gaixotasun
arrunt bat izan daiteke
edohorrelakozerbait izan
etahalakogolpeaeman.
Zertan aldatu zara?
Pertsona bezala hobea
naiz eta gauzak bertze
moduraikustenditut.His-
toriaguztia ikasketapro-
zesu bat izan da. Hala-
koak noiznahi gerta dai-
tezke,bainahainhurbile-
tik ikusteak pentsarazi
egitendu,garrantzitsuak
direnetaezdirengauzak
badirelaerakustendu,eta
garrantzitsuakezdirene-
anezdelakezkatubehar.
Arduratu bai, baina kez-
katu ez. Sorpresa aunitz
izan ditzakegu bidean,
onak eta txarrak, baina
bizitza laburra da, eta
intentsoki bizi behar du-
gu, emozio positiboz.

ARGAZKIA: G. PIKABEA
Nuria Cano, argitaratu berri duen liburua eskuetan duela.

ZERGATIK FOROA?
«Simoneren historia
foroan elkarbanatzea
hagitz garrantzitsua
izan zen eta txoko
hori izan ez banu,
aunitzez okerrago
sentitu izanen
nintzatekeen».

LIBURUAREN MEZUAK
«Irakurleak zerbait
gogorra aurki dezake,
haurraren gaixotasu-
na, adibidez. Aldi
berean, izan dezake-
en ziurgabetasuna nik
momentu hartan sen-
titu nuena da. Alde
gogor horrez gain,
espero dut ekaitzaren
erdian argi bat baze-
goela ikustea, aitzine-
ra egiteko beharra».
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G. PIKABEA | XARETA
AitzineradoaIparEus-

kal Herrian HELEP (He-
rriartekoLankidetzarako
Erakunde Publikoa) edo
herrielkargobakarrasor-
tzeko eztabaida. Joan
denotsaileanFrantziako
Herriarteko Lankidetza-
ko Departamendu Ba-
tzordeakelkargobakarra
sortzeko bidea zabaldu
zuenbibaldintzaezarrita:
baldineta158herrienar-
teanerdiaaldebaldinba-
da –158tik 79– eta alde-
ko botoek biztanleen er-
dia ordezkatzen badute
–150.000 biztanle–. Bi
baldintzahoriekbetezge-
ro, heldu den urte hasie-
ransortuko litzateke Ipar
Euskal Herrimailako he-
rrielkargozabala,Euskal
Herri Elkargoa izenekoa.
Eta horretan ari dira

orainherrikokontseiluak,
hautetsien botoen bidez
Ipar Euskal Herriko herri
guztiak elkargo bakarre-
anbildunahidituztenala
ez erabakitzen. Bozke-
takmaiatzaren27abaino
leheneginbeharkodituz-
te. Saran eta Senperen
eginaduteetaahobatez
elkargo bakarraren alde
agertudirahautetsiak, jo-
andenudazkeneanegin-
dako lehen galdeketan
bezala. Hendaiarekinba-
tera, Senpereko Herriko
Kontseilua izan zenboz-

katu zuen lehendabiziko
herria. Martxoaren 22an
egin zuen eta hautetsi
guztiak,29ak,elkargoba-
karrarenaldeagertuziren.
Saranmartxoaren25ean
bozkatuzuteneta23hau-
tetsiak,guztiak,aldeager-
tu ziren. Hortaz, Sarako
2.565biztanleaketaSen-
pereko6.006akbaiezko-
enmultzora batuak dira.
Lerro hauek idazterako-
anAzkainenoraindikera-
baki gabea zuten noiz
egin bozketa.
Udazkeneaneginzen

lehen bozketa, eta aldi
hartannagusikialdeager-
tu ziren Ipar Euskal He-
rrikoherriak:113batera-

tzearen alde, eta bertze
43kontra.Bertzelaerran-
da, biztanleriaren %66
ordezkatu zuten elkargo
bakarraribaiezkoaeman
zioten herriek.

ASPALDIKO ESKAERA
«Iparraldeareninstitu-

zionalizazioaren gaia ez
dela gaurkoa» baieztatu
digu Azkainen bizi den
SébastienCastetBatera
Plataformako kideak:
«XVIII.mendearenbukae-
ranjadaneko,Garatanai-
ekeuskaldepartamendu
bat sortzeaeskatu zuten
Parisen.Geroztikaukera
batzuk galdu dira, bere-
ziki emandako hitza jan

dutelako politikari ba-
tzuek.Mitterrandek1981-
eanpresidentzialetarako
hautagai zelarik, adibi-
dez». Horregatik, ondo-
kohilabeteak«historiko-
ak»izandaitezkeelauste
du:«Iparraldeaklehenal-
diz instituzioalorbaiteza-
ke. Aldi honetan pilota
herriko kontseiluek dute
teilatuan...».

PLATAFORMA
Batera Plataforma

2002an sortu zen lau al-
darrikapenen inguruan:
euskararenkoofizialtasu-
na,EuskalHerrikoLabo-
rantza Ganbararen sor-
tzea, Unibertsitatea eta

lurraldearen ezagupen
instituzionala. Azken al-
darrikapenhorreninguru-
anmaiz agertu da plata-
forma azken urteetan.
«Iparraldekoaldaketains-
tituzionaleiburuzkoezta-
baidaketaazterketakaz-
ken urteotan nagusiki
hautetsienarteaneraman
zirenez, gan den uztai-
lean Batera Plataformak
erabaki zuen gai horren
inguruan sozializazio la-
na abiatzea, informazio
autobus bat antolatuz,
Iparraldeko 158 herrie-
tatik pasatuz», dio.
BateraKarabanaaza-

rohondarreanabiatuzen
etaitzuliosoamartxoerdi-
tsuan bukatu zuen. Ho-
rren balantze «ona» egin
du plataformako kideak:
«herriguztietanbaiherri-
tarrekbaitokikohautetsi-
ek ere, harrera ona egin
digute,gandenurtehon-
darreanlehenbozkakon-
tsultatiboanezezkoaboz-
katu zuten herrietan ere
bai». Informazioautobus
horrez gainera, antolatu
diren 25 bilkura publi-
koakereazpimarratu di-
tu: «ehunkaherritarbildu
dituzte.Herriz-herrikoau-
tobusa pasatzearen an-
tolaketa, bilkuren pres-
tatzea... horidenaezzen
posible izanen Baterako
tokiko taldeak eta beren
landenboratikkanpoore-

HERRI ELKARGOA � SARA, SENPERE ETA AZKAINE

Ipar Euskal Herriak
lehen aldiz instituzio
propioa lor dezake
Sara eta Senpereko hautetsiek aho batez
elkargo bakarraren alde egin dute

ZERTARAKO?
«Elkargo bakarrak eko-
nomia, garraioa, eus-
kara eta kultura beza-
lako gaietan politika
publiko eraginkorrak
ahalbidetuko ditu».

HELBURUA
«Elkargo bakarra lehen
urratsa da Lurralde
Kolektibitatea lortzeko.
Elkargoarekin alderatu-
ta, Lurralde Kolektibi-
tateak ahalmen gehia-
go ditu, kudeaketa
errazagoa da eta
demokratikoagoa da».

Sébastien CASTET
Batera Plataformako kidea

158 herrietako herriko kontseiluak
Ipar Euskal Herria elkargo bakarrean
bildu nahi duten ala ez erabakitzen
ari dira bozketak eginez. Herrien

erdia alde baldin bada eta aldeko
botoek biztanleen erdia ordezkatzen
badute, 2017ko urtarrilaren 1ean
Euskal Herri Elkargoa sortuko da.
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nak eta orenak hartu di-
tuzten autobus txoferrik
gabe...».

«BAIKOR»
Abiandenbozketaren

inguruan baikor mintza-
tu zaigu Castet: «lehen
bozkakontsultatiboanoi-
narritzen bagara, baikor
izateko arrazoiak badi-
ra». Jakitun da «oraingo
behin betiko bozka dela
balioduena»,bainaespe-
rodu«berrizaldekoana-
gusitzea eta ahalaz alde
oraino handiagoarekin».
«Lehenbizikogaldeketan
badira zenbait herri bai
ala ez bozkatu zutenak,
baina dudakor zirenak,
puntu batzuk argitze-
koak baitziren». Azaldu
digunez, «azken hilabe-
teetan Hautetsien Kon-
tseiluak antolatu lan ate-
lier tematikoetan200bat
hautetsik eta frantses
estatuko zerbitzuekpar-
tehartudute, fiskalitatea
etagobernantzabezala-
kogaiakjorratzeko.Pau-
satzen ziren galdera
abantzu guziei erantzu-
nakemanzaizkie».Hala,
«esperodezagun lanho-
rrek azken dudak uxatu
dituelaetaoraingogalde-
ketanbai kopuruahaun-
diagoa izanen dela».
Elkargo bakarra osa-

tzearen onurez ere aritu
zaigu: «ekonomia, ga-
rraioa,euskaraetakultu-
rabezalakogaietanpoli-
tikapublikoeraginkorrak
ahalbidetuko ditu. Gaur
egun, Iparraldeakhamar
herri/hiri elkargo ditu eta
garatzen diren politike-
tanaldehandiakizandai-
tezkeelkargobatetikber-
tzera.Elkargobakarrare-
kin politika koherentea-
goakeramanendira, Ipa-
rraldemailan,hainbertze-
tanaipatzendirenkostal-
dearen eta barnealdea-
renartekoorekaetaelkar-
tasuna zainduz».
Proiektuak,ordea,ba-

ditukontrakoakere:«kos-
taldeko herri handietan
(Angelu, Miarritze...) eta
Amikuze(NafarroaBehe-
rea)eskualdeanbereziki»,

dioBaterakokideak: «zi-
legi da edozein proiektu
sortzekotan delarik du-
dakukaitea.Bainazalan-
tza horiek eztabaidaren
bidezargitzendira, alde-
ko eta kontrakoen argu-
dioakentzunez».Castet-
en irudiko, «Hautetsien
Kontseiluak eraman la-
nakerantzunanitzekarri
ditu. Baina kontrakoek
lanhoriekhasi aitzin era-
biltzen zituzten argudio
berberak gaur egun ere
errepikatzea fede txarra
bertzerik ez da, proiek-
tua trabatzenentseatze-
ko».Etazergatikdirakon-
tar? «Zailadaerratea,be-
raiei galdetu beharko li-
tzaieke. Baina gauza se-
guruadaElkargobakarra-
rekinhautetsikopuruaeta
ondorioz, dieta kopurua
ere bai, beheitituko dela
etaezdelalekurikdenen-
tzat izanen».

HURRENGO URRATSA
Bozka ongi ateratzen

bada,EuskalHerriElkar-
goa 2017ko urtarrilaren
1eansortukodute.Baina
ezdahor bukatuko lana.
Baterakokidearenarabe-
ra,«2015ekobiltzarnagu-
sian Baterak onartumo-
zioan, Elkargo bakarra-
ren aldeko sozializazioa
egiteaerabakizen,baina
ongizehaztuzElkargoba-
karra lehenurratsbatze-
laLurraldeKolektibitatea
lortzeko». Izanere, «Pre-
fetarenproposamenaai-
tzinadostasunzabalalor-
tu zen Kolektibitatearen
inguruan, bai herritarren
etabaihautetsienartean
ere.Bainafrantsesgober-
nuakukoeginzionados-
tasunzabalhorri».Castet-
ek kontatu digunez, «El-
kargoarekin alderatuta,
Lurralde Kolektibitateak
ahalmen gehiago ditu,
kudeaketaerrezagoaeta
demokratikoagoada,Ko-
lektibitatekoAsanblada-
ko kideak herritarrek zu-
zenkihautatzenbaitituzte,
Elkargokoak ez bezala».
Beraz, argi dute: «Elkar-
goasortuzgero,Baterak
aitzina segituko du».

OHARRA: Erreportaje hau osatzeko Senpereko auzapezarengana ere jo dugu bere iritzia
biltzeko, baina ez dugu erantzunik jaso.

Battitt LABORDE | SARA

«Gure herria eta
hizkuntza salbatzeko
baitezpadako urratsa da
elkargo bakarra lortzea»
«Eremu hau instituzionalki onartzeak
ikaragarrizko urratsa ekarriko du». Ha-
laxe adierazi digu Sarako auzapezak.
Elkargo bakarraren aldekoa da eta «aukera hau ezin dugula utzi» uste du.
Azaldu digunez, «bi urte badira elkarrekin zein lan egiten ahal ditugun ikus-
teko elkartzen hasi ginela. Aldeko eta kontrakoen artean eztabaida latzak
izan dira eta lan gaitza bada egina». Are gehiago, «frantziar estatuan afera
hainbertze landu duen bakarretarik garela aipatu da prefetarekin». Elkargo
bakarra LurraldeKolektibitatea lortzeko lehenurratsa izandaitekeela eta, au-
kera hori «arras ongi» iruditzen zaiola erran digu, «baina lehenbiziko elkar-
goa lortu behar dugu». Beretako, «gure herria, hizkuntza... salbatu nahi ba-
ditugu, hori baitezpadako urratsa da».

Jean-Louis FOURNIER | AZKAINE

«Erankude berria
konplikatua izanen da,
baina ziur nago merezi
duela»
Herri Elkargo bakarra sortzearen al-
dekoa dela kontatu digu Azkaineko
auzapezak: «Gure lurraldea entitate
bakarrak ordezkatzeko ideia gustukoa dut», adierazi digu. Bere ustez,
«horrek botere haundiagoa emanen digu parte garen eskualde handi ho-
netan». Fournierrek aitortu digu «seguru» dagoela «instituzio hau konpli-
katua izanen dela, batez ere, helburuari eta gobernantzari dagokionean»,
baina aldi berean, «ziur nago merezi duela. Proiektu handi guztiak ez di-
ra egun bakar batean egiten».

� AUZAPEZEKIN SOLASEAN
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Mendi abesbatzaren 10. urteurrenean Jon Iratzoki zuzendaria
Duela hamar urte, hamargarren urteurreneko ospakizunetan murgildua zebilen
Doneztebeko Mendi abesbatza. Ekainaren 3an, garai bateko eta orduko koru-
kideak bildu zituzten, bertze hainbat emanaldiren artean. Jon Iratzoki, zuzen-
dariak aipatu zigunez, «eginkizun nagusia eta zailena korua irautea izaten da.
Aldaketa eta goitibeheiti handiak izaten dira. Ez da erraza hain herri ttikietan
horrelako abesbatzak mantentzea. Inguru honetako abesbatzen arazo nagu-
sia dela uste dut. Ez bakarrik kopuru aldetik, emakume eta baxu aunitz izan,
baina tenoreak falta badituzu, abesbatza kolokan gelditzen da».

Ereduak.Tipo,prototipo,estereotipo, juizioeta
prejuizio.Moldeetaesamolde.Badirudi, egun
ama izateko alde batera utzi behar direla de-

sira, instintua eta nortasuna. Edo horren barruan
ez erortzeak, ordaina eskatzen duela. Badirudi,
egun ama ona edo txarra izan zaitezkeela ez ba-
zara moldeen barne-
an kabitzen. Alde ba-
tera edo bestera, ere-
duak ditugula zain. A
motako ama edo B
motakoa izan behar
zarela tribu edo klu-
benbatenpartaide iza-
teko. Hau, hori eta
bestea egitea dela
onenaetanaturalena.
Teoriamotarenbati ja-
rraitubeharzaiola:gu-
reanimaliatasunari erreferentziaegitendionari edo
tinko mantentzea eskatzen duen horri, edo dena
delakoari. Ereduak jarraitu behar ditugula. Urtuz,
ahaztuz, moldatuz, erantziz eta mozorrotuz.

Eredugarri

Nire txanda
Zuriñe ZUBILLAGA

Joanes ILLARREGI
Eskolartekoan txapeldun

Iaz bezala, Nafarroako
Eskolarteko bertsolari
txapelketannagusi izan
da leitzarra. Anaia bi-
garren izan zen eta bi-
ak izanen dira Nafa-
rroakoordezkariEuskal
Herrikoan.

Oier ARIZNABARRETA
Hirugarrenez garaile Beran

Durangoko korrikalari-
akhirugarrenaldizsegi-
dan irabazi du Berako
MendiMaratoiErdia.Ez
zuenduela bi urte egin-
dakoerrekorrahobetze-
rik izan, baina hasi eta
bukatu,nagusi izanzen.

Inaxio PERURENA
308 kilokoa ere bizkarrera

305 kiloko harriak sor-
tuzizkionzalantzakuxa-
tu eta altxaldi dotore
batekin 308koa bizka-
rreratu zuen harrija-
sotzaile leitzarrak api-
rilaren 23an Leitzan
Amazabalpilotalekuan.

Baratzetik tomateak faltatu zaizkit eta mural
dotorea margotu dut: Lapurrik ez!. Bizilagun
bat etorri zait bere garaian utzitako musika

CDekin, bertze batek lotsatuta erran dit zintzilika-
riotik nahi gabe hartu zidala pijama eta azkena, lau
letxugetatik bi janak dituela baina bertze biekin eta
5 eurorekin agertu da etxean. Burlatan ere gisakoa
gertatu omenda, Tortura zioen pintadaren batekin.

Lapurrik ez!

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak
diruz lagundua

2016ko harpidetza sariak

Baztan, Urdazubi eta Malerreka 34€

Leitza 20€

Hego Euskal Herria 40€

Ipar Euskal Herria , Europa 74€

Amerika eta Australia 124€

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

«Badirudi, egun ama
ona edo txarra izan
zaitezkeela ez bazara
moldeen barnean
kabitzen. Alde batera
edo bestera, ereduak
ditugula zain»



Biaste baino gehiago igan da Jordi Evole kazetariak
Arnaldo Otegiri egindako elkarrizketaz geroztik. Ez
zuen gauza aunitzik aportatu, kazetariak planteatu

zuen moduagatik sentsazioa baita berretsi egin zirela Es-
painian Otegiren eta, oro har, ezker abertzalearen eta eus-
kal gatazkaren inguruan dauzkaten topikoak. Evolek Otegi
identifikatuzuengatazkaosoarenindarkeriarekin,Espainia-
ko ikuspuntuaren eta hemengo espainolisten ikuspuntua-
ren arabera azken 50 urteotako biolentzia alde bakarrekoa
izan baita, eta, beraz, sufrimendu guzia sektore bakarrak
eragin baitu. Irekienek onartzen dute Espainiak zer edo zer
gaizki egin duela, baina hori jatorrizko errudunak eraginda-
ko zehar kalte bat baino ez litzateke. Evolek hori erakutsi
zuen Otegik berak pertsonalki pairatutako torturaren gaia
edoEspainiakegindakohilketakaipatuzizkioneanezzizkio-
lako kontuan hartu. Handik bi egunera Maddalen Iriartek
eginzionelkarrizketaOtegiri,ETB1en.EzzuenEvolerenare-
kin deus ikustekorik izan, ETAz, biktimez eta gatazkaz ga-
in, bertzelako gaiei buruz zabal mintzatu zirelako. Evoleren
elkarrizketarenondoren,hagitzadierazgarria izanzenEspai-
niako ezkerreko kazetari eta bertzelako iritzi emaileek sare
sozialetan eta hedabideetanOtegiri eman zioten egurra; ez
haiek bakarrik, baita Euskal Herrian haien burua progresis-
ta eta heterodoxotzat duten espainolista aunitzek ere. Jo-
kaldi guzia ikusi ondoren (elkarrizketa+erreakzioak+biga-
rren elkarrizketa), batek konklusio hauek atera ditzake: ba-
ta,EvolekOtegirieginzionelkarrizketamuseankartamarka-
tuekin jokatzea bezala dela. ETAri buruz mintzatzerakoan,
zelaia markatuta dago, eta arbitroa eta diziplina komitea
erosiak. Ez da moralaren kontua, saldu nahi diguten beza-
la; botereareneta indarrarenkontuada.ETAgai erlijiosobat
bihurtu du Espainiak, gaizkiaren sinonimo bat, eta horrek
arrazionaltasunguziabaztertzendu.ETAezindaulertu,ezin
da kontestualizatu, ezta ETAk berak egindako zerbait kriti-
katzekobadaere.Etahori egitenduena, zigortuta.Arauho-
riekin moralki gainetik kokatu nahi izatea tranpa egitea da.
Eta, bertze konklusioa da ETB1eko elkarrizketak Espaini-
an eta Euskal Herriko erdal munduan izandako oihartzun
nuloa.Evoleri loreakbotaetaOtegi larrutuondoren,kazeta-
rieta iritziemaileerdaldunhorientzateuskarazkoelkarrizke-
ta ez da existitu ere egin. Haiek konturatu gabe, euskal ga-
tazkaren bertze aldemingarri bat adierazi dute horrela: He-
goEuskalHerrianbadelasektorebatkulturalki jantzia,forma-
zio akademikoduna, politikaren egunerokoa jarraitzendue-
na, iritzi sortzailea izan nahi duena eta, beraz, ardura sozi-
al bat daukana, baina, aldi berean, bertako hiztunei eta
hizkuntzan egiten den bizitzari bizkarra emanda bizi dena.
Eta jarrera horrekin, niri zaila egiten zait jende hori moralki
gainetik dagoela sinistea. Evoleren galdera tranposoetan
tranposoena honakoa izan zen: “Merezi izan al du hainber-
tzeko minak honaino ailegatzeko?”. “ETAk eragindako mi-
nak” erran nahi zuen, ulertzen baita denok pentsatu behar
dugula ETA izan dela arazoaren sorburu eta erantzule ba-
karra. Zeinek erantzunen lioke “bai”, ezta? Galdera itzuliko
diogu: “Merezi izan al du hainbertzeko minak Espainia in-
darrez elkartuta mantentzeko?”.

Otegiri elkarrizketa

Mikel RODRIGUEZ LANDA
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Kolaborazioak

Ez dakit zu baina ni asperturik nago, asper-
asper egina. Motiboaren zatiren baten bate-
an nirekin bat etorriko zarelakoan... Estatua

gobernatzeko berriro hauteskundeak deituko di-
tuzte eta deus gutxi argitzen duen matraka aditu
behar izanen dugu, guk ordaindutako paper erge-
lez josiko gaituzte, kartelak eta soinuak nonahi,
eztabaidak…etaerabakibeharkodugunori eman,
ematera joan,… eta ondoren? Beti bezala?
Baliogarria izan daitekeen zerbait ikasi dugu?
Agian pare bat gauza:
1-Politikariekesatendutenez,politikariekinezdai-
teke fida. Beraien alderdikoak ez direnek deabru
itxurahartzendute,gezurti, berekoi,… (bururaeto-
rriko zaizun edozein astakeria gehitu dezakezu)
izaten dira eta, ondorioz, botere eta gobernutik u-
rrun mantentzea hobe. Hori bai, besteaz ari baga-
ra. Alderdi guztietako politikari bakoitza demokra-
ziaren alde, egoera ekonomikoa eta soziala mol-
datuetakonpontze-
ko gaitasuna eta
konpromisoarekin
agertuko zaizu. Eta
botoa eskatuko.
2- Den denek ura
baino gardenagoak
izanen direla alda-
rrikatuko dute. Eza-
gutudugun lapurren
dantza ezagututa,
nola erabaki?
Edozein ideologia,
sinismen eta helbu-
rudituzulanirekinbat
etorriko zarelakoan:
kontrolpean eduki
behar ditugu. Zaila
da.Duguntresnaba-
karra boto tzar hori
da, papertxoa. Or-
dea,hortikateratzen
dute, ematen diegu, lana, soldata eta botere itxu-
ra lortzeko bidea. Erabili dezagun. Urtero ogasun-
teknikarien azterketa sakona, indartsua, pasa eta
gaindidezatela. Jendarteratua izanbeharkodage-
ro,honetanpribatutasunabaztertuz.Esparruguztie-
tan egin duten lana neurtzeko urteko txostena ere
egin eta argitaratu dezatela, euren boto-emaileek
eta ez-emaileek irakur ahal izateko. Zenbat iraku-
rriko dute/dugu? Gutxi batzuk nahiko izanen dira,
ordea, zerbait iluna balego salatzeko, hedatze-
ko,… behar bada hurrengo botoa zalantzan jar-
tzeko, ematerakoan zehatzago neurtu ahal izate-
ko.
Esneketariaren ipuina badirudi ere, nork daki?Gu-
rea betetzen badugu, lor liteke.

Politikarien kontrola

Juainas PAUL ARZAK

«Estatua
gobernatzeko berriro
hauteskundeak
deituko dituzte eta
deus gutxi argitzen
duen matraka aditu
behar izanen dugu,
guk ordaindutako
paper ergelez josiko
gaituzte, kartelak eta
soinuak nonahi,
eztabaidak… eta
erabaki beharko dugu
nori eman, ematera
joan… eta ondoren?
Beti bezala?»
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Paronama polita
guria!
Deñe ABUIN (Denon Bat
Merkataritza Federazioa)

Azeesperantza...kri-
sialdia, on-line salmen-
tak, merkataritzagune-
ak… Zenbat genituen?
7? 8? Zaila dugu irau-
tea, baina, horrela se-
gituz gero, ez dugu lu-
ze iraunen. Orain, horri
gehitu behar dizkiogu,
gukdakigulabehinikbe-
hin, gure inguruan 3
Mercadona (Irunen,
OiartzunenetaAñorgan)
eta IKEA bat Iruñean.
Orain arte, janaria,

bazarra, drogeria eta
arropak ziren, eta, ora-
in, altzariekin, dekora-
zioarekin eta lorategiko
gauzekin osatu behar
dugu. Eta horren ingu-
rura,bertzebatzuketo-
rrikodira, eta, 10-15ur-
teren buruan, batzuk
kendu eginen dituzte,
bainaegiaztatudenada
urtero saltoki ttiki asko
desagertzen ari garela.
Gu ez gaituztemultina-
zionalek mantentzen
bizirik. Gumerkataritza
tikki eta ertaina gara;
herriak bizirik manten-
tzendituztenak; zergak
hemen, Nafarroan, or-
daintzen dituztenak.
Nonordaindukoditube-
re zergak IKEAk?
Beti kontatzen digu-

te zenbat lanpostu sor-
tu behar dituzten; 250

lanpostu,diotenez.Bai-
na ez dute inoiz erraten
zenbat lanpostu finko
suntsitzendituzten.Eta
250 horiek kalitatezko
lanpostuak izanendira?
Gure lan-eta familia-bi-
zitzabateragarri egitea-
ri buruz mintzatzen se-
gituko dugu; hagitz on-
gi gelditzen da hautes-
kunde-programetan.
Gobernuak merkatari-
tzattikiari lagundukoba-
lio handiari laguntzen
dion bezala, merkata-
ritza ttikian ere lanpos-
tu gehiago sortu ahal
izanen genituzke.
Lehenagobatzuk zi-

ren; orain, bertze ba-
tzuk.Hauteskunde-ga-
raietan,denaktoki-mer-
kataritza sustatzen
agertzen dira; filosofia
eta ekonomia- eta gi-
zarte-eredu sostenga-
rri bat babesten dute:
herri biziak, dinamiko-
ak, zerbitzuekin, herri-
tarren ongizatea lehe-
nesten. Baina, gober-
nura ailegatu orduko,
ALDAKETA DATOR.
Aurrekoenpolitikaeko-
nomikoberekinsegitzen
dute. Etabehin etaber-
rizaginduzituztenakbe-
te beharrean, gehiago
saiatzen dira laguntzen
multinazionalei, enple-
guasortzekopromese-
kin, dagoeneko enple-
gu finkoa duen merka-
taritza ttikiari baino.
Gurea bezalako es-

kualdeetan, ez dago

garraio publikorik he-
rritarrekeskualdebere-
ko bertze zerbitzu edo
saltokiak ezagutu ahal
ditzaten; ez omen da
errentagarria, baina
merkataritzagune han-
dieibus-geltokiaere jar-
tzen diete.
Herriakhustueginen

dira merkataritza eta
zerbitzuak herrigunetik
kanpo eramaten badi-
ra; oreka bat lortzen ez
bada,desastrebatger-
tatuko da, eta lo egite-
ko bakarrik balio duten
herrietanbizitzenbuka-
tukodugu.Horixe ikus-
tenahalduguparezpa-
re.
A ze panorama! Bai,

hau ez da ALDAKETA,
DEZEPZIOA baizik.

Erasorik ez!
Erantzunik gabe!
Ainara GAZTELU GARDE
(Baztango Bilgune Femi-
nistaren izenean)

Eguzkiak berotzea-
rekinbatera, ailegatzen
zaizkiguherrietakobes-
tak. Baztanen, Irurita-
koak dira udako ibilbi-
dearihasmentaematen
diotenak.
Gureherrietakobes-

tak eguneroko bizimo-
duaren isla dira. Egun,
hierarkia anitzak, bote-
re harremanak, diskri-
minazioak, rol banake-
tak, eta oro har, hege-
monikoak diren gizon
etaemakumeirudiak in-
dartzen dituzte.
Ikusibertzerikezdu-

gu gure herrian gerta-
tzen dena. Etxe gehie-
netan, emakumeak di-
ra besta egunetan baz-
kari goxoak prestatu,
ontziakgarbitu,arropak
lixatu eta umeak, xaha-
rrak…zaintzendituzte-
nak. Plazetan berriz,
harri jasotzen, pilotan,
kontzertuetan, mutil
dantzetan…. Gehiene-
tan eta gehienbat gizo-
nezkoak izaten dira.
Hau guztia gutti ba-

litz, zer erranik ez besta
giroan,plazan,ostatue-
tan, txosnetanedoetxe-
rakobidean,emakume-
ok babosoengandik ja-
san behar ditugun be-
girada lizunak, ipurdieta

titi ukitzeak, piropoak,
pelmadak, intimidazio-
ak… edoetabortxake-
tak.
Jakinbadakigu, era-

so hauek ez direla ger-
takari isolatuak; egun,
oraindik jendarte ma-
txistaetaheteropatriar-
kalbateanbizigarensei-
nale nabarmenak ber-
tzerik ez dira, hortaz,
errora, sustraira jotzea
beharrezkoa da, eraso
hauek generoaren ara-
berakobotereharreman
batzuen baitan koka-
tzeko. Aspaldi salatzen
ari gara indarkeria se-
xista egiturazkoa dela
eta bizitzako esparru
guztietan jasatendugu-
la.
Hortaz,Baztangobil-

gune feministakaurten-
go udarako, herrietako
bestetan erasoen kon-
trako protokoloa mar-
txan paratu nahi du.
Horretarakoezinbertze-
koa da herritarrekin el-
karlanean aritzea eta
erantzukizunaetaardu-
rak konpartitzea. Ho-
rrela, salatugabekoeta
erantzunik gabeko era-
sorik izan ez dadin…
Karrikak, gauak eta

bestak gureak ere ba-
direlakoz eta jadanik
nazkatuakgaudelakoz.
Erasorikez!Erantzu-

nik gabe!
Bestaparekideenal-

de. Gora borroka femi-
nista!

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



ttipi-ttapa | 661 zk.

2016.05.05 IRITZIA | 9

Prentsatik bildutakoak

«Denbora aurrera
joaki, ikasten joaten
zara, eta hobeto egi-
ten dituzu gauzak, eta
orain ere horretan ari
naiz. Nik hala uste dut
behintzat. Beraz,
espero dut diskoan
nabarituko dela zer-
baitetan hobetu duda-
la, eta diskoa bera ere
hobea dela. Edozein
lanetan bezala, egiten
duzuna hobetzen joa-
teak du garrantzia, eta
hortik bizi ahal
izateak».

PETTI
Berako musikaria
BADOK 2016.04.12

«Bietatik dauka talde-
ak, lotzen gaituzten
kateak askatzeko
behar bat, oihu bat,
eta gauzak kontatze-
ko gogoa»

«Hasieran bertsioak
jotzen hasi ginen,
gure kanta batzuk
tartean. Pixkanaka
gure kantak bakarrik
jotzera pasatu gara
eta konturatu gara
jendeak berdin
gozatzen duela. Hori
da guretzat ederrena»

KATEZ taldea
Leitzako musikariak
GAUR8 2016.04.09

Nor da Goiatz Iturbide?
Etxalarko gazte kirolzale eta bes-
tazale bat.
Nolatan piztu zitzaizun surfera-
ko afizioa?
Ttikitatik gustatu izan zait baina
duela bi urte, urtero Hossegorren
ospatzan den surfeko munduko
ligako proba bat ikustera joan nin-
tzen eta orduanpentsatu nuenho-
ri egiten saiatu behar nuela.
Zein da taula gainean
zutik mantentzeko
sekretua?
Kirolguztietanbeza-
la orduak sartzea.
Zenbat ur trago egin
behar dira olatu bat
hartzerako?
Hasieran
aun i tz e ta
orainereba-
ten bat bai!
Etxalarrek
ez du itsa-
sorik...
Ez du ez...
eta aunitze-
tan Hendaia
edo Donos-
tiara joateak
pereza ema-
ten du baina
beno... behin

tabla kotxean sartzen duzularik...
Bertze afiziorik baduzu?
Bai, BMXan ibiltzen naiz eta es-
kiatzea ere aunitz gustatzen zait.
Zer ematen dizu bakoitzak?
BMXak lagunekin ongi pasatzea
eta leku berriak ezagutzea batez
ere. Surfean aritzearen hoberena
naturarekin kontaktuan egiten den

kirol bat dela da.
Bestarako lekurik
aproposena?
Etxalar dudarik
gabe.
Oroitzapen
onak ekar-
tzen dizkizun
kantu bat?
Su ta gar tal-
dearen Itxa-
ropena.
Gorrotatzen
duzun ani-
malia bat?
Sugeak,
betitik gorro-
tatzen ditut.
Amets bat…
Bat?Lagune-
kin Australia-
r a j oa tea ,
tablarekin eta
BMXaz goza-
tzeko.

11 galdera labur

� Goiatz ITURBIDE � Etxalarko surflaria
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Bertako Musika
Eskolakoekin
batera,
Alemania,
Herbehereak,
Austria eta
Valentziakoek
parte hartuko
dute

TTIPI-TTAPA
Euskal Herriko eta

atzerriko hainbat musi-
kaeskolekinbaterapar-
te hartuko dute Berako
Isidoro Fagoaga Udal

Musika Eskolak eta Le-
sakakoMusikaEskolak
EMUSIK 2016 jaialdia-
renbaitan.XII. aldizegi-
nen den Europako Mu-
sikaEskolenJaialdiada
EMUSIKetahorrenbar-
neeginendirenekintzen
artean, bi kontzertu
emanen dituzte Beran
eta Lesakan.
Maiatzaren 6an, or-

tziralean, 17:00etatik
20:00etara Toki Onako
patioaneginendendoa-
ko kontzertuan Berako
Musika Eskolakoekin
batera, Alemania, Her-
behereak, Austria eta
ValentziakoMusikaEs-

kolekparte hartukodu-
te. Aipatzekoa da, Be-
rako Musika Eskolako
ikasleekin batera, Be-
rako Abesbatzak eta
herrikoBandakerepar-
te hartuko dutela. Gai-
nerakoan, Alemaniatik
40 musikariko orkestra
etorriko da, Austriatik
jazz-band talde bat,
Herbehereetatik harpa
joko duen jazz-taldea
eta Valentziatik 28 mu-
sikari gazteko taldea.
Euria eginez gero, Al-
tzateko frontoian egi-
nen dute emanaldia.

Biharamunean, be-
rriz, larunbatean11:00-
etan, talde hauek Le-
sakakoHarriondoanes-
kainikoduteemanaldia,
herriko musika eskola-
koekin.
AunitzdiraEMUSIK-

en baitan parte hartuko
duten musika eskolak.
Gipuzkoa,Nafarroa eta
Bizkaiko musika esko-
lekin batera, Bulgaria,
TxekiarErrepublika,Da-
nimarka, Estonia, Fin-
landia, Frantzia, Espai-
nia, Herrialde Katala-
nak, Alemania, Hunga-

ria, Italia,Letonia,Liech-
tenstein, Luxenburgo,
Norvegia, Austria, Po-
lonia,Eslovakia,Suitza,
SuediaetaHerbeheree-
tatik etorritakoak ariko
dira.
Bertzalde, maiatza-

ren 6an, goizez, Bera-
ko eta Lesakako Musi-
ka Eskolakoek Donos-
tiako IlunbeAretoanegi-
nen den kontzertuan
parte hartuko dute.
ETBk grabatuko du
emanaldi hori etamaia-
tzaren 14an emitituko
du,ETB1en,22:00etan.

BERA

KULTURA � MAIATZAREN 6 ETA 7AN

Emusik
jaialdiaren baitan
kontzertuak
izanen dira Beran
eta Lesakan

UTZITAKO ARGAZKIA

Emusik jaialdian parte hartuko duten Euskal Herriko musika eskoletako ordezkariak.
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GIZARTEA � APIRILAREN 30EAN EGIN DUTE

Garai bateko
azienda feria
berreskuratu dute
Erakusketa,
bazkaria eta
baserriaren
egoerari buruz
hitzaldia izan
zuten

TTIPI-TTAPA
Garai batean Beran

ere azienda feriak egi-
ten zituzten, Zigardibe-
reko Dolores Errando-
neakutzitakogoitikoar-
gazkian ageri denez.

Hain zuzen, San Este-
ban elizatik eliza alde-
rakomalda igotzenage-
ri daZigardiberekomo-
rroia, behia eramaten.
Zenbat agiri eta datu-
ren arabera, 1935 urte-
an egin ziren azken al-
diz feriak. Bada, orain,
berreskuratzekoasmoz,
herritar batzuketauda-
lak antolatuta azienda
etaproduktuenerakus-
keta feria egin dute la-
runbat honetan.Goize-
an aziendak eta bertze
produktuak ikustekoau-

kera izan zen kiroldegi-
ko zabaldegian eta
bazkariarenondotik,ba-
serriaren egoera eta
etorkizunaren inguruan
arituzirenArizkungoMi-

kel Altzuart, Nabastu-
rengo Gabriel Errando-
nea eta Sunbillako Li-
zun gasnategi-
ko Arkaitz Vi-
cente.

BERA
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Ba al zenekien
Mugaz Gain Antzerki Jaialdia eginen da dato-
zen asteetan. Maiatzaren 12 eta 13an DBHko
ikasleen txanda izanen da eta hilaren 19 eta
20an, Lehen Hezkuntzakoena.

?

ARGAZKIAK: MAIANE SANCHEZ ETA JAVIER YARNOZ

Maiane Sanchez Peruarena herritarrak irabazi du ‘Irakurketa instant batean’ lehiaketa
Herri Liburutegiak eta Kultur Batzordeak antolatutako Irakurketa instant batean argazki lehiaketako epai-
mahaiak saridunak jakitera eman zituen apirilaren 22an liburutegian izandako ekitaldi berezi batean. Maia-
ne Sanchez Peruarena, 14 urteko beratarrak, Edan nazazu lanari esker (ezkerrean) irabazi du lehen saria
(e-book bat), Iruñeko Javier Yarnoz Sanchezek lortu du bigarren saria (liburu sorta bat)Adaptado a los tiem-
pos lanarekin (Eskuinean). Lan saridunak ikusgai daude liburutegian maiatzaren 6ra arte.

Antzerkia
maiatzaren 14an
Artedrama eta Huts
Teatroa taldeen esku-
tik Etxekoak antzezla-
na ikusgai izanen da
maiatzaren 14an, la-
runbatarratseko8etan
Kultur Etxean. Berako
Euskara Batzordeak
eta Bortzirietako Eus-
kara Mankomunitate-
ak, Kultur Batzordea-
renetaNafarroakoAn-
tzoki Sarearen lagun-
tzazantolatutakoema-
naldira sartzeko 6 eu-
ro ordaindu behar da.

Musika eskolaren
emanaldiak
Isidoro Fagoaga Udal
MusikaEskolakentzu-
naldiak antolatu ditu
hilabete osoan. Maia-
tzaren 13an pop-rock
entzunaldia izanendu-
te, hilaren 17an haize-
instrumentuko entzu-
naldia, 18an gitarra
entzunaldia, 20an tri-
kitixa-akordeoi entzu-
naldia, 24anpiano en-
tzunaldia, 25ean per-
kusio entzunaldia eta
31n biolinarena. Ema-
naldiguztiak18:00etan
izanendiraMusikaEs-
kolan, lehenbizikoa
izan ezik (17:00etan).

Felix Errandonea
Memorialerako
boluntario bila
Ma ia t za ren 29an
XXXIX. Felix Errando-
nea Memoriala egite-
koa da, arratsaldeko
5etan hasita. Txirrin-
dularitza proba hau
gauzatzekobolondre-
sak behar ditu Gure
Txokoakbidegurutze-
etan laguntzeko edo-
ta moto enlaze lane-
tan ibiltzeko.Prestbal-
dinbazaude,bidali ize-
naguretxokoaelkartea
@gmail.comhelbidera
edo 626 309438 tele-
fonozenbakian(whats-
app edo sms bidez).

� FLASH

UTZITAKO ARGAZKIA

XX. mende hasieran, behia plazara eramaten Zigardibereko
morroia, San Esteban karrikan, Txantre Fondaren ondoan.



Ekonomikoki
eta ekologikoki
sistema onena
dela uste dute
sustatzaileek

Aitor AROTZENA
Auzo konpostarako

etxolak kentzea eraba-
ki du Udalak. Hori ez
gertatzekosinadurabil-
keta kanpaina egin du
Lesaka Auzo Konpos-
taren Alde taldeak eta
udaletxean eta Bortzi-
rietako Hondakin Man-
komunitateanaurkeztu-
ko dituzte egunotan.
Herrian 248 familiak

egiten omen dute auzo
konpostaeta158ketxe
konposta, «borondatez
eta inorikalterikeginga-
be». Taldearen errane-
tan, sistema horrek al-
de onakbertzerik ez di-
tu, «ekonomikoak, da-
goen sistema merkee-
na delako baita ekolo-
gikoakere , sortzenden
zabor kopurua aunitz
jausten delako».

III. Salvador Yanci
Memoriala
Salva Yanci zenaren

omenez hirugarren al-
diz zikloturista martxa
antolatuduBetiGaztek
maiatzaren8an. Igande
goizeko9etanabiatueta
112km.ko ibilbideaosa-
tukodutetxirrindulariek.

Avilako abesbatza
Giltzarri Abesbatza-

ren20.urteurrenekoeki-
taldien, Avilako Arenas
de San Pedroko Voces
de Gredos eta Ainhoa-
ko Atsulai abesbatze-
kin topaketaeginendu-
temaitzaren7an,20:30-
ean komentuko elizan.

Foruei buruzko
hitzaldia
Nafarroakoforueieta

1893koGamazadaribu-
ruzko hitzaldia eskaini-
koduMariadelMar La-
rraza Nafarroako Uni-
bertsitateko irakasleak
hilaren13an,19:00etan
pleno-aretoan.
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GIZARTEA � MAIATZAREN 2AN BUKATU ZEN FIRMAK EMATEKO EPEA

Auzo konposta etxolak ez
kentzeko sinadurak bildu dituzte

ARGAZKIA: A. AROTZENA

150 ahots Haur Kantarien Topaketan
Giltzarri Abesbatzaren 20. urteurrenaren baitan Haur Kantarien Topaketa egin
zuten apirilaren 16an San Martin elizan. Imanol Elizasu zuzendariaren errane-
tara, 6 urtetik goitiko Baztan-Bidasoaldeko 97 neska mutikok parte hartu zu-
ten topaketan, baita Errenteriako Zariatxo abesbatzako bertze 50ek ere.

ARGAZKIA: A. AROTZENA

Tantirudantza jaialdi arrakastatsua aurten ere
Tantirudantza jaialdiak kasik 200dantzari ttiki bildu zituen apirilaren 17an.Herri-
koTantirumairudantza taldeko90bat neska-mutikoekinbatera, ZumaiakoTxo-
ri txiki, Getariako Gure Txeru eta Tolosako Udaberrikoak aritu ziren.

Nafarroako
futbol-8
selekzioarekin
hirugarren
Hamar urte bertzerik
ez baditu ere, Nafa-
rroako12urtezbehei-
tikoselekzioarekinEs-
painiako autonomia
arteko txapelketan
parte hartu du Iraia
Etxartek.Lehenbiziko-
faseko hiru partidak
irabazi zituzten Kana-
riak Uharteak, Errioxa
etaKantabriaren kon-
tra, baita final laurde-
netakoaere,Valentzia-
ren kontra. Finalerdi-
an, txapeldun izanzen
Madrilen kontra ber-
dindu egin zuten, bai-
na penaltietan galdu.

Pertsonaia
Iraia ETXARTE TELLETXEA



Alde batetik bi
sorosle eta
bertzetik bi
pertsona
kontratatuko
dira ostatua eta
sarrerak
kontrolatzeko

Irune ELIZAGOIEN
Urteetan ez bezala,

aurtengoanbereizi egin
dirakontratazioak;alde
batetik, bi sorosle kon-
tratatukodirasorosle la-
netanaritzekosoiliketa
bertzetik, pertsona bat
edo bi kontratatuko di-
ra ostatua eta sarreren
kontrola eramateko.
Modu honetan, soros-
leekegun libreak izanen
dituzte txandan arituko

baitira lanean.Garbike-
tak,aste tartean,Gizar-
te Zerbitzuetatik hartu-
ko den pertsona batek
eginenditu; asteburue-
tan,berriz,sorosleeketa
ostatu-hartzaileek egin
beharko dituzte garbi-
keta lanak. Informazio
gehiago Etxalarko web
orrian argitaratuko da.

Larraburuan urteko
batzar orokorra
Apirilaren 17an egin

zuen Larraburua jubila-
tuen elkarteak urteko
batzar orokorra. Joan
denurtekoegoeraeko-
nomikoa eta burutako
ekintzakaztertu,etaaur-
ten egin beharreko eki-
taldien plangintza azal-
duzuten.Zuzendaritzan
ezdaaldaketa-
rik izan.
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Igerilekuetan
sorosle eta
ostatuan lanean
aritzeko deialdia

ETXALAR
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ARGAZKIA: IBON ERRAZU

Iñaki Perurenari omenaldia
Apirilaren 17an omenaldi xumea egin zitzaion Iñaki Perurenari Aian. Horren ha-
rira Peru harri txapelketa burutu zen, Iñaki beraren harriak erabiliaz. Aimar Iri-
goien, Inhar Urruzuno, Aimar Galarraga, Mikel Lopetegi eta Josetxo Urrutiare-
kin batera Xabier Ariztegi Santxin etxalartarra ere bertan izan zen.

ARGAZKIA: LANDAGAIN ESKOLA

Landagain eskolako ikasleak Isaban
Apirilaren 11ko astean Landagain eskolako 5. eta 6. mailako ikasleek, Bortzi-
rietako ikastetxe publikoko adineko ikasleekin batera Izaban izan ziren Aste zu-
riaz gozatzen. Goizero El Ferial aldera igo ziren eskiatzera eta arratsaldez ber-
tze zenbait ekintza egin zituzten Izaban eta Erronkarin.

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

‘Batek daki’ ETB1eko saioan Etxalartarrak
Apirilaren 22an Milagros Indaburu, Xanti Elizagoien eta Itsaso eta Irune Eliza-
goienek Aitziber Garmendiak aurkezten duen Batek daki saiorako grabaketa
egin zuten Etxalarren. Teknologia berrien inguruan grabatutako saio hau,
okerrik ezean, maiatzaren 12an eskainiko dute 22:15ean ETB1n.

Ba al zenekien
EtxalarrengrabatutakoHerri txiki, infernuhan-
di ETBko saioa kultur etxean eskainiko dute-
la maiatzaren 13an, arratsaldeko 7etan.

?
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Larunbat hone-
tan, 19:00etan
bilera izanen da
elkartean

Nerea ALTZURI
Heldudenmaiatzaren

13, 14 eta 15ean, men-
diarekin loturiko hainbat
ekitaldi eta jardueraosa-
garri izanen dira.

MAIATZAK 13, ORTZIRALEA
• Xumar Altzugarai lesa-
karrak ekoitziriko Benan
mendiaarnasdokumen-
tala ikusgai izanen da,
21:00etan Baskulan.

MAIATZAK 14, LARUNBATA
• Arantzako I. Mendi
Lasterketa. 10:00etan
abiatukodaeta16,7kilo-
metrokoluzeraeta1.200
metrokomaldaduenibil-
bidea izanen du. Illurdi,
Ekaitza eta Ibintza men-
dietakokaxkoetanbarna
pasakodira lasterkariak.
Lehenbizikohiruema-

kumezko nahiz gizonez-
koentzat izanen dira sa-
riak.Lehenengosariatxa-
pela eta 120 euro; biga-
rren saria 80euro, etahi-
rugarren saria 50 euro.
Xabier Zubieta saria ere
izanenda,Ekaitzakoton-
torretik pasatzen den le-
henbiziko lasterkari bor-
tziriarrarentzat. Arantza-
koproduktuekinhornitu-
rikosaskiakerezozketa-
tukodiraparte-hartzaile-
en artean.
Aitzinetik izena eman

behar dawww.menditzu
lia.com edo www.kirol
probak.com-en.200las-
terkari onartuko dira.

• 18:30ean, eskoletako
gimnasioan,mendilaster-
keten inguruko solasal-
dia izanen da Aritz Egea
eta Oihana Kortazar las-
terkariekin.
• Arratsaldeanhaurren-
tzako jolasak izanendi-
ra frontoian.
• 20:00etan Keu Agirre-
txe&FignuhExperience-
renkontzertua izanenda
Aterpen.

MAIATZAK 15, IGANDEA
• Arantzako VIII. Men-
di Itzulia eginen da.
07:00-07:30ean abiatu-
ko den ibilbideak 26 ki-
lometro inguru ditu eta
1.600metrokomalda.Zi-
nez, inguru paregabee-
kingozatzekoaukera:Izu,
Ibintza, Ekaitza, Illurdi,
Mendaur (aukeran), Ze-
puru,Bulatxiki...Egunbe-
reanedoaitzinetikereize-
na eman da i teke ,
www.menditzulia.com
webgunean.
MendilasterketaEkai-

tza Elkarteak eta Udalak
antolatu dute eta Mendi
Itzulia, berriz, Ekaitza El-
karteak.BabesleakNafa-
rroakoMendiFederazioa,
Martiko, Berria eta Trail
dira. Herriko eta inguru-
ko hainbat komertzio,
ostatu, jatetxe eta zerbi-
tzuk ere lagundu dute.
Apirilaren23an,men-

diarenasteburuanlanegi-
tekoprestdirenbolunta-
rio andana bildu ziren
EkaitzaElkartekobileran.
Larunbathonetan,maia-
tzak 7, bertze bilera bat
eginenda19:00etan.Ba-
koitzak hartuduenardu-
rarenzehaztapenakema-
nen dituzte.

KIROLA � MAIATZAREN 13TIK 15ERA

Mendiaren inguruko
astebururako
prestaketak
aitzineratuak dira

ARGAZKIA: RAUL IPARRAGIRRE

Txorien kantak aditzen
Iazbezala,Bidazikantolatuta, txorienkantakezagutzekoaukeraizanzenapirilaren
23an. Mikel Olano Gipuzkoako Aldundiko basozain adituak gidatuta, haur zein
helduak erne egon ziren azalpenak aditzen. Aterpen aurkezpen bat egin zuen; ba-
koitzak zein txoriren kanta aditu nahi zuen aukeratu eta ondotik, Bordaxuriko erre-
ka aldera ateraldia egin zuten. Parte-hartzaileak hagitz gustura egon omen ziren.

ARGAZKIA: IGOR UGALDE

Auzolanean Ekaitzako tontorrean
Argazkiko kuadrilla honek txukunaski utzi zuenEkaitzako tontorra apirilaren 16an,
Udalak deitutako auzolan deialdiari erantzunez. Ikurrina paratzeko harriak pilatu
eta makil berria paratu zuten. Orain, ikurrina paratzea bakarrik falta da.

ARGAZKIA: ARANTZAKO ESKOLA

Aste xurian eskiatzen
Bi urtetik behin egin ohi den bezala, 5. eta 6. mailako neska mutikoak elurretan
ibili ziren Izaban joan den apirilaren 10etik 15era. Eguraldi ona izan zuten ia egu-
nero. Esperientzia paregabea izan omen da.



HERRIZ HERRI | 15
ttipi-ttapa | 661 zk.

2016.05.05

Nafarroako
txapelketa
izateaz gain,
Euskadiko
Openerako
puntuagarria
izanen da

TTIPI-TTAPA
Xabi Telletxea zena

gogoan,aurtenereBTT
edomendi bizikleta jai-
tsiera antolatu du Igan-
tziko Biltoki Elkarteak.
Maiatzaren14aneginen
da eta aurtengoa sei-
garren aldia izanen da
Xabi Telletxearen ome-
nez, nahiz eta berez,
2002an egin zen lehen
edizioa. Aipatzekoa da
Nafarroako Txapelketa
izanendelaetagisabe-
rean, Euskadiko Ope-
nerako ere puntuaga-
rria izanen dela.
Goizean entrena-

menduak eginen dira,
09:00etatik 12:30era.

Eta lehen txanda edo
manga 15:00etan hasi-
ko da.
Informazio gehiago-

rako 608 935282 tele-
fonora deitu edo igan-
tzikobiltoki@hotmail.com
helbide elektronikora
idatzi.

Frontoia estaltzeko
lanak
Udal pilotalekua es-

taltzeko lanen lehen fa-
sean hasiak dira. Ze-
hazki, ezker paretaren
gibeleko aldea estaliko
dute, euriaz eta haize-
azbabestekopanelba-
tzuk jarriz. Conslau
enpresa hasia da lanak
egiten, 75.300 euroko
aurrekontuarekin. Hila-
betea bukatu baino le-
hen lanhauekbukatzea
espero dute. Lehen fa-
sehonenondotik,biga-
rren fasea geldituko li-
tzake, hain zuzen ere
errebotealdekoetahar-
mailen aldeko zati bat
estaliz.

KIROLA � MAIATZAREN 14AN

Xabi Telletxearen
omenez BTT
jautsiera prest du
Biltokik aurten ere

IGANTZI

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA

Auzoetako seinaleak
Aurten, Udaberriko bestetako merkatuan bilduko den dirua banatu eginen da.
Erdia auzoen errotulazioa akautzeko izanen da, herriko eta Berrizaungo pane-
lak egitea falta baita. Bertze auzoetan dotore gelditu dira seinaleak.

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA
Ezker paretaren gibeleko aldea estaltzeko panelak jartzeko lanetan hasiak dira. Maiatz
hondarrerako bukatuko dituzte lanak.
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BAZTAN-BIDASOA

Iruritako
Jauregiartea
ostatuan eta
Doneztebeko
El Cafén

TTIPI-TTAPA
Ardo eta sagardoen

etaBaztan-Bidasoalde-
ko produktuen dasta-
keta ikastaroak eskain-
tzen hasi da ortziralero
Sunbillako Irauli enpre-
sa Iruritako Jauregiarte
Ostatuan eta Donezte-
beko El Café ostatuan.
Enologian aditua den
Irauliko Joana Hernan-
dorenasunbildarrakzu-
zendurik,Nafarroakoar-
doa,euskalsagardona-
turalaetaBaztan-Bida-
soan ekoiztutako jaki-
ak dastatu, hobe eza-
gutu eta zentzumene-
kin jolaseanaritzekoau-
kera eskaintzen da.

Eskualdean erabat
berria den proposame-
na luzatzen du horrela
Nafarroako ardo eta
Gipuzkoako sagardo
bilduma berezia osatu
duen enpresak. Irurita-
ko Jauregiarte ostatu-

an, apiri laren 29an,
maiatzaren 13eta 27an
eta ekainaren 17an es-
kainikodituzte ordu eta
erdiko iraupena duten
saioak,21:00etanhasi-
ta.Ordutegiberean,Do-
neztebekoElCaféosta-

tuanmaiatzaren6aneta
20anetaekainaren3an,
10ean eta 24an izanen
dira saioak.
Helduek 14 euro or-

daindu beharko dute
ikastaroan parte har-
tzearen truke (Baztan

Bidasoako kideentzat
12euro) eta5eurohau-
rrentzat. Izan ere, hau-
rrakdituztenfamiliekere
bertaratzekoaukera iza-
nen dute. Gurasoak
dastaketan dauden bi-
tartean, bertako edari,
bokadillo eta postrez
osatutako otordu txiki
bat eskainiko zaie. Hel-
dueidagokienez, Irauli-
renNafarroakoJatorriz-
ko Izendapeneko ardo
eta Gipuzkoako sagar-
do bilduma berezitik 5
ardoetasagardodasta-
tuko dituzte, baita Baz-
tan-Bidasoan ekoiztu-
riko produktu ezberdi-
nak ere: odolkia, gazta,
txistorra, marmelada,
barazkiak, intxaurrak…
Ikastaroak baino 24

ordu lehenago erreser-
batzea ezinbertzekoa
da, 615 730792 telefo-
noanedo info@irauli.org
helbide elektronikoan.

GIZARTEA � ORTZIRALERO, ENOLOGIAN ADITUA DEN JOANA HERNANDORENA SUNBILDARRAREN ESKUTIK

Sagardo, ardo eta bertako produktuen
dastatze ikastaroak ematen ditu Iraulik

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Irauli enpresako Haizea Destribats eta Joana Hernandorena.
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Maider PETRIRENA

Bosgarren kantu za-
har eguna ospatu zen
apirilaren 16an Arizti-
gainkanpinean.Bazka-
riederbatenondotiketa
kantuan, arratsaldea
oharkabeanpasazuten.
Guztira 70 bat abesti
kantatzeko aukera izan
zuten 75 bat lagunek,
giro ederrean, Angel
Mariezkurrena, Aitor
Ibarrarekin (tronpetaeta
ahotsa) eta Francisco
Santxotenaren (akor-
deoia eta ahotsa) la-
guntzarekin. Aurtengo-
an,gonbidatubereziba-
tenbisita izanzuten,be-
raiekin mahai inguruko
kantuetankantatzendu-
enKikoGartxitorenaere
etorri baitzen kantatze-
ra. Ilunabarrean Arizti-
gain kanpineko anto-
latzaileek hainbat lote
ederzozketatuzituzten.

Dantza egiteko ere
tartea izan zen, baita
afaltzekopintxoak jate-
koa ere. Angel Mariez-
kurrenakeskerrakeman
zizkienkanpinekoardu-
radunei eta musikariei,
eta Jaionek ere Angeli
eta bertaratutakoei es-
kerrakemanzizkien.Ai-
torrek ere eskerrak e-
manzizkionAngelMari-
ezkurrenari.Betikomo-
duan Xalbadorren He-
riotzean kantatu zuten,
egun ederrari akabaila
emateko.

Berako Mendi
Maratoi Erdian
Apirilaren 17an Be-

rako XII Mendi Maratoi

erdia jokatu zen. Jen-
detza izan zen bai ikus-
ten baita parte hartzen
ere. Sunbillatik Joseba
Gartzia,EnekoHerrera,
Iñigo Arrieta, Jon Ma-
ritxalar, AnaGomes eta
AzuCarrokpar-
te hartu zuten.

OSPAKIZUNAK � APIRILAREN 16AN

Giro ederra izan
zen kanpineko
kantu zahar
egunean

SUNBILLA

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Mikel Donearen bisita
Apirilaren17anAralarkoMikelDonearen irudiaeka-
rri zuten. Mezan ongietorria egin zitzaion eta on-
dorenetorri ezin izan zutenenetxeetaraeramanzu-
ten. Biharamun goizeko mezan agurtu zuten.

ARGAZKIA: GARI LARRABURU

Herritarrak Nafarroako judo txapelketan
Apirilaren 23an ere Mendillorrin, Nafarroako Kiro-
len Jokuetan 9 eta 10 urteko neska-mutikoek Ju-
do txapelketan parte hartu zuten. Horien artean,
Unax Larraburu, Eneko Ibarra eta Hodei Gastesik.

ARGAZKIA: ROBERTO ETA SILBIA

…eta sunbildarrak Europako Kenpo torneoan Urruñan
Apirilaren 23an Urruñan Kenpo Kaiko EuropakoTorneoa jokatu zen eta bertan
200 parte-hartzaile izan ziren. Horien artean bost sunbildar zeuden: Xuban Jau-
regi, Xabi Armendariz, Alberto Latasa, eta Ander eta Oihan Apeztegia.

Ba al zenekien
Apirilaren 23an Arraiozko Simplyn zozketatu
zenFordKAkotxeaSunbillakoNaiaraArretxea
Gorosterrazuri suertatu zaiola? Zorionak!

?

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA
Erran beharrik ez da, giro
ederra izan zutela.
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Eskulangileek
ere euren lanak
plazaratuko
dituzte
ortziralean

Marga ERDOZAIN
Aurrekourtetanegin

denbezala, aurten Mer-
katuko plazan IX. Aha-
ri Lehiaketa burutuko
da. Eguna borobiltze-
ko Malerrekako esku-
langileen erakusketa-
salmenta eta bertako
tratularien abere era-
kusketa antolatuko da.
Goizeko 11etatik

13:30etaraburutukoda
ahari lehiaketa.Epaima-
haikoek 6 sari banatu-
ko dituzte: 3 mutur go-
rrientzat eta bertze hiru
muturbeltzendako.Sa-
riak honako hauek iza-
nen dira. Lehendabizi-
koei 120na euro, biga-
rrenekoei70naeuroeta
hirugarrenekoei 50na
euro. Sari banaketa
13:30etanburutukoda.
Bitartean eta, goizeko
10etatik 14:00etara,
Malerrekakohainbates-
kulangileenerakusketa
izanenda.Aurtengo fe-
rian parte hartuko du-
ten artisauak honako
hauek izanen dira. Ur-
rozkoBittorianoArzua-
ga (artilea);Doneztebe-
ko Jose Luis Olaizola
(heraldika); Zubietako
Santiago Hualde (kai-
kuegile); Doneztebeko
Lourdes Goñi (etxeko
goxokiak, erroskillak);

DoneztebekoMaria Iru-
rueta (Kanutilloak); Oiz-
ko Carlos Mindegia
(gaztak); Zubietakotalo-
gileak, Joxepa Loiarte
eta lan taldea; Zubieta-
ko Fausti Juanikorena
(jantziak); Zubietako
MariaSalanueva (xabo-
iak); EratsungoMaluAl-
varez (zilarra)etaZubie-
takoAndrewSmith (ar-
gazkiak). Eguraldi euri-
tsua eginen balu esku-
langileenerakusketaeli-
zaatariraeramanenda.

Maiatzeko agenda
Dagoeneko Do-

neztebeko agendak 6
hilabeteko ibilbideaegi-
na du. Ekimen honek
fruitu politak eman ditu
eta heldu den udazke-
neraagurtubaino lehen
maiatzerako ere ekital-
di sorta aurkeztu du.
Ipuin txokoaren ema-
naldiak maiatzaren 10,
17, 24 eta 31n burutu-
ko dira. Hilabete hone-
tan azkeneko ipuin or-
dua ere burutuko da.
Maiatzaren 14an

dantzarenegunaeginen
da Rebeca eskolak an-
tolatua. Goizean Break
Dancemaster-classbu-
rutuko da eta arratsal-
deandantzaezberdinen
emanaldiak gozatzeko
aukera izenenduguher-
riko hainbat karriketan:
jazz,klasikoa,break,hip
hop… Dantzazgain, Iri-
sarri parkeak antolatu-
takobizikleta ibilbideak
eginen dira.
Maiatzaren 21ean

Bearzanaplazan apus-
tu berezia burutuko da
3.000 euro jokoan jarri-
koduena (hurrengoale-

an zehaztapenak ema-
nenditugu);maiatzaren
28an Malerreka Eguna
(Iturenen ospatuko da)

eta29anyoga jardunal-
di teoriko praktikoa an-
tolatuko da (Ilai, Angel
Gamioak bideratua).

OSPAKIZUNAK � MAIATZAREN 6AN

Ahari onenak
sarituko dituzte
Udaberriko Feria
egunean

DONEZTEBE

UTZITAKO ARGAZKIA

2015ean jaiotako haurrek badute bere zuhaitza
Argazkian ageri diren txikitxoek 2015eko kinta osatzen dute. Libe, Erika, Enea,
Aimar, Arane, Mikel, Enai, Ibai, Joana, Luka, Corina, Irati, Ainhoa, Cloe, Ander,
Adei, Iñigo, Igor, Saioa, Kaiet eta Javier dira. Auskalo etorkizuna zer izanen di-
ren! Hori bai, dagoeneko garbi dutena da Bordablankan gurasoek zuhaitz ba-
na landatu dutela. . Hemendik aitzinera, txikitxoek erronka anitz izanen badu-
te ere, zuhaitzak zaintzea ere erronketako bat izanen dute. Famili argazki ede-
rra, pasa den apirilaren 17an Bordablankan bizitutako unea ederra bezain hun-
kigarria gogorarazteko.

UTZITAKO ARGAZKIA

2015ean jaiotako haurrek badute bere zuhaitza
Osasuna futbol taldeak udan futbol kanpusa eginen du Donezteben eta hori
aurkeztera etorri ziren Oier Sanjurjo eta Miguel De las Cuevas jokalariak apiri-
laren 20anDoneztebeko zineman.Malerrekako200bat neska-mutiko, Lactura-
le enpresako Maider Irisarri, Jaime Sein Doneztebe futbol taldeko presidentea
eta hainbat entrenatzaile eta Xanti Uterga alkatea izan ziren ekitaldian. Norma-
lean Taxoaren egiten bada ere, aurten Nafarroako zortzi herritara ailegatuko da.
Zehazki, ekainaren 27tik uztailaren 1era, astelehenetik ortziralera, 09:0etatik
14:00etara, 4 eta 8 urte arteko haurrei zuzendutako txanda eginen dute herri-
an. Aurkezpenak, sinadurak eta neska-mutikoen galderei erantzun ondotik, Oi-
er Sanjurjok eta De las Cuevasek Osasunako bufandak eman zizkieten Do-
neztebe Futbol Taldeko entrenatzaileei.
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Talo
tailerrarekin
hasi eta
‘Putinen
guardasola’
antzezlanarekin
akituko da

TTIPI-TTAPA
Aurten ere egitarau

zabalarekin dator Do-
namaria-GaztelukoKul-
turTaldeak,Udalaren la-
guntzarekinantolatuta-
koKulturaldia.Maiatza-
ren 13tik 15erako aste-
buruan eginen da.

ORTZIRALA, MAIATZAK 13
•19:00etan talo tailerra

frontoian.Ondotik,be-
rendua izanen da.
• 22:00etan herrikoen-
dako mus txapelketa
ostatuan. Malerreka-
ko Eguneko finalera-
ko pasea jokoan iza-
nen dute.

LARUNBATA, MAIATZAK 14
• 11:00etan areto-fut-
bola frontoian: benja-
minakamenkontraeta
infantilakaitenkontra.
• 16:00etan txotxongi-
lo ikuskizuna,Gatz Ti-
tiritorto basatia, Mai-
tena Illarramendiren
eskutik.
• 21:30ean afaria He-
rriko Ostatuan eta
Estralurtar baten bu-
rutazioakmonologoa,

TelmoIruretarenesku-
tik.

IGANDEA, MAIATZAK 15
• 11:00etan egurrez
egindako jostailu eta
jokuak haur eta gaz-
tetxoendako, fronto-
ian.
• 16:00etan antzerkia
Donamariako Jaure-

gian: Putinen guarda-
sola,RamonAgirreeta

InazioTolosaaktoree-
kin.

OSPAKIZUNAK � MAIATZAREN 13TIK 15ERA

Egitarau
zabalarekin
dator aurten
ere Kulturaldia

DONAMARIA

UTZITAKO ARGAZKIA

Herriko Itzulia egin du Ibargoiara mendi taldeak
Donamariko Ibargoiara Mendi Taldeak denboraldiari hasiera eman dio dagoe-
neko. Martxoaren 19an Aiako Harrira joan ziren eta apirilaren 16an, azken ur-
tetan bezala, Donamariako itzulia egin zuten, 25 kilometroko ibilbidea osatuz.
25 bat lagun animatu ziren herriko mendietan ibiltzera. Hilabete bakoitzeko hi-
rugarren larunbatetan egingo dituzte ibilaldiak eta maiatzean Orhira (Otsaga-
bia) joateko asmoa dute.

UTZITAKO ARGAZKIA

Inazio Tolosa eta Ramon Agirre aktoreak.
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Herriko Etxeko
ganbaran
eginen dute

Arkaitz MINDEGIA
Nahiz eta bestetara-

kooraindikhilabeteba-
tzuk falta, lehenengobi-
leraren deialdia luzatu
dutegauzakantolatzen
hasteko. Hilaren 6an,
ortzirale ilunabarrean
izanen daHerriko etxe-
ko ganbaran

Egur loteak
Duela bi urte bezala

Udalak egur loteak es-
katzekoeskaintza luza-
tu die herritarrei. Ordu-
ko baldintza berdinak
izanen ditu aurtengo
deialdiak: egur loteak
etxeraino ekarriko dira,
7 tona inguru edukiko

ditu loteak, gehienez bi
lote eskatu ahalko ditu
bakoitzak...
Maiatzaren 4a da

azken eguna eskaria
egiteko, eguerdiko or-
dubiakbaino lehenuda-
letxean.

Hitzaldi
interesgarria
Pulunpa eskolan
Apirilaren 27an Pu-

lunpa eskolan Zergatik
galtzendugupazientzia
gure seme-alabekin?
izenburua zuen hitzal-
dia burutu zen, Guraso
elkarteak antolaturik.
Herrikoareneskutik izan
zen solasaldiak zalan-
tza aunitz argitu eta
lagungarria izanzen.Ur-
tean zehar hitzaldi-so-
lasaldiezberdinakburu-
tzen ari dira.

Kanpaldiak
Apirileko azken as-

teanhasietaekainabu-
katubitarte turistaketo-
rriko dira herrira. Eus-
kal herriko eskola eta
ikastoletako ikasleek
beraienkanpaldiaAba-
run aterpetxean eginen
dute. Euskal Herriko
probintzietako haurrak
etorrikodiraeuskal kul-
tura, inauterien miste-
rioa eta euskara lantze-
ra, Abarun aterpetxeak

kanpaldirako prestatu
dituenateraldi, taller, jo-
las, bestaz… goxatuz.

Btt lasterketan
burubelarri Sein
Astebururo hor ibil-

tzen da Jabier Sein be-
re bizikleta hartuz, han
eta hemen BTT moda-
litateko karreretan.
Hiru txapelketetanari

da, Rural Kutxako ko-
pan,EuskadikoOpene-
an eta Superprestigio

Vai Internazionalean,
Sub 23 kategorian.

Rural Kutxaren Ko-
parenbarrenean,maia-
tzaren 1ean Kaskanten
eginduen lasterketaren
ondotik,maiatzaren7an
Irunberrin eta maiatza-
ren29anJaurrietanate-
rako da; Euskadiko
Openean, berriz, maia-
tzaren 21ean Pasaian
eta Superprestigio Vai
InternazionaleanAlikan-
ten maiatzaren 15ean.

ITUREN

GIZARTEA � MAIATZAREN 6AN

Herriko bestak
prestatzen
hasteko lehen
bilera ortziralean

ARGAZKIA: PULUNPA ESKOLA

Pulunpa eskolako 5. eta 6 mailakoak kazetari
Pulunpa eskolako 5. eta 6. mailako ikasleek, Aitor Arotzena kazetariaren bisi-
ta jaso zuten apirilaren 19an eskolan bere lanbideaz ikasteko. Aste hauetan ka-
zetaritzaren munduan murgildu da ikastaldea. Albisteak aztertu eta idatzi egin
dituzte eta kazetari aditu lesakarraren esperientziaz baliatu dira gaiaz gehiago
jakiteko. Ikasleek diotenez, hitzaldi polita eta interesgarria izan da, gaiaren ber-
tze ikuspegi bat eman baitie. Aitor Arotzena ere kontent gelditu omen da, «ikas-
leek ikusmin handia agertu dute, eta adi-adi entzun dituzte azalpenak».

Erlantz Urtasunek
Nafarroako
historiari buruzko
hintzaldia eman
zuen Donezteben

TTIPI-TTAPA
Ma le r rekako Gaz te

Asanbladak antolatutako Ta
Malerrekan ze? Jardunaldien
baitan, frontenis txapelketa
mistoaren finalak eta Ander
Fuentes Itturri eta Ane Laba-
karekin bertso afaria izan zu-

ten apirilaren 30ean Dona-
mariko Iratxo ostatuan. Apiril
mugitua izan dute gazteek.
Apirilaren10eanJakobaErre-
kondorekin Zubietan eginda-
ko baratze tailer praktikoaren
ondotik, apirilaren 22an Er-
lantz Urtasun historialarekin
Nafarroakohistoriaezagutze-
koNafarron liburugalduakaur-
kezpen, solasaldia eta liburu
erakusketa egin zuten Do-
neztebeko Herriko ostatuan.
Nafarroakoazkenbimendee-
tako historiari buruzko hitzal-
di interesgarria eskaini zuen

Urtasunek.
Maiatzaetaekainerakoere

ekitaldigehiagoantolatukodi-

tuztela jakinarazi dute Male-
rrekako Gazte Asanbladatik,
beraz, adi egon!

TA MALERREKAN ZE? JARDUNALDIEN BAITAN

Hainbat ekitaldi gauzatu ditu apirilean Malerrekako Gazte Asanbladak

UTZITAKO ARGAZKIA

Erlantz Urtasun hizlari Donezteben.
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Paz de
Zigandakoekin
berdindu zuten
lehen postuan

Marga ERDOZAIN
Apirilaren 10, 17 eta

24anospatutakoabes-
batzen lehiaketanMen-
di abesbatzak eta Paz
de Ziganda Helduen
abesbatzakberdinduta

akitu zuten. Saria erdi-
banaematerik ez zego-
enez, epaimahaikoek
Atarrabikotaldeariema-
teaerabaki zuten.Men-
di abesbatzak hainbat
hilabetetan prestatuta-
ko emanaldia Kitolisen
ipuina ideian oinarri-
tutakoa da. Emanaldi
honetan honako abes-
tihauekabestuzituzten:
Izar ederra, Alma llane-
ra,Crudel! Perché fi fu-

ggi?, Osalutaris hostia,
Guantanamera,Haurrak
lotaratzeko soinua, Hi-
ru Txito eta Kitolis.
Mendi abesbatzako

bakarlariekahotsezga-
in, hainbat instrumentu
jo zituzten, Erreka dan-
tza taldeko bortz dan-
tzarikerepartuhartuzu-
ten eta horrez gain, Es-
ter Fernandez artistak
prestatutakoegurrezko
panpinak lagun izan zi-

tuzten. Bukaeran ere,
behardenbezalakobu-
kaera egiteko, Esterrek
zuzeneko marrazk i
ederra egin zuen. Dan-
tza, musika, kolorea…
emanaldi bikaina eta
gustagarria borobildu
zuten. Puntuazioa ze-
haztean, Mendi abes-
batza Paz de Ziganda-
ko taldearekin berdin-
duta gelditu zen. 1.200
euroko saria erdibana

banatzerik ezin zenez,
etxeko taldeari egokitu
zitzaion lehendabiziko
postua.Malerrekakoek
bigarren saria etxeratu
zuten. Zorionak talde
osoarieta taldeazuzen-
tzen duen Jon Irazoki-
ri.
Nikomes Ma i tea

emanaldiaz gozatzeko
aukera maiatzean iza-
nendugu (hurrengoale-
an xehetasunak).

MALERREKA

KULTURA � APIRILAREN 10, 17 ETA 24AN

Mendi
Abesbatzak
bigarren saria
eskuratu du
Atarrabian ARTXIBOKO ARGAZKIA

Mendi Abesbatza, Jon Irazoki zuzendari duela.

60 baino
gehiago jarri
dituzte

Fermin ETXEKOLONEA
Metrobaserria kan-

painarenbarrenean,ba-
serrietarako seinaliza-
zio kartel horiak jarri di-
tuzte. Kartel horietan,
auzo bakoitzeko base-
rriak non dauden, zein
distantziatara ageri da.

60 kartel baino gehia-
go jarri dituzte. Orain
galtzeko aitzakiarik ez
da.

Malerrekako
Egunerako
prestatzen
Malerrekako Eguna

maiatzaren 28an ospa-
tukoda Iturenen.Zubie-
tari dagozkion lanak
Muxikoak taldea, joal-
dunak,bazkaltzekopa-

ella prestatzea, trikitila-
riak ere bertan izanen
dira bazkalondokomu-
sika jartzen eta dantza-
ri batzuk ere ariko dira
Iturengo taldearekin.
Arantxa Diez izanen da

Ituren, Sunbilla eta Do-
neztebeko dantza tal-
deenkoordinatzaileaeta
artisauekparte hartuko
dute. Lekukoaren taula
Migel Agirrek osatzen
du normalki eta aurten

ereberakeginendu Itu-
rengo armarria.

Herriko langilea
Ander Aragon ariko da
herri lanetan sei hilabe-
tez,udalakkontratatua.

ZUBIETA

GIZARTEA � METROBASERRIA KANPAINA

Baserrietarako
seinaleak jarri
dituzte

ARGAZKIA: ERNESTO DOMINGUEZ
Baserri bakoitza zenbateko distantzian dagoen zehazten dute kartelek.
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370 bazkide
bildu ziren giro
ederrean
kantuan,
dantzan eta
bertsotan

Fernando ETXEBERRIA
Kanturakoafizioadu-

en herria da gurea eta
hori agerian geratu zen
apirilarean 21ean. 370
elkarte kide bildu ziren,
Dantxarineako Benta
Peio Jatetxean Euskal
kantuen egunez goza-
tzeko asmotan. Horie-
tatik 51 autoz joan zi-
ren eta gainontzekoak
seiautobusetan. Jende
gehien bildu zuen tal-
dea Leitzakoa izan zen,
53 kide. Elizondotik 28,
Goizuetatik 23, Igantzi-
tik20,Doneztebetik18,
Arizkun, Irun eta Urda-
zubitik 17, Beratik 14,
Erratzutik13,Lekunber-
ritik 12, Zugarramurdi,
ZigaetaAlmandoztik10
eta bertze taldetxo ttiki
bat Amaiur, Aniz, Aran-
tza, Azpilkueta, Dona-
maria, Elgorriaga, Era-
tsun,Ezkurra, Irurita, Itu-
ren,Narbarte, Oitz,Sun-
billa eta Zubietatik.
Eguerdikoordubate-

an hasi zen besta, ba-
koitza bere lekuan ja-
rrita, zutik Agur jaunak
abestiaabestuz.Postre-
ko garaian banatu zi-
tuztenkantu liburuxkak
eta Jose Angelek akor-
deoiarekin lagunduta

kantuan hasi ziren. Li-
buruxkak 85 abestire-
kinosatuzituzten.Agur
Xiberuak abestiarekin
hasi, Eusebio Zelaietak
abestutakoMarkesaren
alaba segidan, Anttoni
eta Antton, Nere senti-
mendua Antton Ibarra-
rekin, Ixil ixilik dago…
abestu zituztenetabai-
ta Zorionak zuri ere, ur-
teak betetzen zituzten
bazkideakzoriontzeko.
Segidan, Guateke tal-
dekoentxanda izanzen.
Taldekobost kideetako
lau jubilatuak dira eta
giro bikaina jarri zuten
abesti euskaldunen
poupurri bat eta Aito-
rren hizkuntz zaharra
abestia joz. Arrakasta
handia izan zuen kon-
tzertuak,bertaratuzire-
nek gazte garaira jauzi
eginetadantzanaritze-
ko aukera izan zutela-
ko: El vals de las mari-
posas,Corazónconten-
to,Las flechasdelamor,
Elcumbanchero,Lachi-
ca ye ye….

KANTUAK ETA BERTSOAK
Ordu eta erdiz dan-

tzan aritu ondotik, ba-
koitza bere eserlekura
itzuli eta liburuxka es-
kuetan,kantuanarituzi-
ren. Barberi txiste kon-
talariakeresaioaeskai-
ni zuen eta Uitziko Ma-
noliren irrintziak entzu-
tekoaukeraere izanzen.
Arratsaldeari bukaera
emateko, Migel Goiko-
etxea eta JoseAngelek
Txirrita eta bertze zen-

bait bertsolariren ber-
tsoak abestu zituzten.

Giro bikaina sortu zen
eta besta errepikatze-

kogogozdaudedagoe-
neko.

GIZARTEA � APIRILAREN 21EAN DANTXARINEAN

Euskal kantuen
egun borobila
ospatu zuten
jubilatuek

ARKUPEAK

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA

Mendi irteera Leitzan
Leitza eta inguruko mendiak ezagutzeko aukera izan zuten apirilaren 19an Ar-
kupeak Elkarteko mendizaleek. 26 laguneko taldea elkartu zen Leitzako pla-
zan09:00etanetaKaskantaxerparengidaritzapeanGorriztaranauzorantz abia-
tu ziren bertatik. 10:00ak aldera iritsi ziren Basakabira, antena aldera hartu eta
ordu erdi inguruko igoera egin ondotik, gosaltzeko tartea hartu zuten. Eguzki-
ko muinoko kaxkora, 11:00ak aldera iritsi ziren eta eguraldi bikaina lagun, bis-
ta zoragarriez gozatzeko aukera izan zuten. Atseden pixka bat hartu eta ante-
na ingurura joan ziren berriz, handik tren geltoki zaharrera koateko. Eguerdiko
ordubata eta erdiak aldera iritsi ziren Leitzako plazara eta 14:00etan Musun-
zarren elkartu ziren bazkaltzeko. Txanpaina ere ez zen falta izan, antolatzailea-
ren urtebetetze eguna ospatzeko. Dislexia duela dio berak eta apirilaren 25ean
47 urte betetzen omen ditu (zorionak!). Kantu eta dantzarako tartea ere izan
zen Tomasen eskutik. Horrela Dantxarineako euskal kantuen egunerako aho-
tsak berotzeko aukera izan zuten. Hurrengo irteeramaiatzaren 17anGorramen-
dira izanen dela ere zehaztu zuten eta ekainaren 18an Gavarnie eta Tourmale-
tera autobusez joateko aukera ere izanen da.

ARGAZKIAK: F. ETXEBERRIA
Giro bikaina izan zuten Dantxarinean Arkupeak elkarteko bazkideek
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Heziketa eta
hezkuntzarako
diru laguntzak
ere eska litezke

Juana MARI SAIZAR
2016 urteko etxeko

egur loteeneskaeraUdal
bulegoetan egin behar
maiatzaren 9tik 17ra.
Egur loteak bost tona
eta erdikoak izango di-
raeta izenaematekoor-
duan lotea eskuratzeko
modua adierazi behar-
koda.Eskuratzekomo-
duaren arabera prezio
desberdina izanen du.
Egur lotea etxeraino
ekartzea nahi duenak
180 euro ordaindu be-
harko ditu; egur lotea
atera eta pista ondoan
uztea aukeratzen due-
nak 80 euro eta bakoi-
tzakbereabotaetaekar-

tzea aukeratuz gero, 45
euro.Loteenzozketada-
ta telefonoz abisatuko
zaie lotea eskatu dute-

nei.Ordainketaabuztu-
an eginen da eta ondo-
ren loteak banatuko di-
tuzte.

Ikasleentzako
diru-laguntzak
Udalak heziketa eta

hezkuntza gastuak or-
daintzeko ikasleei diru
laguntzaemateaeraba-
ki du. 2015 urtean bu-
rututako ikasketetan,
egiaztatzendengastua-
ren%50ekoa izangoda
laguntza, gehienez ere
100eurourtekoeta ikas-
leko. Laguntza hau 16
urtebitartekogazteeizu-
zendutadago.Eskatzai-
leek Areson erroldatu-
ak egon beharko dute
gutxieneez urtebeteko
antzintasunarekin.Egin-
dako gastua egiaztatu
egin bharko da faktura,
ordainagiri edo antze-
koen bidez eta kirol jar-
duerei dagokioenez,
ikastaro ez lehiakorrak
hartuko dira kontuan,
adibidez, igeriketa ikas-
taroak.Eskaerak idatziz
egin beharko dira Udal
idazkaritzan, maiatza-
ren 13a baino lehen.

GIZARTEA � BOST TONA ETA ERDIKO LOTEAK IZANEN DIRA

Egur loteen eskaria udaletxean egin
liteke maiatzaren 17ra arte

Aitor Mendiluze
eta Agin Laburu
ariko dira
kantuan

Ainhoa ANSA
Azkenurteetakoohi-

turari eutsiz, Kontsejun
bertso afaria antolatu
dute. Maiatzaren 14an

izango da eta iaz beza-
laxe,AitorMendiluzeeta
Agin Laburu ariko dira
kantuan. Izen emateko
kontsejura deitu behar
da.

Egunberean,Leitza,
Areso eta Goizuetako
eskolen topaketa egi-
nen dute Goizuetan.
Egun pasa egiteko au-
kera polita!

Auzo-konposta
Auzo konposta egi-

teko interesa dutenek
udaletxean izena eman
eta behar denmateriala
jasoko dute (kuboa, gi-
da eta giltza).
Bestalde aipatu, Ko-

ro Astiz ekaina haisiera-
ra arte udal langileari la-
guntzenarikodelaprak-
tika moduan.

OSPAKIZUNA � KONTSEJUAN

Bertso afaria antolatu
dute maiatzaren 14an

ARANO

ARESO

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Mikel Aingeruaren bisita inoiz baino lehenago izan dugu
Apirilaren 23an jaso dugu herrian Mikel Aingeruaren bisita. Igandean goiz etor-
ri zen eta eguraldi kaxkarra zela eta ongi etorria zuzenean elizan egin zitzaion
herriko sarreran egin beharrean. Geroz eta jende gutxiago elkartzen da, eta ohi-
turak mantentzea ez da erraza. Hurrengo hitzordua maiatzaren 7an, izanen du-
te eliztarrek. Santa Kruz ermitara erromeria egingo da bidean gurutze bidea
egingo da eta ailegatu eta gero meza ospatuko da. Hurrengo egunean, igan-
dean, Jon, Izaro eta Nereak lehenengo jaunartzea egingo dute.

UTZITAKO ARGAZKIAK

‘Euskaraz gara’ dokumentala ikusteko
aukera izanen da maiatzaren 20an
Arano, Areso, Goizueta eta Leitzako Euskara zerbi-
tzuak, bertako herritarrekin elkarlanean osatu duen
dokumentalada.Herritarrek euskarari buruz eginda-
ko gogoetak biltzen dira eta Aranoko sei herritarrek
parte hartu dute. Lanaren emaitza maiatzaren 20an,
19:00etan ganbaran ikusteko aukera izanen da.
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Bengoetxea eta
Mauleon izan
dira nagusi
ibilbide
motzean

TTIPI TTAPA
Alde zaharrean bar-

na,aldapangorajoaneta
mendi xendak zeharka-
tuz... ibili ziren herri kro-
sean parte hartu zuten
lasterkariak.Denera200
parte hartzailetik gora
izan ziren, 111 katego-
ria absolutuan; horieta-
tik 75ek 9.500 metroko
bidea osatu zuten eta
36k 4.500 metrokoa.
Hasieratik erritmobi-

zia hartu zuen Hassan
Ait Chaouk eta nagusi
izan zen proba guztian.
Bera izanzen9.500me-
troko lasterketan txap-
elduna,31:57minutuko-
kodenborarekin.Helmu-
gara bosgarren iritsi zen
EnekoAizagirre izanzen
lehenbiziko leitzarra.

Emakumeetanherritarra
izan zen garaipena es-
kuratu zuena, Eguzkiñe
Zabaleta 45:56minutu-
kodenborarekin izanzen
lehena helmugan.

Ibilbidelaburreanbe-
rriz, IbanBengoetxealei-
tzarra (16:44minutu)eta
ArantzaMauleon(24:08)
izan ziren irabazleak.
Emakumeetan lehenbi-

ziko leitzarra Ainara De
Miguel izan zen.
Ibilbideaz gain, aur-

tengoprobakobestebe-
rrikuntzetako bat sariei
zegokiena izan zen. Ez

zen sari ekonomikorik
izanetahorrenordez,ga-
raikurra eta denboraldi-
ko produktuekin osatu-
tako lotea eskuratu zu-
ten irabazleek. Zozketa
bereziak ere egin ziren
eta herriko merkatariek,
tabernek eta kirolariek
emandako opariak ba-
natu zituzten parte-har-
tzaile guztien artean.

BERDINTASUNA
BULTZATUZ
Kirolean berdintasu-

na bultzatzeko, Berdin-
tasun Batzordeak ere
hainbat ekintza gauzatu
ditu.Kiroleanereberdin-
tasunez logoa sortu eta
dortsaletan jarri dute.
Genero ikuspegia ere
txertatu da araudian eta
lehiaketaren irudian eta
lehendabizikoz ez da
desberdindu ibilbidea
sexuarenarabera.Parte
hartzearidagokionezere
baloraziopositiboaegin
dute emakume askok
parte hartu baitzuten.

KIROLA � APIRILAREN 23AN, HOGEITA HEMEZORTZIGARREN EDIZIOA BURUTU ZEN

Hassan Ait Chaou eta Eguzkiñe Zabaletak
irabazi dute Leitzako Herri Krosa

ARGAZKIAK: ENERITZ IRAOLA
200 parte hartzailetik gora izan ziren eta herritarrek maila bikaina erakutsi zuten.

TTIPI-TTAPA
300kilotikgorakobi-

dean, koxka bat gora-
go egin zuen Inaxio Pe-
rurenakapirilaren23an.
Amazabal pilotalekua

jendez lepo, animo fal-
tarikezzuen izan.Altxal-
di bakarra aski izan zu-
en, 308 kiloko harriari
jasoaldi garbia, zalan-
tzarik gabekoa emate-

ko.Otsailaren 28an lor-
tu zuen 305 kilokoa ja-
sotzea eta bi hilabete
eskasean bere marka
pertsonala hiru kilo ho-

betzea lortu du. Sasoi-
ko dago leitzarra, bai-
na marka ahaleginak
utzi eta herriz herriko
erakustaldiak eskain-

tzeko sasoia datorrela
adierazi du orain. Hu-
rrengo erronka burutan
du ordea, «esku bate-
kin zerbait egitea».

ERREKORRA � 32 URTEREKIN

308 kiloko
marka erraz
gainditu du
Inaxio Perurenak

ARGAZKIA: IBON ERRAZU
Altxaldi bakarrean, 17 segundotan, jaso zuen harria.

LEITZA
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Ibilbide berria
prestatu dute
lasterketa
herrigunera
hurbilduz

JM BARRIOLA
ALKE, Leitzako kul-

tur taldeak, herriko era-
gileen laguntzarekin an-
tolatutakohitzaldietaeki-
taldien denboraldia da-
torren maiatzaren 9an
hasi eta ekainaren 18an
bukatuko da Sagardo
Egunarekin. Aurtengo
Kultur Aroari, Mendibil
mendi taldeak maiatza-
ren 9an, 19:00etan, zi-
nema aretoan antolatu
duen hitzaldi batekin
emanen zaio hasiera.
Bertan Antton Arza eta
Josu Iztuetak Biziminez
dokumentala eta hitzal-
diaeskainikodituzte. Ar-
turo Elosegi herritarrak,
ibaietan aditua da bera,
emanen du Kultur Aro-
kobigarrenhitzaldia,Ura
gizartearenarduramaia-
tzaren 12an 19:00etan
Udaletxeko batzar are-
toanLeitzEKOkonsumo
taldeakantolatuta. azal-
duko du. Larunbatean,
maiatzaren 14an, Pre-
soen elkartasun taldeak
antolatuta, Kartzela eta
gaixotasunak hitzaldia
eskainiko dute Endika
Intxausti medikuak eta
Oihana Barrios psikolo-
goak, 11:00etan Ateka-
beltzen. Maiatzaren
16an, astelehena, Psi-
kologo bila? Gestalt te-
rapiari buruzko xeheta-
sunakazaldukodituMai-
te Blanco terapeutak
18:30ean Aurrera Elkar-
tean.Maiatzaren17an,
Bizi testamenduaetahe-

riotzaduinazerdenazal-
duko duManuel Eciola-
zak,19:00etanUdaletxe-
ko aretoan, Gizarte Zer-
bitzuekantolatuta.Maia-
tzaren 18an, 19:30etan
liburutegian PatzikuPe-
rurenaidazlearekinHilen
xarma liburuaz hitz egi-
teko aukera izanen da.
Maiatzaren19an,Amaia
Nagusiak Emakumeen
adoktrinamentua histo-
rian hitzaldia eskainiko
du 19:00etanAtekabel-
tzen.Maiatzaren 20an,
ostiralean,Atekabeltzen
film labur lehiaketa an-
tolatudute.Hurrengoale-
anmaiatzabukaeraraar-
te Kultur Aroaren baitan
antolatutakoekitaldige-
hiagorenberri izanendu-
zue.

KULTURA � INOIZ BAINO ERAGILE GEHIAGOK PARTE HARTU DUTE

Maiatzaren 9an hasiko da
Kultur Aroaren XXXIX.edizioa

ARGAZKIA: JM BARRIOLA

Auzolanean herri inguruak garbitzen aritu dira gazteak
DBH 4ko 38 ikasle inguru auzolanean ari dira herriko zenbait lan egiten eta truke-
an ikasbidaia ordaintzeko laguntza emanen die Udalak. Errepide inguruak garbi-
tu dituzte azkenaldian eta moztutako zuhaitzen hondakinak bildu dituzte gazte-
ek. Hauek egituratzaile moduan erabiliko dituzte auzo-konposta egiten dutenak.
Kultur ekitaldiak antolatzen direnean azpiegiturak jartzen ere lagunduko dute.

UTZITAKO ARGAZKIA

Katez Maketa Lehiaketako finalista da
Duela bi urte sortu zuten taldea 19 eta 23 urte ar-
teko sei leitzarrek: Unai Urkiola eta Markel Barrio-
la abeslariak; Mikel Sagastibeltza eta Manex Mo-
reno, gitarrak; Julen Zeballos, baxua, eta Oinatz
Mariezkurrena, bateria. Gaztea maketa lehiaketan
parte hartu dute eta entzuleen botoei esker, lehen-
biziko finalistak dira Hotz abestiarekin. Maiatzaren
27an Bilboko Kafe Antzokian izango da finala.

Nafarroako
eskolarteko
txapelketa iraba-
zi du bigarrenez
Eskolarteko bertso
txapelketari neurria
ongi hartuadioladiru-
di Joanes Illarregik.
Altsasuko Itsasi Eus-
kaltegian apirilaren
15ean jokatu zen txa-
pelketa irabazi baitu,
bigarrenurtez jarraian.
Gainera,Xabat Illarre-
gi, anaia bigarren ge-
ratuzen.Biakelkarren
babesean ariko dira
ekainaren 4an Ereño-
tzun jokatukodenEus-
kal Herriko Eskolarte-
ko Txapelketan.
Txapelketek ohikoa
duten lehia kutsua
apaltzeko asmoz, for-
matu bereziko saioa
izan zen Maider Ansa
aranoarrak aurkeztu
zuena.Lehendabiziko
faseanbertaratu ziren
ikasle guztiek izan zu-
ten kantatzeko auke-
ra. Gaia jarrita, lau oi-
nak emanda eta hitza
emanda kantatzeko
aukera izanzuten: ha-
marminutuanbertsoa
pentsatzen zuenedo-
nork izan zuen auke-
ra. Behin ariketa hau-
ek eginda eta epaile-
ek hala erabakita, lau
bertsolari sailkatu zi-
renbigarrenfasera:Xa-
batIllarregi,JoanesIlla-
rregi, IdoiaGranizoeta
Ekain Alegre. Bi lei-
tzarreksaiopolitaosa-
tu eta beraiek eskura-
tu zuten Euskal Herri-
koanaritzekotxartela.

Pertsonaia
Joanes ILLARREGI

LEITZA
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GOIZUETA

Xabier
Legarreta eta
Julio Sotoren
bertso
saioarekin
hasiko dira
ostiralean

TTIPI-TTAPA
Ohiturari segituz,

maiatzeko lehenbiziko
asteburuan zubiz bes-
taldera dagoen Txino
auzoko festak izango
dituztehamahirugarren
urtez, Gazte Asanbla-
dak,EzkerAbertzaleak,
Guraso Elkarteak, Zu-
biondok, Umore Onak
eta Udalak antolatuta.
Maiatzaren 6an, ostira-
lean Julio Soto eta Xa-
bier Legarreta bertso-
lariekemangodieteha-
siera festei 20:30ean,
Zubiondo tabernako
ber tso sa ioa rek in .
Gauean 22:30ean Mus
txapelketa jokatuko da
taberna berean. Bikote

txapeldunak arkumea
eramangoduetxeraeta
azpitxapeldunak txako-
lina eta bi bogabante.
Larunbatean, maia-

tzak7,09:45eankrose-
an izen ematea irekiko
da. 10:30ean abiatuko
da haurren krosa eta
11:00etanhelduenkro-
sa. 12:00etan festei ha-
siera ofiziala emateko
txupinazoa botako da
etaondorenkrosekosa-
ri banaketa eginen du-
te. Dragoia aterako da
giroa alaitzera, trikitila-
riekin batera. 14:30ean
herribazkaria izangoda
Goiko Frontoian. Baz-
kaltzera joannahi dute-
nek txartelak salgai di-
tuzteAmaiakafetegian.
Arratsaldeko 6etan

Papo kubanoarekin
zunba eta ondoren Ga-
razi eta Janire trikitilari-
ak arduratuko dira gi-
roa alaitzeaz. Gauerdi-
ko 12etan hasita kon-
tzertuak izango dira
DesperdicioetaOsoBa-
satis taldeekin.

OSPAKIZUNAK � MAIATZAREN 6 ETA 7AN

Txinoko festak
astebururako
plan bikaina

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

Goizukoop izanen da gasolindegia kudeatuko duen kooperatiba
Herrian gasolindegia eratzeko bigarren batzar irekia egin zen apirilaren 23an
eta 70 bat lagun agertu ziren. Goizukoop izanen du izena kooperatibak. Batzar
eratzailea maiatzaren 28an eginen dute eta zuzendaritza batzordea osatzeko
zazpi lagun ere orduan aukeratuko dituzte.

‘Erreka bazterrean’ abestia
prestatu dute festarako

TTIPI-TTAPA
GoizuetakoXaltoeskolaridagokioaur-

ten Arano, Areso, Goizueta eta Leitzako
eskolenartekotopaketaantolatzea.Maia-
tzaren 14an, duela hamazazpi urte hasi-
tako ohiturarekin segiz, lau herrietako
ikasle, guraso eta irakasleak elkartu eta

egun osoko festa ospatuko dute, jai gi-
roan elkar ezagutuz.

EGUN OSOKO FESTA
11:00etanhasikoda festa herrikopla-

zan; ongi etorria egin eta bioingeneritza
taldeak osatuko dituzte. Tailerrak eta jo-
lasakprestatudituzte, 11:30etik 13:00ak
aldera arte guraso, haur eta irakasleen-
tzat. Segidan, trikitilariekin kalejira egin
eta13:30eaneskolanbazkaria izanenda.

Bazkarirako txartelak estankoan daude
salgai, maiatzaren 7ra arte (paella 5 eu-
roren truke). Bazkalondoan, 15:30 alde-
ra, festarako apropos sortutako Erreka
bazterreanabestiaabestukoduteetage-
ro jolaserako aukerak ez dira faltako: txi-
kienentzatetagurasoentzat, jolasakpres-
tatu dituzte eta koskorrentzako futbol
partiduerraldoia. Indarrakberritzekobe-
rendua izanenda gero eta topaketari bu-
kaera 18:30 inguruan emanen zaio.

MAIATZAREN 14AN

Leitzaldeko eskolen arteko XVII. topaketak Goizuetan aurten

UTZITAKO ARGAZKIA

Umore Onaren pilota gozo txapelketa giro ederrean
Umore Ona elkarteak antolatutako pilota gozo txapelketa jokatu zen apirilaren
16an jende ugari bildu zuen udal pilotalekuan. Denera bederatzi bikote aritu zi-
ren eta finalean Iñigo Urkizuk etaMartin Etxeberriak 8-5 irabazi zieten Xabi Nar-
barte eta Antton Apezetxeari. Txapeldunek oilaskoa eta ardo botila bana era-
man zuten eta txapeldun ordeek txuleta eta ardo botila bana.
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Tartean
eskualdeko 28
daude eta
horietatik
Donamariako
Benta ostatua
eta Narbarteko
Lakoizketa
landetxea dira
berriak

TTIPI-TTAPA
Jarduera Onen Es-

kuliburua (JOE) kalitate
turistikoko aipamena
emateko ekitaldia api-
rilaren 22an egin zuten
ZigakoEtxezuria lande-
t xean . A ipamena
2015ean kalitatea ku-
deatzekoJOE sistema-
ren alde egin duten 78
establezimenduk jaso
dute.JardueraOnenEs-
kuliburuak izenekomar-
kak turismo-kalitatera-
ko erreferente izan na-

hi du. Diplomen bana-
ketan egon ziren Mai-
tenaEzkutari,Nafarroa-
ko Gobernuko Turismo
etaMerkataritzazuzen-
dari nagusia, Cederna-
GaralurrekoAmaiaEki-
soain presidente ordea
eta Ibon Mimentza de
Irala zuzendari-kude-
atzailea eta Joseba
OtondoBaztangoalka-

tea. Aipamena jaso du-
ten 78 establezimen-
duetatik 16 berriak dira
eta bertze 62k berritu
egin dute lehendik zu-
tena.

ESKUALDEKO 28
Bereizgarria jasodu-

teneskualdekoestable-
zimenduak 27 dira, ho-
rietatik bi berriak: Do-

namariako Benta osta-
tua eta Narbarteko La-
koizketa landetxea.Ho-
rietazgain,Donamaria-
ko Benta jatetxea (Do-
namaria), Zugarramur-
diko Lezeak, Zugarra-
murdiko Sorginen Mu-
seoa eta Zugarramur-
diko turismo Bulegoa
(Zugarramurdi), Urda-
zubiko Lezeak eta Iri-

goienea landa-ostatua
(Urdazubi),ZigakoEtxe-
zuria landetxea (Ziga),
Casa Ostiz denda eta
Alustiza lurrin-denda
(Doneztebe), Elbeteko
ostatua eta Elbetea ja-
tetxea (Elbete), Tresa-
neaapartamentuak (Itu-
ren), Jauregia I eta II
l ande txeak (An i z ) ,
Santxotena parke-mu-
seoa, Gontxea eta Li-
zardiko Borda I eta II
landetxeak (Arizkun),
BaztanMuseoa,Urrus-
ka landetxea eta Ipingi
arropadenda(Elizondo),
Kattagorri denda eta
Atxaspihotela (Lesaka),
Zubietako errota (Zu-
bieta) eta Elgorriagako
hotela eta bainuetxea
(Elgorriaga).
JOE sistemak auke-

ra ematen die turismo-
arloko enpresetako eta
zerbitzuetako ardura-
dunei arian-arian kali-
tatearen kulturan mur-
giltzeko.

BAZTAN

GIZARTEA � APIRILAREN 22AN ETXEZURIA LANDETXEAN

Mendialdeko 78 establezimenduk
Kalitatearen aipamena jaso dute Zigan

ARGAZKIA: NAFARROAKO GOBERNUA

Ziurtagiriak banatu zituzten Zigako Etxezuria landetxean.

Nafarroako
Gobernuko
presidentea ere
bertan izan zen

TTIPI-TTAPA
Hutsik egin gabe, apirileko

azken igandean Nafarroaren
Eguna ospatu dute Baigorrin.
Horretarako egun osoko egi-
tarauzabalaprestatuzuenBa-
saizea Kultur Batasunak, Se-
paratismorik ez! Nafarroa bat
etabakarra!goiburupean. Inoiz

ez bezala, Nafarroa Garaiko
ordezkaritza instituzionalaere
izan zen Baigorrin: Gobernu-
kopresidenteadenUxueBar-
kos eta hiriburuko alkate Jo-
seba Asiron.
BasaizeaKulturBatasunak

argi azaldu zuen egun honen
xedea: «Izpegiren bi magale-
tan dantzatzen eta kantatzen
duen herria garela aldarrika-
tzeko. Euskarak batzen gai-
tuela erakusteko».
Egun osoan ziganteak,

dantzariak, txarangak, txala-
partariak, bertsolariak etaha-

inbat musika talde izan ziren
eremu ezberdinetan.
Basaizeatik azaldu dute-

nez, «gure herrian separatis-
ta deitu gaituzte. Baina gu ez

giraseparatistak!Alderantziz.
Unionistak gara gu! Gure he-
rriabatuanahidugu!Nafarroa
bi zatitan bereixtearen kontra
gira».

APIRILAREN 24AN BAIGORRIN

Batasuna aldarrikatu dute
Nafarroaren Egunean

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Urtero bezala, giro bikaina izan zuten Baigorriko Nafarroaren Egunean.
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BAZTAN

GIZARTEA � APIRILAREN 23KO MANIFESTAZIOA

Mila lagun baino
gehiagok eskatu
dute herriak
erabaki dezala
Aroztegiko
proiektuan
Herri galdeketa
eskatzeko 700
sinadura baino
gehiago
bilduak dituzte
gaurgero

TTIPI-TTAPA
228 etxebizitza, ho-

tela eta golf zelaia egi-
tekoAroztegikoproiek-
tuak «zuzen-zuzenean
Lekarozko herriari era-
gin arren, bailara osoa-
ri ere eraginen dio, eta,
horregatik, Baztanen
herrigaldeketaegiteko»
eskatzenduAroztegia...
eta gero zer? platafor-
mak.Apirilaren23anEli-
zondon antolatutako
manifestazioanmila la-
gunek baino gehiagok
bat egin zuten eskaera
horrekin.
Manifestazioakabai-

lan Jon Elizetxe plata-
formakokideak adiera-
zi zuenez, gainera, her-
ri galdeketa eskatzeko
700 sinadura baino ge-
hiagobildudituztegaur-
gero. «Ez gara Arozte-
giko hirigintza proiek-
tuari buruz bakarrik ari,
herritarrok gure etorki-
zuna erabakitzeko es-
kubideariburuzbaizik»,
aldarrikatu zuen Miren
Meoki Lekarozko alka-
teak bere aldetik.

Manifestazioan par-
te hartu zuten aurpegi
ezagunen artean, han
ziren Joseba Otondo
Baztangoalkatea,Gar-
biñeElizegi alkate ohia,
EHBildukoAdolfoAraiz
eta Arantza Izurdiaga,
Juan Carlos Longas
parlamentari ohi eta
NUPeko irakaslea, Itxa-
ro Borda idazlea eta
Asisko Urmeneta ma-
rrazkilaria.
Aroztegiaproiektua-

ren aurkako eta Geroa
Bairen aurkako makina
batmezu irakurzitezke-
enkarteletan:adibidez,
Geroa Bai=UPN, des-
berdine aurpegi berdi-
ne; Geroa Bai, Baztan
ez dago salgai; Baztan
saldu nahi dute lau so-
sen truke eta Baztan
D'or Mordor.
Elizondoko plazan,

MirenMeokik hartu zu-
en hitza, eta erabaki-
tzeko eskubidearen al-
deko aldarria egin zu-
en. «Aroztegiko proiek-
tua nazioartekoa dela
dioten horiei erran nahi
diegu erabakitzeko es-
kubidea ez dela muga-
tzenzeinnaziotakobiz-
tanleak izannahidugun
erabakitzera». Haren
esanetan, bizitzako ar-
loguztietaraeramanna-
hi dute eskubide hori.
Hala, Aroztegiko hi-

rigintzaproiektuaLeka-

rozen denez, hasieratik
bertako herritarrei gal-
detzea nahi izan dutela
esanzuenMeokik. «Le-
karoztarrokargietagar-
bi erran dugu Aroztegi-
koproiektuaezdelagu-
re herriarentzat onura-
garria, eta ez dela Le-
karozen edota Bazta-
nen nahi dugun gara-
pen eredua». Meokiren
ustez, proiektuak «au-
rrekari arriskutsua»ezar
dezake Nafar roan,
UGPS udalerriz gaindi-
ko eragina duen plana-
renbidezBaztangouda-
larenerabaki ahalmena
saihestuduelakogober-
nuak. «Nola erran de-
zakegobernudemokra-
tiko batek ez duela he-
rritarren iritzia jakin na-
hi, edo galdetzea legez
kontrakoa dela?».

850 ETXE HUTSIK
Jon Elizetxek gogo-

ra ekarri zuen 350 biz-
tanleko herri batean al-
txatu nahi direla 228 e-
txe, hain justu, eskual-
de osoan 850 etxe hu-
tsikdirelarik. «Norenda-
ko da proiektua onura-
garria?Huranahiezdu-
ten lekaroztarrenda-
ko?».Salatuzuenez,ha-
seranproiektuarenatze-
an Caixa Galicia zego-
en, «9.000 milioi euro-
ko kapital publikoa jaso
duena». Era berean,

salatu zuen proiektua
sustatuduenPalaciode
Aroztegia SLko akzio-
dunak Sicaven jabe di-
rela. «Zertarakoetanoiz

arte segitu behar dugu
sistemausteletasuntsi-
tzailehauelikatzen?Non
dago hainbertze ira-
garridigutenaldaketa?».

ARGAZKIA. JUAN MARI ONDIKOL
Ehunka lagunek eskatu zuten herritarren hitza errespetatzea.

UTZITAKO ARGAZKIA

Baztandarren Biltzarrerako kartela
Aurkeztutako 23 lanen artean, Iruñeko Javier Bal-
da Berastegik aurkeztutako Karratu bikote irudiak
irabazi du Baztandarren Biltzarrerako kartel lehia-
keta. Gaur egun Donostian bizi eta lan egiten du-
en artistak 600 euroko saria jasoko du. Beraz, aur-
ten uztailaren 17an ospatuko den bestak badauka
iragarriko duen irudirik. Bertzalde, aipatu, uztaila-
ren 18tik aitzinerat, parte-hartzaileek beren karte-
lak berreskuratu ahal izanen dituztela antolatzai-
leekin harremanetan jarriz.
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Aurrekontuaren
zati bat Balleko
Etxeak
ordainduko du
eta bertzea
Nafarroako
Gobernuak
eginen du

TTIPI-TTAPA
Hainbathamarkadaz

itxita egon ondotik, gu-
raso batzuk abiatutako
lanari esker, Lekarozko
haurrekbereneskola tti-
kia izanen dute herrian
irailetik aitzinera. Juan
Kruz Iriarte Udaleko
hezkuntza zinegotziak
adierazi duenez, aitzi-
neko gobernuak ozto-
poak jarri zituen arren,
Lekarozko hainbat gu-
rasoren esfortzuaren-
gatik abiatu da bileren
katea. Udaleko ordez-
karitzaNafarroakoHez-
kuntza departamendu-
ko arduradunekin bildu
zen egoeraren berri
emateko. Lekarozko
herrian eskola eduki-
tzeko nahia zutela eta,
bileradesberdinakegin
dituzte ondotik etamo-
mentu honetan, aurre-
kontuak hitzartzen ari
dira. Iriartek argitara
eman duenez, «kontu-
ak zehazten ari garen
arren,zatibatudalakor-
daindukodu,bainagai-

nontzekoa berriz, go-
bernuak».

«DATOZEN URTEETARAKO
IKASLE KOPURUA
BERMATU»
Baldintzei dagokionez,
ikasturtea sei ikaslere-

kin abiatuta guttiengo-
ra ezdela ailegatzen ai-
patuduzinegotziak.Ha-
la ere, garrantzitsuena
datozen urteetarako
ikasle kopurua berma-
tzeadelaaipatudu.Hor-
taz, irekieran izanen li-

ratekeen sei ikasletik
goiti egotea aurreikus-
tendutedatozenurtee-
tarako.Horretarako,gu-
rasoek konpromiso ir-
moaerakutsi dutela ere
adierazi du Juan Cruz
Iriarte zinegotziak.

BAZTAN

GIZARTEA � DATOZEN URTEETAN IKASLE KOPURUA BERMATZEA DA GARRANTZITSUENA

Heldu den ikasturtean eskola
ttikia izanen dute Lekarozen

Elizondoko bandak
Udaberriko
kontzertua
Elizondoko Recreo
Bandak Udaberriko
kontzertuaeskainikodu
maiatzaren 7an, larun-
batarratseko8etan,Eli-
zondoko plazan egu-
raldi onarekin edo Ca-
sino elkartean, euria
eginen balu.

Nafarroako Goi
mailako Musika
kontserbatorioko
piano ikasleak
Udal Musika Eskolak
antolatuta,Nafarroako
Goi mailako Musika
Kontserbatorikopiano
ikasleekkontzertuaes-
kainiko dute maia-
tzaren 13an, larunbat
arratsaldeko 7etan
Arizkunenean.

Museoen
Nazioarteko Eguna
MuseoenNazioarteko
Eguna ren ha r i r a ,
Baztango Etnografia
Museora sarrera doa-
koa izanen da maia-
tzaren 20tik 22ra.

Pello Iriarteren
‘Baztan etnografia
eta paisaia’
Pello Iriarteren Baztan
etnografia eta paisaia
liburuarenaurkezpena
eginen dute maiatza-
ren 20an, ortziralean
19:00etan Baztango
Museoan.Ondotik,Et-
nografia eta Cigaren
bildumara bisita gida-
tua ere antolatu du
Udaleko kultura ba-
tzordeak.

� FLASH

UTZITAKO ARGAZKIA

Baztango BKT eskubaloi taldea Nafarroako ligako txapeldun
Eskubaloian, emakumeen senior mailan, Nafarroako lauko finala jokatu zuen
apirilaren 23 eta 24an Baztango BKT taldeak Atarrabian, baita irabazi ere us-
tekabean. Lehen partidan, 23-16 irabazi zioten Suministros Monjardin Lizarre-
ria taldeari. Final handian, berriz, lehia estua izan zuten eta partida gehiena
azpitik joan ondotik, 9 segunduren faltan lortu zuen BKTk garaipenaren gola
(Loyola 21 – Baztango BKT 22). Ez da liga xamurra izan baztandarrentzat. En-
riquePetrirena entrenatzaileak aipatu digunez, hasierako fasean lesio ugari izan
dituzte eta partida aunitz jokalari guttirekin jokatu behar izan dituzte. Halere,
«jokalariek bukaerara bitarte borrokatu dute eta merezitako saria jaso dugu
azkenean, zoriontzekoa da». Nafarroako liga irabazi ondotik, orai Zilarrezko
Ohorezko mailara igotzeko sektorea jokatuko dute Baztango BKTko neskek
maiatzaren 13tik 15era Castro Urdialesen (Kantabria). Etxeko Castro Urdiales
taldea, AD la Jota (Errioxa) eta Usurbil K.E. (Euskadi) izanen dituzte arerio. Le-
henbiziko sailkatuak eta jokatzen diren sei sektoretako bigarren sailkatuen ar-
tean bi onenak mailaz igoko dira. Animo bada neskak!
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BAZTAN

KIROLA � APIRILAREN 24AN ELIZONDON

Txarutaren
Udaberriko pilota
txapelketako
finalak jokatu
dituzte
Aimar Olaizolak
eman zituen
26. edizioko
sariak

TTIPI-TTAPA
Txarutakantolatuta-

ko Udaberriko txapel-
ketako 26. edizioko
azken partidak apirila-
ren24an jokatuzituzten
ElizondokoBaztanudal
pilotalekuan. Denera
117bikotearitudira txa-
pelketan, gehienak na-
farrak (tartean, Baztan-
go 21), baina baita gi-
puzkoarrak, bizkaita-
rrak, Errioxakoak eta
Iparraldekoakere.Fina-
lenondotik,AimarOlai-
zola handiak banatu zi-
tuen sariak eta hori es-
kertzeko, Txarutaren
izenean berak ere jaso
zuen oroigarria.
UmeakBkategoria-

ko finalean, Paz Zigan-
dako Unai Pariente eta
JulenRekaldek18-7 ira-
bazi zieten Elizondoko
XubanGoñi eta Elbete-
ko Imanol Goienetxeri.
Umeak A kategori-

an, Elizondoko Ugaitz
ApeztegiaketaAmaiur-
ko Arkaitz Goienetxek
18-7 irabazi zieten Ul-
tzamako Oihan Belarra
eta Aimar Iribarren-i.
Kimuak B kategori-

an, Lesakako Oihan
EtxeberriaketaGoizue-
takoBeñatApezetxeak
18-9 irabazizietenAzpil-
kuetako Julen Arriada

eta Iruritako Arturo Itu-
rralderi.
Kimuak A kategori-

an, Errenteriako Iraitz
Goikoetxea eta Ibai
Etxeberriak 18-12 ira-
bazi zieten Elizondoko
IbaiBallarenaetaOihan
Obregozori.
HaurrakBkategori-

an, oiartzuarren arteko
finalean,Mikel Aranbu-
ruk eta Gexan Albisuk
18-16 irabazi zieten
Amets Arbelaitz eta
Eneko Zalakain-i
HaurrakAkategori-

an, Zizurko Josu Igoak
eta Elizondoko Asier
Ballarenak 18-4 irabazi
zietenTolosakoAitorAl-
tuna eta Jon Lopetegi-
ri.
KadeteBmailan,Ul-

tzamakoJoarLopezeta
Ibai Hualdek 18-12 ira-
bazizietenAzpeitikoHa-
ritz Aranbarri eta Mikel
Unanueri.
KadeteAmailan, A-

rraizkoJaviOskozeketa
NarbartekoGaizkaAgi-
rrek 18-14 irabazi zie-
ten Lekarozko Oier
Ariztegi eta Etxarriko
Borja Ganboari.
Gaztemailan, azke-

nik, IgantzikoOihanCa-
nabaleta IruñekoPablo
Cordonek 18-4 irabazi
zieten Donostiako Ju-
len Albisu eta Andoa-
ingo Aitor Alberdiri. Ai-
patzekoa da, joan den
urtean ere, gazte mai-
lan txapeldun izan zela
Canabal igantziarra.

ARGAZKIAK: FOTO ZALDUA
Goitiko argazkian, txapeldunak, txapeldun ordeak eta txapelketan parte hartu duten
bertze pilotari ttikiak ageri dira, antolatzaile eta laguntzaileekin. Beheitian, sariak banatu
zituen Aimar Olaizola, Txarutaren izenean Juanjo Atxak emandako oroigarriarekin.
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Egun handian
herri kirol
desafio
ikararagarria
izanen dute

TTIPI-TTAPA
ORTZIRALEA 13 BEZPERA
• 20:00 Suziriak bestei
hasiera emateko.
•20:30Txopogoratzea
herriko trikitilariekin.
Ondotikmutildantzak.
• 21:30 Baztan zopak
etakantuzaharrakLa-
mi Oihu taldearekin
(txartelaksagai25euro).
• 00:00 Dantzaldia Tri-
kidantz taldearekin
(gan-torri autobuszer-
bitzua gau osoan)

LARUNBATA 14
HAUR ETA GAZTEEN
EGUNA
•14:00Gazteenbazka-
ria Aizkoan
•17:30Nafarroako4X4
sokatira finalak.
• 19:00 Iruña taldearen
dantzaldia. Ondotik,
Bertso-triki-poteoa
(Alazne Untxalo eta
IkerGorosterrazuber-
tsolariekin)
• 21:30 Herri afaria.
• 00:00 Dantzaldia Sa-
laberrirekin.

IGANDEA 15
MENDEKOSTE EGUNA
• 10:00 Erraldoiak eta
gaiteroak herrian ba-
rrena
• 11:00 Meza nagusia
Gaztelu abesbatzare-
kin.
• 12:00 Luntxa plazan
eta pilota partidak.
• 17:00Zumba topake-
ta.
• 18:00 desafio ikara-
garria:Segalariak (Ju-

len Gabilondo EHko
txape lduna , Jon
KanflankaNafarroako
txapelduna, Igor Es-
naola Gipuzkoako
txapelduna; arpanla-
riak (Andoni Irigoien
eta Guillermo Etxeni-
ke, XantiAizpuruaeta
Igor Esnaola); aizko-

lariak (Irune etaMaika
Ariztegi) etaBaztango
bi laisterkari.
• Ondotik dantzaldia
Hauspolariekin.
• 22:00Xinger jateahe-
rriko trikitilariekin.

ASTELEHENA 16
ZIKIRO EGUNA

• 11:00 XLIII. Berroeta-
ko bizikleta itzulia.
• 12:00 Mus txapelke-
ta.
• 14:00 Zikiro jatea Sa-
laberrik alaiturik.
•21:30Xinger jateakan-
tu zaharreki.n
• 00:00 Gaixoa ni bes-
tak akitzeko.

OSPAKIZUNAK � MAIATZAREN 13TIK 16RA

Berroetako Mendekoste bestak
egitarau zabalarekin datoz

BAZTAN

UTZITAKO ARGAZKIA

Aurten ere kirol desafio ikusgarria antolatu dute Berroetako plazan.

TTIPI-TTAPA
Elizondoko Herri-

akbestetakokartel le-
hiaketa antolatu du
aurten ere. Lehiaketa
irekia izanen da eta
nahi adina lan aur-
keztenahal izanendi-
ra.Aurkeztendiren lan
guztietanondokotes-
tua agertu beharko
da:Santioak2016Eli-
zondoko bes tak ,
Uztailaren 24tik 28ra.
Maiatzaren 31 baino
lehenaurkeztubehar-
ko dira proposame-
nak.
Kartelaren neurria

A3koa izanen da eta
euskarri digitalean
aurkeztu beharko di-
ra, eta horrekin bate-
ra, orri batean inpri-
matua. Euskarri digi-
talak lelo bat izanen
du, eta lelo hori dara-
man gutunazal bate-
an egilearen datuak
idatzi beharko dira.
LanakElizondokoHe-
rrikoEtxera bidali be-
harkodiramaiatzaren
31 baino lehen.
Elizondoko Herriko
Etxea, Jaime Urrutia
4, 31700 Elizondo.
Elizondoko Besta

Batzordeko kideek
osatukoduteepaima-
haiaetaekainaren9tik
aitzinera jakinaraziko
dute zein den aurten-
go bestak iragarriko
dituenkartel irabazlea.
Irabazleak saria iza-
nen du, 150 euro eta
zikirorakobi txarteles-
kuratuko ditu. Abuz-
tuaren 4tik aitzinera
parte hartzaileek be-
ren lanak berresku-
ratu ahal izanen di-
tuzteantolatzaileekin
harremanetan jarriz.

MAIATZAREN 31 ARTE

Elizondoko
bestetako kartel
lehiaketa abiatu
da

ARGAZKIAK: KIKO GARTXITORENA ETA IRATXE ARRETXEA

Argazki lehiaketako sariak banatu dituzte Berroetan
Apirilaren 8tik 10era asteburu kultural arrakastatsua ospatu zuten Berroetan.
Ekitaldi ugari egin ziren: haurrendako tailerrak, kirolak, ikastaroak, hitzaldiak,
lehiaketak, pelikulen emanaldia... Urteroko gisara egin zen argazki lehiaketan,
Kiko Gartxitorenaren argazkia izan zen irabazlea (ezkerrean), epaileek hala era-
bakita. Bigarren saria berriz, Iratxe Arretxeak irabazi zuen (eskuinean). Lehen-
dabiziko saria Elgorriagako bainuetxean bi pertsonendako zirkuitoa izan zen
eta bigarrena, Jauregia Esnekien lotea.
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Azaroan
Parisen
izandako
atentatuez
geroztik itxia

TTIPI-TTAPA
UdalaketaDantxari-

nekomerkatarienelkar-
teak salatu egin dute
Parisen izandako aten-
tatuezgeroztik itxitada-
goelaAinhoarakobipa-
sabideetako bat, eta
horrek kalteak eragiten
dizkiela alde horretako
merkatariei eta turis-
moari.
Joan den azaroan,

Parisen izandako aten-
tatuen ondoren, polizia
frantsesakUrdazubieta
Ainhoaren arteko mu-
gakozubiandagoenpa-
sabidea itxi zuensegur-
tasun-arrazoiak tarte-
ko. Udalak kexa agertu

zien egun batzuk pasa
eta gero Jendarmeriari
eta Ainhoako Udalari,
itxierak kalte ekartzen
zielako ibilgailuen joan-
etorriei; izan ere, bide
nagusia itxi zuten, eta
bertatik, autoez gain,
kamioiaketaautobusak
ere iragaten dira. Ireki
egin zuten pasabidea,
bainabigarrenmailakoa
itxi zuten, garai bateko
mugakopasabidea,eta,
horren ondorioz, benta
batzuk, Lapitxuri benta
bereziki, ibilgailuen jo-
an-etorrietatik bazter-
tuta gelditu dira. Benta
horren aparkalekurako
sarbidea ere mugatuta
dago. «Kalteaezda izu-
garri handia,bainaorai-
no jasaten ari gara»,
adierazi du Txomin Iri-
barren, Merkatarien El-
karteko presidenteak.
Gainera, guttienez ber-
tze bi hilabetez ere se-

gitukoomenduteegoe-
ra berean.
Hasieran, kontrolak

jarri zituztenmugan,eta
Udalak ulertu egin zu-
en hori, atentatuek sor-
tutakoalarmagatik.Ha-
lere, aspalditik kontro-
lak hagitz gutxitan egi-
ten dira eta «ez da uler-
tzen bidea etengabe
itxia segitzea, bertara
hurbiltzen diren bisita-
riei eta turistei baizik ez
dielako egiten kalterik,
handik iragatea gala-
razten baitie», dio San-
tiago Villares alkateak.
Udala, Ainhoa eta

Sarako alkateekin min-
tzatu damugako pasa-
bidea ireki dezaten, bai
etaPirinioAtlantikoeta-
kodepartamenduko le-
hendakari Jean-Jac-
ques Lasserrerekin,
Jendarmeriarekin, Po-

lizia Nazionalarekin eta
Guardia Zibilarekin ere.
Halaber,NafarroakoGo-
bernuko Garapen Eko-
nomikorako lehendaka-
riordeadenManuAyer-
direkin; Toki Adminis-
trazio, Landa Garapen
eta Ingurumenekokon-
tseilari Isabel Elizalde-
rekin; eta Gobernuaren
Nafarroako ordezkari
CarmenAlbarekinbildu
da.

EGUNERO 4.000-5.000
IBILGAILU
Pasabidehori ixteak

(zementuzko bloke ba-
tzuk jarri dira) Dantxari-
neko alde guztian era-
giten du, arazoak sor-
tzen baititu ibilgailuen
joan-etorrietan; izanere,
egunero4.000eta5.000
ibilgailubitarte iragaten
dira bertatik (Trafikoa-

renZuzendaritzaNagu-
siakhalaadierazita), eta
Dantxarineko saltokiek
laumilioibisitari erakar-
tzen dituzte urtean.
Dantxarinean 23 es-

tablezimendudaudeza-
balikurteguztianzehar,
mota guztietako pro-
duktuaksaltzendituzte-
nak: tabakoa,alkohola,
jakiak, moda, gasolin-
degiak, bazarrak, tek-
nologia, ardoak eta li-
koreak, jatetxeak…Gai-
nera, bertze bi benta
eraikitzen ari dira. Sal-
toki horiek 500 pertso-
nari ematen diote lana,
eta bertze 200 langile
ere ariko dira lanean
benta berriak irekitzen
direnean.Gutxigoiti-be-
heiti, establezimendu
horien langileen erdiak
Iparraldekoakdira,hur-
bileko herrietakoak.

GIZARTEA � UDALAK ETA DANTXARINEKO ELKARTEAK

Mugako
pasabidea
irekitzea eskatu
dute bentak ez
kaltetzeko

URDAZUBI

UTZITAKO ARGAZKIA

Txomin Iribarren eta Santiago Villares, itxitako mugako pasabidean.



Frantziako lizeo
onena izendatu
duten Bernat
Etxepare
ikastetxearen
alde

Franck DOLOSOR
Aintzira prest daHe-

rri Urrats Ipar Euskal
Herriko ikastolen bes-
taren33.edizioarentzat
igande huntan. Jalgida
aurtengo leloa eta ira-
baziak Baionako Ber-
nat Etxepare ikastegia-
ri emanendizkiote erai-
kinberriaeraikitzekoLa-
purdikohiriburuan.Erai-
kin berri hortan Seaska
federazioaren lehen lan-
bide heziketa zentroa
zabalduko da. 10 milioi
eurogostakoden6.000
metra karratuko eraiki-
na altxatukoduteBaio-

nan. Akitaniak 7 milioi
ordaindukodituetagai-
nerakoa euskaltzaleek
pagatu beharko dute.
400 ikaslehartuahal iza-
nen dituzte ikastetxe
berrian.
2zio rap taldea, DJ

Balpores,OrekaTx,Za-
renaZarelako, IrrienLa-
gunak eta Esne Beltza
taldeek alaitukodituzte
aintziraren bazterrak.
Azken taldehunekmol-
datu du aurtengo kan-
tua Jon Garmendiak
egin duen testuarekin.
Seaskako ikasle ohiek
bertsu saioa eskainiko
dute Lapurdi gunean
11:00etan: Ortzi Idoa-
te, Maddi Sarasua, Ai-
tor Servier, Aimar Ka-
rrika eta Miren Artetxe,
gai emailea Xan Alkhat
izanen delarik.

GARAPENA
Seaskako ikastolek

etengabeko garapena
du te , e t a j adan i k ,
3.500 ikasle baino ge-
hiagobiltzendituzte Ipar
Euskal Herri osoko 32
ikastegietan. Lapurdi,
NafarroaBeheraetaZu-
beroko haurren %10
ingurukSeaskaren ikas-
toletan ikastendute.Jo-
andenirailean,hiru ikas-
tola berri zabaldu zi-
tuzten Azkarate, Basu-
sarri eta Biriatun; eta
2017an lizeo profesio-
nala sortzeaz gain, jan-
tegia eta barnetegia
bilduko dituen eraikun-
tza sortuko dute Ipa-
rraldekoeuskaltzaleek.

ETXEPARE, HOBERENA
Bernat Etxepare

Baionako lizeoa Fran-
tziako estatuko hobe-
rena dela baieztatu du
Hezkuntza Sailak egin
duen sailkapenak. Pa-
riskohedabideekoihar-

tzun zabala eman dio-
te berri huni eta azpi-
marratudute iazkoekai-
nean ikasleguziekgain-
ditu zutela unibertsita-
tera sartzeko azterke-
ta. Xole Mariluz ekono-
mia irakasleak pozik
hartu zuen albistea lan
jarraikia eta estua egi-
ten baitute ikasle, ira-
kasle eta gurasoen ar-
tean. Ikasle taldeak tti-
kiak izateak emaitza
onak lortzen laguntzen
duela diote Seaskan.

Denaden,ahobatezkri-
tikatzen dute sailkape-
nakezduelasekulanze-
hazten Etxepare D ere-
duan ari dela eta berta-
ko ikasleek ezin dutela
baxoa euskaraz egin.
Izanere,matematikaeta
historia-geografia izan
ezik, bertze ikasgai gu-
ziak frantsesezeginbe-
har dituzte ikastolako
ikasleek, hau da Fran-
tziako Errepublikako
hizkuntza ofizial baka-
rrean.
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OSPAKIZUNAK � MAIATZAREN 8AN

Herri Urrats ‘Jalgi’
lelopean ospatuko da

SENPERE

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Herri Urratseko aurkezpena, Baionan.
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Joana GERENDIAIN
Maiatzaren 7an,He-

rriUrratsbezperan,Sa-
rako gaztetxeak Urrats
gaua antolatu du. Gaz-
tetxeaitzineanSouthsi-
de familia ska,Coldust,
Revolta permanent eta
Tortuga sound taldeak
entzuten ahalko dira.
Kontzertuak 21:00eta-
tikgoiti hasikodira, sar-
tzea 4 eurotan. Bertan,
ogitartekoak jan eta
puntxak edaten ahalko
dira.

Ikastolako besta
Urtero bezala, men-

dekostebezperan Ikas-
tolak bere besta anto-
latu du, aurten maia-

tzaren 15ean. Usaian
bezala sagarnotegi for-
man antolatzen dute
bazkaria,haurrentzat jo-
koak izanen dira arra-
tsaldean. Tokiak erre-
serbatzekoOlhain ikas-
tolarekinharremanetan
sartu behar da.

Usopop
Heldu den maiatza-

ren 28an iraganen den
Usopop-en7. ediziora-
ko txartelak salgai dira
Weezevent web gune-
an,9eurotan.Edizioho-
netaneremundukotxo-
koezberdinetako talde-
ak entzun eta desku-
britzen ahalko dira leku
zoragarri batean.

Kantaldia
Maiatzaren 19an,

Azkaineko Larrun kan-
ta abesbatza mistoak
kantaldibatemanendu
elizan, gaueko 9etan.
Sartzea 10 eurotan da
eta urririk 15 urte baino
guttiagodituztenentzat.

Kirola
Sarako errubilariak

4. mailako finalentzat
kalifikatudira.Joatema-
txa errexki irabazi dute
25-16 Amouko ekipa-
ren kontra. Etxean, 7-6
galdu dute baina hala
erekalifikazioa lortudu-

te. Finala Bardozen jo-
katuko dute Sauvete-
rre-ko ekiparen kontra.

Eskubaloian, senior
ekipak ongi bukatu du
sasoina bi garaipene-
kin,23-26Ossau-koeki-
pari eta 24-22 Mon-
tautren kontra.

KULTURA � MAIATZAREN 7AN

Urrats Gauarekin
hasiko dira
asteburuko
ospakizunak

SARA

Jaione MUTUBERRIA MENDIKOA
Narbarten, 2006ko maiatzaren 6an

X. URTEURRENA
Denbora pasatu da,

baino zure hutsa gurekin betirako geratu da,
béti gogoan zaitugu eta gure artean

bizirik mantentzen dizugu,
Mila esker erakutsitako guztiagatik,

eta urrunetik bada ere gurekin egoteagatik.
Mila muxu Jaione zugana,

gure altxor maitatu eta laztana.
Betirako etxean egongo zarena.

ZURE ETXEKOAK

ARGAZKIA: OLHAIN IKASTOLA

Ikastolako haurren ikusgarria
Olhain ikastolako haurrek, irakasle eta laguntzaile guzien eta Manex Fusch
antzerkilariaren laguntzarekin, ikusgarri polita aurkeztu zuten polikiroldegian
apirilaren 2an. Agirretxe sarako baserritar familia baten istorioa oinarritzat har-
turik, haurrek jakin nahi izan dute nundik heldu den Sarako aberastasuna. Den-
boran bidaiarazi gaituzte, baserriko bizia, bale ihiztarien abenturak eta kontra-
bandisten gorabeherak segituz.

Mertxe HUICI GOGORTZA
Leitza 1935.02.10 / 2016.04.26

GOIAN BEGO

Zure indarra, maitasuna eta kemena
gure ikurra izanen dira.

Ez adiorik ama, gero arte baizik.

ZURE FAMILIA
Bere seme-alabek eta gainontzeko

senideek haren arimaren alde otoitz bat
eskatzen dizuete.
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HERIOTZAK
MilagrosMitxelenaSein,Arantzakoa,
apirilaren 14an, 83 urte.
Jabiertxo Telletxea Iñarga, Berakoa,
apirilaren 14an, 56 urte.
Daniel Sanzberro Arretxea, Etxalar-
koa, apirilaren 19an, 87 urte.
JuanJoseMaisterrenaLegarrea, Eli-
zondokoa, apirilaren 22an, 91 urte.
Maritxu Irizar Irigoien, Berakoa, api-
rilaren 21ean, 82 urte.
Eusebio Arregi Elorga, Doneztebe-
koa, apirilaen 25ean, 87 urte.
IgnacioMaria Gallo Trebol, Sunbilla-
koa, apirilaren 4an, 57 urte.
JuanPikabeaDucaz,Arantzakoa,api-
rilaren 26an, 88 urte.
Josetxo Zabaleta Altzuri, Leitzakoa,
apirilaren 25ean, 33 urte.
Mertxe Huitzi Gogortza, Leitzakoa,
apirilaren 26an, 81 urte.
Jose Mari Garate Urrutia, Elizondo-
koa, apirilaren 26an, 79 urte.
Felix Garde Garbalena, Lekarozkoa,
apirilaren 26an, 91 urte.
JoseMariMendiguren Isasa, Elizon-
dokoa, apirilaren 27an, 80 urte.

OierFernandezMaculet, Lesakakoa,
apirilaren 14an.
Oihan Irurieta Izquierdo, Lesakakoa,
apirilaren 18an.
UnaxEtxeberria Irastorza,Goizueta-
koa, apirilaren 19an.
Alaia Bergara Cabodevilla, Arantza-
koa, apirilaren 14an.
Alaia Erasun Tazón, Legasakoa, api-
rilaren 17an.
Iraia Zugarramurdi Ducinska, Sun-
billakoa, abenduaren 29an.
Izei Irazoki Arroyo, Sunbillakoa, api-
rilaren 16an.
AioraLegarraGarcia,Doneztebekoa,
apirilaren 15ean.
Eñaut Altzuguren Iratzoki, Berakoa,
apirilaren 22an.
Oihan Deskarga Ariztoi, Iturengoa,
apirilaren 21ean.

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

EZKONTZAK

SORTZEAK

Ez dago datu berririk.

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

.

Loli MUTUBERRIA SALDIAS
Arantzan, 2016ko apirilaren 9an

Bizitzeko gogo eta ilusioz beterik.
Ez zaigu iruditzen

aldegin duzunik gure ondotik.
Baina izar bat ari da dizdizka zerutik.

Ziur gaude aintzina segitzeko
ez zaigula faltako argirik.

Beti gure gogo eta pentsamenduan,
ez zaitugu utziko gure bihotzetik.

ZURE FAMILIA

Jabiertxo TELLETXEA IÑARGA
Beran, 2016ko apirilaren 14an, 56 urterekin

Goizeko sorgin haizeak berri samin bat
ekarri daku: Jabier, gure taldekide

zintzoa eta alaia gan zaigula.
«Milesker bihotzez zure laguntza,

aholku eta konpañia atseginagatik.
Zuk piztutako suaren inguruan erein

zinuen pozan dantzatzen segituko dugu.
Akerra goiti, akerra beiti,
eta bihotzak beti goiti».

SORGIN HAIZEAK ANTZERKI TALDEA

Jabiertxo TELLETXEA IÑARGA
Beran, 2016ko apirilaren 14an, 56 urterekin
Maite dugun pertsona agurtzea

gogorra izan da,
bainan karga hau

arinago sumatu dugu
zuek inguruan egon zaretelako.

Mila esker eman diguzuen
lagutnza eta maitasunagatik.

ETXEKOAK



ttipi-ttapa | 661 zk.

2016.05.0536 | KIROLA

Erabakitzeko
falta diren lau
txapelak
maiatzaren
14an Berroetan
eginen den
jardunaldian
banatuko dira

TTIPI-TTAPA
Nafarroako laukoso-

katira txapelketako bi-
garren jardunaldia joka-
tu zen apirilaren 23an
Lesakan eta bertan ba-
natu ziren lehen txape-
lakere.Gizasemeen320
kiloko kategorian Beti
Gazte A (Markel Sua-
rez, Lander Landiribar,
Beñardo Iantzi eta Ge-
rardo Telletxea aritu zi-
ren, Julen Palenzuela
eta Agoitz Altzugarai
erakusle zituztela) izan
zen txapeldun, Beti
Gazte B azpitxapeldun
(KarmeloMitxelena,An-
der Mitxelena, Xuban
Larretxea eta Paskual
Taberna, laguntzaileMi-
kel Apeztegia zutela).
Txantreak osatu zuen
podiuma, eta Berriozar
A laugarren, Berriozar
BbosgarrenetaKaska-
llueta seigarren izan zi-
ren.
Emakumezkoen255

kilokoan, Txantrea na-

gusitu zen, Kaskallue-
ta, Berriozar eta Bizin-
dar taldeen aitzinetik.
20urtezbeheitikoka-

tegorian, Berriozar na-
gusituzitzaionBasabu-
rua eta Araxes-i.
Kadeteetan,Baztan-

go Basaburua izan zen
eskualdekoordezkaria.
Zortzi talde ari direnez,
bi multzotan banatuak
aritzen dira eta bietan
baztandarrak nagusitu
ziren. A multzoan Ba-
saburuaA lehenbizikoa
izan zen,AndraMari bi-
garren, Araxes hiruga-
rrenetaBerriozarA lau-
garren.Bmultzoan,Ba-
saburuaBnagusituzen,
Iñigo Aritzak eta Beriai-
nek berdindu zuten bi-
garren postuan eta Be-
rriozar B izan zen lau-
garren.

AZKEN JARDUNALDIAK
Maiatzaren 7an,

18:00etan Antsoaingo
pilotalekuan, gizonez-
koen 300 kiloko eta
emakumeen235kiloko
lehen jardunaldiak eta
kadeteen eta 20 urtez
azpikoenhirugarren jar-
dunaldiak jokatuko di-
tuzte.Ordubete lehena-
go, Euskal Herriko le-
hen mailako jautsiera
kanporaketa Aurtizko
Ander Erasun eta Le-
zaungo, Juanjo Lope-
zen artean.

Bukatzeko,maiatza-
ren 14an, Berroetako
plazan 17:30ean, gizo-
nezkoen 300 kiloko eta

emakumezkoen235ki-
loko bigarren jardunal-
diak eta lehenbi sailka-
tuen arteko finalak, ka-

deteen finalerdiaketa fi-
nala eta 20 urtez azpi-
koen laugarren jardu-
naldia jokatuko dira.

HERRI KIROLAK � APIRILAREN 23AN LESAKAN

Beti Gaztek eta
Txantreak
lortu dituzte
lehen txapelak
4x4 sokatiran

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA
Goitik beheiti, gizonezkoen 320 kiloko podiumean Beti Gazteko bi taldeak eta Txantrea;
Basaburuako tiralari gazteak erdian eta Txantreako 255 kiloko emakumeak tiran beheiti.
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547 korrikalari
abiatu eta 528k
lortu zuten
helmugara
ailegatzea

Hirugarren
garaipena
segidan lortu
dute
Durangoko eta
Uztarrozeko
korrikalariek

TTIPI-TTAPA
Oier Ariznabarreta

(Durango), 1:40:16-eko
denborarekin eta Lau-
ra Sola (Uztarroze),
2:01:55-eko denbora-
rekin, irabazle suertatu
zirenapirilaren17anBe-
rako XII. MendiMaratoi
Erdian. Oier Ariznaba-
rretak ez zuen arazorik
izan gizonezkoetan ira-
bazteko, Joxe Amuna-
rrizen (Hondarribia) eta
Beñat Marmisolleren
(Atarratze) aitzinetik,
hurrenez hurren, Larun
mendia punturik altue-
na zuen (900metro) eta
2700 metrotako desni-
bela zeukan 21 kilome-
trotako ibilbide gogo-
rrean. Durangokoaren-
tzathirugarrengaraipe-
na da, bata bertzearen
ondotik.
Irabazleak ezin izan

zuenberak2014nezar-
ri zuen errekorra hobe-
tu,1ordu,37minutueta
30segundokoa. Ibardi-
neko tarteko helmuga
ere, 150 eurotan sari-
tua, Ariznabarretaren-
tzat izan.

Emakumezkoetan,
LauraSola izan zenBe-
rakokiroldegikohelmu-
gara iristen bizkorrena,
Maria Zorrozaren (Ger-
nika) eta Aitziber Ibar-
biaren (Zizurkil) aurre-
tik. Uztarrozekoak ere
hirugarrengaraipenase-
gidan lortu du.
547 korrikalarik par-

te hartu zuten lasterke-
tan, haietatik 528 iritsi
dira helmugara. Jende
aunitz hurbildu zen las-
terketa ikusteraetaber-

tzelako arazorik gabe
eta eguraldi onarekin
izan zen probaz disfru-
tatzera.

BEZPERAN HERRI
KIROLAK
Probaren aurrekari

bezala, bezperan Herri
Kirolak izan ziren Toki
Onakiroldegikanpokal-
dean.Haurrentzako fro-
ga ezberdinak izan zi-
ren (txingak,korrika,za-
ku lasterketake.a.). Xa-
bier Ariztegi etxalarta-

rrak eta Estitxu Alman-
doz lesakarrak, harri ja-
sotzenerakustaldiaes-
kaini zuten eta hiru ha-
rri ezberdin altxatu zi-
tuzten. Ondoren, herri-
ko bi talde mixtok, fro-
ga konbinatua egin zu-
ten, hala nola koxkor
biltzea, zaku lasterke-
ta, aizkora, trontza eta
lasterka. Azkenik froga
herrikoi bat izan zen
ikusle guztiei irekia eta
irabazleentzat sari be-
reziak izan ziren.

MENDI LASTERKETAK � APIRILAREN 17AN HAMABIGARREN EDIZIOA BURUTU ZEN

Ariznabarreta eta Sola irabazle
Berako Mendi Maratoi Erdian

ESKUALDEKOAK
5 Joseba Larralde-Bera
10 Iñaki Mihura-Baztan
11 Michel Guilçou-Senpere
16 AngeltxoAranibar-Bera
18 Miguel Solano-Etxalar
23 Mikel Altadill-Leitza
25 Daniel Iparragirre-Arantza
27 IñakiTelletxea-Elizondo
32 Asier Apezetxea-Arantza
36 XabierMaritxalar-Lesaka
40 Imanol Lukanbio-Arantza
51 Joseba Lasarte-Bera
58 Aritz Alunda-Baztan
61 M. Angel Iñarrea-Baztan
75 GaizkaOtxandorena-Baztan
76 Eric Etxegarai-Sara
80 Mikel Urtxegi-Igantzi
102 DaniEtxeberria-Baztan
113 IgorAgesta-Doneztebe
115 Ina Lasaga-Bera
139 Julen Pikabea-Bera
145 Ibai Berregi-Zubieta
150 Xabier Iturria-Arantza
151 Inaxio Agara-Bera
158 Eneko Andueza-Leitza
173 Unai Elizagoien-Bera
174 Xuban Eugi-Baztan
177 Juan Luis Irazoki-Bera
183 Jexux Elizalde-Baztan
189 Luis Mir-Bera
193 Jon Maritxalar-Sunbilla
195 Xabi Garmendia-Bera
206 Mikel Inda-Bera
207 Javier Oteiza-Baztan
236 Ugaitz Ado-Bera
237 Cesar Sarratea-Baztan
238 EnekoHerrera-Sunbilla
239 Iñigo Arrieta-Sunbilla
246 Imanol Moreno-Bera
249 Andoni Garbisu-Sara
250 J.Mª Indakoetxea-Lesaka
251 Sergio Morate-Bera
262 JosebaGarcia-Sunbilla
275 JoxeMari Zamora-Baztan
280 Iker Gomez-Leitza
284 Unai Otazo-Etxalar
297 J.MixelGoienetxe-Sara
315 Txus Unsion-Bera
344 Tobi Ruiz-Bera
351 Santi Yanci-Baztan
355 Xanti Lertxundi-Baztan
356 Jaime Zalba-Elizondo
365 Aitor Huitzi-Leitza
390 M.RamonOlano-Leitza
392 Manuel Gouraud-Bera
419 Eneko Zabaleta-Leitza
420 Miguel Olano-Leitza
446 Jon Irazoki-Bera
465 Garikoitz Lopez-Goizueta
466 Iban Etxarte-Baztan
469 MiguelAzkarraga-Baztan
479 Jone Zelaieta-Bera
480 Irene Matxiarena-Bera
495 Xabier Maia-Baztan
500 Asier Calderon-Bera
501 Maite Bengoetxea-Bera
502 Mª Carmen Urtxegi-Bera
511 Ana Gomes-Sunbilla
514 Mikel Azpiroz-Leitza
516 Leire Portu-Lesaka
524 Xole Garmendia-Bera
525 Aitziber Iturria-Bera

UTZITAKO ARGAZKIAK

547 korrikalari abiatu ziren Beran, tartean Manttaleko neska-mutil koadrila ederra.
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Hitzaldiak
ARANTZA
Oihana Kortazar eta
Aritz Egearekin
Maiatzaren 14an
18:30ean eskolan.

LEITZA
‘Ura gizartearen ardura’
Maiatzaren 12an Uda-
letxean 19:00etan.

‘Kartzela eta
gaixotasunak’
Maiatzaren 14an Ate-
kabeltzen, 11:00etan.

‘Psikologo bila?’
Maiatzaren 16an Au-
rrera Elkartean (19:30).

‘Bizi testamendua eta
heriotza duina’
Maiatzaren 17an Uda-
letxean, 19:00etan.

‘Hilen xarma’ liburuaz
Maiatzaren 18an Libu-
rutegian, 19:30ean.

‘Emakumeen adoktrina-
mentua historian’
Maiatzaren 19an Ate-
kabeltzen, 19:00etan.

Tailerrak
DONAMARIA
Talo tailerra
Maiatzaren 13an fron-
toian, 19:00etan.

IRURITA
Ardo eta sagardoen eta
Baztan-Bidasoko pro-

duktuen dastaketaz
Ekainaren 17ra arte
ortziralero Jauregiar-
ten. Izena: 615730792
edo info@irauli.org.

DONEZTEBE
Ardo eta sagardoen eta
Baztan-Bidasoko
produktuen dastaketaz
Ekainaren 5etik 24ra
ortziralero Cafe osta-
tuan. Izena: 615 730
792 edo info@irauli.org.

Dokumentalak
ARANTZA
‘Benan, mendia arnas’
Maiatzaren 13an

dokumentala ikusgai,
21:30ean Baskulan.

GOIZUETA
‘Euskaraz gara’
Maiatzaren 13an Uda-
letxeko Ganbaran,
19:00etan.

ARANO
‘Euskaraz gara’
Maiatzaren 20an
19:00etan, Udaletxeko
batzar aretoan.

LEITZA
‘Biziminez’ dokumenta-
la eta hitzaldia
Maiatzaren 12an zine-
man, 19:00etan.

Antzerkiak
BERA
‘Etxekoak’
Maiatzaren 14an Kul-
tur Etxean, 20:00etan.

DONAMARIA
‘Putinen guardasola’
Maiatzaren 15ean
16:00etan Jauregian.

Kontzertuak
SARA
Saiberri taldea
Maiatzaren 6an euskal
kantak elizan (21:30).

Urrats gaua
Maiatzaren 7an South

Side Familia Ska, Col-
dust, Revolta perma-
nent eta Tortuga sound
taldeak gaztetxe aitzi-
nean, 21:00etan.

Larrun Kanta
Maiatzaren 19an
21:00etan elizan.

ELIZONDO
Elizondoko Banda
Maiatzaren 7an pla-
zan, 20:00etan

Nafarroako kontserba-
torioko piano ikasleak
Maiatzaren 13an
Arizkunenean (19:00).

GOIZUETA
Txinoko jaien barne
Maiatzaren 7an Des-
perdicio eta Oso basa-
tis 00:00etan.

ARANTZA
Keu Agirretxea eta
Fignuh Experience
Maiatzaren 14an
20:00etan Aterpen.

BERA
EMUSIK
Maiatzaren 6an Toki-
Onako patioan (17:00).

Entzunaldiak Musika
Eskolan
Maiatzaren 13an pop-
rock saioa 17:00etan.
Maiatzaren 17an hai-
ze-instrumentuen
entzunaldia 18:00etan.
Maiatzaren 18an gita-
rra saioa 18:00etan.
Maiatzaren 20an triki-
tixa eta akordeoi
entzunaldia, 18:00etan.

LESAKA
EMUSIK
Maiatzaren 7an.

GAZTELU
Physis vs Pelax
Maiatzaren 21ean
ostatuan, 22:00etan.

Bertsoak
GOIZUETA
Txinoko jaien barne
Maiatzaren 6an Xabier
Legarreta eta Julio Soto
Zubiondon (20:30).

DONAMARIA | 2016.05.15
‘Putinen guardasola’
antzezlana aktore ezagunekin

«Lehendakariak» Ray eta Nik
musikariei Euskal Ereserki Be-
rria konposatzea eskatu die eta
harihorri tirakaarikodiraRamon
AgirreetaInazioTolosaaktoreak.

Antzerkiak

GOIZUETA | 2016.05.14
Lau herrietako haur, guraso eta
eskolen topaketa

XVII.aldizeginenduteArano,Are-
so, Goizueta eta Leitzako haur,
gurasoetaeskolentopaketa.Aur-
ten Goizuetak hartu du lekukoa
etaegunosokofestaantolatudute.

Ospakizunak

BERA/LESAKA | 2016.05.06/07
EMUSIKen baitan kontzertua
Beran eta Lesakan

Bera, Alemania, Herbehereak,
Austria eta Valentziako musika
eskoletako ikasleek kontzertua
eskainiko dute EMUSIK-en
baitan Beran eta Lesakan.

Kontzertuak

maiatzak 5 - 19

PROPOSAMENA
SENPERE
Herri Urrats besta
maiatzaren 8an

Aurtenerejendetzabildu-
ko da Senpereko aintzi-
raren inguruan Herri
Urrats bestaren karieta-
rat.Gunezgune,egitarau
zabala prestatu dute eta
horienartean2zioraptal-
dea, DJ Balpores, Oreka
Tx, Zarena Zarelako, Irri-
enLagunaketaEsneBel-
tza taldea ariko dira. Jal-
gi da aurtengo leloa eta
irabaziak Baionako Ber-
nat Etxepare ikastegiari
emanen dizkiote eraikin
berria eraikitzeko.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58
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Ikuskizunak
DONAMARIA
Txotxongilo ikuskizuna
Maiatzaren 14an Gatz
Titiritorto basatia,
16:00etan Jauregian.

Monologoa
Maiatzaren 14an
Estralurtar baten buru-
tazioak, 21:30ean,
Herriko Ostatuan.

Azokak
DONEZTEBE
Udaberriko feria
Maiatzaren 6an.

ITUREN
Hileko bigarren
igandeko azoka
Maiatzaren 8an.

ELIZONDO
Bertako produktuak
Maiatzaren 14an
plazan, 10:00-14:00.

Ospakizunak
ZUBIETA
Hiruak Bat Eguna
Maiatzaren 7an.

SENPERE
Herri Urrats
Maiatzaren 8an.

LEITZA
Jubilatuen Eguna
Maiatzaren 8an.

Kultur Aroa
Maiatzaren 9tik 28ra.
Xehetasunak 25. orrial-
dean.

DONAMARIA
Kulturaldia
Maiatzaren 13tik
15era.

GOIZUETA
Haur, guraso eta
eskolen topaketa
Maiatzaren 14an.

DONEZTEBE
Dantzaren eguna
Maiatzaren 14an. Re-
beca eskolak antolatua.

Epaitegietaneuskararennormalkuntzarenbidean
bertze urrats bat da Auzia Euskaraz proiektua.

Justizia Administrazioko hainbat eragile daude ho-
nen gibelean, bertzeak bertze, abokatu eta proku-
radoreak, epaitegietako langileak, epaile eta ma-
gistratuak, Justizia Administrazioaren letraduak,
fiskalak eta auzitegi-medikuak. Ekimen honen hel-
burua herritarrek hala eskatzen dutenean, auziak
osorik euskaraz izapidetzea da, demanda aurkez-
tetik bulego judizialetako barne tramitazioa egin
eta epaia eman arte. Hala, proiektu honen bukae-
rako helburua EAEko edozein epaitegitan auzi bat
hasieratikamaieraraeuskaraz izapidetzeada.Hain-
bat atal ditu Interneteko atari honek eta hor azal-
tzendiraproiektuarennondiknorakoak, helburuak,
testuingurua, harremanetan nola jarri... Hainbat ar-
tikulu eta buletin ere bilduak daude webgunean.

Pettiren disko berrian erruz eta erraz aurkituko
duzue musika ona. Batetik, konposizioek berez

dakartenmailagatik,etabertzetik,EtxekoUztataldea-
ren interpretaziobikainagatik: Igor Telletxea (bateria,
perkusioa), Iñigo Telletxea (baxua), Joseba Irazoki
(Lap steel, banjo eta gitarra elektrikoak) eta Petti
bera (gitarraakustikoa,gitarraelektrikoaetaahotsa).
Grabaketan gonbidatu berezien laguntza ere izan
du: Txus Aranburu teklatuan, Estitxu Pinatxo koru-
an, eta Joseba Baleztena, Felix Buff eta Xan Bide-
gain hirukotea Sekula ez erortzea izeneko kantuan.
Denen artean, bi aste eskasetan, denboran iraunen
duen diskoa ekoitzi dute. Pettik abilezia handizmol-
datudituabestiaketa irudizeinsinbologiazbeteriko
olerkibizigarriakerabiltzenditu(PelloLizarralde,Ene-
ko Barberena, Igor Elortza, Beñardo Goietxe, Juan
Luis Zabala, Harkaitz Cano eta Pettirenak) miste-
rioaz, maitasunaz eta askatasunaz konposatu duen
historia honetako protagonista senti gaitezen.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2016

Hotzikarak

Musika

PETTI & ETXEKO UZTA

Justizia euskaraz
izan dadin

Internet

WWW.AUZIAEUSKARAZ.EUS

Barruko leihoa haurrentzako poema liburu bat
da, lirismo handikoa, Pello Añorgak orain de-

la urte batzuk zuen ZUNI-ren ildokoa. Poema-
txoak barrura begiratzeko eitekoak dira, zeinetan
barrura begiratzen den heinean, kanpora ere be-
giratzen dugun. Poema batek ongi laburbiltzen du
begiradahau.Hona:Barruko leihotik, sartudaekia,
bihotza jaikita, zabal begia. Gisa guztietako gaiak
ukitzendira, zazpiataletanbanatuta, laurogeiorrial-
detan zehar eta naturak protagonismo berezia du.
Hala nola: loreak, haziak, zomorroak, zainak, zu-
haitzak eta errautsak; baita maitasunak eta nola
ez hitzak ere.

Pamiela, 2016

Barruko leihoa

Liburua

PELLO AÑORGA

SARA
Ikastolaren besta
Maiatzaren 15ean.

Bestak
URDAZUBI
Salbatore bestak
Maiatzaren 4tik 8ra.

IRURITA
Salbatore bestak
Maiatzaren 4tik 8ra.

GOIZUETA
Txino auzoko jaiak
Maiatzaren 6 eta 7an.

BERROETA
Mendekoste bestak
Maiatzaren 13tik 16ra.

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

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

ELIZONDO
Bestetako kartela
Maiatzaren 31ra arte
aurkez daitezke lanak.

LEITZA
Film labur lehiaketa
Maiatzaren 20an
Atekabeltzen.

Mendi irteerak
ARANTZA
Lasterketa eta itzulia
Maiatzaren 14 eta
15ean.

BAZTAN
Mendigoizaleak
Maiatzaren 8an Herri
Urratsera. 08:00etan
Amaiurtik.
Maiatzaren 15ean
Arantzako Mendi Itzulia.

SARA
Kontrabandoari buruz
Maiatzaren 18an
09:00etan leizeetan.
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zerbitzatzeko. �948-
630967 (09:00-16:00).
ZUGARRAMURDI. Al-
tzateneajatetxeanzerbi-
tzariabeharda,esperien-
tziarekin eta frantsesa
dakiena. Asteburueta
abuztuan lan egiteko,
eguerdian.�948599187.

LANA
eskariak

ELIZONDO eta INGU-
RUAN mutila lan bila.
Ostalaritzan eta adine-
koakzaintzenesperien-
tziaduna. Alor horietan
interesatua lanegiteko.
�722 316606.
ELIZONDO eta INGU-
RUAN adinekoak zain-
tzen esperientzia duen
46 urteko emakumea,
adinekoakzaintzeko lan
bila. �677 362626.
Garriolari bezala espe-
rientziaduna C + E kar-
netaduna (kamioia eta
trailerra gidatzeko) eta
eraikuntzan esperien-
tziaduna lan bila. Ga-
rraiolari edo eraikun-
tzan lan egiteko nor-
bait behar izanez gero,
deitu. �608 720859.
16 urteko neska bera-
tarra udan zuen seme-
alabak zaintzeko prest
dago. �678 968495.

ANIMALIAK
oparitzeko

Gorbeiako ardi zaku-
rra oparitzeko. Emea,
urte eta erdikoa. �661
767027.

BERA. Illekueta auzo-
an,pisuaerrentan, 3 lo-
gela,sukaldeaetaegon-
gela, denak balkoiare-
kin. Garaje ederra etxe
azpian. 550€ banko bi-
tartez. �646 280396.

BERA. Itzeakarrikanpi-
sua errentan emateko.
Sukaldea,egongela,ko-
munaeta hiru logela di-
tu, 85 m2 inguru. Hiru-
garren pisua, igogailua
dauka eta garajea ere
bai.Osoeguzkitsuaeta
Altzate kalera bistekin,
bi balkoi ditu. �669
954135 / 948 630354.
BURLATA.Pisuaerren-
tan emateko. 3 logela,
berogailuarekin.Erabat
berritua. Prezio onean.
�690 041308.

Batxilergoa: zientziak
(matematika, fisika, ki-
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.
BAZTANIKASTOLAtik
jangelako zaintzaileen
lan poltsa osatzeko
deialdia.Eskaerakmaia-
tzaren 6ra arte aurkez
daitezkeBaztangoUda-
leko Bulegoan (09:00-
14:00).
URDAZUBI. Montxo
ostatu-jatetxean espe-
rientzia duen sukalda-
r ia behar da. �948
599039.
BERA. Zalain jatetxean
zerbitzari bat behar da
asteburuetan mahaiak

GARAJE/LOKALAK
errentan emateko

LESAKA. Garaje plaza
errentan emateko, he-
rri erdian.�627784362.
LESAKA.Albisturkarri-
kan lur azpiko garaje
itxia errentan emateko.
�618 962937.

ZERBITZUAK
klase partikularrak

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

Klase partikularrak
ematen ditut. DBH eta

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.
LESAKA. Nabaz auzo-
an baserria eta 11.450
metro koadroko lur ere-
mua sa lga i . � 686
970618.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

LESAKA. Pisua erren-
tan emateko. Oso mo-
du onean . � 661
262531.
ELIZONDO. Braulio
Iriarte karrikan pisua
errentan emateko. 3 lo-
gela,2komunetaegon-
geladitu.�650628885.

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
0,940 € kiloa.

Zerramak:
0,540 € Kg/bizirik.

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 4,16
1.koa 3,93
2.koa 3,75
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,24
1.koa 3,97
2.koa 3,80

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretzemestizoak:
urruxak 140,00
idixkoak 228,00

Aretze nabarrak:
urruxak 120,00
idixkoak 180,00
Zaldikoak:€/k
Sortuberriak: 3,03/3,13
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 5,40/6,40
8-10 kilokoak: 4,60/5,00

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(apirilaren 15etik 22ra bitarteko prezioak)
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Zakurkumeak opari-
tzeko.AmaPirinioetako
mastina eta atta artzain
zakurra. �699 012012.

ANIMALIAK
salgai

Zezen blonda salgai.
�690 388134 / 948
599045.

Labrador arrazako 6
zakurkume sa lga i
Arantzan. 3 ar ta 3 eme,
denakkanelakoloreko-
ak. �699 723310.

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.

Kuhn GMD 44 marka-
ko belarra mozteko
makina salgai. �659
230236.

Belarra mozteko bi
platodun makina sal-
gai. �626 660675.

DENETARIK
salgai

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

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

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

Ate bat duen bainuon-
tziasalgai.Jendeheldua
zein mugikortasun gutxi
duenarentzathagitzero-
soa. Altuera 1,05metro,

luzera1,50metroetaza-
balera0,68metro.Berri-
berria. �609 477277.

DENETARIK
galdu-aurkituak

GOIZUETA.Gaztetxea-
ren ondoan giltzak to-
patu dira. Udaletxean
daude. �948 514006.

ARANTZAKO
UDALA

Aldaketa Arau Subsidiarioetako
determinazio xehakatuetan

Hasierako onespena
Arantzako Udalak, 2016ko martxoaren 4ko osoko bil-
kura arruntean, Arantzako Arau Subsidiarioetako deter-
minazio xehakatuetako aldaketa hasiera batez onesteko
erabakia hartu zuen.
Honako hauek zehazki:
• Lurzoru urbanizaezinaren 17.3, 18 eta 19. artikuluak.
• Arantzako Hirigintzako araudi orokorraren 21. artiku-

lua.
• Eraikuntzako ordenantzaren 18, 21, 52 eta 54. artiku-

luak.
Abenduaren 20ko 35/2002 Legearen 79.3 eta 78.1a) ar-
tikuluetan ezarritakoari jarraikiz, espedientea jendeau-
rrean egonen da, azter dadin eta bidezko alegazioak aur-
kez daitezen.

Arantza, 2016.04.26
Alkatea, Juan Miguel Almandoz Mitxelena
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urtebetetzeak
Argazki soila: 5€; bikoitza: 10€
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Aresoko IRAI
ONSALO SAIZAR-
rek bi urte bete-
ko ditu maiatza-
ren 14an. Zorio-
nak Barrio Txi-
noko pelotari
txikiari! Muxu

AINHOA DEL

POZO RIOPEDRE

beratarrak
apirilaren 22an
3 urte bete ditu.
Zorionak eta
aunitz urtez
bitxito!

Eratsungo OIER

ESKUDERO

BERNALek 7
urteko ditu
maiatzaren
5ean. Zorionak
eta muxu potolo
bat familia guz-
tiaren partetik.

Urdazubiko
LOREA GOMEZ

GOIETXEk udabe-
rriko zazpi loretto
bildu ditu maia-
tzaren 4an. Au-
nitz urtez eta mu-
su mukuru bat fa-
miliaren partetik!

Zorionak bikote! eta ongi pasa
Urdazubiko bestak. Segi horrela
igotzen, mendi gailurrera ailegatu
arte. (A. Olaizolaren partetik)

ETXAHUN OLAETXEAk 6 urte bete
ditu maiatzaren 2an. Zorionak
amatxi, eta Bera eta Lesakako
familiaren partetik. Muxu haundi
bat.

GARAZI BARANDA-
RAIN ARANALDEk,
urtea beteko du
maiatzaren 13an.
Zorionak prexio-
xa! Hartu txoko-
latezko muxu bat
zure irribarre
baten truke!

AINHIZE ARNEDO

MITXELENA gure
nixkatxak 2 urte
bete ditu apirila-
ren 26an.
Aunitz urtez
etxekoen parte-
tik! Besarkada
haundi bat!

AINHIZE eta XUBAN bi morroxko
hauek bina urte bete dituzte
apirilaren 6an eta 26an. Aunitz
urtez bikote! Berenduaren
esperoan gaude! ;)

Lesakako ZIHARA TABERNA URRAk
6 urte bete ditu maiatzaren 3an.
Zorionak atta, ama, Laida eta
familia guztiaren partetik.

Etxalarko XABIER LARBURU

ELIZALDEk maiatzaren 10ean
2 urte beteko ditu! Aunitz urtez eta
muxu haundi bat familia guziaren
partetik pottolo!

ILARGI INDAKOETXEA MENDIZURI gure
etxeko txikiak 2 urte bete ditu
apirilaren 30ean. Mila muxu eta
zorion Goizueta, Hernani eta
Usurbilgo familia guztiaren
partetik.
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