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Maldan gora eta behera gozatuz
Mendian ala errepidean, baina lasterka ibiltzea maite dutenek 
aukera ederra izanen dute hilabete honetan: Leitzako Herri 
Krosa apirilaren 8an eginen dute (9 km), Berako XIII. Maratoi 

Erdia hilaren 9an  (21,1 km), Arantzako II. Mendi Lasterketa 
apirilaren 23an (20 km) eta Bikin Batin duatloia apirilaren 29an 
Lesakan (20 km bizikletaz eta 13 km lasterka). 
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Haur errusiarrak gure artean
Errusiako bi haur etorriko dira udan gure es-
kualdera, Andrey borzgarren urtez Arantzara eta 
Olga Zubietara. Atarrabia Elkartasun Elkartearen 
bitartez etorriko dira, eta gisa honetako elkartasun 
proiektuekin, bertzelako bizi ereduak ezagutzeko 
aukera dute egunerokoan hainbat gabezia dituz-
ten haur hauek.

IZASKUN ZUBIALDE   |   ‘Sumendia baratzean’ liburuaren egile zubietarra

Emozioak eta baloreak lantzeko ipuin-bilduma 
lantzen hasi da Izasku Zubialde, beste bi lagune-
kin batera, eta dagoeneko lehenbizikoa argitaratu 
dute: ‘Sumendia baratzean’. 5 eta 9 urte bitarteko 

haurrendako da eta euskaraz eta gaztelaniaz atera 
dute. Laster ingelesez ere eginen dute. Maiatz 
aldera bildumako bigarren ipuina kaleratu nahi 
dute eta azaroan hirugarrena. ELKARRIZKETA ➜ 3

  
ZOZKETAK              ➜ 60

Txartela egiteko deitu 
948 63 54 58ra.

 «Irakurketaz gozatzeaz gain, ikasbide bat 
islatzen du ipuinak»

Nafarroako Bertsolari Txapelketako 
fi nala apirilaren 8an Iruñean
Finalean ariko diren zortzi bertsolarietik bortz 
eskualdekoak izanen dira: Xabier Maia (Elizondo), 
Eneko Fernandez (Lesaka), Ander Fuentes Itturri 
(Zubieta), Xabier Terreros (Lesaka) eta Julen Zelaieta 
(Bera). Eurekin batera Julio Soto, Eneko Lazkoz 
eta Aimar Karrika ariko dira 17:00etatik aitzinera 
Anaitasuna kiroldegian.                ➜ 16

Nafarroako
txapeldun duatloian

Alberto BARBERENA
➜ 51
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G. PIKABEA | ZUBIETA
Nolatan sortu zaizue
proiektu hau lantzeko
ideia?
Emozioak txikitatik eza-
gutzea eta erregulatzea
ezinbestekoa iruditzen
zaigunez, amets batetik
sortuden ipuinaegindu-
gu lehenbiziko. Helburu
ezberdinakdituliburuba-
koitzak, baina denek
emozioen ildoari jarrai-
tzendiote.Emozioaktxi-
kitatik landuzgero,gizar-
te hobe baten jabe iza-
nengarelaustedugulako
sortudabildumahauegi-
teko ideia.Bestalde,Ba-
rañainen emozioak lan-
tzeko tailerrak egin ditu-
gu8-9urtekogaztetxoe-
kin eta esperientzia har-
tan oinarrituz, lanean ja-
rraitzeko materiala sor-
tzen ari gara.
Zer aurkituko dugu le-
henbiziko ipuinean?
Natura eta animalia txiki
batek sortzen dituen
emozio ezberdinak az-
tertzendira.Horrezgain,
ez ohiko familia bat da
protagonista,amaetabe-
re bi seme-alabak hain
zuzen ere. Hor ere gaur
egungoerrealitatebat is-
latzen da.
Euskarazetagaztelani-
azargitaratuduzue.Eta
laster ingelesez...
Mitologialiburuakeuska-
raz eta gaztelaniaz argi-
taratugenitueneuskaraz
ez zekiten euskaltzaleak
erebadirelakonturatugi-
nelako, eta harrera ona
izanduenez,berdinjarrai-
tzea erabaki dugu. Inge-

lesarena,berriz,kasualita-
tezizanda,izanere,EHU-
koUASCprogramakoak
gurekin kontaktuan jarri
ziren itzulpenak egiteko
baimenaeskatuz.Hitzar-
men bat sinatu genuen
eta itzulpen baimenaren
ordainetan, testuakgure
esku jartzen dituzte, ar-
gitaratu ahal izateko.
Zeingai landunahiditu-
zue?
Natura zaintzearen ga-
rrantzia,animaliakmaita-
tzea,komunikazioa...Gai
anitzizanendira,irakurke-

tazgozatzeazgain, ikas-
bide bat ere islatzen de-
lako.
Zenbat liburu argitara-
tzeaaurreikusiaduzue?
Horiargitaletxearenesku
dago. Guk dagoeneko
baditugubospaseipres-
taturik, baina azkenean,
argitaletxeak du argia
ikustearengiltza.Aurten,
ziurrenik, hiru argitaratu-
ko ditugu. Lehenbizikoa
argitaratua dugu, eta
maiatz alderakobigarre-
na izanen dugu kalean.
Dena ongi joanez gero,

azaro alderako hiruga-
rrena kaleratuko dugu.
Ez da hiruren artean
egin duzuen lehenbizi-
kolana.Nolakoerantzu-
na izan dute euskalmi-
tologiari buruzko ipui-
nek?
Oso-osokontentgaude.
Onlinemoduan, lehenbi-
zikohiruegunetan12.000
deskarga izan genituen,
eta liburu fisikoan beste
hainbestesaldudira.No-
lapentsatukogenuengu-
reetxeko txikientzat sor-
tutako ipuinek halako
arrakastaizanenzutenik?
Frantseseraereitzuliadu-
gumitologiakolehenbizi-
ko liburuaetabruselarrei
interesatuzitzaienez,libu-
ruaren aurkezpena egi-
tenbertanizanadaAsun.
Nola ikustenduzuhaur
literaturaren egoera?
Nik uste poliki-poliki au-
rrera doala, baina ez da
erraza. Liburu bat sor-
tzeak lan handia dauka,
etadudarikgabe, argita-
ratzea oraindik zailagoa
da.Kalitateaetajendeak
izandezakeenonarpena
kontuan hartzen dira eta
ezdaerrazatarteaegitea.
Etorkizunera begira
zein asmo dituzu?
Hasteko,maiatzerakobil-
dumako bigarren liburu-
az gain, beste liburu bat
ereargitaratzekoproiek-
tua badugu. Nerabeen-
dakogeneronobelabio-
grafiko bat prest dugu,
baina oraingoz, ezin dut
gehiagoaurreratu.Maia-
tzera arte itxaron behar-
ko duzue!

Euskal mitologiari buruzko 30 ipuin argita-
ratu ondotik, beste lan bat dute orain
eskuartean Izaskun Zubialde zubietarrak,
Bakarne Atxukarro Iruñean bizi den irunda-

rrak eta Asun Egurza barañaindarrak.
Emozioak eta baloreak lantzeko materiala
sortzen ari dira eta horrekin ipuin-bilduma
bat egin nahi dute. Horren lehenbiziko ipui-

na da oraingoz kaleratu dutena: Sumendia
baratzean. 5 eta 9 urte bitarteko haurren-
dako da, eta euskaraz eta gaztelaniaz atera
dute. Laster ingelesez ere eginen dute.

Izaskun ZUBIALDE GRAJIRENA | ‘Sumendia baratzean’ liburuaren egile zubietarra

«Emozioak txikitatik landuz gero
gizarte hobea izanen dugu»

IPUIN-BILDUMA

«Aurten, ziurrenik,
bildumako hiru ipuin
argitaratuko ditugu.
Lehenbizikoa,
Sumendia baratzean,
argitaratua dugu, eta
maiatz alderako
bigarrena izanen dugu
kalean. Dena ongi
joanez gero, azaro
alderako hirugarrena
kaleratuko dugu».

UTZITAKO ARGAZKIA

Izaskun Zubialde Sumendia baratzean ipuina eskuetan duela.
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G. PIKABEA
«Ama, ni Arantzara

joateko paperak egin di-
tuzu?Etazenbatdenbo-
rafaltazaitArantzarajoa-
teko?».Halaxe,irrikazeta
gogotsu dago Andrey
sorterria utzi eta bertze
urtebatezudanArantza-
raetortzeko.AtarrabiaEl-
kartasunElkarteariesker,
SiberiakoNizhnevartovsk
herritik etorriko da, eta
berekinbatera,bertzebe-
deratzineska-mutikoeto-
rrikodiraNizhenevartovsk
etaBryansketik (Txerno-
biletikhurbil)Nafarroara:
Anna,Danila,Viktoria,Di-
mitri, Karina, Olga,Mak-
sim, Arina eta Olga. An-
drey ez da eskualdera
etorrikodenbakarra iza-
nen,OlgaZubietara eto-
rrikodelako.10eta17ur-
tebitartedituzteetaekai-
naren 17tik irailaren 1era
gure arteanegonendira.

Egoera larrian bizi di-
ren familietatiketaharre-
raetxeetatikdatozennes-
ka-mutikoakdira.Koldo-
bike Gorostiza Uriguen
aranztarrak ongi ezagu-
tzenduhaurhorienegoe-
ra, aurten borzgarren al-
diz hartuko baitute An-
dreyetxean.Berakkonta-
tu digunez, «hagitz bal-

dintza ezberdinetan» bi-
zidira:«harrera-etxeetan
daudenakpisuttiki-ttikie-
tan bizi dira eta norma-
lean jende aunitz bizi da
elkarrekin». Haur horiek
lehen mailako beharrak
aseak dituzte, Errusiako
Gobernuakharreranhar-
tzendituztenhaurbakoi-
tzagatik diru kopuru bat
ematen dietelako hezi-
tzaileei.EtaGobernuabe-
radahaurhauekberogai-
lua, jatekoa eta arropa
badutela kontrolatzen
duena.«Gabeziarikhaun-
diena afektiboa izandai-
teke,normaleanhaurpila
hartzenduteharreran,eta
elkar zaintzen dute».

Koldobikerenhitzetan,
okerragoadafamilietatik
datozenhaurrenegoera:
«baliteke afektiboki ga-
beziarik ez izatea, baina
eguneroko lehen beha-
rrakasegabedituzte:eli-
kadura arazoak, etxeko
berogailuarekinarazoak,
arropafalta...».Familieta-
tik datozen haurrak «ha-
gitzpobreak»dira. Elkar-
teko kide batzuk egoera
horibertatikbertaraikusi
dutelakodaki «familieta-
tik Nafarroara datozen
haur batzuk hagitz po-
break direla». Are gehia-

go, «batzuk egurrezko
etxeetan bizi dira, eta ez
dutekomunikere».Erru-
sian neguan, 35 gradu
zero azpitik egin dezake
eta «egurrezko etxetxo
batean bizi badira, eta
tenperaturahorrekin,ate-
ra kontuak zein baldin-
tzatan bizi diren».

BainaAtarrabiaElkar-
tasun Elkartearen bitar-

GIZARTEA � ELKARTASUNA

Etxetik urruti
eguneroko min
eta gabeziak
arintzera
Errusiako bi haur etorriko dira
uda honetan gure eskualdera
Atarrabia Elkartasun Elkarteari esker, Andrey
bosgarren urtez etorriko da aurten Siberiatik
Arantzara eta Olga Zubietara. Gisa honetako
elkartasun proiektuekin, bertzelako bizi
ereduak ikusteko aukera dute egunerokoan
hainbat gabezia dituzten haur hauek.

tez, udako hilabeteetan
eta Eguberrietan egune-
roko min eta bizi baldin-
tza eskas horiek arintze-
ko aukera dute.

HAMAR HAUR NAFARROAN
Duela25baturtehasi

zenguztia. «Txernobilgo
istripunuklearrarenondo-
rioz,Errusiakoumezurtz-
etxeetanzeudenhaurre-
kinlaguntzaeskatuzuen
ErrusiakoGobernuak.Es-
tatu mailako mugimen-
duaizanzen,etahasiera
hartan, Nafarroako Mu-
garikGabeElkartearekin
Atarrabia,AltsasuetaAra-
kilgo familia aunitz Erru-
siako haurrekin lanean
hasi ziren», dio aranzta-
rrak. Esperientzia haren
ondotik,1996ansortuzen
Atarrabia Elkartasun El-
kartea: «bere momentu-
an 40 familia egon ziren
elkartean eta gaur egun,
hamar gara». Onartu di-
gufamiliaberriaksartzea
gustatuko litzaiekeela.

EuskalAutonomiaEr-
kidegoanbadabertzeel-
karte bat, Bikarte. Hain
zuzen, elkarte honetako
kideei irratian egindako
elkarrizketabataditu zu-
teneanerabakizutenKol-
dobikeketa familiakmu-

gimendu honetan sar-
tzea: «elkartekoekin ha-
rremanetan jarri ginen,
elkarrizketa bat egin zi-
guten eta haurrak zein
errealitatetik datozen
erran ziguten. Eta gaur
egun, Atarrabia Elkarta-
sunElkartekokidegara».

«SUPERBIBIENTEAK DIRA»
Bortzurtepasatudira

geroztik, baina Koldobi-
kek gogoan du Andrey
lehenbiziko aldiz etxera
etorrizenurtehura:«urdu-
ri etorri zen, eta hasiera
gogorxamarraizanzen».
Alde batetik, hizkuntza
aipatudigu:«hizkuntzare-
kin gorabehera batzuk
izatendira.Elkarteakegu-
nerokotasuneansordai-
tezkeen elkarrizketak
azaltzen dituen gida bat

UTZITAKO ARGAZKIA

Koldobike Gorostiza Uriguen bi semeekin, Andrey ezkerrean eta Beñat eskuinean.

ILUSIOA
«Euren errealitate
krudelera bueltatu
behar dute, baina
hurrengo urtean
itzuliko direnaren
ilusioarekin bizi
dira»

Koldobike GOROSTIZA
Atarrabia Elkartasun
Elkarteko kide aranztarra

«Errusian neguan
35 zero azpitik
egin dezake eta
haur hauetako

batzuk egurrezko
etxeetan bizi dira.
Gainera, arazoak
dituzte elikadura
aldetik, bero-
gailuekin...»
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ematenduetahorrezga-
in, keinuakereerabili ge-
nituen».Halaere,Andrey
«hasieratikeuskarazikas-
ten hasi zela» azpima-
rratudigu:«hitzakbarne-
ratu zituen, eta gehien-
bateuskarazsolastengi-
nen.Haurhaueksuperbi-
bienteakdira etadagoe-
nera moldatzen dira. Si-
nestezinabadaere, ikus-
tekoa zen lehenbiziko bi
hilabete eta erdian An-
drey euskaraz nola mol-
datzenzen.Primeranbar-
neratu zuen euskara, el-
kar ulertzeko moduan».

Kulturazerearitu zai-
gu: «bertzelako kultura
batetikdatoz.Hagitzgo-
gorrak dira, egoera go-
gor batetik datozenak,
etaerrusiarrenizaerabe-
ra ere hagitz gogorra eta
hotza da. Etortzen dire-
neanezdituztegureohi-
turakezagutzen,ezetxe-
koak, ez kalekoak ere...
Hortaz,eurekinegonbe-
har da gauzak ulertarazi
eta nola diren adierazte-
ko».Haurhauekezdute-
la arriskurik ikusten ere
gaineratu digu: «ez dau-
deohituakeurengainean
norbaitegotera etanorai-
no ailegatzen ahal diren
probatzeagustatzenzaie,
dena ematea. Eurentzat
bihurrikeritxoak direnak

hemen batzuetan bihu-
rrikeriahaundiakedogo-
gorrakdira,etahasieran,
gaineanegonbeharda».
Kasu bat aipatu digu:
«igerilekurajoanginenle-
henbiziko aldian, keinu-
en bitartez igerian baze-
kien galdetu genion. Be-
rak baietz, eta salto egin
zuen,bainaurazpirajoan
zen. Ez zekien igerian,
baina inongo beldurrik
gabe egin zuen uretara
salto». Dena den, ez ze-
nez saiatu gabe gelditu,
«uda hartan, gibeleraka
igerilekuan alde batetik
bertzera igeri egiten ika-
sizuen,baitaurpeanige-
ri egiten ere».

UmezurtzadaAndrey,
etaKarinaarrebabikiare-
kinudakNafarroanpasa-
tzen ditu. ArrebakBurla-
tanetaAndreykArantzan.
Bizitza ez da erraza izan
eurentzat: «Andrey joan
den udan hasi zen bere
bizitzako kontuak kon-
tatzen eta bizitza gogo-
rra izan du». Azaldu di-
gunez, «ttikia zenean hil
zitzaion ama eta ederki
oroitzen da egun horre-
taz eta egun horretan bi-
zi izandakohainbategoe-
raz. Pasatutakoakpasa-
tuta ere, haur goxoa,
maitakorraetamutikoona
da».

EMAN ETA HARTU
Momentu politak di-

tu gogoan Koldobikek:
«haurrak nola gozatzen
duen ikusita, zein gus-
tura egoten den, kalean
eta batez ere bizikleta-
rekin nola gozatzen du-
en...». Hori ederra dela
dio. Hasieratik etxean
aunitz lagunduduelaere
azpimarratudigu:«etxe-
ko lanakegiten,eroske-
tak egiten, sukaldean,
baratzean,oheaegitera-
koanezduzimurbatere
uzten...».Dagoenekohe-
mengora«ederki ohitu»
dela ere adierazi digu.
Gaur egun, «primeran
solasten da euskaraz
eta urtean zehar skype
bidez mantentzen du-
gun komunikazioarekin
ez zaio atzentzen. Urte-
tikurtera lasaitueginda,
hemengo ohiturak ere
ikasiditueta lagunakere
egin ditu eta ez du eu-
rekin biltzeko arazorik».

Bidaia luzeaeginbe-
har du Errusiatik Aran-
tzara etortzeko, baina
inongo alferkeriarik ga-
be hartzen du hegazki-
na.Kontentetortzenbai-
ta eta etortzen denean
«momentuguztiakapro-
betxatu» nahi izaten
omen ditu, «eta batez
ere kalea. Siberian ne-
gua luzea denez, ordu
aunitz etxean pasatzen

ditu,etaArantzaraetor-
tzean,orduguztiaketxe-
tikkanpopasakolituzke.
Bizikleta hartu eta kan-
pora joannahi izatendu.
Aunitz gozatzen du ho-
rrela».

Andreypozik,etaKol-
dobike ere bai, «hagitz
gustura» dagoela aitor-
tu baitigu. Are gehiago,
horrelakoharrerabategi-
teraanimatunahidujen-
dea: «errusiarrak, saha-
rarrak, somaliarrak...
Harreradesberdinakegin
daitezke». Bere irudiko,
«gure bizitzan sartuak
gaude,lana,gureeginbe-
harrak... eta kostatzen
da denboraldi baterako
haurrak hartzea». Baina
argi dio berak: «merezi
du.Haurreigauzaaunitz
ematenahaldizkiegueta
eurek guri ere bai».
Alaitasunez «bete-be-
teak»joatendirelaereai-
patu digu: «lehenbiziko
egunetan ateratzen di-
tugunargazkiaketauda
akaberakoakguztizdes-
berdinak dira. Uda aka-
berako argazkietan An-
dreyri diztira ageri zaio,
argitasuna...Badakiteu-
ren errealitate krudelera
bueltatu behar dutela,
baina hurrengo urtean
itzulikodirenarenilusioa-
rekin bizi dira eta bada-
kite hemen gurekin go-
zatu eginen dutela».

ARGAZKIA: ISABEL ELIZALDE
Joan den urtean Valeria izeneko neska errusiarra ekarri zuten Zubietara Isabel Elizaldek
eta familiak. Baina aurten, bertze bat ekarriko dute : Olga. Argazkian, Uliana Aranguren
Isabelen alaba eskuinean, eta Valeria eta Julia, iaz uda pasatzera etorri ziren neskak.

«Uda akaberako
argazkietan

Andreyri diztira
ageri zaio
aurpegian.

Alaitasunez bete-
beteak joaten

dira».
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Joku Zuzenaren lehen bilkuraz Josu Prim iruritarrarekin
Duela hamabortz urte, apirilaren 1etik 4ra Joku Zuzenaren lehen bilkura buru-
tu zen Baztan-Bidasoaldean, Laxoa Elkarteak antolatuta. Valentziatik etorrita-
ko pilotari gazteek lau egun pasatu zituzten nafarrekin esperientziak trukatzen.
«Elkarren arteko harremanak sendotu eta pilota modalitateak ikasi nahi ditu-
gu», aipatu zigun Josu Prim, Laxoa Elkarteko kideak. Primek zioenez, «Euskal
Herrian uste dugu pilotaren asmatzaileak garela, baina hori ez da egia. Euskal
pilota deitzen duguna, ezker pareta, pala, erremontea, zesta punta… hori bai.
Baina pilota hitz nagusiekin, aspalditik existitzen da».

Bazen behin paraje zoragarri batean bizi zen
ipuin kontalari bat. Belai berdez inguratua
bizi zen. Ezkerrera zein eskuinera begiratu-

ta behi andana bat ikus zezakeen belai berde hai-
en bazka hauta jaten. Liluratuta bizi zen, natura-
ren erdian, etxaberez inguratua. Halako ideia itu-
rria altxortzat izaki, errexa zitzaion ipuinak asma-
tzea. Baserriak, belai berdeak, animaliak…horiek
izatenzirenbere ipuinen
protagonistak. Herriz
herri kontatzen zituen
bere ipuin frexko, polit
etaalaiak, jendearentxa-
lo artean.
Dena aldatu zen base-
rriak, belai berdeak eta behiak zeuden tokian ze-
mentoa, sasiak eta autoak jarri zituztenean. Ipuin
kontalariaren ipuinak aldatu ziren, zurrun, ilun eta
triste bilakatuz. Agortu ziren jendearen txaloak.
Zer kontatu jakin gabe, ipuin kontalariaren ahoa
betirako itxi zen. Bere begiak ere betirako itxi zi-
ren inguruko paisaia etsigarriaren aitzinean. Tris-
te, itsu eta mutu… ipuin kontalariak, esnea dei-
tzen zioten errautsean ito zuen bere burua.

Izan zen behin…

Nire txanda
Fernando ANBUSTEGI

Diana INIESTA
New York-en erakusketa

The Art Students Lea-
gue pintura eskolan
ikastaroa egin ondotik,
martxoan margolanak
ikusgai jarridituErratzu-
ko artistak Manhattan-
goThePhyllisHarriman
Mason Gallery-n.

Alberto BARBERENA
Nafarroako duatloi txapeldun

ErrekaTri taldekoelizon-
darrak sprint modali-
tateko Nafarroako Dua-
tloi txapelketa irabazi
zuen martxoaren 18an
Altsasun. Ordubete, 5
minutu eta 5 segundo
behar izan zituen.

Uxuri ETXEGIA ETXEBESTE
Sunbillako ikaslea saritua

Arte Eszenikoen, Musi-
ka eta Dantzaren biga-
rren Olinpiadan hiruga-
rren saria eskuratu du.
50 euro izanen diru
Baluarteneskaintzenden
kultur programazioko
saioetara joateko.

EuropakoherrialdeaunitzetanetaEstatuBatu-
etan emakumeak abizena galtzen du ezkon-
tzerakoan.Gureanez,bainaseme-alabekbi-

garren abizentzat izan ohi dute amarena. Nonbai-
tetik hasi behar eta batzuk amaren abizena jartzen
dute lehen lekuan, ohartu gabe amaren aitaren ai-
taren…aitarenadela.Polita litzakeamarenamaren…
abizena zein den ikasi eta erabiltzen hastea.

Amaren abizena

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak
diruz lagundua

2017ko harpidetza sariak

Baztan, Urdazubi eta Malerreka 36€

Leitza 22€

Hego Euskal Herria 42€

Ipar Euskal Herria , Europa 75€

Amerika eta Australia 130€

Argitaratzailea Ttipi-Ttapa Fundazioa • Egoitza Koskontako bidea, 07-1 • 31770 LESAKA

Tel. (+34) 948 635458 • Faxa (+34) 948 635457 • whatsapp: 744 484361 • info@ttipi.eus

Zuzendaria Aitor Arotzena Erredakzioa Gurutze Pikabea, Eneritz Iraola Publizitatea Usoa Vicente, Amaia Odriozola, Arantza Agirre Berriemaileak Juana Mari Saizar, Arkaitz
Mindegia, Josebiñe Agirre, Koro Iratzoki, Nerea Altzuri, Joseba Urrotz, Irune Elizagoien, Maider Petrirena, Markel Lizasoain, Fermin Etxekolonea, Fernando Etxeberria, Joana Gueren-
diain, Martin Bertiz, Mattin Larralde, Juan Mari Barriola, Iñigo Imaz, Marga Erdozain

Fundazioaren Presidentea Pello Apezetxea Kudeatzailea Joxemanuel Irigoien Administrazioa Amaia Goia

Lege Gordailua NA-1324/85 • ISSN 1578-4673 • Tirada 6.000 ale

Erakunde laguntzaileak Leitza, Goizueta, Arano, Areso, Baztan, Sara eta Senpereko udalak, Zugarramurdiko Akelarre elkart, Malerrekako Zerbitzuen Mank.

«Ipuin kontalariaren
ipuinak aldatu ziren,
zurrun, ilun eta triste
bilakatuz»
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Legea. Maiz entzuten den solasa. Jendartea
egoki bizitzeko beharrezko jotzen den tres-
na.Demokrazia izenekogobernatzesisteman

funtsezko omen dena. Sistema honetan, hain zu-
zen, legebiltzarra deitzen dena da instituzio nagu-
sia, legegilea. Bete, berriz, herritar guziek bete be-
har dituzte biltzar horrek sortutako legeak.
Hainerrazeta solasgutitanadierazitakogaiak zail-
tasun eta problema ugari daramazki berekin. Izan
ere, legea jendearen bizimodua egokitzeko izaten
ahal da, baina baita bizimodu hori okertzeko ere.
Aunitzetan legea jende arrunt eta menpekoari be-
tearazten zaio, ahaltsuek, kargudunek eta dirudu-
nekaxolagabekibaztertzendutenbitartean.Orain-
txe bertan ari dira Legebiltzarrean gobernuak “se-
gurtasun legea“ izendatutakoaz eztabaidan. Eta
gehienen nahia lege hori kendu edo aldatzea da
Herritarrenmintzatzeko
eta manifestatzeko es-
kubideak ukatzen baiti-
tuneurrihandibatez.Hor
dabiltza lantegietako
hartuemanen legearekin
ere gatazkan, langileen
irabazi eta zenbait es-
kubide murrizten ditue-
lako, nagusienak sobe-
ran zaintzen dituen bi-
tartean. Bi adibide ditu-
gu.
Hara legearen tranpa.
Legearen ustezko san-
tutasuna,etaondoriozko
nagusitasunaagintarien
boteremakilabilakatzen
da dira. Legeak eurek
sortu, eurek aldatu, eta
betereazi edo ez betea-
razi eurek erabakitzen
baitute. Eurak dira legegileak, legebiltzarra; eurak
dira lege interpretatzaileak, epaileak; eta eurak di-
tugu lege betearazleak, gobernua, armada eta ar-
madun guztien babesaz. Lege betearazleak lege-
gileek hautatzen dituzte, gobernua legebiltzarrak
hautatzen du; epaileak legegileek eta gobernuak
aukeratuak dira. Erabaki guztiak agintarien esku
daude. Legezko agintarien esku, eta, neurri bate-
an, horietan eragiten duten de facto edo egita-
tezko bertze boteredunen baimenarekin: dirudu-
nak, batez ere.
Legeak ez dira santuak, ez. Legegileak ere, auni-
tzetan, santuak ez diren bezala. Gehiago eta go-
gorragoerranbeharotegenuke,hainbatetan,gaiz-
kileak direla?. Jende aunitzi kalte egiten baitiote.
Egunero aditzen eta sentitzen ari garena hori da.

Legeak egitea eta betetzea

Pello APEZETXEA ZUBIRI

Gure abesbatzan ezagutu dugu Elena. Ha-
gitz ongi kantatzeaz gainera, beti umore
onez egoten da. Suerte pollita dugu horre-

lako lagunak ondoan izatea. Azkeneko hilabete
honetan, ordea, diferente ikusi dugu. Broma gu-
ttiago, eta bere baitara bildua bezala denbora gu-
zian. Ez genekien zer zuen, baina ez ginen atre-
bitzen sobera galdetzera. Hondarreko, berak kon-
tatu digu: problema koxkorra sortu zaio lantokian.
Hogei urterekin hasirik, hogeita sei urte eman di-
tu jakiak prozesatzen dituzten fabrika batean. Go-
gor, baina, zer nahi duzu, baita gustura ere.
Iruñe ondoan plantatua dagoen industria horrek
Espainiako bertze zenbait tokitan ere baditu lan-
tokiak. Eta orain, negozioa itxuraz ongi samar joa-
nagatik, langileak despeditzen hasi dira. Langile
zaharrenak kanpora bidaltzen ari dira, urte mor-
doxka eramaki dutenak. Elenak ikusi du nola joan
diren banaka-banaka adio erraten bere lankide
izan dituenak. Eta orain berari ailegatu zaio txan-
da.
Ez diote erran «fuera hemendik, ez zaitugu behar»
edo «langile txarra zarelakoz ez duzu tokirik he-
men» edo «sentitzen dugu, baina nahitaez bota
behar zaitugu». Ez. Bertze manera batean eraku-
tsi diote atea. Erran diote lanpostua tokiz aldatu
behardiotela,etaheldudenastetikaitzineraenpre-
sa beraren Madrilgo faktorian hasi beharko due-
la.
Nagusiek ez dute bota-
ko gure laguna. Elenak
bere borondatez (izorra
hadi, Piarres!) utzi be-
harko du lana, nahiz eta
ezdakienbertze lanpos-
turik harrapatuko duen
inon,duenadinarekineta
oraingo panorama iku-
sirik. Eta ez du hartuko
despeditu izatera eman
beharko zioten ordaina.
Horrelakogauzakegitea
posibledagauregunEs-
painian ditugun legeei
esker.
Inbertsio fondo batek
agintzenduElenarenen-
presan.“Fondode inver-
sión buitre” erraten diote gaztelaniaz. Inbertsioa
egitenduen jendearensosakgobernatzenditupu-
tre horrek. Ez dakit inbertitzaileek ote dakiten zer
egitenaridireneurendiruarekin.Oroitzennaizpoe-
tak erranaz: diru zakarrak bihotzik ez du. Kasu ho-
netan ere balio du: batere bihotzik ez du, eta so-
bera dabil jende zuriaren esku beltzetan.

Diru zakarrak bihotzik ez du

Mikel TABERNA IRAZOKI «Kapi»

Kolaborazioak

«Hara legearen
tranpa. Legearen
ustezko
santutasuna, eta
ondoriozko
nagusitasuna
agintarien botere
makila bilakatzen da
dira. Legeak eurek
sortu, eurek aldatu,
eta betearazi edo ez
betearazi eurek
erabakitzen baitute»

«Bertze manera
batean erakutsi
diote atea. Erran
diote lanpostua
tokiz aldatu behar
diotela, eta heldu
den astetik aitzinera
enpresa beraren
Madrilgo faktorian
hasi beharko duela.
Nagusiek ez dute
botako gure laguna»
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Beintza-Labaien-
go gazteak,
Arantxa
Iturralderen
hausnarketari
erantzunez
Oihana AROZENA
(Beintza-Labaiengo
gazteen izenean)

Ortzirala, ttipi-ttapa
gureetxeetara iritsi den
eguna. Herriko ihaute-
rieiburuzkohausnarke-
ta irakurri genuen eta
harridurahandia, izuga-
rrizko amorrua eta mi-
na sentitu genuen. Ida-
tzihonenbitartez,erres-
petu osoz, gure desa-
dostasuna adierazi eta
salatu nahi dugu.

Ezbehar bat gertatu
zen ihauterietan, bai,
baina zorionez etzen
ezer larririkgertatu.Ger-
takaria susto txiki bat
besterik ez zen izan.

Lehenik eta behin,
argi utzi nahi dugu, ino-
renezbeharretazezga-
rela pozten eta ez du-
gula inoren kontu irririk
egin.

Bestaldebesteekiko
daukagun karitatea eta
laguntasuna zalantzan
jartzea akusazio larria
da. Are gehiago, gura-
soek transmititutako ja-
rrera, baloreetaeduka-
zioa dudan jartzea. He-
rrihonenetorkizunager-
taera honengatik epai-
tzea hanka-sartze han-
diada, iraingarriagazte-
ontzat. Gainera, nola li-

teke posible momentu
hortan eta egun hortan
zehar egon ez den per-
tsona batek, ezer ikusi
gabe,ausartzeaholako
salaketaegitera, ze jus-
tifikazio du horrek? ze-
in dira arrazoiak herri
osobatekogazteakho-
lako tokianutzinahi iza-
teko?onartezinada.Eta
bai, egiadagazteokas-
ko daukagula ikasteko,
baina baita irakasteko
ere eta herriari emate-
ko.

Gizartearen egune-
rokotasunean txertatu-
rik dauden jarrerak ez
ditugu gehigi aipatuko
guk, zeren eta gauza
hauek oso subjektibo-
ak dira eta gaia oso de-
likatua. Gainera nork
baieztatu dezake fami-

lietan izan diren betiko
baloreak egokiak dire-
la? Egia da gizartea al-
datzen ari dela, norma-
ladenbezala,bainaho-
rrekezduesannahide-
na txarradenik,halaere
esan bezala hau gaia
pertsonaladaetaezga-
ra sartuko, bakoitzak
bere ikuspuntua baitu.
Idatzihonenbitartezau-
kera probextu nahi du-
gueregure familiei esa-
teko oso harro gaude-
la transmmititu diguten
heziketaz, baloretaz,
edukazioaz.... badaki-
gu eta beti saiatu dire-
la gauzakahalik eta ho-
beren egiten.

Bukatzeko azpima-
rratunahikogenuke,La-
baiengo gazteak, lehe-
nengo gauza, pertso-

nakgarelaetasentimen-
duakdauzkagula,ezga-
rela ez antisozialak, ez
gizatasunik gabekoak,
ez lotsagabeak,ezma-
terialistak… eta erabili
diren hainbat termino.
Ondo pasatzea gusta-
tzen zaigu noski, baina
beti saiatzengaraerres-
petuz ibiltzen, naiz eta
gure akatsak ere ditu-
gun eta izango ditugu
denak bezala!

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

Komikia



Prentsatik bildutakoak

«Badirudi orain des-
kubritu dugula
Baztan, eta orain des-
kubritu dugula nobela
beltza! Erakutsi nahi
izan dugu Baztan
hemen zela aspaldi-
danik, eta gainera,
nobela beltzarekin ere
izan duela lotura. Hor
da, errateko, Mariano
Izetak eskribitu zuen
nobela beltza, Dirua
galgarri, euskarazko
literaturaren historian
bigarren nobela bel-
tza, alegia».

Elurre IRIARTE
(H)ilbeltza elkartea
ARGIA 2017.03.26

«Ia-ia esperimentua
izan zen lehen edizioa
hura. 2015ko ilbeltzetik
honat hiru urte egin
ditugu eta pisua iraba-
zi du (H)ilbeltzak, pre-
sentzia irabazi du
nobela beltzaren aste-
ak Euskal Herrian egi-
ten diren literatur eki-
taldien barnean.
Gurea, negukoa. Eako
Poesia Egunak dituzu
udan, Zarauzko
Literaturia udaberrian,
Durangoko Azoka
udazkenean…».

Elurre IRIARTE
(H)ilbeltza elkartea
ARGIA 2017.03.26
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NNoorr dduugguu AAiittzziibbeerr IIttuurrrriiaa??
Agerrako beratar neska bixi eta
alaia.

DDeennbboorraa lliibbrreeaa dduuzzuunneeaann zzeerr eeggii--
tteeaa gguussttaattzzeenn zzaaiizzuu??

Lagunekin egotea eta mendi itzu -
lixkak egitea.

OOssttaattuuaann bbaarrrraarreenn bbeerrttzzee aallddeeaann
ddaauuddeenneekk eeddoo bbeeggiirraallee zzaarreellaa
hhaauurrrreekk  eeggiitteenn dduuttee kkaassuu ggeehhiiaa--
ggoo??

Dudarik gabe, haurrek! [irriz].
BBiissiittaattuu dduuzzuunn ttookkiirriikk eeddeerrrree--
nnaa??

Momentuz Kubako Trinidad.
Baina leku polit gehiago eza-
gutzeko intentzio eta gogoa-
rekin nago.

BBeerraakkoo ttxxookkoorriikk gguussttuukkooee--
nnaa??

Eguraldi onarekin Larun
Ttiki, dudarik gabe!

LLaasstteerrkkaa mmeennddiiaann mmaallddaa
ggoottttii eeddoo bbeehheeiittii nnaahhiiaa--
ggoo??

Beheiti. Hagitzez gus-
turago noalako nahiz
eta lurrean bukatu be-
ti [irriz].

AAmmaakk aallaa aallaabbaakk dduu
ssaassooii hhoobbeeaa??

Amak! [irriz].
BBeerraakkoo MMaarraattooii EErrddii--
rraakkoo zzeeiinn hheellbbuurruu ddiittuuzzuu??

Irabazi... Ez, ez, ergelkeriak apar-
te. Azken bi urteetan bezalaxe,
disfrutatu eta ongi ailegatu

ZZeerr dduu BBeerraakk hhoorrrreennbbeerrttzzee llaass--
tteerrkkaarrii iizzaatteekkoo??

Manttale lasterketa taldea.
XXaallooaann aauurrkkeezzllee...... ZZeeiinn aallbbiissttee
eemmaanneenn zzeennuukkee gguussttuurraa??

Uff, aunitz emanen nituzke bai-
na bat ematekotan herritarrek

aukeratutako Eus-
kal Herri libre ba-

tean bizi naizela erra -
tea.
AAmmeettss bbaatt??
Konpainia onean,

furgoa hartu eta
norabide ze-

hatzik gabe
bidaia -
tzea.

11 galdera labur

� Aitziber ITURRIA GARMENDIA � Berako gaztea



Ekitaldi
nagusia
maiatzaren 6an

TTIPI-TTAPA
Apirilaren 26an 80 ur-

te beteko dira Gernika
bonbardatu zutenetik.
Data horrek berebiziko
garrantzia izan zuen Isi-
doro Fagoaga berata -
rrarrengan. Sizilian (Ita-
lian) kantuan ari zela,
bonbardaketaren berri
izan zuen, eta betirako
kantua utziko zuela era-
baki zuen. Gerora, Pe -
dro Garat, el orfeo de
Francia bere lehenbizi-
ko liburuan eman zitu-
en erabaki horren azal-
penak: «Espainiako
Gerrak nire herrikidee-
kiko dolua eta zoria par-
tekatzera eraman nin-
duen. Egoera hartan ez
nuen ber tze biderik,
kantua betirako uztea
baino, kontrakoa etsaia -
rekin hi tzar mena egitea
litzatekeelako».

Urtemuga hori aitza-
kiatzat hartuta, Isidoro
Fagoagaren bizitza eta
ibilbide artistikoa ezagu -
tzera emateko hainbat

ekitaldi antolatu ditu he -
rritar talde batek, Uda-
larekin lankidetzan. Api-
rilaren 21ean, Kultur
Etxean, 18:00etan Isi-
doro Fagoagaren ibilbi-
dea bilduko duen era-
kusketa zabal batekin
eta Karbana otxotearen
kontzertuarekin emanen
zaio hasiera urtemuga-
ri, eta udazkena bitarte
Isidoren ibilbidea eza-
gutzeko solasaldiak, ha-
inbat kontzertu, musika
eskolako ikasleen an -
tzerki musikatua… an-
tolatu dira. Herriko ikas-
tetxeekin ere landu da
gaia, eta erakusketan
parte-hartu eta bisita -
tzeaz haratago, Fagoa-
garen bizimodua biltzen
duen komiki bat izango
dute ikasleek eta ginka-
na batean parte hartu-
ko dute, bertze ekitaldi
batzuen artean. 

Omenaldi nagusia,
nolanahi ere, maiatzaren
6an, 12:30 ean, eginen
zaio, Berako Abesba -
tzaren, Bandaren eta Gu-
re Txokoako dantzarien
eskutik, eta bere sorte -
txeko atarian, Illekueta-
ko Agramontean, oroit-
plaka bat paratuko da. 

Urtemugako ekitaldi-
ak epe ertainera zerbait
iraunkorragoa sor tzeko
baliatu nahi dituzte an-
tolatzaileek, eta familia-
rekin eta Udalarekin es-

ku hartuta, Nafarroako
Gobernuarekin ere harre -
manetan paratu dira, Isi-
dororen lanak Berako
herrian toki iraunkor bat
izan dezan. 

KULTURA � APIRILAREN 21EAN KARBANA OTXOTEAK KONTZERTUA ESKAINIKO DU

Isidoro Fagoaga Larratxe
omenduko dute urte osoan

BERA
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TTIPI-TTAPA
Konpromiso politiko-

ak eraginda, arruntean
atzendua izan da Isidoro
Fagoaga, eta Beran ber-
tan nahiko ezezaguna da.
1893an sortua, 14 urte
zituela, Argentinara joan
eta kantua ikasten hasi
zen. Ikasketa horietan sa-
kontzera Milanera eta
Parmara joan zen, eta I.
Mundu Gerraren ondo-
rioz, Italia utzi eta Madri-
lera joan zen ikas ketak
buka tzera. Madrilen egin
zuen bere  debuta ,
1919an. Geroztik, mun-
duko an tzoki ospetsue-
netan aritu zen kantuan,
batez ere, Italian. Milan-
go Scalako tenor handie-
netakoa izan zen bi mun-
du gerren arteko garaian. 

Kantua utzitakoan,
Donibane Lohizunen er-
besteratu zen. Atxilotu
eta hilabetez, hagitz bal-
dintza txarretan, Gurse-
ko (Bearnoko) kontzen-
trazio-esparruan sartu zu-
ten. Handik Argenti na ra
erbesteratu zen. 

Sei liburu argitaratu zi-
tuen. Euskal Herrira itzu -
li zen 1964an eta Donos-
tian bizitzen paratu zen,
inoiz ahaztu ez bazuen
ere bere sorterria. 1976an
Donostian hil zen. 

BIOGRAFIA

Berako musikari
handi bezain 
ezezagun hori

UTZITAKO ARGAZKIA

Isidoro Fagoaga, 1912an Argentinan ateratako erretratoan.



Lehenengo
proba egiteko
urte batez 100
Tona inguru
pago egur
idortzen utzi
dituzte
mendian

TTIPI-TTAPA
2014 urteaz geroztik

bero sarea martxan da-
go, Toki Ona institutua,
kiroldegia, Mukixu haur
eskola, Rikardo Baroja
eskola eta Altzateko La-
biaga ikastolara ur be-
roa eramanez. Eraikin
hauek berotzeko galda-
ra-gela kiroldegi atzeko
aldean kokatua dago
eta urtean 150 Tona egur
ezpal erretzen dira. Ins -
talazioaren man te nua
egiten duen en pre  sak
ekarri izan du orain ar-
te ezpala. Orain berriz,
Udalak ezpala bertako
egu rrarekin egiteko sai-
kera egin du eta galda-
rak bertako egurraren
ezpalarekin horni tzen
hasi da.

Lehenengo proba
hau egiteko, 100 Tona
inguru pago egur urte
batez idortzen utzi dira
mendian. Behin hezeta -
sun puntu egokia hartu
dutenean, %30an azpi-
tik, galdara gelaren on-
dora ekarri dira eta ber-
tan enborrak ezpal bi-

hurtu dira. Ezpalak
%28 ko hezetasun mai-
la eman du,  erre tzeko
nahikoa. Proba honekin
bertze pauso bat eman
du Udalak energia be -
rriztagarrien erabileran
eta baita berta ko eko-
nomia bultza tzen.

Berotzeko sistema
hau jarri zenetik Udalak
urtero 15.000 euro ingu -
ru aurrezten ditu eta
«orain bertako egurra
erabiliz oraindik merke -
ago aterako zaigu erai-
kin hauek berotzea».
Lehenago gasarekin eta
gasoilarekin bero tzen zi-
ren eraikin hauek gaur
egun bertako egu rrak
ematen duen energiare -
kin berotzen dituzte:
energia berriztagarria,
bertakoa eta merkea-
goa gainera.
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GIZARTEA � INGURUMENA ZAINTZEAZ GAIN AURREZTEA ERE LORTU DA SISTEMA BERRIAREKIN

Bertako egurra erabiltzen hasi
dira biomasa galderetan

BERA

Menopausiaz tai-
lerra Beralandetan
Menopausia eta klima-
terioari buruzko  taile -
rra antolatu du Lesa-
kako Osasun Zen -
troak. Apirilaren 6an
eginen dute Beralan-
detan, or tzegunean
11:00e tatik 12:30era.
Osasun Zentroko lan-
gileek emanen dute.

Herri kirolak
Apirilaren 8an,larunba-
tean 17:30ean herri ki-
rol erakustaldia izanen
da Toki Onako patio-
an. Herriko haurrez ga-
in, Inaxio Perurena ha -
rri jasotzen, aizkoran
bi bikote misto eta ar-
pana froga herrikoia
izanen dira.

Antzerkia
Apirilaren 8an,larunba-
tean 19:00etan Les fi-
gurettes antzeki talde-
ak La caja mágica es-
kainiko du gaztelaniaz
Kultur Etxean. Sarre-
ra: 3 euro.

� FLASH

UTZITAKO ARGAZKIA

Uxaneko antzerki taldeak ‘Hotel Brasil’ eskaini du
Aspaceko Uxane zentroko ikasleek Hotel Brasil antzezlana eskaini zuten mar -
txoaren 24an Kultur Etxean. Jende aunitz bildu zen Uxanekoek urtero eskain -
tzen duten emanaldiaz gozatzera.

UTZITAKO ARGAZKIA

Herriko mendietan idortutako pago egurra, ezpal bihurtzen.

Ba al zenekien
Liburaren Eguna ospatzen hasteko, apirilaren
7an, ortziralean 18:00etan Tinta eta hariarekin
jostetan emanaldia (7-12 urtekoentzat) eskaini-
ko duela Eluska Kortajarenak liburutegian.

?



Gero herrira
ekarriko duten
Artea Oinez
erakusketa
irekiko da
ortziralean
Iruñean

Aitor AROTZENA
Nafarroa Oinez egu-

na urriaren 15a izanen
da, baina urtean zehar
hainbat ekitaldi antola -
tzen ari dira. Martxoa-
ren 25ean, haur eta gaz-
tetxo kantu jaialdiko saio
bikaina izan zen: 163
abeslari, 23 musikari eta
500 ikusentzule baino
gehiago bildu zituen
Harriondoa Kultur Etxe-
ak bi emanaldietan. Bi-
ak, Tantirumairu ikasto-
lako ikasleek Huntzaren
Aldapan gora kantatuz
hasi zituzten eta biak,
abeslari, musikari eta
ikusentzuleak, Guk eus-
karaz kantari bukatu zi-
tuzten. Tartean, lehen
emanaldian Goizueta-
ko eskolako, Leitzako
neskak eta Arano he -
rriko taldeak, Leitzako
Xana eta Kattalin Rete-
gi ahizpak bikotea eta

Azpilkuetako Enara
Arre gik kantatu zuten
eta bigarrenean Men-
daur trikiti eskolako lau
taldek, Sunbillako es-
kolako bik eta Baztan
Ikastolako taldeak.

ARTEA OINEZ
Apirilaren 7an, ortzi-

ralean inauguratuko du-
te Iruñeko Kondes-
tablearen Jauregian Ar-
tea Oinez erakusketa.
Aurten, Jose Luis Zu-
meta margolaria omen-
duko du Nafarroa Oine-
zeek, apirilaren 7tik
maia tzaren 6ra Iruñean
ikusgai izanen den era-
kusketan. Gero, Ha rri -
on doara ekarriko dute
Euskal Herriko 71 artis-
taren (tartean herriko Ja-
vier Igoa, Juan Carlos
Pikabea eta Irantzu Pas-
torrenak, bertzeak ber -
tze) 72 artelan dituen
erakusketa bikaina,
 maiatzaren 19tik ekai-
naren 4ra.

BIKIN BATIN DUATLOIA
Apirilaren 29rako, be -

r riz, Bikin batin duatloia
prestatzen ari dira. Ki-
rolariek izen-emateko
epea zabalik dute eta
horietaz gain, 14:00etan

frontoian eginen den
herri bazkarirako txar-
telak hartzeko epea ere
zabalik da apirilaren
23ra arte. Helduek 12
euro ordaindu beharko
dute eta 12 urte arteko
haurrek 6 euro. Okinde-
gian edo Berako Xuga
ostatuan eskura dai-
tezke txartelak, baita
koordinazioa@oinez
2017.ikastola.eushelbi-
dean. Bazkaria girotze-
ko musika izanen da eta
bazkalondoan sari ez -
berdinen zozketak ere
eginen dituzte.
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LESAKA

KULTURA � MARTXOAREN 25EAN HARRIONDOAN

163 abeslari eta
500 ikusentzule
bildu ditu Haur
Kantu jaialdiak

MAIATZAREN 20AN HARRIONDOAN

Sutagar taldeak kontzertua eskainiko du
A. AROTZENA

Sutagar taldeak Maitasunari pa-
sioa bere azken diska aurkezteko
egiten ari den Antzokietan 2017 bi-
rako kontzertu bat maiatzaren 20an
eskainiko du Harriondoa Kultur Etxe-
an, larunbatean 20:00etan. Sarrerak
18 eurotan salgai daude Telletxea
estankoan, Legarra eta Xagu libu-
rudendetan eta Zialdo ostatuan.

ARGAZKIA: NAFARROA OINEZ
Tantirumairuko taldea, Haur Kantu jaialdian Huntzaren ‘Aldapan gora’ kantari.

‘El guardián invisible’ bisita gidatuak
Dolores Redondoren Baztango trilogiako lehen
liburuan oinarritutako El guardián invisible filman
herriko irudi aunitz ageri dira. Horiek eta he rriko
bertze txoko batzuk ezagutzeko 90 minutuko bixi -
ta gidatuak antolatu dituzte, 6 eurotan.

Musika Eskolaren Udaberriko kontzertua
Musika Eskolak Udaberriko kontzertua eskaini-
ko du apirilaren 12an, 18:00etan Harriondoan.

Nafarroako Orkesta Sinfonikoa
Nafarroako Orkesta Sinfonikoak kontzertua es-
kainiko du apirilaren 20an, 20:00etan Harriondo-
an. Sarrera 6 euro gostako da.

� FLASH



KIROLA � 24 ETA 30 KILOMETROKO IBILBIDEAK

Etxalarko III.
Mendi Itzulia
apirilaren 23an
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ETXALAR

Antolaketa
bilera apirilaren
8an izanen da

Irune ELIZAGOIEN
Aitzineko edizioetan

bezala oinez egiteko bi
ibilbide izanen dira au-
keran apirilaren 23rako
antolatu den Etxalarko
III. Mendi Itzulian. Bate -
tik ibilbide motza ego-
nen da (24,2km eta 1200
m-ko desnibelarekin)
eta bertzetik ibilbide lu-
zea (30,36km eta 1526
m-ko desnibelarekin). 

Itzulian parte hartze-
ko federatu gabeek 12
euro  eta federatuek 10
euro ordaindu beharko
dituzte. Izen-ematea
egunean bertan goize-
ko 6:30etik 8:00ak arte
frontoian edo aurretik
www.mendizmendi.com
orrialdean eginen da. Ir-
teera 07:30etik 08:30era
izanen da eta parte
hartzaile bakoitzari da-
gokion txartela emanen
zaio irteerako postuan,
hurrengo kontrol pos-
tuetan erakusteko. Ez
da inolako sailkapenik

egonen eta bidea behar
bezala seinaleztatua
egonen da. Antolatzai-
leek osasun postuak ja -
rriko dituzte, haietan
edozein momentutan
behar den laguntza
emateko eta beharrez -
koa bada, antolatzaile-
ek ibilaldia eten ahal iza-
nen dute edozein une-
tan. Ibilbidea bukatu
baino lehen uztea era-
bakitzen bada, anto-
latzaileei abisua eman
behar zaie 689246850
telefonoan.

Itzuli honetan herri-
ko zenbait leku ikusga -
rri ezagutzeko aukera
izanen da; Mendiko Ha -
rri, Etxalar eta Sarako
Usategiak, Atxuria…
Ibilbidearen bukaeran
jatekoa eta edatekoa
izanen da itzulia egin
du tenentzat, baita opa-
ritxoren bat ere. Men-
dia eta oinez ibiltzea
gustuko dutenek hitzor-
du polita dute apirilaren
23an Etxalarren.  

Hau guzia antolatzen
joateko bilera apirilaren
8an eginen da kultur
etxean 19:00etan.

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

San Jose Zurginaren Kofradia
San Jose egunarekin, kofradiako kide bakoitzak bere urteko kuota ordaintze-
ko aukera izan zuen Elutsa ostatuan. Kofradiako kide bat hiltzen denean, me-
za ateratzen zaio eta horren kontuak egiten dira egun honekin.

ARGAZKIA: ALAITZ DANBORIENA

Elutsa ostatuaren 20. urteurreneko besta
Martxoaren 25ean Elutsa ostatuak bere 20. urteurrena ospatu zuen. Arratsal-
dean mus txapelketa izan zen eta hauek izan ziren saridunak: Txapeldunak
Elutsan afari eder bat irabazita Anjel Mari Iribarren eta Aitor Santsiñena; biga -
rren postuan berriz,  Martikoko lotea lortu zutenak Javier Galarregi eta Asier
Maia. Parte hartzaile guztien artean zozketak egin ziren eta saridunak Xabier
Sanzberro eta Joseba Irazoki suertatu ziren. Ilunabarrean pintxoak eta gauen
Txamukoseko Beñat eta Fernandorekin kontzertua izan zen. 
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ARANTZA

Ekaitza
Elkartean
19:00etan da
hitzordua

Nerea ALTZURI
Apirilean sarturik, ge-

ro eta hurbilago dugu II.
Mendi Lasterketa. Api-
rilaren 23an izanen da.
Ekimena borobil atera -
tzeko herritarren lagun -
tza eskertuko da: men-
dian zenbait puntutan
lasterkariei bidea era-
kusteko, mendira pus-
kak garraiatzeko, ibilbi-
dearen markatzeko eta
bertze hainbat laneta-
rako jendea behar baita .

Laguntzeko prest
izanez gero, larunbat
honetan, Ekaitza Elkar -
tean  19:00etan eginen
den bilerara agertzeko
deia egin dute Udaletik
eta Ekaitza Elkartetik.

Aldez aitzinetik izena
ematea ere eskertuko
da, Igor Ugalde zinego -
tziari abisatu.

Mus tximista
Burladan   

Larunbatean, hilak 8,
16:30etik aitzinera,  mu-
sean aritzeko aukera  iza-
nen da Burlada jatetxe-
an. Mus tximistan parte
hartu nahi duenak 647
404839ra dei dezake
edo bertzela, larunbate-
an, 16:00 arte izena
eman. Bikoteak 20 euro 
ordaindu behar ditu.
Sari ederrak daude jo-
koan: bikote txapeldu-
nak 500 euro, txapela
eta txanpaina; bigarre-
nak bi afari eta ardoa; hi-
rugarrenak Martiko lo-
tea eta ardoa; laugarre-
nak gazta eta ardoa; eta
borzgarrenetik zortziga -
rren bikotera ardoa.   

KIROLA � APIRILAREN 23ARI BEGIRA

Mendi lasterketan
lagundu nahi
dutenentzat bilera
eginen da
larunbat honetan

UTZITAKO ARGAZKIA

Herritarrak Gure Esku Dagoko bideoklipan
Ekainaren 18ko herri-galdeketa  egin ahal izateko behar ziren 81 aranztarren sinadu -
rak erraz lortu ditu Eman Bortzekoa Elkarteak, 166 bildu baititu. Baina bertze eki -
tal diak antolatzen ere ari da eta horien artean, bortz herrietan bideoklipa ere gra-
batu dute. Herritar saila agertuko dira bideoklip  horretan, tartean argazkiko kuadri -
lla. Bideoklipa apiril erdialdera herrian berean ikusteko aukera izanen dugu. 

UTZITAKO ARGAZKIA

Gazteak sagardotegian
Gazte Asanbladak antolatuta, Astigarragako Bereziartua sagardotegian izan zi-
ren gazteak joan den martxoaren 25ean. Ederki ibili omen ziren!

New Straits Aterpean
Irun eta Oreretako New
Straits  taldeak, Dire Straits 
talde ezagunaren tributoa
egiten duenak, kon tzertu bi-
kaina eskaini zuen Aterpe-
an martxoaren 25ean. Iaz,
udan hasi ziren jotzen eta
Ater pean lehen saioa egin
zuten. Bildutakoak gustura
egon ziren musika adi tzen .
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BORTZIRIAK

GIZARTEA � EKAINAREN 18AN EGINEN DUTE

Herri galdeketa
egiteko 1.183
sinadura bildu
dituzte
Eman
Bortzekoa
taldeak
antolatutako
mus
txapelketaren
finala, berriz,
igandean
jokatuko dute
Igantzin

TTIPI-TTAPA
Eman Bortzekoa el-

kartea aurkeztu zenetik
bi hilabetera 1.183 si-
nadura bildu dituzte
Bortzirietan udaberrian
egin nahi den herri-gal-
deketa egin ahal izate-

ko. Herri-galdeketak
egiteko nahitaezkoa da
16 urtetik goitiko biztan-
leen %10aren sinadura
Lesakan eta Beran, eta
%15ekoa Arantzan,
Igantzin eta Etxalarren.
Bada, elkarteak hasie-
rako helburua gainditu
du. 

Herriz-herri sinadu-
ra hauek bildu dira:
• Arantzan: 166 (%30,9)
• Igantzin: 106 (%20,8)
• Etxalarren: 104 (%15,8)
• Lesakan: 455 (%19,7)
• Beran: 352 (%11,3)

S inatza i le  hor ie i
guztiei esker, erabak i -
tzeko aukera izanen da
Bortz Herrietan eta egu-
na ere erabaki dute:
ekainaren 18a. 

Galdeketa horretara-
ko galdera adosteko le-
hen saio irekia ere egin
dute apirilaren 1ean Be-
ralandetan.

MUS TXAPELKETA
Bertze aldetik, Eman

Bortzekoa Elkarteak
herriz-herri ekintzak an-
tolatzen segitzen du.
Orain, bortz herrietan
mus txapelketa joka tzen
ari dira. Herriz-he rri kan-
poraketak jokoan dira
eta herriko kanporake-

ten irabazleek sari po-
toloez gain, finalerako
txartela eskuratuko du-
te. Arantzan, Beran,
Etxa lar eta Igantzin jo-
an den asteburuan jo-
katu dituzte kanporake-
tak eta Lesakan, apiri-
laren 7an, ortziralean
22:00e tan jokatuko du-
te Arranon.

Herriko kanporake-
tetako sariak hauek iza-
nen dira: Errigorako lo-
tea, Arantzako Mikel Lei-
zaren nekazal produktu-

en saskiak eta Martiko-
ko produktuen lotea. 

Finala, berriz, apiri-
laren 9an, igandean jo-
katuko da Igantziko Bil-
toki elkartean. 

Finalean lehenbiziko
geldi tzen den bikoteak
Lesakako Linddurren-
borda sagardotegian bi
lagunentzako afaria es-
kuratuko du eta biga -
rren sailkatzen denak,
berriz, Etxalarko La Bas-
quen bi lagunentzako
afaria.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Eman Bortzekoa elkartearen aurkezpena, urtarrilaren 15ean Lesakako Harriondoa Kultur
Etxeko konbentuan.



Xabi Maia
elizondarra
lehen aldiz
izanen da
finalista

TTIPI-TTAPA
Apirilaren 8an, larun-

batean, jokatuko da Na-
farroako Bertsolari Txa-
pelketako finala. 17:00 -
etan hasiko da, Iruñeko
Anaitasuna kiroldegian. 

Zortzi bertsolari ari-
ko dira oholtza gaine-
an, finalaurrekoetako
saio bakoitza irabazita-
ko hiru bertsolariak (Ju-
lio Soto, Xabi Maia eta
Eneko Fernandez), eta
puntuazioaren arabera-
ko hurrengo bostak
(Eneko Lazkoz, Aimar
Karrika, Ander Fuentes
Itturri, Xabier Terreros
eta Julen Zelaieta. Gai-
jartzaile eta aurkezle la-
netan Alaitz Rekondo
eta Fernando Anbuste-
gi ariko dira.

Zortzi bertsolarien ar-
tean, bakarra da final
batean lehen aldiz par-
te hartuko duena: Xabi
Maia. Gainerakoek, es-
karmentu handia dute

finaletan. Izan ere, ha-
margarren parte har tzea
izanen du Julen Zelaie-
tak, zortzigarrena Julio
Sotok, bosgarrena Xa-
bier Terrerosek eta Ene-
ko Lazkozek, eta hiru-
garrena Ander Fuentes
Itturri, Eneko Fernande-
zek eta Aimar Karrikak.
Finalisten artean txapel -
dunak izandakoak ere
badira: Julio Soto (hiru-
tan) eta Julen Zelaieta
(behin).

Gainera, udazkene-
an abiatuko den Ber tso -
lari Txapelketa Nagusi-
an ariko diren bortz na-

far ordezkariak nortzuk
diren zehazteko ere ba-
lioko du finalak: lehen
bost sailkatuek Txapel-
keta Nagusian parte
hartzeko eskubidea iza-
nen dute.

SARRERAK
18 euroko prezioa

dute sarrera arruntek,
eta 12 eurokoa 16 urte-
tik beherakoen eta Ber -
tsozale Elkarteko bazki-
deen sarrerek. Ondo-
rengo bideetatik esku-
ratu daitezke: 

- www.bertsosarre-
rak.eus atarian, larun-

bat goizera arte.
- Ortziralera arte, es-

kualdean Elizondoko
Fantxike dendan, Lesa-
kako Okindegian eta
Lei tzako Maimur libu-
rudendan. Larunbatean
bertan, Anaitasunako
leihatiletan (11:00-13:30
eta 15:00-17:00). 

Anaitasunako ateak
16:00etan irekiko dira.
Nafarroako Bertsozale
Elkarteak denborarekin
joateko gomendioa egin
du, jende aunitz bildu-
ko delako, eta azken or-
duan trabarik egon ez
dadin.
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BERTSOLARITZA � IRUÑEKO ANAITASUNAN (17:00)

Nafarroako Bertsolari txapelketak
igandean izanen du helmuga

EUSKARA

TTIPI-TTAPA
Bortzirietako Eus-

kara Mankomunitate-
ak onartu berri du eus-
kara ikasten ari dire-
nentzako beka deial-
dia 2017 urterako. Iaz
hasitako bideari ja -
rraituz, beka sistema
honen bidez Bortzi-
rietako herritarrek
euskara  doan ikasi
ahalko dute.

Deialdi berri honek
2017an euskara ikas-
taroren bat hasiko du-
ten ikasle guztientzat
balio du. Lehen sei hi-
labeteetan ikastaro-
ren bat egin dutenek
edo egin asmo dute-
nek eskaerak apirila-
ren 4a baino lehen
egin behar zituzten,
euskara mankomuni-
tatean bertan. Udako
ikastaroen kasuan
edota 2017-2018
ikasturtean matriku-
latzeko asmoa dute-
nen kasuan eskaerak
egiteko bertze epe bat
izanen dute: urriaren
13ra bitartean.

Edozein kasutan,
informazio xehea, de-
ialdiaren oinarriak
edota aurkeztu behar
den dokumentazioa
eta inprimakiak man-
komunitatearen web
orrian aurki daitezke
(www.bortziriak.eus),
eta edozein zalantza-
tarako bertara dei tzen
ahal da (948 634 125).

Iaz, mankomunita-
teak euskara ikasle-
entzako beka siste-
ma unibertsala eta
doakoa ezarri zuen.
2016-2017 ikasturte-
rako 71 euskara ikas-
lek egin zuten beka
eskaera.

BORTZIRIAK

Euskara 
ikasleentzako
beka deialdia
onartu berria

LUZIA GOÑIK JARRIKO DU TXAPELA

Bertsolaritzaren transmisioan emakumearen lana
TTIPI-TTAPA

Bertsolaritzaren transmisioaren bi-
de luzean, asko dira isilpean lan egi-
ten duten ezinbesteko katebegiak.
Horietako bat da aurtengo txapeldu-
nari txapela jarriko diona ere: Luzia
Goñi Olias. 1928an jaio zen Aizarot-
zen, orain 89 urte. Ogibidez sukalda-
ria, bizi osoan zehar mantendu du
bertsogintzarako afizio eta sorkunt-
za. Ehunka bertso idatzien egile da,
eta atzoko eta gaurko askotariko gai
eta gertakarien kronika ederrak dira

haren lanak. Bere garaiko emakume
gehienen antzera, ordea, plaza publi-
koan jarduteko aukerarik ez du izan.
Luzia Goñiri egindako omenaldi txiki
honek, beraz, bertsogintzaren alde
lan isilean aritu diren emakume guzti-
entzako aitortza ere izan nahi du. 

Transmisio arloan egiten duten la-
na saritu eta ikusarazi nahian, Nafar-
roako gaztetxoen eta helduen bertso
eskoletako kideak izanen dira txape-
la ez den gainerako sariak emanen
dituztenak.
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GIZARTEA � MAIATZAREN 12RA ARTE EMAN DAITEKE IZENA

Euskaraz Blai eta Udaleku Ibiltaria prest
dituzte Arantza eta Beintzako aterpeek

BAZTAN-BIDASOA

Lehen aldiz,
14-17 urtekoek
kontrabandoko
bideetan lotuko
dituzte
aterpetxeak

TTIPI-TTAPA
Abian da Arantzako

Aterpeak eta Beintzako
Aterpetxeak antolatu-
rik, eta Baztan-Bidasoa
Turismoa Elkargoaren
laguntzaz, gaztetxoen
artean euskararen era-
bilpena suspertzeko
Euskaraz Blai 2017 uda-
lekuen kanpaina. Baita
aurtengo nobedadea
izanen den Udaleku Ibil-
tariaren kanpaina ere.

Julen Egaña Euska-
razko Udalekuen zuzen-
dariak Bertizen martxo -
a ren 17an egindako aur-
kezpenean azpimarra-
tu zuenez, helburua eus-
kara aisialdian erabil -
tzea da. Kezkatuta ager-

tu zen, D ereduko ma-
trikulazioak gora egin
duen arren, euskararen
erabilera kasu aunitze-
tan eskola eremura mu-
gatzen delako.  Zuzen-
dariarekin batera, Bein -
tzako Orbela aterpeko
Mikel Albisu eta Aran -
tzako Aterpeko Xabi Zu-

garramurdi izan ziren
aurkezpenean.

EUSKARAZ BLAI 2017
Aurtengoa zazpiga -

rren edizioa izanen da.
Guztira 640 plaza es-
kainiko dira bi ater-
petxeetan banaturik eta
adin multzo ezberdine-

tan antolaturik. 2006-
2009 urteetan jaiotako
gazteak multzo batean
eta 2003-2005 urteetan
sortutakoak bertze ba-
tean. Aurten gainera
uztaileko kanpalekue-
tan parte hartu nahi du-
tenek  plaza bermatuta
izanen dute.

Kanpalekuen iraupe-
na astebetekoa da eta
denbora horretan, nes-
ka-mutikoek hainbat
ekintza eginen dituzte.

UDALEKU IBILTARIA
Aurten bada bertze

berrikuntza bat: Kontra-
bandisten Bidea. Uda-
leku ibiltaria. 14-17 ur-
teko gazteei zuzendua
eta XX. mendean kon-
trabandoko bideetan
barna eginen dena.

Ibilaldian Arritxulo
(Oiartzun), Arantzako
Aterpea eta Beintzako
Aterpetxea elkartuko di-
ra, eta naturarekin lotu-
tako hainbat jarduera
ere prestatu dira. Aben-
turaz, kirolaz, naturaz
eta historiaz betetako
eskaintza honetarako
80 plaza daude.

Euskaraz Blai Uda-
lekuetan zein Udaleku
Ibiltarian izena emate-
ko epea zabalik da.
Maia tzaren 12ra arte lu-
zatuko da. 

TTIPI-TTAPA
Baztango, Bortzirietako eta

Malerrekako euskara zerbi -
tzuek elkarlanean eskualde
hauetara datozen turistentza-
ko eta bisitarientzako argital-
pena prestatu dute eskualde-
an euskarak duen presentzia
nabarmentzeko eta turistei
euskarara hurbil daitezen gon-
bidatzeko.

Eskualde hauetako promo-
zio turistikoa lantzen denean,
bertako paisaia, baliabideak,
kultura, ohiturak eta tokiak kon-

tuan hartzen dira. Baina ez da
berd in jokatzen h izkun -
tzarekin, eta euskara ere ba-
da Baztan, Malerreka eta Bor -
tzirien marka. Gabezia horri
aurre egin nahian hiru eskual-
deetako euskara zerbitzuek,
Uraren Bailarak eta Baztan Bi-
dasoa Turismo Elkargoaren la-
guntzarekin, argitalpen bat ba-
natuko dute bisitarien artean.

Argitalpenak Baztan, Bor -
tziriak eta Malerrekako hizkun -
tza errealitatearen berri ema-
ten duen azalpentxo bat da-

kar euskaraz, gazteleraz, fran -
tsesez, katalanez eta ingele-
sez. Azalpen horretan azpi-
marratzen da eskualde horie-
tan euskara hizkuntza bizia de-
la, eta horrez gain bisitariei ahal
duten neurrian euskara era-
biltzeko gonbita egiten zaie.
Horretarako oinarrizko hizte-
gi bat erantsi da, gaztelera,
frantsesa, katalana eta ingele-
sera itzulia. Horrekin batera
QR kode bat agertzen da,
www.hiztegitxoak.eu orrialde-
ra eramaten duena; bertan eus-
karako hiztegia hizkuntza ge-
hiagotara itzulia aurki daiteke
(eta alderantziz). 

Argitalpen honen 25.000 ale
egin dira, eta Aste Santutik
aurrera egonen da hiru eskual -

deetako turismo bulego eta
toki turistiko garrantzitsuene-
tan. Edozein kasutan, turismo
arloko edozein eragilek argi-
talpenaren ale batzuk eskura-
tu nahiko balitu, nahikoa luke
hiru eskualdeetako edozein
euskara zerbitzurekin harre-
manetan jartzearekin.

BORTZIRIAK, MALERREKA ETA BAZTANGO EUSKARA ZERBITZUEK

Turistei eskualdeko hizkuntza errealitatea
berri emateko esku-orria argitara

UTZITAKO ARGAZKIA

Mikel Albisu, Xabi Zugarramurdi eta Julen Egaña, udalekuen aurkezpenean Bertizen.
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Migel Anzizar
eta Koro
Elizondoren
gaztak irabazi
du lehiaketa

Maider PETRIRENA
Bertze urte batez, gi-

ro ederrean joan da aur-
ten ere Asteburu Kultu-
rala.

Ortzirale arratsalde-
an haurrek eman zioten
hasiera Asteburu Kultu-
ralari txokolatada eder
batekin eta Jokulandi-
az gozatzeko aukera
izan zuten. Gero, Ulibel -
tzak elkartera bildu zi-
ren ikusle guztiak Alica-
té (la gramola del amor)
ikusteko, aditzeko eta
muxu aunitz emateko
aukera izan zen. Ondo-
tik afari autogestionatu
ederraz gozatzeko au-
kera izan zen. Bustitzen
mus txapelketa izan zen
eta 6 bikotek parte har-
tu zuten. Irabazleak Jon
Mitxelena eta Mikel
Etxe kolonea izan ziren
eta bigarrenak Agurtza-
ne Zubieta eta Gorka
Arretxea. Larunbatean,
eguraldi txarrari aurre
eginez, gutti batzuk el-
kartu baziren ere berai-
en mendi ibilaldia egin
zuten Suspirora, berta-
ko bordan gosaldu eta
buelta. Goiz eta arra -
tsaldean haurrek berriz
ere Jokulandiak ekarri-
tako jostailuetan ibili zi-
ren. Arratsaldean txin -
txon (12 parte-hartzai-
le) eta mus txapelketa
(6 bikote) jokatu ziren
Fonda  os ta tuan .

Txintxo nean irabazlea
Jon Aranbillet izan zen,
bigarrena Unai Bereau
eta hirugarrena Maxux
Maritorena. Musean,
berriz, Jaione eta Josu-
ne Otxan  dorena izan zi-
ren irabazleak eta biga -
rrenak Luzio Irazoki eta
Iker Espelosin.

Ondoren trikipote-
oan ibili ziren herrian
barna eta ondoren 50
lagunek Ariztigain kan-
pinean afaria eta juerga
egiteko aukera ederra
izan zuten. 

X. ARTISAU FERIA ETA
GAZTA LEHIAKETA

Igandean, X. artisau
feria eta gazta lehiake-
ta frontoian egin zen.
Herriko dantzariek be-
raien emanaldia eskai-
ni zuten frontoi atzeko
aldeko plazan. Arratsal -
de an berriz ere feria
ikusteko aukera izan
zen. Guztira 25 artisau
zeuden, beraien artean
Sunbillako talogileak.
Hauek lan bikaina egin
zuten egun guztian, zeu-
katen guzti guztia sal-
duz. Arratsaldeko 7etan
zare eder baten zozke-
ta izan zen eta gazta le-
hiaketaren sari banake-
ta egin zen. Gazta le-
hiaketan lehenengo sa-
ria, iaz bezala, Migel An-
zizar eta Koro Elizondo-
renarentzat izan zen. Bi-
garrena, Estamoa ba-
serriko Maxux Marito-
renarena, eta hirugarre-
na Xibolako Xanti Espe-
losinena. Zare ederra
berriz Eneritz Lantzek
eraman zuen. Guztira
1000 boleto saldu ziren.

OSPAKIZUNAK � MARTXOKO AZKEN ASTEBURUA

Asteburu
Kulturala
bikain joan da

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA

Herriko neska-mutikoak Haur eta Gaztetxo kantu jaialdian
Lesakako Harriondoa kultur etxean izan zen Haur eta Gaztetxoen kantu jaial-
dian parte hartu zuten herriko haurrek. Jendetza bildu zen kantatzera eta ikus-
tera. Ttikienek Ahoa bizi, Belarriak prest kantatu zuten eta koxkorragoek Hun -
tza taldearen Herri Unibertsitatea. Mendaur triki eskolarekin ere parte hartu zu-
ten bertze batzuk, Pirritx eta Porrotxen Poutporri kantatu zuten.

SUNBILLA

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA ETA IZARO ALZURI
Giro bikaina izan da aurten ere Asteburu Kulturalean.
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DONEZTEBE

Momentuz, hiru
hilabetez
bakarrik
egonen da
zabalik

Marga ERDOZAIN
Bulegoa Merkatari

karrikan (6. Zenbakian),
Nasuvinsa bulegoaren
ondoan kokatua dago
eta goizeko ordutegia
izanen du, goizeko 8eta-
tik 3etara. Nahiz eta,
momentuz, hiru hilabe-
tez bakarrik zabalik
egon, bulego honetan
ogasunarekin egin be-
harreko gestioak egite-
ko aukera izanen da Iru-
ñera joan gabe. Uztai-
lera arte Baztan, Bor -
tziriak eta Malerrekako
erabiltzaileak Donezte-
beko bulegora hurbil -
tzen ahalko dira. Bertan
hiru langile izanen dira,
bat harrera ematen eta
bertze biak eskatzaile-
en gestioak burutzen.
Nafarroan, Iruñekoaz
gain, Tuteran, Lizarran
eta Tafallan ere bulego-
ak badira.

Bestetako kartel
lehiaketa martxan

San Pedrotako be-
stak iragartzeko Udalak
lehiaketa antolatu du.
Lehiaketa honetan par-
te-hartze idekia da eta
interesatuek apirilaren

28ra arte izanen dute la-
nak aurkezteko aukera.
Formatua eta teknikari
dagokionez, honako oi-
narriak errespetatu be-
har dira: lanak A3 ta-
mainan inprimatuko di-
ra (29,7 x 42,2 zm.) eta
formatu digitalean aur-
keztu beharko dira, 240
gutxienezko erresolu-
zioaz. Nahitaez, Do-
neztebeko bestak, ekai-

naren 28tik uztailaren
2ra testua izan behar
dute. Pertsona bakoi -
tzak lan bakar bat aur-
kezten ahal du. Lana si-
natu gabe entregatuko

du eta lanarekin batera
sobre itxi batean egilea-
ren izen abizenak eta
kontakturako telefonoa
edo posta elektronikoa
agertu beharko dira.

GIZARTEA � BAZTAN-BIDASOALDEKO ERABILTZAILEENTZAKO

Ogasuneko bulego berria
irekiko du Gobernuak herrian

Herri lanak
Udalak herri lanekin se-
gitzen du eta aipatu
behar da hilabete ho-
netan espaloien mol-
daketek segida izanen
dutela. Dagoeneko
Santa Luzia  eta Uda-
letxeko plaza moldatu
dira baita Merkatari
karrika ere. Bertze al-
detik, aipatu behar da
igerilekuan moldaketa
batzuk egin direla ura-
ren galerak ekiditeko. 

Inauterietako 
irabazleak
2016ko inauteriek ar-
gazki eta bitxikeria
anitz utzi dizkigute. Ur-
tero antolatzen den le-
hiaketaren emaitzak
honako hauek izan di-
ra. Brasilgo inauterie-
tako orga taldearen sa-
ria irabazi du (bildots
ederra)  eta mozorro-
rik hoberena (otordu
ederra) berriz, Barbie
eta Ken mozorroaren -
tzat izan da ( Juan Te -
llet xea, Jose Luis Aro-
zena eta Xanti Bela rra).
Zorionak eta sariekin
disfrutatu.

Herriko sei talde
laxoa txapelketan
Udaberriarekin batera
laxoa txapelketa lore-
tu da. Sareak, pilotak,
guanteak, plazak… de-
na prest aurtengo txa-
pelketa b iz i  tzeko.
Apostuak ere! Baietz
txapela Doneztebera
ekarri. Hamarretik sei
talde he rrikoak dira.
Gainera aurtengo fina-
la Doneztebeko Bear
Zanan jokatuko da,
abuztuaren 5ean.

� AGENDA

UTZITAKO ARGAZKIA

2016an herrian jaiotako haurrek badute beraien zuhaitza
Hegoi Arnedo Mitxelena, Naia Esarte Elizalde, Uxuri Esarte Juanotena, Aiora
Le garra Garcia, Irai Lopez Oteiza, David Cezar Pop, Luca Serban Raileanu, Ma-
ria Ilinca Raileanu, Andoni Rey Hurtado, Javier Santiso Juanena, Aitor Villamea
Saralegi eta Arane Otermin Ortega dira 2016an Donezteben jaiotako umetxo -
ak. Martxoaren 26an Udalak, herritar guztien izenean, txikitxo hauei ongi eto -
rria egin zien, urteroko ohiturarekin jarraituz, hau da zuhaitz bana landatuz. Lan-
daketaren ondoren hamaiketako ederra izan zuten eta familia argazkia ere egin
zuten. Haritza ongi zaindu, zuen bizi proiektua eta ametsak zaintzen di-
tuzuen bezala!

Ba al zenekien
Estresa prebenitu eta gainditzeko 30 orduko ikas-
taroa maiatzaren 9tik ekainaren 6ra eginen dela
Herrigunean edo Herriko Ostatuan, astearte eta
ortzegunetan (16:30-20:30). Doan izanen da. Izen
emateko 948 281200ra deitu.

?
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Haizea Loira
ipuin kontalaria
izanen da

TTIPI-TTAPA
Aste Santua baino le-

hen agendan Liburua-
ren Eguneko ospakizu-
nak azpimarratzen ahal
dira. Eguna apirilaren
23a bada ere, Aste San-
tuko oporrak direla eta,
apirilaren 10etik 12ra os-
patuko da. Apirilaren 10
eta 11n San Miguel Es-
kolako haur hezkuntza-

ko eta LHko lehendabi-
ziko eta bigarren maila-
ko ikasleek ipuin kon-
taketa saioak izanen du-
te Haizea Loiraren es-
kutik. Osotara Loirak 5
emanaldi eskainiko di-
tu Doneztebeko Libu-
rutegian. Apir i laren
12an,  Haizea Loirak
saioa Askin Haur esko-
lan eskainiko du eta Le-
hen Hezkuntzako 3., 4.,
5. eta 6. mailakoek Ize-
ba Teklaren emanaldiaz
gozatzeko aukera iza-
nen dute. Emanaldia Xa-

bier Lizasok eskainiko
du eta zineman burutu-
ko da goizeko 11etan. 

Zine emanaldiei da-
gokionez, aipatu behar
da apirilaren 23an aur-

tengo denboraldiko
azkeneko saioa izanen
dela.

KULTURA � APIRILAREN 10ETIK 12RA

Liburuaren
Eguna ospatuz
hainbat ekitaldi

MALERREKA

ARGAZKIA: ERREKA K.E.

Errekako judo taldea inoiz baino indartsuago
Isilean gogor entrenatzen dabiltza Errekako judo eskolakoak eta urtero beza-
la hasiak dira lehian. Infantiletan Aritz Zulaika Valentziaraino joanen da infantil
mailako Espainiako txapelketan parte hartzeko. Maila berean, hirugarren fasea
jokatzekoa zuten Saioa Atxalandabasok eta Eñaut Setuainek. 9 mutil eta 8 nes-
kaz osatutako benjamin taldeak zortzi domina ekarri ditu Nafarroako Kirol Jo-
koetatik: Uxue Ibarra, Aimar Sanchez eta Gaxuxa Zelaietak urrea irabazi dute.
Alaine Huarte eta June Francok zilarra; Unax Zulaika, Ioana Beola eta Julen
Lazkanok Bron tzea irabazi dute. Zorionak! Akitzeko, alebinek bi proba egin di-
tuzte eta azkenekoa falta zaie, hemendik bi astetara burutuko dutena. Lehe-
nengoan Markel Jabalerak urrea irabazi zuen eta Iban Atxalandabaso hiruga -
rren gelditu zen. Nesketan, Iturengo Iraide Alberro ere hirugarren gelditu zen.
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4 hilabete eta 7
urte arteko
haurrei
emateko

Arkaitz MINDEGIA
Apirilaren 3, 10, 17

eta 24an eta maiatza-
ren 8an gurasoei zuzen-
duta  oinetako erreflexo -
logia haurrei eman ahal
izateko 12 orduko ikas-
taroa eskainiko du Yo-
landa Monterok uda-
letxeko sabaian. 

«Erreflexologia tera-

pia gisa, gure seme-ala-
ben osasuna zaintzeko.
Gure seme alabengana
hurbiltzeko modu onu -
ra garri bat da beraien
hanka eta zure eskuen
ar tean sortzen de uki-
penari esker. Egunero-
kotasunean sortzen ahal
zaien edozein ondoez
edo ezinegona nola tra-
tatu ikasten da», irakas-
leak aipatu duenez.

Lehen saioan erlaja-
zioa eta nerbio sistema
landuko dira, bigarre-
nean inmunitate siste-
ma, hirugarrenean lise-

riketa aparatua, bosga -
rrenean arnas sistema
eta seigarrenean siste-
ma guztien errepasoa.
4 hilabete eta 7 urte ar-
teko haurren gurasoei
zuzendua dago eta or-
dutegia astelehenetan
16:30etik 18:30 arte iza-
nen da.

Abarun udalekuak
Aurtizko Abarun ater -

pe ak sormen bidaia uda -
lekuak antolatu ditu.
Ekainaren 27tik uztai -

laren 2ra LH3, 4 eta
5ekontzat aukera eta
uztailaren 2tik 5era LH
2, 3 eta 4.Eskaera maia -
tzaren 31ra arte egin dai-
teke (948450067).

GIZARTEA � GURASOEI ZUZENDUA

Oinetako
erreflexologia
ikastaroa
antolatu dute

ITUREN

UTZITAKO ARGAZKIA

Mendaur Trikitixa Eskolakoak Lesakako Haur kantari jaialdian
Mendaur trikitixa eskolako ikasleak Lesakan martxoaren 25ean ospatu zen Na-
farroako haur kantari jaldian parte hartu zuten. Giro ederrean pasatu zu-
ten larunbat arratsaldea inguruko bertze abeslariekin batera eta saio bi-
kaina egin ere. Segi horrela kantari bikainak zarete!

Ba al zenekien
Plazan ez aparkatzeko piboteak eta kartelak ja -
rri berri dituela Udalak

?

TTIPI-TTAPA
Igantziko parketik hurbilen

dauden herrietako auzokide-
ek instalazioetaz nahi duten
bakoitzean goza dezatela na-
hi du IrriSarri Landek, eta hor-
regatik, Bortzirietako bizilagu-
nei lehenago eskaintzen
zitzaizkien deskontuak izanen
dituzte Nafarroako Bidasoa
aldeko gainerako eskualdee-
tan bizi direnek ere. Horiez ga-
in, Ttipi-Txartelaren jabe di-
ren (Ttipi-Ttapa aldizkariaren
harpidedunak) pertsona
guztiek ere badute abantaila
hori. 

Beraz, eskaintza honako

herri hauetako biztanleentzat
da: Arantza, Igantzi, Lesaka,
Etxalar, Bera, Almandoz, Be -
rro eta, Aniz, Ziga, Oronoz, A -
rraioz, Irurita, Gartzain, Elizon-
do, Elbete, Lekaroz, Arizkun,
Azpilkueta, Errazu, Amaiur,
Beintza-Labaien, Donamaria,
Elgorriaga, Eratsun, Ezkurra,
Ituren, Oitz, Saldias, Donezte-
be, Sunbilla, Urrotz, Zubieta,
Legasa, Narbarte, Urdazubi,
Zugarramurdi eta Oieregi.

BERTZELAKO DESKONTUAK
IrriSarri Landeko arduradu-

nek, halaber, hainbat entita-
terekin egin dituzte lankide -

tza-hitzarmenak, entitate ho-
rietako bazkideek ere aban-
tailak izan ditzaten resortean
sartzeko, hala sarreretan eta
esperientzietan nola hiru osta-
tuetako edozeinetan. Adibi-
dez, Nafarroako gazte-txarte-
laren jabe guztiek deskontua
dute sarreretan eta aterpetxe-
an. Hona hemen parkearekin
akordioa egin duten entitate-
ak: ADACEN, AEDONA barne-
an dauden Iruñeko kirol klu-
bak (Amaya, Larraina, Anai-
tasuna, Donibane, Natación,
Tenis, Oberena, Echavacoiz,
Rochapea, eta Txantrea), Uni-
bertsitate Publikoko ikasle ohi-

ak, Ausolan, BTT Kirol Klubak,
Gazte Txartela, eta FNAC Hi-
rukide (familia ugariak) Volks-
wagen. Haietako bakoitzak
zer deskontu dituen jakiteko,
galdetu entitate bakoitzean. 

IGANTZIKO IRRISARRI LAND ABENTURA PARKEAN

Baztan-Bidasoaldeko bizilagunek ere deskontuak izanen dituzte sartzeko 

GIZARTEA



HERRIZ HERRI | 23
ttipi-ttapa | 683 zk.

2017.04.06

Gobernuari
baimena
eskatu eta egin
daitezke, baina
maiz gauez
pizten dituzte

Joseba URROTZ
Garai hontan egiten

da larre edo bazkaleku-
en erretzea, ustez sasi-
ak galdu eta bazka iza-
teko asmoz. Erreketa
horiek kontrolpean egin
daitezke, Gobernuari
baimena eskatu, jendea
bildu eta lekua presta-

tuz. Baina aurten maiz
xamar gertatzen ari da
sutea gauez sor tzen de-
la, alegia, itxuraz gor-
deka piztua. Herrian
bertan nabaritu izan da
hori, 3-4 aldiz gu ttienez.
Azkeneko aldian, goiz
aldera etorri ziren su-
hiltzaileak eta kamioia
suteraino ezin ailegatu
ibili zenez, helikopteroa-
ren beharra ere izan zen,
oinezkoez gain. 

Ikusgarria zen nola-
ko maniobrak egiten zi-
tuen honek arbolen kax-
koak akitu beharrean,
ez da broma, bizia arris -
katuz ibilki baitira. 

GIZARTEA � HIRU-LAU IZAN DIRA DAGOENEKO

Normaltzat
hartzen ditugun
eragindako
suteek arriskua
dakarte berekin

ARGAZKIA: JOSEBA URROTZ
Helikoptero gidariek maniobra ikusgarriak egin behar izaten dituzte sua itzaltzeko.

URROZ

INGURUKO TOKIRIK BISITATUENA

Eguraldia goxatu orduko hasiak dira Leurtzako
urtegi bazterrak jendez betetzen

J. URROTZ
Honezkero nabaria da, azken bo-

ladan, eguraldi ona agertu orduko
jendetza nola datorren Leurtzako ur-
tegietara, behar bada gero eta ge-
higo, ez baita asteburuetan baka -
rrik, astegunez ere ikusten dira au-

toak pasan banaka banaka. Eta are
gehiago, eguraldi petral xamarrakin
ere agertzen dira batzuk.

Zaindariak hasiak dira honezke-
ro lanean, eta beharko gainera, hau-
en faltan agudo nabaritzen baita zi-
kinkeria eta hondamen errestuak.  
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Hirugarren
finala izanen da
beretzat

Fermin ETXEKOLONEA
Ander Fuentes Ittu -

rri herriko bertsolariak
Nafarroako Bertsolari
Txapelketako bere hi-
rugarren finalean kan-
tatuko du apirilaren 8an,
larunbat arratsaldeko
5etatik aitzinera Iruñe-
ko Anaitasuna kirolde-
gian. Txapelketa polita
osatu du Leitzan bizi den
bertsolariak eta Beran
jokatu zen final aurre-
koan lortu zuen finale-
rako txartela. Aipatze-
koa da bost lehenbizi-
koen artean sartuko ba-
litz, Euskal Herriko txa-
pelketan parte hartze-

ko txartela ere lortuko
lukeela.Zorionak eta
animo!

Heriotzak
Herrian bizi zen Juli

Hualde, Errenterian bi-
zi zen Anuntxi Babaze
eta Iruñean bizi zen Na-
ti Arbelaitz denbora gu -
txiren barrenean hil di-
ra. Bolada txarra pasa -
tzen ari da herria. Dolu-
minak familia guztieri.

Korrika joan da
Korrikaren aitzakian

berendua izan zen api-
rilaren 3an estalpean.
Petoak egiteko tailerra
ere egin zen eta Korri-
ka txikia herrian barna.
Udalak eta gazteek har-
tutako 992. kilometroa
egin zuten 21:40ean.

KULTURA � LARUNBATEAN IRUÑEKO ANAITASUNAN

Nafarroako
Bertsolari
txapelketaren
finalean kantari
ariko da ‘Itturri’

ZUBIETA

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE

Herritarrak minbizia duten haurren aldeko zumba jaialdian
Adano elkartearen aldeko zumba jaialdian zubitar gazte kuadrilla ederra izan
zen martxoren 18an Elizondon. Bi orduz gelditu gabe aritu ziren dantzan Iker,
Aritz, Jone, Nahia, Lorea, Saioa, Ixone, Naroa, Garazi, Naiara, Luaia, Ane, Me-
seret eta Haizea. Zorionak zuen borondateagatik!!!

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE

Buruhandiak egiten ikasteko tailerra
Udalak antolatuta buruhandiak egiten ikasteko tailerrean hamar lagun elkartu
dira. Bukatu ondoren, herrian barrena buruhandiak jantzita laisterka ibiliko di-
ra. Nolakoak izanen diren jakiteko, ordura arte itxaron beharko!!!

ARGAZKIA: EDORTA A. MURUA

Igeldoko Lau taldearen kontzertu bikaina Errandonean
Igeldoko Lau taldeak kontzertua eskaini zuen martxoaren 24an Errandonea ta-
bernan. Donostialdetik ere hurbildu zen jendea. 40 lagun bildu ziren afarian,
bertakoak eta Gipuzkoaldekoak eta besta polita egin zuten.

ARGAZKIA: NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEA
Itturri kantari, Berako final aurrekoan. Dotore aritu da
txapelketa osoan eta bere hirugarren finalean izanen da.
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Hernanin bizi
arren, ekitaldi
guztietan parte
hartzen zuen

Fernando ETXEBERRIA
Martxoaren 13an hil

zen Kontxita Gartziaren,
89 urte zituela. Bihara-
munean lurperatu zuten
hilerrian, elizan eman-
dako mezaren ondotik.

Kontxita Gartziarena

Ezkurran jaio zen Txur-
dineko borda baserrian
1927an, zazpigarrena
12 senideen artean.
Ama Joakina (Leitzakoa)
eta aita Joakin (Ezkurra -
koa) ziren. Mariezkurre-
neko bordara ezkondu
zen 1959an Martin No -
blerekin eta bertan jaio -
ak dira bi alaba zaha -
rrenak (Pili eta Kontxi).
Ezkurrako herrira jeitsi
ziren 1964an eta beste
3 seme-alaba izan zi-

tuzten (Arantxa, Martin
eta Mikel). 

Ezkurran bizi izan zen
senarra hil arte 2005ean
eta geroztik Hernanin
alabarekin. 

Bere herrira eta etxe -
ra etortzen segitu du as-
teburuero, 89 urte egi-
teko zituenean hil den
arte, ustekabean, hu -
tsunea eta atsekabea

utziz. Goian bego. 
Ezkurrako jubilatuek

omenaldi xume bat es-
kaini nahi izan diote,
Kontxita bere adiskidee-
kin ageri den argazki hau

argitaratuz. Izan ere,
azken urteetan taldeak
eskaintzen zituen meza
eta bazkari guztietara
azaltzen zen. Doluminik
sentituena familiari.

HERIOTZA � MARTXOAREN 13AN HIL ZEN, 89 URTEREKIN

Azken agurra
eman zaio
Kontxita
Gartziarenari

EZKURRA

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Kontxita Gartziarena zena, herriko adiskideekin.

Ba al zenekien
22 herritar bildu zirela martxoaren 20an Udaletxe-
an informatika-enpresa batek emandako hitzal-
dian. Gaiak interesa piztu du eta interesgarria li -
tzateke ludotekan interneterako sarbidea izatea.

?
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Nafarroako
Ardo Gorriaren
eta Barazkien
bederatzigarren
Jardunaldiak
ere Legasako
jatetxean
aurkeztu
zituzten

TTIPI-TTAPA

Legasako Arotxa ja-
tetxea Restaurantes del
Reyno elkartean sartu
berr i  dela bal iatuz,
martxoaren 22an ber-
tan egin zuten Nafarroa-
ko Ardo Gorriaren eta
Barazkien IX. Jardunal-
dien aurkezpena. Mar -
txo aren 27tik apirilaren
30era barazki ezberdi-
nak oinarri dituzten me-

nuak eskainiko dituzte
jatetxe hauetan, ardo
gorri nafarraz bustiak.

Jardunaldien aur-
kezpenean, Restauran-
tes del Reyno elkarte-
ko presidente den Iña-
ki Idoatek Arotxa ja-
tetxearen ibilbidea go-

raipatu zuen, eta plaka
bat eman zien Luis Mi-
guel eta Pedro Lakar
anaiei.

Legasako Arotxa ja-
tetxearekin batera, Iru-
ñeko Europa, Rodero
eta Alhambra, Agoizko
Beti Jai, Gorraizko Cas-

tillo de Gorraiz, Urda-
nizko El Molino, Tafa -
llako Túbal, Tuterako
Treintaitrés eta Cintrué-
nigoko Maher jatetxee-
tan eskainiko dituzte jar-
dunaldi hauetako me-
nuak, 40 eta 50 euro ar-
teko prezioan.

GIZARTEA � MARTXOAREN 12AN

‘Restaurantes
del Reyno’
elkartean sartu
da Arotxa

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO
Sukaldariak eta elkarteko ordezkariak, Arotxa jatetxearen atarian.

BKZ-Nafarroa
Abenturak sei
tirolina eta
zuhaitzen
gainetik
kilometro
batean 60 joku
egiteko aukera
eskaintzen du

TTIPI-TTAPA
Apirilaren 9tik aitzi-

nera Bertiz Abentura
Park berrituaz gozatze-
ko aukera izanen dute
bisitariek. BKZ-Nafa rroa
Abenturak Narbarten di-
tu instalazioetan hain-
bat berrikuntza egin di-
tu, merkatuko segurta-
sun sistema berrienak
jarriz. Kilometro bateko
ibilbidean, 6 tirolina eta

zuhaitzen gainetik 60 jo-
ku desberdin egiteko
aukera eskaintzen du-
te. Europako araudira
egokitutako parkea iza-
nen da aurrerantzean
eta Euskal Herrian ‘Bi-
zitzako lerro jarraia’ sis-
tema erabiliko duen le-
henbizikoa izanen da.
Sistema berri honi es-

ker, jardueran parte har -
tzen duen pertsona has-
mentatik bukaerara ar-
te segurtasun kableari
beti lotuta egotea ziur-
tatzen da. Hiru urtetik
goitiko edonork egin de-
zake jarduera hau eta
hori dela eta zailtasun
desberdinetako ibilbi-
deak diseinatu dituzte. 

Parkea 10:30etik
14:00etara eta 15:00 -
etatik 18:30era egonen
da zabalik. Dena den,
aldez aurretik erreser-
ba egitea gomendatzen
dute tokia izatea ziurta-
tu nahi bada. Erreser-
bak astelehenetik ortzi-
larera egin daitezke 646
755760ra deituta.

GIZARTEA � APIRILAREN 9AN

Bertiz Abentura
Park berritua
irekiko dute
igandean

BERTIZARANA

UTZITAKO ARGAZKIA

Segurtasun sistema aitzindaria ezarri dute Narbarteko parke berrituan.

LEGASA
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Emakumezkoak
UDABERRI-UDARAKO JOERAK
Begi-kolpe batez erabaki ohi dugu zerbait gustuko dugun edo ez.
Batzuetan,ordea,ezustekogozoakizatendira.Horregatik,komeni
da denboraldiko joeren berri izan eta aukera berriei atea zaba-
lik uztea. Segidan dituzue datozen hilabeteetan karriketan na-
gusi izanen diren joerak:

Atorrakhanetahemen:Luzeak, labu-
rrakedosoinekoakdiruditenak,mauka
motzak edo mauka gabeak... atorrek
garrantzia hartuko dute eta forma
guztietakoak egonen dira modan.
Horien artean denima ezinbertzeko
oihala izanen da.

Kolore apaletatik bizienetara: Lur
kolorea gogorarazten duten jantziak
ikusikoditugunonahi: kameletikhasi
eta berde militarreraino. Bizitasuna
berriz, tonu arrosen eta horien esku-
tikhelduda,oihalakfreskuraetaalaita-
sunez tindatuz. Eta loreak, laukiak,
lerroak, irudi geometrikoak... ere ez
dira faltako, estanpatuak bixi bixiak
izanen dira.

Sorbaldaagerian:Sorbaldeigarrantzia
berezia eman nahi izaten diete disei-
natzaileek.Horretarakodiseinuasime-
trikoak proposatu dituzte, sorbalde-
takobatestalietabesteaagerianutziz.
Biak bistan ematea ere modan dago
etabaita sorbaldetan formabereziak
osatuedotaapaingarrirenbat jartzea
ere.

Handitik ttikira: Poltsa handiak edo-
ta horien erreplika ttikiak daude
modan; ez dago erdibidekorik. Eta
motxilarik ere ez da faltako, dotore
zein informalak!



| 29ttipi-ttapa | 683 zk.

2017.04.06



30 | ttipi-ttapa | 683 zk.

2017.04.06

HAURRAK
KOLORERIK EZ DADILA FALTA!

Naturako kolore bizienak eramanen
dituztesoineanetxekottikiek.Lorerik
ere ez da faltako jantzi, osagarri eta
oinetakoetan.Laukiaketamarrakere
aunitz, baina konposizioak osatzeko
moldeberriakhartudituzte: laukihan-
diagoaketahainbatnorabidetanjarri-
tako marrak erabiliz. Berrikuntzen
artean, parpail edo bolanteak aipatu
behardira,gona,atoretasoinekoetan.
Denima ere ezinbertzekoa da: galtza
motzak, jakak, atorrak... Looka osa-
tzeko koloreari garrantzia handia
eman nahi izaten diete. Hala, kolore
bakarra erabiltzea proposatzen dute
edo estiloa mantenduz muturreko
koloreak konbinatzea.

OINETAKOAK
EROSO BEZAIN DOTORE
Azken urtean oinetakoen artean izar bat bada, horiek zapatilak
izan dira. Informal edo formalagoak, etxeko guztien oinak jantzi
dituzte eta datozen hilabeteetan ere halaxe izaten segiko du.
Horiekinbatera,emakumezkoentzatmuleoinetakoak,apaingar-
ri koloretsuak dituzten boho estiloko sandaliak eta alpargatak
nabarmentzen dira. Material desberdinak oinetako bakarrean
konbinatzea ere modan dago: goma, espartzua eta larrua batez
ere. Gizonezkoentzat berriz, mokasinak, blucherrak, alpargatak
eta larruzko sandaliak gomendatzen dituzte.
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ORRAZKERAK
ITXURALDATZEKOAUKERA

Udaberrian, aizturrak lanean jartzen
diranormalean,bainaaurtenaldaketa
aurkako norabidean egitea propo-
satzen dute: motzetik luzera alegia.
Ilea sorbalden gainera arte luzatzen
utzita, kizkurtu edo ilea biltzeko joko
gehiago ematendu. Ilea tindatzea da
bertzeaukera;ausartenentzat ile-hori
platinoa gomendatzen dute edo sus-
traiak ilunago utzi eta goitik behera
argitzen joatea. Gizonezkoendako,
luzeradesberdinakkonbinatuedoal-
bo batean marra ongi markatzea da
proposamena. Ukitu informala da
bertze aukera; orraztu gabe doazela
dirudien arren, ongi aztertua dute ile
bakoitzak non behar duen...

GIZONEZKOAK
Emakumezkoetagizonezkoendakojantzietan,
desberdinatasunakbainoparekotasungehia-
go aurki ditzakegu azken urteetan. Kirol jer-
tseakezdirafaltako,eztakamisetamarradunak
etaestanpatuakere,batezere, iruditropikalak
dituztenak edo vintage itxurakoak. Galtzak
zertxobait zabalduko dira, estu-estuak albo-
ratuz eta orkatiletarainokoak egonen dira
modan. Trajeetan berriz, urdin kolorekoak
indartsu datoz, baita zuri edo gris argiak ere.
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ARKUPEAK

90 bazkide
bildu ziren
Doneztebeko
finalean

Fernando ETXEBERRIA
Martxoaren 16an Do-

nezteben jokatu zen
mus txapelketako fina-
la. Denera, 90 bazkide
bildu ziren, 35 bikote el-
kartuz. Finalaren anto-
lakuntza dela eta, 32 bi-
kotek jokatu dezakete-
nez (32-16-4-2), kanpo-
raketa saio bat egin be-
har izan zuten sei biko-
teren artean. 

Eratsun, Oronoz, Zi-
ga, Almandoz, Donezte-
be, Goizueta, Leitza,
Erra tzu, Azpilkueta,Do-
namaria, Arantza, Itu-
ren, Bera, Etxalar, Igan -
tzi, Sunbilla, Elizondo
eta Iruritako bikoteek
parte hartu zuten. 

Hasierako partidak
inongo gora beherarik
gabe jokatu zituzten,
baina 11:00ak aldera
pintxo batzuk jateko
atse denaldi ttiki bat egin
eta berriro jokoan hasi
zirenean, konturatu zi-
ren zortzi bikote egon
beharrean bederatzi
zeudela. Kontua da, fi-
nalaren hasierako par-
tidak jokatu zituen bi-
koteetako batek, bi par-

tida jokatu zituela hiru
jokatu beharrean. Segi-
dan topatu zuten irten-
bidea. Marcelino Altxu
eta Juan Migel Benitok
osatutako bikotea par-
tida bat gehiago joka -
tzeko prest agertu zen,
final-laurdenetara pasa -
tzeko. Bikote hau lau-
garren postuan geratu
zen azkenean eta anto -
latzai leek beraien jokae-
ra eskertzeko opari tti-
ki bat eman zieten. 

Bazkalondoan egin
zen sari banaketa. Lei -
tzako Juanito Zabaleta
eta Migel Zabaletak jan -
tzi zuten irabazleen txa-
pela. Bigarren postuan
geratu ziren Andres Lan-
da eta Jose Celestino
Agerrebere almandoz -
tarrak eta hirugarren
izan ziren Etxa larko
 Domingo Aranburu eta
Jose Maria Ola-
garai. 

GIZARTEA � MARTXOAREN 16AN

Juanito eta Migel
Zabaletak irabazi
dute elkarteko
mus txapelketa

UTZITAKO ARGAZKIA

53 mendizale bildu dira Etxalarko irteeran
Martxoaren 21ean 53 mendizale elkartu ziren Etxalarren barna mendi itzulia
egiteko. Lau orduko ibilaldia egin zuten inguruko txoko ederrak bisitatuz: San-
ta Kruz ermita, Mugerdi, Xamarko, Lizaieta eta Mendiko Harri. Ibilaldiaren on-
dotik, indarrak hartzeko, Antoniok prestatutako bazkari goxoaz gozatzeko au-
kera izan zuten eta bazkalondoa borobiltzeko musikarik ez zen falta izan. Api-
rilean bestelako mendi irteerak izanen direnez, hurrengo ateraldia maiatzaren
9an izatea adostu zuten, Leitzako plazatik 09:00etan abiatuta. 

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Museko irabazleak, laguntzaileak eta finalistak.

SAILKAPENA

1
Juanito Zabaleta
Migel Zabaleta
(Leitza)

2
Andres Landa
J.C. Agerrebere
(Almandoz)

3
Domingo Aranburu
J.M. Olagarai
(Etxalar)

Ba al zenekien
Martxoan 347 bazkide joan zirela Zarautz eta
 Aginaga sagardotegiko irteerara. Orain arteko
kopuru altuena da. 

?
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Apirilaren
10era arte
aurkez litezke
eskakizunak

Juana Mari SAIZAR
Aresoko Udalak ad-

ministraria kontratatze-
ko deialdia argitaratu
zuen martxoaren 27an.
Lanaldi erdian, kontra-
tu administratiboa es-
kaintzen da, C mailakoa
eta %14,20ko lanpos-
tu osagarria. Baldintzen
artean ezinbestekoa iza-
nen da euskara maila
altua izatea (C1 maila
idatziz eta ahoz).

Interesa dutenek api-
rilaren 10era arteko
epea izanen dute Uda-
letxean izena eman eta

dagozkien merituak aur-
kezteko. 

Froga gainditzen du-
tenekin, lanpoltsa bat
sortuko da etorkizune-
an sor litezkeen beha -
rrei aurre egiteko.  

Korrikaren aldeko
kilometroa

Aurreko aldizkarian
aipatu genuen Udalak
Korrikaren aldeko kilo-
metroa erosia zuela. Bi
izango dira azkenean
aresoarrek erositako ki-
lometroak. Guraso el-
karteak, Pake Toki eta
Larrea elkarteak eta An -
tzerki taldeak elkarren
artean beste kilometro
bat erosi baitute. Apiri-
laren 9an Iruñean izan-
go den Korrika  amaie-

rako festara ere berta-
ratzeko asmoa dute he -
rritarrek.

Festa Batzordea
lanean

Festak antolatzeko
bilerak egiten hasiak di-
ra herritarrak eta dagoe-
neko zenbait xehetasun

loturak dituzte, tartean
baita musikariak ere. Bi-
lera hauetarako deial-
diak irekiak izaten dire-

nez, herritarrei  bilere-
tara azaldu eta  parte
hartzera gonbi-
datu nahi zaie. 

ARGAZKIA: BAKARTXO ANIZ

‘Piedras con Alma’ liburua argitaratu du herrian bizi den
Bakartxo Aniz argazkilariak
Herritarren artean artista bat baino gehiago izan ditugula gauza jakina da.
Gutxiik  jakingo dute, ordea, Alkozko bordan bizi den Bakartxo Aniz argazkila-
riaren berri. Bere lana ikusteko aukera izango dugu liburudendetan, ‘Piedras
con alma’ liburua argitaratu berri duelako. Lau urtez Aragoiko Pirinioan barna,
hutsik dauden herrietan atera dituen argazkiak bildu ditu liburuan. 240
 orrialdetan, 300 argazki baino gehiago bildu ditu, herria hutsik geratu izanaren
arrazoiak azalduz. Egileak dio: «liburua oroitzapenak, usainak, soinuak, emo-
zioak eta garai bateko istorioak biltzen dituen kutxa zahar baten parekoa» iza-
tea nahiko lukela. Informazio gehiago www.bakartxoaniz.com orrialdean.

ARESO

GIZARTEA � LANALDI ERDIKO KONTRATUA

Administraria
kontratatzeko
deialdia
argitaratu du
Udalak

LEITZALDEKO BERDINTASUN BATZORDEAK ANTOLATUTA

Haurren transexualitateari buruzko hitzaldiak
eskainiko dituzte Leitzan eta Goizuetan

TTIPI-TTAPA

Haur transexualitatea: ulertu la-
gundu ahal izateko hitzaldia eskai-
niko dute apirilaren 7an, 17:30ean,
Leitzako Erleta eskolako jangelan.
Iñaki Goñi  sexologoa eta Chrysa llis
elkarteko Edurne Korch eta  Asier
Mariezkurrenaren testigantzak en -
tzuteko aukera izanen dute bertara -
tzen direnek. Izen-ematea ezinbes -
tekoa izanen da eta horretarako in-

teresa dutenek 948510840 telefo-
nora deitu beharko dute apirilaren
5a baino lehen. 

Goizuetan berriz, apirilaren 24an
17:30ean izanen da hitzaldia esko-
lako jantokian. Chrysallis elkarteko
Edurne Korch eta Asier Mariezku -
rrenarekin batera, Erika Salbatierra
arituko da hizlari lanetan. 

Bi saioetan haurtzaindegi zerbi -
tzua izanen da. 

Ba al zenekien
Apiril hasieran herriko haur eta gurasoek
 zuhaitzak landatzeko a smoa zutela. Urteroko
hitzordua dute.  Hurrengo aldizkarian argazkia!

?
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LEITZA

Energia gastua,
kontsumoa eta
CO2 emisioak
murrizteko
helburua dute

JM BARRIOLA
Leitzako III. Energia

jardunaldien barruan,
aurkeztu zuen Udalak
Energia Plan berria. ESE-
TEK enpresarekin bate-
ra landu dute eta diag -
nostiko zehatz bat osa-
tu ondotik ingurumena
zain du eta dirua aurrez -
teko balioko duten neu -
rriak aurkeztu dituzte.

Udalak gaur egun di-
tuen energia hornidura
kontratu guztiak errebi-
satu dituzte, eraikin eta
kale argiteriaren egoe-
raren azterketa egin da
eta horren ondotik, neur-
ri zuzentzaile batzuk pro-
posatu dira planean.
Neurri horiek kanpoko
argiteriari zein eraikinei
eragingo diete. Hala  no-

la, kanpoko argiteria
guztia LED sistemara al-
datzea proposatzen du
eta eraikinetako argizta-
pen, berokuntza siste-
ma eta ekipamendu
energetikoan hainbat ho-

bekuntza.Oraingo pla-
narekin,  2020rako hel-
buruak zehazturik gera-
tuko dira. Horrela urte-
ko  energ ia  gas tua
100.726 eurotik 64.811
eurotara jaitsi nahi da;

kontsumoak 819.051
kwhtik 482.262 kwhra.
Eta CO2 emisioak erdi-
ra murriztu nahi dira, gaur
egun isurtzen diren
227,38 tona/urtet ik
105,97ra jaitsita.

GIZARTEA � III.ENERGIA JARDUNALDIEN BAITAN

Udalak Energia Plan berriaren
aurkezpena egin du

Jeiki abesbatzaren
emanaldia 9an
Kontzertu sakroa es-
kainiko du Jeiki abes-
batzak apirilaren 9an
10:00etan Leitzako eli-
zan. Organista modu-
an Josu Larumbe ari-
ko da eta zuzendari la-
netan  Nekane Piñue-
la. Sarrera 5 euro kos-
tako da. 

Torrea Libreren
baitan ekitaldiak
Torrea Libre dinamika-
ren barrenean, Jurgi
Ekiza barkalariak kon -
tzertua eskainiko du
apirilaren 7an Torrean,
23:00etatik aurrera.
Sarrera 5 euro ordain-
du beharko da.  Eta
Mundua irribarrez , be-
giak irekita sentitzeko
erakusketa ere ikusgai
egonen da apirilaren
30era arte Torrean.
Eñaut Aiartzaguenaren
ma rrazkiekin osatuta-
ko bilduma da.

� AGENDA

ARGAZKIA: MIKEL ILLARREGI

Gure esku dagoko lantaldea lanean ari da
Martxoaren 18an  bertso-afari ederra antolatu zuten Gure Esku Dagoren bai-
tan. 87 lagun bildu ziren Jubiko jangelan eta Lizaso eta Alaia Martin bertsola-
riek girotu zuten afalostea. Hurrengo hitzordua apirilaren 11rako jarria dute.
19:00etan Aurrerako aretoan batza rra deitu dute ekainean egin beharreko gal-
deketako galdera lantzeko asmoz. Jakina da ekainaren 18an eskualde guztian
erabakitzeko eskubidea aldarrikatuz galdeketa eginen dela eta herritarrak bozka -
tzeko aukera bikaina izanen dutela.

JM BARRIOLA
Bertako produktuen inguruko lan-taldeak api-

rila eta maiatza bitartean 400 inkesta egin nahi
ditu herritarren artean bertako produktuak ero-
si eta kontsumitzeko dagoen interesa neurtze-
ko. Irati Iparra ariko da etxez etxe iritzi guztiak
biltzen. Janaria erosketa zein kontsumitzeko ohi-
turen inguruko galderak izanen dira. Gainera,
herritarrei bertako produktuen kontsumo eta
erosketa bultzatzeko zer egin daitekeen galde-
tuko zaie. Eta jasoko den emaitza Leitzako er-
realitatearen ahalik eta erakusgarriena izateko,
adin-tarte eta generoa kontuan hartuko dira.
 Hilabete hauetan guztietan egindako lana, maia -
tzaren bukaeran aurkeztuko zaie herritarrei.

BERTAKO PRIDUKTUEN MAHAIAK 

Kontsumo ohituren inguruko
inkesta eginen dute etxez etxe

JM BARRIOLA
Aurrera Elkarteak antolatzen duen herri krosa

apirilaren 8an izanen da. Iaz estreinatu zuten ibil-
bide berria, lasterketa herrigunera hurbilduz eta
aurten ibilbide horixe mantenduko dute. Benjami-
nek 800 metroko ibilbidea osatu beharko dute
(ibilbide zaharra) eta gaztetxoek 2.250 metroko
ibilbidea eginen dute. Kategoria absolutuan zir-
kuituari bi edo lau itzuli emateko aukera izanen
dute (4.500 m edo 9.000m). Benjaminak 16:30ean
abiatuko dira irteeratik, gazte txoak 17:00etan eta
helduak 17:30ean. Bukaeran sari banaketa eta
zozketak izanen dira. Izen-ematea www.kirolpro-
bak.com -en egin liteke apirilaren 7ra arte eta bai-
ta egunean bertan ere.

KIROLA

Herri krosaren 39.edizioa
ospatuko da apirilaren 8an

Hernaniko XII.
Txistulari gazteen
lehiaketan
 saritua
Martxoaren 25 eta 26an
jokatu zen lehiaketa eta
Iruñea taldean, talde-
tako lehen saria esku-
ratu zuen Leirek Jose
Antonio Erauskinen Ai-
tona obrarekin. 

Pertsonaia
Leire RETEGI FERNANDEZ
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GOIZUETA-ARANO

Indukzioko
plaka eta labea
jarri berriak
dituzte

TTIPI-TTAPA
Zubimuxu aterpetxe-

an bertan sukaldatzeko
zerbitzua gehitu du Uda-
lak, lehen zituen hozkai-
lua eta mikrouhin labe-
az gain, indukzioko pla-
ka eta labea jarri berri-
ak ditu. Beraz, bertan
aterpea hartzen dute-
nek janaria bertan pres -
tatzeko aukera ere za-
balagoa izanen dute.

‘Irakurri, gozatu eta
oparitu’ ekimena

Martxan jarr i  da,
hamaikaga rren aldiz,
Ira kurri, Gozatu eta Opa-
ritu eki mena, baina
aurre neko al dia da, Goi-
zueta eta Aranok ere
parte hartuko dutela.

Euskaltzaleen To pa -

gu  neak eta Malerre -
kako  Man    ko  mun i  -
tateko eta Goi    zueta,
Arano, Lei tza eta Are-
soko Euskara Zer bi  -
tzuek antolatu dute eki-
mena, eus keraz irakur -
tzeko za le tasuna susta-
tu nahian. Maiatzaren
31ra arte izanen da mar -
txan, kanpaina.

Kanpainan parte
hartzeko, goizuetar eta
aranoarrek Leitzako li-
burutegian euskerazko
libururen bat eskatu be-
harko dute, maileguan,
etxerako; www.biblio-
tecaspublicas.es/
leitza/index.jspwebgu-
nean begiratu daiteke
katalogoa, eta Goxali
proiektuari esker, nahi
den liburua eskatu dai-
teke 681 265 188 edo
948 510 840 telefonoe-
tan, zuzenean Goxaliko
begiraleei edo tmarti -
nez@la gagizarte zerbi -
tzua.org helbide elek -
tronikoan.

Irakurri ondoren, fi -

txa bat bete beharko da
liburutegian, irakurrita-
koaren inguruko iri tzia
emanez. Ho rren truke,
euskerazko liburu bat
%35 merkeago eroste-
ko au kera emanen da,
eta gainera, apirila eta
ma ia tzean, 30 euroko
txekea zozketatuko da

liburutegian fitxa bete
dutenen artean.

Kanpainaren leloak
dio en bezala, mailegu-
an har tutako liburua Ira -
kurri eta Gozatu ondo-
ren, Oparitarako tartea
izanen da. 

Horretarako, gaine-
ra, epe luzeagoa izanen

da. Hau da, opari txe-
keak maiatzaren 31ra
arte lortu ahal izanen di-
ra, baina gastatzeko
ekainaren 10era arte iza-
nen da aukera. Goizue-
ta eta Aranoko irakur-
leek Her na niko Elkar
dendan erabili ahal iza-
nen dute txekea. 

GIZARTEA � UDALAREN INBERTSIOA

Bertan
sukaldatzeko
zerbitzua jarri
dute Zubimuxu
aterpetxean

ARGAZKIAK: NAFARROA OINEZ

Goizueta eta Aranoko taldeak Haur eta Gaztetxo kantu jaialdian
Haur eta Gaztetxo kantu jaialdian parte hartu zuten Goizueta eta Aranoko ikas-
leek martxoaren 25ean Lesakan. Goizuetako eskolako txikienek Amets bat
 (Alaitz eta Maider) kantatu zuten musikarien laguntzaz eta koxkorragoek
Agortu dira hitzak (Hesian), kitarra elektriko, bateria eta organoa lagun zutela.
Arano herria taldeak Gogoak kantatu zuen, hauek ere kitarra eta bateriaren
 laguntzarekin. Saio ederra eskaini zuten guztiek.

UTZITAKO ARGAZKIA

Ederki ekipatua gelditu da Zubimuxuko sukaldea.
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Gobernuak
200.000
eurorekin
finantziatu du

TTIPI-TTAPA
Baztan ibaiaren ural-

di batek Elizondoko Ba-
ke Epaitegiko eta Erre-
gistro Zibileko artxiboe-
tan jasotako Baztan Ha-
ranaren eguneroko his-
tor ia hondatu zuen
2014 ko uztailaren 4ko
goizean. 

Udalerriko etxebizi -
tza, kale eta zerbitzu ba -
tzuekin gertatu zen be-
zala, urak eta lohiak Ba-
ke Epaitegia hartu zu-
ten goiz hartan. Ia era-
bat suntsituta geratu zen
epaitegiko artxibo guz -
tia, XIX. mende erdial-
dera artekoa. 

Agiri horiek berres-
kuratzea zen lehenda-
karitzako, Nafarroako
Gobernuaren helburua,
eta lortu egin da, hain-
bat administrazioren la-
nari eta artisau-erako
zaharberritze-teknikei
esker. Horrela, Asegu-
ruen Konpentsazio Par -
t zuergoak eta Nafarroa-
ko Gobernuak hartu du-
te beren gain artxiboa
berreskuratzeko finan -
tzazioa, 200.000 euro-
rekin; Udalak beha -
rrezko bitarteko mate-
rialak jarri ditu; eta Kul-
turako Zuzendaritza Na-
gusiarekin kolaboratzen

duen Barbachano & Be-
ny enpresak egin ditu
agirien zaharberritze-la-
nak, Cercedillan duen
lantegian. Zaharberri -
tze-lan hori eta argazki-
en digitalizatze-lanak
Nafarroako Gobernuak
eta Rafael Catala Espai-
niako Justizia ministro-
ak 2015eko irailean sina -

tutako lankidetza-hitzar-
menean jasota zeuden.

Zoritxarrez, Uraren
Zerbitzuaren kalkuluek
diotenez 2014koa be-
zalako uraldi bat 50 ur-
tean behin gertatzen da
banaz ber tze eta, zalan -
tzarik gabe, uholdeak
errepikatuko dira etor-
kizunean, lehenago edo

beranduago. Hala ere,
bake epaitegiko eta erre -
gistro zibileko berresku-
ratutako funtsak salbu
egonen dira egoitza be -
rrian, Foruzaingoaren
komisaria zegoen erai-
kinean; izan ere, hara
eraman dira agiriak,
Udalak lokal horiek ego-
kitu ondoren. 

138 LIBURU, ETA AGIRIZ
BETETAKO 97 KAXA

Uholdeak 138 liburu
eta eskuz idatzitako,
mekanografiatutako eta
inprimatutako agiriz be-
tetako 97 kaxa kaltetu
zituen, horietatik zaha -
rrenak 1854koak. Guzti-
ak berreskuratu dira.
Agiri horietan jasotzen
dira azken 84 urteetako
jaiotzak, ezkontzak eta
heriotzak, 1899. urteaz
geroztiko hauteskunde-
prozesuetako doku-
mentazioa, eta epaite-
gi horrek XIX. mende er-
diaz geroztik emanda-
ko adiskidetze-egintzak,
erreguak eta kontzilia-
zioak, bertzeak bertze. 

Liburu eta kaxa ho-
rietako aunitz urak eta
lohiak hartu zituen eta
lan neketsua izan da be -
rreskuratzea. Materia-
lak erabat bustita zeu-
den eta erraz puskatzen
ziren. Gainera, hezeta-
sunaren eraginez, eta
lehortu arte denbora iga-
ro zenez, mikroorganis-
moak ugaldu ziren; ma-
terial batzuek orban gu -
txi batzuk zituzten, bai-
na bazeuden onddoek
erabat hartutako orri-
multzoak ere.

Bertze kalte batzuk
ere jasan zituzten: tinta
desagertu zen, hezeta-
sunak deformazioak
eragin zituen, liburu ba -
tzuk tolestuta zeuden
eta kaxak bihurrituta;
agiriei eusten zieten me-
talezko elementuak her-
doilduta, hala nola gra-
pak eta klipak; eta koa-
dernaketak hondatuta,
liburuak ezin baitziren
itxi orrien bolumena ha-
zi egin zelako uraren era-
ginez. 

BAZTAN

GIZARTEA � NAFARROAKO GOBERNUA, UDALA, ASEGURUEN KONPENTSAZIO PARTZUERGOA ETA ESPEZIALIZATUTAKO ENPRESA BATEN LANA

Uholdeak hondatutako 150 urteko
historia berreskuratu dute Elizondon 

UTZITAKO ARGAZKIAK

Epaitegiko liburuetako bat, berreskuratze lanen aitzinetik eta ondotik.



Tailerra eginen
dute
maiatzaren 6an
eta kontzertua
maiatzaren
20an

TTIPI-TTAPA
Elizondoko abesba -

tza bere 75. urteurrena
ospatzen ari da aurten.
Prestatu dituzten ekital-
dien artean, Haur-gazte
kantarien VI topaketa
eginen dute Iruritan, Jo-
su Elberdin musikaria-
rekin. Honela, zonalde-
ko haur eta gaztetxoak
bilduko dira Josu Elber-
din musikari haundiare-
kin. Lehenik, tailerra egi-
nen dute Iruritako Da-
maso Zabalza Gizarte
Bilgunean, maiatzaren
6an. Kontzertua, Iruri-
tako elizan eskainiko du-
te maiatzaren 20an.

Izen-ematea ikaste -
txe tan egin daiteke api-
rilaren 13ra bitarte, 5 eu-
ro ordainduta.

Antsietatea eta
estresa gainditzeko
tailerra Elizondoko
Osasun Etxean

Estresa eta antsieta-
tea gainditzeko tailerra
antolatu dute Elizondo-
ko Osasun Etxeak. Api-
rilaren 27 eta maiatza-
ren 4 eta 11n eskainiko
dute Osasun Etxeko
erabilera anitzeko ge-
lan, 16:00etatik 18:30
arte.

Estresa zer den eta
zerk sortzen duen jaki-
tea, erlajatzeko tekni-
kak ikasi eta praktika -
tzea eta gure bizitzako

aldaketak pentsatu,
tentsio gutxiago nola
sortu edo sortuak nola
atera ikastea izanen di-
ra tailerraren helburuak.

Izena emateko 948
581832 telefonora dei-
tu behar da edo Elizon-

doko Osasun Etxeko
harreran.  Informazio ge-

hiago telefono berean
emanen dute.
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KULTURA � APIRILAREN 13RA ARTE EMAN DAITEKE IZENA

Haur-gazte kantarien seigarren
topaketa eginen dute Iruritan

BAZTAN

Esklerosi 
anizkoitzari buruz
erakusketa eta 
hitzaldia
Esklerosi anizkoitza, bi
begirada, errealitate bat
erakusketa zabalik da-
go Arizkuneneako era-
kusketa gelan apirila-
ren 3tik 7ra, 17:00eta-
tik 20:00etara, Nafa -
rroako Esklerosi Aniz -
koitzaren Elkarteak an-
tolatuta. Apirilaren 6an,
ortzegunean 19:00etan
Esklerosi anizkoitzare-
kin bizi solasaldia es-
kainiko dute Nora Go-
ñi eta Leire Tejedo el-
karteko fisioterapeutek
leku berean.

Baztan haranari
buruz solasean
Baztango kaparetasu-
na: nobleziaren histo-
ria eta Baztango hara-
neko armarriak sola-
saldia eskainiko du Jo-
se Maria Imizcozek
apirilaren 7an,  20:00 -
etan Arizkunenean.
(Sarrera Xauli elkartea-
ren alde).

Bertako 
produktuen azoka
Baztango artisauek an-
tolatuta bertako pro-
duktuen azoka eginen
dute apirilaren 14 eta
15ean, 10:00etatik
14:00etara Elizondoko
plazan.

� FLASH

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

Baztango Gorriek Osasunazaleen peñak 15 urte bete ditu
Osasuna futbol taldeko zaleak biltzen dituen Baztango Gorriek peñak 15 urte
bete berri ditu eta aitzaki horrekin, Martin Monreal entrenatzaile ohia ohorezko
bazkide izendatu zuten eta peñaren kamixeta eman zioten opari. Martin ere ez
zen esku hutsik etorri eta Osasunak Gironan lehen mailara igaitea lortu zuene-
an bi peñakiderekin ateratako argazkia ekarri zuen opari. Gaur egun 40 bazki-
de dituen peñako presidente den Joselu Perezek aipatu zuenez, «peña
hau ez da Osasunazalea bakarrik, Martinzalea ere bada».

Ba al zenekien
Bailableak izanen direla igandean 12:45ean Eli-
zondoko plazan, Baztango Dantzarien eta Eli-
zondoko Gaiteroen eskutik.

?



Ahobatez hartu
zen erabakia

TTIPI-TTAPA
Nafa rroako Gober-

nuak Erreniegako men-
diaren zati bat Esteri-
barri emanez ateratako
ebazpena errekurritze-
ko erabakia aho batez
onartu zuen udalak mar -
txoaren 23an. Horrela,
udal ordezkariek Nafa -
rroako Administrazioa-
rekiko Auzi Epaitegian
errekurtsoa paratzeko
erabakia hartu zuten. 

2014an Esteribarre-
ko Udalak Gobernua-
ren aitzinean Erreniega
in guruan mugak berri-
kusteko prozesua abia-
tu zuen. Denbora tarte
horretan Udala bailara-
ko interesen defentsan
aritu da 1919 an egin zen
mugapenetik lur-eremu

guzti hori Baztango mu-
gen barnean izan baita,
orain artio inork deus
erran gabe.

Nafarroako Gober-
nuaren ebazpenak 567
hektareari eragiten dio,
horietatik 300 hektarea
inguru Erdizen. Ebazpe-
nak dio orain artioko
muga ez dela zuzena
eta Baztan barnean den
lurzati hori Esteribarre-
ko udalaren barnean da-
goela; hau da, Udaleko
mugen aldaketa egiten
du ebazpenak, ez lur-
zatiaren jabegoarena.
Ebazpena urtarrilaren
11n argitara tu zuen, ora-
in udalak bi hilabeteko
epea izanen du errekur -
tsoa aurkezteko.

Errekurtsoa presta-
turik edukitzean Udalak
herritar guztiei informa-
zioa emateko batzarrea
deituko du.
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UTZITAKO ARGAZKIAK

Bi urtez ondutako konposta atera dute Baztan Ikastolan
Azken bi urte hauetan Baztan ikastolako ikasle eta irakasleek beren gosarie-
tan sorturiko hondakin organikoak bereizi eta Udalak jarritako konpostagailu-
an konpostatu dituzte. Udaleko hondakin teknikariaren aholkuak jaso badituzte
ere, lan guztia beraiek egin dute. Ikastolako ikasle guztiek parte hartzen dute
aportazio prozesuan eta duela bi arte beren lanaren lehendabiziko emaitza lor-
tu zuten, itxura ezin hobeko konpost ondua atera zuten 4. mailako ikasleek!
Lorturiko ongarriz beteriko poltsatxoak eraman zituzten etxera eta gainerako
konposta Elizondoko ikastetxe publikoko lagunekin batera mantendu behar
duten herriko baratzea ongarritzeko erabiliko dute, honela gai organikoaren zi -
kloa herrian bertan hertsiz.

BAZTAN

GIZARTEA � MARTXOAREN 23KO UDAL BATZARREAN

Erdizko mugei
buruzko
ebazpena
errekurrituko
du Udalak

LANAK APIRILAREN 19RA BITARTE AURKEZ DAITEZKE

Baztandarren Biltzarrerako kartel lehiaketa abian
TTIPI-TTAPA

Baztandarren Biltzarra. Baztanen
eskuara barra-barra. Elizondon,
2017ko uztailaren 16an. Testu hori
eraman beharko duen kartel lehia-
keta abiatu du aurten ere Baztan-
darren Biltzarra Elkarteak. Apirilaren
19ra bitarte aurkeztu beharko dira
lanak. Gisa hauetako lehiaketetan
ohikoa den sistema erabiliz, egun
horretan Baztandarren Biltzarra El-
kartearen esku egon beharko dute. 

27,9x42 zentimetro izan beharko
duten kartelak (A3) Elizondoko Arizku-
nenea Kultur Etxera igorri beharko
dira (Jaime Urrutia kalea, 1 solairua;
31700 Elizondo). Lehiaketa irekia eta
zabala denez, parte hartzaileek na-
hi adina lan aurkez ditzakete.

Sariduna, berriz, apirilaren 21etik
aitzinerat emanen da ezagutzera.
Kartel bakarra aukeratuko du epai-
mahaiak eta honek 600 euroko sa-
ria jasoko du Baztandarren Biltza rra
egunean, uztailaren 16an, hain zu-
zen. Dena den, epaimahaiak karte-
lik ez aukeratzea ere erabaki deza-
ke. 

Bertzalde, aipatu, uztailaren 17tik
aitzinerat, parte hartzaileek beren
kartelak berreskuratu ahal izanen di-
tuztela antolatzaileekin harremane-
tan jarriz.

Edozein zalantzetarako baztan-
darrenbiltzarra@hotmail.com helbi-
dera idatzi behar da. Baztango kul-
tura bulegoa soilik lanak biltzeko
puntua izanen da.



Agroekologia
eskola
herritarraren
baitan antolatu
du Hazitik
Hoziek eta
Aitor eta Mikel
Azkarate
anaiek
eskainiko dute 

TTIPI-TTAPA
Baztango agroeko-

logia eskola herritarra-
ren barnean Hazitik Ho-
zie elkarteak bazken al-
dizkatzeari buruzko
ikastaroa antolatu du.
Aldizkatze teknikak lu -
rrari lotutako abeltzain -
tzarako beharrezkoak
dira, tokiko baliabidee-
tarat egokitutako ma-
nejuak direlako. Anizko
Aitor eta Mikel Azkara-
te nekazaritza ekologi-
koaren bidetik bazken
aldizkatze teknikekin ari
dira eta ikastaro hone-
tan, beraiek ikasitakoa
interesa duten guztie-
kin elkarbanatuko du-
te. 

BAZKEN ALDIZKATZEA
ZER DA?

Aitor Azkaratek baz -
ken aldizkatzeari buruzko
zenbait azalpen eman di-
tu «animaliak belaietan

bazkatzea eta, denbo-
ra jakin batean anima-
liak belaiez aldatzea da.
Belaia handia bada edo
behi, ardi... gutti badira,
belai  berean puska
ezberdinak egin daitezke
eta bertan egunero, as-
tero...aldatu. Ahalik eta
puska ttikienak egin eta
behin eta be rriz puska
edo belai be rriak jartzea
izanen litza teke hobere-
na, baina laborariaren
denbora ere kontutan
hartu behar da».

Ikastaroan zatiak no-
la egin, noiz erabaki be-
laiez aldatzea, belar mo-
tak aztertu, noiz moztu
belarra etab. erakutsi-
ko dute.

Gai honi buruz gero
eta dokumentzio gehia-
go dago; egia da bakoi -
tzak bere ikuspuntua
duela. Azkarateta rrak
toki ezberdinetan egon
dira ikusi eta ikasten,
hala nola, Valladolide-
ko herrixka batean,
Fran tzian, Orreagan IN-
TIAk duen belaietan eta
teknikari ezberdinekin
egon dira harremane-
tan. «Dena den, aunitz
falta zaigu ikasteko»,
onartu dute.

Ikastaroa apirilaren
29an, goizeko 10etan
Anizko Jauregian egi-
nen da. Izena emateko
hazitikhozie@gmail.com
helbide elektronikora
idatzi behar da.

ttipi-ttapa | 683 zk.

2017.04.0642 | HERRIZ HERRI

BAZTAN

GIZARTEA � APIRILAREN 29AN

Bazken
aldizkatze
ikastaroa
eginen dute
Anizen

UTZITAKO ARGAZKIA

Bertako sagardoen dastaketa-lantegia egin dute Gamioxarrean
Sagardoaren kultura berreskuratzeko eginahalari segida emanez, Jo ala Jok,
bertako sagardoen dastaketa lantegia antolatu zuen martxoaren 17an, Arizkungo
Gamioxarrea dolarean. Lantegian Juan Zubiarran enologoaren azalpen tekni-
koak eta bertako sagardogileen sagardoak eta sagardoa egiteko moduak uztar-
tu zituzten. Modu horretan Berroeta, Zozaia, Arizkun, Etxalarko… sagardoen
gainean, Zubiarranek sagardoaren zapore, kolore, usaimenari… buruzko argi-
bideak eta zergatiak eman zituen. Horrela, sagar-barietateek, irakinaldiak, ku-
pelak, tenperaturak, zanpatzeko erabilitako tresnak… sagardoan zer eragin du-
ten esplikatu zuen.  Zubiarranen erranetan, sagardo egileak nahi duen sagar-
doa egiten laguntzen dute enologoek; egileak bilatzen duen zapore, usaime-
naren… bidetik. Horregatik, sagardo txarrik ez dagoela erran zuen, norberak
bilatzen duen hori baizik. Orain bi urte, Jo ala Joren eskutik ere, Elizondoko Ai-
se elkartean bertze sagardo dastaketa egin zen eta urtero Kirikoketa bestaren
arrimuan bertako sagardogileek elkarrekin egoteko tartea izaten dute. 

MARTXOAREN 22AN BILDU ZIREN IRUÑEAN

Bailarako errepideen egoerari buruzko 
konpromisoak eskatu dizkio Udalak Gobernuari
TTIPI-TTAPA

Baztango udaleko ordezkaritza
Nafarroako Gobernuko herri-laneta-
ko zuzendaritza nagusiko arduradu-
nekin Iruñean bildu zen martxoaren
22an. Horrela, Joseba Otondo
Baztango alkatea, Mikel Ortega al-
kateordea eta Florentino Goñi he rri-
lanetako zinegotzia Natxo Nagore-
rekin, herri-lanetako zuzendari na-
gusiarekin bildu dira. Bilera udala-
ren eskariz egin da Nafarroako Go-
bernuarenak diren Baztango hain-
bat errepideren egoerari buruz so-
lastatzeko. 

Baztango ordezkaritzak Bear -
tzungo bidean zabalguneak egiteko
eskatu dio zuzendari nagusiari. Mo-
du berean Gorramendiko bidea xe-
haturik dagoela jakinarazi dio eta

Orabideako errepidea ere hondatu-
rik dagoela. Arizkungo Iketzateko
bentako bidegurutzeko biribilgune-
az ere galdetu diote. Bertzalde, Eli-
zondorat sartzeko zubi berriaren proi-
ektua zertan den erran diote eta Le-
karozetik hilerrirat joateko zaldaina
zertan den ere bai. Zuzendari nagu-
siak errepide sarea zabaldu eta ho-
betzeko partidarik gabe dagoela
 erran die eta kontserbaziorako kon-
tu-saila ere justua dela. Baztango
ordezkaritzak ez du konpromiso ze-
hatzik lortu ahal izan, baina Bazta-
nek dituen behar horietarik ohartze-
ko baliatu dute hitzordua. Bailarako
gainerako bideen mantenimendu eta
konponketa Tokiko Inbertsio Plane-
tik eta Udalaren aurrekontutik bide-
ratzen da.
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Traktorea
erosteak ere
planifikazio
gehiago behar
duela deritzo
Geroa Bai-k

TTIPI-TTAPA
Baztango Geroa Bai-

ren ustez, EH Bilduk eta
Baztango Ezkerrak osa-
tutako Udaleko gober-
nu taldeak bake epaite-
giak Elizondoko plazan
kokatzeko aukera gal-
du du, plaza horretan
Udalak duen eraikinean
lanak bukatzeko eta zer-
bitzu ezberdinak eman
ahal izateko 180.000
 euroko mailegu bat es-
katzen zuen Geroa Bai-
ren zuzenketa bat udal
aurrekontuetan onartu
gabe geratu ondoren.

Horregatik, Baztan-
go Geroa Baik absten -
tziora jo zuen Udaleko
2017ko aurrekontuen
onarpenean, «garrantzi
handikoa» baiteritzo la-
nekin bukatzea eta udal
eraikin hau martxan jar -
tzea, «baztandarren zer-
bitzu publikoak hobe -
tzen dituen erabilera
anitzetarako proiektatu
zena», hala nola «erai-
kin honetan bake epai-
tegia kokatzea, turismo
bule go bat, erabilera
anitzeko areto bat os-
pakizun zibilak egiteko,
Kirol eta Kultura udal zer-
bitzuen birkokapena,
kanpo zerbitzuetarako
espazioak, hala nola Ira -
txe Kon tsumitzai leen
 Elkarteak bizilagunei
ematen diena, edota
pertsona desgaituen -
tzako irisgarriak diren

komun publikoak». 
Udal eraikinak 6 ur-

te daramatza inolako in-
bertsiorik jaso gabe eta
«egoera utzia eta aban-
donatua du gaur egun,
haraneko irudiari duin-
tasun gutxi emanez.
180.000 euroko maile-
gua hamar urtetan or-
daindu daiteke, urteko
20.000 euroko amorti-
zazioarekin, aurrekon-
tuetan bere eragina oso
txikia izanik. Baina be-
re likidazioa era bizko -
rragoan egiteko aukera
ere badago altxortegi-
soberakinekin, Nafa -
rroa ko Gobernuko era-
bilera libreko partidekin,
bai eta Departamentu
ez berdinetako diru-
lagun  t ze kin», baloratu
du Baztango Geroa
 Baik. 

Geroa Baiko udal tal-
deak «Udalbatzaren era -
bakia errespetatzen du
bai eta udal talde ezber-
dinek dituzten lehenta-

sunak», baina ziur tatu
duenez ezin ditu ulertu
Baztango Ezke rra ko zi-
negotziak Uxue Barkos
Gobernuko Lehen  -
dakariaren aurka bota-
tako kritikak, harana ho-
betzeko ezer ez egiteaz
salatu baitu. «Bere tal-
deak egungo Nafarroa-
ko Gobernua sostenga -
tzen du. Aldi berean Go-
bernuan eta oposizioan
egotea oso erosoa da,
beti asma tzen baita ho -
rrela”, ziur tatu du Geroa
Baik. 

EZKERRARI KRITIKA
Azkenik, udal talde-

ak kritikatu du Baztan-
go Ezkerrak zuzenketa
honi aurkako botoa
emateko bere azalpe-
nean «eskola eta bidee-
tan lehentasunak aipa -
tzea», aitzineko bi agin-
taldietan «Mugairi eta
Elizondoko plazak kon -
pon tzea lehenetsi bai-
tute Arizkuneko eskola

baino lehen, bai eta Baz -
tango Geroa Baik aur-
keztutako mozioaren
aurka bozkatu, Gober-
nuak Lekarozen Lanbi-
de Heziketarako zentro
bat kokatzeko aukera
ikertzeko eskatuz». 

«Gainera, bi urtetan
zehar bideak ez dira gar-
bitu, eta argudio hori era-
bili da Udalak sasi-gar-
biketarako traktore bat
60.000 eurotan eroste-
ko», gaineratu du Baz -
tango Geroa Baik, azal-
duz traktore hau beha -
rrezkoa dela,  nahiz eta
bere erosketaren aurka
agertu, inolako planifi-
kaziorik gabe egin zela-
ko. «Gaur frogatu da
traktorea erosteak pla-
nifikazioa eskatzen zue-
la, bost hilabete bait da-
ramatza geldirik eta ez
da herrietan bere erabi-
lerarako inolako planik
definitu, Udalak ez bai-
tu traktore gidaririk», aki-
tu du udal taldeak.

BAZTAN

GIZARTEA � GEROA BAI-K UDAL AURREKONTUEN ONARPENEAN ABSTENTZIORAT JO IZANA AZALDU DU

Bake epaitegia Elizondoko plazan
jartzeko aukera galdu dela uste dute

TTIPI-TTAPA
Geroa Baik udaleko

traktorearen zerbitzua-
ri buruz salatzen duen
prebisio faltaz, «behin
eta berriz azaldu zaien
moduan, traktore-gida-
ria urtero Nafarroako
Gobernuak langabetu-
ak kontratatzeko diru-
laguntzarekin kontrata-
tuko da, sei hilabetez,
apiriletik aitzinerat», ar-
gitu du udal gobernu tal-
deak. Egin beharreko
lanak berriz, udalaren
palistarekin egiten den
bezala, herrietako alka-
teekin adostuta eginen
dira.  Traktorea eta sa-
siak mozteko tresna ero-
si artio, udalak bideak
garbitzeko zerbitzua bi
hilabetez bertzerik ez
zuen ematen; hemen-
dik aitzinerat, zerbitzu
hori sei hilabetez ema-
nen da. Oroitarazi be-
harra dago «traktorea
eta sasiak mozteko ma-
kina EH Bildu, Ezkerra,
eta Auzolaneanen alde-
ko bozkarekin onartu
zela, herrietako alkate-
en eskakizuna zela eta
Baztanen gero eta ge-
hiago sasitzen ari diren
bide eta inguruak gar-
bitzeko guztiz baliaga -
rria izanen dela».

Hain zuzen, trakto-
rearen gidari lana bete -
tzeko deialdia egin be -
rri du Udalak.

UDAL GOBERNU TALDEA:

«Traktorearen
zerbitzua 
urtean sei 
hilabetez 
eskainiko da»

UTZITAKO ARGAZKIAK

Bi auto erreak
Azken hilabete hauetan bi kotxe erreak agertu dira Baztanen. Lehendabiziko ezbe-
harra abenduaren 14ko goizaldean gertatu zen Azpilkuetan, garaje eta guzti erre-
ak agertu ziren. Bigarrena otsailaren 26an gertatu zen, hau ere goizaldera. Ezbe-
har hauek kezka eragin dute bizilagunen artean.
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Urtetan
frantses
eskolak
emateaz gain,
artzain
euskaldunei
dokumentazio
eta tramite
ofizialak
betetzen
lagundu die

TTIPI-TTAPA

Ainhoako Dantxaria
auzoko Denise Elsok 90
urte bete ditu. Elso
1927ko martxoaren
28an jaio zen Tanburi-
nea etxean –garai ba-
teko Frantziako Bentan-
Urteetan Xaretako hain -
bat belaunaldiri fran tses
eskolak ematen ibilia
izan zen. Irakasle zorro -
tza, baina ona. Horre-
gatik, Urdazubiko he -
rritarren artean emaku-
me estimatua da gaur
egun Elso andereñoa.
Ez da harritzekoa, Ur-
dazubi nahiz Ainhoako
hainbatek zoriontzea
bere egunean. Ainhoa-
ko jubilatuek festa sor -
presa bat antolatu zio-
ten, eta Ultzaman bizi
den Marie Denise iloba
eta familiarekin, Ur He-
gian ospatu zuten bere
urtebetetze eguna.

Dantxariko dama za-

harrak, artzai euskaldu-
nei dokumentazio eta
tramite ofizialak bete -
tzen laguntzen ibili da
urte luzez, aitak eraku -
tsi bidetik. 

AITONA JUDUTARRA
ZUEN EMAKUME
KRISTAUA

Denise Elso emaku-
me kristaua da, Urda-
zubiko elizara joatea
gustatzen zaio meza
entzutera. Katekesia
ematen ibili da 25 urtez
Ainhoan. Baina, katoli-
koa izanik, Elsok erlijio
kontuetan bihotza erdi-
biturik du: Baionako si-
nagogari diruz lagun -
tzen segitzen du, aito-
na judutarrari emanda-
ko hitza betez. Izan ere,
jende askok ez dakien
arren, amaren aldetik,
aitona judutarra zuen
Denise Elsok. Aitaren al-
detik, berriz, merkata-
riak ziren Elsotarrak, Ul -
tzamatik Dantxariara
etorriak. Iruñea eta Baio -
na artean ardoa sa ltzen
ibiltzen zen Denisen bi -
rraitona eta Frantziako
Bentan ezagutu zuen
bertako alaba. 

EKOLOGISTA
PORROKATUA

Denise Elso ekolo-
gista militante porroka-
tua da, horretan aitzin-
daria izan da azken 50
urteotan. Animalien es-
kubideen aldeko defen -
tsa sutsua egiten du eta

zezenketak arbuiatzen
ditu. 

Bere 90 urte haue-
tan, Denise Elsok mu-
garen historia lehen le -
rrotik bizi ahal izan du.
Espainiako Gerra Zibi-
la mugaren bi aldeetan
nola bizi izan zen oroi -
tzen du oraindik. Bere
etxean ostatu hartu zu-
ten pertsonen artean,
tristuraz oroitzen du
Txekoslovakiatik iritsi
zen kazetari judutar
gaztea. Gerra Zibilari bu-
ruzko berriak idazten zi-
tuen bitartean, Elsota -
rren lagun mina egin
zen. Urte batzuk geroa-
go, nazien biktima izan
zen emazte eta haur be-
soetakoarekin batera.
Elsoren etxea mugan
egonik, Bigarren Mun-
du Gerran alemaniarren
okupazioa etxean ber-
tan ezagutu ahal izan

zuen, gendarmeen le-
kua hartu baitzuten ale-
manek etxe pareko erai-
kinean. Denisek dioe-
nez, okupazioari esker,
urte hartan onddo uga-
ri egon ziren Ainhoako
mendietan, inork ez bai -
tzituen bi ltzen ahal
egoera hartan.

Eta nola ez, bere bi-
zitza osoan zehar Deni-
se Elso kontrabandoa-
ren lekuko izan da, etxe -
ko lorategia Lapitxuri
ibaiaren ondoan ego-
nik. Gaur egun, orain-
dik, etxean egongo ba-
litz bezala pasatzen du
muga, garai bateko
oztoporik gabe, eta goi-
zero ikus daiteke katuei
bazkaria ematen, lora-
tegian libururen bat ira-
kurtzen, edo erosketa-
ren bat egiten Dantxari-
neko bentetan. Zorio-
nak Denise!

OSPAKIZUNAK � MARTXOAREN 28AN

Dantxariko
Denise Elsok
90 urte bete
ditu osasuntsu

URDAZUBI

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuak argitaratutako
erabilera libreko fun -
tsen inguruan Baztan-
go udalerria bertze
behin bazterturik gel-
ditu da. Eta, horrega-
tik, alegazioa aurkeztu
berri du. Udalaren us-
tez, «laguntzen beha-
ko laster batek era-
kusten duen bezala
eta adibidetako Baz -
tanek inguruan ditu-
en udalerriak kontu-
an harturik, udale txe
eta kontzejuka egiten
den diruen banaketa
honek Baztan ham-
abortz herriz osatua
da goela, bertze be-
hin, ahazten du». Ho -
rre la, Baztanek (15
herri, 7.712 biztanle)
170.000 euro jaso tzen
baditu, Bortziriak,
udal guztiak baturik
(5 herri, 8.700 biztan-
le) 430.879 euro har-
tuko ditu eta  Maler-
rekak (12 herri, 5.000
b i z t a l e  i ngu ru )
402.451 euro. Gauza
bera Esteribarrekin al-
deratuz gero (PILean
10 herri eta udala,
2 . 509  b i z t an l e )
318.112 euro edo Er-
roibar (hamar herri eta
udala, 809 biztanle)
221.669 euro. Arran-
gura, bistan da, ez da
udal eta kontzeju ho-
riek hartuko dutenari
buruz, Baztanek ja-
saten duen bazterke-
tari buruz baizik.

Baztanek hama -
bortz herri ditu, lurral-
dez Nafarroako uda-
lerri handiena da, eta
azpiegitura sare pu-
bliko zabala du.

UDALAK JARRI DIO

Erabilera 
libreko 
funtsen 
banaketari
alegazioa

BAZTAN

UTZITAKO ARGAZKIA

Dantxariko Denise Elso, emakume maitatua.
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Ondotik
bazkaria izanen
da Arleun
elkatean eta
arratsalde
apalean
kontzertuak

Josebiñe eta Koro
Herrian osatu zen

Korrika batzordea fin-fin
aritu da lanean, eta Ko -
rrika kulturalerako hau
antolatu dute:  

Apirilaren 1ean Urda-
zubin arratsaldeko 8etan
Gutik Zura dokumenta-
la eskaini zen, eta on-
dotik Marijose Ba rriola
zuzendariarekin solasal-
di bat egin zen.

Apirilaren 8an berriz,
Zugarramurdin izanen
da besta: goizean Bote
luze txapelketa izanen
da Sara, Senpere, Etxa -
lar eta Zugarramurdiren
artean. Ondotik bazka-
ria Arleun elkarte an  (ize-
na Maxintxenean eman
behar da), eta arratsal-
de apalean kon tzertuak:
Joseba B. Lenoir Trio eta
talde sorpresaren bat.

Aste Sainduari
begira herria
gurutzatzeko
pasabidea
txandaka emanen
dute

Hainbat besta egun
eta asteburutan,  kotxe-
ek herria gurutza tze -
rakoan arazo aunitz sor -
tzen dira (pilaketak eta
ataskoak).  Hori dela eta,
Udalak neurri bat hartu
du: paso alternatiboa
edo txandakako pasa-
bidea emanen da, goi-
zeko 11:30etik arratsal-
deko 4etara.

Azketan, plazan, eta
Martinean lagun bana
jarriko da, eta elkarren
artean komunikatuko di-
ra, horrela autoak mo-
du ordenatu batean gu-
rutzatuko dute herria.

Neurri hau Aste Sain -
duan berean emanen da
martxan, eta arazoak
sortzen diren urteko
bertze besta egun eta
zubietan ere emanen da.

Bertzalde, aparkale-
kuen kontura, Aste Sain -
durako Azketa azpiko
belategia irekiko da par-
king gisa.

KIROLA � APIRILAREN 8AN, ETXALAR, SARA, SENPERE ETA ZUGARRAMURDIKO TALDEEK

Korrika Kulturalaren baitan Bote luze
txapelketa jokatuko dute larunbatean

ZUGARRAMURDI

ARTXIBOKO ARGAZKIAK

Goitian, etxalartarrak eta zugarramurdiarrak bote luzean. Beheitiko argazkian, azken
urteetan egun seinalatuetan herriko karriketan sortzen diren auto pilaketa izugarriak.

APIRILAREN 21EAN SENPEREKO LARREKO GELAN

Kontzertua eskainiko du Pantxoa Carrerek
TTIPI-TTAPA

Pantxoa Carrerek kontzertua es-
kainiko du apirilaren 21ean, ortzira-
lean 19:30ean Senpereko Larreko
gelan. Peio Ospitalekin batera, hain
ezagun egin den Pantxoa eta Peio
musika taldeko kidea da. 1970. ha-
markadan hasi ziren elkarrekin kan-
tatzen. Gaur egun, Pantxoak bere
gisara segitu du herriz-herri kantari
eta Anaitasunean izeneko bakarka-
ko lehen diska ere argitaratu du.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Pantxoa Carrere Senperen izanen da.
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Hainbat idazlek
mintzaldiak
eskainiko
dituzte

Joana GERENDIAIN

Apir i laren 16 eta
17an, XXXIV. Idazleen
biltzarra eginen da ki-
roldegian. Bi egunetan,
10:00etatik 18:00etara
idazleek beren liburuak
salduko eta izenpetuko
dituzte eta sartzea 2 eu-
ro izanen da.

Igandean, goizeko
10etan hasita mintzaldi
xokoa izanen da Azka-
in, Senpere eta Zurai-
deko ikastetxe ezberdi-
nendako. 12:15ean Di-
dier Picot izanen da
hizlari eta 12:30ean Txo-
min Hiriart-Urrutyk La
citade lle: colonie d’en-
fants réfugiés de la Gue -
rre civile espagnole
(1937-1939) aurkeztu-
ko du. 14:30etik 15:40ra

Aran txa Urretabizkaia
eta Danele Sarriugarte
idaz leen hitzaldia iza-
nen da, Karin Etxebe -
rrik anima tua. Arratsa-
ledeko min tzaldi xoko-
an Robert Bo nnet, Peio
E.A. eta Se verine Da-
badiek beraien liburuak
aurkeztuko dituzte eta
17:00etan Idoia Rodri-
guez Mon dragonek
mintzaldia eskainiko du,
Aines Haristoyk anima -
tua (frantsesez). 18:00e -
tan hasiko den gaualdi
mintzaldian, Kirmen Uri-
be idazlea Bernat Etxe -
pare lizeoko ikasle eta
erakasleekin ariko da.

Bazko Astelehene-
an, 10:40ean Euskaltza-
indiako liburu berriak
aurkeztuko dituzte,
11:30ean Maiatz al-
dizkariaren 35. Urteu -
rrena gogoratuko dute
eta eguerdian omenal-
dia eskainiko die EKEk
MJ Minaberry eta Pia -
rres Charitton-i. Gero

zintzur bustitzea izanen
da. 14:30ean hitzaldia
es kainiko dute Mikel Iri-
barren, Maddi Zubeldia
eta Michel Mendiboure
idazleek, Katixa Dolha-
rek animatua. JC Etxe -
goien, JP Etxheverry eta
Udako Euskal Unibertsi -
tatearen mintzaldien on-
dotik, 17:00etan hitzal-
dia eskainiko dute Mar-
ko, Lucile Placin, Zigor
eta France Favard idaz -
leek, Maialen Sanche-
zek animatua.

Haurren xokoan,
egun guztian familien-
dako irakurketa gunea
eta idazketa tailerrak
izanen dira, baita irakur-
keta musikalak oren gu-
ziz ere. 11:00etan Biri-
bil ikusgarria, 4 urtetik
go i t i koendako  e ta
11:30ean ‘Lapiñu ma-
leta’ ikusgarria ttipi-tti-
piendako.

ERAKUSKETAK
Apirilaren 15etik 17ra

Larrungo Koloreak El-

karteak margo eta zizel-
keta erakusketa irekiko
du Denen etxean (
10:30-12:30 eta 16:00-
19:00). Eskuen Lana El-
karteak ere erakusketa
irekiko du apirilaren 13tik
18ra (10:00-18:00) Lur
Berri gelan. Axuri’arte-
ren eskutik, eskulanen
erakusketa izanen da
egun guziz plazan, bai-
ta Garzia eta Yola mar-
golarien eta Mytabdi ar-
gazki-oihalezko sor-
kuntza lanak ere.

KULTURA � BAZKO IGANDE ETA ASTELEHENEAN

24. Idazleen
Biltzarra bi
egunez eginen
da aurten

SARA

UTZITAKO ARGAZKIAK

627 kirolarik bukatu zuten XII. Sara Korrika Trail
Sara Korrika Trail mendi lasterketaren hamabigarren edizioa burutu zen martxoa-
ren 26an eta 627 korrikalarik lortu zuten 22 kilometro luze dituen proba gogorra
bukatzea. Bizkaitarrak nagusi izan direla erraten ahal da. Aitzineko hiru urteetan
bezala, Durangoko Oier Ariznabarreta izan zen bizkorrena (1:51:21). Bigarren izan
zen Beñat Marmisollek ere bi ordu baino guttiagotan proba burutzea lortu zuen
(1:58:59) eta Beñat Katarainek osatu zuen podiuma (2:00:07). Emakumezkoetan,
Abadiñoko Oihana Azkorbebeitia izan zen bizkorrena (2:19:42) eta 27. izan zen
sailkapen orokorrean, gizasemeak ere kontuan hartuta. Maria Zorroza bigarren
sartu zen (2:21:53) eta Sarah Dinclaux hirugarren (2:30:56).  Sarako David Nes -
prias hogeita bigarren izan zen (2:17:23).
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HERIOTZAK
MMiigguueell EElliizzoonnddoo EErraassuunn, Doneztebe-
koa, martxoaren 3an, 65 urte.
JJuuaann BBaauuttiissttaa LLiizzaarrddii BBeerreeaauu, Aran-
tzakoa, martxoaren 18an, 70 urte.
JJuulliiaa HHuuaallddee IInnddaakkoottxxeeaa, Zubietakoa,
martxoaren 19an, 89 urte.
MMaarriiaa JJeessuuss SSoorrooaa BBeerraassaaiinn, Leitza-
koa, martxoaren 21ean, 85 urte.
FFrraanncciissccoo JJaavviieerr IIrriiaarrttee IIrriibbaarrrreenn, Ariz-
kungoa, martxoaren 22an, 81 urte.
EEsstthheerr MMaazziizziioorr IIrraazzookkii, Berakoa, mar-
txoaren 22an, 57 urte.
EEsstteeffaanniiaa GGaannbbooaa JJoorraajjuurriiaa, Sunbi-
llakoa, martxoaren 23an, 90 urte.
DDoonnaattoo LLiizzaarrddii GGiissaassoollaa, Arantzakoa,
martxoaren 28an, 66 urte.
JJooaaqquuiinn ZZuubbiikkooaa RRiiccoo, Elizondokoa,
martxoaren 28an, 83 urte.
JJoossee MMaarrii IIttuurrbbiiddee OOrrddookkii, Igantzi-
koa, martxoaren 29an, 80 urte.

AArreett OOnnssaalloo SSaaiizzaarr, Aresokoa, mar-
txoaren 22an.
AArriittzz PPoorrttuu IIrraaiizzoozz, Lesaka eta Artaz-
kozkoa, martxoaren 21ean.
KKeemmeenn TTeelllleettxxeeaa BBeerrttiizz, Lesakakoa,
martxoaren 11n.
EEññaauutt EErrrraannddoonneeaa EEttxxaarrtt, Sunbilla-
koa, martxoaren 18an.
AAiinnhhooaa EEssppeelloossiinn GGaarrcciiaa, Sunbilla-
koa, martxoaren 19an.

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

SORTZEAK

EZKONTZAK
IIggoorr RRoommaannoo MMiittxxeelleennaa eta AAmmaaiiaa
GGooiiaa MMiittxxeelleennaa, Lesaka eta Berakoa,
martxoaren 27an.

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

.
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Ariznabarretak
eta Solak
laugarren
garaipena
segidan lor
dezakete

TTIPI-TTAPA
Oier Ariznabarretak

eta Laura Solak aitzine-
ko hiru urteetan lortu-

tako garaipena errepi-
katzea bilatuko dute Be-
rako XIII. Mendi Erdi Ma-
ratoian, igande hone-
tan,  ap i r i la ren 9an
(09:30). Bizkaitarra, Sa-
ra Korrika Trailean ere
hi rugarrenez garaile
suer tatu dena berriki,
iza nen da faborito nagu -
sia, 550 partaide izanen
dituen Berako proban.
Iaz hirugarren izan ziren
Beñat Marmisolle eta

Ai tziber Ibarbia ere abia-
tuko dira, baita mendi
lasterketetan hasi be -
rria den Antonio Etxe -
berria errepideko korri-
kalari handia ere. Pro-
ba bortz aldiz irabazi du-
en Manttale taldeko Di-
dier Zago frantziarrak
ez da irteeran izanen.
40 emakumek eman du-
te aurten ere izena.

Ibilbidean aldaketa
ttiki bat egin dute anto-

latzaileek bukaera alde-
ra, 19 eta 20,8 kilome -
troen artean. Zumalku-
ko hornidura-gunearen
ondotik, korrikalariak ez
dira Lizuniagako erre-
pidera jautsiko. Horren
ordez Itzea auzora jau -

tsiko dira, Barojatarren
etxearen ondotik Altza-
te karrikara sartu eta hel-
mugaratzeko.

Korrikalariak baino
lehen, oinezkoendako
txangoak ere abiatuko
di ra 08:30 eta 09:00etan.

Doneztebeko
6, Iruritako 2
eta Arraioz eta
Oizko bana

TTIPI-TTAPA
Apirileko lehen aste-

bu ruan  ab i a tu  da
Baztan-Errekako Laxoa
txapelketaren 38. edi-
zioa. Hamar talde ari di-
ra aurtengoan, 6 Do-
neztebekoak, 2 Irurita-
koak eta Arraioz eta Oiz-
ko bana. Azken bi urtee -
tan bezala, izenaren on-
dotik, babesle duten
etxearen izena darama-
te taldeek aurten. Fina-
la abuztuaren 5ean jo-
katuko da Doneztebe-
ko Bear Zana plazan.

Bosna taldeko bi
multzotan banatuta ha-
si dira taldeak. A mul -
tzoan IIrruurriittaa--MMiigguueellee--
nnee (Xabi Barberena,
Gorka Urtasun, Jagoba

Ramos eta Egoitz Prim),
DDoonneezztteebbee--AAppeezzttee--
gguuiiaa (Ramontxo Etxe -
beste, Jon Apeztegia,
Joseba Juanena eta Ibai
Santesteban), DDoonneezz --
tteebbee--TTiittii (Emilio Zaba-

la, Eloi Garcia, D. Pio
Garcia eta Iñaki Maylin),
DDoonneezztteebbee--ZZaarrbboo..nneett
(Felipe Ganboa, Luis Mi-
guel Apezetxea, Jesus
Mari Zabala eta Jose
Mari Anzizar beterano-

ak) eta AArrrraaiioozz--SSaaggaarr--
ddiiaa (Mikel Mindegia, Xa-
bier Mihura, Aritz Alun-
da eta Xabier Maritore-
na) ariko dira; B mul -
tzoan, DDoonneezztteebbee--TThhee
MMoommeenntt, (Pascual Ber-

tiz, Koldo Legarra, Ja-
vier Bertiz eta Jokin A -
rraztoa), DDoonneezztteebbee--
AAvviiaa (Asier Mutuberria,
Javier Almandoz, Jokin
Apezetxea eta Juan Te -
lletxea), DDoonneezztteebbee--
SSuummaa (Unai Sapuppo,
Josu Juanena, Xabier
Ibarrola eta Joseba Gra-
zenea), II rruurr ii ttaa--BBiieekk
(Jorge Azkarate, Jose-
ba Urtasun, Guillermo
Etxe nike eta Iñaki Etxan -
di) eta OOiizz--KKookkooeettxxeeaa
(Iker Bereau, Lander
Mandiola, Ioritz Zelaie-
ta eta Iñaki Etxandi).

Multzo bakoitzeko
lau lehenbizikoek final
laurdenak jokatuko di-
tuzte ekainaren 24an eta
uztailaren 1 eta 8an; ira-
bazleek finalaurrekoak
jokatuko dituzte uztai -
laren 15, 22 eta 29an
eta finala Doneztebeko
Bear Zana plazan joka-
tuko da abuztuaren
5ean.

PILOTA � ABUZTUAREN 5EAN JOKATUKO DA FINALA DONEZTEBEKO BEAR-ZANA PLAZAN

Hamar talde hasi dira Baztan-Errekako
XXXVIII. Laxoa txapelketan

MENDI LASTERKETAK � HAMAHIRUGARREN EDIZIOA

Berako Mendi Maratoi Erdia
igandean jokatuko da

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Kirolariak Ibardin inguruan. Aurten 550 espero dituzte.

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Joan den urtean Arraiozen jokatu zen finala eta aurten Donezteben izanen da.
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Sprint
modalitatean
nagusitu da
Erreka Tri
taldeko
baztandarra

TTIPI-TTAPA
Erreka Tri taldeko Al-

berto Barberena elizon-
darrak sprint modalita-

teko Nafarroako Dua -
tloi txapelketa irabazi
zuen martxoaren 18an
Altsasun egindako le-
hiaketan. Sailkapen oro-
korrean bigarren izan
zen Barberena, Pello
Osororen gibeletik. Bai-
na lehenbiziko nafarra
izan zenez, beretzat izan
zen Nafarroako txape-
la.

Pello Osorok ordu-
bete, 4 minutu eta 39

segundo behar izan zi-
tuen 5 kilometro laster-
ka, 22 kilometro bizi -
kletan eta azkeneko bi
kilometro eta erdi be rriz
ere lasterka egiteko.
Barberenak, berriz, 26
segundo gehiago behar

izan zituen. Baztanda -
rrak denborarik onenak
egin zituen lasterka osa-
tu beharreko zatietan,
baina bizikletan Osoro
gailendu zitzaion.

Alfredo Telletxea do-
neztebarrak ere parte

hartu zuen Altsasuko
lasterketan eta 21. pos-
tua eskuratu zuen sail-
kapen orokorrean eta
bosgarrena beteranoen
kategorian, ordubete,
10 minutu eta 10 segun-
doko denborarekin.

Pello eta Jon
Telletxeari 3
minutu eta 25
segundoko
aldea atera
zieten

TTIPI-TTAPA
Beintza-Labaiengo

lau aizkolarik indarrak
neurtu zituzten martxoa -

ren 19an, igande egu-
erdian Doneztebeko
Ezkurra pilotalekuan
egindako apustuan. Je-
sus Etxeberria eta Mi-
guel Angel Etxeberria
anaiak alde batetik, eta
Pello Telletxea eta Jon
bertzetik, aritu ziren. Bi-
kote bakoitzak hamar
kanaerdi eta lau oinbi-
ko enbor moztu zituen
eta jokoan jarritako
2.000 euroak Etxebe -

rria anaiek eraman zi-
tuzten, nagusitasunez
irabazi ondotik. 500 la-
gun bildu ziren apustua
ikustera.

Martin Mindegia, izan
zen Etxeberria anaien
erakuslea eta Hilario
Mindegia , berriz, Te lle -
txeatarren erakuslea.
Felix de Miguel eta An -
gel Telletxeak egin zi-

tuzten epaile lanak.
Hasieratik hasi ziren

Jesus eta Miguel An gel
Etxeberria nagusitzen.
Lehen kanaerdikoan 16
segundo aitzinetik izan
ziren eta pixkanaka al-
dea handitzen joan zi-
ren. Lan erdietan, 5 ka-
naerdiko eta bi oinbiko
moztu zituztenean,
Etxe berriatarrek 2 mi-

nutu eta 21 segundoko
abantaila zuten.

Azkenean 45 minu-
tu behar izan zituzten
lanak burutzeko. Jon eta
Pello Telletxeak 3 minu-
tu eta 25 segundo ge-
hiago behar izan zituz -
ten, 48 minutu eta 25
segundo. Kanaerdiko
baten eta bertzearen er-
diaren aldea.

AIZKORA � MARTXOAREN 19AN DONEZTEBEN

Etxeberria
anaiak nagusi
labaiendarren
arteko apustuan

DUATLOIA � MARTXOAREN 18AN ALTSASUN

Alberto
Barberena
Nafarroako
txapeldun

UTZITAKO ARGAZKIAK

Alberto Barberena lasterka eta bizikletako zatietan, Altsasuko proban.

DENBORAK ENBORREZ ENBOR
1 Etxeberria anaiak 1.49 3.41 5.40 7.53 10.10 15.26 20.37 23.13 28.22 34.21 37.05 39.47 42.35 4455..0000

2 Pello-Jon Telletxea 2.05 3.58 6.01 8.23 11.06 17.13 22.58 25.46 31.31 37.43 40.42 43.13 45.31 4488..2255

UTZITAKO ARGAZKIAK

500 ikusle bildu ziren Ezkurra pilotalekuan, apustua ikustera.
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SENPERE | 2017.04.21
Pantxoa Carrerek kantaldia eskainiko
du Larreko Gelan

Peio Ospitalekin hain ezagun egin zen Pan -
txoa Carrere Larreko Gelan ariko da, 19:30 -
etik aitzinera. Joan den urte honda rrean 
aur keztu zuen bere bakarkako lehen disko -
ko kantak aditzeko aukera izanen da.

Kontzertuak

LEITZA-GOIZUETA | 2017.04.07-24
Haur transexualitateari buruz hitzaldiak
antolatu ditu Berdintasun Batzordeak

Ulertu lagundu ahal izateko izenburupean
haur transexualitatea izanen dute hizpide
apirilaren 7an Leitzan eta 24an Goizuetan.
Sexologo batez gain, Chrysallis elkarte-
koen bi lagun izanen dira hizlariak.

Hitzaldiak 

BERA | 2017.04.21
Isidoro Fagoagaren ibilbidearen
inguruan erakusketa zabalduko dute

Berako musikari haundia gogoan,
erakusketa zabalduko dute Kultur Etxean
apirilaren 21ean, 18:00etan. Ondotik
Karnaba otxoteak kontzertua eskainiko
du.

Erakusketak

apirilak 6 - 20
Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58

Hitzaldiak
ELIZONDO
‘Esklerosi anizkoitzarekin bizi’

Apirilaren 6an 19:00etan
Arizkunenean, Nora Goñi eta
Leire Tejedo Nafarroako
Esklerosi Anizkoitzareren
 Elkarteko fisioterapeutekin.
‘Baztango kaparetasuna:
nobleziaren historia eta
Baztango Haraneko armarriak’

Apirilaren 7an 20:00etan
 Kasinon.

LEITZA
‘Ulertu, lagundu ahal izateko’
transexualitatea hizpide

Apirilaren 7an Erleta eskolan,
17:30ean, Iñaki Goñi sexolo-
goarekin eta Edurne Koch eta
Asier Mariezkurrena Chrysallis
elkarteko kideekin. 

SARA
Idazleen Biltzarraren barne

Apirilaren 16an 14:30etik ai -
tzinera solasaldiak idazleekin:
Aran txa Urretabizkaia eta Da-
nele Sarriugarte, Robert Bon-
net, Peio Etxeberri-Aintxart,
Se verine Dabadie, Idoia Ro -
driguez eta Kirmen Uribe.
Apirilaren 17an 10:40an
 Euskaltzaindiakoen liburuen
aurkez penak eta 14:30etik
aitzinera solasaldiak idazlee-
kin: Mikel Iribarren, Maddi Zu-

beldia eta Michel Mendiburu,
Juan Carlos Etxegoien, Jean-
Pierre Etxeberri, Marco, Lucin
Placin, Zigor eta France
 Favard.

GOIZUETA
‘Ulertu, lagundu ahal izateko’
transexualitatea hizpide
Apirilaren 24an eskolako jan-
tokian, 17:30ean, Erika Salba-
tierra sexologoa eta Edur ne
Koch eta Asier Mariezkurrena
Chrysallis elkarteko kideekin. 

Erakusketak
LEITZA
Eñaut Aiartzaguenaren lanak
Apirilaren 30era arte Torre-

an, Mundua irribarrez begiak
irekita sentitzeko erakusketa.

SARA
Eskuen lanak
Apirilaren 13tik 18ra Lur
 Berri gelan (10:00-18:00).
Larrungo Koloreak-en lanak
Apirilaren 15etik 17ra Denon
Etxean (10:30-12:30 / 16:00-
19:00).
Axuri arteren eskulanak
Apirilaren 16 eta 17an
plazan.

BERA
Isidoro Fagoagaren
ibilbidearen erakusketa
Apirilaren 21etik aitzinera. 

Antzerkiak
SARA
Ikastolako haurren antzerkia
Apirilaren 8an 17:00etan Lur
Berri gelan.

BERA
‘La caja mágica’
Apirilaren 8an 19:00etan
19:00etan Kultur Etxean.

Ikastaroak
BERA
‘Osasun aholkuak Menopau -
sian: Baikor onartu aldaketak’

Apirilaren 6an Beralandetan,
11:00etatik 12:30era. Izen-
ematea osasun-zentroan.

PROPOSAMENA

SARA
34. aldiz Euskal Herriko
Idazleen Biltzarra 
120 idazle inguru eta hain-
bat elkarte eta argitale -
txetako ordezkariak bildu-
ko dira apirilaren 16an eta
17an Saran eginen den Eus-
kal Herriko Idazleen Biltza -
rrean. Bi egunez, erakuske-
tak, liburuen aurkezpenak,
mahai-inguruak, hitzaldiak,
antzerkia, haurrentzako ani-
mazioak eta gehiago ere
izanen dira. Kiroldegian iza-
nen da literaturzaleen hitzor -
dua. 10:00etatik 18:30era
egonen dira ateak zabalik. 
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Tinta eta hariarekin jostetan

Apirilaren 7an 18:00etan
Herri Liburutegian, 7-12
 urtekoentzat.

ITUREN
Oin erreflexologia ikastaroa
Apirilaren 3, 10, 17, 24an eta
maiatzaren 8an gurasoen -
tzat, Yolanda Monterorekin,
16:30etik 18:30era udaletxeko
ganbaran. 

ARIZKUN
‘Bizi bat nola salbatu’ RCP
tailerra

Apirilaren 22an 18:30ean.

ANIZ
Bazken aldizkatze ikastaroa

Apirilaren 29an Jauregian,
10:00etan. Izen-ematea
 hazitikhozie@gmail.com-en. 

Kontzertuak
LEITZA
Ekiza musikariaren saioa

Apirilaren 7an 23:00etan 
Torrean. Sarrera: 5 euro.

Kontzertu sakroa

Apirilaren 9an 12:00etan 
elizan, Jeiki Abesbatzarekin.

SARA
Otxalde taldearen kontzertua

Apirilaren 16an 21:00etan
elizan.

SENPERE
Pantxoa Carrereren kontzertua

Apirilaren 21ean Larreko Ge-
lan, 19:30ean.

BERA
Karnaba otxotea

Apirilaren 21ean 18:00etatik
aitzinera.

Zinema
DONEZTEBE
Filmak Zineman

Apirilaren 9an Trolls filma
16:30ean.
Apirilaren 23an Vaiana filma
16:30ean.

ARANTZA
‘Gutik Zura’ dokumentala

Apirilaren 22an.

Ospakizunak
ZUGARRAMURDI
Korrika besta

Apirilaren 8an.

GOIZUETA
Korrika ttikia

Apirilaren 8an.

SARA
Idazleen Biltzarra

Apirilaren 16an eta 17an.

Dantzak
ELIZONDO
Bailableak

Apirilaren 9an Baztango
dantzari eta Elizondoko
 gaiteroekin 12:45ean plazan.

Azokak
ELIZONDO
Bertako produktuen azoka

Apirilaren 14an eta 15ean
10:00etatik 14:00etara plazan.
Udaberriko feria

Apirilaren 21ean.

SARA
Bertako ekoizleen merkatua

Apiriletik irailera ortziralero
16:30-20:30, frontoian.

Mendi ateraldiak
BAZTAN
Mendigoizaleen irteerak

Apirilaren 9an Elizondotik
Hondarribiara (06:00).

BERA
Mendi Maratoi Erdia

Apirilaren 9an.

ARANTZA
Mendi lasterketa

Apirilaren 23an. 

ETXALAR
Mendi itzulia

Apirilaren 23an. 

Emazteki arrunta» dela erranez aurkeztu digu Helenak bere 
burua, «bizia maite duena, Eskual Herri eskualduna eta
mundu orekatuago eta justuagoaren alde borrokatzen duen 

hiru seme-alaben ama». Hala dio. Denbo ra   librean, berriz, «maite 
dutan jen dearekin egotea, bizikletan ibiltzea, es  kula netan aritzea ,
gita rra jotzea eta kontzertuetarat gatea» atse gin du. Aunitz bidaia -
tutakoa da: «urteetan munduko zoko aunitze tan barna ibilia naiz
zakua bizkarrean. Herrialde eta kultu ra  aunitz  ezagutzeko aukera 
izan dut dena urrun  eta ezezaguna  ginuelarik». Orain, ordea, «le-
ku eta jende horiek bakean uztea» senti tzen omen du, «ez dut
he  mendik mu gi  tzeko  hala ko beha rrik   edo gogo rik». Baina hain -
ber   tze bidaiatu ondotik, «gugan-
dik hain  desberdin eta aldi berean 
hain  hurbil sen titu izan dutan jen-
dearekin» gelditu da: «Asia, Afrika 
edo Ameri ketako jende indigenak,
zapaldu eta gutxiestuak, jende 
alege ra, jakintsua eta naturarekin
bat bizi dena, oina rrizko baloreak
oraino bizirik dituz te nak, be ren  
etxea edeki dauku tena eta zutena 
gure kin parteka tu dutena». Etxera 
begira, Zugarramurdi ko toki rik gustukoenaz  galde tu dio gu, baina 
garbi mintza tu    da: «he rri  turis ti koa denez, ez naiz sobera ausar -
tzen erraterat, ixtantean hura ere turistaz  josia atxemanen bai-
tut». Herrian bizi izan den kanpo ko   lagun ba tek errandakoa ere
gogo ra ekarri du: «Zu ga rra mur di ko jendea  herriaren geografia
bezalakoa dela. Harek zioen  gure he rria  ez dela bailara  hetsi ba-
tean, itsasoari zabal tzen  dela, eta egia da, Otsondotik  begiratuz
gero, argi  ikusten da; eta berta ko  jendea  ere hala dela, edekia».
Esku lanak eta argaz kilaritza dira  bere afizio haundiak, eta duela 
hamar  bat urte  bere zaletasun  andana biltzen  zuen teknika des-
kubritu zuen: eskrapa (scrapbooking): «oinarria argaz kia  da eta
edozoin material erabiltzen ahal da argazki hori edo horiek  eder -
tzeko». Egindako lanen artean bereziki  biho tzean  du gan den ur-
tean Parisko  erakus keta baterako egindakoa: «Anari ren Oreinak
kantua izan zen nere ins pi  ra zioa eta emozionalki bizitzen  ari nin -
tzen pasarte  gogor bat gain ditzeko baliagarria izan zen. Nere-
tako terapia gisako bat da». 

«Beti izan dut edertasuna nunahi
bilatzeko zaletasuna»

Nire aukera

Helena XURIO ARBURUA
Zugarramurdiko eskrapalaria

«Urteetan munduko
zoko aunitzetan
 ibilia naiz zakua
 bizkarrean eta
bihotz oneko jen-
dea atxeman dut
 munduan barna»
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saltzaileak, kajerak... ven
tasfrontiere@gmail. com
edo (0034) 626 247331.

Urdazubin emakume
bat zaindu eta etxeko la-
nak egiteko pertsona bat
behar da. �686 634332.

LANA
eskariak

Emakumezkoa lan bila.
Adinekoak zaintzen espe-
r ien tz iaduna .  � 631
379865.

Haurrak zaintzeko eta
adinekoakorduka edo in-
terna moduan zaintzeko
lan bila. Haurrak eta adine -
koak zaintzen esperient-
ziaduna. Langilea eta pa-
zientziduna. �635 296717.

Haurrak zaintzen espe-
rientziadun emakumea
zonaldean haurrak zain -
tze ko lan bila. �651
648733.

19 urte neska lan bila.
Haurrak zaintzen, porta-
lak garbitzen, dendan de-
pendienta gisa... ariko li -
tza teke. �676 217765,

Berako emakume ardu -
ra tsua edozein lanetan
ari tzeko prest: garbiketan,
adineko pertsonak zain -
tzen... �667 958488.

Interna moduan adine-
koak zaintzeko emaku-
mea lan bila. Adinekoak
zaintzen esperientziadu-
na eta garbiketa lanetan
aritua. �631 379865.

Emakumea Baztanen lan
bila. Adinekoak zain tzen
esperientzia handikoa (6
urte). Adinekoak edo haur-
rak zain tzen edo garbike-
tan interesa. �606 589377.

BERA. Ugalzubia kaleko
2. zenbakian, 79 m2ko pi-
sua salgai. Sukalde-jange -
la-egongela, 2 logela, 2
terraza, igogailua, margo-
tu berria eta garajea bar-
ne. 185.000 euro. �607
437189.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

DONEZTEBE.Pisu haun-
dia errentan hartu nahi da.
4 edo 3 loge la eta traste -
lekua eta igogailuarekin.
Eguzki tsua. �690 843948.

ETXEBIZITZAK
konpartitzeko

BERA.Konpartitutako pi-
suan logelak errentan
emateko. Eztegara 30
helbidean. �629 008081.

bertze langileak behar di-
ra. �699 382673.

Etxalar Hotelean sukal-
daria eta harreragilea
behar dira. Harreragilea
izateko baldintza baka-
rra 4 hizkuntza jakitea
izanen da: euskara, gaz-
telania, frantsesa eta in-
gelesa. Curriculuma: in
fo@etxalar.com.

BERA. Lixoia ostatuan
zerbitzaria behar da.
�948 631271.

DONEZTEBE. Eroski-
cityko arraindegia zure
kontura hartu nahi ba-
duzu deitu. Hilabete ba -
tzuetan proba egin de-
zakezu. �948 456152.

ELIZONDO. Juli osta-
tuan asteburuetan lan
egiteko norbait behar du-
gu. Barra, sukaldea eta
jangelan aritzeko. �647
650248 / 628 054435.

Bentetan langileakbe-
har ditugu: sukaldariak,
zerbitzariak, harakinak,

GARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko

LESAKA. 80m2ko lokala
orduka errentan emate-
ko. Arte martzialak, yo-
ga, pilates, gimnasia ak-
tibitateak lantzeko pres -
tatua. Partikularrentzako
edo taldeentzako apro-
posa. Tatamia, zaku pro-
fesionala eta bertze ha-
inbat gauzekin ekipatua.
�629 687171.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

DONEZTEBE. Ameztia
karrikan lokal ko mer -
tziala  salgai. 98 m2, azu-
lejatua eta bainugelare-
kin. Erakusleiho handia
e ta  a rg i t sua .  � 606
585163.

LANA
eskaintzak

On-line lanean aritze-
ko zerbitzariak, komer -
tzialak, autonomoak edo

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI. Pi-
sua salgai, 90 m2ko aza-
lerakoa. Etxe moblezta-
tua, berogailua, igogai-
lua eta trastelekuarekin.
3 logela, egongela, su-
kaldea eta bainugela di-
tu. 90.000 euro negozia-
garriak.  �948 585036.

ELIZONDO. Akullegi ka -
rrikan 2 logelako pisua
salgai. Prezioa: 57.900
euro. �646 774117.

SUNBILLA. 92 m2ko pi-
sua salgai. Berogailua,
igogailua eta garajeko
marrarekin. 3 logela, 2
bainugela, sukaldea eta
egongela. �639 156105.

ARIZKUN. Aintzinalde
auzoan Castroenea etxea
salgai. 10 urte ditu etxe-
ak. 6 logela, portxe haun-
dia, tximinia, berogailua...
� 639 585908 /  669
379498.

ITUREN. Neurri desber-
dinetako apartamentuak
hagitz prezio interesga -
rrian salgai. �948 451337
/ 667 275013.

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

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZE KO 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 erantzukizunikBAZTAN, 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
anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA

Zerrikumea
(19 kilo): 65 €

Zerri gizena
1,250 € kiloa. 

Zerramak:
0,760 € Kg/bizirik. 

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 4,19   
1.koa 3,96
2.koa 3,78  
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 4,27 
1.koa 4,00 
2.koa 3,83

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.

Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):

Aretze mestizoak:
urruxak   160,00 
idixkoak  210,00 

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00 
idixkoak 180,00 

Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 3,26/3,36
Zaldi-behorrak: 1,93/2,10

Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 5,40/6,00
8-10 kilokoak: 4,70/5,20

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(martxoaren 17tik 24ra bitarteko prezioak)
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eta guzti. Hagitz egoera
onean. �699 912159.

Baztanen adinekoak zain -
tzeko esperientzia handi-
ko emakume euskaldu-
na lan bila. �948 453135.
Adinekoak zaintzeko lan
bila. Adinekoak zain tzen
esperientziaduna eta or-
dutegi aldetik disponibili-
tatea. �606 330200.

MOTORRAK
salgai

Suzuki GS500E moto -
rrasalgai. 1991koa. �680
770682.

ANIMALIAK
oparitzeko

ITUREN. Sei txakurku-
me oparitzeko. Hilabete
eta erdi dute. Ama se tter
arrazakoa eta aita mes-
tizoa. �609 833055.

DENETARIK
salerosketak

Altzairuzko sei frega-
dera salgai, 1,5 metro
 luze, forma borobilduna-
rekin. �948 585036.

ORONOZ. Egurra xehe-
tua salgai. Pagoa eta hari -
tza. Etxera eramanen da.
�676 242520.

Gereziondo egurrezko
jangelako mahaia hiru
luzagarrirekin (116 cm -
>155 cm -> 195 cm ->
235 cm) eta lau aulki ta-
pizaturekin salgai. Ma-
haia egoera ezin hobean
dago. �617 055249.

Estufa industriala sal-
gai. Gasolioa. Prezioa:
1 .000  eu ro .  � 948
630669.

Logela osoa salgai. 2
ohe, mesanotxea, komo-
da ispiluarekin eta armai-

rua. Materiala: pinua.
�676 442504.

Akazia piketeak salgai,
2,5 euro bakoitza. �948
510143.

Beheko sua salgai. Egi-
tura osoa, egurra, harria

Gaztain piketeaksalgai.
2 euro bakoitzeko.  �680
700374.
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Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€ Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,42€ko 10 edo 
20 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

urtebetetzeak
Argazki soila: 5€; bikoitza: 10€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,45€ko 12 edo 24 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 5 edo 10 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

Arantzako
AIERT

BALEZTENA

GOÑIk 2 urte
bete ditu
 apirilaren 4an.
Zorionak familia
guztiaren parte-
tik. Muxu bat!

Zorionak Doneztebeko NAHIA

BELARRA MARIEZKURRENA ri 
mar txoaren 26an 6 urte bete
dituelako. Zorionak Doneztebe eta
Ezkurrako familiaren partetik,
berexiki Oier, Enaitz, Ekhi,
Ainhitze eta Naroaren partetik!
Prestatu merendu goxoa!

IZARNE AGESTA PETRIRENAk urtea
 beteko du martxoaren 29an.
 Zorionak atta, ama, Enaitz eta
 Berako atatxiren partetik.

Aurtizko XABAT MINDEGIA GOÑIk
apirilaren 10ean urtea beteko du.
Zorionak eta muxu potolo bat atta
eta amaren partetik. Egun ona
pasa!

PABLO IRAZOKI OLAIZOLA

urdazubiarrari pila bat zorionak!!!
Nafarroako bigarren gelditze alde
FAR PLUS farmazi taldeak antola-
tutako lehiaketan.

XABAT MINDEGIA aurtiztarrak urtea
beteko du apirilaren 10ean. Muxu
haundi bat zure bi lehengusina
bihurrien partetik. Berendu goxoa
prestatu, gu han egonen gara eta!

Joeee, nola
haunditu zaren,
ANE!!! 18 urte
bete dituzu
 apirilaren 2an....
Ea ospatzen
dugun txanpa-
rekin... Zorionak
wapa!

Martxoak 31n ENAITZ IPARRAGIRRE
ARRETXEA gure etxeko txapeldu-
nak 8 urte bete ditu. Aunitz urtez
Berako familia osoaren partetik.
Muxu pila bat eta ongi pasatu.

Apirilaren 2an 
9 urte bete ditu
Ai zoainen bizi
den IRAIA REMI -
REZ PERURENAk.
Zo rionak gura-
so, ahiz pa eta
Itu ren  go familia-
ren partetik.

OLATZ IRIARTE ITURZAETAk urteak
beteko ditu apirilaren 13an. Aunitz
urtez eta muxu haundi bat etxeko
guzien partetik. Prestatu merendu
goxo-goxoa, e!!! 

ARET ONSALO SAIZAR martxoaren
22an jaio zen. Hauxe bai
 udaberriko lore polita! Ongi etorri
Aresora! Zorionak gurasoei eta
muxu potolo bana!

ARIANE NAPAL IBARRAk martxoaren
23an urte bat bete du. Zorionak
Sunbilla eta Berako familiaren
partetik. Muxu bat printzesa!!!
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