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Euskal Herriko panorama politikoan eman-
dako aldaketen ondotik, herri mailan ere
«bakerantz urratsak emateko garaia» dela
iritzita, Bake eta Elkarbizitza Sustatzeko

plana jarri du abian Berako Udalak.
Nafarroan halako ekimena martxan paratu
duen lehendabiziko udala da. Baketik era-
kundearekin harremanetan jarri eta hasi

dira lanean, herritarrei oinarrizko trebakun-
tza ikastaroak eskainiz. Ikastetxeetan eman
nahiko lituzkete ondorengo pausoak eta
foro parte hartzaile bat osatu ere bai.

Jon ABRIL | Berako Udaleko zinegotzia

«Zauriak sendatu eta aitzinera
begira jartzeko urratsak behar dira»
E. IRAOLA
Zergatik jarri duzue
plan hau abian?
Zenbait instituzio,alder-
dipolitikoetaeragileso-
zial bakerantz urratsak
ematen ari direla ikusi-
ta, herri mailan ere lan-
du behar zen gaia zela
erabaki genuen. Ga-
tazkarenadierazpiderik
gordinenak herri gisara
ere zeresana eta zere-
gina badugu. Elkarbizi-
tza berriz ere jorratu,
zauriak sendatu eta ai-
tzinera begira paratze-
ko beharrezko ahalegi-
na da. Gainera, Nafa-
rroakoGobernuakbide
hau lantzeko inolako in-
teresik ez duela ikuste-
ak, gure ekarpenari
garrantziagehiagoema-
ten dio.
Zein pauso eman di-
tuzue orain artean?
Baketikekinharremane-
tan paratu ginen ahol-
kularitza jasotzeko, Gi-
puzkoan gisako espe-
rientziak lantzen ari da
taldeaetaberaienekar-
penabaliagarria izanzi-
tekeela uste genuen.
Gatazkaetaberradiski-
detze prozesu bat zer
den ezagutzeko oina-
rrizko ikastarotxo bat
egingenuenzinegotziek
eta ondotik, hori bera
daherritarreieskainidie-
guna. Ikastetxeekin ere
landunahidugugaiaeta
dagoenekoharremane-
tan paratu gara. Herri-
tarrei begira berriz, oi-
narrizko formakuntza
honenondotik, forobat
sortzeadagureasmoa.

Herritar orori bere bizi-
penak, sentimenduak
eta ikuspegiakagertze-
ko toki bat eskaini nahi
diegu. Errespetuzko ja-
rrerabatetik,moduerai-
kitzaile batean lan egin
nahida.Herrian izandi-
ren eta diren sentsibili-
tate, ikuspegi eta min
desberdinak jasoz, ai-
tzinera begira herri be-
zala ere zer landu be-
har dugun ikustea da
asmoa. Hortik aitzinera
urratsak pixkanaka
ematen joanen gara.
Bertze lan ildo bat ere
badugu: sentsibiliza-
zioa. Publiko zabal ba-
tengana ailegatzeko
moduak lantzen ari ga-
ra, prozesua ahalik eta
emankorrenaizandadin.

Zeindamugazailena?
Gaiak berak duen za-
ma. Ezin da arinkeriaz
landuoraindiksufrimen-
duaunitzdagoelako.El-
karbizitza etabakerako
oinarriak eraikitzeko
daude. Presoen egoe-
ra begi bistakoa da eta
baita horrek gizartean
sortzenduensufrimen-
dua ere. Gure herrietan
bertanere izandiraETA-
ren indarkeria pairatu
duten herritarrak. De-
nengana hurbiltzeko
ahalegina egin behar
dugu.Elkarbizitzahobe-
tzenbada,herrihobeba-
tean biziko baikara.
Zein izan da oraingoz
parte hartzea?
Horixe dadugun erron-
karik handiena eta nor-

malean hasieretan ge-
hienkostatzendena,si-
nesgarritasun hori lor-
tzea da. Aitortu behar
dugu oraindik ez dugu-
la lortu sentsibilitate
guztietako jendea era-
kartzea. Akaso, ez da
erraza izanen, sentsibi-
litate jakin batzuetako-
ak hurbiltzea foro ireki
batzuetara.Zenbait jen-
de agian ez dago pres-
tatuaurteetanareriotzat
jo duen horren ondoan
esertzeko. Baina, azpi-
marratu nahi nuke, an-
tolatzen diren ekimen
guztien izaerazabalaeta
anitza izateanahidugu-
la eta bide horretan la-
nean segiko dugula.
Zenbateta ikuspegige-
hiago jaso, aberasga-
rriagoa eta hobea iza-
nen dela konbentzituta
gaude. Dena den, ho-
rrek ez du erran nahi
sentsibilitate jakin ba-
tekoekparte ezhartzea
erabakitzenbadutepro-
zesua bertan behera
geldituko denik. Hasia
dagoen bidea da eta ez
genuke ba t zuen
ezezkoakoztopo izatea
nahi.
Non hasten da alda-
ketarako bidea?
Norberak hasteko bere
etxe barrenean landu
behar du gaia. Denok
dugu zer berrikusia eta
autokritika egitea be-
harrezkoada.Denokez
maila berean.Guk kon-
promiso soziala, kon-
promiso pertsonaletik
abiarazten dela azpi-
marratzen dugu.

PROZESUAREN ERRITMOA
Sufrimendu bakoitza
partikularra da, hori
da abiapuntua. Ezin
dira egoerak bortxa-
tu. Aukerak eta bide-
ak irekitzea da helbu-
rua. Bakoitzak bere
erritmoak beharko
ditu, bere denbora
hartuko du, bere
hausnarketa izanen
du. Batzuentzat erra-
zagoa izanen da
sufrimendu horretaz
solastea, bertzeen-
gana hurbiltzea…
egoera bakoitzaren
arabera ere molda-
tzen joan beharko
dugu.

ARTXIBOKO ARGAZKIA
Jon Abril, Berako Udaleko Zinegotzia.
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G. PIKABEA
Aholkuemaile soilak

baino gehiago dira.
Anaiakedolehengusuak
izandaitezke, bainabai-
talagunakere,pilotarien
konfidantzazkolagunak.
Partidan ikusle erebadi-
ra, baina ikusle zorrotz,

kontrakantxako eserle-
kuanjarritaerneetaurdu-
ritasunpuntuarekinikus-
ten baitituzte eurenpilo-
tarienpartidak.Horiexek
dira botileroak.
Partidetan aholkuak

ematen dizkiete pilota-
riei, maiz psikologo lana

eginez. Kasu batzuetan
entrenamenduetara ere
laguntzendieteedopilo-
ta aukeraketetanere es-
kuabotatzendiete, pilo-
tariak berak zer nahi
duen ongi dakien arren
laubegikbikbainogehia-
go ikusten dutelako.

Partidetan pilotariari momentuko
jokoa hobetzen laguntzeko aholkuak
ematea izaten da botileroen lana
eta pilotaria urduri baldin badago
lasaitzen saiatzea. Entrenamendue-
tan eta pilota aukeraketetan ere

maiz pilotarien ondoan
daude, euren ekarpe-
na egiteko prest.
TTIPI-TTAPA Asier

Olaizola, Asier Gartzia eta
Mololo Irigoienekin solastu da.

Boti leroen lana
zein den ezagutu nahi
izandugu, eurenbizipe-
nakbildu.Etahorretara-
ko jo dugu AsierOlaizo-
la goizuetarrarengana,
AsierGartzialeitzarraren-
ganaetaMololo Irigoien
lesakarrarengana. Hiru
pilotarihaundirenbotile-
roak dira, Asier Olaizola
bereanaiaAimarrenbo-
tileroa da, Asier Gartzia
OinatzBengoetxeabere

lehengu-
suaren
botileroa
eta
Mololo

IrigoienAbel
Barriola bere lagunaren
botileroa. Pilotariek ha-
lanahibadute,eurenon-
doan segitu nahiko lu-
keteela diote, boronda-
te osoz, kontent daude-
lakoetagustukodutela-
ko egiten duten lana.

Asier OLAIZOLA | Aimar OLAIZOLAREN BOTILEROA

«Zuriz dagoenak egin behar
ditu gauzak eta botileroak
kanpotik gutxi egin dezake»
Frontoiko kantxa eta kontrakantxako aulkia. Biak ere ederki ezagu-
tzendituAsierOlaizola38urtekogoizuetarrak. Ia18urteemanditu
profesionaletan, onenenartean jokatzen, bereeskuin kolpe ikusga-
rria erakutsiz eta binaka bi txapel ere lortu ditu. Joan den abendua-
ren31n,ordea,kontratuabukatuzitzaion.«Pena»sentituzuelaesan
digun arren, «urte asko neramatzan eta onartua nuen. Uste baino
hobeki nago». Bizitza ez zaiola asko aldatu azaldu digu, «egunero
kirola egiten segitzen dut». Dena den, pilota kolpetik uzteak pena
ematen zionez, udan partida batzuk jokatuko ditu Garferekin.
Tarte horretan, ordea, ez dugu pilotalekuetatik urruti ikusiko, Aimar
anaiarenbotilero izatensegitukobaitu,nahizetaaitortuduen«zuriz
jantzita gutxiago sufritzen dela». Anaiak profesionaletarako saltoa
egin zuenetik bere botileroa da Asier eta bere hitzetan, «anaiak
erabakitzen duen arte berekin segituko dut».
Botileroaren lana «gehienbat pilotaria lasaitzea» izaten omen da:
«jokatzen ari dena askotan ez da konturatzen urduri dagoela, eta
kanpotikdetailehoriekikusteagarrantzitsuada».Jokoandaudenean,
«partidatikezateratzeko»aholkatzendioanaiari,«galtzenedoirabaz-
ten joan, garrantzitsuena kontzentrazioa mantentzea
da, kontzentrazioa galduz gero, partidak buelta eman
dezakeelako». Entrenamenduetan ere laguntzen dio
anaia gazteari: «askotan elkarrekin entrenatzendugu».
Eta pilota aukeraketetara ere berekin joaten da, baina
Aimarrek berak aukeratzen omen ditu pilotak: «pilota-
riak erabaki behar duen gauza bat da, eta nik ez diot
pilota bat edo bestea hartzeko esaten».

Asierren irudiko, «zuriz dagoenak egin behar ditu gauzak eta boti-
leroak kanpotik gutxi egindezake,momentu jakinbatzuetan lagun-
tzen saiatu baino ez». Lan egiteko ez duela «inongo metodorik»
kontatu digu: «botilero ona izanen naiz anaiarekin joaten naizela-
ko». Eta bere lanetik gogorrena «anaiak momentu zailak eduki di-
tunean sentitzen den inpotentzia hori da. Galtzen ari denean, kan-
potik lagundu nahi, eta askotan ezin izaten da».
Pilotari haundia da Aimar, eta bere anaiak ere «oso ongi» ikusten
du.«Potentzialhaundikomutilada,berezkofisikoikaragarriaduena

etamentalkigogorra.Kirolariguztiekbezala,beregora-
beherakizanarren,partidajokatzeanargietagarbiedu-
kitzen du zer egin behar duen». Izaeraz, aldiz, «nahiko
lotsatia»deladioAsierrek:«jendeakustebainogehiago».
Bainakirolari bezala,ezdagozalantzarik,puntakopilo-
tariada.EtaAsierberaereiritziberekoada,harromintzo
baita anaiaz: «konjunto bat da. Dohain asko oso onak
dauzka eta horrekin ikaragarrizko maila ematen du».

ANAIARI BURUZ
«Aimar konjunto bat
da. Dohain asko oso
onak dauzka eta
horrekin ikaragarrizko
maila ematen du».

ARGAZKIA: DIARIO DE NOTICIAS

KIROLA � BOTILEROEKIN SOLASEAN

Botileroak, pilotarien itzalean dauden
ezinbertzeko osagai
Kontrakantxako aulkitik zer dioten bildu dugu

ARGAZKIA: ASPE



ERREPORTAJEA | 5
ttipi-ttapa | 611 zk.

2014.04.03

Asier GARTZIA | Oinatz BENGOETXEAREN BOTILEROA

«Oso gustura egiten dudan lan
bat da eta berekin momentu
horiek konpartitzea luxu bat da»
Oinatz Bengoetxeak profesionaletan debutatu zuen arte, berekin
ibili zenpilotanAsierGartzia34urteko leitzarra.BengoetxeaVI.aren
lehengusua ere bada, eta 2008tik bere botileroa. «Elkarrekin konfi-
dantza haundia daukagu eta gauzak argi esaten dizkiogu elkarri».
BerehitzetanhorixedaLeitzakoaurrelariakbereganbilatzenduena.
Botilerodenaldetikbere lana«hastekopilotariabere tenpleanparti-
dara ateratzea eta berea egiteko zentratua ateratzea» dela azaldu
digu,etapartidanzehar«pilotariakikustenezdituengauzakdetekta-
tu eta adieraztea». Askotan errepikatzen omen dio Oinatzi «berea
egitera ateratzeaz arduratzeko».
Lehengusuarekin ahalik eta denboragehien egoteagustatzen zaio:
«entrenamendu guztietara joaten naiz, txapelketa hasi aurretik eta
txapelketan zehar. Pilota aukeraketetan ere berekin egoten naiz».
Botileroguztiekbezala,berakereberelanegitekomoduadu:«txapel-
keta hasi baino lehen prestakuntzarako izaten dugundenboran, jo-
katzeko baliabide onak lehenbailehen martxan jartzen
saiatzen gara eta oso ongi egiten ez ditugun gauzetan
enfasigehiagojartzen,partidaailegatzeankonpletoago
egoteko». Partida garrantzitsuren bat datorrenean ere,
«aurkariak zein lan egiten duen ikusi arren, gehienbat
gure jokoanzentratzengara». Izanere,ezbaitirasamu-
rrak izaten norgehiagoka garrantzitsu baten atariko
egunak. Gartziak dioenez, «eromena» izaten da: «hor

zaudelakoseinaleonada,bainakomunikabideetanelkarrizketaas-
ko eman behar dira eta partidaren tentsioa ere nabaritzen da».
Bengoetxeak jokatzen ari denean duen «alaitasuna» nabarmendu
diguGartziak.Etagaineratudigunez,«osomutilgogorraetazentratua
da.Frontoianpartidaorobereizaeraerakustendu».Pilotarigehienen
izaerafrontoianikustendelapentsatzendu:«Oinatzekjokoerasoko-

rra, mugitua eta alaia egiten du. Hori bere izaera ere
halakoa delako da. Horrelako pertsona da».
Kontatudigunez, «Oinatzezineanedoaurkariagainen-
tzen ari dela eta bera osomomentu txarra pasatzen ari
dela ikustea,osogogorrada».Gainontzean,ordea,«el-
karrekin daukagun harremanarekin gauza gogorrik ez
dagoela» dio. «Oso gustura egiten dudan lan bat da
eta berekinmomentu horiek konpartitzea luxu bat da».

LEHENGUSUAREN JOKOA
«Oinatzek joko
erasokorra, mugitua
eta alaia egiten du.
Hori bere izaera ere
halakoa delako da»

Mololo IRIGOIEN | Abel BARRIOLAREN BOTILEROA

«Pilotaz pixka bat jakitea eta
konfidantza izatea bilatzen
dute pilotariek botileroengan»
Afizionatuen mailan munduko txapeldun izana da Mololo Irigoien.
Orain, ordea, pilotako galtza zuriak utziak ditu eta botilero lanetan
dabil 38 urteko lesakarra, Abel Barriola leitzarraren botilero lanetan.
Mikel Goñiren botileroa ere izan zen urte pare batez, baina azken
bizpahiru urteotan Barriolaren ondoan ari da, eta erran digunez,
«gustura».Bereustez, «pilotazpixkabat jakiteaetakonfidantza iza-
tea» bilatzen dute pilotariek botileroengan eta bere kasuan, leitza-
rra laguna du: «orain ez naiz aunitzik egoten, baina Abelekin ordu
aunitz pasatua naiz», aipatu digu.
Partida aitzinetik «partida prestatzea, aurkaria pixka bat ezagutu
eta zein akats izaten ahal dituen ikustea» izatendabere lana. Entre-
namenduetan ere noizean behin laguntzen dio, nahiz eta ez lehen
adina: «lehen Iruñera joaten nintzen eta elkarrekin entrenatzen ge-
nuen. Astean hiru aldiz egoten ginen, baina orain hainbertze ez».
Partida jokoan dagoenean, berriz, «partida mila modutara hasi eta
bukatzen ahal da eta tarte horretan ea zer pasatzen
den ikusi behar dugu». Lesakarrak garbi du «boti-
leroak deus gutti egiten ahal duela pilotariari laguntze-
ko. Pixka bat lasaitu, animoak eman...». Eta horixe da,
hain zuzen, behin eta berriz ematen dion aholkua: «la-
saiegoteko,berakdakienaemateko».Denaden,onartu
du «hori zaila dela, partidetan tentsio haundia izaten
delako eta buruz burukoetan oraindik gehiago».

Zenbaitetan gaizki pasatzen duela ere aitortu digu:«lana ez da go-
gorra, pilotariari laguntzen saiatzen gara. Baina pilotaria gaizki ari
bada, eta ezin duzula deus egin ikustean gaizki pasatzen da. Hala
ere, kirola horrela da».
OngiikustenduBarriola.Psikologikoki«hagitzfuertea,langileamorra-
tua» dela dio. Are gehiago, «beti lanerako eta beti hobetzeko prest

dago. Kirolari aunitz ezagutu ditut baina Abel bezala-
korik inor ere ez». Fisikoki ere «beti prestatua» ikusten
du,«gaztetatikfisikokihagitzongiegonda».Etaizateko
moduan Leitzako atzelaria nolakoa den galdetuta, hitz
ederrakbainoezditu izanlesakarrak:«kristorenpertso-
na da, arrunta eta ona, eskuzabala eta bromak gusta-
tzenzaizkiona».Gusturadabilenez, «Abelekerratendi-
dan arte, beti berari laguntzeko prest egonen naiz».

ABELEN INDARRA
«Kirolari aunitz ezagu-
tu ditut baina Abel
bezalakorik inor ere
ez. Beti lanerako eta
hobetzeko prest dago»

ARGAZKIA: DIARIO DE NOTICIAS

UTZITAKO ARGAZKIA
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Nabarmentzekoak

Atzera begira � 2004-IV-01 / TTIPI-TTAPA 371. zk.

Zugarramurdiko Eskual titiriteroen topaketaz
1996an antolatu zen lehen aldiz Eskual Titiriteroen Topaketa Zugarramurdin.
Kukubiltxo taldean lan egina zuen Mikel Diez hil berria zen eta bere omenez
antolatu zen lehenengo topaketa. Bi urteren buruan hil zen Estefa Errorekin ba-
tera Euskal Herriko lehen txotxongilo antzoki egonkorra antolatu zuten Zuga-
rramurdin. Herriko bertze bi lagunekin batera Sorginak antzezlana eskaini zu-
ten lau urtez, 1993tik 1997ra. Iñigo Arburua taldekideak aipatu zigunez, «udan
egunero eskaintzen genituen emanaldiak eta neguan, ikastetxeekin eta aritzen
ginen lanean, autobusetan etortzen ziren. Jende dexente biltzen zen beti».

HeldudenurtekoNafarroaOinezbestaBazta-
nen eginen da. Baztan Ikastolak izanen du
2015eko Nafarroa Oinez eguna antolatzeko

ardura. 1970. urtean erein zuten hazia hainbat gu-
rasok eta urtez urte ureztatu dute. Maitekiro zain-
du dituzte geroztik ereindako landarearen lurra,
hostoak, loreak…
Zainketa eta loratze proze-
suak arantzak ere izan di-
tu bidean; kazkabarra,
elurteak, euri jasak edota
eguzkiaren bero itogarria-
ren erasoak pairatu behar
izan ditu. Hala ere, batzue-
tan negutegia jarriz, kalte-
tutako landarea sendatuz,
maitasunezbabestuzaitzi-
net egin du Baztan Ikasto-
laren lore koloretsu bezain emankorrak.
Ereindako landarea aunitz hazi da urte guzti haue-
tan, eta heldu den urteko udazkenean, udaberri
berri bat bizitzeko aukera izanendu. Zain dezagun,
goxadezagun,ureztadezagungure landarea.Etor-
kizunean ere bertze horrenbertze lore emanditzan.

Zorionak eta lotu lanari!

Nire txanda
Fernando ANBUSTEGI

Modesto ORDOKI
Kenpo Kaiko maisua

Kenpo kaiko gerriko
beltzeko hirugarren
DAN gradua lortu duen
lehen nafarra izan da,
Sensei edo maisu titu-
lua lortuz. Etxalar, Eli-
zondo eta Iturenen
ematen ditu klaseak.

Martin IBARROLA
Arantzako txistularia

Martxoaren16anhil zen
hainbat urtez Arantza-
ko txistulariaetakoruko
organujole eta kantaria
izandakoa. Herr iko
hamaikaekitaldi, ospa-
kizun zein mezetan
parte hartua zen.

German EREÑA
Isidoro Fagoagaz solasean

Isidoro Fagoaga idazle
eta tenore beratarrari
buruzko xehetasunak
emanzituenaditueibar-
tarrak.Beratarrikuniber-
tsalena dela nabarmen
utzi zuen eta loreak ja-
rri zituen bere hilobian.

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak diruz lagundua

Ez dut ikusi zati batean Leitzan grabatu eta
ahoz aho dabilen filma. Irakurri dudanez, ba-
tzuentzat betiko txiste topikoen bilduma bat

bertzerikezda.Estereotipoakhaustendituenmaisu-
lantzat dute kasik bertzeek. Manchester City fut-
bol taldean ari den Zabaleta argentinarraren bideo
llaburra ikusi dut Internet-en: ‘Ez ahaztu Zabaleta
aski euskalduna dela, Leitzakoa, Nafarroakoa’ dio.

Zortzi abizen euskaldun

Ezpala
Aitor AROTZENA

«Ereindako
landarea aunitz
hazi da urte
hauetan eta
heldu den urteko
udazkenean,
udaberri berri bat
bizitzeko aukera
izanen du»



IRITZIA | 7
ttipi-ttapa | 611 zk.

2014.04.03

Kolaborazioak

Egun hauetan beteko dira bi urte ertzain talde ba-
tek Iñigo Cabacas basauriarra Bilbon hil zuenetik.
Bi urte, eta ez dakigu ez nork hil zuen, ez bere hil-

ketaren arduradunek zigorrik jasoko ote duten ere, ber-
tze edozein hilketa kasutan gertatuko zen bezala. He-
rritar guziak berdinak omen gara. Berdinak eskubidee-
tan eta betebeharretan, berdinak Justiziaren aitzinean.
Cabacasen hilketa ikertzen ari omen dira, eta Justiziak
epai bat emanen omen du. Eta epai hori justua izanen
da, objektiboa. Justizia horrela baita. Funtzionatzen du
eta beti dago ongi. Hori erraten digute, akaso tontotzat
hartzen gaituztelako. Edo ez gaituzte tontotzat hartzen.
Oraindik okerrago. Badakite egia badakigula. Badaki-
te badakigula ETAk hildako norbaiten kasuak edo Eus-
kal Herrian dauzkagun Polizia indar aunitzetako batek
hildako norbaiten kasuak ez dutela trataera bera iza-
nen, baina ez zaie inporta gu horretaz kontziente iza-
tea, badakite-eta nahi dutena egin dezaketela, eta ko-
meni zaienaren arabera jokatu dezaketela. Angel Be-
rroeta Iruñeko Donibane auzoko okinaren kasua ikus-
tea bertzerik ez dago. Hainen hilketa ebidentea, hala-
ko amorruarekin egina, eta odolik isuri ez duten euskal
herritar aunitzek Berroetaren hiltzaileek baino zigor go-
gorragoak jasan behar izan dituzte. Baina herritarren
kopuru handi batek igual jasan dezake establishment-
ak tontotzat hartzea, edoVocento taldearen egunkariek
(Diario Vascok, gure eskualdean) artikuluak argitaratzea
azaltzeko Cabacas hil zutenetik ertzainek zenbat su-
fritzen duten; borreroa biktima bihurtzeko taktika. Bai-
na herritar kopuru handi horrek ere ohartu beharko lu-
ke gu tontotzat hartzeko prozesu horren edo Cabaca-
si tiro egin ziotenak justifikatzeko helburuz argitaratu-
tako artikulu horien biktima nagusiak basauriar gaztea-
ren familia eta lagunak direla, eta haiek ere ETAk hilda-
ko norbaiten familiak eta lagunek bezala sufritzen du-
tela. Baina denak ez gara berdinak, eta denak ezin ga-
ra konparatu. Eta ezin da erran Cabacas ez zela istri-
puz hil futbol partida baten inguruko istilu batzutan, bai-
zik-eta Euskal Herriko gatazka politikoan tiroz hildako
azken biktima izan zela, ertzainak ez baitziren kasuali-
tatezportatu horrelaHerrikoOstatubatenparean, ideo-
logia zehatz bateko jende saila elkartu ohi den inguru
batean. Urtetan irakatsitako, sustatutako eta babestu-
tako prozedurak erabili zituzten, gizartearen zati han-
diegibateksentsibilizaziorikgabebarneratutadituenak,
pentsatzen duelako normala dela toki zehatz batzue-
tan jende klase baten kontra Polizia pelotazoka hastea.
Etasentsibilizaziogabeziahori lortzekoezinbertzeko la-
guntzailea izan da prentsa klase bat. Baina gogorrena
izanenda, seguraski, ikusteanolaezker-eskuindemok-
razia lezioak banatzen dituzten agintarientzat Cabaca-
sen kasua argitu beharreko hilketa bidegabe bat baino,
gestionatzeko deserosoa den gai bat dela bakarrik. Al-
fonbra azpian gorde beharreko hautsa, ahazteko diru
publikotik soldata kobratzen duten batzuek motiborik
gabe hil zutela 28 urteko mutil gazte bat.

Denak ez baikara berdinak

Mikel RODRIGUEZ LANDA

Bizi izatera, aurtengo azaroaren 13an ehun
betekozituenJulioCaroBarojak.Arrazoiho-
ri aitzakia gisara harturik, jende talde bat ha-

sia da Beran bilerak egiten, gizon ospetsu hura ar-
datz izanendutenekitaldi batzukprestatzeko.Ma-
drilen sortua izanagatik, ttattar modura “pajarita”
ibiltzen zuen gizonak lotura handia izan zuen gu-
reeskualdearekin,barojatarren familiak Itzeaetxea
erosi zuelakoz bera mundura etorri baino urte pa-
re bat lehenago. Etxe horretan bolada luzeak pa-
satu zituen bere bizian, eta, bere espezialitateeta-
ko lanak egiteko, gure jendearen bizimodua, usa-
dioak, sinesteak eta bertze ikasten aritu zen. Lan
horiei etagisakohamekagehiagori esker, JulioCa-
rok ospea lortu zuen Antropologian eta bertze ja-
kintzagaibatzuetan:Historian,Hizkuntzalaritzan...
Sariak, karguak eta ohoreak eman zizkioten, eta
pentsalarimodura ere frankotan iritzia galdetu zio-
ten huntaz eta hartaz zer uste zuen adierazteko.
Beran,aunitzekeskertzendiotebere jakinduriagu-
re artean ezagutarazten –bere bizialdiko urte ba-
tzuetan bederen– izan zuen eskuzabaltasuna. Ho-
ri hala izanagatik, zer-
gatik ez ekarri gogora
bertzelako iduripena
zabalduzelaherritarren
artean urte batzuk le-
henago, Julio haurra
zen denboran. Izanez
ere,barojatarrakBera-
ra etorri berritan, hai-
en kontra gaizki erran-
ka aritu zen bat baino
gehiagoherrian,etaar-
tista-familiaharenkon-
tura istorio xelebre sa-
marrak zabaldu ziren.
Kontatzen zuten Itzea
apoz, sugez, mamuz
eta deabruz betea ze-
goela, eta, Julio Caro
erixko egoten baitzen
maiz, zenbait gurasok seme-alabei agindu zorro-
tza emana zieten: erne ibiltzeko eta kasu emate-
ko gauaz ibiltzean barojatarrek harrapatzen ahal
zituztelakoz, haiei odola kendu eta, odol horrekin,
Julitorenaberritzeko.Orain, jaiotzarenehungarren
urtemugadelamedio egin gogodiren hitzaldi, era-
kusketa eta gainerakoetan, ez ditugu horiek be-
zalako funtsik gabeko arrazoibide txoroak ibiliko,
baina, kontuan harturik inon ez dagoela argi-itza-
lik gabeko inor, guziontzat aberatsagoa litzateke
ez izatea dena loria eta alabantza hutsa eta gizo-
na nahiz bere obra modu kritikoan hartu eta jo-
rratzea, joan den urtean 1813ko gertaera histori-
koei eman zitzaien begiradan egin zen bezalaxe.

Julio Caro Baroja

Mikel TABERNA IRAZOKI «Kapi«

«Kontuan harturik
inon ez dagoela
argi-itzalik gabeko
inor, guziontzat
aberatsagoa
litzateke ez izatea
dena loria eta
alabantza hutsa eta
gizona nahiz bere
obra modu kritikoan
hartu eta jorratzea,
joan den urtean
1813ko gertaera
historikoekin egin
zen bezalaxe»
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Auzolanaren
berreskurapena
Areson

Ur ALGERO TXIBITE
(Aresoko alkatea, Aresoko
udalaren izenean)

AurtenAresokoUda-
lak derrigorrezko auzo-
lanaberriro ere indarre-
an jartzekoproposame-
naegindieAresokohe-
rritarrei.
Erabaki hau hartze-

ko arrazoi ezberdinak
dauden arren, bi arlo-
tankokatudaitezkena-
gusienak.
Alde batetik, arrazoi

ekonomikoakdaude,di-
rulaguntzak eta finan-
tzabideak urritu diren
–eta are gehiago mu-
rriztukodirela dirudien-
testuingurubatean,au-
zolanak herriarenman-
tenurako oinarrizkoak
diren lan ugari egiteko
modua ematen du.
Hau da, herria txu-

kun eta etorkizunerako
prest izateko era bat da
auzolana.
Baina bestetik, au-

zolanak badu oso inte-
resgarriabilakatzendu-
en balio erantsi bat ere.
Herri kontzientzia indar-
tzen laguntzen du.
Hauda,auzolanaren

bidez eginiko lanak ge-
hiago balio duela uste
dugu, herritarren elkar-
lanarenondoriodelako,
herriadenonadela ikus-
tarazten eta sentia-
razten duelako eta
atzetik datozen belau-
naldiekereberenherria
zaindubeharrekoonda-
re bezala bizitzea da-
karrelako.
Jakin badakigu gai

honen inguruan iritzi
ezberdinakdaudelahe-
rrian, eta horregatik,
Udalakpartehartzepro-
zesua abiatu duherrian
nagusitzen den iritzia
errespetatzekokonpro-
mezuarekin.
Hartzen den eraba-

kia dena dela ere, aha-
lik eta pertsona gehie-
nen iritzia aintzat har-
tua izan dadin herritar
guztieiberen iritziaema-
teragonbitea luzatuna-
hi diegu, eta jada ho-
rrela egin duten guztiei
gure esker ona adiera-
zi.

Gorrotoa eta
aiherra ez da
konponbidea

Haizea BELARRA
ENETERREAGA (Doneztebe)

I ñak i Reka r t ek ,
Amets Arzallus eta Jon
Maiarekin hitzartutako
bertso bazkaria bertan
beheragelditzearenon-
dorioz izandako jarre-
raren inguruan nire iri-
tzia eman nahi nuke.
Bi bertsolariek, bi

egun aitzinetik ez dire-
la agertuko erratea alu-
keria ederra da, baina
bertsolariei beraiei es-
plikazioak eskatu be-
harrean bitartekariak
errandakoarekin geldi-
tu zen (arrazoi politiko-
ak zirela medio zioen,
informazio faltagatik
izanzelaerranbeharre-
an) etahorhasi zen Iña-
kiren erreakzioa.
Lehenik eta behin,

JonetaAmetsmespre-
txatu z i tuen, mota

guztietako irainak era-
biliz, gertatutakoaren
berebertsioabezeroeta
doneztebarguztiei kon-
tatzen zien bitartean.
Nahiz eta zuzenena ez
izan, uler liteke beroal-
dian emaniko lehenen-
go pausu bezela. Bai-
na horrekin nahikoa ez
eta (ez horren haserre-
a ld ian dagoeneko)
prentsan salatzea era-
baki zuen, DVn artiku-
lua eta El Paisen elka-
rrizketaeginez.Zerzen-
tzu dauka El Pais beza-
lakoegunkaribateanegi
erdiak eta gezurrak
erratekoelkarrizketabat
eskaintzeak?
Nire ustez, bere in-

tentzioa ez zen inondik
inoraberebertsioaema-
tea, min egitea baizik.

Horrelabakarrikulerdai-
teke bertsolariei bere-
ziki eta ezker abertzale
osoari orokorrean min
emateahelburuduenEl
Pais bezalako egunka-
ribateanelkarrizketaho-
ri ematea. Horren on-
dorioz, PPk eta PSOEk
Jon Maia Donost ia
2016kokomisiokoahol-
kularitzakargutikbotat-
zeko eskaera egin du-
te etabere lanaarrisku-
an dago. Mina jadanik
egina dago.
Sortutako iskanbila-

ren berri izan zuenean
Amets Arzallus Iñakire-
kin zuzenean harrema-
netan jarri zen (gauzak
egin behar diren beza-
la eginez) eta dena ge-
zurtatuz eta Iñakiri be-
rak egindako huts egi-

teaz ohartaraziz. Egin-
dako akatsa zuzentze-
ko bertze elkarrizketa
bat eskatuko al du El
Paisen? Egun hauetan
bertsolariei buruz erran
dituenak eta gero bar-
kamenikeskatukoaldu
bertze biktimekin egin
zuen bezala?
Nire iritziz,ezzenmo-

mentuko beroaldia izan
horrela jardutearen
arrazoia, El Paisek gus-
tura zabaldu dion go-
rroto sentimendua bai-
zik. Iñaki, gorrotoa eta
ahierra ez dira herriaren
zati horrekin adiskitze-
ko modurik onenak. Ez
ezazu zure tabernan
sartzen ez den jendea
mespretxatu.
Zure tabernan sartu

izanzendoneztebarbat.

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.net
e Posta:Koskontako bidea, 07-1, 31770 LESAKA

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

«Apustu bereziak
aipatzen hasita, Lata-
sa eta Juan Jose Nar-
baiza Luxia-rena aipa-
tu beharko litzateke,
1959eko apirilaren
26an jokatutakoa. 110
ontzako bi enbor eta
14 kana-erdiko ebaki
zituzten, 500.000 pe-
zeta jokatuta, eta
17.890 ikusle elkartu
ziren Donostiako
zezen plazan. Ikara-
garria izan zen. Latasa
nagusitu zen, 2 ordu-
ko langatik jaitsita».

Antton ESPELOSIN
Sunbillako aizkorazalea
BERRIA 2014.03.20

«Niri urarekin lan egi-
tea gustatzen zait,
urmaelarekin, iturriekin
eta ur-jauziekin. Ur
mugimendua duen
lorategia zerbait bere-
zia da. Japoniako lo-
rategiek eta medita-
tzeko erabiltzen dire-
nek, guztiek dute ura».
«Lantokietako lanik
gabe geratu ginenean
jabego pribatuetara jo
genuen. Lehenago ez
nuen horrelako beze-
roekin lan egin, baina
ongi atera da»

John TELLETXEA
Lesakako lorezaina
NAF. HITZA 2014.03.21

Nor dugu Arantzazu Lizartza?
Medikuntza ikasten dabilen 19
urteko neska leitzarra.
Oinak dantzan edo mendian
maldan gora gusturago?
Dantzan oso gustura, baina
mendian are gusturago. Gustuko
lekuan, maldarik ez!
Dantzan sueltoan edo binaka
nahiago?
Konpainia hobean bada binaka
nahiago! Jeje!.
Bisitatu duzun lekurik ederrena?
Momentuz, Erroma; hiri oso-
an zehar baitaude eraikin eta
txoko ikusgarriak.
Gusturabisitatukozenuke-
en bat?
Askobisitatukonituzkegus-
tura, baina bat aukeratze
arren, Tailandia aukeratuko
nuke.
Diotenez, leitzarrekbetidu-
zue a i t zak ia ren bat
pestarako...
Bai! Hori egie da bai!
Beti parrandarako
gogoz eta umore
onean!
Leitzako txokorik
politena?
Leitze, herrie bera,
eta inguratzen du-
ten mendiak.

Zer du Leitzak faltan eta zer so-
beran?
Faltan, nere ustez, garraio publi-
koa faltadu;eta,horipremiahaun-
die dela pentsatzen dut. Eta so-
bran gauze pare bat bai!
Sendagile izateko bidean zoaz...
gizartehonekbadusendabiderik?
Uf…zientziakasmatzenahalduen
sendabiderik, beti ere, ez!
Mediku euskalduna izanen zina-
teke zu..
Bai, posible bada, dudarik gabe!
Izan ere, medikuntza komunika-

zioan oinarritzen dela, eta,
arlo horri dagokionez, zu-
rehizkuntzanmintzatzea
baino hoberik ez dago-
elakontsideratzendut!
Amets bat?
Biharko egunean,
onkologiamunduan
lanen aritzea, eta,
posible bada,
minbiziaren-
tzako irten-
bidea to-
patzea.

11 galdera labur

� Arantzazu LIZARTZA � Leitzako gaztea



Euskal
sinboloen eta
interneteko
domeinu
propioen
erabilera
bultzatu nahi
dute

TTIPI-TTAPA
Euskal Herriaren eta

euskal herritartasuna-
renaitortzabultzatzeko
konpromisoa hartu du
Udalbiltzaketabideho-
rretanEuskalherritarrak
garaebazpenaaurkeztu
du, hiru lan-ildo ze-
haztuz: euskal sinbolo-
enerabilerabultzatzea,
Interneteko domeinu
propioen erabilera sus-
tatzea (.eus) eta euskal
herritartasuna publiko-
ki adieraziko duen agi-
ri ofizial bat sortzea.
Hautetsi eta herritar
guztieideiegindieUdal-
biltzak lan-ildo horiekin
bat egiteko.
Joan den otsailean

Ordizian hautetsien bil-
kuraegin zen, etaordu-

an erabaki zen euskal
herritartasuna izeneko
lan-ildoa abiaraztea.
Horren ondotik, Udal-
biltzakpartehartzepro-
zesu bat egin zuen 200
alkate eta zinegotziren
ekarpenak bilduz, eta
behin hori eginda, Do-
nostian azaldutako
ebazpena hurrengo hi-
labeteetaneginendiren
ekimen sail baten abia-
puntua izanda.Zehazki,
martxoaren 17an egin
zuten aurkezpena Do-
nostiakoMiramar jaure-

gian eta Euskal Herri
osoko 30 alkate baino
gehiagokpartehartuzu-
ten.TarteanzirenJaime
Iturria Arantzako alka-
tea, Ur Algero Aresoko
alkatea, Migel Mari Iri-
goienEtxalarkoalkatea,
Lourdes Ibarluzea Igan-
tziko alkatea, Mari Jo-
se Bereau Iturengo al-
katea eta Xebe Txope-
rena Lesakako alkate-
ordea.Halaere,Udalbil-
tzaren hautetsi guztiek
egina dute ekimen ho-
nekinbat,etaeskualde-

tik Arano, Arantza, Are-
so, Baztan, Bera, Ber-
tizarana, Donamaria,
Etxalar, Goizueta, Itu-
ren,Leitza,Lesaka,Sun-
billa, Sara, Senpere eta
Azkaineko hainbat al-
kate eta zinegotzik.

HIRU ERRONKAK
Alde batetik, euskal

sinboloenerabilerabul-
tzatu nahi du Udalbil-
tzak. Eremu instituzio-
nalaridagokionez,Eus-
kalHerriaren izateaain-
tzat hartzen duten bu-

lego-paperak, seinali-
zazioa eta irudi korpo-
ratiboa sustatuko ditu
udaltxeetan.Gisabere-
an, herritarren eskube-
hardirenbaliabideak ja-
rriko dituela erran du,
«haien nortasun nazio-
nala agerian eta modu
pulikoan adieraz deza-
ten, hala nahi badute».
Bigarrenik, Interne-

tekodomeinupropioen
erabilera sustatuko du
Udalbiltzak.EuskalHe-
rriko udalen web orrie-
tan .eus-en erabilera
proposatukoduetaere-
mupribatuandomeinua
zabaltzeko xedearekin
ekimenakereeginendi-
tu.
Azkenik,euskalherri-

tartasuna publikoki
adierazikoduenagiriofi-
zial bat sortzea ere bul-
tzatuko du Udalbiltzak.
«Herr i tarren atxiki-
mendu librean oinarri-
tuko da eta Euskal He-
rriaren kultura, hizkun-
tzaeta identitateespre-
sio anitzekiko errespe-
tuzko jarrera manten-
duko du». Horretan la-
nean ari dela jakinarazi
dute Udalbiltzatik.
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GIZARTEA � UDALBILTZAREN EKIMENAREKIN BAT EGINEZ

Euskal herritartasuna bultzatuko dute
eskualdeko hainbat hautetsik

ESKUALDEA

UTZITAKO ARGAZKIA
Euskal Herri osoko 30 alkatek baino gehiagok parte hartu zuten aurkezpenean.
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Belar
artifizialeko
futbol zelaia
lortzeko lanean
segitzen du

TTIPI-TTAPA
Gure Txokoa elkarte-

ak urteko batzarra egin
zuenmartxoaren 15ean.
Iazko ekitaldien eta kon-
tuenberriemanzuteneta
aurtengorako dituzten
egitasmoakereaurkeztu
zituzten. Aipagarria, urri
aldera, zuzendaritza ba-
tzorde honen legealdia
bukatuko dela eta «berri
bat sartzeko garaia de-
la».Matzada futbol zela-
iarenarazoamoldatzeko
lanean segitzen dutela
ere azpimarratu zuten.
Dantza taldeak San

Migel zubiko bigarren
mendeurrenean parte
hartu zuen. Bestetako
jaialdian izandako ara-
zoak ere aipatu zituzten.
Aurten, jaialdia Herriko
Etxeko plazan egin nahi
dute.
Pilotan, bestetan Lu-

is Mari Retegiri eginda-
ko omenaldia azpima-
rratu zen. Aurten berriz
ere Herriartekoan parte
hartzea espero dute.
Futbolean, 165 fede-

ratu ditu Gure Txokoak
eta aurten jubenilen tal-
dea ateratzea lortu du
berriz ere. Erregionaleko
taldea osatzeko jokalari

ohiak errekuperatu eta
futbitokoek futboleko fi-
txak ere egin dute.
Txirrindularitzan, ohi-

ko ekitaldiez gain, maia-
tzean Salvador Yanciren
omenez eginen den txi-
rrindularitzaprobarenan-
tolaketan parte hartuko
du Gure Txokoak.
Aparteko gastuen ar-

tean, Agerrako argiak
(2.000euro),Lesakantti-
kiak aritzeagatik ordain-
tzen dena (1.200 euro)
eta EguberrietanMatza-
dako ostatuan eta Age-
rrako etxolan hautsi-
takoak aipatu zituen.
Caro Barojaren men-

deurrenaantolatzekobi-
leretanLupeMendigutxia
izanen da elkarteko or-
dezkaria.

Bestak antolatzeko
bilera irekia
apirilaren 7an
Oraindik urruti dau-

dela iruditu arren, bes-
tak prestatzen hasteko
tenoreaailegatuda.Aur-
tengoak ere arrakasta-
tsu eta parte-hartzaile-
ak izateadahelburuaeta
horretarako, lehen bile-
ra irekian parte hartze-
kogonbidapenaegindu
KulturBatzordeak.Hila-
ren7anizanenda,19:00-
etan, Beralandetan.

Hip hop ikastaroan
izen emateko epea
zabalik
Hip hop ikastaroa

emanen da aurten ere,
apirilaren 22, 23, 24 eta
25ean. Bi taldetan ba-
natuetaLehenHezkun-
tzakoak 09:00etatik
11:30era ariko dira eta
DBHkoak 11:30etik
13:00etara. Sarrera 6
euro kobratukoda. Ize-
na emateko 012 telefo-
noradeitubeharda,api-
rilaren 10a bitarte.

Pilota jaialdia
Enaitzen alde
Bortziriak pilota el-

karteak Enaitzen alde-
ko pilota jaialdia anto-
latu du apirilaren 11n,
19:45ean Eztegaran.
Kadetetan, Jonan Fa-
goaga eta Beñat Ordo-
ki, Mikel Eltzaurdia eta
Aritz Lekuonaren kon-
tra. Gazte mailan, An-
doni Lazkanotegi eta
Harri Maritorena, Oian
CanabaletaMattinGar-
bisuren kontra eta An-
derErrandoneaetaJon
Olaizola,BeñatMitxele-
naeta IñigoMartinezen
kontra. Sarrera 5 euro
kobratuko da. Zozketa
bikainakeginendiraeta
ostatua ere irekiko da.

GIZARTEA � MARTXOAREN 15EAN EGIN ZEN URTEKO BATZAR OROKORRA

Zuzendaritza batzordea berritu
gogo du Gure Txokoak urrian

UTZITAKO ARGAZKIA

‘Gure Esku Dago’ dinamika aurkeztu dute
Gure Esku Dago dinamikaren aurkezpenerako deialdia egin zuten martxoaren
21ean Kultur Etxean arlo ezberdinetako hainbat herritarrek. Agerraldian aipatu
zutenez, «garai berriak bizi ditugu Euskal Herrian. Garai berri hauek baliatuz, el-
karlanaren ildotik urrats berri eta sakonak egiteko unea dela pentsatzen dugu.
Ezinbertzekoa da elkarrekin aitzinera egitea ziklo berri eta ilusionagarri bat ire-
kitzeko, eta bide honetan herritarrak protagonista nagusi bilakatu behar-
ko ditugu». Martxoaren 28an egin zen aurkezpena Beralandetan.

BERA

Zizurren
txapeldun

Pertsonaia
Beñat MITXELENA

Zizurko lau terdiko pi-
lota txapelketaren fi-
nalak jokatuzirenmar-
txoaren 15ean. Gazte
mailako txapela lortu
zuen Gure Txokoako
Beñat Mitxelenak Ja-
kari 18-7 irabazita.
Partidahasieratikan lu-
ze hasi zen jokatzen
beratarraetaJakane-
katu zenean, bai de-
jadaz bai gantxozmin
handia egin zion.

Ba al zenekien
Manttaleko kideek 126 kilo beira bildu zituzte-
la martxoaren 19an Zizkuitz eta Larungo kax-
koaren artean. Duela bi urte bertze 80 kilo bil-
du zituztenez, 200 kilotik goiti jaso dituzte.

?
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LESAKA

GIZARTEA � NAFARROAKO PARLAMENTUKO KULTURA BATZORDEKOAK IZAN ZIREN BISITAN

Herriko Etxetik Kultur Etxera
eraman gogo dute liburutegia
60.000 euro
aski lirateke
horretarako

Aitor AROTZENA
Nafarroako Parla-

mentukokulturabatzor-
deakHarriondoaKultur
Etxea bisitatu zuen
martxoaren 20an eta
udal ordezkariek Herri-
koEtxekohirugarrenso-
lairuan dagoen liburu-
tegia Kultur Etxera era-
matekodirulaguntzaes-
karia aditu zuten.
Toki polita izanaga-

tik, gaur egungo liburu-
tegiak ez du batere
erraztasunikeskaintzen
bertaraailegatzeko, igo-
gailua bigarren solairu-
raino bakarrik igotzen
baita. Horrek, irisgarri-
tasun eta segurtasun
arazoak sortzen ditu,
sarbide eta aterabide
bakarraduelako,eskai-
lerekin…. Bertze alde-
tik, kultur etxean libu-
rutegia hartzeko tokia
prestatua dago, baina
hutsik.Hortaz, liburute-
gikomateriala lehenbai-
leheneramatekoetabe-
harrezko mobleak jar-
tzeko laguntza eskatu
zuten. 60.000euro ing-
urukoaurrekontuarekin
aski litzatekeelaustedu-
te udal ordezkariek.
Udalordezkarieketa

kultur teknikariak egin
zietenharreraNafarroa-
ko Parlamentuko or-

dezkariei. Eskatzenden
laguntza ez dela kanti-
tate handia erran zieten
udalordezkarieketapar-
lamentariak ados ager-
tu ziren horrekin. Alda-
keta nabarmena izanen
delagaineratuzuten:se-
gurtasuna, sartzeko
erraztasuna, funtziona-
litatea, interneteko ko-
nexioa erraztuta bertze
libutegian dagoen ma-
teriala eskuragarria iza-
tea…lortukodela.Egun
bereanmozioaaurkeztu
zuten laguntza eskaria-
rekin parlamentuan eta
orain erantzunaren zain
daude Herriko Etxean,
dirulaguntzarikgabeezin
baita lekualdatzeaegin.

ARGAZKIA: XAGU LESAKA

Gure esku dago Lip-duba grabatu eta aurkeztu dute
Gure esku dago lip-duba arrakastatsua suertatu da. Hainbat bortziriarrek par-
te hartu zuten grabaketan eta 300 bat lagunek bete zuten Kultur Etxea aur-
kezpenean.Bideoarensarekoloturak (www.youtube.com/watch?v=bdt3pBZs6JQ)
12.000 ikustaldi baino gehiago jaso zituen, zintzilikatu eta bi egunera.

Tantirudantza
apirilaren 6an
Tantirumairu euskal
folklore taldeak anto-
latutakoTantirudantza
apirilaren 6an izanen
da. Herriko dantzarie-
kin batera, Getariako
Gure Txeru, Faltzesko
MakaiaetaOiartzungo
Haurtzaro taldekoak
ariko dira. Igande goi-
zeko 11etan karrikaz
karrika ibiliko dira tal-
deak, 12etan Zubigai-
nekoa dantzatuko du-
te herrikoek eta gero
jaialdia plazan. 17:30-
ean Kiki eta Koko pai-
lazoak ariko dira.

Kea ez da hain
urdina
Kea ez da hain urdina,
Gaizka Sarasola, Xa-
bier Erkizia eta Erika
Lagomak prestatuta-
ko emanaldia ikusgai
izanen da apirilaren
5ean, 20:30ean Ha-
rriondoa Kultur Etxe-
an. Gaia duela bi urte
eskas egin zen txon-
dorra da eta bertzeen
artean Peio Larralderi
egindako elkarrizketa
ikustekoaukera izanen
daArranoelkarteakan-
tolatutako ekitaldian.

Ikastetxera
kotxerik gabe
Ikastetxerakotxerikga-
be ekimena abian jarri
du Udalak. Martxoa-
ren 26an hasi da eta
asteazkenero egiteko
asmoadago.Horreta-
rako, goizeko 8:45etik
9:00etara Jauregiaren
etxearen aitzinean eta
Morrontxeapareantra-
fikoa moztuko da.

� FLASH

GIZARTEA � APIRILAREN 11 BITARTE

Sanferminetako kartel eta azal
lehiaketara lanak aurkez daitezke
A.A.A.
Sanferminetakoprogramaren azala eta bestak

iragarrikodituenkartelaaukeratzekolehiaketadei-
tu du Udalak, Lesakan jaio edota bertan bizi dire-
nentzat. Bertze aldetik, gibeleko azala aukeratze-
ko, herriko ikastetxetan ari diren haurrei zuzendu-
tako portada lehiaketa ere deitu du Udalak. La-
nak udal bulegoetan aurkezteko epea apirilaren
11n akautuko da. Kartel nahiz azal lehiaketen ira-
bazleek250eurokoerosketabonoaeramanendu-
te eta gibeleko azalarenak 100 eurokoa.
Aurkezten diren lan guztiekin erakusketa osa-

tuko da Harriondoan apirilaren 17tik 27ra. Herri
bozketakerabakikodu irabazlea.Erakusketaneta
udalaren webgunearen bidez bozkatzen ahal da.
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Hainbat gaien
inguruan
solastu ondotik
herritarren
galderak ere
erantzunen ditu

Irune eta Itsaso

Apirilaren 5ean, la-
runbat arratsaldeko
4etan hitzaldi interes-
garria eskainiko du Ja-
koba Errekondok herri-
an. Larraburuan izanen
da hitzordua eta gaian
interesa duen edonor
bertaratu liteke; berdin
da herritarra izan edo
ez. Jakobahainbat gai-
en inguruan solastuko
da eta aholku baliotsu-
ak emanen ditu zalan-
tzarikgabebaratze, zu-
haitz, landare, txertake-
ta... inguruan. Ondotik
galderak egiteko tartea
ere zabalduko da eta

hala, bertaratzen dire-
nek aukera izanen du-
teJakobarekinsolaste-
ko.

Biodantza tailerra
Kultura batzordeak an-
tolatuta biodantza tai-
lerra izanendaapirilaren
5ean, larunbat goizeko
11:00etatik 13:00etara.
Ainhoa Otermin izanen
da irakaslea eta apun-
tatzeko 667766290 te-
lefonora deitu behar da.

Auzolana
Martxoaren 22an

EtxalarAitzinerat talde-
akdeitutaauzolanaegin
zen. 8:00ak aldean el-
kartu eta Mokorreko
borda aldera abiatu zi-
ren.Bagolemendirado-
an bidaxka garbitu eta
bideko zuhaitzak kima-
tu zituzten.Ondotik, gi-
roederreangosalduzu-
ten.

SOLASALDIAK � APIRILAREN 5EAN

Jakoba
Errekondok
hitzaldia
eskainiko du
Larraburuan

ETXALAR

ARGAZKIA: VENANCIO ELIZAGOIEN

San Jose Zurginaren Kofradia
Aurtengoan ere, aspaldiko ohiturari jarraituz, San Jose goizean, Kofradiko ar-
duradunak diren Juan Antonio Indaburu eta Jesus Antzuguren Elutsa ostatu-
an egon ziren kideei urteko kuota kobratzeko.

ARGAZKIA: AINTZANE OLLOKIEGI

Zuhaitzaren eguna
Martxoaren 14an Landagain eskolako ikasleak Axeri lepora joan ziren zuhai-
tzak landatzera. Lehen hezkuntzako ikasleak oinez joan ziren eta haur hezkun-
tzakoak kotxeetan gurasoen laguntzarekin. Joxe Angelen azalpenak aditu on-
dotik, zuhaitzak landatzen aritu ziren eguerdira arte. Bertan bazkaldu ondotik
udalak eskainitako patatak eta edariak jan eta eskolara itzuli ziren ikasleak.
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ARANTZA

Hamar bazkidek
osatuko dute
junta berria

Nerea ALTZURI
EkaitzaElkarteakjoan

denmartxoaren22koilu-
nabarreanbatzar oroko-
rraeginzuen.Urtekokon-
tuen berri emateaz gain,
elkartekobatzordeaedo
juntaberrituzen.Izanere,
biurterobehinegitenden
moduan,taldeaaldatzea
tokatzen zen.
Azken bi urteotan,

Juan Migel Almandoz,
Gregorio Mitxelena, Be-
lenMutuberria,MaixeFa-
goaga, IñakiAlustiza,Ai-
tor Telletxea, Luzia Ipa-
rragirre, Isidoro Goia,
Asier Etxepeteleku, Xa-
turLarralde,JoxeRamon
Amoros eta Xabier Zu-
garramurdi elkarteko or-
dezkariak izan dira.
Ia ehun bazkidek, 91

bazkidek zehazki, boz-
katzeko aukera izanik,
azkenekobatzarreanbo-
to kontaketak egin eta

batzorde berria nortzuk
osatuko duten jakin zen.
Honakohauekizanendi-
ra junta berriko kideak:
Gabi Goia, Ainara Aran-
buru, Aitziber Lizardi,
Beatriz Taberna, Iker
Iguzkiagirre, Eneko Sa-
rrias, Mirari Maiz, Guru-
tzePikabea,NekaneMaia
eta Ixabel Danboriena.

Pailazoak
Larunbat honetan,

18:00etatik aitzinera eta
PelleTtikihaureskolaren
alde, Pirritx, Porrotx eta
MarimototspailazoenBi-
zipoza ikuskizuna izanen
da frontoian. Udaletik,
ahal baldin bada, autoa
etxean uzteko eskaera
eginadaegunhonetara-
ko.Izanere,larunbatarra-
tsaldean kanpotik jende
aunitz etortzea aurrikusi
denez,autoentzakoapar-
katzekolekugehiagoiza-
tea da helburua.
Bertzetik,EnaitzGara

guraso taldeak Enaitzen
aldeko kamisetak salgai
izanen ditu frontoian.

GIZARTEA � ZORTZI EMAKUMEZKO ETA BI GIZONEZKO

Ekaitza Elkarteko
zuzendaritza
batzordea berritu
dute

ARGAZKIA: G. PIKABEA

Aranztarrak Lesakako Gure Esku Dago egunean
Martxoaren 15eanGure EskuDago lip dub-a grabatu zuten Lesakan, eta aranztar
talde hau ere hantxe izan zen parte hartzen. Bideoa youtuben ikusgai dago.

MartinIbarrolaherrikotxistularia,koru-
koorganujoleaetakantariamartxoaren
16kogoizaldeanzenduzen.Biharamu-
nean,martxoaren17an,83urtebeteko
zituenMartinek.Hamaikaherrikoekital-
di, ospakizun zeinmezetan parte har-
tua organu zein txistu doinuekin. Haur
kozkorrak ginela, txistua ikasteko le-
hen urratsak berekin eman genituen;
eta herriko koruan gaur egun jarrai-
tzendugunokbereprestutasunaoroi-
tzendugu. Joanzaigumaixuhaundia,
bainadagoentokiandagoelaere,beti
gure bihotzetan izanen da.
Herriko txistulari eta koruko taldearen
partetik, hor doaz bertso hauek zure
omenezMartin, zuri hainbertzegusta-
tzen zitzaizun habanera doinuan:
Egunsentiko txoriak ta txirritak ilun-
tzean / haizearen txistu hotsa zuhai-
tzekindantzatzean/ zortzikoakkalejirak
akordeekinlotzean/bizitzamusikatzen
da zurekin gogoratzean / borondatezko emari batuta baten atzean /
maitasunezko doinuen oihartzuna bihotzean / gaur arte hala izan da ta berdin
aurrerantzean / zure boza entzungo da gure kantu bakoitzean.

Martin joan zaigu
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IGANTZI

Herriko Irisarri
taldeak kimu
mailako proba
konbinatuko
finalerako
sailkatzeko
aukerak
dauzka

Joxean ORTEGA
Nafarroako Kirol Jo-

koen finala Igantzin iza-
nen dugu apiri laren
13an. Goizeko 11etan
gazteenak lanean hasi-
ko dira. Gero zaharra-
goak arituko dira, eta
hauek egin beharreko
proben artean arpana
eta sokatira izanen di-
ra. Igantziko taldeak
bertan egoteko aukera
aunitz ditu. Ea finalera
ailegatzea lortu eta be-
har bezala animatzeko
aukera dugun!

Konposta
bultzatzeko
kanpaina
arrakastatsua
Zabor Mankomuni-

tateak egindako azken
kanpainaarrakastatsua
izan da Igantzin. Jen-
deahitzaldietarahurbil-
duzenetagerokonpos-
tagailuak ere eskatu
zituzten. Azken bileran
13 lagunek egin zuten
eskaria. Konpostagai-
luetan hondakin orga-
nikoakkonpostatzendi-
ra eta gure baratzetako
ongarria bihurtzen da
hori gero. Zakar-poltsa
gutxiago ere beharko
ditugu: konposta egin-
da, poltsen%40 inguru
murrizten da. Azken fi-
neangurearbasoekba-
serrietan egiten zutena
berreskuratu bertzerik
ez dugu egin: sukalde
eta otorduetako hon-
darrak haziendei edota

monttonara botaz ez
zenzaborriksortzen. Ar-
gi dago, haiengandik
oraindik badugula zer
ikasia...

Auzolanerako
deialdiak
Udala aurtengo au-

zolanak egiteko deial-
diak zabaltzen ari dira
etakaleratudueginbe-
harreko lanenzerrenda.
Nahi duenakUdaletxe-

tik pasa eta ikusi deza-
ke zeintzuk diren pre-
miak. Norberari hobe-
kienhelduzaionaauke-
ratubertzerikezduegin
behar.

Gaupasa galaktikoa
maiatzaren 3an
Datorrenmaiatzaren

3an Udalak eta gazte-
ek antolatuta, gau-pa-
sagalaktikoa izanenda.
Jendeaanimatzekose-

kulakokontzertuapres-
tatu dute. Hiru taldek
hartukoduteparte:Go-
se, AZ/DZ eta Bad
Sound Systemek. Gai-
nera Kinto Besta aunitz
izaki, giro aparta ziurta-
tuta dago. Dagoeneko
kontzertua finantziatze-
ko errifak salgai paratu
dituzteetabetiko lekue-
tan erosten ahal dira.
Egun honi buruzko

informazio gehiago hu-
rrengo aldizkarietan!

KIROLA � APIRILAREN 13AN

Nafarroako
Kirol Jokoen
finala herrian
jokatuko dute

ARTXIBOKO ARGAZKIA
Lehen ere lan ederra egin da auzolanean, Larrondoko ikuztegiak erakusten duenez.

ARTXIBOKO ARGAZKIA
Gose taldea izanen da maiatzaren 3ko gaupasan parte hartuko duen taldeetako bat.
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BORTZIRIAK

Hiru hilabeteko
egonaldia
eginen dute

TTIPI-TTAPA
Urteak daramatza

Berako Toki Ona ikas-
tetxeak bere ikasleak
atzerrian edota zen-
bait enpresetan euren
formakuntza osatzera
animatzen. Aurtengo
ikasturtean ere, badira
ideia horrekin bat egin
dutenak.Hala, GoiMai-
lako Lanbide Heziketa-
ko zenbait gaztek bere
prestakuntzarenzatibat
ikastetxetik kanpo bu-
rutuko dute.
Alde batetik, Eras-

mus beka dela medio,
Mekatronika Industria-
la ikasten duten hiru
ikaslek,LantokikoPres-
takuntzamoduluaatze-
rrianeginendute.Haue-

tatik bik, Italian gauza-
tukoduteegonaldia,eta
bertzeak berriz Erresu-
ma Batuan. Beka hau-
en iraupena, hiru hila-

betekoa izanenda, api-
riletik ekainera bitarte-
koa hain zuzen ere.
Bertzalde,Nafarroa-

ko Gobernuak hitzar-

men berezi bat sinatua
du VolksWagen enpre-
sarekin. Hitzarmen ho-
ni esker, Volks Wage-
nek Nafarroa osoko

zenbait gazte hartzen
ditu, Lantokiko Pres-
takuntza modulua, Iru-
ñeko lantegian burutu
dezaten. Praktika hau-
en iraupena,aurrekoka-
suan bezalaxe hiru hi-
labetekoa da, apiriletik
ekainerabitartekoaale-
gia.Behinprestakuntza
epeabukatuta, lankon-
tratu bat eskaintzeko
aukera ere badagoela
gaineratu dute eta bai-
ta, Alemaniara lanera
joateko aukera ematea
ere. Hain juxtu, aurten
iaz bezalaxe, Mekatro-
nika Industriala ikasten
ari den ikasle bat, hau-
tatua izanda,VolksWa-
genera joateko. Aurre-
ko ikasturteko ikasleak,
hor bertan segitzen du
lanean, lankontratuba-
tekin, eta suerte bera
opa diote aurtengoari
ere ikastetxetik.

HEZKUNTZA � HORIETATIK BI ITALIAN ETA BERTZEA ERRESUMA BATUAN

Europan ikasiko dute Toki Onako
hiru ikaslek Erasmus bekarekin

UTZITAKO ARGAZKIA

Nafarroa osoko solaslagunak Lesakan bildu dira
Nafarroako Mintzakide eta Solaslagunek sagardotegi bazkaria ospatu zuten
Linddurrenbordan. Eskualdeko AEK eta IKAko ikasleak ere beraiekin izan ziren
eta elkarrekin egunpasa bikaina egin zuten. Baztan, Malerreka, Bortziriak, Li-
zarra eta Iruñerritik, osotara 45 bat lagun bildu ziren.
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BORTZIRIAK

Bazkideek
txandaka
eginen dute lan
oraingoz

TTIPI-TTAPA
Bertzelako kontsu-

mo eta produkzio ere-
duak bultzatzeko hel-
buruarekin,2013koapi-
rileanaurkeztuzutenBi-
dazi elkartea. Geroztik
azoka bat irekitzea izan
da bere helburuetako
bat, «bazkideentzat
kontsumo kontziente
eta trasnformatzailea
posible egiten duen
tresna, lokalbaten ingu-
ruan ahal bezain gertu-
koak diren kalitatezko
produktu ekologikoak
biltzen dituena». Eta
proiektuhorretanburu-
belarri lanean ibili on-
dotik, asteburu hone-
tan irekiko dute Alkaia-
gan prestatu duten lo-
kala.Oraingoz, elkarte-
ak ez du langilerik kon-
tratatzeko baliabiderik,
eta hortaz, dendan
bazkideek txandaka
eginen dute lan.
Apirilaren4an18:30-

ean irekiera besta egi-
nendute.Bazkideezga-
in, lokalaedoazokaeza-
gutunahidutenguztien-
tzat ateak zabalik iza-
nen dira. Larunbatean
bazkideendako irekiko
da denda.

BAZKIDEAK
Gaur egun 70 bat

bazkide ditu Bidazik,
Irun, Hondarribia, Hen-
daia,Zugarramurdi,Le-

saka, Bera, Igantzi,
Arantza, Etxalar... eta
ingurukoak. Norbana-
koak, taldeakedoekoiz-
leak izandaitezkebazki-
de eta norbaitek intere-
sa izanez gero, badu
oraindik izen emateko
aukera. 50 euroko diru-
sarrera egin behar da
bazkideegiteko, etage-
ro hilero hiru euro orda-
indu. Horretaz gain, ur-
tean guttienez hiru ordu

eskaini beharko zaizkio
auzolanari elkartearen
proiektuei laguntzeko.
Taldeen kasuan hilean
15euroordaindubehar-
ko dira eta urtean 15 or-
du eskaini auzolanari.
Informazio gehiago

lortzekowww.bidazi.org
atarian sar daiteke, edo
info@bidazi.orghelbide-
raidatzi.Bazkideberrien-
tzako batzar irekiak ere
antolatzen dituzte.

GIZARTEA � ALKAIAGAKO LOKALA ERE LARUNBAT HONETAN IREKIKO DA

Bidazi elkartearen azokaren
inaugurazio besta ortziralean

APIRILAREN 9AN

Sexu hezkuntza
landuko dute
Bortzirietako
Ezintasunaren
8. Jardunaldiek
TTIPI-TTAPA
Bortzirietako Oina-
rrizko Gizarte Zerbi-
tzuenMankomunitate-
ak eta Osasun Etxeak
Ezintasunaren jardu-
naldiakantolatudituzte
zortzigarrenurtez.Api-
rilaren 9an, 17:00eta-
tik 19:00etara izanen
diraLesakakoHarrion-
doa Kultur Etxean eta
sexuhezkuntza izanen
dute hizpide. 17:00e-
tan jardunaldien aur-
kezpena eginen dute.
ANFASek eta ASPA-
CEk Bortzirietan di-
tuztenegitasmoakaur-
keztuko dituzte labu-
rrean eta geroGuztiok
GurasoTaldearenaur-
kezpena eginen dute.
17:40an hitzaldia es-
kainiko du Jose Luis
Garcia COFESeko se-
xologoak Hezkuntza
sexuala eta afektiboa-
ren garrantzia pertso-
na ezinduentzat izen-
burupean. Gero, es-
kaera eta galderen
txanda izanenda.Haur
Txokoa ere eskainiko
da. Horretarako 948
635036 telefonoan
eman behar da izena.

UTZITAKO ARGAZKIA
Gaur egun 70 bat bazkide ditu Bidazik. Argazkian, taldeak egindako batzar bat.
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GIZARTEA

Legea
aldatzeko
proposamena
helarazi dute
Parlamentura
UPNren bidez

TTIPI-TTAPA
NafarroakoEhizaSo-

zialaren Mahaiak egin-
dako lanarenberrieman
du berriki egindako
prentsa agerraldian.
Gehienbat, ehiza legea
aldatzeko Parlamentu-
anUPNrenbitartezaur-

keztu duten proposa-
mena izan zuten hizpi-
de. Ehiztarieneskariau-
nitzbildudituztebertan
eta batez ere, «basur-
de,azeri edoorkatzehi-
zaldietan, guarda nahi-
taezkoa ez izatea».
Ehizaren Mahai ho-

nek elkarte ezberdine-
tako ehiztariak biltzen
ditu.Azkenhogeiurtee-
tan bakoitza bere alde-
tik ibili dela onartu du-
te eta horrek, «ez due-
la emaitza onik ekarri».
Horregatik,aitzinerabe-
gira, ahots bakarrean

bilduta agertuko dira
erakundeen aurrean.
Parlamentuan eskaria
aurkeztuondotik,beren
hitza kontuan hartzea
nahiko lukete eta guar-
da derrigorrezkoa iza-
tea behartzen duen le-
gea aldatzea.

NAFARROA � EHIZA ELKARTEAK BAT EGINIK

Ehizaren
Mahaiak ez du
guarda
nahitaezkoa
izaterik nahi UTZITAKO ARGAZKIA

Ehizaren Mahaiak martxoaren 8an egin zuen bilkura Aizoainen. Tartean, argazkiaren
eskuinaldean, Berako Ehiza eta Arrantza Elkarteko German Castillo.

Izen emateko
epea apirilaren
1etik
maiatzaren 9ra
izanen da

TTIPI-TTAPA
ArantzakoAterpeak,

Beintza-Labaiengoater-
petxeaketaBertizkoTu-
rismo Partzuergoak
Euskaraz Blai Euska-
razko Udalekuak kan-
paina aurkeztu dute
martxoaren 25ean, as-
tearte goizeanBertizko

Partzuergoaren egoi-
tzan. 15 urte beteko di-
tu aurten gazteen arte-
aneuskarasuspertueta
indartzeko asmoz egi-
tendenudalekuak.Kan-
painarenberri emanzu-
ten Bertizko Partzuer-
goko Estitxu Iparragi-
rrek, Beintza-Labaien-
goaterpetxekoMikelAl-
bisuk eta Arantzako
AterpekoXabiZugarra-
murdik.
Euskarazko Udale-

kuak-EuskarazBlaiegi-
tarauan,hizkuntzan tre-
batzeaz gain, gazteek
esperientzia aberasga-

rria izanen dute, aisial-
dirako jarduera eraka-
rgarrien bidez, Arantza
eta Beintza-Labaien
ezagutuertanaturazgo-
zatuz. Aurtengo berri-
kuntzenartean:egonal-
diak 5 gauekoak izan
beharrean 6 gauekoak
izanendirela (igandear-

ratsaldetik larunbatera),
baserriari buruzkoegu-
naeta, taldearenadina-
ren arabera, “bibak”
gaua (izarpean lo egi-
tea) antolatuko dituzte.
BertizPartzuergoTu-

ristikoak antolatu du
aurtego kanpaina eta
haren bidez egin behar

da matrikulazio proze-
sua apirilaren 1etikma-
iatzaren 9ra www.con-
sorciobertiz.orgwebgu-
nean.Urterobezala,gu-
raso eta tutoreekin in-
formazio bilera ekaina-
ren 13an, arratsaldeko
6etan eginen da Bertiz
PartzuergoTuristikoan.

NAFARROA � ARANTZAN ETA BEINTZA-LABAIENEN

Euskaraz Blai
Udalekuak
eskainiko dituzte
aurten ere

UTZITAKO ARGAZKIA

Garai nahasietan saltzen ikasi dute Cedernaren eskutik
Bidasoaldeko hogei lagunek parte hartu dute Cederna Garalur-ek antolatu du-
en "Garai nahasietan saltzea" ikastaroan. Ikastaroa salmenta tekniketan aditua
den Miguel Iriberteguik eman du Alkaiagan martxoaren 3, 11 eta 18an. Bere es-
perientzia zabalarekin, salmentarako formula berriak eta, batez ere, hobetzeko
proposamenak eman ditu. Hainbat sektoretako 20 lagunek hartu dute parte hi-
ru prestakuntza-saioetan, eta hagitz balorazio positiboa egin dute horietaz.
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Ondartziagan
eta
Txurinbordan
aziendak ikusi
zituzten eta
Josefina
Jorajuriak
gaztak nola
egiten dituen
ikasi zuten

Maider PETRIRENA
Haur hezkuntzako

haurrek eskolan ardiei,
ahuntzei eta behiei bu-
ruzko informazioabildu
dute eta hainbat lan eta
bisita egin dituzte. Ha-
in zuzen, martxoaren
11n, eguraldi ederra la-
gun, Sunbillabertan ir-
teera ttiki bat egin zu-
ten eta bi baserri bisi-
tatu zituzten. Lehenik
Ondartziagan egon zi-
ren eta bertan behien
granja ikusi zuten Es-

therren gidaritzapean.
Ondotik Txurinbordara
joan ziren eta han be-
rriz ardiak eta ahuntzak
ikustekoaukera izanzu-
ten baita ukitu eta be-
soetan hartzekoa ere.
Ez zen izan irteera ba-
karra, martxoak 21ean
Josefina Jorajuriaren
etxera ardi gazta nola
egiten den ikustera jo-
an ziren. Aipatu beha-
rra dago Sunbillan As-
teburu Kulturalean he-
rrikogazta lehiaketaegi-
ten dela eta hainbat ur-
tetan Josefina irabazle
suertatu zaigula. Gazta
dastatzeko aukera ere
izan zuten.

Herreratarrak
lanean
Caja Ruralek anto-

latzen duen BTT mar-
txa abian da. Martxoa-
ren 9an izan zen lehen
lasterketa, aurreko ur-
teetanbezalaxe Izkuen.
Bi herritar ari dira ber-

tan parte hartzen, Kol-
do eta Eneko Herrera.
Martxoaren 23an Cas-
canten izan zutenbiga-
rren karrera. BTT mar-
txa honetaz gain, aipa-
tu behar da Enekok
Nafarroako federazioa-
rekin Espainiako ope-
neanpartehartzekoau-
kera ere izan zuela Va-
lladoliden martxoaren
15ean. Ikustendugunez
han eta hemen lehian
indartsudabiltzaHerre-
ratarrak. Ea bide bere-
tik segitzen duten!

GIZARTEA � HAUR HEZKUNTZAKOAK

Baserriko lanen
berri izan dute
eskolako
ikasleek

SUNBILLA

ARGAZKIAK: ANA BELEN AGERREBERE
Goiko argazkian, ikasleak Josefina Jorajuriak gazta nola egiten zuen ikusten. Beheitian,
ezkerrean Txurinbordako antxumearekin eta eskuinean Ondartziagako behi granjan.

UTZITAKO ARGAZKIAK
Eneko Herrera Izkue eta Valladolideko karreretan.
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KULTURA

Finalaren
ondotik triki-
poteoa eta
afaria izanen
dira

TTIPI-TTAPA
Apirilaren13an,arra-

tsaldeko5etatikaitzine-
ra jokatuko da Lesaka-
ko udal pilotalekuan
Bardoak ekimenako fi-
nala. Bigarren fasetik
pasatu diren hiru talde-
ak izanen dira lehian,
guztira bederatzi ber-
tsolari etahiruaurkezle,
talde bakoitzetik bana,
baina lerrohauek idazte-
rakoanoraindikezdau-
de zehaztuak.
Finalabaino lehen22

saio egin dira, 60 ber-
tsolarik hartu dute par-
te horietan, eta osota-
ra 110 parte-hartzaile
izan dira.
Nafarroako Bertso-

zaleElkartetikaipatudu-
tenez, «Lesakako fina-
la otsailaren 7an mar-
txan jarri zen Bardoak
Nafarroako taldekako
bertso txapelketaren
bukaerakoekitaldiada.
Finalazharagodoaneki-
taldi batda, azkenbi hi-
labetetan Nafarroako
bazterrak astindu duen
kultur dinamikaren az-
ken urratsa».
Finala bukatuta, tri-

ki-poteoaeginendaher-
rian barna. Eguna bu-
katzeko, afaria eginen
daLinddurrenbordasa-
gardotegian.
Sarrerakdagoeneko

salgaidira.Sarrerenpre-
zioakhonakoakdira:15
euro; Bertsozale Elkar-
teko bazkideentzat, 16
urtetik beherakoentzat
eta langabetuentzat:10
euroFinalarenondoren,
egin den afarirako txar-
telak soilik internetez
erosten ahal dira. Lan-

gabetuek, berriz, soilik
salmenta tokietan iza-
nen dituzte salgai sa-
rrerak.Finalarenegune-
an bertan takila goize-
tik zabalduko da, fron-
toian.

Sarrerak www.ber-
tsosarrerak.eu webgu-
neandaudesalgai.Hor-
rezgainhonakotokitan:
Lesaka (Arrano,okinde-
gia), Bera (Kataku eta
Errekalde), Elizondo

(Fantxike), Leitza (Mai-
mur eta Lekunberri
(Lanbroa liburudenda).
FinalaantolatzenLe-

sakako udalak eta Bor-
tzirietako Bertso Esko-
lak lagundu dute.

BERTSOLARITZA � HIRU TALDEREN ARTEAN

Bardoak
txapelketako
finala apirilaren
13an jokatuko
dute Lesakan

ARGAZKIA: NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEA
Baztango Lepatanatuek 2 eta Lesakako Zortziko haundiena taldeak Elizondoko Intzan egin
zen finalaurreko lehen saioan. Bi taldeetako bat finalean izanen da.

KANTUGINTZA � MARTXOAREN 29AN

Nafarroako Haur eta Gaztetxoen Kantari Jaialdiak
Beran egindako saioarekin hasi dira
A.A.A.
Urtero bezala azken 20 bat urte-

tan, Nafarroako Haur eta Gaztetx-
oen Kantari Jaialdiak ospatuko di-
ra. Jaialdi hauetan Nafarroa osoko
haur eta gaztetxo guztiek daukaten
aukera da: bakarka, binaka edo tal-
deka abesteko aukera da; oholtza-
ren gainean igotzeko aukera; eus-
kal kantak interpretatzeko aukera;
Nafarroako beste herrietako haur
eta gaztetxoak ezagutzeko auke-

ra… Aukeraz beteta dagoen ema-
naldi multzo hau aurten 4 Jaialdiez
osaturik dago, Nafarroako lau her-
ritan ongi banaturik. Berako Kultur
Etxean egin zen lehena martxoaren
29an, Etxarri Aranatzen bigarrena
30ean.Asteburuhonetan,apirilaren
5eanZangozan eta6anArtikanegi-
nendira saioak. hauenondorenNa-
farroako finalaereospatukoda,ma-
iatzarenazkenasteburuanedoekai-
naren lehenengoan.
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Kontzertuan
musika mota
aunitz landuko
dituzte, tartean
sakroa eta pop
doinuak

TTIPI-TTAPA
Badira hilabete ba-

tzuk Mendi Abesbatza
Asturiasko Avilés herri-
an izan zela, Nazioarte-
ko XXX. Abesbatzen
Txapelketan parte har-
tzen. Opari ederra eka-
rrizutenhandik, izanere,
Bigarren Saria lortu zu-
ten txapelketa entzute-
tsu horretan.
Orain, jaialdi harta-

rako espreski prestatu-
riko lana etxean eskai-
ni nahi dute. Bost obra
eskaini zituzten Avile-
sen, tarteanAsturiasal-
deko bi doinu ere bai:
Lehiaketanabesteana-
hitaezkoa zenFila…Fi-
landera eta Si La Nieve

Resbalakantuhunkiga-
rria.
Kontzertua osatze-

ko,hainbatdoinueskai-
nikodituzte,musikasa-
krotik hasi eta pop doi-
nu ezagunak nahasiz.
Hitzordua apirilaren

4an izanen da, ortzira-
lean 20:30ean
elizan.

KULTURA � APIRILAREN 4AN ABESBATZAREN KONTZERTUA ELIZAN

Asturiasen saritutako emanaldia
herrian eskainiko du Mendik

DONEZTEBE

UTZITAKO ARGAZKIA
Inauteritako karroza eta mozorro saridunen jabeak, udaletxeko sari banaketan.

Kenpo Kaiko 3.
DANa lortzen
lehen nafarra

Pertsonaia
Modesto ORDOKI

Otsailaren22aneginzi-
renEskoriatzanestatu-
kokenpoazterketaketa
Ordokikgerrikobeltze-
kohirugarrenDANgra-
dua lortu zuen, Sensei
edo maisu titulua. Na-
farroaosoanmaila hau
lortzenduenlehenaizan
da. Etxalar, Elizondon
eta Iturenenematendi-
tu klaseak Ordokik.

ZINEMA � APIRILAREN 13AN

Denboraldiko azken emanaldi solidarioa
Berako Enaitzen alde izanen da
TTIPI-TTAPA
Zinemaldiaren bukaera apirilaren

13anizanendaetaegunhorretan sa-
rrerekin bildutako diruaBerakoEnai-
tzen familiarentzat izanen da. Ema-
naldi solidarioa prestatu dute Men-
daur eta Erreka guraso elkarteek.
Azkeneko emanaldi honetan bi filma
eskainikodira:Txoriburuak,16:30ean
eta Las brujas de Zugarramurdi

18:30ean. Sei hilabetez 26 pelikula
pantailaratudira (13umeendako,ho-
rietatik8euskaraz,etabertze13gazte
eta helduendako). Aurten guraso el-
karteekapustuhandiaeginduteeus-
kararen normalizazioaren alde, eus-
karazko pelikulak ugarituz.

Bildutako diruarekin proiektore
berria erosi da emanaldien kalitatea
hobetzeko asmoz.

Ba al zenekien
Malerreka, Bertizarana eta Basaburua Ttikiko
Gure Esku Dago ekimenaren aurkezpena api-
rilaren 5ean, 19:00etan eginen dela zineman

?
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373.631 euroko
aurrekontua
eta egunean 37
metro kubiko
iragazteko
gaitasuna
izanen du

Joseba URROTZ
Aspaldixko onartu

e ta a rg i ta ra tua da
araztegiedodepurado-
ra berria egiteko proi-
ektua,bainaoraindikez
dago lanakhastekoda-
tazehatzik,beranduga-
be hasiko direla espe-
ro bada ere.

Araztegiak "bakteria
gune eta ezegune arti-
fizialen" sistema erabi-
liko du eta egunean 37
metro kubiko iragazte-
kogaitasuna izanendu.
Lanak egiteko epea sei
hilabetekoa izanen da,
eta aurrekontua berriz,
373.631 eurokoa da.

Gazteek
sagardotegira
ateraldia
Herriko gazteek ere

egin dute Gipuzkoa al-
dera bisita, hango sa-
gardo eta parranda gi-
roa dastatzeko. Mar-
txoaren 15ean, hama-
lau lagun elkartu ziren,

ez autobusa osatzeko
adinako taldea, baina
bai bi taxi betetzeko.
Etxeberriasagardotegi-
an bazkaldu eta gero
Hernaniko giroan eder-
kimurgilduziren,ezda-
go dudarik ongi pasatu
zutela. Hori erakusten
du bederen argazkiak.

AZPIEGITURAK � PROIEKTUA ONARTUA DAGO

Araztegi berriko
lanak berandu
gabe hastea
espero da

URROZ

UTZITAKO ARGAZKIA
Araztegi berriko obraren kartelak jarriak daude. Orain,
lanak abudo xamar hastea espero da.

DATUA

37
METRO KUBIKO

ur iragaziko ditu egune-
an araztegi berriak

UTZITAKO ARGAZKIA
Giro ederrean ibili ziren herriko gazteak sagardotegian.



Juan Goñiren
laguntza izan
zuten
paratzeko eta
orain barnean
zer gertatzen
den ikusteko
aukera izanen
dute

Arkaitz MINDEGIA
Udaberria hasi bai-

no lehenago Pulunpa
eskolako guraso,ikasle
eta irakasleek txorien-
tzatkabibatzukpresta-
tzenaritudira. Joetasu
elkarlanean sortuz, 21
bat kabi egin dituzte.
Eskolatikhurbil dauden
zuhaitzetan paratu di-
tuzte, honek aukera
ematen baitie bertako
jendeari, nahiz eskola-
ko ikasle eta irakasleei
kabi horietan zer gerta-
tzen den ikusteko eta
testigu izateko. Duela
bizpahiru aste jarri di-
tuzte kabiak, txorietan
aditua den Juan Goñi
arduradunaren lagun-
tzarekin.

Haur kantari
jaialdian Pulunpa
eskolakoak
Martxanhasidaaur-

tengohaurkantari jaial-
dia. Martxoaren 29an
Beran egindako lehen
saioan eskualdeko
haurrakelkartuzireneta
Pulunpaeskolakoekere
parte hartu zuten. Hiru
taldek kantatu zuten.
Lehen zikloko Joaldun
taldeak Euskararenko-
loreakabestuzuten; bi-
garren zikloko Mariatxi

taldeak ,Etzakit taldea-
ren Eskurik esku abes-
tia eta hirugarren ziklo-
ko Urretxindor taldeak
Txomin Artolaren Abe-
rriaren mugak.

Jubeniletan ere
ederki Jabier Sein
Aurreko alean esan

bezala herriko btt-ko
txirrindulariak jubenilka-
tegorian hasi du den-
boraldia. Dagoeneko
hainbat karrera korritu
ditu Jabierrek, denetan

bere maila erakutsiz.
BerrikiVallalodiden izan
zen Nafarroako selek-
zioarekin Espainiako
Openean larte hartzen.
Postu ederra egin zu-
en, 46. lekuan atera eta
helmugara 16. postuan
sartu baitzen. Orain,
azkenekokarrerak,Ru-
ral Kutxaren kopan ko-
rritu eta korrituko ditu,
Joan den astean Cas-
canten egindakoan bi-
garren geratu zen eta
datozen egunetan Ar-
gedasen korrituko du.
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ITUREN

GIZARTEA � GURASO ETA IRAKASLEEN LAGUNTZAZ 21 BAT JARRI DITUZTE

Txoriendako kabiak paratu dituzte
Pulunpako ikasleek eskola inguruan

UTZITAKO ARGAZKIA
Jabier Sein, Seguros Bilbao taldearen aurkezpenean.

MALERREKA

Malerreka
Kantuz Oizen
eginen da
larunbatean
TTIPI-TTAPA
Malerrekako Euskara
Batzordeakantolatzen
duen Malerreka Kan-
tuz saioa Oizera aile-
gatuko da apirilaren
5ean.Larunbateguer-
dian gelditu dira pla-
zan. Musikaren la-
guntzaz kantuan aritu
eta gero hamaiketako
xume bat eskainiko
zaie kantatzera hurbil-
tzen direnei.

Janari
manipulatzaile
ikastaroa
Janari manipulatzaile
ikastaroaeskainikoda
apirilaren 2an, aste-
azken arratsaldeko
4etatik8etaraDonezte-
bekoAlhondigakoera-
kusketa aretoan. Izen
ematea948122523te-
lefonoan.
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Ortzegun
arratsaldeko
7etan elkartuko
dira estalpean
‘Hobe isilik’
liburua hizpide
dutela

Fermin ETXEKOLONEA
Apirilaren 3an Lite-

raturSolasaldiaantola-
tuduMalerrekakoMan-
komunitateko Euskara
Zerbitzuak. Garbiñe
UbedarenHobe isilik li-
buruaz arituko dira eta
solasaldian autorearen
presentzia izanen dute
liburuaren inguruko
azalpenak emateko.
Saioa Zubietako estal-
pean izanen da eta or-
tzegun arratsaldeko
7etan hasiko da. Orain
artekosaioetanbezala,
idazlearekin elkarrizke-
ta interesgarria izateaz
gain, afari-berendutxo
bat egiteko tartea ere
hartuko dute.
Kazetaritzan ibilbide

luzeaduenarren,hauxe
du Garbiñe Ubedak le-
hen saialdia fikzioaren
munduan,etaazpimar-
ratzekoa da testuaren
kalitatea, estilo landu
eta dotorea, baita pe-
tsonaien taxuerañabar-
durazbeteaere.Ondar-
roako Udalak eta Elkar
argitaletxeak antolatu-
tako Augustin Zubika-
rai beka-sariaren ira-
bazlea izan zen nobe-
la-proiektu hau.

Gure esku dago
grabaketa
Gure esku dago eki-

menaren aurkezpena

egitekobideograbake-
ta egin da eta tartean
Zubietan ere irudiak
hartzen ibili ziren. Ema-
itza nolakoa den ikus-
teko,apirilaren5ean, la-
runbat arratsaldeko
7etan Doneztebeko zi-
neman eginen den eki-
taldian parte hartzeko
gonbidapena ere egin
dute.

Azpeitia-Azkoitia
lasterketa
Urko Loiarte, Dabid

Juanikorena eta Joxe-
mari Indakoetxeakpar-
te hartu zuten Azpeitia-
Azkoitia lasterketan.Jo-
andenurtekoBehobia-
Donostia probaren ai-
tzakian hasi ziren las-
terka egiten eta orain-
dik eusten diote.

Egur loteak
Saroberrin
Egur loteakberrizere

aterakodituUdalakhe-
rritarrendarrako. Saro-
berri inguruan izanendi-

ra. Aurten, kamioi guzi-
ak pisatuko dituzte eta
pisuaren arabera ko-
bratukoda.Kamioiosoa
hartzeko aukera eskai-
nikodaaurtengoan,bai-
na hori egiten duenak
heldu den urtean ez du
lotea hartzerik izanen.

Herriko Ostatuaren
urteurrena
Martxoaren 22an

bazkaria egin zen He-
rrikoOstatuaJuliakhar-
tu zueneko urteurrena
ospatzeko. Giro onean
joan zen ospakizuna,
kantu eta musika arte-
an.

Joaldunak Luzaide-
Arnegiko kantu
zaharren egunean
Joaldunek Luzaide-

Arnegiko Benta Peioko
KantuZaharren egune-
an parte hartu zuten,
AngelMariezkurrenaren
eskutik. Zortzi joaldun
joan ziren he-
rritik.

ZUBIETA

KULTURA � APIRILAREN 3AN

Literatur solasaldia
Garbiñe Ubedarekin

GIZARTEA

Haur, gazte eta
helduentzako
ekitaldiak
prestatu dituzte

TTIPI-TTAPA
Urterobezala,apirile-

anKulturaldiaantolatudu
BaigorrikoBasaizeaKul-
turElkarteak,«gurearba-
soenaltxorradeneuska-
raetanortasunarenalda-
rrikatzekohitzordunagu-
sia». Hilaren 27an Nafa-
rroaren Egunarekin bo-
robildukoduteegitaraua,
baina aitzinetik hainbat
ekitaldi izanen dira.
Apirilaren 11n preso-

enaldekogaualdiaanto-
latu dute Bixentainean.
Presoen aldeko elkarre-
taratze bat eginen dute
lehenik plazan, ondotik
zintzur bustitzea txaran-
garekin, eta Donostiako
Onrocktaldeakkontzer-
tua eskainiko du gero.
Gaualdia bukatzeko DJ
Xabi izanen da.
Biharamunean, hilak

12, Ukrainiako Lviv hiri-
kodantzataldearenema-
naldiaz gozatzekoauke-
ra izanen da. Ez da dan-
tzataldesoila,elkartasun

keinu bat ere egiten bai-
tu Ukrainiako hiru ume-
zurztegiri lagunduz.
21:00etanizanendaPla-
za Xoko gelan. Sarrerak
erreserbatzeko (0033)
610971084ra deitu be-
har da. 12 eurotan dau-
de helduentzat eta 8 eu-
rotan haurrentzat.
Apirilaren 18an He-

rrianbizi, herrianbizi ara-
zi... lelopean gogoeta
gaualdia antolatu dute.
Lasako gelan izanen da
20:30etik goiti.
Apirilaren19an,Alain

Urrutia, Andoni Egaña,
OierGuillanetaRafaRue-
darekin Grabiel Arestiri
eskainiko hitzordua an-
tolatu dute. Bil Etxean
izanen da 19:00etan.
Apirilaren22eta23ra-

kohaurrarenegunapres-
tatu du Basaizeak. Hila-
ren 23an, erraterako,
mendi ateraldia, eskula-
nak, jokoak... izanen di-
ra.
Apirilaren 26an Mikel

Laboaren kantak aditze-
ko aukera izanendapla-
za xokon, 21:00etan. Bi-
haramunekoNafarroaren
Egunarekinemanendio-
tebukaeraaurtengoKul-
turaldiari.

BAIGORRI � APIRILAREN 27AN

Nafarroaren Eguna
girotzeko Kulturaldia
antolatu dute aurten ere

ARTXIBOKO ARGAZKIA
Fikzioaren munduan lehen saialdia izan da liburu hau
Garbiñe Ubeda kazetariarentzat.

Ba al zenekien
Arkupeak elkartearen bidez herriko hiru jubi-
latuk Valentziako fallak ikusteko eta ingurua
ezagutzeko aukera izan dutela

?



Laugarren
urtez Saldias,
Beintza-
Labaien, Ituren,
Legasa eta
Narbatekoak
elkartuko dira

Maider PETRIRENA
Malerrekako IV. Jo-

ku Topaketa eginen da
apirilaren 15ean Sun-
billako frontoianetaMa-

lerrekako sei eskola tti-
kietako (Saldias, Beint-
za-Labaien, Ituren, Le-
gasa,NarbarteetaSun-
billa) 204 ikasleelkartu-
ko dira.
Goizeko 9:00etan

ongi etorria eginen zaie
ikasleei eta hiru talde-
tan banatuko dituzte,
adinen arabera.
09:15etik 13:00eta-

ra ekintza ezberdinak
eginen dituzte, hiru tal-
deak txandatuz. Hone-
la, batzuk Herri kirolak

egiten dituzten artean,
bertzebatzuk Ipuinkon-
talaria-magoa izanen
dute inglesez eta hiru-
garren taldeak Plastika
tailerra izanendu.13:00-
etanbazkaria izanendu-
te.14:00etatik15:45era
Mahai Joku tailerraegi-
nen da eta 15:00etatik
16:00etara Kalejira.
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HERIOTZA � BEINTZA-LABAIEN

Joxentonio (Otxone), nere laguna eta lehengusua

Pello (Boroso)
Gogorra, aitzgogorra izanduduk,hi hemen-
dik abiatzen ikustea bertze alderdira. Aurrea
hartu diguk denori, egun batian irri ta farra,
XuitenekoJoseLuiseri,Saldisetik, zeinek le-
hen itzuli, bat mendiz, ta bertzia bizikletaz,
aurreahartu iunbezala,orainere,berdinegin
duk.
Atzeanutzigaituk.Gizontasunenarauakon-
gi ikasia iaitzen. Hortan, maisu onak izandu
ittun. Aita eta ama, oso onak. Inori irririk ez,
inori kalterik ez, inon bizitzan sartu ez eta
deneri lagundu.Emanzaigunagindurikhaun-
diena, hiretzat hartu iun. Lagun urkoari erre-
spetua ta harremana ona.
Aisa, erraza hirekin konpontzea. Edozein
gauza erraten giñin eta ez hitzen hase-
rretzen. Elkartean edozein gauza eskatu,
“Joxentonio, atera zakakeita, patxaranaeta
aorrentia”, “oaintxe bertan” hire erantzuna,
hi beti prest. “Joxentonio, baratza irauliko al
diak?, noiz nahi duk?”, hi beti prest lanera-
ko.
Mahai gizona, alaia, behin ere ez harrokeria-
reik ta zalapartarik. Euskal lurra, hizkuntza,

herria etabatezereOtxoneamattia ittun.Hi-
re alapideak, Otxoneko lehengo zahar edo
arbasoenak: Ipuria, Sarasola, Ello aldea,…
Beti hor ikusten zaiken hire lanetan.
Hi ikusten izandunintzenin,banakikenazke-
neko aldiz egongo nitzela lur hontan hirekin
ta nahigabea naukiken, biño poza bat izan-
du nin, hire hiloba Cristinak eman zereken.
Neskateko gaztia izanik, etxeko andre ba-
ten modura ikusi nin lanak egiten, eta erran
nin niretzat, “hire lanak ezttuk alferrik izan
Joxentonio, ta hik utzi behar duken hutsa,
hemendik urte batzuetara, neskateku ho-
nek beteko dik Otxonen”.
Herrian ere, bat alkate edo bertzia zinego-
tzia,hikbeti lagundu,herrikobestetan,auzo-
lanean, eta abar. Tankera hortan hik ez hu-
en gure ahuleria edo barrengo borrokak. Ai-
sa huen irekin lanean aritzea, oroituko nauk
belar denboran Olaitzen, Karaten, Ipurin,…
taordundik otorduaegiteraOtxonera.Azke-
nekoa,elkarrekinIpurin,ardiakmoztutaTxis-
peko Joxe han zela, argazki zaharrak ikusiz.
Gero ezbehar hori azaldu zaiken, biño gure
elizamakerratendunbezalaestualdiansen-

do ikusi nin.
Lehengozaharrekdeitzenzioten“urtzi”edo”
iao on goikoa”(jangoikoa), deitu dik ortzial-
detik, ta nahiz eta guk adimendua ez izan
onartzeko, jakinduria berea duk. Aspaldiko
ohitura dik hi bezaleko gizon apal eta onak
eramateko.
Oraintzik alderdi hortara, batez ere Itturne-
ko Juanitori. Garai bateko lagun talde giro
artean,hikutzidukenhutsaberahautestugi-
ñin ta.
EtxeberrikoAnjel, azkenerarte egon iun, ol-
lagorrekinotorduaelkarrekinegiteko.Ezge-
nuen ahalbide horrenik izan. Beti irri ta fa-
rra, gizartearentzat berdintasuna eskatzen
huen, ondasunak nola bildu ala banatu. Ze
gauz hoberik , gaurko denborak ikusirik.
TausteditJoxentonio,osasunekeutsikodio-
la lehenbizikomailari.Ezinbadu,alderdihor-
tatik eskubatbotaezaiok.BetirarteOtxone.

MALERREKA

GIZARTEA � APIRILAREN 15EAN

Eskola ttikien
Joku topaketak
206 ikasle
bilduko ditu
Sunbillan

ARGAZKIA: ARANTXA ITURRALDE

Sutea Beintza-Labaiengo Allozondo eta Burgergain aldean
Martxoaren 14ko arratsean Allozondo eta Burgergain aldean sua izan zen. Ar-
gazkian suaren indarra ikus daiteke.

KIROLA � JOXE EZKURRA XXIV. MEMORIALA

108 bikote hasi dira lehian
JosetxoEzkurra zenarenomenezhogeita laugarren
aldiz antolatu da pilota txapelketa. Aurten, Ezkurra
familiaren eta Doneztebeko Udalaren eskariz, Erre-
ka elkartea arduratu da antolaketaz. Martxoaren
23an, jokatuko zituzten lehenbiziko partidak eta fi-
nalak Doneztebeko bestetan izanen dira. Guztira
108 bikote ariko dira, bortz kategoriatan banatuak.



HERRIZ HERRI | 29
ttipi-ttapa | 611 zk.

2014.04.03

ARKUPEAK

CANeko aferari
buruzko
hitzaldiak eta
loaren inguruko
ikastaroa prest

Fernando ETXEBERRIA
Martxoaren 13an

Hondarribian jokatuzen
mus txapelketako fina-
la. 32 bikoteren artetik
atera dira aurtengo ira-
bazleak eta txapelek
aurten Arantzarako bi-
dea hartu dute. Goize-
ko hamarretan hasi zi-
ren partidak, Hordago!
ttikira,handira…joz, le-
hia bizia izan zuten bi-
koteek azkenera arte.
ArantzakoJesusMitxe-
lenaetaFerminEtxebe-
rria izan dira irabazleak
eta Alejandro Cordoba
eta Jose Martin Iturral-
de azpilkuetarrak biga-
rren izan ziren. Oro-
noz-MugairikoLuisMa-
ri Elizaintzin eta Angel
Sarrateak eskuratu zu-
ten hirugarren postua
etaPantaleonErrando-
nea eta Bonifacio Os-
koz arantzarrek osatu-
tako bikotea laugarren
izan zen. Guztiek esku-
ratu zituzten garaikur-
rak, gazta eta Iñurrieta
ardandegiko ardo boti-
lak oparitan. Musean
partidak jokatzeko ait-
zakian, giro ederrean
egin zuten bazkari le-
gea.

HITZALDI ETA
IKASTAROAK
Martxoaren13an,28

pertsonabilduzirenBe-
ran pentsioen inguruko
azken hitzaldian. Orain

artekoen arrakasta iku-
sita, bertze hitzaldi bat
ere antolatu dute. “El
banquete” izena eman
diete eta CAN en ger-
tatutako aferaren berri
jasoko dute hitzaldira
bertaratzen direnek.
Ikastaroberribatere iza-
nenduteaukeran: Des-
pertar con una sonrisa
izenburupean, loaren
inguruanadinekoek izan
ditzaketen zalantzak
argitzen saiatuko dira.
Caixaren gizarte-ekin-
tzaren laguntza jasodu-
te ikastaro hauek anto-
latzeko eta sei orduko
iraupena izanen dute.
Informatika, memoria
lantzeko ikastaroa,sen-
da belarrena eta fran-
tses ikastaroetanerego-
gotsu ari dira lanean.
Martxoaren24an,55

bazkidekValentzia ingu-
ruak bisitatu zituzten.
Martxoaren26anberriz,
mendizaleek Donezte-
be inguruan mendi bu-
elta bat egiteko asmoa
zuten eta 279 bazkide
Donostiara joatekoakzi-
ren, eguna Aginagako
sagardotegian giro bi-
kainean borobilduz.

OSPAKIZUNAK � 32 BIKOTEREN ARTETIK

Arantzarrak
musean
txapeldun

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
Goian, aurtengo mus txapelketako irabazleak, sariak eskuetan dituztela. Erdian, Beran
pentsioen inguruan egin ziren hitzaldietan parte hartutakoak. Behekoan, leitzarrak infor-
matika ikastaroan.



30 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 611 zk.

2014.04.03

DONAMARIA

Nabarra osoa
eta librearen
egiazko ikurra
jarri dute
Garmendiko
tontorrean

Izaskun GOÑI TELLETXEA
Martxoaren 15ean,

Donamariko 26 lagun
elkartuzirenmendietan
barrena beraien aztar-
na uzteko.Hala, Dona-
mariako Ibargoiara
Mendi Taldekoek den-
boraldiari hasieraeman
diote,urterobezala Ibar-
goiarako muga zaha-
rren itzulia eginez.
Aldarrikapena alde

batera utzi gabe, Na-

barraosoaeta librearen
egiazko ikurra jarri du-
te Garmendiko tonto-
rrean. Mendi itzuli ede-
rrarenondotik, indarrak
berrirohartzeko,Dona-
mariako ostatuan baz-
karia izan zuten. Mila
esker bertaratu zineten
guztiei!!!

Emakumeen afaria
Martxoaren8an,Do-

namariko emakumeek
afari ederra egin zuten
HerrikoOstatuan Ema-
kumearenEgunaospa-
tzeko. Primerako afari
etagiroa izanzutenDo-
namariko emakumeek.
Esperoduguohituraon
hauek inoiz ez galtzea!
Segihainanimosak iza-
ten!

Asteburu kulturala
prestatzen
Martxoaren21eanbile-

ra izanzenasteburukul-
turalari buruz hitz egi-
teko. Deia luzatu diete
herritarrei edozein eki-

taldiegiteko ideiarenbat
baldinbaduteproposa-
mena egin dezaten,
ideaiak behar dira eta.

KIROLA � MARTXOAREN 15EAN

Denboraldiko
lehen ateraldia
egin du Ibargoiara
Mendi Taldeak

ARGAZKIA: IZASKUN G.T.
Emakumeak bere eguna ospatzen Herriko Ostatuan.

ARGAZKIA: IZASKUN G.T.
Ibargoiarako mendizaleak, Garmendiko tontorrean.
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Urte hasieratik
gaztak egiten
ari dira bat
baino gehiago

Markel LIZASOAIN
Garaibateanetxege-

hienetan egiten izanen
zirengaztak.Ardiak,be-
hiak edo ahuntzak ere
ia etxe guzietan izaten
baitziren.Gaurdenegu-
nean, azienda asuntoa
bajatua dago, eta as-
kokezdiote esnerik ere
kentzen animaliari, lan
handiabaitu.Horrenha-
rira, etxekoandrebatek
aurre horretan esaten
zidan: “Baserritarrakal-
fertuakgaude,Markel!”.
Beharbada, gehiago
izanen da lehen lan as-
koeginaketaoraindes-
kantsua ongi irabazia
duzuela, eta, hala ere,
inor baino langileago!
Alde guzietara ere, be-
re ardiak jetzita nahiz
besteri esnea erosita
edo tratua eginda,
gaztakegitenaridaaur-
tenerebatbainogehia-
go. Alde-alde, honela:
lehenik, esnea irazi, eta
epeldu;gero,zazpi-zor-
tzi litrorentzat gatzagi
kutxaretxo bat nahasi,

ongi-ongi,etagatzatzen
den arte utzi (40 batmi-
nutu); gero, ur berotan
sartu eltzea, eta, beha-
tza baino beroxeago
jartzen denbitarte,ma-
kil batekin edo zerbai-
tekin, marratu eta koa-
droak egin. Gero, koa-
drohoriek txiki-txikiegi-
ten dituzte, papurtu ar-
teraino. Bere tenpera-
tura hartzen duelarik,
eduki pixko bat. Mo-
mentu egokia izan dai-
tekegatzpuskabatbo-
tatzeko. Gero, bi esku-
aksartuta,papurrakbil-
du, eta gazuratik berei-
ziz joan behar du, eta
pixkan-pixkanpilotabat
formatzen; pilota hari,
gazta forma eman be-
har zaio eltzean bertan,
pixkana-pixkana. Zimi-
tza lehendik behar du
prest, bere trapu edo
gasarekin, abatsaren
gainean edo ahal den
bezala, gazura arraka
ez aritzeko. Zimitzaren
tamainara ekarri dute-
larik, han sartu, eta es-
kuarekin zapatu. Gero,
gaineko tapa paratu,
eta, prentsa nolakoa
den, batzuek ordu bat
edukitzen dute, eta ge-
ro zimitzatik ateratzen,
buelta emateko; berriz

ere, prentsan sartu, eta
egun erdi bat-edo edu-
kiko dute hartan. Gero,
prentsatikatera,etagatz
uretan edukitzen dute
besteegunerdibat,edo
hola. Uretik atera, tra-
pu baten gainean edu-
ki, pixko bat idortu ar-
tio, eta gero alase ba-
teanparatukodute,be-
deren 40ren bat egu-
nez, inoiz behinka bu-
elta emanez.

GATZAGIA
Gaur den egunean,

dendan erosten da ga-
tzagia, baina lehen bil-
dotsaren estomakatik
ateratzenzen.Belarra ja-
ten hasi gabekoa behar
zuen;bildotsahil etaes-
tomaka atera, bi mutur-
rak lotu eta zintzilik pa-
ratzenomenzuten, idor-
tu artio. Idortzen zelarik,
ireki, barrengo zer hori
trapubateanbildu (bes-

tebatzuekestomakabe-
ra biltzen izan behar zu-
ten trapuan), eta es-
netansartu-ateraibiltzen
zuten, gatzatzen hasia
zela igarria eman arte.

BESTE PRODUKTU
BATZUK
Sobrangelditzenden

gazura horri oraindik
gelditzen zaio sustan-
tzia. Eta egosten para-
tzen dute, errekesona
ateratzeko, irazkiarekin
edo zurezko pala gisa-
ko batekin. Errekesona
kenduta gelditzen den
gazura, berriz, zerriei
emateko ohitura izaten
da, baina denboran,
edan ere egiten omen
zuten etxe batzuetan,
besterik ez bazen.
Horretaz landara,

gaztanbera ere egiten
da gazta egiteko esne
aski ez bada edo so-
brangelditudenesnea-

rekin,edo,bestela,pro-
pio horretarako esne
pixko bat bereizita. Al-
debatetik,esnehoribe-
rotu, eta pozal batera
bota,eta,bestealdeba-
tetik, esnearria edoaiz-
kora buru zahar bat su-
an eduki, gorritu artino.
Gero,esneadagoenpo-
zalera bota, eta indarra
galdu duelarik, irazi es-
neaeltzebatera;hozte-
ra utzi eta bere tenpe-
ratura hartu duelarik,
gaztanberatantabatzuk
bota. Berehalaxen, zer
ontzitannahidugun,ha-
ra irauli esnea, segitu-
an hasten baita gatza-
tzen. Beste produktu
bat,zenbaitetxetanegi-
ten dena, gazta mina
edo beratxa da. Esnea
pixko bat nahasita egi-
ten izan behar du; xu-
xen nola egiten den ez
dut ikasi, baina ogiare-
kin jaten bai!

GIZARTEA �

Jendea ari da
gaztak egiten

SALDIAS

UTZITAKO ARGAZKIA
Gazta berria.
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Karaokea ere
izan zuten

Loli OTXANDORENA
Mar txoa ren 8ko

Emakumearen Eguna
zela eta afari bat anto-
latu zen herrian. Urtero
saiatzen dira ostatuko-

ak dena antolatzen eta
afari goxoa egiten, me-
nu sorpresa bere kon-
tu, eta beti zerbait ori-
ginala prestatuz. Ema-
kumeak denak kontent
zeuden, ongi merezita-
koegunaospatzen.Gai-
nera mutilak izan zi-
tuzten zerbitzari, Juan

Miguel eta Patxi Ma-
riezkurrena.Umoreone-
an afaldu eta gero le-
hendabiziko urtetan
bingoantolatzenzuten,
eta lineaedobingokan-

tatzenzuenak,Elgorria-
gako bainuetxerako bi
txartel izatenzituenopa-
ri. Azkeneko urte haue-
tan karaoke bat jartzen
dute mahaiko guztiek

kantatzeko eta oso gi-
ro polita sortzen da.
Emakume koadrila el-
kartzendaetaospatze-
koegunada.AupaEra-
tsungo emakumeak!

OSPAKIZUNAK � MARTXOAREN 8AN

Afari bikaina
egin zuten
Emakumearen
Egunean

ERATSUN

EZKURRA

Fernando ETXEBERRIA
Ezkurrako eta Goi-

zuetako hogei ehiztari
bildu ziren martxoaren
22an Barranka ostatu-
kobasurde jatean,den-
boraldi bukaera ospa-
tzeko. Urte ona izan da
bi herritako ehiztarien-
tzat, 12 basurde eder
botabaitituzte.Azkene-
koadastatuahal izanzu-
ten, Jose Luis sukalda-
riak ederki prestatuta.
Txantxangorri elkar-

tean biltzen diren 60
ehiztariek aipatu dute-
nez,usosasoitxarraizan
da aurtengoa, oilago-

rrena bikaina, biligarro-
akbetibezalaausarkieta
basurdeak normal.

Urteko azken
elurtea?
Martxoaren 23an

elurra ederki bota zuen.
Urtehonetan lehenaldiz
estali ditu elurrak teila-
tuak, bideak eta errepi-
dea. Herritar batzuk ha-
siak ziren baratzeko
lurrakprestatzeneta iku-
si behar elurra eta hotza
kalterako diren. Erakurri
eta Ezkainen sasi erre-
tzen ere ibiliak dira egu-
raldi ona aprobetxatuz.

GIZARTEA � BARRANKAN MARTXOAREN 22AN

Basurde afaria
egin dute herriko
eta Goizuetako
ehiztariek

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
Goiko argazkian, Ezkurra eta Goizuetako ehiztariak basurdea jaten. Behean, martxoaren
23ko elurrak bazterrak nola txuritu zituen ikus liteke.

ARGAZKIA: LOLI OTXANDORENA
Bistan denez, giro ederrean egin zuten Emakumeen Eguneko afaria.
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Udaran
elkartearen
kanpoko
aldean
mahaiak jarriko
dituzte

TTIPI-TTAPA
Martxoaren 15ean

Umore Ona elkarteak
bereurterokoohikoba-
tzarraburutuzuen.Ber-
tan, besteak beste, zu-
zendaritza batzordea
berritu zuten. Bi urtez
lan egin ondoren Igor
Elizegik,AuxtinElizegik,
Txema Apezetxeak,
Maite Alsuak, Ibon Eli-
zegik eta Unai Miran-
dak bere karguak utzi
zituzten,etaberaienor-
dez Jon Uitzi, Ester To-
masena, Beñat Lekuo-

na, Juan Loiarte, Aritz
Zubiri, eta Urtzi Irazus-
ta sartuko dira lanera.
Gainera, aho-batez

onartu zen bazkide iza-
teko zeuden sei eskae-
rei baiezkoa ematea.
Batzarrean hartuta-

kobesteerabakibatzuk:
preziobatzukegokitzea,
udaranelkartearenkan-
po aldean mahaiak jar-
tzea, bazkideen urteko
bazkaria 10 euro ko-
bratzea eta urtean be-
hin, urte horretan hilda-
kobazkideeneskelabat
jartzea.

Iralekuen inguruko
bilera ostiralean
Iralekuen inguruko

bileragarrantzitsuadei-
tu dute apirilaren 4ean.
Ostiral arratsaldeko
7etan udaletxeko gan-

baran bilduko dira gaia
lantzeko.Bilera irekiada
eta zenbat herritar el-
kartuko diren jakiteko,
eskertuko dute 012ra
edoudaletxeradeitueta
izena ematea.

Goizutrail mendi
lasterketa
maiatzaren 17an
Lehen aldiz Goizu-

trailmendi lasterketaan-
tolatu du Umore Onak.
Maiatzaren17an izanen
da 21,6 kilometro luze
eta 1.512metrokodes-
nibela izanenduenpro-
bagogorra. Izenaeman
daitekekirolprobak.com
webgunean. Izen ema-
tea 20 euro izango da.
Herrianerroldatuentzat
15 euro. Egunean izen
ematen dutenek 25 eu-
ro. Bezperatik etortze-

ko aukera ere badago
Zubimuxuaterpeakegin
duen eskaintza hartuz

gero. Afaria, gaua eta
gosaria eta izen ema-
tea50eurogostakoda.

GOIZUETA

GIZARTEA � ELKARTEAK BATZARRA EGIN ZUEN MARTXOAREN 15EAN

Zuzendaritza batzordea
berritu du Umore Onak

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Zizurren txapeldun eta azpitxapeldun
Martxoaren 15ean jokatu ziren Zizurko pilota txa-
pelketa famatuko finaletan bi herritar izan ziren.
Antton Apezetxeak, 2.000. urtekoetan, 12-16 gal-
du zuen Amezketako Zubeldiaren kontra. Iker Sa-
laberriak, 1999. urtekoetan txapela irabazi zuen,
Lazkaoko Zubizarretari 18 eta 4 irabazita.

Aranoko
turismo plana
ere bileran
aurkeztuko
dute

Ainhoa ANSA
AurtengoSantio fes-

tak prestatzen hasia da
Festa Batzordea eta

horren baitan, aurreko
urteetanarrakastahan-
dia izan duen arkume
jatea antolatzeari ekin
dio. Bazkari hori anto-
latzeko herritarren la-
guntza ezinbestekoa
denez, herritarrak bile-
ra batera deitu ditu xe-
hetasunakadosten joa-
teko.Apirilaren11nizan-
goda, ilunabarrean,San

Roke elkartean. Ez da
bilerahutsa izango, izan
ere, afari lege batekin
egingo baita.
Bide batez, herritar

dezente bertan izango
direnarenaitzakiarekin,
Udalakeskatutaetahe-
rritarrekin egindako bi-
leretan bildutako haus-
narketak kontuan har-
tuz, Bizi-Bizi enpresak

Aranoren inguruanegin
duen turismo plana ere

aurkezteko dute herri-
tarren aurrean.

ARANO
HITZORDUA � APIRILAREN 11N

Hirugarren arkume jatea
antolatzeko bilera deitu du
Festa Batzordeak

ARTXIBOKO ARGAZKIA
Aurreko bi urteetan arrakasta izan du Santio festetako
arkume jateak. Aurtengoa ere ongi atera dadin lanean
hastekoak dira.
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Herrigunea
eragile eta
taldeen bilgune
izatea nahi
lukete

JM BARRIOLA
Atekabeltzherrigunea

indartzeko azken urtee-
tan egindako apustuari
eutsiz, ekimenak anto-
latzensegitzendute.As-
ko dira orain arte egin-
dakoak, otsailean izan
zenEsneBeltzarenkon-
tzertua adibidez; asko
etorriko direnak Kultur
Aroanesaterakoetabai-
tadagoenekoabianden
Atekabeltz herrigunea-
ren pesta ere. Apirilaren
1ean, Kolonbiari buruz
Askapenakeskaini zuen
hitzaldiak emanzionha-
sieraherrigunearenpes-
tari. Apir i laren 3an,
19:00etan beste hitzaldi
interesgarri bat izanen
da, Bizitokiren eskutik:
Bizitoki,euskaleskolaal-
ternatibobatnaturangaia
landukobaitute. Apirila-
ren 5a, larunbata izanen
da egunik indartsuena,
goizeangoizetikhasieta
hurrengo eguneko goi-
zeko orduko ttikiak arte
luzatukobaitapesta.Goi-
zeko11:00etatik aurrera
umeentzako jokuak an-
tolatu dituzte Atekabel-
tzen. 20:00etatik 22:00-
etara bokatak erosteko
aukera izanen da eta
22:30etik aurrera kon-
tzertuen txanda izanen
da. Sarrerak 7 euro kos-
tako da etaMuxubeltza,

Damba, Glaukoma eta
DJ Bull ariko dira. Apiri-
laren 6an, 17:00etan zi-
nean Kukubiltxoren Lei-
hotik mundura ikuskizu-
naz gozatzeko aukera
izanen da eta ondoren
txokolatada eginen du-
teplazan.Zinemarasar-
tzeko haurrek 3 euro or-
daindu beharko dituzte
eta helduek 5 euro.
Atekabeltz herrigu-

nearenpestaantolatuta,
bi urtez ospatu zen Ate-
karock jaialdiari segida
emanendiete.Kiroldegi-
kojaialdierraldoiarenor-
dez, Atekabeltz gunea
bera bilakatuko da pes-
taren erdigune. Herri-
guneko Elkarteak azpi-
marratu du Atekabeltz
herriko eragile eta talde
ezberdinak biltzeko gu-
nea izatea nahi luketela,
hitzaldiak, ikastaroak,
bertso saioak, bilerak,
eztabaidak, langabetu-
en asanblada... bertan
egiteko aukera emanaz.

Inposaketen
aurkako taldea
martxan
Inposaketarenaurka-

ko taldea osatu da eta
ekimenak antolatzen ari
dira.JakinadenezEspai-
nako estatuko bandera
Udalean ezartzeko pro-
zesua bukatu ondoren,
epaiaren agindua dago
eta laister ejekutatuko
dute inposaketa hau.
Martxoaren 26an Udal
batzarrean onartu zuten
Taldeak proposatutako
mozioa, ekimen ezber-

LEITZA

ARGAZKIA: PABLO FEO

Osasuna Fundazioak eta Udalak hitzarmena berritu dute
Martxoaren 20an Osasuna Fundazioak eta Udalak hitzarmena sinatu zuten au-
rreko urteetan bezala. Horren ondorioz, Nafarroako Futbol sedetako bat herrian
izanen da. Herriko umeak kirola egin dezaten animatu eta laguntza eskaintzea da
helburua. Osasuna Fundazioko ordezkari desberdinek bisitatu zuten herria, tarte-
an ziren Oier Sanjurjo eta Ander Cantero jokalari gazteak. Herriko ume eta gura-
soen interesa piztu zuen bisitak eta beraiekin solasteko aukera ere izan zuten.

EKITALDIAK � APIRILEKO LEHENENGO ASTEAN

Atekabeltz
herrigunea
indartzeko
ekimen ugari

ARGAZKIA: PABLO FEO

Txistulari eguna ospatu zuten martxoaren 22an
Euskal Herri guztiko 90 txistulari etorri ziren Leitzara martxoaren 22an. Txistulari-
en Batzar Orokorra ospatu zuten herriko zineko aretoan, udatxean harrera egin
ondoren. Giro ederrean aritu ziren txistulariak egun guztian zehar txistuaren soi-
nu eta alaitasuna herrian barna zabalduz. Ostegunean kontzertu ederra eman zu-
ten udaletxean Jose Inazio Ansorena, Aitor Arozena, Jon Irazoki eta Agustin Las-
kurain txistulariek, Leitzako eta inguruko musika errepertorioa eskainiz.

ARGAZKIA: PABLO FEO

Aurrerako infantil mailako A eta B taldeak Berastegin
Martxoko laugarren asteburuan Gazte Pestak ospatu zituzten Berastegin eta
egitarauaren baitan futbol partiduak antolatu zituzten ostiralean. Aurrerako in-
fantil mailako A eta B taldeak gonbidatu zituzten eta lagun arteko partidak jo-
katu zituzten.
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ARESO

KIROLA � LASTERKETAK

Leitzako XXXVI.
Herri Krosa apirilaren
12an eginen da

TTIPI-TTAPA
Apirilaren 12an arratsaldeko

5:30ean hasiko da Leitzako Au-
rrera kirol Elkarteak antolatuta-
ko XXXVI. Herri Krossa.
Kategoriaezberdinetakodis-

tantzieidagokienez,benjaminek
800 metro eginen dituzte, ale-
bin eta infantilek 2.500 metro,
kadeteak eta juniorrek 5.000
metro, gizonezko senior eta be-
teranoek10.000metroetaema-
kumezkoek5.000metro. Inskri-
bitzeko epeak irekita daude eta
prezioak aurretik eginez gero 9
eta 10 euro bitartekoak dira eta

egun berean 15 euro.
Informazio gehiago www.ki-

rolprobak.com orrian aurkituko
duzue.

Pagozelai,
Museo, Merku,
Ulizar eta
herrigunea lotuz

Juana Mari SAIZAR
GureEskuDagoeki-

menarenherriaurkezpe-
napasadenastean izan
genuen, eta orain he-
rriko lan taldeak ekaina
bitarteangiroaberotze-
koherrianekintzaezber-
dinak antolatuko ditu.
Lehenengo hitzordua
apirilaren 12an jarri du-
te, larunbatarekin. Goi-
zean mendi bue l ta
egingo da Aresoko in-
guruetatikbarna.Pago-
zelaitik abiatu, Museo,
MerkuetaUlizartik bar-

na pasa eta herrigune-
ra itzultzea da asmoa.
Ondorenplazan fronte-
nis txapelketa azkarra
egingo da eta salda eta
pintxoakdastatzekoau-
kera ere egongo da.
Udalak ere pleno bere-
zia egingo du Gure Es-
ku Dagoren inguruan.
Horretaz gain, goizean
zehar salgai jarriko di-
tuztemetroak, kamise-
tak, pegatinak... Festa
giroa ziurtatuta dago
herritar guztientzat!

Frontenis
txapelketa
Udaberriansartuga-

ra eta pesta batzordea
segidan heldu ohi diren
herriko festei begira ja-

rria dago dagoeneko.
Gogotsu dabiltza anto-
laketa lanetan eta egi-
taraua nahiko aurrera-
tua omen dago. Iaz be-
zalaxe herritarrak izan-
go dira pestetako pro-
tagonista eta ardatz.
Jendearenpartehartzea
bultzatuko da eta ho-
rretarako hainbat ikus-
kizun eta ekitaldi pres-
tatzen ari dira. Ekitaldi

horietakobat iazestrei-
nekoz egin zen fronte-
nis txapelketa izango
da. Finala festetan jo-
katuko da eta aurretik
abuzturabitartean fron-
tenissailkapenekopar-
tidak jokatuko dira. Le-
hengo urtean bezala,
asteburuetanplazan jo-
katukodirapartidahau-
ek.Partehartzaileekbi-
kotemixtoak osatu be-

harko dituzte eta biko-
teko 10 euro ordaindu
beharkodira. Partehar-
tunahidutenentzat izen
emateko orria Sastine-
an jarria dago. Naiara
eta Unai Onsalo anai-
arrebak izanziren lehen-
dabiziko frontenis txa-
pelketako irabazleak,ea
aurten norbaitek ken-
tzen dien iaz irabazita-
ko txapeldun titulua!

MENDI IRTEERA � APIRILAREN 12AN

Gure esku dago
ekimenaren alde
mendi buelta
antolatu dute

ARTXIBOKO ARGAZKIA
Joan den urteko irabazlea, Raul Amatriain, Leitzako kaleetan.

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Hizkuntza eskubideen inguruko saioa egin da

Martxoaren 26an, hizkuntza eskubideen inguruko saioa egin zen udale-
txeko bilera gelan. Garbiñe PetriatI, Behatokiko zuzendaria, izan zen gu-
rean eta solasaldi interesgarria sortu zen bildu zirenen artean. Saioaren
helburua, hizkuntza eskubideak zer diren jakin eta hauek betetzean ez di-
renean herritarrek eskura ditugun baliabideak ezagutzea da. Hizkuntza es-
kubideen urraketa horiek salatzeko, zalantzak argitzeko, zoriontzeko, ke-
xatzeko...zer egin dezaketen ere ikasi zuten.

Pediatra
euskalduna
eskatzeko
sinadurak
TTIPI-TTAPA
NafarroakoIparralde-

ko Euskara Mankomu-
nitateak,UEMArekineta
euskalgintzako beste
zenbait eragilerekin ba-
tera,medikunahizpedi-
atra euskalduna eska-
tzeko ekimena antolatu
du. Leitzaldean eta
Urumealdean, zehazki,
pediatraeuskaldunaiza-
tekoeskaeralandukoda
bereziki,etahorretarako
gurasoen eskaera sina-
tuak bildu eta bideratu-
ko dira. Apirilaren 11 bi-
tarte bilduko dituzte si-
nadurak.
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BAZTAN

GIZARTEA � LAU ASTEZ EGIN DA KANPAINA

Mediku eta pediatra eskualduna
eskatzeko 65 sinadura bildu dira
Herritarren
eskaera
kontuan
hartzeko
eskaera
formala eginen
dio Udalak
Nafarroako
Gobernuari

TTIPI-TTAPA
Orain aste batzuk

abiatu zen Mediku es-
kualduna nahi dut kan-
painaren orain artioko
emaitzak baloratu ditu
Udalak eta hemendik
aitzinera egin nahi di-
tuzten ekimenak ere
aurkeztu dituzte.
Maitane Maritorena

euskara eta kultura zi-
negotziak aipatu due-
nez, «osasun zerbitzua
ematenduten langileak
elebidunak izan daite-
zela eskatu da eta ba-
tik bat familia-mediku
etapediatraelebidunak
eskatzera zuzendu da,
horiek premiarik han-
diena dutenetako ba-
tzuk baitira». Lau aste-
tan 65eskaerabildudi-
ra.Eskaerakopuruadie-
razgarria da, «herrita-
rren hizkuntza eta osa-
sun eskubideetan ga-
bezia handia erakutsi
duena».
Jon Abrilek, UEMA-

ko ordezkariak, oroita-
razi zuenez,Euskararen
Legearen arabera Baz-
tan eremu euskaldun
delakoan dago eta ho-
rretan«herritarrei admi-
nistrazio publikoekin
harremanetan euskara
zein gaztelania erabil-
tzeko eskubidea aitor-

tzen zaie. Legeak he-
rritarrei aitortzen dizki-
en eskubide horiek, or-
dea, Gobernuak berak
ez ditu errespetatzen».

UEMAKO 14 HERRIETAN
Ondorioz,AbrilekNa-

farroako egoera kezka-
garritzat jo zuen: «UE-
MAkokidediren14uda-
lerrietako bakar batek
ere ez dauka oinarrizko
osasun zerbitzua bere
osotasunean euskaraz
ematekobitartekorik.Pe-
diatreidagokienean,Na-
farroako gure 14 udale-
rrietan7pediatraaritzen
dira, eta horietatik 4k ez
dakiteeuskaraz,hauda,
haurren ia%100euskal-
duna den eremuan, pe-
diatren%71kezduhau-
rrek egunerokoan dara-
bilten hizkuntzarik eza-
gutzen». Familia medi-

kuen kasuan, hiru uda-
lerritanmediku erdaldu-
nak daude. Eta horieta-
tik batean, guztiak dira
erdaldunak.Familiame-
dikuenkasuan,ordezka-
penen gaiak ematen di-
tu arazoak normalean,
izan ere, ordezko medi-
kuak datozenean, gehi-
en gehienetan erdaldu-
nak izatenbaitira.Bazta-
nen erraterako, 6 medi-
kutatik 2ri eskatzen zaie
elebiduna izatea, Nafa-
rroako Gobernuaren
plantilla organikoaren
arabera, 8 erizainetatik
2 r i e ta b i admin is -
traritatik bati. Pediatra-
ri, berriz, ez zaio eska-
tzenelebidunaizateaere.
Garbiñe Elizegi alka-

teak aipatu zuenez,
«herritarrek osasun zer-
bitzua euskaraz hartze-
ko duten eskubidea

bermatzeko Udalak Eli-
zondokoOinarrizkoOsa-
sun arloko zuzendari-
tzari elkarlanean aritze-
ko proposamena luzatu
dioetaerantzunarenza-
in gaude».
Kanpainahonetanbil-

du diren eskaerei ja-
rraipena egiteko asmoa
adierazi zuen eta Nafa-
rroako Gobernuari es-
kaera formalaeginendio
herritarreneskaerakkon-
tuan har ditzala eta
Baztanen bezala Medi-
ku eskualduna nahi dut
kanpaina egin den uda-
lekin batera Nafarroako
Gobernura eta Parla-
mentura joko du herri-
tarren osasun zerbitzu
publikoa euskaraz har-
tzeko duten eskubidea
bermatzealderaplantilla
organikoan beharrezko
aldaketak egin ditzaten.

CAMPUSAREN EREMUA

Lekarozko
kalifikazio
juridikoa ez
aldatzea eskatu
du Geroa Baik
TTIPI-TTAPA
GeroaBaik Lekarozko
enpresa campusaren
eremuaren kalifikazio
juridikoaren aldaketa-
renproposamenaber-
tan behera uzteko eta
lurzatien kalifikazioak
Udalez Gaindiko Plan
Sektorialean jasoziren
bezala gelditzeko ale-
gazioa aurkeztu du.
Geroa Baik adierazi
duenez, «Baztanekdi-
tuen ezaugarri ekono-
mikoak direla eta, du-
en inguruari egokituta-
koaktibitateekonomi-
ko berriak bultzatzea
ezinbestekoa da. Ildo
honetan, Lekarozko
Kultur, Hezkuntza eta
EkonomiaEkimeneta-
rako Eremuaren proi-
ektua bailarako aktibo
estratejikoada, aktibi-
tateasortzekoahalme-
na duen tresna; hor-
taz, bailarak izan be-
har du bere kudeake-
taren buru».
«Horregatik, bere mo-
mentuanbailararenes-
ku gelditu ziren lurzati
bakarrak Nafarroako
Gobernuari lagatzea
eta, zehazki, eliza da-
goenekipamendueta-
rako lurzatiari ondare-
koondasunaren kalifi-
kazioa ematea, Nafa-
rroako Gobernuari 20
urtez lagatzeko, baila-
raren interesenkontra-
koekimena», iruditzen
zaio Geroa Bairi.
Geroa Bairen iritziz,
«bailarak,hasieranau-
rreikusi zenbezala, lur-
zati hau gorde behar
du eta lurzati honeta-
rako aurreikusi diren
aktibitateen martxan
jartzea bere gain har-
tu beharko luke».

ARGAZKIA: JOSE PUYOL

Gaita ikastaroko musikarien debuta Elizondoko karriketan
BallekoEtxeakantolatutakogaita ikastaroko ikasleekdebuta izanzutenmartxoa-
ren 22an Elizondoko karriketan barna Jo ala Joko Baztango Gaitarien eskutik.
Adin guztietako 12 gaita-jole eta 4 atabalarik parte hartu zuten. Egitaraua arras
xumea izanagatik, ongi pasatzeko aukera izan zuten. Plazan kantu zahar bat
jo eta gero karriketan barna dianak, kalejirak, baltsak… jo zituzten. Emanaldi
artistikoa akitzeko Txokotoko zubian Xabier Leteren Habanera jo eta gosari
ederrarekin borobildu zuten goiza. Oroitarazi atabal ikastarorako apuntatzeko
epea laister hasiko dela. Informazio gehiago telefono honetan 659 11 99 04.
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BAZTAN

Apirilaren 5ean
errugbi
taldearen
aldeko
gaupasa
eginen da
Larraintzarren

TTIPI-TTAPA
Menditarrak BRT

BaztangoRugbyTalde-
ak ez zuen hutsik egin
ligako azken partidan.
Garaipena aski zuen
martxoren 22an zaleek
bete zuten Lekarozko
zelaian Euskal Liga ira-
bazteko eta 27-7ko
emaitzarekin menpean
hartu zuen Atletico San
Sebastian.
Euskal Autonomia

Erkidegoko, Nafarroa-
ko eta Errioxako talde-
akbiltzendituen ligaho-
netako irabazle izan da
MenditarrakBRTtaldea.
Jokatutako bederatzi
partidetatikzortzi iraba-
ziditu.EuskalLigako le-
hen postua eskuratuta,
Ohorezko B mailarako
igoera fasea jokatzeko
eskubidea ere irabazi

duMenditarrakBRTtal-
deak,estatukoerrugbi-
ko bigarren mailan ari-
tzekoa, hain zuzen ere.

GAUPASA LARUNBATEAN
Bere biziraupenera-

ko hitzordu garrantzi-
tsua du Menditarrak
BRT taldeak apirilaren

5ean. Hain zuzen, urte-
ro Larraintzarren anto-
latzen duen gaupasa.
Aurten hamekagarren
aldiz antolatu du.
20:00etan karpa ire-

kikodute etaOharkabe
taldearekin dantzaldi-
po teoa has iko da .
21:30ean hasita, fron-

toian afaria eginen du-
teetaaretzeadastatze-
ko aukera izanen da.
Afalondoan kantu za-
harrak eta bertzelako
sorpresakere izanendi-
ra. 00:30etik aitzinera
gaupasa izanendafron-
toian Trikidantz taldea-
rekin eta ondotik DJak
ariko dira. Besta ez da
frontoiramugatuko. Izan
ere, ordu berean hasita
kanpoan paratutako
karpankontzertuak iza-
nen dira. Ufestuek tal-
debaztandarrarekinba-
tera,TheBaserritarseta
TxarraosTxilapastrosos
taldeekkontzertuakes-
kainiko dituzte. Hauen
ondotik,DJPurinekhar-
tuko du lekukoa.
Afarirako txartelak

salgai daude. 380 txar-
tel atera dituzte eta
Baztanen Futbolin, In-
tza eta Txokoto osta-
tuetanerosdaitezkeeta
Ultzaman Iraizozko,
Deskarge eta Autzako
ostatuetan. Apirilaren
1era arte egonen dira
salgai. Afaria eta bono-
laguntzarentruke25eu-
roordaindubeharkodi-
raetabonolaguntzaga-
tik zazpi euro.

KIROLA � OHOREZKO B MAILARAKO IGOERA FASEA JOKATZEKO AUKERA IZANEN DU ORAIN

Euskal Liga irabazi du
Menditarrak BRT errugbi taldeak

Opera ongintzako
kontzertua
Etnografia Museoko
LagunekElkarteaketa
Casino Círculo de la
Unión Elkarteak anto-
latuta opera ongintza-
ko kontzertua izanen
da apir i laren 5ean
20:00etan Elizondoko
parrokian.Sarrera5eu-
ro kobratuko da.

Bertso musikatuak
Beiraren eskutik
Gitarra eta ahotsa bi-
delagun, kontzertu
goxoa eskainiko du
Beirak apirilaren 6an,
19:00etanArizkunene-
an. JonMartin bertso-
lariak landutako letrak
eta Igor Arruabarrena
musikariak goxatuta-
ko doinuak uztartzen
dituoholtzan. Baztan-
go Udaleko Kultura
Batzordeak antolatu-
tako emanaldia da.

Helduentzako
antzerkia Iruritan
Ramon Agirre eta Ina-
xioTolosaaktoreenKo-
lakolaetabareaantzez-
lana ikusgai izanen da
apirilaren 13an, 19:00-
etan Iruritako Damaso
Zabalza Gizarte Bilgu-
nean. Bi aktoreek eus-
kal kulturaren iragana
etaorainaaztertukodi-
tuzte, Ez dok Amairu
taldea berriro osa-
tzeko helburuarekin.

� FLASH

ARGAZKIA: JUAN ANGEL PEROTXENA
Menditarrak BRT taldea bikain dabil sasoi honetan.
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BAZTAN

GIZARTEA � APIRILAREN 12AN

‘Nolako Baztan nahi dugu?’
hizpide eztabaida saio batean
Herritar orori
zabaldua,
Arizkunenean
eginen da
10:00etan

TTIPI-TTAPA
Tokikogarapenerako

talde eragileak eztabai-
dasaioaantolatuduapi-
rilaren 12an Elizondon.
Goizeko10:00etatik ait-
zinera Arizkunenean
bildukodiraeta “Nolako
Baztannahidugu?”gal-
dera erantzuten saiatu-
ko dira. Gaian interesa
duten herritarrei berta-
ratzeko deia egin diete,
batzuenetabertzeenide-
iak elkartrukatzea baita
ekimenaren helburua.

Hondakinen
inguruko
informazio bilerak
Baztan,Bortziriaketa

Malerrekan hondakinen
inguruko informazio bi-
lerakegitenaritudiraeta
orain informazio saio
hauen bigarren txanda
eginen dute Baztanen.
Horretarako apirilaren
7an hasi eta 11ra bitar-

tehitzaldiakeskainikodi-
tuzte herriz herri.

Apirilaren 7an, as-
telehenean,Elbetekoes-
kola zaharrean eta Eli-
zondoko Arizkunenean
eginen dira saio hauek.

E lbeten go izeko
11:00etan izanen da le-
henengosaioaetabigar-
rena 19:00etan. Elizon-
don berriz, 12:00etan,
17:00etan, 18:00etan
(gaz te le raz ) e ta

20:00etan.
Apirilaren 8an, Eli-

zondon 11:00etan
(gazteleraz), 12:00etan,
18:00etan (gazteleraz),
19:00etaneta20:00etan
gazteleraz.

Apir i laren 9an,
Gartzaingoserorategian
11:00etan eta 18:30ean
eta Iruritako Gizarte Bil-
gunean 12:00etan
(gazteleraz)eta19:30ean,
apirilaren 10ean ere or-
du berean bertze saio
bat izanen da Iruritan.
Apirilaren10ean,Le-

karozko esko lan
11:00etaneta18:30ean.
Apirilaren11n Arra-

iozko elkartean bilduko
di ra 11:00etan eta
19:30ean. Oronozen,
12:00etan, 17:30ean
(gaz te l e raz ) e t a
18:30ean.

ARGAZKIA: IRAITZ ITURRALDE

Iraitz Iturralderen argazkiak irabazi du Berroetako lehiaketa
Berroetakoasteburukulturalagiroederreanburutudamartxoaren14eta15ean,
jende andana hurbildu da ekitaldietara eta argazki lehiaketaren irabazlea Iraitz
Iturralde izan da, behi baten eta orein baten arteko borroka agertzen duen ar-
gazki bereziarekin. Argazki lehiaketako epaimahaia Itxusi argazki elkarteko lau
kidek eta herritar batek osatu zuten. Lehiaketara 51 argazki aurkeztu ziren eta
epaileen erranetan «argazki irabazleak ez du bertze munduko konposizio, en-
kuadre, kolore... berezirik baina dokumentu eta bitxikeri moduan ikaragarri gu-
statu zaigu. Lehiaketarako gaia Berroeta zen eta denek dakigun bezala, Ber-
roeta naturaz inguraturik dagoen herri bat da eta argazki honek ederki islatzen
du hori. Basanimali bat etxabere batekin norgehiagoka. Batzuetan argazki ho-
berenak ez du zertan ederrena izan behar...».

Kenpo Kaiko
gerriko beltzeko
1. DANa lortu du

Pertsonaia
Zaira LATASA

Otsailaren22aneginzi-
renEskoriatzanestatu-
kokenpoazterketaketa
elizondarrak gerriko
beltzeko lehen DAN
gradua lortu zuen, ins-
truktore titulua. Aurten
Iruñean kenpo klaseak
ematen hasiko da Zai-
ra Latasa.
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ZUGARRAMURDI-URDAZUBI

OSPAKIZUNAK � APIRILAREN 5 ETA 6AN

Titiriteroen
Topaketa
eginen da aste
hondarrean
Euskal Herri
osoko zazpi
talde ariko dira
larunbat eta
igandean
Zugarramurdin

Margari eta Koro
Hemen txe dugu

bertze behin Titiritero-
en topaketa. Apirilaren
lehenbiziko aste hon-
darrean ospatuko dira
Zugarramurdin,etahau
dugu programa:

LARUNBATA, APIRILAK 5
• 11:00etan Erre ke

Erre taldearen eskutik
haurrentzako tailerra,
Museoko seilaruan.
• 13:00etan Goloka

taldearen Piratak ikus-
kizuna karrikan.
• 17:30ean Colecti-

vo Humoren Cuentos
de la buena sombra,
Museoarenauditorioan
• 19:00etan El Ten-

derete taldearen Baso-
ko ipuin ttipiak, eskola-
ko plazan. Arratsalde-
an txalapartari etaalbo-
karien animazioa.

IGANDEA, APIRILAK 6
• 12:00etan Toni la

Sal-en Teleipuinak es-
kolakoplazan (euriaegi-
nez gero frontoian).
•13:00etanAzikatal-

dearen Barne i luna
emankizuna, Sorginen
Museoan.

Pilota txapelketa
Martxoaren22anha-

si zenudakopilota-txa-
pelketa. Hamar bikote
daude, bi taldetan ba-
natuak, eta taldetako
lau bikote hoberenak
sailkatuko dira hurren-
go faserat.Aurtengibe-
lerat egin du txapelke-
tak, lehenbizikoaldizez
baita neskarik animatu.
Urtero bezala, finala

Andremari egunean jo-
katuko da.

Alkerdiko ur-zikinak
Alkerdi auzoa Urda-

zubikoa da, baina Zu-
garramurdiondo-ondo-
an dago. Hori dela eta,
auzohonetanbiltzendi-

ren ur-zikinak, Azketa
aldetik jarriko diren ho-
dienbidez,Zugarramur-
dira bideratuko dira,
Barrantxekoazpikobe-
laian dagoen depura-

dorarat. Erabaki hauez
dute udalek hartu, Na-
farroako Gobernurako
lan egiten duen NILSA
enpresaren erabakia
izan baita.

ARTXIBOKO ARGAZKIA
Zazpi txotxongilo emanaldi eskainiko dituzte asteburuan Zugarramurdin.

ARTXIBOKO ARGAZKIA
Pilota txapelketako finala Andremari egunean jokatuko da aurten ere.
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HERRIKO KONTSEILU ETA HERRI ETA HIRI ELKARGOETAKO BOZAK 2014 � AZKAINE, SARA ETA SENPEREKO EMAITZAK

Saran Laborde, Senperen Nousbaum eta
Azkainen Fournier gailendu dira bozetan
Azken sei urtetan Sarako auzapeza izan den Labordek nagusitasunez irabazi du lehen
itzulian ı Senpere eta Azkainen, aldiz, bigarren itzulian erabaki dira hauteskundeak eta
bietan agintaldia auzapez berriek estreinatuko dute

TTIPI-TTAPA
Herriko kontseilu eta herri eta hiri el-

kargoetako bozak izan dira Ipar Euskal
Herrian,etaTTIPI-TTAPAkhartzendituen
Sara,SenpereetaAzkainekodatuakazter-
tu ditugu. Aulkiak lortzeko lehian, herrita-
rren partehartze haundia izan da hiru he-
rrietan, etaSaranbozak lehen itzulianera-
baki baziren ere, Senperen eta Azkainen,
bigarren itzuliaren beharra izan da hau-
teskundeak deliberatzeko, lehen itzulian
taldebatekereezzuelakogehiengoabso-
luturik lortu.

SARAN LABORDE NAGUSI
Aurten estreinakoz, zerrenden alde

bozkatuduteSaran,etaezorainartebeza-
la pertsonei. Baina saratarrek garbi utzi
dute zein nahi duten Herriko Kontseiluan
ordezkari. Jean Baptiste Laborderen Sa-
ra Zain taldea nabarmen izan da garaile
botoen%75,63rekin.Bozetaraaurkeztuta-
ko bigarren taldeak, Mixel Guerendiainen
Har Hitzak, botoen%24,37 eskuratu ditu.

2008tik auzapeza izan den Labordek
eta bere taldeak lehen itzulian nagusita-
sunez irabazi zutenez,ezzenbigarren itzu-

lirik behar izan eta bere taldeak eskuratu
ditu herriko kontseilurako jokoan zeuden
23 hautetsietatik 21. Bertze bi hautetsiak
Har Hitza taldearentzat izan dira.

AZKAINEN EZUSTEKOA
Jean-Louis Fournierren Denen Geroa

taldeak irabazi ditu hauteskundeak. Eta
beraz, azken urteotan auzapez izan den
Altxa Azkaine taldeko Jean Louis Ladu-
chek ez da auzapez izanen, eta are ge-
hiago, lehen indarra izatetik laugarrena
izatera pasatu da. Emaitza horiek Pierre
Clausell Altxa Azkaine taldetik atera eta
Ur Ertsi Larrun talde propioaren zerrenda-
buru aurkeztu izanaren ondorio izan dai-
tezke. Izan ere, Clausell axuanta gisa La-

ducheren ondoan egondakoa da, baina
2013ko udan taldetik ateratzea erabaki
zuen. Hala, hauteskunde hauetan botoak
banatu egin dira bi talde hauen artean. Ez
hori bakarrik, Denen Geroa taldea indart-
su agertu da, boto kopuru altua eskura-
tuz. Anita Lacarraren Ideki taldea hirugar-
ren indarra izan da. 2008an baino boto
gehiago eskuratu ditu, baina lehenbiziko
itzulitik bigarrenera boto batzuk galduz.

SENPEREN SORPRESA
Ustekabean,azkenhiruagintalditanna-

gusigoa izanduenElgarrekin taldeakagin-
tea galdu du eta Pierre Marie Nousbau-
men Agir Autrement taldeak irabazi ditu
bozak.Lehen itzulianElgarrekin taldeagai-
lendu zen, Dominique Idiart zerrendabu-
ru zela eta aurreikuspenek auzapeza be-
ra izanen zela zioten. Baina bigarren itzu-
lian Nousbaum nagusitu da 87 botoko al-
dearekin, eta beraz, berak eskuratu du
aginte makila. Jean François Bederede-
ren Senpere Bai taldeak ere bigarren itzu-
lian lehenbizikoan baino 117 boto guttia-
go eskuratu ditu eta aulki bat galdu du
herriko kontseiluan.

PARTEHARTZE ALTUA
2008ko joerari jarraituz, Saran, Senpe-

ren eta Azkainen partehartzea haundia
izanda.Saran%79,97koa izanda (2008an
%77,10koa izan zen), Senperen%76,87-
koa (2008an %76,73) eta Azkainen izan
da hiru herrietan altuena, %80,54koa
(2008an %79,70).

BOZAK AZKAINE, SARA ETA SENPEREN
Saran Laborderen taldea aise gailendu
da lehen itzulian. Senperen, ustekabean,
Pierre Marie Nousbaumek irabazi ditu
hauteskundeak. Azkainen Jean-Louis
Fournierren Denen Geroa nagusitu da.

BIGARREN ITZULIKO EMAITZAK
Denen Geroa (J. L. Fournier) 1 335 boto %47,44 20
Ur Ertsi Larrun (P. Clausell) 581 boto %20,64 3
Ideki (A. Lacarra) 507 boto %18,01 2
Altxa Azkaine (J. L. Laduche) 391 boto %13,89 2
Partehartzea 2 864 boto %80,54
Abstentzioa 692 boto %19,46
Zuriak eta baliogabeak 50 boto %1,75

Zentsoa: 3 556
Hautetsiak Herriko Kontseiluan: 27
Hautetsiak Hiri Elkargoan: 3

AZKAINE

Hiri Elkargoko ordezkariak: Jean-Louis Fournier, Bénédicte
Luberriaga eta Pascal Peyreblanque.

Sara Zain (J. P. Laborde) 1 133 boto %75,63 21
Har Hitza (M. Guerendiain) 365 boto %24,37 2
Partehartzea 1 573 boto %79,97
Abstentzioa 394 boto %20,03
Zuriak eta baliogabeak 75 boto %4,77

Zentsoa: 1 967
Hautetsiak Herriko Kontseiluan: 23
Hautetsiak Hiri Elkargoan: 3

SARA

Hiri Elkargoko ordezkariak: Jean Baptiste Laborde, Marie
Hélène Oronoz eta Henri Dutournier (Sara Zain).

LEHEN ITZULIKO EMAITZAK

Denen Geroa (J. L. Fournier) 1 182 boto %42,20
Ur Ertsi Larrun (P. Clausell) 575 boto %20,53
Ideki (A. Lacarra) 523 boto %18,67
Altxa Azkaine (J. L. Laduche) 521 boto %18,60
Partehartzea 2 870 boto %80,71
Abstentzioa 686 boto %19,29
Zuriak eta baliogabeak 69 boto %2,40

Jean-Louis FOURNIER
(Denen Geroa)

BIGARREN ITZULIKO EMAITZAK

Agir Autr.(P. M. Nousbaum) 1 542 boto %45,27 22
Elgarrekin (D. Idiart) 1 455 boto %42,71 6
Senpere Bai (J. F. Bederede) 409 boto %12,00 1
Partehartzea 3 460 boto %76,87
Abstentzioa 1 041 boto %23,13
Zuriak eta baliogabeak 54 boto %1,56

Zentsoa: 4 501
Hautetsiak Herriko Kontseiluan: 29
Hautetsiak Hiri Elkargoan: 4

SENPERE

Hiri Elkargoko ordezkariak: Pierre-Marie Nousbaum, Sandra
Lissardy, Benoît Estaynou eta Dominique Idiart.

LEHEN ITZULIKO EMAITZAK

Elgarrekin (D. Idiart) 1 389 boto %43,69
Agir Autrement (P. M. Nousbaum) 1 264 boto %39,76
Senpere Bai (J. F. Bederede) 526 boto %16,55
Partehartzea 3 295 boto %73,21
Abstentzioa 1 206 boto %26,79
Zuriak eta baliogabeak 116 boto %3,52

Pierre Marie NOUSBAUM
(Agir Autrement)

Jean-Baptiste LABORDE
(Sara Zain)



Bigarren
itzulian erabaki
da

Franck DOLOSOR
Senperek auzapez

berria du baina lerro
hauek idatzi zirelarik ez
zen bere izena ezagu-
tzenorainomartxoaren
30eko bigarren itzulia
ez baitzen egina. Izan
ere, martxoaren 23ko
lehen itzuliannehork ez
zuen gehiengo osorik
erdietsi Senperen. Le-
hian ziren hiru zerren-
den artean Dominique
Idiartenzerrenda idekia
izan zen bozkatuena
%43,6eta1389boz lor-
tuta,hauda2008anbai-
no 9 puntu gutiago eta
193 boz gutiago. Biga-
rren tokian PierreMarie
Nousbaumen zerrenda
idekia sai lkatu zen
%39,67eta1264boze-
kin, duela sei urte bai-
no 7,8 puntu gehiago
eta308bozgehiagoes-
kuratuta.Azkenik, Jean
François Bedereden
ezkerabertzalearenze-
rrendak ere emaitzak
hobetu zituen 64 boz

berri lortuz (526bozeta
%16.55),hauda2008an
baino puntu bat pasa
gehiago. Lehen itzulian
%10eko muga gaindi-
tu eta, hiru zerrendek
parte hartubehar zuten
bigarren hauteskunde-
an. Sei urtez, absten-
tzioa handitu da lehen
itzulian: %27 aurten,
2008an baino kasik 4
puntu gehiago.
Herriko bozak egin

baino egun batzuk le-
henago Christine Be-
ssonart-ek«hurbiltasu-
na eta pazientzia izatea

gomendatu» zien hau-
tetsi berriei TTIPI TTA-
PAri egin zion adie-
razpenean.1983tikhau-
tetsi eta 2001etik Sen-
perekoauzapez izanda
zentrista eta duela hila-
bate batzuk deliberatu
zuen kargua uztea. Be-
reustez,baitezpadakoa
da hurbiltasuna izatea
herritarrekinetadenbo-
raberean jakinbeharda
agendaongiprestatzen
denbora izan, lan guzi-
ak egin eta baita bizi
pertsonalean atseden
pixka bat hartzekomo-

dua izateko.Bessonart-
en ustez auzapez be-
rriak «Senpere eta sen-
pertarrentzat lan egin»
beharko du eta baita
Hego Lapurdiko hirigu-
nean ere, gero eta es-
kumen gehiago dituen
65.000 herritarren ba-
tasunean. Bertan ez
omen da indarrez joka-
tu behar, bertze herrie-
takohautetsiekinelkar-
laneanaritzekogomen-
dioa egin die, «egune-
ro formatu behar da
errespetua lortuetaproi-
ektuak aitzinarazteko.
Christine Bessonartek
azken lanak egin ditu
egun hauetan auzapez
gisa eta baita hirigune-
koordezkaribezalaere.
Azken proiektuen arte-
an: hilerriaren parean
eraiki den belaunaldien
arteko etxebizitza eta
arraina izozteko saila-
ren sortzea Hego La-
purdikoherri elkargoan.
Badoa herriko etxe-

tik baina ez du bazter-
tzen bertze hauteskun-
deetan parte hartzea,
menturaz 2015ean egi-
nendirenkantonamen-
duetako bozetan.
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SENPERE

GIZARTEA � LEHEN ITZULIAN DOMINIQUE IDIART-EN ZERRENDA IREKIA IZAN ZEN BOZKATUENA

Auzapez berriak hurbiltasuna eta
pazientzia izatea espero du Bessonart-ek

KULTURA

XVI. Hatsaren
Poesia Eguna  
ospatuko dute
igandean
Larraldean
TTIPI-TTAPA
Hatsaren Poesia 16.
Eguna ospatuko da
Senpereko Larraldean
apirilaren 6an. Bertze
urtetan bezala, Hatsa
elkarteak argitaratzen
duen olerki bilduma
aurkeztuko da 16:00e -
tan. Idazleen olerki ira-
kurketaren ondotik, Ha  -
tsa ren olerki bustiak
2014 bideo poetikoa
ere eskainiko dute. 
Bestalde, aurten ere
Olerkarien Eguna ospa-
tuko da. Apirilaren 5a
eta ekainaren 30a arte-
an, nornahik egitura de-
zake olerki ekitalditxo
bat,nonahi, pertsonal-
ki edo bere lagunekin.
Hatsa elkarteak lotura
bat egingo luke Olerka-
rien egunaren blogaren
bitartez. Olerkarien Egu-
naren ekimen honi has-
tapen bat emateko, api-
rilaren 5ean, larunbate-
an in gu ruko poesiaza-
leer elkarretaratze bat
egitea proposatu zaie
Larraldean arra tsal -
deko 5etan. «Hor be-
harbada lehen kukua-
ren kantua en tzuten
ahalko dugu. Jada nik
bi bideo poetiko propo-
satuak dira, eta olerki-
zale zonbeitek olerkiak
irakurriko dituztela hi -
tzeman dute» dio Aux-
tin Zamora, Hatsa El-
karteko kideak.

ARTXIBOKO ARGAZKIA
2001. urtetik auzapez izan da Christinne Bessonart. 
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Bozen %75a
bildu du eta
Guerendiainek
%25a

Joana GERENDIAIN
Saratarrek Battit La-

borde berriz izendatu
dute auzapeza bezala.
Erran bezala 2 zerren-
da aurkeztu dira hau-
teskunde hauetan Sara
zain Battit Labordek era-
manik eta Har hi tzaMi-
chel Guerendiainek era-
manik, lehenak bozen
%75-a bildu du eta bi-
garrenak %25-a. Battit
Laborden zerrendatik
21 hautetsi izendatuak
izan dira eta Michel Gue-
rendiainen zerrendatik
2. Hona beraz kontsei-
luko kideak: Laborde B.,

Oronoz M.H., Dutourni-
er H., Sahastume P., In-
daburu P., Soudre M.,
Arotzarena P., Mendion-
de C., Jauregui J.M.,
Londaitz A., Errando-
nea P., Devoucoux T.,
Iparraguirre F., Leiza-
goyen P., Barneix S.,
Goyenetche A., Elizal-
de M., Arribillaga M.L.,
Urbistondo M., Ague rre
S., Roudier D., Gueren-
diain M. eta Urbiston-
do J.
Saratarrak azkarki

mobilizatu dira herriko
bozentzat, 1967 boz
emai le ren  ga inean
1573k eman dute boza.

Joko berri finalak
Apirilaren 12an, la-

runbatarekin, Joko be -
rriko 4 serietako finalak
jokatuko dira polikirol-

degian. Partidak arra -
tsaldeko 2etatik goiti ha-
siko dira. Ondotik zin -
tzur bustitze bat izanen
da eta pintxoak jaten
ahalko dira. 
Sartzea partidentzat

urririk izanen da, aldiz
10 euro pagatu behar-
ko da edan eta jateko.

San Josepeko
pastiza salmentak
San Josepeko esko-

lak bi pastiza salmenta
eginen ditu apirilaren 12-
13 ko asteburuan. Le-
hena larunbatean arra -
tsaldeko 5 etatik goiti
eta bigarrena igande
goizean 8 etatik goiti.

Eskubaloiko
seniorrak bigarren
Eskubaloian, Urtxin -

txak taldeko senio rrek
matxa polita atera du-
te Escoubeseko taldea-
ren kontra, 23-11 iraba-
zi dute. Hamaika ekipa-
ko multzoan bigarren
sailkatu dira.
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SARA

HERRIKO ETXEKO HAUTESKUNDEAK �

Battit Laborde
izanen da berriz
ere auzapez

ARGAZKIA: SARAKO HERRIKO ETXEAK UTZIA

Defibrilatorea opari hartu du Herriko Etxeak
Herriko Groupama kutxako Pantxoa Sain Esteben presidentak eta administra-
zio kontseiluak 1.500 euro balio dituen defibriladorea subentzionatu dio Herri-
ko Etxeari. Plaza inguruan ezarriko dute, Herriko Etxearen horma batean, far-
maziatik hurbil. Tresna honen erabilerari buruzko formakuntza eta komunika-
zio plangintza egiteko asmoa ere bada. Argazkian, Battit Laborde alkateare-
kin, Pierre Olano, Jean-Michel Jauregi eta Pantxoa Saint Esteben ageri dira.

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

XII. URTEURRENA

Udaberriak bizia ekarriz
Zure askatasun modua gogoratzen du

Zure ametsak buruan izanik
Zure indarra guria egiten dugu.

ZURE FAMILIA
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HERIOTZAK
Maria Dolores Bidegain Dorremotz,
Biarritzekoa, otsailaren 23an, 63 urte.
Leonita Garaikoetxea Aintziart,
Arraiozkoa, martxoaren 14an, 87 urte.
Martin Ibarrola Zabala, Arantzakoa,
martxoaren 16an, 82 urte.
Rafael Isasi Ubiria, Doneztebekoa, mar-
txoaren 24an, 64 urte.
Battit Errandonea, Sarakoa, martxoa-
ren 10ean, 79 urte.
Ignacio Etxegarai Zozaia, Lesakakoa,
martxoaren 26an, 73 urte.
Petra Arzuaga Saldias, Doneztebe-
Saldiaskoa, martxoaren 27an, 81 urte.

Olaia Mariñelarena Irisarri, Legasa-
koa, otsailaren 26an.
Alessandra Da Costa Silva, Lesaka-
koa, martxoaren 16an.
Endara Larzabal Arriola, Sunbillakoa,
martxoaren 22an.
Bryan Orellana Peñaranda, Legasa-
koa, martxoaren 8an.
Nerea Goyheneix Béan, Sarakoa, mar-
txoaren 11n.
Noa Perugorria, Sarakoa, martxoaren
14ean.
Maiana Gorosurreta, Sarakoa, mar-
txoaren 17an.
Udane Garmendia Irigoien, Arantza-
koa, martxoaren 20an.

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

EZKONTZAK
Ugutz Zelaieta Fernandez eta Ahie-
lene Urriza Otxoteko, Oizkoa eta Le-
sakakoa, martxoaren 14an.

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

SORTZEAK

.

Fidel
ALZUGARAI ALZUGUREN

FaIDEL

II. URTEURRENA
Iruñean, 2012ko apirilaren 6an

Itzalak ginen
argia zara

beti bihotzean

Bere aldeko meza apirilaren 6an, 
goizeko 11:00etan, Altzateko Elizan

ZURE FAMILIA

Leonita Garaikoetxea
Mila esker eman diguzun guztiarengatik.

Zure istorio, goxotasun eta bizipenek 
dizdira egiten jarraituko dute herri 

inguruko lareen askatasunean. 
Familiak ondoan egon direnei eskertzen die.

Arraiozen, 2014/03/14

Carmen 
LARRABURU GAZTANBIDE

Narbarten, 2014ko martxoaren 8an
Ama, amatxi, amatxi-xarra,

gure ondotik juan zara,
baina gure barruan betiko egonen zara.

Zure xokua hustu da
baina izar handi bat zeruan piztu da.
Denei maitatu eta denek maitatua

zure familiaz inguratua, 
seme-alaben eskutik hartua

horrela izan zen zure azken ordua

BETIKO GURE BIHOTZEAN, MAITE ZAITUGU!
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Xala eta Jon
Apezetxea
pilotariak izan
ziren sari
banaketan

TTIPI-TTAPA
Bortzirietako eskuz

banakako hamahiruga -
rren pilota txapelketa-
ko finalak martxoaren
23an  jokatu zituzten Le-
sakako udal pilotaleku-
an. Zazpi kategoria tti-
kienetakoak bai behini-
pein, gazte mailakoa
bezperen jokatu baitzu-
ten Berako Eztegara pi-
lotalekuan Gure Txo-
koako Ander Errando-
neak eta Iñigo Martine-
zek.
Ttikien kategorian, Le-
sakako Arkupeko Josu
Etxepetelekuk 18 eta 9
irabazi zion Berako Gu-

re Txokoako Andoni La-
torreri.
Umeak Bmailan, Arku-
peko Oihan Etxeberri-
ak 18 eta 8 irabazi zion
Eloi Sanchez taldeki-
deari.

Umeak Amailan,  Unai
Amiano irundarrak 18
eta 13 irabazi zion Gu-
re Txokoako Jon Pago-
lari.
Kimuak B mailan, Ar-
kupeko Asier Larraldek

18 eta 7 irabazi zion Iker
Etxebeste irunda rrari.
Kimuak Amailan, Txa-
rutako Asier Ballarenak
18 eta 12 irabazi zion
Gure Txokoako Asier
Telletxeari.

Haurrenkategorian, Ur-
ruñako Jon Biscoubyk
18 eta 14 irabazi zion
Aritz Lekuona sarata -
rrari. 
Kadetetan, Bixente La-
fitte azkaindarrak 22 eta
14 irabazi zion Unai Iri-
barren saratarrari.
Bezperan, gazte mai-
lako finala jokatu zuten
Berako Eztegara pilo-
talekuan Gure Txokoa-
ko Ander Errandoneak
eta Iñigo Martinezek. E -
rrandonea nagusitu zen,
22-10.
Finalen ondotik, sa-

ri banaketen txanda izan
zen. Bortziriak pilota el-
karteko ordezkariekin
batera, Maider Arrie ta
Lesakako kultur eta ki-
rol zinegotzia eta Jon
Apezetxea eta Xala pi-
lotari profesionalak ari-
tu ziren sariak eta txa-
pelak banatzen. 

PILOTA � GAZTE MAILAKOA BERAN ETA GAINERAKO ZAZPIAK LESAKAN

Bortzirietako buruz buruko XIII.
txapelketaren finalak jokatu dituzte

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Kadete mailan, Bixente Lafitte azkaindarrak irabazi egin zion Unai Iribarren saratarrari.

Abuztuaren
2an jokatuko
da finala Oizen

TTIPI-TTAPA
Martxoaren azken

asteburuan abiatu da
Baztan-Errekako Laxoa
txapelketaren hogeita
hamabosgarren edizioa.
Hamar talde ariko dira
aurtengoan, 4 Donezte-
bekoak, 3 Arraiozkoak,
2 Iruritakoak eta Oizkoa.
Finala abuztuaren 2an
jokatuko da Oizen.

Bi multzotan bana-
tuta ariko dira taldeak.
A multzoan bortz talde
izanen dira: Doneztebe
A gaur egungo txapel-
duna (Pascual Bertiz,
Koldo Legarra, Javier
Bertiz eta Jokin Arraz -
toa), Doneztebe C (Unai
Sapuppo, Josu Juane-
na, Xabier Ibarrola eta
Joseba Grazenea), Iru-
rita A (Joseba Urtasun,
Oscar Urrutia, Iñaki
Etxan di eta Miguel Bi-
degain), Doneztebe B
(Asier Mutuberria, Ja -

vier Almandoz, Bittor
Men diburu eta Juan Te -
lletxea) eta Arraioz C
(Xabier Bengoetxea,
Daniel Saldias, Miguel
Maritorena eta Sergio
Navarro).
B multzoan ariko di-

ra bertze bortz taldeak:
Arraioz A (Iñaki Mihura,
Jon Gamio, Asier Zubi-
garai eta Jesus Mari
Laurnagarai), Donezte-
be D (Ramontxo Etxe -
beste, Jon Apeztegia,
Aritz Baleztena eta Jo-
seba Juanena), Arraioz

B (Mikel Mindegia, Xa-
bier Mihura, Aritz Alun-
da eta Xabier Maritore-
na), Irurita B (Xabi Bar-
berena, Gorka Urtasun,
Jagoba Ramos eta Ego-
itz Prim) eta Oiz ((Iker
Bereau, Lander Men-
diola, Ugutz Zelaieta eta
Iñaki Mendiola).

Multzo bakoitzeko
lau lehenbizikoek final
laurdenak jokatuko di-
tuzte ekainaren 21 eta
28an eta uztai laren
5ean; irabazleek fina-
laurrekoak uztailaren 12,
19 eta 26an eta finala
Oizko plazan jokatuko
da abuztuaren 2an.

PILOTA � BAZTAN-ERREKAKO 35. EDIZIOA

Hamar laukote hasi dira
laxoa txapelketan

ARTXIBOKO ARGAZKIA
Iaz finala Donezteben jokatu zen. Aurten, Oizen izanen da.
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Izen emateko
epea ireki eta
bortz orduz
bete zen

TTIPI-TTAPA
Berako X. Mendi Ma-

ratoi Erdia–VIII. Ibardin-
go Saria apirilaren 13an
jokatuko da. 525 dort-
sal jarri zituen eskura-
gai lasterketa antola -
tzeaz arduratzen den
Manttale Mendi Laster-
keta Taldeak, Agerra
Mendi Taldearekin eta
Gure Txokoa elkartea-
rekin batera. Egun be-
rean, bortz orduz denak
agortu ziren eta  itxa ron
zerrenda ireki behar izan
zen.
Berako lasterketako

ibilbideak ez du aldake-
tarik izanen, 21 kilome -
troko distantzian, 2.714
metroko desnibel me-
tatua gainditu beharko
dute korrikalariek. 9,7

kilometro malda goiti
izanen dira eta 10,9 km
beheiti. Gehienezko
igoera portzentajea
%45ekoa da. 
Parte-hartzaileen ar-

tean, Didier Zagoren
presentzia azpimarratu
behar da, azken bost
ediziotako garailea ha-

in zuzen ere, baita Oier
Ariznabarretarena, iaz
bigarren izandakoa edo-
ta Aitziber Ibarbia eta
Laura Sola, iaz bigarren
eta hirugarren. Oihana
Kortazar azken ira-
bazlea, ez da irteeran
egongo aurten, haurdun
bait dago. Inskripzio zer-

rendan, Hektor Llanos
triatleta arabarra ageri
da, edo Endika Gartzia,
2012an Nafarroako ko-
pako txapelduna, eta
Iker Oliveri hondarribi-
tarra Lezo-Jaizkibel-Le-
zon eta Donibane Lo-
hitzune-Hondarribia las-
terketan garailea.

KIROLA | 45

MENDI LASTERKETAK � APIRILAREN 13AN

500 kirolaritik goiti izanen dira
Berako X. Mendi Maratoi Erdian

ARTXIBOKO ARGAZKIA
Korrikalariek zaleen babesa izanen dute aurten ere.

TTIPI-TTAPA
Berako Mendi Mara-

toi Erdiak hamargarren
urteurrena betetzen du-
en honetan, Manttalek
hainbat ekitaldi antola-
tu ditu Beran apirilaren
12an. 
Batetik Eskalada

Txapelketa bat izanen
da; Altzateko frontoia-
ren atzeko paretan, Zia
errekaren bazterrean, bi
ibilbide berdin ekipatu-
ko dira eta azkartasu-

nezko lehia bat izanen
da. Edozeinek parte har-
tu ahal izango du, fede-
ratua egon edo ez. Txa-
pelketan parte hartzen
duen orok 3 alditan sa-
iatzeko aukera izango
du, binakako saioetan
eta denbora hoberenak
izango dira kontutan
hartuak. Hortik aterako
da azken txanpako es-
kalatzaile hoberenen tal-
dea eta irabazlea iza-
nen dena. 

Izen emateak egune-
an bertan egingo dira
Rikardo Baroja eskola-
ko arkupeetan 13:00 eta
15:00 bitartean eta hel-
duek, 5 euro ordaindu
beharko dituzute, 7 eu-
ro federatu gabekoek
eta 17 urtez azpikoek
berriz, 3 euro. Katego-
ria nagusiko lehen hiru
gizon eta emakumeen -
tzat,  150, 100 eta 50 eu-
roko dirusaria izango da
eta 17 urtez azpikoen -

tzat berriz, 100, 75 eta
35 euro koa. Material
zozketa ere eginen da
partehartzaileen artean.
Sailkapen probak

15:30etik aitzinera eta
finala 19:00ak inguruan
jokatuko da.

MENDI MARATOI ERDIAREN BEZPERAN

Beran abiadura eskalada
txapelketa ere jokatuko da 

UTZITAKO ARGAZKIA
Abiadura eskaladan.

TXIRRINDULARITZA

Euskal Herriko
Itzulia gurean
ibiliko da 
egunotan

TTIPI-TTAPA
Euskal Herriko 54. Txi -
rrindularitza Itzulia egi-
nen da heldu de nas-
tean eta sei etapeta-
tik bi eskualdeko er-
repidetan barna iga-
roko dira.
Apirilaren 8an, astear-
teko etapak Ordizia eta
Dantxarinea lotuko di-
tu (155,8 km) eta Lei -
tzatik sartuko da es-
kualdera. Usategieta-
ko gainetik (2. maila-
koa) Malerreka eta
Sunbillan barna, Bor -
tzir ietan sartu eta
Igantziko Piedadeko
gaina (3. maila) eta
Etxa larko Lizaieta (1.
maila) igoko dituzte,
Sara eta Berruet Ben-
tan barna, Zugaramur-
di, Urdazubi eta Ain-
hoan sartuko dira eta
berriz ere Sara eta Ber-
ruet bentan barna
Dantxarinean helmu-
garatuko dira, 17:00
aldera.
Biharamunean Urda-
zubi eta Gasteiz arte-
an ibiliko dira txirrin-
dulariak (194,5 km).
Urdazubitik 12:15ean
abiatu eta Otsondon
barna (2. maila) Bazta-
nen sartuko dira. Eli-
zondo, Irurita eta Oro-
noz-Mugairitik pasatu
ondotik, Belateko gai-
netik (2. maila) Ultza-
ma eta Sakanara joa-
nen dira, handik Gas-
teizerako bidea har -
tzeko.
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Erakusketak
AMAIUR
‘Berdintasuna eta
maskulinitate berriak’

Apirilaren 14ra arte
argazkiak elkartean.

IRURITA
‘Baztan’ filmari buruz
Apirilaren 17an Jaure-
gian (18:00-20:00).

ELIZONDO
Birziklatuz ikastaroko
ikasleen lanak
Apirilaren 8ra arte
Arizkunenean.

BERA
‘Lagun askeak’
Apirilaren 15etik
maia tzaren 4ra 10:00-
12:00 eta 16:00-19:00
Kultur Etxean.

Solasaldiak
ARIZKUN
Guraso eskola

Apirilaren 10ean Per -
tsonalitatea edo izateko
modua: Zerk eragiten
du? Nola eraikitzen da?
17:00etan eskolan.

ELIZONDO
Eztabaida saioa

Apirilaren 12an Nola-
ko Baztan nahi dugu?
Arizkunenean (10:00).

ETXALAR
Jakoba Errekondorekin
Apirilaren 5ean Larra-
buruan 16:00etan.

ZUBIETA
Literatur solasaldia

Apirilaren 3an Garbiñe
Ubedaren Hobe Isilik
 liburuaz estalpean
19:00etan. 

LEITZA
Bizitokiren eskutik

Apirilaren 3an Bizitoki,
euskal eskola alternati-
bo bat naturan Ateka-
beltzen 19:00etan. 

Lehiaketak
BAZTAN
Baztandarren Bil tza rre -
ko kartel lehiaketa
Apirilaren 11ra arte
aur kez daitezke Elizon-
doko Kultur Etxean.

BERA
Baztan-Bidasoko XXVII.
Bertsopaper lehiaketa
Maiatzaren 21era arte
aur kez daitezke lanak
Kultur Etxean.

Orri marka lehiaketa
Apirilaren 11ra arte
aur kez daitezke lanak
Herri Liburutegian.

Tailerrak
LESAKA
Euskararen
arnasguneei buruz 

Apirilaren 2 eta 9an
Kultur Etxean (18:30).

ETXALAR
Biodantza tailerra 
Apirilaren 5ean
11:00etatik 13:00etara.

BERA
Hip-hop ikastaroa 
LH eta DBHkoentzat

Apirilaren 22tik 25era
Izena apirilaren 10era
arte, 012ra deituz.

Antzerkiak
IRURITA
Helduentzako antzerkia 

Apirilaren 13an Kola-
kola eta barea Gizarte
Bilgunean 19:00etan. 

BERA
‘Esperando a la inglesa’ 

Apirilaren 6an Kultur
Etxean 18:30ean.

ZUGARRAMURDI
Titiriteroen Topaketa

Apirilaren 5ean Ere ke
ErreMuseoan (11:00),
Pira tak ikuskizuna ka -
rrikan (13:00), Cuentos
de la buena sombra
Museoan (17:00) eta
Basoko ipuin ttipiak es-
kolako plazan (19:00)
Apirilaren 6an Telei-
puinak eskolako plazan
(12:00) eta Barne iluna
Museoan (13:00).

Zinema
DONEZTEBE
Denboraldi bukaera
Apirilaren 13an Txori-
buruak 16:30ean eta
Las Brujas de Zugarra-
murdi 18:30ean. 

IRURITA
‘Baztan’ filma ikusgai
Apirilaren 18, 19 eta
20an Jauregiko lorate-
gian, 20:00etan.

Ikus-
entzunezkoak
LESAKA
‘Kea ez da hain urdina’ 
Apirilaren 5ean Kultur
Etxean 20:00etan.

Jardunaldiak
LESAKA
Bortzirietako VII.
Ezintasunaren saioak
Apirilaren 9an Kultur
Etxean. 

Ikuskizunak
ARANTZA
Pirritx, Porrotx eta
Marimotots 

SENPERE | 2014.04.06
Hatsaren Poesia Egunaren
16. edizioa Larraldean

Urteroko hitzorduarekin segituz,
Hatsaren Poesia Eguna antolatu 
du Hatsa Elkarteak Senperen.
Bertzeak bertze, ur teko olerki
bilduma aurkeztuko du.

Ospakizunak

LEITZA | 2014.04
Atekabeltz Herriguneko pesta
apiril hasieran

Hitzaldiak, umeentzako jokoak,
ikuskizunak, kontzertuak... Apiri-
leko lehen egunetarako hainbat
ekitaldi prestatu dituzte Atekabeltz
Herriguneko pestaren harira.

Ospakizunak

ZUGARRAMURDI | 2014.04.05-06
Titiriteroen topaketa
asteburuan

Ekitaldi saila prestatu dituzte Zu-
garramurdin astehondar hone-
tan eginen den Titiriteroen To-
paketa dela eta. Bertze behin ere
ez da animaziorik faltako.

Ospakizunak

apirilak 3 - 17

PROPOSAMENA
LESAKA
Bardoak finala
apirilaren 12an

Bardoak Nafarroako
taldekako bertso
 ekimenaren aurtengo
edizioa gailurrera
 ailegatzear dago, ate
joka baitugu finala.
Apirilaren 12an 
Lesakako frontoian
izanen da eta
17:00etatik  aitzinera
hiru talde, bederatzi
 ber tsolari, ariko dira
nor baino nor. Bertso
 saioaren ondotik triki-
poteoa eta  afaria ere
izanen dira Lesakan. 

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Apirilaren 5ean
18:00etan frontoian.

LEITZA
‘Leihotik mundura’

Apirilaren 6an
17:00etan zineman.

BAIGORRI
Dantza emanaldia

Apirilaren 12an Ukra-
niako dantzarien saioa
plaza xokon (21:00).

Ospakizunak
LARRAINTZAR
Ultzama-Baztan Errugbi
Taldearen besta 
Apirilaren 5ean.

SENPERE
Hatsaren Poesia Eguna 
Apirilaren 6an
Larraldean.

BERA
Enaitzen aldeko 
pilota jaialdia 
Apirilaren 11n.

ZUGARRAMURDI
Titiriteroen topaketa 
Apirilaren 5 eta 6an.

BAIGORRI
Presoen gaualdia
Apirilaren 11n Bixen-
tainean. 

Azokak
ITUREN
Artisau eta lanbide
azoka 
Apirilaren 13an
 plazan.

ELIZONDO
Bertako produktuak
Apirilaren 19an
 plazan, 10:00-14:00.

Bertsoak
ELIZONDO
Bertso musikatuak 
Apirilaren 6an Arizku-
nenean 19:00etan.

LESAKA
Bardoak finala
Apirilaren 12an fron -

Euskal Herriko Ikastolen Elkartea eta Labayru
Ikastegia aspalditik ari dira elkarlanean Euskal

Herriko kultur ondarea eta egutegiko tradizioa azter-
tu eta hurrengo belaunaldiei transmititzeko. Lanki-
detza horretatik Urte-sasoiak izeneko egitasmoa
sortu zen 1997-2000 bitartean; urte bakoitzean ur-
teko sasoi bati buruzko lana argitaratuta. Orduan
sortutako materialak hiru euskarritan argitaratu zi-
ren: bideo, audio eta liburu formatuan. Orain, be -
rriz, helburu berarekin  Internetera egin dute salto
euskal ohituren in guruko irudiak, musika eta tes-
tuak bilduz. Lau urtaroen arabera, herri egutegian
urte osoan egiten diren ospakizun tradizionalen
bilduma osatu dute. Oles ta oles (Eguberriei begira -
ko  besta egunak), Hou Pitxu hou! (inauterien ingu -
ruan), Txulifrina eta arrosa (udaberri eta udako  os -
pakizunak), eta Pinpirin eta Florian (udazkeneko
bestak) dira urtaroei eman dizkieten izenak. Eus-
karaz, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez dago .

Silexdu izena Oreka TX taldearen hirugarren dis-
koak. Harrizko txalaparta erabiliz egin dute, eta

Kalakan eta Alos Quartet laukotearen kolaborazioak 
izan dituzte zenbait kantatan. Tentuz, mimoz egin
dute aurkezpenerako prestaketa, eta sei urte be-
har izan dituzte lan berria ateratzeko. 15 kanta be -
rri biltzen ditu; Ilargi lore, Baloreak eta Mari kana-
ki, bertzeak bertze. Ezaugarri bi aipagarri: txala-
partan material berriak erabiltzen jarraitzen dute.
Kostaldean bildu eta afinaturiko arbel-harriak, eta
makila modura banbu kanabera bi. Diskoaren bi-
garren ezaugarria, taldelanean sortutako soinua
dela. Silex harria zorroztuz eta afinatuz, txalapar-
tari eta musikariak izan dira. Silex diskoak Herrit-
mo ikuskizunaren kanta gehienak batzen ditu. Ikus-
kizun horretan Kukairen dantza eta herri kiroleta-
ko soinuak sartu dituzte. 

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Baga-biga, 2014

Silex

Musika

OREKA TX

Urtaro bakoitzeko 
ospakizunen bilduma

Internet

WWW.URTESASOIAK.COM

Abisalia Asier Serranoren unibertso literario-
an irla berri bat da. Euskal literaturan ez-le-

ku berri  bat. Idazle eibartarraren sor-marka diren
eta bere literaturan inoiz erabat agortu gabe azal-
berritzen diren Loreleiren eta hiri gorriaren azken
gordelekua. Pertsonaien ordoki abisaletara jais-
teko, Serra nok ipuinek beren baitan dituzten tek-
nika guztiak erabiltzen ditu. Literaturaren pultsio
poetikoari esker, indar handiko irudi estetikoak
sortzen ditu, baina bere hitzen oihartzuna hara-
tago doa: lur honetan edo lur honen sakonean
baino are sakonago dagoen bertze batean bizi
garen gizakion bulkadez galdetzea du helburu.
Unibertso berria ernalduko dugu izara azpian,
Abisalia izenekoa, adibidez. Lurrikara etengabe-
ak sortuko ditugu eta besarkadek aldiro eskatu-
ko dute atseden, baina ez gara osatzen dugun
penintsulaz bereiziko.Txalaparta, 2014

Abisalia

Liburua

ASIER SERRANO

toian, 17:00etan. On-
dotik trikipoteoa eta
afaria.

Kantak
OIZ
Malerreka kantuz
Apirilaren 5ean plaza-
tik 12:00etan abiatuta.

Kontzertuak
DONEZTEBE
Mendi abesbatzaren
kontzertua  
Apirilaren 4an
20:00etan elizan.

LARRAINTZAR
Ultzama-Baztan Errugbi
Taldearen besta  
Apirilaren 5ean Triki-
dantz, Ufestuek, The
Baserritars, Txarraos
Txilapastrosos, DJak...

LEITZA
Atekabeltz
herrigunearen pesta
Apirilaren 5ean
22:30etik aurrera Mu -
xubeltza, Damba,
Glaukona eta DJ Bull. 

ELIZONDO
Ongintzako opera
kontzertua   
Apirilaren 5ean
20:00etan parrokian.

Musika entzunaldiak 
Apirilaren 14, 15 eta
16an Baztango Musika
Eskolako ikasleak Ariz -
kunenean 17:00etan.

BERA
Irungo musika
eskolako soka orkestra  
Apirilaren 8an Kultur
Etxean 18:30ean.

Mendi ibilaldiak
BAZTAN
Mendigoizaleen
irteerak

Apirilaren 6an Baigo -
rri-Auza-Erratzu,
07:00etan abiatuta.
Apirilaren 6an Elizon-
do-Hondarribia,
06:00etan abiatuta. 
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ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

LEITZALDEA ETA IN-
GURUAK. Etxebizitza
errentan hartuko nuke
Leitzaldean. Herri ttipi ba-
tean  e re  ba i .  � 615
732393.

ETXEBIZITZAK
konpartitzeko

BERA. Pisua konparti -
tze ko neska bat behar
da. Arduratsua eta erre -
tzai lea ez dena. Berako
toki lasaian tokatua. Pi-
sua egoera onean. �662
585965.

SARRIGUREN. Pertso-
na langile bat behar da
pisua konpartitzeko. Hi-
labetean 220 euro. �628
199447.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

BORTZIRIAK. Martxan
dagoen pabiloi industria-
la salgai. 500 m2. Auke-
ra ona. �948 630552.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko

BERA. Zalaingo indus-
trialdean nabe bat erren-
tan  emateko .  � 618
962661.

LURRAK/ORUBEAK
salgai

IGANTZI. 2.525 m2ko lur
eremua salgai, herrigu-
nean. Hegoaldera orien-
tatua. Prezio ona. �609
708797.

IRUN. Erdialdean pisua
salgai, 60m2, guztiz be-
rritua, 2 logela, igogailua,
hegoaldera ematen due-
na, oso polita. 156.000
euro. �653 749554.
ARESO. Sastizar base-
rr i- landetxea salgai,
25.000 m2ko lur eremua-
rekin. �649 707584.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

ARANTZA. Pisua erren-
tan emateko. 3 logela,
komuna, egongela eta
sukaldea. �664 724553.

BERA. Agerra auzoan pi-
sua errentan emateko.
Mobleztatua. Hiru loge-
la, berogailuarekin. �659
963960.

tz iz  ek ipatua.  � 665
716126/ 685 727560.
DONEZTEBE. Zazpigu-
rutze auzoan pisua erren-
tan emateko. 1.go soali-
rua. 100 m2, 2 bainuge-
la, 3 logela, sukaldea eta
egongela. Igogailua eta
berogailua. 410 euro.
�615 756282.
ELIZONDO. Paularena
karrikan pisua errentan
emateko. 2 logela eta
egongelarekin. Moblez-
tatua. �679 613201/ 948
580081.
ELIZONDO. Pisua erren-
tan eman edo saltzeko.
3 logela, sukaldea, tras-
telekua, komuna, janto-
kia eta 2 balkoi. �620
778953 (deitu eguerditan
13:00-14:30 edo gauez).
LESAKA. Pisua errentan
emateko. 90 m2, guztiz
egokitua eta hornitua, 3
logela, eguzkitsua, gasa,
berokuntza eta kalitate-
ko leihoekin. Frontoi on-
doan. �670 754034.

IRUÑEA. Mendebaldea
auzoan, Benjamin de Tu-
dela kalean, pisua erren-
tan emateko. 3 logela, 2
komun, sukaldea, egon-
gela, terraza, trastekua
eta garaje plazarekin. Ka-
lefakzioa indibiduala du,
gas naturalakin. �628
581031 (gauez deitu).

IRUÑEA. Arrosadia au-
zoan mobleztatutako pi-
sua errentan emateko.
Hiru logela, komuna, su-
kaldea, egongela, bal-
koia, trastelekua eta igo-
gailua. Berogailu zentra-
la. �610 346651 (deitu
arra tsaldez eta gauez).

BERA. Pisua errentan
emateko. 4 logela, egon-
gela, sukaldea eta 2 bai-
nugela. Igogailuarekin.
�620 028625.

BERA. Altzateko Plazan
pisua errentan emateko.
Igogailuarekin, 3 logela,
egongela, sukalde zaba-
la eta berogailua. Guz -

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI.
Etxe  bizitza salgai, mo-
bleztatua dago. Berogai-
lua, igogailua eta traste-
lekuarekin. 16 milioi Pta/
100.000 €. �948 585036.

ERATSUN. Hiru borda
salgai, lur eremuarekin.
�943 217817.
BERA .  Her r i  e rd ian
110m2 ko pisua salgai.
Igogailuarekin. 25 m2ko
terraza hegoaldera begi-
ra. Prezio berria. �948
630552.
BERA. Familia bakarre-
ko etxea salgai, 6.000
m2ko lur eremuarekin.
Egoera ezin hobean.
�948 630552.

DONEZTEBE. 92m2ko
pisua salgai. 3 logela, 2
bainugela, 2 balkoi, igo-
gailua eta berogailua.
Egoera onean. Moblezta -
tua. Bizitzera sartzeko
prest. �678 633562.
ETXALAR. Borda bere
lur eremu eta baimena-
rek i n  sa lga i .  � 661
121540.

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.net edo www.ttipi.net

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZE KO 8€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 10€

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta 
INTERNETen hilabete batez agertuko da 

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 56 0703304329 kontuan

TTIPI-TTAPAk ez du bere gain hartzen argitaratuak diren iragarkien ondorioz 
sortzen ahal diren operazioen erantzukizunik

BAZTAN, BIDASOA, 
ULTZAMA eta 
IPARRALDEAN  
- Pisuak, apartamentuak,

partzelak, baserriak,
bordak, lokal komertzia-
lak eta nabeak salgai.

IPARRALDE eta 
BIDASOA alderdietan
- Eskaintzagatik base-

rriak, bordak eta
lurrak behar ditugu.

URDAZUBI
- Etxe berri bat salgai,

mobleztatua. 2000
m2ko lursailarekin.

DONEZTEBE
- Aukera: 102 m2ko

pisua salgai. Egoera
oso onean dago. 3
logela, jangela, egon-
gela, 2 komun, sukal-
de mobleztatua eta
17 m2ko trastelekua.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 51 € (=)

Zerri gizena
1,200 € kiloa. (=)

Zerramak:
0,650 € Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 4,37  
1.koa 4,11 
2.koa 3,96 
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 4,43  
1.koa 4,15
2.koa 4,01

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   120,00
idixkoak  210,00 

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00 
idixkoak 160,00 
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 3,00/3,10
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 5,90/6,50 
8-10 kilokoak: 4,60/5,30 

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(martxoaren 14tik 21era bitarteko prezioak)
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LANA
eskariak

Eskualdekoneska eus-
kalduna orduka lanean
ariko litzateke. Etxeko la-
netan edo haurrak zain -
tzen. �616 037637.

ESKUALDEAngizonez-
koa mendiko lanak, lore-
zain lanak egiten ariko li -
tzateke. �688 677692.

Gizonezkoa, kotxeare-
kin, prest dago hainbat
lan egiteko: garbiketak,
banaketak, eraikuntzako
lan txoak... �687 360070.

ELIZONDO, IRURITA,
ARIZKUN... zonaldean
emakumea  garbiketa la-
netan ariko litzateke, per -
tsonak zaintzen, ostalari -
tzan... Guztietan espe-
r ien tz iaduna .  � 669
315646.

Emakumeakotxearekin
lan bila: garbiketa lanak,
haurrak eta helduak zain -
tzeko, ostalaritza, komer-
tzioan... �692 970038.

Esperientziadun emaku-
mezkoa pertsona hel-
duak zaintzen ariko litza-
teke, etxean edo zahar
etxean. �630 865496.

LANA
eskaintzak

LESAKA. Kafetegi bate-
an lan egiteko pertsona
bat behar da. Euskaldu-
na eta esperientziarekin.
Asteburu eta besta egu-
netan ere lan egiteko prest
dagoena. �619 188360.

BERA. Jatetxe batean as-
teburuetarako esperien -
tzia duen sukaldaria be-
har da. Euskara eta fran -
tsesa dakizkien zerbitza-
ria ere behar da, esperien -
tziarekin. �948 631658/
650 981950.

ZUGARRAMURDI. He-
rriko ostatuan sukaldaria
behar da urte osoan lan
egiteko. Esperientziare-
kin.  �948 599482.

URDAZUBI. Indianobai-
ta jatetxean zerbitzaria be-
har da asteburuetan eta
besta egunetan lan egite-
ko. Frantsesa dakiena eta
esperientziarekin. �948
599021.

MOTORRAK

saldu
Volkswagen-Multivan
T4salgai. 2000. urtekoa,
217.000 KM, 2.5TDI, 105
CV, 7 plaza, eserleku bi-
rakariak, klima, ohea,
abiadura kontrola, erre-
bisioen liburua, abanzea,
carry-bike, berogailu gel-
dikorra. 10.000 euro.
�637 408640.

ANIMALIAK
oparitzeko

Zakurra oparitzeko.
�606 981804.

DENETARIK
galdu-aurkituak

BERA. Eguzkitako antio-
joak aurkitu dira Endarla -
tsatik hurbil, trenbidean.
�948 635458.

DENETARIK
salerosketak

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

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xehe-
tua. �659 867287/ 699
461394.

IRUN. Taxi lizentzia sal-
gai, jubilazioa dela-eta.
�630 123959.

Erabilitako malladora
erosi  nahi  da. �676
958278.

Ameztia Centro BTT. Bi-
zikletak aldatu behar di-
relako, 25 bizikleta sal-
gai, 85 eurotan bakoi tza.
�670 410556.
IRUN. Titularraren herio -
tzagatik taxi lizentzia sal-
gai. Saltzeko presa. �629
438753.
Silo bolak salgai. 25 eu-

ro. �607 080344.
Irudiko habia-ohea sal-
gai. 1,05 metroko zaba-
lera eta 3 kajoiekin. Pre-
zio onean, aukera bikai-
na. �626 097128.

Verney Carron markako
riflea salgai, Impact Dia-
mand modeloa, 30,06 ka-
librekoa, zeiss markako
puntu gorriko mira, egoe -
ra onean. �679 131153.

Herriko Ostatuaren alokairua
Udalak, erabaki du lehiaketa publikoaren bidez GAZTELUko
Herriko Ostatua errentan ematea. Lehiaketa, bertzeak ber tze,
baldintza hauek arautuko du:
–Alokairuaren iraupena: 2 urte, luzatzeko aukerarekin.
–Hilabeteko errenta: 150 euro/hilabetea gehi BEZa.
–Lehiaketan, bideragarritasun plana, eskarmentua, hobekun tzak
eta diru eskaintza baloratuko dira.

–Behin-behineko fidantza: 300,00 euro.
–Eskaintzak aurkezteko epea: 2014ko apirilaren 11ko, 14:00ak
arte. Eskaintzak Donamariako Udaleko Idazkaritzan aurkez-
tuko dira, horretarako onetsitako administrazio baldintzen agi-
rian adierazten den gisara.

Administrazio baldintza partikularren agiria interesdunen esku-
ra dago Udal Idazkaritzan. Informazio gehiago, korreo bat bida-
liz helbide honetara udala@donamaria.es eta 948-450046 te-
lefonora deituz (astelehena eta ortzirala 12:00-15:00etara, eta as-
teazkenetan 08:00-15:00etara).

Donamarian, 2014ko martxoaren 14an    
Alkatea,  Mikel Arregi Mindegia

DONAMARIAKO UDALATOKIKO GOBERNU
BATZORDEAREN 

AKORDIOA
–HIRIGINTZA–

Berako Udaleko Tokiko Go-
bernu Batzordeak, 2014ko
otsailaren 18an egindako bil-
kuran, 6. Sektoreko UE1ean
(Matzada) Borondatezko Bir-
partzelazio Proiektuaren al-
daketa  onetsi zuen hasiera
batez.

Espediente hau jendeaurre-
an izanen da 20 egunez, da-
gokion iragarkia NAOn ar-
gitara ematen denetik.

Bera, 2014.018 

ALKATEA,  
Mª Sol M. Taberna Iratzoki
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urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,36€ko 13 edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

ANARTZ EZKURRA

SANZ Sunbillako
gizontxoak 4 urte
beteko ditu apirila-
ren 9an. Zorionak
guapo Leitzako
familia eta be re xi -
ki Ekhi eta le hen -
gusuen partetik.

Lakuntzako LIDE
SAN SEBASTIAN

ARRAIZAk 7 urte
bete ditu mar -
txoaren 21ean.
Zorionak familia-
ren partetik. 7
musu eta be sar -
kada haundi bat.

Aizo ai ngo IRAIA
REMIREZ PE RURE -
NAk apirilaren 2an
6 urte be teko di tu .
Zo rio nak!  Gu ra so,
ahiz pa, Itu rengo
amatxi, osa ba-
 izebak eta le  hen -
gu suen partetik.

Erratzuko IKER ITURBURUA JAURENA
eta ENAITZ BIKONDO JAURENAk
martxoaren 11n eta 18an 10 urte
eta 5 urte bete dituzte. Zorionak
familia eta berexiki Naroa eta
Haritzen partetik.

Sunbillako EGOI IRIGOIEN
JORAJURIAk 8 urte beteko ditu
 apirilaren 19an. Zorionak familia
guztiaren partetik.

Ezkurrako MAITANE NOBLE

FLORESek martxoaren 25an 10
urte bete ditu. Zorionak Ezkurrako
lagunen partetik, berexiki Janire
eta Aimarren partetik muxu potolo
bat. Segi beti bezain jator eta alai.

Berako ENAITZ IPARRAGIRRE
ARRETXEAk bortz urte bete ditu
martxoaren 31n. Jada bortz urte!
Eta oraindik aunitz dugu elkarrekin
ikasteko! Labiaga ikastolako
 gelakideon partetik aunitz urtez!
Matte zattugu.

KATIXA MADARIA -
GA APEZETXEA

lesakarrak 6 urte
beteko ditu apiri-
laren 10ean.
Muxu haundi bat
familia eta bere-
ziki Jon anaiaren
partetik.

Aurtizko EKIÑE MINDEGIAk apirila-
ren 2an 16 urte beteko ditu.
Zorionak eta muxu haundi haundi
bat familia guztiaren partetik eta
berexiki iloba Leianeren partetik.
Berendu goxoa prestatu!

Igantziko JERAI
BAZTERRIKA AN -
TXORDOKIk apiri-
laren 13an urtea
beteko du. Zorio -
nak Sunbilla eta
Igantziko familia
eta berexiki Alai -
ne ren partetik. 

Berako GARAZI

ARBURUA ZELAIE -
TAk 6 urte beteko
ditu apirilaren
2an. Aunitz urtez
gurasoak eta fa -
milia guztiaren
partetik. Segi be -
ti bezain mo ñoña

Zorionak Berako UGAITZ eta
Etxalarko AROA lehengusuei apiri-
laren 4an urteak beteko dituztela-
ko, 15 eta urte bat. Ongi pasa
zuen egunean!

Donamariako
UGAITZ OTXAN DO -
RENA ZUBILLAGA k
2 urte beteko
ditu apirilaren
3an. Bi muxu
haundi atta eta
amaren partetik.
Aupa Txarro!

ITSASO ELIZAGOIENek apirilaren 4an
eta BEÑAT IPARRAGIRREk apirilaren
5ean, 19 eta 18 urte beteko dituz-
te. Aunitz urtez zuen hirukotearen
partetik eta Aisterrazun ospatzeko
esperoan gelditzen naiz!

Martxoaren 31n
Berako ENAITZek
5 urte bete ditu.
Aunitz urtez
familia guztiaren
partetik. Muxu
bat!

IRUNE ELIZAGOIENek martxoaren
29an, ITSASO ELIZAGOIENek apirila-
ren 4an eta BEÑAT IPARRAGIRREk
apirilaren 5ean urteak beteko
dituzte. Zorionak hirukote, ongi
ongi pasa zuen eguna eta disfru-
tatu topera, ez dadila falta trikiti
eta pandero hotsa…
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