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Idoia eta Katrin | Nafarroako Abortatzeko Eskubidearen Aldeko Batzarreko kideak

«Abortu klandestinoak ugarituta,
arrisku egoerak ere areagotu

eginen dira emakume eta
profesionalentzat»

Hautsak harrotu ditu abortu legearen
erreforma proposamenak. Eskualdeko

batzarreko kideek ama izan ala ez
erabakitzeko emakumeen
eskubidea aldarrikatu dute.

BAZTAN � 39

Azpilkuetako
eskola protago-
nista duen filma
saritua izan da
Azpilkuetako eskolaren
inguruan egin duten Jo
ta jarri filmak Huhezine-
malehiaketandokumen-
talonenarenetaikuslea-
ren saria eskuratu ditu.ELKARRIZKETA � 3

Bazkideek ahal bezain hurbilekoak diren kalitateko produktu ekologikoak eskuratzeko eta ekoizleek beraien produktuak eskaintzeko
tokia izan dezaten, Azoka zabaldu du Bidazi elkarteak Alkaiagan. Gaur egun, 70 bazkide dira eta ortziral eta larunbatetan irekitzen dute.

ARGAZKIA: IRANTZU PASTOR

Bertzelako ekoizpen eta
kontsumo ereduen bila

Nafarroaren Eguna ospatuko dute
apirilaren 27an Baigorrin
Ohiturari jarraituz, apirileko azken igandea besta egun haundia izanen da Baigorrin,
Basaizea Kultur Elkarteak egun osoko besta antolatu baitu. Egun osoan dantzariak,
bertsolariak eta musikariak izanen dira, goizean merkatua ere izanen da, eguerdian
bazkaria eta arratsaldean kirol ikuskizuna, dantza saioak eta kontzertuak. � 37
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Hautsak harrotu ditu Abortu legearen erre-
forma proposamenak. Karriketan, «gure
gorputza, gure erabakia» erranaz erantzun
diete politikariei hainbat eta hainbat herri-

tarrek. Tartean Nafarroako Abortatzeko
Eskubidearen aldeko batzarreko kideek.
Eskualdeko herritarrak ere batzarreko kide
dira eta haietako batzuekin solastu dugu,

hainbeste zauri sorrarazi dituen proposa-
menaz. Aldarrikapen guztien atzean, argia
da oinarria «ama izan edo ez izan erabaki-
tzeko emakumeok dugun eskubidea»

Idoia GILLENEA eta Katrin KANPO | Nafarroako Abortatzeko Eskubidearen aldeko batzarreko kideak

«Lege zorrotzagoak ezarri ordez,
sexu heziketan inbertitu behar da»
E. IRAOLA | ELIZONDO

Zeindaegitenduzuen
aldarria?
Abortua libre eta doha-
in osasungintza publi-
koan egin ahal izatea
aldarrikatzen dugu.
Erabakitzekoeskubide-
an kokatzen dugu gure
eskarien mamia; ama
izan edo ez izan eraba-
kitzeko dugun eskubi-
dean.
Sistema berriaren oi-
narria zein izanen da?
Lege aurreproiektu ho-
nenoinarriaabortuade-
litu izateada,umekiaes-
kubideakdituensubjek-
tua dela diote. Baldin-
tza eta epe zehatz ba-
tzueierantzuteanbaka-
rrik burutuko litzateke.
Kontutan izanbeharda,
baldintza horiek legegi-
leek, medikuek... ezar-
tzen dituztela, emaku-
mearen borondatea
kontutan izan gabe.
Zeintzuk dira atzera-
pauso latzenak?
Egun indarreandagoen
2010eko legeak itzalak
eta argiak dituen arren,
nabarmentzendugunal-
derdi positibo bat ha-
malaugarren astera bi-
tarteko haurdunaldiak
eteteko epea da. Epe
honetan emakumeak
hartzen ditu erabakiak,
inorenpresiorik eta bai-
menik gabe. Abortuen
%93ak epe honen bai-
tan burutzen ari dira eta
epea murriztu nahi du-
te. Atzerapauso latze-
netakoa izanen da, bai-
na orokorrean zailtasu-
nak ugarituko zaizkie

abortatu nahi dutenei:
adingabekoek erabaki
ezina, tramitazioenkon-
plikazioa, emakumea-
ren biktimizazioa... Le-
ge berriak kontzientzi
eragozpenari ere ateak
zabaldukodizkio;azken
unean atzera egin ahal-
ko dute sendagileek.
Emakumeaetaenbrio-
iaren eskubideak pa-
rean jartzen dira.
PP-ren ustetan enbrio-
iareneskubideakaintzat
hartu behar dira, esku-
bideak dituen “subjek-
tua” baita. Bi eskubide-
ren arteko gatazka sor-
tzen da eta enbrioia ba-
bestubeharrekodefen-
tsarik gabeko izakia da
PP-ren ustetan. Gure-
tzat tesi ideologikoetan

oinarritutako ideiak di-
ra hauek, ez du ez bu-
ru ez hankarik emaku-
me eta enbrioiaren es-
kubideakparean jartze-
ak.
Abortukopurua“gutxi-
tuko” dela diote erre-
formaren aldekoek…
Hori daGallardonen ar-
gudioetako bat. Ikerke-
tek beste zerbait diote:
lege zorrotzago batek
ez ditu haurdunaldi ez
desiratuak murriztuko.
Abortu maila jaisteko
sexu hezkuntza politika
globalak eta hezkide-
tzagileak behar dira.
Neurri prebentiboek ja-
itsidituztepraktikasexu-
alezziurrak,ez legemu-
rriztaileek. Munduan
70.000 emakume ingu-

ru hiltzen dira abortuak
baldintza kaskarretan
burutzeagatik,gehienak
lege zorrotzak dauden
herrialdeetakoak.
“Erabakia pentsatze-
ko”denboraluzatzeak
zer eragingo du?
Gureustetanemakume-
okhorrelakoerabakibat
hartu aurretik nahikoa
pentsatu dugu zer egin
nahidugungurebizitze-
kin.Halakoerreformekin
badirudiemakumeokez
dugula erabakiak har-
tzeko gaitasunik. Den-
bora luzatze honen oi-
narrian gaizki dagoen
zerbait egitearenkutsua
dago eta beste erabaki
bat hartzeko konbentzi-
tzekonahia. Besteedo-
zein esku-hartze medi-
kutan ez dute pentsa-
tzekoeperikematenera-
bakiak berretsi aurretik.
Zer egin l i teke
erreformaren aurka?
Emakumeokantolatueta
borrokatu beharra dugu
legehauaurreraateraez
dadin. Egun oraindik,
egiteko asko dago sexu
eta ugalketa eskubide-
en alde. Emakumeok
egoerazkontzientziahar-
tu eta gure gorputzaren
jabe izateko bidean la-
nean segi behar dugu.
Herri, auzo, institutu,
gaztetxe,elkarte...asko-
tan hamaika dinamika
burutzenaridiraaborta-
tzeko eskubidearen al-
de.Irakurleeideialdieiadi
egon eta antolatzen di-
ren ekimenetan parte
hartzekodeiaeginnahi-
ko genieke.

UTZITAKO ARGAZKIA

Idoia GIllenea eta Katrin Kanpo elizondarrak.

ONDORIO MAKURRENAK
«Estatu mailan
118.000 abortu inguru
ilegalak izango dira
urtero, orain arte
14.astea bitarte buru-
tzen zirenak hain
zuzen. Abortu klan-
destinoak ugarituta,
arrisku egoerak ere
areagotu eginen dira
emakume eta profe-
sionalentzat. Datuek
erakusten dute lege
zorrotzagoak dituzten
herrialdeetan abortu
tasa altuagoa dela
sexu eta ugalketa
eskubideak lantzen
direnetan baino»
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G. PIKABEA
Nondikheldudakon-

tsumitzenduguna?Nork
egin du? Nola? Zergatik
erosidut? Zertarako?Zer
gertatukodabotatzendu-
danean? Nork bilduko
du? Galdera aunitz, bai-
na kontsumitzerakoan
gutti batzuenburutikpa-
satzendirenak.Bidaziel-
karteak,ordea,bai,plan-
teatzen ditu galdera ho-

riek eta «galdera horiei
eman nahi diegun eran-
tzunen arabera kontsu-
mitu» nahi du. Halaxe
azaldu digute elkartetik.
Bertzegisakokontsumo
eta ekoizpen ereduak
bultzatzeko asmoz sor-
tua da elkartea, «bai pla-
no pertsonalean, bai ko-
lektiboan, baita ingume-
nari begira ere, iraunkor-
tasunean oinarritua».

2013ko apirilean aur-
keztu zutenBidasoalde-
an Bidazi, baina berez,
duela hamar urte abiatu
zutenhogeibatbazkidek.
Kontatu digutenez, «or-
duan kontsumo elkarte
bezala sortu zen, bazki-
deekproduktuekologiko
iraunkorrak elkarrekin
erosietageroberaienar-
tean banatzen zituzten.
2013anelkarteagehiago

GIZARTEA � HURBILTASUNA ETA KALITATEA OINARRI

Osasuntsu elikatu eta
ingurumenari ahalik eta
kalte guttien eginen dion
gizarte eredua posible da
Bertzelako kontsumo eta ekoizpen ereduak
bultzatzeko helburuarekin lanean ari da Bidazi
Bazkideek ahal bezain hurbilekoak
diren kalitateko produktu ekologi-
koak eskuratzeko eta ekoizleek
beraien produktuak eskaini ahal

izateko Azoka zabaldu du Bidazi
elkarteak Alkaiagan. Gaur egun
Bidasoaldeko 70 bazkide dira baina
nahi duenak ateak zabalik ditu.

ireki zen». Geroztik Azo-
ka izan daBidaziren egi-
tasmo nagusietako bat,
edoeurekdiotenbezala,
«elkartearen muina».

AZOKA ZABALIK DAGO
«Gizarteereduaalda-

tzeabeharrezkoada.Hur-
biltasuna eta konfidan-
tza batetik, eta kalitatea
etaosasunabertzetik,oi-
narrizkoak direla irudi-
tzen zaizkigu, eta horre-
gatik sortu nahi genuen
produktuekologikoaketa
ahalik eta hurbilenekoak
lortu eta eskaini ahal iza-
teko toki bat». Hori izan
zenAzokamartxanpara-
tzekoabiapuntua.Helbu-
ruhorrekin,proiektuaaur-
keztuetabazkideberriak
bilatuzituzten.Geroloka-
labilatu,muntatu, lantal-
deak eta batzordeak an-
tolatu,etaproduktuaketa
ekoizleakbilatu zituzten.
Eta guztia auzolanean.
Azkenik joandenapirila-
ren4aninauguratuzuten
Alkaiagako industrialde-
anprestatudutenAzoka,
Cederna-Garalur Elkar-
tearen eraikinean.

Kontserbak,zerealak,
fruitulehorrak,esnea,ba-
razkiak, fruta, arrautzak,

ogia, baratzeko landare-
ak...Produktuetanauke-
ra zabala eskaintzen du
BidazirenAzokaketaho-
rietako batzuk Lesaka,
Arantza,EtxalaretaBaz-
tango ekoizleenak dira.
Preziorikonenakberma-
tze aldera, berriz, «ia-ia
salmenta zuzeneko pre-
zioakizanendirela»erran
diguteBidazitik.«Prezioei
karguttikibateginenzaie
proiektua mantentzeko
dirua lortzeko, baina ira-
bazi asmorik gabeko el-
kartea denez, igoerami-
nimoaizanenda».Biegu-
nez irekitzen dute Azo-
ka,ortziraletan10:00eta-
tik 19:00etara eta larun-
batetan 10:00etatik
13:30era.

Azoka da Bidazik es-
kuarteanduenegitasmo
nagusia, baina ez ba-
karra. Informazioari eta
formazioari ere garran-
tzia ematen diotelako,
bertzelakoekimenakere
egitendituzte:hitzaldiak,
tailerrak,ikastaroak...«Gi-
zarte eredu berri baten
inguruan martxan dau-
den hainbat proiekture-
kinharremanetangaude,
eta hauekin elkarlanak,
ezagutzera emateak...

ARGAZKIA: IRANTZU PASTOR
Joan den apirilaren 4an inauguratu zuten Bidazik Alkaiagan ireki duen Azoka. Geroztik, ortziral eta larunbatetan irekitzen dute.
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Letxugak, azelgak, tomateak, ilarrak, bertako
artoa...Garaiangaraikoproduktusaila ekoiztendi-
tuMikelekamarenbaserriondokozelaian.Kanpoan
prestatua duen 0,4 hektareako lursailean eta 300
m2ko negutegian lantzen ditu horiek guztiak, eta
denakere tratamendukimikorikgabe,ekologikoki.
Betidanik sinestu izan du ekoizpen ekologikoan,
eta horren seinale, produktu kimikorik gabe aspal-
ditik lan egin omen dute baserriko lurretan. Joan
den udan, ordea, ekoizpen ekologikoa lanbide ere
bihurtu zenMikelentzat etahalaxedageroztik.Po-
zik mintzatu zaigu, bere produktuek «uste baino
erantzun hobea izan dutela» adierazi baitigu.

«Ekoizpen ekologikoak dituen onuragatik eta
produkzioerahortansinetsita»,ezzuenzalantzarik
izan Bidazin sartzerako orduan. Halako proiektu
bat «inguruan beharrezkoa» dela pentsatzen du
etaBidaziko ekoizle ez ezik, bazkidea erebada. Ez
hori bakarrik. «Denborarekin bertze onura haundi

bat ere» ikusi dio Bidaziri: «garai batean, hemen
baserritikbizi zen jendea.Orainezinezkoada,mer-
katuakjartzendituenpreziobaxuekinetabitarteka-
riek dituzten irabaziekin baserritarra beti zanpatua
gelditzen da. Bidazi bezalako proiektuek bertako
ekoizpena bertan kontsumitzeko aukera ematen
dute eta hori hagitz garrantzitsua da». Eta gainera,
garai batekoestilora.Horregatik, «lehenegitenzen
bezala ekoiztera animatu» nahi izan ditu baserrita-
rrak. Mikelek garbiro baitu, produktu ekologikoek
«abantailaaunitz»dituztelaustebaitu:«aldebatetik,
lurreko bizidunen arteko oreka lortzen da eta ho-
nek landareen gaixotasun eta plagak guttitzen di-
tu. Gure osasunerako ere hobea da. Jaterakoan
elikagaiek duten gustua ere aunitzez hobea da».

Mikel LEIZA | ARANTZA | Bidaziko ekoizlea

«Bidazi bezalako proiektuek
bertako ekoizpena bertan
kontsumitzeko aukera
ematen dute»

� BIDAZIKO KIDEEKIN SOLASEAN

Bidazi bezalako egitasmo bat «beharrezkoa»
iruditzen zitzaiolako, elkartearen berri izan bezain
laster bazkide egin zen Eukene, gan den azaroan.
Eta ezdamutzen, kontent dago: «Bidazik nire prin-
tzipioekin bat egiten du: janari ekologikoaren alde
dago,baita eskualdeko laborarienaldeere.Horrez
gain,bazkideakelkartekolanetaninplikatzeagarran-
tzitsua iruditzen zait, gure antzinakoak ere horrela
aritzenbaitziren,elkarri lagunduz».Aitortudigunez,
Bidaziriesker«kalitatekoproduktuakerostenahalko
ditut, eta janari sanoagoa janen dugu, osasuna
zainduz».Gisahonetara,«trankilago»sentitzende-
ladio.Bereirudiko,produktuekologikoak«osagarri-
rako aise hobeak baitira eta lurrarendako ere bai».
Urteandanaomendituproduktuekologikoakkon-
tsumitzen:«bainabatezerehaurrak izanezgeroztik
seriosagohartudugugaia».Merkatuangisakopro-
duktuakgeroetagehiagoaurkidaitezkeelaonartu
arren, «espres ibili behar da bilatzen, leku berezie-

tan. Horrek afera zailtzen du». Bere kasuan Doni-
bane Lohizunen erosten omen ditu, eta baratzea
dutenetikbarazkiekologikoakegitenomendituzte.

Prezio altuak izaten dira aunitzetan jendeak
horrelako produktuak ez erosteko aitzakia. Baina
zugarramurdiarrari hori ez zaio axola: «ez dut uste
alde haundirik izanen denik, eta hala izanda ere,
bakoitzak ikusi behar du dirua zertan enpleatu. Ni-
ri ez zait inporta pittat gehiago gastatzea, kontsu-
mitzen dudana ona baldin bada».

Eukenekbehintzatgarbidu,«kontsumitzaileenda-
koezezik,eskualdekolaborariendakoereonuraga-
rriadaBidazi.Nekazaritzaekologikoaren lurragar-
biago izaten laguntzen dugu, eta lur garbi horreta-
tik guri ere produktu garbiak ailegatuko zaizkigu».

Eukene XURIO | ZUGARRAMURDI | Bidaziko bazkidea

«Bidaziri esker kalitateko
produktuak erosten ahalko
ditut, eta janari sanoagoa
janen dugu, osasuna zainduz»

� BIDAZIKO KIDEEKIN SOLASEAN

egitea pentsatua dugu.
Jendeak interesa duen
edo proposatzen dituen
ideietara irekiak gaude».

70 BAZKIDE
Bazkideak dira Bida-

zirenoinarri,etagauregun
Arantza, Bera, Etxalar,
Igantzi,Lesaka,Zugarra-
murdi,Sara,Irun,Honda-
rribia eta Hendaiako 70
bazkidek osatzen dute
elkartea. Modu bolunta-
rioan osatutako sei ba-
tzorderenbitartezfuntzio-
natzen dute: zuzendari-
tza,kontabilitatea,komu-
nikazioa, azoka, ekoiz-
leak eta moldaketak.

Auzolana ere «ezin-
bertzekoa» da Bidazin.
«Azoka irekitzeko ia lan
guztiak bazkideen arte-
an egin dira. Urtarrilean
hasi eta martxo bukaera
arte hainbat auzolan
deialdieginziren,etaguz-
tietan izugarri ongi eran-
tzunzutenbazkideek.De-
netara30bat lagun lane-
an aritu dira».

Irabaziasmorikgabe-
koelkarteadaBidazi.Eta
bazkideenkuotakdiraal-
derdiekonomikoarenfun-
tsa. Bazkide egiteko 50
euroko diru sarrera egin
behardaetagerohilabe-
terohirueurokokuotaor-
daindu. Baina bazkide
izatekobertzebikonpro-
misoereeskatzendituzte:
«bazkideberriendakoan-
tolatzendenbilerara joa-
teaetabazkidebakoitzak
elkarteari urtean hiru or-
duko lana eskaintzea».

Kontsumo eta ekoiz-
penereduberriakposible
direlasinetsitadagoBida-
zi eta horretan ari da.
«Kontsumitzen ditugun
produktuakekologikoak
izatea nahi dugu, gorpu-
tza modu osasuntsuan
elikatzekoetaingurume-

nari ahalik eta kalte gu-
ttien egiteko. Produktu
horiekahaliketahurbilen
ekoitziak izatea nahi du-

gu, logikoa iruditzen zai-
gulako Nafarroako pro-
duktuakkontsumitzeaeta
ezHegoAmeriketakoak.

Zonaldekoekoizleenpro-
duktuak kontsumitu na-
hi ditugu, gure baserri-
tarrek bizimodu duin bat

izateanahidugu».Horre-
tarakolehenurratsaeman
du Bidazik, eta gainera-
kooi bidea ireki ere bai.

AUKERA ZABALA
Kontserbak, zerealak,
fruitu lehorrak, esnea,
barazkiak, fruta, ogia,
arrautzak... Aukera
zabala eskaintzen du
Bidaziren Azokak.
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Pedro Zapata Arizkungo arotxarekin solasean
Baztan aldean, sutik eta eskuz aritzen zen arotx bakarra zen Pedro Zapata
arizkundarra. «Arotxak afizioa behar du, lan bortitza da, baina goxoa neguan»
zioen. Burdinarekin egiten ahal den guzia egiten omen zuen: sutarako burdi-
nak, taloburdinak, berak diseinatutako mahaiak eta aulkiak, butakak, ohatze-
buruak, danbolinak, argizaiolak, laratzak, apaingarriak, lanparak, ferratzeko il-
tzeekin egindako figura ttikiak… «Jendeak ez du ezagutzen lan hau. Lana egi-
na ikusten du eta Zein polita! erran, baina hartara ailegatzeko gibelean dago-
en eskulanean ez du pentsatzen» erran zigun arizkundarrak.

Sabela estutzen zaizunean, taupadak bizkor-
tu, hasperenak luzatu, eskuak izerditu, ezta-
rria lehortu, denbora motelegi doala senti-

tzen duzunean: zain zaude orduan. Zain, zerbaiten
zain; beharbada, norbaiten zain. Orduan, erlojuko
orratzek nagituta egiten dute bidean aurrera eta
munduaazkarregi igarotzen
zaizu paretik; jendea iku-
sezina da zure begien au-
rrean eta gorregiak bela-
rriak hitz horiek entzuteko,
musikahori jarraitzeko.Zai-
netatik igarotzen zaizkizu
inurriak, mundua orain zu-
re barnean dago. Ez dago
ezerkanpoan, ilundagode-
na. Zure begiek dute soilik
argitzeko gaitasuna, zure
begiek dute fokua. Eta fokua horri duzu begira, za-
in kontzen zaituen objektuari, uneari. Zain zaude.
Berandu datorren trenaren zain, irrikatan espero
duzun etorreraren zain, aurrera jarraitzeko beha-
rrezkoa duzun berri horren zain, zure ezpainetara
heldu ez den muxu horren zain, bere zain.

Tren geltokian

Nire txanda
Zuriñe ZUBILLAGA

Arantxa IPARRAGIRRE
Leitzako alkate

OierEizmendikdimisioa
eman zuenmartxoaren
28ko batzarrean eta 31
urteko Arantxa Iparra-
girre zinegotziak hartu
du lekukoa. Leitzak
emakume bat dauka
alkate lehen aldiz.

Xabier EUZKITZE
Ibardinen omenduko dute

Apirilaren 26an Ibar-
dingoMendiko jatetxe-
an antolatutako kantu
zaharafarianomenduko
dute. Bankako Mendi-
tarrak ariko dira kantari
eta Colina eta Gaztelu-
mendi bertsotan.

Alaitz REKONDO
Bertsozale Elkartko lehend.

Nafarroako Hezkuntza
Departamenduak Ber-
tsolaritza irakaskuntzan
programa finantziazio
gabeutzi du. Bertsoza-
le Elkarteak bere kon-
promisoak betetzeko
eskatu dio Gobernuari.

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak diruz lagundua

Arropa bitan erabili eta bota ordez, konpon-
du, berrerabili eta gordetzera bueltatu gara.
Urte osoan usain eta gusturik gabeko toma-

te gorri perfektuak jan beharrean, garaian garaiko
eta hurbileko fruta eta barazkiak dastatzen ditugu
berriz ere. Zabor poltsak arraultze-oskola, sagar-
txokota eta janari hondarrez bete beharrean, lurra-
ri bueltatzen diogu lurrarena dena. Aitzinera goaz.

Gibelera eginez aitzinera goaz

Ezpala
Aitor AROTZENA

«Orduan,
erlojuko orratzek
nagituta egiten
dute bidean
aurrera eta
mundua
azkarregi
igarotzen zaizu
paretik»
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Kolaborazioak

Yolandaren amatxik euskara zekielako, beharba-
da…agian, Burgos eta Bizkaiarekin- jaio eta bi-
zi-, Nafarroako erreinuaren eremu ohiak edomu-

gakoak,hirutasunpertsonalaosatuzuelako...Nafarroa-
ko unibertsitateak, Kataluniako Autonomoa eta Euska-
dikoa erabiltzen jakin duelako, lauetan arituz... aurrez
xedatua, predestinatua zegoelako dugu lehendakaria?
Jainkoak izendatua denik gehiegixko badirudi ere, no-
la ulertu bestela garai batean Nafarroak konkistatu zu-
en Albaniarekin Yolandak izandako harremanak? Han-
go esne-ekoizpena garatzeko FAOren mandataria izan
zen, aizu!...Reino de Navarra-ko Osasuna eta Lactura-
le batuketaren aurrekaria? Eta gero politikan sartu zen,
Belateko tunelaren garaian...hain xuxen.
Nire arreba gazteenak zera esaten du beti: kasualitatea
existitzen denik ez da sinetsi behar. Horrela bada, hau
dugu, hau dun/k, hau da destino petrala, patu, zori edo-
ta halabeharra. Arreba ikaragarrimaite dut, baino ez na-
tor berarekin bat... zenbait gauzetan. Eta Yolandarena
ez da ez patu, ez destinoa.
Niretzat nago abilezia de-
la, jakinduria.
Zer daki? Akademikoa
bazter utzita, eta asko
baztertzea da, gu nolama-
reatu, erabili eta bera beti
zutiknolamantendudu ika-
sia.Egitenduenaegina,aur-
karien elkar ulertezintasu-
nen bazterrak nahasi, eta
listo, zentsura mozioaren
denbora pasarekin eraku-
tsi zuen bezala.
Akademikoki bere meritu-
akditu.Politikoki,seguneta
nola. Maltzurkeria goraipatu behar dela iruditzen zaizu?
Nabai-geroabai-bildu-aralar-zabaltzen-eaj-sortu-batza-
rre-ezkerbatua-sozialistakomen elkartu behar zirelako
parrez lehertzen eduki genuen emaztekia. Eta hain urru-
tira joangabe,hainbeste taldeados jartzekobeharrik izan
gabe.. Biktima zer den ez badakigu, bata bestearen mi-
na ukatzea errazago egiten bazaigu barkamen eskatzea
baino, nireak bai/zureak ez jokoan aritzen bagara...Goi-
tik hasita, goi mailako omen politikoek bakea bilatzeko
bidean elkar joka...behekoek ikasita....
Benetan miserable iruditzen zait Doneztebeko Ekaitza-
ren kasuan Arzallus eta Maiari mezua bidali zionarena.
Ezker-abertzale jarrera eskuindar dogmatiko eta
mespretxuzkoa. Zure eta gure kalte!
Holakoetaz baliatzen da gure Yolanda, 2015eko gure
lehendakaria izanen den bera. Zer apustu? Batzuk be-
netako politika egin behar dutela? Batasun logikoa lor-
tuko dela?
Arreba aipatu badut, amona nuena zergatik ez? Hark,
ataundarra izaki, Ezkioko amarjinetan sinesten zuen,
Vatikanoak onartuko ez zuen bat.

Hau da destino petrala

Juainas PAUL ARZAK

Berriki eskutan izan dut Juan Iturralde y Suit
idazle nafarraren lan batzuk biltzen zituen li-
buruxka bat. Ez nekien deus gizon honi bu-

ruz, Iruñean karrika batek bere izena duela ber-
tzerik, eta txokatu ninduen ikasi nuenak.
1840an jaio zen Iruñean, eta Sabino Arana jaio or-
duko, bera hasia izanen zen Nafarroaren euskal-
duntasun eta burujabetza defendatzeko ahalegi-
netan, beti ere kristau fededunaren ikuspegitik.
Bere lanetatik orri batzuk irakurri orduko, nabari
da nola goraipatzen dituen lehengo garaiak eta
baloreak: jakinduria, fedea, ohitura zaharrei erres-
petua, gure hizkuntza, kultura, familia elkartua eta
abar; berdin gure mendi eta bazter eder eta mis-
teriotsuak.
Kontakizun batean agertzen du nola joan zen
abuztuaren 14anOrreaga ingurura, mendian gaua
pasatzeko asmoz. Aspaldiko kondairak zioenez,
Amabirjin eguneko gauean entzuten omen dira
“hildakoen gatazka” deitzen diren hotsak, Errolan
garaitua izan zeneko zalaparta eta irrintzi zirrara-
garriak.
Hiru belaunaldiak el-
karrekin bizi ziren bor-
da batean hartu zuen
ostatu,etaafarixumea-
ren inguruan egunero-
ko laneiburuzetahain-
bat kontuetaz nola ari-
tu ziren erausian kon-
tatzen du. Historio ha-
ren berri galdetu zue-
nean, guraso gazteek
ez omen zuten ezagu-
tzen, haurrek berriz,
burla egiten omen zu-
ten;atautxikordea,bai
ezagutu eta sinesten
omen zuen kontakizun hartan.
Hara, euskal giro jatorra azaltzen du. Gaur egun
ordea, berak berpiztu edo mantendu nahi zuen
Nafarroa euskaldun hartako etxe guttitan bizi ga-
ra hiru belaunaldiak, eguneroko nekazaritza aferei
buruz solas eginez, kristau giro jatorrean. Orduko,
haurrek zaharren kontuei nola irri egiten zieten,
erakustendu, gauzakgaltzen ari zirenaren erakus-
garri bezala edo.
Gauzak aunitz aldatu dira geroztik, 20 urtez alda-
tu badira, ze erranik ez 130 urtez.
Hunatx nere galdera: galera larria al da Iturralde y
Suitek idealizatu eta goraipatzen zuen eskaldun,
fededun, zintzo eta lurrari lotutako nafarren bizi-
moduaren erabateko aldaketa hau? Pena al da,
edo nahitanahiezko eboluzioa? Aspaldiko bizimo-
du eta balore horiek betiko agurtu al ditugu? Al-
datu al da Nafarroa jatorraren prototipoa?

Garai bateko Nafarroa jatorra

Joseba URROTZ

«Galera larria al da
Iturralde y Suitek
idealizatu eta
goraipatzen zuen
euskaldun, fededun,
zintzo eta lurrari
lotutako nafarren
bizimoduaren
erabateko
aldaketa hau? Pena
al da edo nahita-
nahiezko eboluzioa?

«Gu nola mareatu,
erabili eta bera beti
zutik nola mantendu
du ikasia. Egiten
duena egina,
aurkarien elkar
ulertezintasunen
bazterrak nahasi, eta
listo, zentsura
mozioaren denbora
pasarekin erakutsi
zuen bezala»
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Hamaseigarre-
nean aidanez
hemen da
poesia

Ainara MAIA URROZ

Aurten ere hamasei-
garren ''Hatsaren Poe-
sia eguna'' giro goxo
eta aberats batean ira-
gan da igande eguzki-
tsuz,apirilaren6an.Ho-
na hemen, oroitzapen
bat denei igortzen die-
guna, igandeanegongi-
nenoi eta egon ez zire-
nei. Sakonetik esker-
tzen ditugu etorri diren
guztiak, baita etorri ez
diren beste guztiak ere,
dakigulako arras ongi
bizitzak digula une ba-
koitzean esaten, nor-
berak,noiznonzeregin
behar duen. Saiatuko
garaastehonetan, 'oler-
karieneguna4 blogean
bildumatxo bat eta ar-
gazki batzuk ezartzen.
Anartean izan ontsa.
Hatsa elkartearen Aux-
tin Zamora poeta lagu-
nari eskerronez xorino
hau.

Xorinorekin batera
etorri zaizue udaberria
iparraldetik, Europaren
bihotzetikbihotz-bidee-
tan,etaudaberriarenha-
sieranzorionekoetaes-
kerroneko naiz, denon
maitasuna eta adiski-
detasuna dudalako.
Udaberriaren hasiera
honetan zorioneko eta
eskerroneko naiz, mai-
tasuna besterik ez du-
dalako bihotz honetan.

Apiril eguzkitsu ho-
netan negua joan dela
dirudi, eta hori sinetsi
nahi du ene arima ho-

tzak. Kosta egiten ari
zait neguko barneko
hartza ateratzea, baina
saiatzenari naiz;bizitza
nolahartzenduzun,ha-
lakoxea delako. Biho-
tza malenkoniatsu eta
tristura ttantta batekin,
baina irribarre xumea
ezpainetan,ohartunaiz
bizitzaren poesiak ga-
ramatzala gu guztiok
batera ibai bereanmai-
tasunez, eta hatsaren
poesiazblaitunaizSen-
peren, lagun poetak
agurtuzurtero legez,eta
haiekinarratsaldeatse-
gina eta poetikoa iga-
roz,poetoiaukeraema-
nezargitaratzekoetael-
kartzeko. Ez dakigu zer
den poesia, baina poe-
siak bizi gaitu eta poe-
sia hemen da, liburu
handi honetan.

Banoa jada, banoa,
xorinokanthariedooler-
kari ameslari, eskerro-
nez enara honek uda-
berria ekarri dizue eta
ni, ene lurrean oinak
pausaturik, berriro ere
airatuko naiz iparralde-
rantz Europaren biho-
tzera, bihotz-bideetan.
Iparra galdurik bainen-
bilenamodiominez,bai-
naorainbadakitnondu-
danenebihotza.Etaba-
noa, jadanik dena ida-
tzi dut. Poeta lagunak
agurtu ditut bihotzez
hurrengoraarte,etaba-
noa poesiaren hatsaz
elikatzensegitzera.Ba-
noa ene maitea biho-
tzeanbeti, urrunetaba-
nandurik egonik ere,
hurbil etaelkarrekinbai-
kaude. Laster udaberri
honetan elkartuko ga-
relakoan, baina beti ere
poemak idazten.

Anbulantziak
greban

Andrea CANTERO GARA-
COCHEA (Baztan-Bidasoako
Anbulantzien UGTko
idazkaria)

Nafarroako Osasun
garraioakhilabeteetaer-
di darama mugagabeko
greban,grebaeskubidea
kentzen duten gutxien-
goko zerbitzu neurriga-
bekoakeginezetapatro-
nalaren negoziaziorako
borondate eza jasanez.
Hitzarmenaren negozia-
ziorakoegitendirenbile-
retaraPatronalageroeta
neurri gogorragoekin
agertuz, argi uzten du ez
duelahitzarmenberriba-
tera heltzeko inongo in-
teresik. Gurea, adminis-
trazioakonartutakodiru-
sarrera jasotzen duen
sektorea izanik, krisial-
diaren aitzakia erabilita
soldataren jaitsiera eta
eskubideen galera inpo-

satu nahi dizkigute.
Hori gutxi ez balitz,

langileak oraindik gehia-
go zigortzekoasmozeta
legediaurratuz,enpresa-
ko ziurtagiria ukatzendi-
gute, Lanbide Heziketa-
ko Larrialdietako Tekni-
koko titulua lortzeko be-
harrezkoadenziurtagiria
eta sektorean lanean ja-
rraituahal izateko2012tik
derrigorrezkoa dena.

Gatazkagogortuzeta
presiorako bertze neurri
bezala, Baztan Bidasoa
enpresakapirilekosolda-
tan langileei 500 euro
kentzea erabaki du. Ho-
netarako, pisuzko arra-
zoirik ez dutenez, likide-
zia falta dutela argudia-
tzen dute, baina, Osa-
sunbideko ordezkariek
beraiek egin beharreko
dirusarrerakegindituzte-
lakonfirmatudigute.Ha-
la ere, Baztan Bidasoa
enpresak ez du inongo
arazorik Iruñeko basean
beharrezkoakezdirenin-
bertsioak egiteko.

Orain,gatazkaren eki-

menaNafarroakoGober-
nuaren administrazioak
hartuta, inongo justifika-
ziorik ez duen laudoa in-
posatzekomehatxuaegin
digute. Gutxiengo zerbi-
tzuak%100eanbetetzen
ari gara eta ez da indar-
keriarenaztarnik langile-
enpartetik.Halaere,Pa-
tronalaren eskutik joan-
da, laudoaren inposizio-
ak gure lan baldintzen
ezegonkortasunetaurri-
tasunaekarrikodu,Esta-
tuko Gobernuaren Lan
Erreformaren baldintzak
aplikatuko baitizkigute.

BaztanBidasoakolan-
gileak beti arduratsu jo-
katu dugu, kalitatezko
zerbitzua ematen dugu,
atsedenhartzekogeldiu-
nerik gabe eta 1280eu-
roko soldata gordina (la-
guntzaileek)eta1430eu-
rokoa(gidariek)kobratuz.

Ez dugu uste Patro-
nalarengandik holako
tratua merezi dugunik
eta ez eta Administra-
zioaren jarrera jasanbe-
har dugunik ere.

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

Bota bertsoa
Ander Fuentes «ITTURRI» (Zubieta) • Doinua: Nere gorputza dardarka daukat

Pentsatu gabe ezpainek txistuz
jotako kantu arraxa
amak kantatuz doinu bat dugu
haurra baretzen kapaza
eri dagoen batentzako da
galdutako esperantza
damu den hari laguntzen dio
kentzen barneko arantza
ligoteoan lotsatiaren
atrebitzeko urratsa
berdin goiz edo arratsa
bizi erritmoen dantza
soinu banda bat osatze hori
ongi entzutean datza
musikak sarri ematen digu
bizirauteko arnasa.

Izan daiteke reggae-a, popa
edota rock radikala
txaranga, tuna, orkestra edo
eliz bateko korala
berdin musika klasikoena
edota heavy metala
ahots ederrez egina edo
kantu bat instrumentala
piano, txistu, gitarra, tronboi,
trikitixa, atabala
sol sol do mi re si fa la
kopia zein originala
musikak duen aukera dugu
anitza eta zabala
beraz norberak gustatzen zaion
hura gozatu dezala

Behar dugun hori
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Prentsatik bildutakoak

«Nere bizitzan zerbait
gaizki zioala somatu
nuen, ez nengoela
nere buruarekin gus-
tura, zerbait banuela.
Jon Bruk Chi-Kunga
erakutsi zidan, medi-
tazio mota bat, bizi-
tzarekiko jarrera bat.
Duela bortz urtetik
egiten dut eta orain
bizitza bihotzaren
bidez enfokatzen dut
eta ez buruaren bidez.
Buruak bakarrik bel-
durra, bekaizkeria eta
boterea ekartzen du».

Iñaki MTNEZ. LIZASO
Doneztebeko ostalaria
D.NOTICIAS 2014.03.31

«Iruñean espediente-
ak, txostenak, papera
mugitzen da tonaka
baina praktikan, men-
dian gauza txiki bat
lortzea oso zaila izan
daiteke. Txostenak
egin eta bidaltzen
ditugu, baina gero
Iruñeko labirintoetan
trabatzen dira. Aldiz,
obra handienak, erre-
pideak, urtegiak… izu-
garrizko eragina duten
lanek oztopo guztiak
gaindi ditzakete. Eta
etsigarria da»

Juan Mari ELOSEGI
Leitzako basozaina
ARGIA 2014.04.06

Nor dugu Leire Onsalo?
Elizondokoneskaero, ttikietaalaia
da.
Nolagustorago,oholtzagainean
kantari edo eskubaloi jokalari?
Bietangustorasentitzennaiz egia
erran,baina, momentuan oholtza
gainean kantari nahiago.
Kitarra lagun izatetik, Trikidantz
taldeko abeslari izatera...
Ez daramat denbora asko kitarra
jotzen. Hasieran afizio gisa hartu
nuen, ondoren kanta batzuk kan-
tatzera ausartu nintzen ezkontza
pare batean eta horren ondotik
kontzertugutxibatzukematenha-
si nitzen. Duela gutxi heldu zait
Trikidantzeko taldekideek eskai-
nitako aukera.
Udakoagendabetetzenhasida?
Betetzen hasi da bai , baina ,
oraindik ez dago gaineraino be-
tea!
Bestarako txoko bat?
Aresoko pestak!
Gustuko plaza bat?
Oraindik ez naiz plazaz plaza as-
ko ibili,baina eman ditudanen ar-
tetik Oronoz-Mugairikoa berexia
izan zen.
Abestiak sortzerako zerk inspi-
ratzen zaitu?
Nire ingurua, familia, lagunak,bi-
zitako hainbat egoera…

Hizkuntzak ikastea ere maite
omenduzu.Zenbathizkuntzatan
dantzarazu nahi duzu mihia?
Oraingozeskuaraz,gaztelerazeta
ingelerazmoldatzen nahiz nahiko
ongi. Denborarekin Alemana edo
Frantsesa ikasteagustatuko litzai-
dake baina denbora behar horre-
tarako!
Elizondarra edo Baztandarra?
Baztandarra naiz, baina, Elizon-
darra lehenago.
Elizondoko txokorik politena?
Txoko lasaia bada eta bertan la-
gunekin elkartzeko aukera badut,
edozein leku iruditzen zait polita!

Amets bat?
Hemendik urte
askotaramusi-
kaz gozatzen
segiahal izatea.

11 galdera labur

� Leire ONSALO DAMBORIENA � Elizondoko gaztea



Bidelagun
elkartearen
enpresa berriak
arropa
edukiontziak
ere paratu ditu
eskualdeko
hamabi herritan

TTIPI-TTAPA
Doneztebenelkarta-

sun denda ireki du Bi-
delagun elkartearen
enpresa berriak, Lagun
BideZerbitzuak.Parro-
kiakarrikako18.ean, le-
henagokoRodri etxeko
tresnak dendan irekiko
du astelehenetik ortzi-
ralera, goizeko9:30etik
13:30era.

Dendahonetangau-
zaaunitzaurkidaitezke:
Gizonezko, emaku-
mezkoetahaurrenarro-
pa, oinetakoak, lanera-
ko arropa, toallak, jos-
tailuak, platerak, eda-
lontziak, mandireak,
edredoiak, etxeko tres-
na txikiak… guztia pre-
zio onean. Informazio
gehiagobidelagunweb

orrian aurkituko duzue:
www.bidelagun.com

ARROPA EDUKIONTZIAK
HAMABI HERRITAN

Bertze aldetik, La-
gun.Bide Zerbitzuak
enpresak arropa edu-
kiontzak paratu zituen
joan den larunbatean
eskualdekohamabihe-
rritan.Edukiontzienko-
lorea beixa da eta da-
goeneko prest daude
arropak, oinetakoak,

maindireak, mantak,
koltxak edopoltsakbil-
tzeko.

Lagun.Bide Zerbi-
tzuak enpresatik gogo-
rarazinahidutegaihau-
ek itxitakoboltsetansar-
tu behar direla eta ez
dela edukiontzien kan-
poan utzi behar boltsa-
rik,arropabustitzenba-
da hondatu egiten de-
lako.

Edukiontzien koka-
pena:

Baztanen
•Oronoz-Mugairi: Mar-
tin Urrutia igarobidean,
suhiltzaileen gunean.
• Irurita: Eskola pareko
kontenedore puntuan.
•Elizondon gune bat
baino gehiago prestatu
dituzte: - Jaime Urrutia
karrikan, esne makina
ondoan Osasun etxe
inguruan.-Santiagoka-
rrika eta Jaime Urrutia
artekokarrikan.Artesia-
ga denda parean.

• Arizkungo plazan
• Erratzu: Sarrerako pi-
suetan

Malerrekan
• Ituren: Kontseju kalea
38, Udalaren alboan
• Donezteben: Turismo
Bulegoaren aparkale-
kuan
•Narbarte: SanAndres
kalean, herriko plazan,
udaletxearen ondoan

Bortzirietan
• Bera: - Sara karrika, 1
(Agerra auzoa, Bortziri-
ak elektrogailuen den-
daren parean).
- Eztegara karrika (Toki
Ona institutoaren pare-
an)
• Lesaka: - Plaza Zaha-
rreko aparkalekua -El-
tzeta karrikan (Erosle /
Aliprox dendaren pare-
an)
• Etxalar: Landaburua
aparkalekuan (sarrera-
ko aparkalekua)

Xaretan
• Zugarramurdi / Urda-
zubi: Kontenedore 1.
Ikaburua jatetxearen
inguruan, bertze edu-
kiontzien ondoan.
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GIZARTEA � APIRILAREN 1ETIK AITZINERA ZABALIK DAGO

Donezteben elkartasun denda ireki du
Lagun.Bide Zerbitzuak enpresak

ESKUALDEA

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Herri gehienetan bertze edukiontzien ondoan paratu dituzte arroparenak.



Liburuak
“askatuko”
dituzte bortz
herrietan

TTIPI-TTAPA
TokiOna Institutuak,

apirilaren 23an liburua-
renegunaospatzeko li-
buru batzuk konpartitu
nahiditu,bookcrossing
bidez. Bookcrossinga
2001. urtean sortutako
ekimen bat da, mundu
osoanzabaldutadagoe-
na. Horrela funtziona-
tzen du: Liburuak leku
publikobateanuztendi-
ra, liburu hauetako bat
aurkitzen duen pertso-
nak, irakurri ondoren,
berriro leku publiko ba-
tean uzten du. Liburu-
ak libreki bidaiatzeaeta
irakurle asko edukitzea
da helburua.

Apirilaren 23an, To-
ki Ona Institutuak libu-
rubatzuk“askatuko”di-
tuArantza, Igantzi,Etxa-
lar, Lesaka, eta Beran.
Liburuen “ehiza” erraz-
teko, liburuak askatu
ondoren izenburuaketa
kokapenak argitaratu-
ko dira Bookcrossing
webgunean : www.
bookcrossing.com eta
Toki Onako blogean: to
kionainsti.blogspot.com.

LiburuarenEguneko
ospakizunen baitan,
bertzalde, apirilaren
30ean Eneko Haritza
haurrentzako ipuinkon-
ta l a r i a i zanen da
18:00etan liburutegian.
Bere saioaren ondotik,
orri-markako lehiaketa-
kosari banake-
ta ere eginen
da.
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KULTURA � APIRILAREN 23KO LIBURUAREN EGUNAREN KARIETARA

Liburu ehizan aritzea proposatu
du Toki Ona Institutuak

UTZITAKO ARGAZKIA

Antzezlana Enaitzen alde
Emaitza antzerki taldeak Esperando a la inglesa antzezlana eskaini zuen berriz
ere Kultur Etxean, oraingoan sarreran bildutakoa Enaitzi emateko. Gainera, an-
tzezlanaren ondotik, Enaitz Gara guraso taldeak prestatutako bideo hunkiga-
rria ere eskaini zuten. Bertan, Porrotx pailazoak Enaitzen historia azaltzen du
eta hainbat pertsonai famatu agertzen dira. Emanaldiaren ondotik, Nagore
Arretxea, Enaitzen amak eskerrak eman nahi izan zizkien bertaratuei, bai eki-
men honetan, bai bertzeetan laguntzeagatik. Apirilaren 11n, Enaitzen aldeko
pilota jaialdia antolatu zuen Bortziriak Pilota elkarteak.

BERA

Xabier Euzkitze
omenduko dute
Ibardinen
XabierEuskitzeriome-
naldia eskaintzeko
kantu zahar afaria an-
tolatu du Angel Ma-
riezkurrenakapirilaren
26an Ibardingo Men-
diko jatetxean.Sustrai
Colina eta Beñat Gaz-
telumendi ariko dira
bertsotan eta Banka-
ko Menditarrak abes-
ten, Jaione Olazabal,
Alberto Zunzarren, Ai-
tor Ibarra eta Francis-
co Santxotenaren la-
guntzarekin. Bigarren
urteurrena ere ospa-
tzen du Mendikok.

Lagun askeak
erakusketa
Txo taldearen Lagun
askeakerakusketa (es-
kulturak, pinturak…)
ikusgai dago Kultur
Etxeanapirilaren15etik
maiatzaren4ra.Astear-
t e t i k i gande ra ,
10:00etatik 12:00eta-
ra eta 16:00etat ik
19:00etara (igande
arratsaldez itxia) zabal-
duko dituzte Kultur
Etxeko ateak.

� FLASH

GIZARTEA � APIRILAREN 18RA ARTE AURKEZTEN AHAL DIRA LANAK

Hamargarren Gazte Eguna iragartzeko kartel lehiaketa
deitu du lehen aldiz Kaxerna Gaztetxeak

TTIPI-TTAPA
Kaxerna Gaztetxeak antolatzen

duen Gazte Egunak hamar urte be-
tekodituaurten,2004aneginbaitzen
lehenbizikoa. Aurtengoa maiatzaren
24an eginen da eta egitarau polita
osatzen ari dira.

Herritarren partehartzea bultza-
tzeko, berrikuntza modura, kartel le-

hiaketa ere abiatu dute. Lanak apiri-
laren 28a baino lehen bidali beharko
dirakaxerna_gaztetxea@hotmail.com
helbidera. Bertan, 10. urteurreneko
logoa sartu beharko da eta Berako
Gazte Eguna 2014 esaldia modu ar-
gian azaldu beharko da. Behin behi-
neko kartela aukeratutakoan, Kaxer-
nakokideekgehitukodioteegitaraua.

Ba al zenekien
Illekuetako zubitik abiatuko dela Bera Kanta-
ri apirilaren 26an, 19:00etan.

?
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LESAKA

OSPAKIZUNAK � APIRILAREN 26AN

Ekitaldiz gainezka dator
aurten ere Gazteguna
Lasarteko
gazteak
gonbidatu
dituzte

Aitor AROTZENA
Ametsari tira ta tira,

gaztetxiaherrira!goibu-
rupean Gazteguna an-
tolatu du Lesakako
Gazte Asanbladak api-
rilaren 26rako. Iaz, Le-
itza eta Berako gaztee-
kin egin bezala, aurten
Lasartekogazteakgon-
bidatudituzte, “elkarre-
kin besta egun hau go-
zatu eta beraien espe-
rientzietatik ikastekoas-
moz”. Izan ere, Gazte
Asanbladarenegunga-
rrantzitsua da, “antola-
kuntzan, lanean, alda-
rrikapenetanetabestan
bertan ere, gazte des-
berdin guztioi elkarre-
kin jarduteko aukera
ematen baitigu”.

EGITARAUA
• 10etan Karrika bu-

elta, herriko musikarie-
kin.

• 10:30ean Gosaria
eta Lasarteko gazteei
ongi etorria.

• 11:00etan Jinkana
• 13:00etan Maka-

rroi txapelketa eta pan-
karta egitea. Makarro-
iak, olioa eta gatza
Gazte Asanbladak pa-
ratuko du eta gainon-
tzekoapartehartzaileen
esku.

•14:30eanBazkaria.
(5euro txapelketanpar-
tehartzendutenek,gai-
nekoentzat 8 euro).
Apuntatzeko, Arranon
eta Atxaspin.

• 16:00etan Jokuak.
• 19:30ean Berendu

afaria.
• 20:00etan potea

Skandalue, elektrotxa-
rangarekin.

• 20:30 Kontzertuak
ostatuetan. Koxkillan
Oharkabe taldea ariko
da, Arranon Kalera eta
Atxaspin Huuh taldea.

Azken urteetan be-
zala, mozorrotuta etor-
tzeko eta norberak be-
re edalontzia ekartzeko
deia egin dute.

ARGAZKIA: A. AROTZENA

Kasik 200 dantzari bildu ditu Tantirudantzak
Tantirumairu euskal folklore taldeak antolatutako Tantirudantza jaialdia apirila-
ren 6an ospatu zen. Herriko dantzariekin batera, Getariako Gure Txeru, Fal-
tzesko Makaia eta Oiartzungo Haurtzaro taldekoak aritu ziren, kasik 200 dan-
tzari. Egunpasa bikaina izan zuten, eguraldia lagun.

Lur ez
urbanizagarrien
plan berezia
jendaurrean
Lurezurbanizagarrien
plan bereziaren aur-
kezpena eginen du
Uda lak ap i r i l a ren
15ean, astearte arra-
tsaldeko 8etan Herri-
ko Etxeko batzar ge-
lan.Planhonenhelbu-
rua, ez urbanizagarri-
ak diren lurretan bai-
mendudaitezkeen jar-
duerakerregulatzendi-
tuen arautegia defini-
tzea da. Ilbeltzaren
31kobatzarreaneman
zitzaion hasierako
onespena Javier Le-
kuonaarkitektoak lan-
dutako plan bereziari
eta hilabete batez jen-
daurrean jarri zen es-
pedientea. Gaiak du-
en garrantzia dela eta,
erakusketa publikoa-
renepeaapirilaren28ra
bitarte luzatu da.

Bestetako
kartelak eta
portadak ikusgai
Lanakaurkeztekoepea
bukatu ondotik, apiri-
laren 17tik 27ra kartel
eta portada lehiaketa-
ko lanak ikusgai iza-
nen dira Harriondoan.
Bozkatzekoaukeraere
izanen da.

Musika Eskolako
kontzertua
Musika Eskolak Uda-
berriko kontzertua es-
kainiko du apirilaren
16an, asteazken arra-
tsaldeko 6etan Harri-
ondoaKulturEtxearen
Txokobiko aretoan.

� FLASH

GIZARTEA � SAN FERMIN ELKARTEA

Maiatz hasiera mugitua izanen
dute aurten ere erretiratuek
A.A.A.

Urtero bezala, maiatz hasiera mugitua izanen
duteSanFerminerretiratuelkartekokideek.Maia-
tzaren 1ean ibilbide neurtua eginen dute. Goi-
zeko 9:30ean eman beharko dute izena eta
10:00etan abiatuko da lehen bikotea egoitzatik
eta Landazelaiak, saihesbidea, Osasun Zentroa,
parkea,Sumusa,Kastillobaita, Irubide,Martxan-
paita, Txakaingo zubia, Matxitenea, Lizardibai-
tako zubia, Eroski eta plazan barna berriz ere
egoitzara bueltatuko dira. Ondoren hameketa-
koa izanendute parte hartu dutenbazkideek.Hi-
laren 4an, Ama eta Amatxien eguneko bazkaria
izanen dute egoitzan. Txartelak apirilaren 30a
baino lehen hartu behar dira, 20 eurotan.
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Hainbat zabor
ontzi berde
kendu dira eta
zuria jarri
arropa biltzeko

Irune eta Itsaso

Azken hilabeteetan
Baztan, Malerreka eta
Bortzirietako Manko-
munitateakzabororga-
nikoa konpostatzea
bultzatu nahian dabil-
tza. Elkar lanean ari di-
ra, herriz-herri informa-
zio bilerak egiten. Gu-
rean martxo bukaeran
eta apiril hasieran hiru
bileraegindituzte,azke-
nak apirilaren 14an eta
15ean. Apirilaren 28tik
maiatzaren akabera bi-
tartean, herri guztieta-
tik barna ibiliko dira
Mankomunitatekoak,
heziketa jardunaldiak
eginaz, jendeari kon-
posta nola egin behar
duen erakusteko. Gai

honekin zerikusi zuze-
na dauka azken egun
hauetan hainbat zabor
ontzi berde kendu iza-
nak. Hemendik aitzine-
ra, konposta egitendu-
ten herritarren kopuru-
ak gora egin ahala, au-
nitz jaitsiko baita ontzi
berdeetara botako den
zaborra.Bertze aldetik,
herri sarrerako aparka-
lekuan zabor ontzi zu-
ria jarri dute. Ontzi ho-
rretara arropa, oineta-
koak,maindireak… bo-
tatzen ahal dira poltsa
itxietan.

Larraburua jubilatu
elkartearen batzar
orokorra

Elkarteko zuzenda-
ritzakohikobatzarradei-
tu du apirilaren 27an
Larraburuan eta bazki-
deeibertara joatekodeia
egin diete. Eguerdiko
12:30ean izanendaba-
tzarra gai zerrenda ho-
nekin: elkarteko egoe-
ra ekonomikoa eta
2013ko kontuen azter-
keta, 2013an burututa-
ko ekintzak, aurten bu-
rutubeharrekoekitaldi-
enplangintza,bazkide-
en zerrendan izandako
aldaketak,zuzendaritza
aldaketak eta azkenik

eskaerak eta galderak.
Batzarrarenondotikha-

maiketakoa eskainiko
da.

GIZARTEA � INFORMAZIO BILERAK EGIN DITUZTE

Hondakin
organikoaren
konpostajea
indartzen ari da

ETXALAR

ARGAZKIA: SONIA GAINZA

Larre erreketa
Mendi Xorrotx eta Azku aldean larre erretzen aritu-
takoekNabarlakosoroaneguraldia lagun,giroede-
rrean bazkaldu zuten apirilaren 5ean.

ARGAZKIA: Mª LUZ ARIZTEGI

Jakoba Errekondoren hitzaldia
Apirilaren 5ean izan zen solasaldia Larraburuan. Baratze, lore, zuhaitz, txerto
eta bertze hainbat gaiei buruz solastu zen Jakoba eta bertaratutakoek eginda-
ko galderei erantzun zien. Ondotik, elkarteak eskainitako berendu goxoa das-
tatzeko aukera izan zuen jendeak. Antolatzaileak gustura daude hitzaldiak izan-
dako arrakastarekin, jubilatuen elkartea oraingoan jendez bete baitzen.

ARGAZKIA: JABIER IRIARTE
Informazio bileretako bat.
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ARANTZA

Pelle Ttiki Haur
Eskolari bulkada
emateko babes
ederra izan da

Nerea ALTZURI
Joan den apirilaren

5eko arratsaldea ederra
izanzen.Pirritx,Porrotx,
Marimotots eta konpai-
niak herrira bisita egin
zuen.PelleTtikiHaurEs-
kolakbizipozezetaauzo-
laneanarratsaldeapres-
tatu zuen eta erantzun
ezinhobeaizanzuenpro-
posamenak, ehunka la-
gun hurbildu baitziren
herriko frontoira.Hitzek,
dantzek, kantek… tarte
polit bat pasarazteko
moduaemanzuten.Pai-
lazoak,dantzariak,Pan-
poxa, Txilibito, Loreto
Hobeto, Lagun, Igor...

Bitartean,alkate,zine-
gotzi,gazte…hauresko-
lako hezitzaile, guraso,
atautxi-amatxi, izeba-
osaba talde bat opilak
egiten,krispetakpresta-
tzenetaostatuanlanean

aritu zen. Ikuskizunaren
tartean eta ondotik es-
kaintza horiek estimatu
zituzten bertaratutako-
ek.PelleTtikiHaurEsko-
laz gain, Enaitz Berako
haurtxoapresentizanzu-
ten pailazoek. Frontoi
sarreran,EnaitzGaragu-
raso taldea kamisetak
saltzen aritu zen eta ja-
kin dugunez, kamiseta
aunitz saldu zituzten.

Elkartasuna, auzola-
na,bizipoza…sentituge-
nituenetaKoldobikeGo-
rostizahezitzaileakegin-
dakoaurkezpenean,ha-
sieratikaipatubezala,mi-
laeskerArantzaraberta-
ratu zineten guzioi.

Elizkizunak
Egunhauekaunitzen-

tzatbestaegunakizaten
badire ere, ostalaritzan
lan egiten dutenentzat
lanegunak izaten dira.
Ostatuetan, aterpean,
landa-etxeetan…mugi-
mendua nabaria da he-
rrian ere.

Fededun eta elizta-
rrentzatereegungarran-

GIZARTEA � PELLE TTIKIREN ALDE

Pirritx, Porrotx
eta Marimototsen
taldeak bizipoza
banatu du

ARGAZKIAK: G. PIKABEA
Pirritx, Porrotx, Marimotots eta euren lagunek giro ederra paratu zuten frontoian eta hainbat
herritarren lanari esker, arratsalde borobila atera zen.

tzitsuakdira.Hori horre-
la, egunero, mezak iza-
ten dira: Ortzegun eta
Ortziral Santuan elizki-
zuna 17:30ean izanen
da; Ortzeguneko Ordu
Santua21:00etan;etala-
runbateko elizkizuna
18:30ean izanen da.

Bertzalde, hilaren
26an Sendotza izanen
da. Aurten Arantzari to-
katu zaio eta 19:30ean

hamaikagaztekonfirma-
tukodira.Seiherrikogaz-
teetabortz igantziar iza-
nen dira.

Oporrak Madeirara
Heldu den ekainaren

30etikuztailaren7raMa-
deiran oporraldia anto-
latu dute. Azken urteo-
tanbezala, taldekoopo-
rraldigidatuadaetaaldi
honetan, Madeira artxi-

pielagoaezagutzekomo-
dua izanen dute. Portu-
galgo eskualde autono-
mo honetako xoko au-
nitz bisitatuko dituzte:
Funchal hiriburua, Ca-
macha,Santana,Cama-
ra Los lobos eta Porto
Moniz kontzejuak…

Aipatzekoada,bidaia
aurkeztu eta aste batez
autobusaren eserleku
guztiak bete zirela.
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IGANTZI

Udaberri On
musika jaialdia
eginen da
maiatzaren 3an

Joxean ORTEGA
Udaberriko Bestak

izanen ditugu maiatz
hasieran, eta hau da
Euskara Batzordeak
prestatu duen progra-
mazioa:

MAIATZAK 1, ORTZEGUNA
• 10:00etan Berri-

zaun: bere historia eza-
gutuz Ibilaldi gidatua
plazatik abiatuta (irau-
pena: 3 ordu)

• Arratsaldez Igantzi
kantari (Aitzinetik bi en-
tsaio:apirilaren11negin
zen lehena eta apirila-
ren 24an, ortzeguna
20:30ean zentroan bi-
garrena.Dantza taldea-
ren saioa. Opil jatea.

MAIATZAK 2, ORTZIRALA
•15:00etanHaureta

gurasoen mendi irtee-
ra.

• 21:00etan Buah
Txabal! antzezlanaren
proiekzioa eskolan.

MAIATZAK 3, LARUNBATA
UDABERRION EGUNA

•Goizez IñigoSegu-
rola paisajistarekin lo-
rezaintzariburuzko ikas-
taroa herriko etxean
(goiz osoa)

• Arratsaldez Triki-
poteoa (herriko trikitila-
riekin; lotu gabe)

•23:00etatikaitzine-
ra Kontzertuak: AZ/DZ,
Gose eta Bad Sound
Sistem.

MAIATZAK 4, IGANDEA
• 17:00etanHaurren

antzerki emanaldia Ba-
ratzondon.

Hainbat kinto besta
ere izanen direnez, gi-
roa ziurtatua dago.

Euskal Herriko
Txirrindulari Itzulia

Euskal Herriko Itzu-
lia Igantzitik pasa zen
eta goi mailako txirrin-
dulariak bertatik berta-
ra ikusi genituen. Herri-
tik pasatzerakoan Be-
ñatTxoperena igantzia-
rra dela aipatu zuten
ETBn,baitaazkenurtee-
tan erakutsi duen mai-
laapartaere.Eahonela-
koaipamengehiagoen-
tzuten ditugun.
Aupa Beñat!

KIROLA � MAIATZAREN 1ETIK 4RA

Udaberriko
bestak antolatu
ditu Euskara
Batzordeak

UTZITAKO ARGAZKIA

Gure Esku Dago dinamikaren aurkezpena
Gure esku dago dinamikaren aurkezpena egin zen apirilaren 4an. Gaiak inte-
resa piztu zuen eta 34 lagun hurbildu ziren bilerara. Ondotik, taldeko argazki-
ak atera ziren. Ekainean Iruñea eta Durango lotuko dituen giza kateari begira,
ondoko asteetan herrian gaia lantzen jarraituko dute.

ARGAZKIA: A. AROTZENA

Aste Santuan irekiko ditu ateak Irrisarrik
Irrisarri turismo guneak Aste Santuan ateak zabal-
duko ditu. Estatuko zubi tibetar luzeena ere bertan
izanen omen dute. Argazkian, Baxi maskotarekin
ageri dira Irrisarri herri kirol taldeko neska-mutikoak.

Ba al zenekien
Eskolako ikasleekbaratzeaeginendutelaaur-
ten ere, produktu ekologikoak landuz.

?
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Pintxorik onena
bozkatzen
dutenen artean
herriko
produktuez
osatutako
saskia
zozketatuko da

Maider PETRIRENA
AsteSantuanPintxo

Astea eginen dute bi-
garrenenez Sunbillako
ostatuekapirilaren17tik
20ra.Aipatuortzegune-
an arratsaldez bakarra
izanendela eta gainon-
tzeko egunak, hau da,
ortziraletik igandea bi-
tarte, eguerdi eta arra-
tsaldez eskainiko dira
pintxoak Itturburu,Bus-
titz eta Ariztigainen.
Pintxoadastatuetagus-
tokoenabozkatzekoau-
kera izanen da. Bozke-
tanparte hartzenduten

guztien artean herriko
produktuez osatutako
saski bat zozketatuko
da apiri laren 21ean
Ariztigain kanpinean,
astelehen eguerdiko
12etan. Horrez gain,
igandean, apirilak 20,
haur jokoak izanen di-
ra Ariztigain Kanpinean
arratsaldeko4:30etikai-
tzinera.

Joandenurtean izu-
garrizko arrakasta izan
zuen ekimen honek eta
aurtenerepartehartze-
ko gonbidapena luzatu
dute.

Plataforma eta
eskorga jasotzaile
ikastaroak antolatu
ditu Udalak

Udalak bi ikastaro
antolatu ditu. Lehenbi-
zikoa, Plataforma ja-
sotzaileak modu segu-
ruan erabili izenekoa, 8
orduko ikastaro teori-
ko-praktikoa izanenda.

Prezioa:100euro . Ikas-
taroa eginen da gutxie-
neko kopurua badago.
Izenemateordenakon-
tuan hartuko da.

Bertze ikastaroa,Es-
korga(carretilla) jasotzai-
leak modu seguruan
erabili izenekoa, 25 or-
duko ikastaro teoriko-
praktikoa izanen da.
Prezioa:100euro. Ikas-
taroa eginen da gutxie-
neko kopurua badago.
Izenemateordenakon-
tuan hartuko da.

Apirilaren 25a bitar-
te ematen ahal da ize-
na udaletxean.

Igerilekurako
sorosleak behar
dira

Jadaudaberriansar-
tu gara eta udara aile-
gatzeko atarian piszi-
nak izanen ditugu min-
tzagai. 2014ko udako
igerileku denboraldira-
ko sorosleak behar di-
ra Sunbillako igerileku-
an. Horretarako apirila-
ren 4ko udal batzarre-
an erabaki zen igerile-
kuetako ardura hartze-
ko lehiaketa irekia egi-
nendelaondorengobal-
dintzekin:

Eskaintzaren pre-
zioa,gehienez9.000eu-
rokoa izanen da, kon-
tuan hartuz denboral-
diaekainaren15etik irai-
laren 15era bitartekoa
izanen dela.

Igerilekuetan bi lan-
gilebeharkodiraetaho-
rietako batek derrigo-
rrez soroslea izan be-
harko dudesfibriladore
erabiltzaile tituluarekin.

Eskaintzakaurkezte-
koepeamaiatzaren7an
akitukodaHerrikoEtxe-
an. Informazio gehiago
erebertan topatukodu-
te interesatuek.

GIZARTEA � APIRILAREN 17TIK 20RA

II. Pintxo Astea
antolatu dute
herriko ostatuek
Aste Santurako

SUNBILLA

UTZITAKO ARGAZKIA

Atsedenik hartu gabe lanean segitzen dute Herrera anaiek
Jo eta su dabiltza Herrera anaiak Caja Ruralek antolatzen dituen karreretan
parte hartzen. Martxoaren 30ean Arguedasen izan zuten karrera. Enekok 6.
postua lortu zuen eta Koldok berriz 2. amaitu zuen. Apirilaren 6an, Enekok Eus-
kadiko Openeko lehen edizioan parte hartzeko aukera izan zuen 5. postua lor-
tuz. Apirilaren 13an, berriz Tuterako lasterketan parte hartu dute.
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KULTURA

Maddalen
Lopez
lesakarra
bigarren izan
zen

TTIPI-TTAPA
Mikel Lasarte bara-

ñaindarrak hirugarren
aldiz irabazi du 14 eta
18 urte bitarteko Nafa-
rroakoEskolartekoBer-

tsolari Txapelketa. Es-
kolartekoaren 28. edi-
zioaapirilaren4an joka-
tu zen Iruñeko Kalekal-
de elkartean eta Ma-
ddalenLopez lesakarra
azpitxapeldun izanzen.

Zor tz i ber tso lar i
gaztek hartu zuten par-
teEskolartekoan:Aina-
ra Ieregi (Barañain),Ma-
nex Mailharin (Berrio-
zar), Sarai Robles (Ba-
rañain), Mikel Lasarte

(Barañain), Jokin Pina-
txo (Bera), Maddalen
Lopez (Lesaka), Joanes
Illarregi (Leitza) eta Xa-
bat Illarregi (Leitza).

Azkenean, Lasartek
jantzi zuen Nafarroako
bertsolari gazteen txa-
pela, etaMaddalen Lo-

pez lesakarra izan zen
bigarrensailkatua.Biek
ordezkatuko dute Na-
farroa ekainaren 21ean
Orion jokatukodenEus-
kalHerrikoEskolarteko
Bertsolari Txapelketan.

AlaitzRekondokaur-
kezle lanak egin zituen,

eta Mikel Beaumont,
Ekintza Landa eta Ne-
rea Bruñok epaitu zu-
ten saioa.

Saioaren ondotik,
bertso-merendua izan
zen, Julen Zelaieta eta
Amaia Elizagoien ber-
tsolariekin.

BERTSOLARITZA � 14-18 URTE ARTEKOA

Mikel Lasartek
irabazi du
Eskolarteko
txapelketa

ARGAZKIA: NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEA

14-18 urte artekoen finalean parte hartu zuten zortzi bertsolariak.
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3 eta 12 urte
arteko neska-
mutikoei
zuzendua

TTIPI-TTAPA
3 eta 12 urte bitarte-

ko neska-mutikoei zu-
zendutako ludotekazer-
bitzua eskainiko du
Udalak Aste Santuan
etaudakooporretanes-
kolako gimnasioan.

Aste Santuan apiri-
laren 22tik 25era eta
udan ekainaren 23tik
irailaren5era,09:00eta-
tik 13:00etara eskaini-
ko da zerbitzua.

Kuotei dagokienez,
denboraldi osoko abo-
noa (Aste Santua eta
uda) 180 eurokoa iza-
nen da. Aste Santukoa
30 eurokoa izanen da
etaudakoabakarrik150
eurokoa. Udan hilabe-
te batez parte hartzeko
aukera ere izanen da,
80 euroren truke eta hi-
labeteerdiz, 40euroren
truke.

Deskontuak ere iza-
nen dira: %25 merkea-
go famili bereko biga-
rren haurrarentzat;

%50a famili bereko hi-
rugarren haurrarentzat
eta %20a famili ugari-
endako.Azkenhauezin
izanenzaiebertzebibe-
herapenei gehitu.

Gai honekin loturik,
MalerrekakoHaurrenAi-
sialdirako begiraleen
zerrenda sortu nahi du

mankomunitateak, an-
tolatuko diren preben-
tzio ekintzetan, haurre-
taz arduratuko den lu-
dotekarako. Ez da titu-
lo beharrik.

Apuntatzeko, Male-
rrekako Mankomunita-
tekogizartehezitzailea-
ri (Iratiri), emaila igorri:

ssbdoneztebe@male-
rreka.infolocal.org, ida-
tziaren gaia, izen-abi-
zenak eta kurrikuluma

agertuz.
Apuntatzeko epea

apirilaren 30n
akituko da.

GIZARTEA � OPORRALDIETAN EKINTZA EZBERDINAK EGITEKO

Ludoteka zerbitzua eskainiko
dute Aste Santuan eta udan

DONEZTEBE

Martxoko
erremontelari
onena

Pertsonaia
Patxi OLAZAR

Sagardoaren Txapel-
ketan egindako lan bi-
kainamedio,Bmultzo-
ko erremontelarien ar-
tean onena izendatu
dute Doneztebeko
atzelaria. Joan den hi-
labetean jokatutako
partida guziak irabazi
zituen Olazar-ek eta
hortaz, 40 punturekin
izan da sailkapen bu-
ru,LarrañagaetaOtae-
giren aitzinetik. Aipa-
tzekoa da A multzoko
erremontelarienartean
bigarrenizandelaEtxe-
berria III. (37,6 puntu).

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Elkartasun denda ireki du Lagun Bidek
Elkartasun denda ireki du Bidelagun elkartearen enpresa berriak, Lagun Bide
Zerbitzuak. Parrokia karrikako 18.ean, lehenagoko Rodri etxeko tresnak den-
dan ireki du astelehenetik ortziralera, goizeko 9:30etik 13:30era. Denda hone-
tan gauza aunitz aurki daitezke: Gizonezko, emakumezko eta haurren arropa,
oinetakoak, toallak, jostailuak, platerak, mandireak, etxeko tresna txikiak…

Ba al zenekien
Udalak zazpigarren urtez antolatu duela pin-
txo lehiaketa maiatzaren 1etik 4ra, ANAPEH
eta Inurrieta upategiaren laguntzarekin

?
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Afrikar dantzen
ikastaroak,
emakume
bazkariak eta
musika
brasildarrak
giroa berotu
dute

Mattin LARRALDE
Udaberria elur kon-

tuekin hasi genuen
arren, herrian izandiren
ekitaldien ondorioz gi-
roa bero ibili da.

Martxoaren 29an
izan ziren afrikar dan-
tzen ikastaroak Kultur
Etxean.Gorputzaastin-
duaz, giro polita sortu
zen eta zuzeneko mu-
sikaz gozatzeko auke-
ra ere izan zen. Astebu-
kaerabereanemakume

kuadrila batekbazkaria
izanzuen.Aspalditikel-
kartzekoakzirenez,hau-
ek ere giro onean eman
zuten eguna.

Bertze aldetik, apiri-
laren 5ean musika bra-
sildarra entzuteko au-
kera izanzen.Jaironeta
Kassandra aritu ziren

musikari lanetan eta ja-
rraianDJTororokeman-
daldiaeskainizuen.Kai-
piriña edateko aukera
ere izan zen.

GIZARTEA � HAINBAT EKITALDI IZAN DIRA MARTXO HONDARREAN ETA APIRIL HASIERAN

Elurrak xurituta eta erritmoz
gainezka, hasi da udaberria

ELGORRIAGA

UTZITAKO ARGAZKIA

Elurra urtutzeko moduko ekitaldiak izan dira udaberri hasiera honetan.

ESKUALDEA

Aisialdia eta
Gastronomia
Gida argitaratu
du Ttipi-Ttapak

TTIPI-TTAPA
Baztan, Bidasoa eta
Xaretako Aisialdia eta
GastronomiaGida ar-
gitara eman berri du
Ttipi-Ttapak. Bertan,
inguruhonetako60bat
jatetxe, ostatu, ko-
mertzio eta aisialdira-
ko enpresen eskain-
tzarenberri ematenda
euskaraz, gaztelaniaz
eta frantsesez.
Moduberean,herriba-
koitzak eskaintzen di-
tuen zerbitzuen berri
ereematendu,halano-
la, frontoia, igerilekua,
supermerkatua, gaso-
lindegia, autobus zer-
bitzua, loegitekotokia,
turismo bulegoa, osa-
sun etxea edo botika-
rik baden jakinaraziz.
Baztan-Bidasoaldeko
mapa bat ere badu.
6.000aleargitaratu eta
turistak ibiltzen diren
tokietan banatu dira.



Oporrak hartu
aitzinetik
Malerrekako
Joko
Topaketetan
parte hartu
zuten
Pulunpako
ikasleek

Arkaitz MINDEGIA
Ate joka ditugu Aste

Santuko oporrak! He-
rriaprestdagobertako-
ak eta kanpotik etorri-
ko diren turista horiei
egun eder batzuk pa-
sarazteko. Hainbat eta
hainbat etxe rural badi-
ra bertan, Abarun ater-
petxea ere bai… Egu-
raldia lagun izanez ge-
ro kaleak, leku goxoak
edoMendaur jendez le-
po izanen dira.

Pulunpako ikasleak
joko topaketetan

Oporrak hartu baino
lehen urteroko zitan
ederkipasatuzutenPu-
lunpa eskolako ikasle,
irakasle eta gurasoek.
Sunbil lan apiri laren
15ean ospatu ziren jo-
ko topaketetan izan zi-
ren, Malerrekako he-
rrietakoeskolekantola-
tutako topaketetan.
Herriko ikasle, irakasle
eta gurasoez gain Be-
intza-Labaien, Legasa,
Sunbilla,Saldias eta
Narbarteko ikasleakere
elkartu ziren.

Sein jubenilen
kategorian ere
bikain

Jubenilenkategoria-
ri maila hartzen ari zaio
Javier Sein. Denboral-
dia hasi besterik ez da
egin eta sailkapeneko
lehenhirupostuetanda-
bil herriko txirrindularia.
Martxoaren 30ean Ar-
guedasen jokaturiko
Caja Rural Openeko
karreran irabazle izan
zen karrera gogor eta
estubatenondotik,spri-
nean garaipena lortuta.
Horren ondorioz, sail-
kapenorokorreanbiga-
rrenpostuaeskuratudu.

Bestalde Euskadiko
Openeko lehenengoka-
rreran bigarren geratu
zen Legution.

Euskal Herriko
Itzulia

54.EuskalHerriko it-
zuliaherritikpasatuzen.
Hainzuzenerebigarren
etapakbisitatuzuenes-
kualdea, Ordizia eta
Dantxarinea artekoak.
Urteakzeramatzan itzu-
liak bertatik pasa gabe
etaplazerra izanzen Mi-
kel Nieve, Alberto Con-
tadoredoAlejandroVal-
verde bezalako txirrin-
dulari haundiak herriko
kaleetatik pasatzen
ikustea.

Gure esku dago
Apirilaren 5an Do-

neztebekozinemanaur-
keztu zen Malerrekako
Gureeskudagobatzor-

dea.Aurkezpenarenon-
doren, Malerrekan gra-
baturiko bideoa aur-
keztuzuten.Hainbateta
hainbat herritarrek par-
te hartu dute bideo ho-
netan: Jabier Bereau
joaldunak, Iker bertso-
lari gazteak, Aurtizko
Eneritz, Bidane eta Ar-
kaitz gazteek, alkate-
ak…Bideoasareanzin-
tzilikatu dute. Irudietan
agertzendirenenetaka-
mera atzeko lana egin
dutenen emaitza ikus-
gai duzue!!!
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ITUREN

GIZARTEA � OPORREN ATARIAN

Aste Santuko
jende oldea
hartzeko prest
dago herria

UTZITAKO ARGAZKIAK

Pulunpako hiru talde haur eta gaztetxoen kantu jaialdian
Aitzineko alean aipatu genuen bezala, Pulunpa eskolako hiru taldek parte har-
tu zuten Beran egin zen haur eta gaztetxoen kantu jaialdiko saioan. Joaldun
taldeak Euskararen koloreak abestu zuen; Mariatxi taldeak Eskurik esku eta
Urretxindor taldeak Aberriaren mugak. Giro ederrean ibili ziren.
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Bestaz gozatu
eta musika
ukitua emanaz

Fermin ETXEKOLONEA
Herritaraunitzekhar-

tuzuenparteSaharazta-
nek antolatu eta Oro-
noz-Mugairin ospatu
zen Sahararen aldeko
egunean.Elkarteansar-
turik daude Fausti Jua-
nikorena, JuainasPaul,
Ines Gereka eta Iñaki
Sanchez. Joxe Mari
Mitxelena eta Olaia Lo-
iarte musikari lanetan
aritu ziren eta Julieta
Itoiz rap kantari.

Kantautore gaua
Herriko Ostatuan

kantautoregauaantola-
tu dute hilaren 26an,
21.30ean hasita: Ama-
rela, Edu Libra eta Cere
Vera ariko dira kantari.

Ttikienak kantari
Iturengo eskolakoe-

kin batera, Haur Kanta-
ri Jaialdian parte hartu
zuten Zubietako ikasle-
ekere. ArantxaDiezizan
zuten laguntzailegisara.

Malerrekako Eguna
prestatzen
Malerreka eguna anto-

latzen hasiak dira eta
eginbeharreko lanaketa
parte hartzaileak ze-
hazten ari dira. Herritik
partaidetza handia iza-

nenda: joaldunak,Muxi-
koak,paellaegileak,ar-
tisauak eta talo egile-
ak… Gainera Migel
ArregiriDoneztebekoar-

marriarenegurrezkotai-
la egitea eskatu diote
antolatzaileek eta Mi-
gel, fin fin ari da agin-
dutako lana betetzen.

ZUBIETA

KULTURA � ORONOZ-MUGAIRIN IZAN ZIREN

Zubietarrak ere
Sahararen alde

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE

Doneztebe Futbol Taldeko zubietarrak
Doneztebe Futbol Taldea herriz herri ibiltzen da erakustaldiak eginez. Martx-
oaren 30ean Zubietan izan ziren eta herriko futbolari gaztetxoak ere aritu ziren.
Xaltxa polita paratu zuten plazan. Ekaitz Loiarte, Lander Indakoetxea, Mattin
Agesta, Jonan Fuentes eta Zaira Bendoiro ageri dira goiko argazkian.

GIZARTEA � APIRILAREN 5EAN

Malerreka kantuz
bigarrenez egin da Oizen
Berrogei bat
lagun bildu
ziren kantari

Pilar URROZ
Apirilaren 5ean an-

tolatu zen Oizen biga-
rrenaldizMalerrekakan-
tuz.Eguerdianberrogei
bat lagunbilduzirenpla-
zan, bertakoak nahiz
ingurukoak, eta hasie-
ran euri-tanta batzuk
erori arren,ekitaldioso-
an eguzkia “kantu-la-
gun” izan zuten. Plazan
hainbat kantu abestu
ondoren, kaleetan gel-
dialditxobatzukeginez,
kantu zaharrez eta he-
rrikoiez alaitu zuten he-
rria. Kantu-jiraren bu-
kaeraHerrikoOstatuan
egin zuten, eta bertan

zizka-mizka goxo ba-
tzuk izan zituzten sari.

Zabor eta
hondakinen
kudeaketa

Oizkoudaletxeanza-
bor-hondakinenkudea-
ketarako bilkura infor-
matiboa izan zen apiri-

laren 3an. Herritar ba-
tzuk hurbildu ziren, eta
informazioazgain, kon-
postagailuen eskaera
egin ahal izan zuten.
Abisatuko den hurren-
go bilkura batean kon-
posta nola egin eraku-
tsiko zaie herritarrei eta
orduan banatuko dira
konpostagailu horiek.

ARGAZKIA: ALBERTO SAN MIGUEL
Malerreka kantari, Oizko plazan.



Apirilaren 3an
egindako
elkarretaratzean
mutua
kontratuak erre
zituzten

TTIPI-TTAPA
LABsindikatuakapi-

rilaren 3an Berako Mu-
tuavenir mutuaren ai-
tzinean egindako kon-
tzentrazioanmutuakon-

tratuakerrezituen,etor-
tzekoadenmutuenerre-
formasalatzekoeta iza-
nen dituen ondorioak
azaltzeko.

PPren gobernua
prestatzen ari den de-
kretuarenarabera,erre-
forma berriak, kontin-
gentzia profesionaleta-
tik aparte, kontingen-
tzia komunak eta erita-
sun jarraipena egiteko
aukeraemanendieMu-
tuei. «Azken finean
Enpresarien asoziazio-

ak diren mutua hauen
helburuagureosasuna-
rekin negozioa egitea
daetapraktikansenda-
tu baino, ahalik eta
azkarrenen langilea la-
nera itzultzea dute hel-
buru, horretarako pre-
sioa eginez langileei»,
aipatu zuen LAB sindi-
katuak.

ERREFORMA GELDITZEA
ESKATU DUTE

Hori dela eta LABek
erreformahaugelditze-

ko eskatu eta honek
ekarrikoduenosasuna-
ren pribatizazioa salatu
zuen eta alternatibak
planteatuko ditu lante-
gietan.Hainzuzen,«ka-
litatezko osasun zerbi-
tzu publiko eta eragin-

kor bat, eta horren bai-
tan enpresek kontin-
gentzia komun eta pro-
fesionalak Seguritate
Sozialarekin kontrata-
tzea» da LABek propo-
satzen duen alternati-
ba.

Eskualdeko
1.446 lagun
zeuden lanik
gabe martxo
hondarrean

TTIPI-TTAPA
1.446 lagun zeuden

Doneztebeko Enplegu
Bulegoan izen emanak
martxo hondarrean,
otsailean baino 16 gu-
ttiago. Nafarroa osoan
%1,24 jautsi da langa-
bezia eta eskualdean
zertxobait guttiago,
%1,09. Kopuru horre-
tatik, dagoeneko 707k
(%48,9) ez dute langa-

bezi-prestaziorik ko-
bratzen.

Martxoan 407 kon-
tratueginzirenDonezte-
bekoEnpleguBulegoa-
ren bitartez, horietatik
65bakarrikmugagabe-
ak.

Adinaetasexuarida-
gokionez, 25 urtez goi-
tikogizasemeenartean
657 lagun daude lan-
gabezian,otsaileanbai-
no 7 guttiago. Adin tar-
tehorretakoemakume-
en artean 635 langabe-
tudaude,otsaileanbai-
no 10 guttiago. 25 ur-
tezbeheitikogizaseme-
enartean,aldiz, 2 lagun
gehiago daude langa-

bezian, 99 langabetu,
eta adin tarte horretako
emakumeen artean
otsaileanbainoemaku-
me bat guttiago dago
lanik gabe, 55 emaku-
me denera.

Zerbitzuenarloakse-
gitzen du langabe ge-

hien izaten, baina jau-
tsierarik nabarmenena
izanduensektorea izan
da,972tik946 langabe-
tura pasatuz, 26 guttia-
go. Industria arloan, al-
diz, 4 langabetu gehia-
go daude, 245 denera.
Eraikuntzan 4 langabe-

tu guttiagodaude, 159.
Nekazaritzan bi lagun
gehiago daude langa-
bezian,24 lagun,etaai-
tzinetik lanikeginezdu-
tenen artean 72 lagun
daude langabezian,
otsaileanbaino8 langa-
be gehiago.
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LANA

GIZARTEA � MARTXOKO DATUAK

Langabetuen
erditsuak ez du
prestaziorik
kobratzen

LANGABEZIA-DATUAK HERRIKA | 2014ko martxoa

Herria
Populazioa

2013
Lanik gabe

guztira
Langabezi-prestaziorik kobratzen dute?

EZ BAI
ARANO 120 7 4 3
ARANTZA 634 23 12 11
ARESO 271 11 4 7
BAZTAN 7.974 363 175 188
BEINTZA-LABAIEN 240 10 6 4
BERA 3.829 200 90 110
BERTIZARANA 614 50 34 16
DONAMARIA 437 24 12 12
DONEZTEBE 1.681 133 74 59
ELGORRIAGA 225 15 10 5
ERATSUN 159 14 8 6
ETXALAR 829 43 17 26
EZKURRA 151 7 1 6
GOIZUETA 763 46 25 21
IGANTZI 627 28 13 15
ITUREN 513 34 11 23
LEITZA 2.889 165 78 87
LESAKA 2.784 156 83 73
OIZ 144 5 2 3
SALDIAS 114 13 5 8
SUNBILLA 627 53 23 30
URDAZUBI 380 9 4 5
URROZ 181 5 2 3
ZUBIETA 316 21 9 12
ZUGARRAMURDI 220 11 5 6
Denetara 26.722 1.446 (%48,9) 707 (%51,1) 739

GIZARTEA � ESPAINIAKO GOBERNUA PRESTATZEN ARI DA

Mutuen erreforma
salatu du LABek Beran

UTZITAKO ARGAZKIAK

LAB sindikatuko ordezkariak apirilaren 3an Beran egin
zuten agerraldian.
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ARKUPEAK

Elkartearen
boletin berria
prest dago

Fernando ETXEBERRIA
Apirilaren 3an egin

zuten Arkupeak Elkar-
tekoZuzendaritzakobi-
lera eta bertan bi albis-
te garrantzitsu jaso ge-
nituen.Batetik,dirukon-
tuei dagokiena, hamai-
ka oztopo izan diren
arren,2013kobalantzea
positiboa izan baita.
1.291,08 euro ditu el-

karteak, CAN eta Na-
farroako Gobernuaren
bidez lortzen ziren diru
laguntzak nabarmen
murriztu diren arren.

Bestetik, 47bazkide
berrik eman dute izena
elkarteanetadagoene-
ko 2.615 bazkide ditu
Arkupeak Elkarteak.

Boletin berria
maiatzean

Maiatzbukaeranka-
leratuko da boletin be-
rriaetabertan jasokoda
datozen hilabeetarako

antolatu diren ekitaldi
eta bidaia guztien gai-
neko informazioa. Bi-
daia luzeen gainekoak,
hitzaldiak, ikastaroak....
datorrenaldizkarianau-
rreratukodizkizueguxe-
hetasun gehiago.

Denaden,boletinbe-
rria esku artean eduki

aurretikereapirileanze-
har, hainbat ekitaldi an-
tolatu dituzte. Hurren-
go hitzordua apirilaren
10ean izanen dute Ar-
kupeakeko kideek, ur-
teroko ohitura manten-
duz Donezteben egite-
koa den gimnasia egu-
nean.Kirolpixkabategi-

tekoaitzakian,bestara-
ko tartea izanen dute.

Apirilaren 23an be-
rriz, Ordiziako artzain
egunera antolatu dute
bidaia. Goizabertanpa-
saondotik,AzpeitikoKi-
ruri jatetxean bazkaldu
etadantzaldia izanenda
19:00ak arte.

OSPAKIZUNAK � 2.615 BAZKIDE DENERA

47 bazkide berri
ditu Arkupeak
Elkarteak

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
Valentzia aldean ibili dira berriki Arkupeak Elkartekoak.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Aginaga sagardotegira urteroko bisita
Martxoaren 13an 170 elkartekidek urteroko bisita egin zuten Aginaga sagar-
dotegira. Eguraldi bikaina lagun izan zuten eta sagardotegira joan aurretik Do-
nostian zehar ibilaldi polita egiteko aukera ere izan zuten. Aquariuma bisitatu
zuten batzuk, beste batzuk erosketak egiteko aprobetxatu zuten eta zenbai-
tek alde zaharrean barna egin zuten bueltaxka. Bazkaria bikaina eta oparoa
izan zen eta dantzaldian primeran pasatu zuten. Hori bai, protestarako tartea
ere izan zen, dantzaldia ez zutelako ordu erdi gehiago luzatu. Antolatzaileek
kontuan izanen dute hurrengo txandetarako.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Eskualdeko txokoak ezagutuz
Euriak ez zuen izutu 12 laguneko koadrila eta gidari
lanetan aritu zen Xantiri segika, Donezteben barna
mendi itzulia osatu zuten martxoaren 26an. Dena
den, bideko zenbait zati hondatuta zeudenez hasie-
ran burutan zuten ibilbidea moldatu zuten. Oiz, Do-
namaria, Gaztelu eta Legasan barna bueltaxka osa-
tu beharrean, Ituren aldera jo eta handik Oizko kan-
posantura jeitsi ziren, Donamarian barna Donezte-
bera iristeko. SantaMaria jatetxean ongi irabazitako
bazkaria egin zuten gero. Ibilaldian kilo bat galdu eta
bazkarian pare bat irabazi omen zituzten. Eskualde-
ko herrietan barna mendi itzuliak eginez segitzeko
asmoa dute eta datorren irteera antolatua dute da-
goeneko. Leitzan barna eginen dute ibilaldia apirila-
ren 24an, herriko plazatik abiatu eta Santa Kruz er-
mitara igoko dira. Handik, haize errotetara, Kornie-
tara eta Erasote auzora jeitsiko dira gero, Plazaola-
ko bideari segika herrira itzultzeko. Bazkaria, Arakin-
degian eginen dute.
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Eskuorriak
banatu dira
herriz herri

TTIPI-TTAPA
UEMAk, Mankomu-

nitateko kide diren Na-
farroakoudalekinelkar-
lanean,errentaaitorpe-
na euskaraz egiteko
kanpaina jarri du abian.
Arantza, Bera, Etxalar,
Igantzi,Lesaka,Baztan,
Basaburua,Araitz,Are-
so, Goizueta, Larraun,
Leitza, Etxarri-Aranatz
eta Arbizuko udalerrie-
tan,milakaeskuorri ba-
natu dira etxez-etxe
kanpainarenberri ema-
teko.Aldebateanerren-
ta euskaraz egin ahal
izateko dituzuen bide-
en berri ematen dute,
etaatzealdean, joanden
urtean jasotako datuak
ageri dira taula batean.
NafarroanUEMAkohe-
rrietan egin ziren erren-
ta aitorpen guztietatik
zenbat izan ziren eus-
karazerakustendu tau-
lak. Gure eskualdeari
begiratuta datuak, oro-
har, baxuak dira: Bor-
tzirietan jasotako datu-

rik altuena Etxalarkoa
da, %3,73koa, Bazta-
nen%2,52aetaLeitzal-
dean%17a. Deigarriak
dira datuak, iaz euska-
raz egitearen aukera
herritar gutxi batzuk
hautatu zuten seinale.
Aurten, portzentaje ho-
riek igotzeko asmoz,
errenta aitorpena eus-
karazegiteraanimatzen
zaituztete UEMAk eta
baita zuen udalek ere.

Azken batean, kan-
painaren bitartez, he-

rritarrekadministrazioa-
rekindituztenharrema-
nak euskarazkoak izan
daitezen bultzatu nahi
da.Bidehorretan,erren-
ta aitorpena euskaraz
eginda euskarari bide
berriak irekitzeaz gain,
administrazioaren eus-
kalduntzea ere bultza-
tu nahi da. Hizkuntza-
ren normalizazioa lor-
tzeko euskara eremu
guztietarahedatubehar
da,etahorretarako,ga-
rrantzitsua da herrita-

rrek euskaraz osotasu-
nean bizitzeko hautua
egitea.Udalerri euskal-
dunetako herritarrok
eredu eta aitzindariak
izan gaitezke horretan.

2014 urteari dago-
kion errentaren gaine-
ko aitorpena egiteko
kanpainan,zergadunek
hainbat bide dituzte
euskaraz egiteko. Ho-
rretarako, lehen urra-
tsetik zeinhizkuntzatan
egin nahi duten auke-
ratu behako dute.

GIZARTEA � MANKOMUNITATEKO KIDE DIREN UDALERRIEKIN ELKARLANEAN EGIN DU UEMAK

Errenta aitorpena euskaraz
egiteko kanpaina abiatu da

ESKUALDEA

UTZITAKO ARGAZKIA

UEMAko herrietan milaka eskuorri banatu dira.

BERA

Baratzegintza
ekologikoan
lehen urratsak
ikastaroa

TTIPI-TTAPA
Baratzegintzaekologi-
koan lehen urratsak
izeneko ikastaroa an-
tolatu duBerakoUda-
lak. Apirilaren 24ean
eta maiatzaren 8an,
ortzegunetan, arra-
tsaldeko 6etatik 9eta-
raBeralandetaneskai-
niko du Mattenea ba-
serriko Josune Zamo-
ra irakasleak. Ikasta-
roaeuskaraz izanenda
eta apunteak gaztela-
niaz emanendira. Izen
ematea apirilaren 16a
baino lehen egin be-
har da, 012 telefonora
deituz. Prezioa 10 eu-
rokoa izanen da. Ge-
hienezere20 lagunen-
tzako tokia dago eta
lehentasunaudalbara-
tzea dutenek eta be-
ratarrek izanen dute.
Bertzeakbertze,zerda
baratzegintzaekologi-
koa, lurra lantzeko la-
nabesak, ongarriketa,
ureztapena, belar txa-
rrakkontrolatzea, txan-
dakatzeak eta elkar-
tzeak, baratzearen
osasuna,ereiteeta lan-
datze egutegia eta la-
boredesberdinenma-
neiua landuko dituzte.
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SALDIAS

Poliki dago
orain fronton
barrenera
gauzak
sartzeko edo
gurpil aulkietan
daudenak
jausteko

Markel LIZASOAIN
Atzeko koadroetan,

mailak kendu eta alda-
pabatparatudiote fron-
tonari. Bateon batek
trastakeriaren bat egin
bazuenere,majogeldi-
tu da. Hemendik goiti,
kantxara baita autoak
ere sartzen ahalko dira.

Orain itxaxurakkonpon-
duak baleude!

Sagardotegira
Martxoan, sagardo-

tegikobueltaeginakdi-
ra Labaingo eta Saldis-
kozenbaitgazte,Lasar-
teko Soilaenera. Han-
dik gero, batzuk etxera
eta besteak Hernanira.

Basurde jatea
Apirilaren 5ean, Mi-

kelengo Mielek basur-
dea ekarri eta otordu
ederra egin zuten zen-
bait lagunek Taberne-
an.

'Joxean’s hileben'
Maiatzaren16an, 'Joxe-

an'shileben' filmaproi-
ektatuko dute Otxon-
tan. Interneten dago
trailerra, ikus nahi due-
nak.

Hilberriak
Mekolengo Petra,

beretaz urroztarra, eta

Olasoko Ramon Luis,
Irunenbizitzenzenaeta
Martinzenarenanaiahil
dira. Goian beude.

Mendiari su eman
diote

Martxokohilean,Abi-
tako palda kizkali zen.

Norbaitek ere su ema-
naageridu.Zerbaitesan
behareta, errepidearen
gaineko aldeko ezpon-
dan zortziren bat toki-
tatik emanadu. Jendea
eta suhitzaileak bizpa-
hiru egunez ibili omen
ziren sua itzaltzeko.

GIZARTEA � FRONTOIAN SARTZEKO ERRAZTASUNAK

Aldapa egin
diote Aldapari

ARGAZKIA: MARKEL LIZASOAIN
Oteak eta denak erre dira, baina belarra nola helduki.

DONAMARIA

Izaskun GOÑI TELLETXEA
Giro ederrean pasa-

tu zuten Donamariako
gazteek sagardotegira
eg indako i r teeran.
Bazkaribikainaeginon-
doren,bestaederraegin
zuten Hernaniko osta-
tuetan barrena.

Bildots hirukiak
Porotxenean

Jon Lasaga Dona-
mariarrakerakustendu-
enmoduan,Porotxene-
ko ardi batek, hiru bil-
dots eduki zituen.

GIZARTEA � BAZKALONDOAN HERNANIKO OSTATUETAN BESTA EGIN ZUTEN

Giro ederrean ibili ziren
gazteak sagardotegian

ARGAZKIAK: GARBINE JORAJURIAK UTZIAK

Giro bikaina izan zuten gazteek Hernani aldean.
ARGAZKIA: ITXASNE LASAGAK UTZIA

Ardi batek hiru bildots izan zituen Porotxenean.
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LEITZA

ARGAZKIA: NAHIKARI URIARTE

‘Lan aukerak zabalduz’ proiektuaren
amaierako ikastaroa
Leitza, Goizueta, Areso eta Aranoko Gizarte zerbi-
tzuen eta Cederna Garalurren eskutik antolatutako
“Lan aukerak zabalduz” proiektua amaitzear da.
Otsaileanhasi ziren langabetuen topaketekin etage-
roztik autoenplegua sustatzeko eta honen inguruko
beldurrak kentzeko, bi ikastaro ere eskaini dituzte.
Orain bukaera borobila emateko Lekunberrin ikasta-
roa antolatu dute: “Marketina on line: blogak, web
2.0 eta sare sozialak” izenburupean.Maiatzean, as-
teazkeneroLekunberrikoeskolakoordenagailuge-
lan bilduko gara. Izena emateko kontaktuan jarri
Cederna Garalur edo Gizarte Zerbitzuarekin.

Herrian alkate
kargua hartzen
duen lehen
emakumea da

JM BARRIOLA
Alkateberria izenda-

tzeko batzarra egin zu-
ten apirilaren 7an Uda-
letxean. Udaleko zine-
gotziez gain, herritar
ugari bildu zen aretoan

eta bertan, Bilduko zi-
negotzi guztien aldeko
bozekin, Arantxa Ipa-
rragirre izendatu zuten
alkate. Bertaratutako-
enbabesetatxalozapa-
rrada artean hartu zuen
kargua. Bere lehenda-
biziko hitzak Oier Eiz-
mendiri, orainartealka-
tea izandakoari, eskai-

ni zizkionetaurtehaue-
tan herriagatik eginda-
ko lanaeskertunahi izan
zion. Herritarrei ere es-
kainitakobabesaeta la-
guntzagatik eskerrak
eman zizkien. Arrazoi
pertsonalak medio utzi
zuen kargua Oier Eiz-
mendik, baina alkate
berriari babes osoa es-

kaini eta bere laguntza
emateko prest agertu
da. Arantxak, Bilduren
talde lana ere azpima-
rratu nahi izan zuen
Udala kudeatzeko mo-
duagatik, «ezbaitumo-
dupresidentzialeanegi-
ten».XabierZabalokzi-
negotzi kargua hartuko
du laister.

GIZARTEA � APIRILAREN 7AN EGINDAKO BATZARREAN

Arantxa Iparragirrek hartu du
udaleko alkate-makila

ARGAZKIA: KRISTINA URRUTIA

Apirilaren 7ko batzarrean, Iparragirre alkate izendatu zuten unea.

GIZARTEA

Atekabeltzeko
ekimen
arrakastatsuak
JM BARRIOLA
Apirileko lehen aste-
anAtekabeltzHerrigu-
nearen inguruan zen-
bait ekitaldi burutu zi-
ren. Gune honen hel-
burua herriko eragile
ezberdinei, batezere
biltzeko egoitzarik ez
dutenei,elkartzekoto-
ki bat eskaintzea da.
Kulturguneaizateana-
hiko lukete,herritarrek
herriaren alde lan egi-
teko gune, auzolana
sustatuz. Atekabeltz
gunea eta proiektua
zabaldu eta ezaguta-
razteko asmoz anto-
latu zen festa. Hitzal-
diak, kontzertuak,
umeentzako ekitaldi-
ak... izan ziren. Parte-
hartzehandia izande-
la aipatu dute anto-
latzaileek, jende uga-
rietaanitzaerakartzea
lortu dutelako.

ARGAZKIA: MENDIALDEKO MANKOMUNITATEA

Auzo-konpostagailuetako lehen
konposta bildu dute
Apirilaren 1ean banatu zuten auzo-konpostagai-
luetan sortutako lehen konpost ondua. Mendial-
deaMankomunitateak hiru gune jarri zituenmartx-
an, guztira 65 familiak hartzen dute parte eta 600
kilo inguru ondakinetik 325 kilo konpost lortu dira.
Hori galbaiatuta 270 kilo ongarri atera dituzte 21
familien artean banatzeko. Oraingoz balorazio po-
sitiboa egin dute eta ekimena zabaltzeko maitza-
ren10eankonpostaren ingurukopestaantolatudu-
te. Ordurako 1000-1200 kilo konpost izatea au-
rreikusten dute.

Energia berrizta-
garriak bultzatzeko
Goiener energia kon-
tsumitzaileenkoopera-
tibako kide egin da
Leitzako Udala. Goie-
nerrek energia be-
rriztagarriakbultzatu eta
Euskal Herriaren buru-
jabetasun energetikoa
lortzea du xede. Gaur
egun energia lortzeko
iturri asko dauden ar-
ren, energia iturri sos-
tengarri eta naturalago
baten alde egiten du
kooperatibak, horreta-
rako energia berriz-
tagarria erosi eta bere
bazkideen artean ba-
natzen du. Hitzaldiak
eta tailerrak antolatze-
ko asmoa dute orain,
herritarrekgaiareningu-
ruandituztenkezkakar-
gitzeko.

� FLASH
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ARESO

65 herritarrek
bozkatu zuten
alde eta 107k
kontra

Juana Mari SAIZAR
Udalakauzolanabe-

rriz ere indarrean jar-
tzeko proposamena
eginzuenberrikietaera-
bakiaherritarguztienar-
teanhartzekoasmotan,
etxez etxeko kontsulta
egin du. Auzolana be-
rriz jartzearen alde edo
kontra zeuden galde-
tzen zitzaien herritarrei
eta apirilaren hasieran
iritzi guztiak jaso zi-
tuzten. Kontaketa egin
ondoren, herritarrenge-
hiengoak Udalak egin-
dako proposamenare-
kin ez duela bat egiten
ikusi da. 107herritarrek

bozkatu baitzuten kon-
tra eta 65k alde.

Pake-Tokin
zuzendaritza berria

Pake-toki elkartean
zuzendaritza taldeabe-
rritu dute eta lehen al-
diz emakume bat izen-
datu dute lehendakari,
Josepi Marzol hain zu-
zen ere. Egia esan ez
dira urte asko emaku-
meek elkarteko bazki-
de izateko aukera lortu
zutela,etaoraingoan le-
hendakari izateraere iri-
tsi dira.

Emakume afarirako
izen ematea

Urteroko ohiturare-
kin segiz, emakumeen
afaria eginen da Pake
Tokielkarteanapirilaren
19an. Izenemateko ze-

rrenda jarria dago da-
goeneko.

Ttikienak igerian
ikasiz

Eskolako umeak
multikirolak bukatu di-
tuzte eta orain igerike-
ta ikastaroan hasi dira
Lekunberriko igerileku-
an. Guraso Elkartean
antolatu du eta astean
bitan joaten dira, aste-
lehenetan eta ostirale-
tan. Ekintza hau ekaina
arte izango da, eta on-
doren,udan,piszinetan
eta hondartzetan eder-
ki ibiltzeko moduan
izango ditugu txikiak.

Mediku euskalduna
eskatuz

"Nikmediku euskal-
duna nahi dut" kanpai-
na egin da eskualdean.

Bideo bat grabatu, ko-
munikabideetan elka-
rrizketak eta iritzi arti-
kuluakargitaratuetaes-
kuorriak banatu dira
etxeetan. Areson ere
landu da gaia eta gura-
soek pediatra euskal-

duna izan dadin eskae-
rak sinatu dituzte. Oso
gustora daude anto-
latzaileakegindakokan-
painarekin, orain lanak
fruiturikematenotedu-
en ikustea falta
da.

GIZARTEA � GALDEKETAREN EMAITZAK

Auzolanaren inguruko
galdeketan ezezkoa
nagusitu da

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Pake Tokiko mus txapelketaren finala
apirilaren 26an

Azken hilabeteetan mus txapelketako kanpora-
ketak jokatu ondotik, finalaren ordua iritsi da.
Apirilaren 26an jokatu da eta ohiturarekin segiz,
afari bikaina ere egingo dute egun berean. Mi-
gel Mari Begiristain eta Migel Zabaletak jantzi
zuten iazko txapela, ea aurtengoa nork erama-
ten duen!

Ba al zenekien
UEMAko Nafarroako udalerrien artean Areso
dela errenta aitorpena euskaraz gehien egiten
duen udalerria. %17k egin zuen iaz euskaraz,
ea aurten datua mantendu edo gorantz doan!

NAFARROA

1.434 ikaslek
lantzen dute
bertsolaritza

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Bertso-

zale Elkarteak jakinara-

zi duenez Nafarroako
Gobernuko Hezkuntza
Departamenduak Ber-
tsolaritza irakaskuntzan
programafinantzatzea-
ri utzi dio 2013ko iraile-
tik. 1997an hasi ziren
Nafarroako D ereduko
ikastetxe publikoetan

bertsolaritza lantzen,
azken urteotan ordea
traba eta murrizketak
ugaritu dira, azkena fi-
nantziazio eza. Gaine-
ra, gogora ekarri dute
2011n Bertsolaritza ira-
kaskuntzan programa
emateko hiru urterako

kontratu sinatu zuela
Hezkuntza Departa-
menduarekin,bainaDe-
partamenduak urtebe-
te beranduago bertan
behera utzi zuela sina-
tutakokontratua.Horren
aurrean, Alaitz Rekon-
do Nafarroako Ber-

tsozaleElkarteko lehen-
dakariak, Hezkuntza
Departamenduari bere
konpromisoak bete di-
tzala eskatu dio eta
«Bertsolaritza irakas-
kuntzan programa mo-
duduineta iraunkorrez»
finantzatu dezala.

IRAKASKUNTZA � FINANTZIATZEARI UTZI DIO

Gobernuak bizkarra eman
dio bertsolaritzaren
irakaskuntzari

?
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Jendetza bildu
zen hilaren 4ko
bileran

TTIPI-TTAPA
Iralekuen inguruko

bileragarrantzitsuadei-
tua zuen apirilaren 4an
Udalak. Eta gaiak he-
rritarren interesa eta ja-
kin-mina pizten duela
bistan dago, Herriko
Etxeko ganbara jendez
gainezka ageri baitzen.
Herrilurren inguruko in-

formazioa banatu eta
herritarren galderei
erantzun zitzaion. On-
dotik, herri ondasunen
gainekoaprobetxamen-
duetako eskubideak
eskrituratuak dituzten
partikularrei edo hauen
oinordekoei orri batba-
natu zitzaien, bakoitza-
rekin halako hitzarmen
moduko bat sinatu na-
hi baita. Orri hori sina-
tzerakoan, udalean
martxoaren 18anbehin
behinekoz onartutako

herriondasunakberres-
kuratzear i buruzko
transakzio hitzarmena-
ren oinarri orokorrekin
adostasuna aitortzen
dute herrilurren era-
biltzaileek.

Baratzegintza
ekologikoaren
ikastaroa

Baratzegintzaekolo-
gikoaren ikastaroa ha-
si zen apirilaren 4an.

Beste bost larunbatez
baratzea modu ekolo-
gukoannola landu ikas-
ten ariko dira izena
eman duten hemezor-
tzi lagunak, 18 orduko
ikastaroa osatu arte.

GOIZUETA

GIZARTEA � HERRILURREN INGURUKO INFORMAZIOA

Iralekuen gaiak
herritarren
jakin-mina eta
interesa piztu du

ARGAZKIAK: IGOR ELIZEGI

Pilota txapelketa eta barrikotea presoen alde
Pilotakadaz pilotakada sakabanaketaren aurka ekimenaren baitan pilota gozoa-
ren txapelketa antolatu zen apirilaren 5ean. Bederatzi bikotek hartu zuten par-
te eta txapelketaren irabazleak Jon Narbarte eta Ekaitz Narbarte izan ziren. On-
doren, presoen aldeko barrikotea izan zen Gaztetxean. 100 lagun joan ziren
afaltzera eta Olaizola eta Larregaineko sagardoa dastatu zuten.

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE
Ganbara bete zuten herritarrek informazio bileran.

BERTIZ
Deskontu
bonoak eta
mugikorrerako
aplikazio berria
aurkeztu dituzte

TTIPI-TTAPA
Hiruak Bat Landa E-

txe Elkarteak bisitariak
erakartzeko proposa-
menberriakaurkeztuzi-

tuen apirilaren 10ean
Bertiz Turismo Partzu-
ergoarenegoitzan.Ma-
ri Joxe Iparragirre, Hi-
ruak Bat elkarteko le-
hendakariak etaRuben
Garate,Bertiz jatetxeel-
karteko lehendakariak,
aldebatetik,Baztan-Bi-
sasoko jatetxe egute-
giaren mugikorrerako
aplikazioberriaaurkeztu
zuten. Aplikazio hone-

kin, gure inguruko ja-
tetxeen ordutegiak es-
kura izanen ditugu sa-
keleko telefonoan.

Be r t ze a lde t i k ,
Baztan-Bidasoabisita-
tzeko landaetxeetanes-
kainiko dituzten des-
kontu bonoen berri ere
eman zuten. Bezeroek,
eskualdeko leku turisti-
koak merkeago ikuste-
ko aukera izanen dute.

TURISMOA � HIRUAK BAT LANDA ETXE ELKARTETIK

Bisitariak
erakartzeko
proposamenak
egin dituzte
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BAZTAN

GIZARTEA � MAIATZAREN 17AN

Erabakitzeko eskubidearen alde
lip-duba grabatuko da Elizondon
Apirilaren 11n
egin zen Gure
Esku Dago
ekimenaren
aurkezpena

TTIPI-TTAPA
GureEskuDagoeki-

menaren aurkezpena
egin zuten apirilaren
11n,ElizondokoArizku-
nenea kultur etxean.

GureEskuDagoeki-
menak antolatuta, hel-
du den ekainaren 8an
erabakitzeko eskubi-
dearenaldeDurangoeta
Iruñeaartean,milaka la-
gunekosatutako123ki-
lometroko giza kate
erraldoiaosatunahida.
Giza kate hau antola-
tzeko, Euskal Herriko
herri eta auzoetan lan-
taldeak osatu dira.
Baztanen ere, taldetxo
bat ari da lanean, ekai-
naren 8ra begira, eki-
men hau dinamizatze-
ko asmoz.

Giza katea arrakas-
tatsua izatekohelburua
lortzekobidean,Baztan-
goGureEskuDago lan-
taldeakhainbatekimen
antolatuditu egunotan.
Errate baterako, Baz-
tango hainbat herritan
Gazta Zati Bat izeneko
dokumentala proiekta-
tzenari dira.Dokumen-
tal hau Goierrin egina
da eta Eskozia eta Eus-
kal herria hartzen ditu
ardatz,erabakitzekoes-
kubidearen aldeko al-
darrikapenarekin. Erra-
tzu, Arraioz eta Elizon-
don eskainitako ema-
na ld i en ondo t i k ,
Amaiurren apirilaren
17an ar ra tsa ldeko
7etan;Anizenapirilaren

24ean arratsaldeko
7etanetaArizkunenapi-
rilaren25eanilunabarre-
ko9:30eaneskainikoda.

LIP-DUBA GRABATU NAHI
DUTE MAIATZAREN 17AN

Bertzalde, jendearen
partehartzea sustatze-
ko asmoz, heldu den
maiatzaren17anElizon-
don Gure Esku Dago
Egunaantolatunahidu-
te,etabertzegauzenar-
tean, lip dubbat graba-
tu nahi dute eta egun
horretarakogonbidape-
na luzatu dute. Norba-
nakoek eta Baztango
eragiledesberdinekpar-
te hartukodute lip dub-
aren grabazioan.

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

Saharako bigarren elkartasun eguna arrakastatsua Oronozen
Sahararekiko elkartasun eguna antolatu du bigarren urtez Saharaztan taldeak,
Baztango Udalaren laguntzarekin. Martxoaren 29an egin zen Oronoz-Mugairin
eta egun osoan giro bikaina egin zen. Elkartasun ufadarekin aunitzek egin zu-
ten bat eta horrek, Oporrak Bakean ekimenari bultzada emanen dio, Elkarta-
sun Egunean bildutako dirua urtero Saharaztanek antolatzen duen ekimen ho-
rretarabideratukodelako.Goizekokalejirarenondotik, haimazhornitutako fron-
toian egin ziren harrera eta ekitaldi guziak. Eguerdian, Sahara okupatuari bu-
ruzko solasaldia eskaini zuten Badadi Benamar eta Mohamed Gailanik, Fron-
te Polisarioko ordezkariek. Bitartean, umeek bere txokoan puzgarriekin jolas-
teko aukera izan zuten. Bazkariaren ondotik, musika eta haurrendako marrazki
tailerrak izan ziren eta arrats partean kontzertuak. Antolatzaileek bestaren ba-
lorazio arras baikorra egin dute.

UTZITAKO ARGAZKIA

Berroetarrak sagardotegian
Martxoaren 28an, Berroetako lagun talde bat Her-
nanira joan zen, Elutxeta sagardotegira. Giro eder-
rean pasa zuten eguna, eta ohitura zaharrak man-
tenduz, trikitixa,pandero,akordeoi, kantuzeindan-
tzak etziren falta izan. Kupel andana bat ustu on-
doren, bueltatu ziren Berroetara.

BAIGORRI

Nafarroaren
Eguna ospatuko
dute apirileko
azken igandean
TTIPI-TTAPA
Urteroko hitzorduari
hutsikegingabe,apiri-
lekohondarrekoigan-
dean ospatuko dute
BaigorrinNafarroaren
Eguna, hilaren 27an.
BasaizeaKulturElkar-
teak antolatuta, ez da
animaziorik faltako.
Egun osoan karrikak
alaitzen dantzariak,
bertsolariaketamusi-
kariak ariko dira. Bai-
naekitaldigehiagoere
izanen dira Euskal
Herri guzitik etorrita-
komilaka lagunenbil-
gune bilakatuko den
bestan.08:00etanas-
kariaeskainikoduBai-
gorriko ikastolak eta
goiz osoan merkatua
izanen da plazan.
11:00etatik aitzinera
desfileahasikoda,eta
txalapartalariek, ber-
tsolariek, joaldunek,
erraldoiek,dantzariek,
gaiteroek eta trikitila-
riek,Mutikoalaiaketa
Karmeleren irrintziak
hartukodute lekukoa.
Basaizeakereorduan
hartuko du hitza.
14:00etan bazkaria
izanen da Pentzean
eta arratsaldean pla-
zan kirol animazioaz
gain, dantza ikusga-
rria izanen da Iruñea,
Leitza etaMonteagu-
doko dantzariekin,
baita dantza jauziak
ere Ezpela txaran-
garekin, Kiki Borda-
txorekinetaLaket tal-
dearekin. 17:00etatik
goitikontzertuentxan-
da izanenda. Xokoan
Trikidantz, Mc Onak,
Damba, Holako eta
Euskal karaokearekin
gozatzekoaukera iza-
nen da eguna boro-
biltzeko.
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BAZTAN

GIZARTEA � GOIZ ETA ARRATSALDEZ ARTISAUTZA ETA BERTAKO PRODUKTUEN AZOKA PARATUKO DA

Udaberriko Feria apirilaren
25ean eginen dute Elizondon
Ahari
lehiaketaren
hamaseigarren
edizioa izanen
da tartean

TTIPI-TTAPA
Aziendak, artisau la-

nak eta etxeko pro-
duktuaketxetikedoba-
serritik karrikara atera-
tzeko, apirilean Bazta-
nen egiten den hitzor-
du nagusia gainean da.
Apirilaren25eaneginen
daUdaberriko FeriaEli-
zondon.

10:00etan azienda
feria izanen da Merka-
tu Plazan. Ahari lehia-
ketaren hamaseigarren
edizioa ere eginen da.
10:00etatik13:30eraeta
17:00etatik 19:00etara
artisautza eta bertako
produktuen azoka pa-
ratuko da Foru Plazan.
11:00etan txistulariak
ariko dira karrikaz ka-
rrika.12:00etanBaztan-
Zopak dastatzeko au-
kera izanen da Merka-
tuko P lazan e ta
12:30ean Baztango
dantzari ttikien saioa.

13:30ean ahari lehia-
kearen sari banaketa
eginendaMerkatuPla-
zan . 17 :00e ta t i k
19:00etara, umeentzat
tailerra eginen da.

XVI. AHARI LEHIAKETA
Aitzineko urteetan be-

zalaBaztangoAhariLe-
hiaketa ospatuko da,
aurtengo XVI. edizioa
izangodelarik.Oinarrie-
tan aipatzen den beza-
la Baztango latxa arra-
zako buruak parte har-
tzen ahal dute eta sari-
ak bi ataletan banatu-

ko dira: hiru “mutur go-
rriendako”etabertzehi-
ru“muturbeltzendako”.
Bi kasuetan, saria ber-
dina izanen da: Lehen-
go saria, kaiku bat eta
75 euro; bigarren saria,
50 euro eta hirugarren
saria, 30 euro.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Baztan pelikularen erakusketa eta emanaldiak Iruritan
Baztan pelikulari buruzko erakusketa ikusgai izanen da apirilaren 17tik 20ra Iru-
ritako jauregian, Dorrea elkarteak antolatuta. Erakusketako ateak 18:00etatik
20:00etara zabalduko dira eta ondotik, 20:00etan pelikula bera ikusteko auke-
ra izanen da Jauregiko lorategian. Apirilaren 19an, larunbatean, filma ikusi ez
ezik, protagonistek ere parte hartuko dute eta beraiekin solasteko aukera iza-
nen da. Jakina denez, Baztan eta inguruetako hainbat lagunek parte hartu zu-
ten pelikula honetan, tartean argazkian ageri den Xegone.

EKAINAREN 14AN

Solaslagunen
ikasturte
bukaerako
besta
Amaiurren

TTIPI-TTAPA
Ikasturteari agurra
emateko egun osoko
egitarauaprestatudu-
te Solaslagunek ekai-
naren 14rako Amaiu-
rren. Hiru oru eta er-
dikohika ikastaroaegi-
nenduteAmaiurkoel-
kartean, 10:00etatik
14:00etara (ordu erdi-
ko atsedenaldia egi-
nen dute eguerdian).
14:30eanbazkariaegi-
nenduteelkarteaneta
baztaria bertan pres-
tatukodute.Bazkalon-
doan,Amaiurkoherri-
an eta monolitoan bi-
sitagidatuaeginendu-
te eta egunari akabai-
la emateko talo-jatea
Amaiurkoerrotan.Jon
Jauregi BaztangoSo-
laslaguna izanen du-
te.
Azken egun honen ai-
tzinetik,Donamariatik
Garmendiko buelta
eginen dute Mendila-
gunekmaiatzaren4an
eta Euskal Herri oso-
ko Mintza Eguna iza-
nendamaiatzaren31n
Arabako Izarran.
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Dokumental
onenaren eta
ikuslearen saria
eskuratu du ‘Jo
ta jarri’ filmak

TTIPI-TTAPA
Ikasturte honen ha-

sieran,MondragonUni-
bertsitateko IkusEntzu-
nezko Komunikazioko
Huhezi fakultateko ikas-
le taldebat (NoraVicen-
te, Amaiur Perez, Izar
Usobiaga, Andrea Ve-
negasetaOihaneAbris-
queta),Azpilkuetakoes-
kolarekinharremanetan
paratuziren,dokumen-
tal bat grabatzeko as-
moz. Azaroan egin zu-
ten grabaketa eta Hu-
hezinema lehiaketan bi
sari eskuratu ditu, do-
kumentalonenarenaeta
ikusleena.

Proiektuhau, Doku-
mentalgintza ikasgaie-
rako sortutako doku-
mental bat da "Jo ta ja-
rri".Hasierabatetikegi-
leek nahiko argi zuten
eskola txikien inguruko
dokumentala egin nahi
zutela.Hori delaeta, in-

ternet bidez eredu hau
jarraitzenzuteneskolen
bila hasi ziren. Bilake-
tanmurgilduta zeunde-
la, Azpilkuetako esko-
lako blogera iritsi ziren.
Sei ikaslek osatzen zu-
ten taldea eta gainera
adin desberdinetakoak
ziren. Hori zen beraiek
bilatzen zutena, beraz
segituan haiekin kon-
taktuan jarri ziren. Den-
bora guttian han ziren
bere kamera eta mi-
kroekinhaiekgrabatze-
ko intentzioarekin.

Bertzalde, egileek
bere dokumentalaren
eredua obserbazionala
izatea nahi zuten. Dena
gertatzen den bezala
erakustea, hain zuzen.
Beraz, bertara zer ger-
tatuko zen jakin gabe
etorri ziren, ikuslea era-
karriko zuen “momen-
tu magikoen” bila.

Astebete egon ziren
Azpilkuetako eskolan,
azaroan, zituzten ikas-
gai guztiak grabatzen.

HuhezinemaAretxa-
baletan egiten den film
laburren lehiaketa da,
eta aurten dokumenta-
len atalean aurkezteko

aukera izan zuten.
Martxoaren 28an sari
banaketa izan zen eta

bisari lortuzituzten:do-
kumental onenaren sa-
ria eta ikuslearen saria.

HEZKUNTZA � ARETXABALETAKO HUHEZINEMA LEHIAKETAN

Azpilkuetako eskola protagonista
duen film llaburra saritu dute

Haurrendako
antzerkia
Liburuaren
Egunean
Apirilaren 23an Libu-
ruaren Nazioarteko
Eguna ospatzen da.
Baztango Udal liburu-
tegian haur ttiki-txiki-
endako (1-5 urte) Lara
larika antzezlana es-
kainiko du Zirika Zir-
kus taldeak17:00etan.

Baratzegintza
ekologikoa
ikastaroa
Cederna-Garalurrek,
BaztangoUdalaren la-
guntzazantolatutaba-
ratzegintza ekologika
ikastaroa eginen da
apirilaren 24an, maia-
tzaren 8 eta 15ean eta
ekainaren 5 eta 26an.
Egunaren arabera,
16:00etan hasi eta
19 :00e tan edo
20:00etan akituko du-
te. Denera, 18 orduko
ikastaroa izanen da
(teorikoa eta prakti-
koa). Informazioa:
baztan@ cederna.es.

Lekarozko
kolegioko ikasle
ohien bilkura
Lekarozko Kolegioko
ikasle ohiek urteko ba-
tzarra eginen dute api-
rilaren 27an eta ondo-
tik bazkaria Iruritako
Olarin. Bertze ekintzen
artean,AitaClaudioZu-
daireHuarte ereomen-
duko dute. 1938-39,
1953-54, 1963-64 eta
1988-89kopromozioak
deitu dituzte bereziki.

Bertako
produktuen azoka
Baztangoartisauekan-
tolatuta, bertako pro-
duktuen azoka eginen
da apirilaren 19an, la-
runbatean10:00etatik
14:00etaraElizondoko
plazan.

� FLASH

ARGAZKIA: HTTP://YOUTU.BE/VFZ-WIJWC94
Azpilkuetako ikasle eta irakasleak, bideoko fotogrametan.



TTIPI-TTAPA
Euskal Herria etaBi-

arnoko turismo arloko
profesionalen topaketa
egin zen apirilaren 3an
Urdazubin. Muga bi al-
detako50batprofesio-
nal bildu ziren. Izan ere,

Turismo Bulegoen ha-
rremanak estutzea eta
bezeroei ematen ahal
zaien informazioa gero
eta hobe eta zehatza-
goa izatea ziren topa-
ketaren helburuak.

Bi lurraldeetakomu-

getan turismo haundia
dagoela kontutan har-
tuta elkartasun honek
ondorio posit iboak
ekarriko dituela pen-
tsatzen dute.

Solasaldienondotik,
ErrotaetaMonastegiko

museoa, klaustroa eta
arte erakusketa ikuste-
koaukera izanzuteneta
bazkalduondoren leze-
ak eta Dantxarineako
dendak.

Frantzialdekoprofe-
sionalak oso pozik ge-
ratu ziren eta harriturik
Urdazubik bisitariei es-
kaini ahal dion guztia-
rekin.
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ZUGARRAMURDI-URDAZUBI

TURISMOA � ‘LAS BRUJAS DE ZUGARRAMURDI’

Filmari buruzko
bisita gidatua
antolatu dute
Sei geldiune
eta grabazio
berezi bat
eskainiko ditu

Margari eta Koro
Heldu den udarako,

Zugarramurdirat etor-
tzen direnak, berrikun-
tza bat izanen dute es-
peroan: “Las brujas de
Zugarramurdi” filmari
buruzko bisita gidatu
bat.

Sei geldiune izanen
ditu: Sorginen Museo-
ko entzunaretoan hasi-
koda,geroBarrantxea,
hortik Azketako zuga-
rren-xokoa, geroplaza,
hortik“lasterketako”be-
laia, eta azkenean leze-
an finituko da.

Hortaz gain, bisita
gidatuak grabazio be-
rezi bat ere eskainiko
du: filmarekin erlazio-
natutako 13 lagunen
ekarpenak, esperien-
tziak, oroitzapenak, iri-
tziak…Aferadanolabi-
zi zenZugarramurdingi-
sa hortako grabaketa
erraldoia. Hamabortz

egun izan ziren, eta he-
rria hankaz goiti egon
zen,dena filmaren ingu-
ruan mugitzen baitzen.

Grabaketa hau Xa-
loa Telebistaren lagun-
tzarekineginda,eta Iña-
kiAtxakameraman izan
zen. Lehendik ere Xa-
loakegin izandu lanmu-
seoarendako, arras lan
polita eskainiz, eta se-
gurgarahuntaneregau-
za polita eginen dutela.

Titiriteroen
Topaketaz

Eguraldia lagun, gi-
ro politean gan zen “Ti-
tiriteroenTopaketa”.Ai-
patzekoa da ekitaldi
haueksekulakomeritua
dutela, jendearen bo-
rondate onari esker ai-
tzina ateratzen baitira:
titiriteroak doan etor-
tzen dira, etxe partiku-
lar batzuk lo egiteko to-
kia ematen dute, jatera
emateko sukaldari eta
pintxe bolondresak ari-
tzen dira, talde bakoi-
tzaz ere bolondres bat
arduratzen da. Horre-
taz gain, antolatzaileek

eskerrak eman nahi
dizkiete ondoko hauei:
Arleun elkartea, Akela-

rre Elkartea, Herriko
Etxea, Museoa, Mari-
xan ostatua, Irietxea

landetxea, Azketa ja-
tetxea eta Urdazubiko
Gauiñara elkarteari.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Bolondresen lanari esker, giro ederrean joan zen Txotxongiloen Topaketa.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Euskal Herriko Itzulia herrian barna pasatu zen bi aldiz
Herrian sekulan ikusia ez ginuen espektakuloa izan ginuen apirilaren 8an: Eus-
kal Herriko Itzulia pasatu baitzen. Gainera, behin ez aski izaki, eta bi aldiz pasa-
tu zen herri erdi-erditik, bentetako bidetik sartuz eta Dantxarineko bidetik ateraz.

URDAZUBI � BERROGEITA HAMAR PROFESIONAL BILDU ZIREN APIRILAREN 3AN

Euskal Herria eta Biarnoko
turismo arloko topaketa egin zen

UTZITAKO ARGAZKIA

Turismo arloko profesionalak Urdazubin.



Ondoko sei
urteetan

Franck DOLOSOR
Toki biziki guti zen

herriko etxean gan den
apirilaren lauean lekua
jendez mukuru betea
baitzenauzapezberria-
ren izendatzea ikuste-
ko. Martxoaren 30eko
bigarren itzulian Pierre
MarieNousbaumesku-
indarrarenzerrenda ide-
kianagusituzitzaienDo-
minique Idiart euskal-
tzalearen zerrenda ide-
kiari eta ezker abertza-
learen taldeari. Nous-
baumek 1542 boz
%45,27; 22 aulki herri-
ko etxean eta 3 hirigu-
neanerdietsi zituen, Idi-
artek 1455 boz %42,1;
6aulkiSenperenetaba-
karra Hego Lapurdiko
mankomunitatean; eta
Bederedek 409 boz
%12; hautetsi bakarra
herrian eta bihirik hiri-
gunean. Lehen itzulian
Nousbaumbigarren to-
kian sailkatu zen baina
aldea 125 bozena zen
bakarrik. Bigarren itzu-

lian herritar gehiagok
bozkatu zuten beraz
Nousbaumen alde. Az-
ken zenbaketaren ara-
bera, 87 bozen aban-
taila atera zuen.

Nousbaumen garai-
penaezustekoa izanda
ainitzentzat eta pren-
tsak ere luze eta zabal
aipatuduherriandugun
aldaketa. Idiartekonar-
tu du kolpea jasan du-
tela eta bere aldetik
Nousbaum aski umila
agertu da, kanpotarra
izanez ez baitzuen us-
te noizbait hauteskun-
deak irabaziko zituela.

Auzapez berriaren
izendatze egunean,
ChristineBessonartau-
zapezohiakazpimarra-
tu zuen herriko etxea
egoera sanoan uzten
duela eta 6.000 biztan-
le dituen herriak behar
dituen azpiegitura gu-
ziakdauzkalaazkenur-
teetan egin den lanari
esker: Luberriakobara-
dera, languneak, men-
digune izendapena, pi-
lotarenetxea,herrikoe-
txe berritua edo Karri-
karte belaunaldien ar-

teko egoitza, bertzeak
bertze.Bessonartekgo-
goratuzuenezdelaegia
etxeaknonahieraikitzen
ahalkodirela,Grenele2
bezalako legeak bete
beharko direla eta ba-
bes ofizialeko 500 bat
etxe eskas direla orai-
no eta beraz etxebizi-
tza gehiago altxatu be-
harko dela herrian.

Nousbaumek bar-
netik ezagutzen du po-
litika,MichèleAlliotMa-
rieministroarenetaDa-
niel Poulou diputatua-
ren laguntzailea izanbai-
ta 20 urtez. Dena den,
auzapezkarguahartze-
anpozaetaurduritasun
piska bat sumatzen
zitzaion.Kanpotarra iza-
nagatik kultura anizta-
sunazerdenbadakieta
seme alabek sail elebi-
dunean ikasi zutela go-
goratuzuenzonbaithitz

euskaraz erranez. Las-
ter Herri Urratsi ongi
etorriaeginbeharkodio
eta Seaskarekin harre-
manetan dela jadanik
aipatu du Gure Irratian.
Kulturguneasortzeaeta
horrenburu langileeus-
karaduna izendatuko
duela hitz eman du.

BerealdetikDomini-
que Idiart lehen auza-
pez orde ohia oposizio
berriaren burua da ora-
in eta lanean segituko
du interes orokorraren
alde,oposizioeraikitzai-
lea eginez kontseiluan
eta lan batzordeetan.
Azkenik Jef Bederede
abertzaleak dio lan egi-
nenduelaherriareneus-
kal nortasuna zaintze-
ko. Deitoratzen du Idi-
artek ez duela nehoiz
neholakoaliantzarik lor-
tu nahi izan. Lehen bil-
tzarreko solasen ondo-

tik, auzapezordeak,or-
dezkariak eta auzape-
zahautatuzuten,22boz
alde eta 7 xuri. Lehen
auzapez orde: Comat
(finantzak/langileak),bi-
garrenDunogues (bide-
ak), hirugarren Dauga-
reil (kultura/ondarea),
laugarren Maixan Be-
reau (merkataritza/tu-
rismoa), bortzagarren
Emmanuel Bereau (la-
borantza),seigarrenDu-
puy (gazteria), zazpigar-
rena Arhancet (hau-
rrak/eskolak) eta zor-
tzigarrenaLarrañaga(fa-
miliak/bizi soziala). Or-
dezkariak: Lizardi (lu-
rraldeantolaketa),Four-
nier (komunikazioa),La-
karra (elkarteak),Estay-
nou (kirolak), Aroztegi
(nerabeak),Dolosor (oi-
hanak).Herrikokontsei-
lua bilduko da apirila-
ren 29an, 18:00etan.
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SENPERE

GIZARTEA � BIGARREN ITZULIAN BOZKATUENA

Pierre Marie
Nousbaum
auzapeza izanen da

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Auzapeza eta herriko kontseiluko ordezkariak, Herriko Etxearen atarian. 
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Idazleen 31.
Biltzarra eginen
da astelehenean

Joana GERENDIAIN
Urtero bezala Bazko-

ko asteburuan, apirila-
ren 19-tik 21 era, ekital-
di frango antolatuko di-
ra Saran. Apirilaren 17-
tik 21era Olhain ikasto-
lak Herri Urratseko jan -
tzien salmenta bat an-
tolatzen du plazan, 21
ean salmenta polikirol-
degian izanen da. «La -
rrungo koloreak» elkar-
teak margo erakusketa
bat eginen du Denen
etxeko lehen estaian,
Lur Berri gelan « Esku-
en lana» elkarteko kide-
ek ere heien lanen era-
kusketa antolatu dute
guztion gozamenerako. 

Bazko astelehenez,
21ean beraz, Idazleen
Biltzarraren 31. edizioa
eginen da polikiroldegi-
an, goizeko 10etatik
arra tsaldeko 6etara
idazleek beren liburuak
salduko eta izenpetuko
dituzte. Goizeko 11etan
Euskaltzaindiko liburu-
en aurkezpena eginen
da, eguerdian Biltza rre -
ko sariak banatuko di-
ra Erramun Bachoc, Ma-
nex Pagola eta Patrice
Rouleau-ri. Egun oso-
an Michel Hacalaren
“Agur” filma emana iza-
nen da. Ostatua ere za-
balik egonen da egun
osoan zehar.

Karrosa zaldiaren
eguna

Lehen aldiko Saran,
apirilaren 20 ean, Karro -

sa zaldiaren eguna an-
tolatuko da Saran. Goi-
zean 11:45ean karrosen
desfile bat izanen da
plazan. Arratsaldeko
3etan, liburutegi pare-
ko soroan, erabilgarri-
tasun erakustaldi bat
izanen da. Ekitaldia den-
bora txarrarengatik anu-
latua izaten ahal da.

Kirol emaitzak
Martxoaren azken

asteburuko kirol emai -

tzak. Eskubaloian 15 ur  -
te azpikoek Coarraze-
ko ekipa irabazi dute 31-
15, 18 urte azpikoek gal-
du dute 27-22 Bar zun -
en kontra. Seniorrek
SPUCen kontrako der-
bia irabazi dute 28-10.

Errubilariak Pouillo-
neko ekiparen kontra ari
ziren Saran, erreserbak
irabazi du 52-5 eta le-
henak galdu du 16-12.

Apirilaren 5-6 ko as-
teburuan, esku baloian:

11 urtez azpikoek ira-
bazi dute Oloronen kon-
tra 26-15, 13 urte azpi-
koek irabazi dute 23-20
Burosen kontra, 18 ur-
tez azpikoek ere 20-15
irabazi dute Kanboren
kontra; Seniorrek aldiz
galdu dute 24-18 Ma-
diranen kontra.

Errubian, erreserbak
final laurdenetako joa-
neko partida galdu du-
te Hermeko ekiparen
kontra 33-3.
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SARA

OSPAKIZUNAK � APIRILAREN 19TIK 21ERA

Ekitaldi frango
aurten ere Bazko
asteburuan

ARGAZKIA: PIERRE EZCURRA

600 korrikalari baino gehiago Sara Korrika Trailean
Kirol orrialdeetan izanen duzue informazio gehiago, baina 561 korrikalarik lor-
tu zuten Sara Korrika Trail lasterketa bukatzea. Herrikoen artean, argazkian Sa-
int Ignace inguruan ageri den Stephane Huillet izan zen bizkorrena (27.)
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HERIOTZAK
Miguel Mari Sagastibeltza Zabaleta,
Leitzakoa, apirilaren 2an, 46 urte.
Martina Goñi Goldarazena, Berakoa,
martcoaren 27an, 98 urte.
Francisca Lakondegi Zelaieta, Leka-
rozkoa, martxoaren 30ean, 86 urte.
Francisca Ballarena Etxeberria, Eli-
zondokoa, martxoaren 31n, 82 urte.
Pepita Oiaregi Lekaroz, Doneztebe-
koa, apirilaren 6an.
Pierre Barrenetxe, Sarakoa, martxo-
aren 10ean, 89 urte.

Xuane Altzuguren Iratzoki, Berakoa,
martxoaren 23an.
Leire Almandoz Telletxea, Donezte-
bekoa, martxoaren 27an.
Oier Mendiburu Erasun, Doneztebe-
koa, martxoaren 31n.
Enaitz Bazterrika Elizalde, Donezte-
bekoa, apirilaren 5ean.
Aia Amador Arruabarrena, Etxalar-
koa, apirilaren 2an.
Xuban Bereau Txoperena, Igantzikoa,
apirilaren 6an.
Julen Elizarri-Olleta Lekuona, Sara-
koa, martxoaren 24ean.
Xalbat Telletxea Alkorta, Zugarramur-
dikoa, martxoaren 30ean.

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

EZKONTZAK
Ez dago datu berririk.

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

SORTZEAK

.

Martina 
GOÑI GOLDARAZENA

Beran, 2014ko martxoaren 27an

Joandako urek ez omen dute
inoiz errota mugitzen

guk badakigu, ordea, nola
hau ez den beti betetzen

zure maitasun, oroitzapenak
gugan direnez gelditzen
gure bizitzetako errota
segiko duzu bultzatzen.

ZURE FAMILIA
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Iñigo Arregi
doneztebarrak
irabazi zuen
San Adriango
Duatloia

TTIPI-TTAPA
Doneztebeko Erreka

Triatloi taldeak lehenda-
biziko garaipena lortu
du. Iñigo Arregi donezte-
barra lehendabizikoa
izan zenapirilaren 5ean
San Adrianen burutu
zen duatloiaren hamar-
garren edizioan. 6 kilo-
metro lasterka, 23 bi-
zikletan eta azkeneko
3ak berriz ere lasterka
egin behar zuten kiro-
lariek.

Iñigo Arregi donezte-
barrak azkeneko 500

metroetan txirrindulari
profesionala izan zen
Igor Flores gainditzea
lortu eta podium-eko
ohorezko lekuan koka-
tu zen (01:15:53). Alber-

to Barberena elizonda -
rra laugarren izan zen
(01:16:53), Xabier Ba-
ñares 42. (01:25:10) eta
Jav ier  Magaña 56.
(01:26:00).

DUATLOIA � APIRILAREN 5EAN

Lehen garaipena lortu du
Errekako triatloi taldeak

UTZITAKO ARGAZKIA

Iñigo Arregi podiumaren erdian, Igor Flores txirrindulari
profesional ohiaren eta Eder Rodriguezen artean.

Claudia
Behobide
hondarribiarra
nagusitu zen

TTIPI-TTAPA
Claudia Behobide

hondarribiarrak Azkai-
neko IX. Neska Korrika
lasterketa irabazi zuen
apirilaren 5ean. 7,2 ki-
lometro proba da Azkai-
nekoa, eta mendi nahiz

asfalto gainean egiten
da. Behobidek 29 mi-
nutu eta 12 segundo be-
har izan zituen ibilbidea
osatzeko. Iratxe Aran-
buru (30:20) eta SPUC -
eko Carole Mendilaha -
txu (31:57) igo ziren be-
rarekin podiora. 

Hain zuzen, Senpe-
reko taldeak eta Man -
ttalek osatu zuten es-
kualdeko ordezkaritza
zabalena. Irene Matxia-
rena beratarra 10. izan

zen, Garbiñe Iguaran
beratarra 19., Leire Por-
tu lesakarra 24., Clau-
dine Sein senpertarra
25., Itxaso Irigoien le-
sakarra 32., Aitziber Itu -
rria beratarra 38., Be-

goña Larralde lesaka -
rra 66., Anne Marie Ado
senpertarra 70.,  Pake
Franzesena lesakarra
88., Marie So Sein sen-
pertarra 89., Aurore
Sanchez senpertarra

120. eta Mylene Haut-
bois senpertarra 157.

Denera, 201 emaku-
mek lortu zuten helmu-
gara heltzea. Haur eta
nerabeen lasterketak
ere egin ziren.

MENDI LASTERKETA � 7,2 KILOMETROKO PROBA

201 emakume
Azkaingo 
Neska Korrikan

ARGAZKIA: ANGEL POMBAR
Azkaingo Neska Korrikan parte hartu zuten Manttale taldeko korrikalariak.

PILOTA � ESKUZ BINAKAKO TXAPELKETA

Aimar Olaizola eta Aretxabaleta
finalerako arerioaren esperoan
TTIPI-TTAPA

Aitzakiarik gabeko txapelketa egiten ari dira
eta eskuz binakakoan lehenbiziko finalistak di-
ra Aimar Olaizola goizuetarra eta Markinako
Aretxabaleta. Lehenbiziko fasean, 14 partideta-
tik 11 irabazi eta sailkapen buruan sartu ziren fi-
nalerdietan. Finalerdietan, 8 tantutan utzi zituzten
Lasa eta Barriola eta 3 tantutan Xala eta Zubie-
ta eta gisa horretara, Urrutikoetxea eta Beroizen
kontrako partidaren faltan, dagoeneko finalera-
ko txartela lortua dute. Irujo eta Barriola edo Xa-
la eta Zubieta. bi bikoteetako bat izanen dute
arerio azken partidan. Finalerdietako azken par-
tida asteburu honetan jokatzekoa dute eta ira-
bazleak lortuko du finalerako txartela. Bertze
atze rapenik ez bada, maiatzaren 4an jokatuko
da finala Bilboko Bizkaia pilotalekuan.

Bikote sendoa
osatzen ari dira
Aimar eta
Aretxabaleta.
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Oier
Ariznabarreta
eta Aitziber
Ibarbia izan
ziren irabazleak

TTIPI-TTAPA
623 korrikalarik eman

zuten izena martxoaren
30ean egindako Sara
Korrika Trail mendi las-
terketaren bederatziga -
rren edizioan eta horie-
tarik 561ek lortu zuten
helmugaratzea.

Du rangoko  O ie r
Ariznabarretak irabazi
zuen. Ordubete, 53 mi-
nutu eta 39 segundo be-
har izan zituen 25 kilo-
metroak osatzeko. Ha -
ssan Ait  Chaou izan zen
bigarren (1h58’25”). Ni-
colas Darmaillaxq-ek
osatu zuen podiuma.
Emakumezkoetan Aiz-
kardi taldeko Aitziber
Ibarbia izan zen bizko -
rrena (2 ordu eta erdi),
Leintzgain taldeko Oi-
hana Aizkorbebeitia (2
ordu eta 33 minutu) eta
Sara Dinclaux-en aitzi-
netik (2 ordu eta 36 mi-
nutu).

Eskualdeko korrika-
lari nagusien artean,
Manttaleko Joseba La -
rralde beratarra zortzi-
ga r ren  i zan  zen
(2h07‘28”), SPUCeko
A i to r  Be r r a  22 .
(2h18‘13”) ,  Sarako
Stephane Huillet 27.
Izan zen (2h20‘52”) eta
Igantziko Biltokiko Mi-
ke l  U r t xeg i  33 .
(2h24‘28”) . Emaku-
mezkoetan, SPUCeko
Carole Mendilahatxu
hamabosgarren izan
zen (3h02’46” )  e ta
Azka in  go  Soph ie

An io t zbehe re  41 .
(3h36‘05”).

Aipatzekoa da, lehen
aldiz, proba ikusi ahal
izateko oinezko ibilaldia
ere antolatu zuela Sara
Korrikak eta 260 ibilta-
rik egin zutela 15 kilo-
metrako mendi martxa.

MENDI LASTERKETA � BEDERATZIGARREN EDIZIOA BURUTU ZEN MARTXOAREN 30EAN

561 korrikalarik bukatu zuten
Sara Korrika Trail lasterketa

ARGAZKIAK PIERRE EZCURRA
Goitian, emakume eta gizonezkoen podiuma. Erdiko argazkian, korrikalariak lanean.
Beheitian, zortzigarren izan zen Joseba Larralde beratarra.

DATUA

260
IBILTARIK

egin zuten lasterketa
ikusteko antolatutako

oinezko martxa

ESKUALDEKO 
KORRIKALARIAK
8 Joseba Larralde-Bera
22 Aitor Berra-Senpere
27 Stephane Huillet-Sara
33 Mikel Urtxegi-Igantzi
44 Beñat Sein-Senpere
63 Bernard Seillan-Senpere
65 Stephane Aranaz-Senpere
83 Iñaki Larrañaga-Bera
100 Jorge Arakues-Bera
111 Dominique Laporte-Senp.
117 Michel Guiltcou-Senpere
120 Didier Labeguerie-Azkain
135 Gerard Sein-Senpere
149 Guillaume Sein-Senpere
153 Thierry Haroçarene-Senp.
154 Stéphane Zamora-Senp.
156 Stéphane Lamothe-Senp.
166 Daniel Zabala-Senpere
184 Pascal Soudre-Senpere
190 Manolo Gouraud-Bera
208 Asier Etxeberria-Lesaka
215 Vincent Lamothe-Senpere
223 Alexis Reberg-Senpere
245 J.Laurent Etchart-Senpere
250 C.Mendilahatxu-Senpere
270 Imanol Larrañaga-Bera
282 Jerome Turnaco-Senpere
284 Emmanuel Daguerre-Senp.
287 Mixel Bourgoin-Senpere
288 Michel Sein-Senpere
301 Laurent Bordes-Senpere
312 Totte Jaureguiberry-Senp.
317 Christian Ozkoidi-Senp.
332 Luxito Marin-Azkain
343 Christophe Claudio-Senp.
420 Jeremy Lalande-Senpere
424 Pierre Dubroca-Senpere
452 Xabier Agerre-Senpere
461 Sophie Aniotzbehere-Azkain
470 Christelle Lekuona-Senp.
531 Claudine Sein-Senpere
532 Marie-Jo Sein-Senpere
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Erakusketak
IRURITA
‘Baztan’ filmari buruz
Apirilaren 17an Jaure-
gian (18:00-20:00).

BERA
‘Lagun askeak’
Maia tzaren 4ra arte
eskulturak, pinturak...
10:00-12:00 eta 16:00-
19:00 Kultur Etxean.

SARA
Bi erakusketa aukeran
Apirilaren 19tik 21era
margo eta zizelketa
era kusketa Denen
Etxean (10:00-18:00).
Eskulan erakusketa Lur
Berrin (10:00-19:00).

Antzerkiak
ELIZONDO
Haurrendako antzerkia
Apirilaren 23an Lara
Larika antzezlana Libu-
rutegian 17:00etan.

Ikastaroak
IGANTZI
Lorazaintza ikastaroa
Maiatzaren 3an goizez
Herriko Etxean.

BERA
Baratzegintza
ekologikoaz
Apirilaren 24an eta

maiatzaren 8an Bera-
landetan, 18:00-21:00.
Izen-ema tea apirilaren
16a baino lehen 012an.

SUNBILLA
Udalak antolatuta
Apirilaren 25era arte
eman daiteke izena
plataforma eta karretila
jasotzaileak modu se-
guruan erabiltzeko
ikastaroetan.

Lehiaketak
BERA
Gazte Egunaren 
kartel lehiaketa
Apirilaren 28ra arte

aur kez daitezke lanak
kaxerna_gaztetxea@ -
hotmail.com-en.

Filmak
IRURITA
‘Baztan’ filma ikusgai

Apirilaren 18, 19 eta
20an Jauregiko lorate-
gian, 20:00etan.

BAZTAN
‘Gazta zati bat’
dokumentala ikusgai

Apirilaren 17an
Amaiu rren 19:00etan. 
Apirilaren 24an Anizen
19:00etan. 

Apirilaren 25ean 
Arizkunen 21:30ean.

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

Udaberriko feria
Apirilaren 25ean.

LESAKA
Ikastaroak aukeran
Apirilaren 25ean  hau -
rrentzako autoestimu
talerra (17:30-19:00) 
eta meditazioa (20:00)
Dasya zentroan.

Apirilaren 27an sabel
eta ekialdeko dantzen
ikastaroa Dasya zen-
troan, 18:00-20:00.

Bertsoak
BERA
San Jose zahar etxeko
kultur astearen barne
Apirilaren 25ean Iban
Garro, Eneko Fernan-
dez, Ioar Tainta eta
Ma nu Goiogana
(17:00).

Kantak
BERA
Bera kantari
Apirilaren 26an Ille-
kuetatik hasita (19:00).

Kontzertuak
ELIZONDO
Banda Rekreo
Maiatzaren 3an
20:00etan plazan.

LESAKA
Gazte Egunaren baitan
kontzertuak ostatuetan
Apirilaren 26an Ohar -
kabe taldea Koxkillan,
Kalera Arranon eta
Huuh Atxaspin (20:30).

IGANTZI
Udaberriko bestetan
Maiatzaren 3an
AZ/DZ, Gose eta Bad
Sound System taldeak.

ZUBIETA
Kantautoreak
Apirilaren 26an Ama -
rela, Edu Libra eta 
Cere Vera 21:30ean
Herriko Ostatuan.

Ospakizunak
BAIGORRI
Nafarroaren Eguna
Apirilaren 27an.

SARA
Zaldi gurdidunen eguna

Apirilaren 20an.

Euskal Herriko 
XXXI. Idazleen Biltzarra

Apirilaren 21ean.

LESAKA | 2014.04.26
Gazte Eguna antolatu dute
apirileko azken larunbaterako

Egun osorako ekitaldiak presta-
tu dituzte Gazte Eguna dela eta.
Aurten Lasarteko gazteak iza-
nen dira gonbidatu bereziak, bai-
na  denei egin diete joateko deia.

Ospakizunak

ELIZONDO | 2014.04.25
Aziendak, artisauak eta bertze
hainbat kontu Udaberriko Ferian

Azienda, artisau eta bertako pro-
duktuen azo kek ema nen die hasie -
ra Udaberriko Feriari. Hortik aitzine -
ra txistulariak, Baztan Zopak, dan -
tzariak eta tailerra izanen dira.

Azokak

SARA | 2014.04.21
Euskal Herriko Idazleen
Biltzarraren XXXI. edizioa 

10:00etatik aitzinera Euskal He -
rriko hainbat idazle Sarako kirol-
degian izanen dira liburuak sal -
tzen eta sinatzen. Aurkezpen eta
sari banaketak ere izanen di ra.

Kultura

apirilak 17 - maiatzak 1

PROPOSAMENA
BAIGORRI
Nafarroaren Eguna
apirilaren 27an

Milaka lagunen bilgune
bihurtuko da apirilaren
27an Baigorri, Nafarroa-
ren Eguna ospatuko
bai ta ber tze urte batez.
Goizean goizetik, karri-
kak animatzeko dantza-
riak, ber tsolariak eta
musikariak izanen dira,
baita merkatua ere.
Eguerdian bazkaria iza-
nen da eta arratsalde-
an, kirolak, dantzak  eta
kontzertuak: Trikidantz,
Mc Onak, Damba, Ho-
lako, Euskal karaokea...

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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SUNBILLA
Pintxo Astea bigarrenez

Apirilaren 17tik 20ra.

LESAKA
Gazte Eguna

Apirilaren 26an egun
osoko besta.

IGANTZI
Udaberriko bestak

Maiatzaren 1etik 4ra.

DONEZTEBE
Pintxo astea

Maiatzaren 1etik 4ra.

LEITZA
Jubilatuen eguna

Maiatzaren 4an.

Mendi ibilaldiak
BAZTAN
Mendigoizaleen
irteerak

Apirilaren 27an Bai-
gorrira Nafarroaren
Egunera, 07:00etan
 Erratzutik abiatuta.
Maiatzaren 4an
Ariz kun-Eskiz-Ordoki,
08:00etan abiatuta.

DONAMARIA
Solaslagunen mendi
ateraldia

Maiatzaren 4an
Donamariako plazatik
10:00etan abiatuta
Garmendiko buelta.

LEITZA
Arkupeak elkarteak 

Apirilaren 24an
09:00etan udaletxetik
abiatuta Santa Kruz
 ermita-haize errotak-
Kornieta-Erasote-Pla -
zaola-Leitza ibilbidea.

IGANTZI
Bi ateraldi Udaberriko
besten barne

Maiatzaren 1ean ibi-
laldi gidatua, 10:00etan
plazatik abiatuta.
Maiatzaren 2an haur
eta gurasoentzako ate-
raldia, 15:00etan.

› 

Bortz aktore, blog bat eta hamaika kontu. Taula
gainetik izena du Ttalaka kultur elkartearen blog

berriak; izenburuak berak arras nabarmen ageri du
zertaz ariko den, taula gaineko kontuak eta kome-
riak izanen dira protagonista. Baina baita taula gi-
beleko bizipenak ere, edota kamera arteko espe-
rientziak ere. Idatziez gain, argazkiak edo bideoak
ere paratuko dituzte blogean; batzuetan, hitzekin
ezin delako adierazi momentu batek sortzen duen
emozioa; agian, momentu hori irudi bakar batean
azal daitekeelako. Eta nola ez, polita da bidea eta
gogoetak norbaitekin partekatu ahal izatea. Arkaitz 
Gartziandiak, Egoitz Sanchezek, Dorleta Urreta-
bizkaiak, Sara Cozarrek eta Aitziber Garmendiak
osatutako talde ero-formala, bakoitza bere kontue-
kin, eta norbera bere burutazioekin. Blogaren bazte -
rrak kuxkuxeatu nahi dituenaren zain egonen dire-
la jakinarazi dute.

Hardcore erritmo azkarretan murgilduta, baxu
eta gitarra jostariez jantzitako ahots eta koru

melodiko bezain oldarkorrak gidaritzat hartuta itzu -
li da Ezinean. Ensaitzeari nahiz kanta berriak sor -
tzeari sekula utzi ez arren, bizitzako zenbait gora-
beherak eraginda Ezinean taldea kontzerturik eman
gabe eta diskorik kaleratu gabe egon da ia lau ur-
tez. Zorionez, 2013. urtean oholtza gainera itzuli
zen Ezinean taldea, lehenengo diskoa sortu zuten
partaide berdinekin. Dozena erdi bat kon tzertu
eman ondotik, martxoan Ezinean taldeak bere hi-
rugarren diskoa kaleratu du Oihuka diskoetxeare-
kin, Berriz izenburuarekin; «berriz» laukote bera,
«berriz» ilusio bera, «berriz» indar bera, «berriz»
Ezinean. Oihan Amezuak bateria jotzen du, Iban
Amenabarrek kantatzeaz gain baxua jotzen du eta
Oier Ezeiza eta Oihan Lizaso taldeko gitarristak
 dira.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Oihuka, 2014

Berriz, Ezinean

Musika

EZINEAN

Bortz aktore ezagunen
kontuak blogean bilduak

Internet

WWW.TTALAKA.ORG/
BLOGAK/TAULAGAINETIK/

Donostiako Bilintx institutura itzuli da John An-
dueza Larunbatean Bukowskinnobela arrakasta -

tsuaren ondotik; oraingoan, DBHko 4. mailako aben-
turak kontatzen dizkigu. Danel eta Ximon lagunak
dira protagonistak, baita Ximonen andregai Amaia,
eta gelako tribu guztietako ikasleak ere: apatxeak,
komantxeak, txerokiak, txeieneak, moikanoak eta
baita payuk despistaturen bat ere. Ikasketa-amaie-
rako bidaia egiteko asmoa dute, eta horretarako di-
rua lortzeko hainbat ekintza antolatuko dituzte. Bai-
na ezusteko batek planak guztiz aldarazi beharko
dizkiete. John Andueza kazetaritzan lizentziatua da
eta 1993tik ETBko hamaika saiotan aritua da zuzen-
dari, aurkezle, gidoilari, edota aktore gisan. Zinema-
gintzan ere aritua da eta idazle gisan, 2012an bere
lehendabiziko nobela publikatu zuen Elkar argita-
letxearekin: Larunbatean Bukowskyn. Lesakako San
Ferminetan bere bigarrena da, nobela arina, bitxia,
umoretsua, zinematografikoa. 

Elkar, 2014

Lesakako 
San Ferminetan

Liburua

JOHN ANDUEZA

Lagunekin egotea, mu-
til-lagunarekin, familia -

rekin... Edozer gauza, ba-
karrik egon baino». Den-
bora librea duenean hori -
xe omen du gustuko Do-
namariako gazteak. Bai-
na hortaz aparte, bazte -
rrak ezagutzea ere gusta -
tzen zaio, eta bere hitze-
tan, «eskualdeko edo -
zein txoko polita da, urru -
ti  joan gabe». Baina bere 
he rriaz  ere ez da ahantzi 
eta «Jauregia, mendiak...
Donamariak txoko aunitz
ditu politak», erran digu.
Sorterritik kanpo, eguzkia
dagoen edozein toki gus-
tura bisitatuko omen lu-
ke, «hotza ez baitut gustu -
ko». Beretako asteburu-
ko planik ederrena «ingu -
ruko herriak bisitatzea,
la gunekin zerbait hartze-
ra joatea...» omen da, edo
bertzela erranda, «etxetik
kanpo egotea». Irakurri
baino nahiago omen du
zinemara joan, eta film
bat aukeratzekotan,
«orain   dela egun batzuk
ikusi dudanOcho apelli-
dos vascos» aipatu du.
Gai ne rakoan, mendia eta
itsa soa biak maite ditue-
la aitortu digu donamaria -
rrak. Eta bere ametsaz
gal    detuta zera onartu di-
gu: «lana ez faltatzea eta
ondokoei deus ere ez fal-
tatzea eta ongi egotea ».

«Denbora du danean
bakarrik egon baino
nahia go dut edozer
gauza egin»

Nire aukera

Izaskun GOÑI
Donamariako gaztea
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teleku itxi batekin eta ga-
rajeko marra batekin.
Egokitua. 475 euro. �687
926414..
BERA. Itzea karrikan
apartamentua errentan
emateko. �609 973306.
BERA. Agerra auzoan pi-
sua errentan emateko.
�608 586239.

ELIZONDO. Apartamen-
tua errentan emateko. 2
logela, 2 komun, garaje-
ko marra eta igogailua-
rekin. 3. solairuan. Toki
lasaian eta dena moblez-
tatua. Ganbara ere badu .
�656 416047.

BERA. Altzateko Plazan
pisua errentan emateko.
Igogailuarekin, 3 logela,
egongela, sukalde zaba-
la eta berogailua. Guz -
tz iz  ek ipatua.  � 665
716126/ 685 727560.

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.

LANA
eskariak

ELIZONDO, IRURITA,
ARIZKUN... zonaldean
emakumea  garbiketa la-
netan ariko litzateke, per -

rua (azkena). Egongela-
sukaldea, logela bat, ko-
muna, trastelekua, gara-
jea, berogailu instalazioa,
igogailua. Mobleztatua.
Fotocasan argazkiak.
89 .000 euro .  � 661
898970.
ARESO. Sastizar base-
rr i- landetxea salgai,
25.000 m2ko lur eremua-
rekin. �649 707584.

SUNBILLA. 100m2ko pi-
sua salgai. Ia berria. Mo-
bleztatua. Trastelekua,
igogalua eta garajeko
marrarekin. 3 logela, 2
bainugela oso, egonge-
la haundia eta sukaldea.
Herri erdian. 135.000 eu-
ro. �638 085419.
ALKAIAGA. Bi pisuko eta

karrikan pisua errentan
emateko. 2 logela eta
egongelarekin. Moblez-
tatua. �679 613201/ 948
580081.
ARANTZA. Pisua erren-
tan emateko. 3 logela,
komuna, egongela eta
sukaldea. �664 724553.

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.

BERA. Bidasoa karrika
43 3b-n, 60m2ko mo-
bleztatutako pisua erren-
tan emateko. 2 logela,
jangela, komuna eta su-
kaldea terrazarekin, tras-

etxebizitza egiteko mo-
duko lokala salgai, oso-
rik edo zatika. Prezio ego-
kian. �649 161830.
ARRAIOZ. Baserria sal-
gai edo errentan emate-
ko. �609 973306.
BERA. Etxebizitza atxi-
kia salgai. 200m². 3 so-
lairu, kalitateko materia-
lak, 4 logela, 2 bainuge-
la, garajea (27 m²) eta lo-
rategia (75m²). 3 autoren-
tzako  aparka lekua .
350.000€ (prezio nego-
ziagarria). Deitu 19:00eta-
tik aurrera. �636 880115.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

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

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.
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.
IRUN. Erdialdean pisua
salgai, 60m2, guztiz be-
rritua, 2 logela, igogailua,
hegoaldera ematen due-
na, oso polita. 156.000
euro. �653 749554.
ORONOZ-MUGAIRI.
Etxe  berria eta polita  sal-
gai, urbanizazio pribatuan
(igerilekua, padeleko ze-
laia, frontoia eta lorategi
komunitarioak). 3. solai-

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
1,275 € kiloa. (+0,025)

Zerramak:
0,710 €Kg/bizirik. (+0,020)

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: 6,00/6,60 
8-10 kilokoak: 4,70/5,40 

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(martxoaren 28tik apirilaren 4ra bitarteko prezioak)
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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

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.

BERA. Jatetxe batean su-
kaldari laguntzailea behar
da. �617 723475

ZERBITZUAK
zurginak

ZERBITZUAK
denetarik

ERRATZU. Ekainean in-
geleseko ikastaro trin-
koa. Lehen maila. Hau-
rrak eta helduak (12 urte -
tik goiti). Aurretiko ezagu -
tzarik ez da behar. Infor-
mazio gehiagorako dei-
tu  edo idatz i .  � 659
948926/dianainiesta@hot
mail.com.

MOTORRAK
saldu

Yamaha Tenere moto-
rra salgai. NA-AZ. �669
686626.

Vespa 200 Iris salgai. ITV
eta asegura indarrean
daude. 750 euro. �948
599267.

Fahr markako mallado-
rasalgai. Prezio ona, ne-
goz i aga r r i a .  � 659
230236.

MOTORRAK
tailerrak

ANIMALIAK
oparitzeko

Zakurra oparitzeko.
�606 981804.

SUNBILLA. 2 hilabeteko 
2 zakurkume oparitzeko.
Ama Border Collie eta
atta  euskal artzain zaku-
rra. �609 047743.

ANIMALIAK
salgai

BERA. Ahari bat salgai.
�948 630715.

DENETARIK
salerosketak

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

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

Ameztia Centro BTT. Bi-
zikletak aldatu behar di-
relako, 25 bizikleta sal-
gai, 85 eurotan bakoi tza.
�670 410556.
ORONOZ. Egurra xehe-
tua salgai. Pagoa eta hari -
tza. Etxera eramanen da.
�676 242520.

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 kajoirekin. Pre-
zio onean, aukera bikai-
na. �626 097128.

Verney Carron markako
rifleasalgai, Impact Dia-
mand modeloa, 30,06 ka-
librekoa, zeiss markako
puntu gorriko mirarekin,
oso egoe ra onean. �679
131153.

Trikitixa berria salgai. 4

ahotsetakoa, profesiona-
la. Urdina. Si bemol to-
noa. �620 786277.

DENETARIK
galdu-aurkituak

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

BERA. Musika eskola in-
guruan, labaderorako bi-
dean, diru-zorroa edo
kartera bat agertu da api-
rilaren 4an. �608 170013.
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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

Lesakako 
MAREN BEREAU

ARRIBILLAGA k
urtea bete du
apirilaren 4an.
Zorionak eta
muxu potolo bat
berexiki Beñaten
partetik!

ENEA ZUBILAGA k bi urte beteko ditu
apirilaren 23an. Muxu haundi bat
pottoki!

Saldiasko JOSEBA ZESTAU UGALDEk
apirilaren 10ean 3 urte bete ditu.
Zorionak moñoño! Hiru muxu
handi familia guztiaren partetik!

Eskerrik asko nirekin erretiroa
ospatun duzuen guztiei eta opariak
oso gustokoak izan ditut. Eguna ez
dut inoiz ahaztuko. JESUS GARAZO. 

Leitzako OIHAN GOIKOETXEA

GONZALEZek martxoaren 28an
urtea bete du. Zorionak familia
guztiaren eta berexiki aitatxo eta
amatxoren partetik. Muxu potolo
bat!

Sunbillako MARIA LUISA GANBOAk
urteak bete ditu apirilaren 13an.
Zorionak amatxi! Poliki-poliki
 bertze urte bat joan da, zure
 umoreaz disfrutatuz eta bereziki
zure konpaniarekin, zorte ederra
dugu zu gure amatxi izatearekin.
Prestatu bazkari eder bat!
Muxuuuu.

Sunbillako URKI

BERTIZek apirila-
ren 25ean urtea
beteko du. Aunitz
urtez Sunbillako
eta Labaiengo
familien partetik
eta muxu asko
Joanes, Ekiñe eta
Jonen partetik.

Pausuko SUHAR URSUA QUESADAk
lau urte bete ditu. Zorionak familia
guztiaren partetik SUHAR anitz
maite zaitugu!

Doneztebeko ANDER RETEGI

AZPIROZek 4 urte beteko ditu apiri-
laren 21ean. Zorionak! Gizontxo
polit bat egin zara. Ongi pasa pilo-
tari eta muxu goxo-goxo bat zure
aita, ama eta Mattinen partetik.

Arantzako BEÑAT AZPIROZ

ERRANDONEAk 6 urte beteko ditu
apirilaren 16an. Zorionak, ongi
pasa eta egun horretan ez dadila
falta zure irribar polit hori! Muxu
goxo-goxo bat aita, ama eta
Iratiren partetik. 

Begira! Hortza erori zait! Je je,  
urte bat gehiago eta hortz bat
 guttiago... Berako ANDER PAGOLA
LOPEZek urteak beteko ditu apirila-
ren 16an. Zorionak guapo familia
guziaren partetik eta muxu haundi
haundi bat, berexiki Jon, Asier eta
Naroaren partetik. Ospatuko dugu!

Zorionak zure 8. urtebetetzean!
Arantzako XUBAN TABERNA
MUTUBERRIAk urteak bete ditu
 apirilaren 10ean. Aunitz urtez
denen partetik. Muxu haundi bat.

OLATZ IRIARTE ITURZAETAk urteak
bete ditu apirilaren 13an. Aunitz
urtez eta muxu haundi bat
 etxekoen partetik, bereziki Moxo,
Korni eta Socken partetik.

Berako ANE eta SARAk bi urte
 beteko dituzte apirilaren 18an.
Zorixonak maitxiak. Mosu handi
bana familia guztiaren partetik.
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