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Matxus PERUGORRIA | Ikerbasque Fundazioan lanean ari den Berako ikertzailea

Gibeleko gaixotasun kronikoak aztertzen ditu Matxus Perugorria beratarrak. Hiru urte eman ditu
Ingalaterran Fibrosi Hepatikoan sakontzen, baina berriz ere Euskal Herrira itzuli da. Ikerbasque
Fundazioak nazioartean dauden ikertzaile gazteak erakartzeko deialdia egin eta ehunka eskaeren
artean, Matxus izan da beka lortu duenetako bat. Gaur egun, Donostiako Biodonostia Ikerketa
Zentroan egiten du lan. ELKARRIZKETA � 3
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«Obesitatearekin eta arazo
metabolikoekin lotutako gibeleko
gaitzek gora egin dute»

Haria eta jostorratza
lanabes � 4-5
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Biologia eta Biokimika ikasketak egin ondotik,
gibeleko gaitz kronikoen inguruan doktoretza
egin zuen Matxus Perugorriak. Gaiarekiko in-
teresak erakarrita, Ingalaterrara joan zen eta

hiru urtez han ibili da Fibrosi Hepatikoan sa-
kontzen. Orain, ordea, Euskal Herrira itzulia da
Ikerbasque Fundazioak nazioartean dauden
ikertzaile gazteak erakartzeko egin duen

deialdiari esker. Eskaera haundia den arren,
Matxusek beka horietako bat lortu du eta gaur
egun, Biodonostia Zentroan egiten du lan
gibeleko gaixotasun kronikoak aztertzen.

Matxus PERUGORRIA | Berako ikertzailea

«Gibelean sortzen diren tumoreen
%80ak gibel zirrotikoan du jatorria»
G. PIKABEA | BERA
Zein izan da orain arte
egin duzun ibilbidea?
Biologia eta Biokimika
ikasketak Iruñean egin
ondotik,CIMAkoHepato-
logia Departamentuan
egin nuen doktoretza,
Carmen Berasain zien-
tzialari beratarraren tal-
dean.Doktoretzangaixo-
tasun hepatiko kroniko-
an lan egin nuen, batez
ere, gibeleko tumorepri-
marioa (hepatokartzino-
ma)nolasortzendeniker-
tzen.Gibeleansortzendi-
ren tumoreen%80ak gi-
belzirrotikoandujatorria,
beraz,zirrosiangertatzen
direnprozesuak ikertzea
hagitz garrantzisua zela
ikusirik,doktoretzabuka-
tu eta fibrosi prozesuan
ikertzen jarraitzekoatze-
rrira joateaerabakinuen.
Ingalaterranegonzara,
baina zertan zehazki?
Hiru urte pasatxo eman
ditut Ingalaterran, New-
castle-en, Fibrosi Hepa-
tikoan sakontzen. Mun-
dumailan fibrosian erre-
ferenteden ikertzaileba-
tekinlaneanaritunaiz.Fi-
brosihepatikoagibelean
gertatzen den zikatriza-
zio prozesu bat da. Hau
da, gibelari kalte egiten
dion faktore bat dagoe-
nean,inflamazioprozesu
batgertatzenda lehenik,
etaerreparazioedozika-
trizazio (fibrosi) prozesu
batondotik.Prozesuho-
riekkronikobihurtzendi-
renean sortzen dira ara-
zoak eta azkenean zirro-
sia agertzen da. Gibele-
an fibrosian espezializa-

tuak diren zelula batzuk
daude,zelulaestelar ize-
nekoak. Hauek fibrosian
ikusten dugun fibra hori
sortzeazarduratzendira,
kolagenoa batez ere.
Newcastle-en prozesu
hau ikertzen ibili naiz, ze-
lula hauekin lanean sen-
dabideen bila.
Gaur egun, gibelean
gertatzen diren proze-
su patologikoak iker-
tzendituzuDonostiako
Biodonostia Ikerketa
Zentroan. Azaldu...
Biodonostian zortzi iker-
ketaardatznagusidaude
eta gaixoaren beharrei
zuzendutakoikerketaegi-
ten dugu. Ikerketa talde
horienarteangaixotasun
hepatikoanlanegitendu-
gunakgaude.Biodonos-
tianDonostiaUnibertsita-
teOspitalarekinharreman

zuzena dugunez, gaixo-
enlaginaklortzekoauke-
ra dugu. Hauen bitartez,
gaixoek dituzten altera-
zioakikasietahauensen-
dabideak bilatzen saia-
tzen gara zeluletan lehe-
nengo eta animalietan
ondotik.Gureazkenhel-
burua oraindik senda-
biderikezdutengaixota-
sun hauentzako diana
terapeutikoberriakaurki-
tzea da.
Denok badakigu gibe-
la garrantzitsua dela.
Baina zenbateraino?
Gibelagorputzekoorga-
nu hagitz garrantzitsua
da, metabolismoaren
erregulazioazetasustan-
tzia aunitzen detoxifika-
zioaz arduratzen baita.
Kontuan hartu behar da
barneratzen dugun ge-
hiengoa gibeletik pasa-

tzendela lehenik,etabe-
raz, zaintzea garrantzi-
suada.Halere, ezdabe-
har bezainbertze egiten,
gehiago egin genezake.
Nola egiten diogu ba-
tez ere kalte gibelari?
Gaixotasun hepatikoan
partehartzendutenfakto-
reetiologikoenarteanal-
kohola, toxinak, drogak
eta obesitatea daude.
Faktore hauek guztiak
saihestuz modu batean
gibelari kalte egitea eki-
din genezake. Azken al-
dian,obesitatearekineta
arazometabolikoekinha-
rremana duten gibeleko
gaixotasunek(esteatohe-
patitis ez-alkoholikoa,
adibidez)goraegindute.
Beraz, dietak eta gaur
egundaramagunbizimo-
duakerebereeraginaizan
dezakete.
Nola doa ikerketa?
Orain,proiektuinteresga-
rri aunitz ditugu esku ar-
tean eta hagitz kontent
nago.Duelaguttigaixota-
sun genetikoa den poli-
kistosi hepatikoan ga-
rrantzitsua den prozesu
bat identifikatu dugu eta
etorkizun batean gaixo
hauentzako sendabide
izandaitekeensendagaia
ikertzen ari gara. Hortaz
gain,gibelekofibrogene-
siarloanjarraitzendut la-
nean,kasuhonetanaus-
triar talde batekin kola-
boratzen. Bertze proiek-
tugarrantzitsuenartean,
gibeleko prozesu tumo-
ralak ikertzen gabiltza,
hepatokartzinomaetako-
langiokartzinoma tumo-
reak direnak.

UTZITAKO ARGAZKIA

Matxus Perugorria beratarrak Biodonostia Ikerketa Zentroan egiten du lan.

ETORKIZUNA
«Positiboki pentsatu
nahi nuke eta datozen
urteetan ikerkuntzak
aitzinera jarraituko
duela sinetsi. Ikerketa
garrantzitsua da, edo-
zein arlotan ezagutza
berria sortzea beha-
rrezkoa da, hala nola,
sendabide berriak
lortzeko, biomaterial
berriak garatzeko...
Azken finean, gizartea-
ren onura eskuratzeko.

ETXEKOAK GOGOAN
«Familiari eskerrak
eman nahi dizkiot, gu-
rasoei batez ere, bide
honetan ondoan izan
ditudalako eta aunitz
baloratzen dudalako
egin duten esfortzua».
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Eneritz IRAOLA
Asko izanzirengazte

garaian josten ikasi zu-
ten emakumeak. Ez di-
ra ordea aunitz izan jos-
tea ogibide bihurtu eta
bizitza osoan horretan
jardun dutenak. Soine-
koak, galtzak, atorrak,
kortinak...denetariksor-
tu dute euren eskuek.
Berriak sortu eta baita
zaharrakkonponduere.

Ez dituzte nazioarte
mailan ezagunak diren
abizenak. Ezagunak di-
raordeaeskualdeanhai-
en izenak.Maritxu,Blan-
ca eta Maitek egindako
jantziaksoineaneraman
dituztelako Goizueta,
Doneztebe eta Elizon-
dokobizilagunaunitzek,
baita inguruko herrieta-
tik edo urrutitik etortzen
ziren bezeroek ere.

Maritxuk duela pare
bat urte utzi zuen lanbi-
dea «dagoeneko zaha-
rregia» zela iritzita. Eta
mimozgordeditu joste-
ko makina eta tresna
guztiak. Maitek ere utzi
duofizialki langintza, tar-
teka enkargutxoren bat
edo bertze egiten duen
arren. Blanca da hirue-
tan gazteena eta orain-
dik lanean segitzen du

Eskuak lanabes. Haria eta jostorra-
tza lagun. Umetan ikasi zuten jos-
ten, euren kabuz, eskura zituzten
traputxoekin behin eta berriz pieza
berriak sortuz. Neurriak hartu,

ilbaindu, makinaz pasa... milaka
jantzi eginak dituzte geroztik.
Bizitza osoa daramate josten eta
TTIPI-TTAPAk puntadaz puntada
euren istorioak bildu nahi izan ditu.

burubelarri, baita josten
ikasi nahidutenei klase-
ak ematen ere.

Langintza baten le-
kukoak dira, afizioa ofi-
ziobihurtu izanarenadi-
bide. Josten hasi zire-
netik, hamarkadak iga-
ro dira, batzuen kasuan
baita mende erdia ere
eta gizartea aldatu be-
zalaxe, jostun lanbidea
ere aldatu omen da.
Kontsumitzeko modua
aldatudeladioteetaho-
rrek eragin zuzena izan
omen du «garai batean
jantziakurteaskoanirau-
teko egiten ziren, orain

berrizmaizaldatzeagus-
tatzen zaigu, kalitatea
beharreankantitateada
bilatzen dena». Etorki-
zunaren inguruan ikus-
pegidesberdinaksorra-
raztendizkiehorrek.Ma-
ritxuk inguruangerozeta
jostun gutxiago daude-
la aipatzen du. Maitek
ere zail ikusten du ge-
roa,«merkatukoprezioe-
kin konpetitzea ia ezi-
nezkoa baita». Blanca
dabaikorrena, «arropak
maizago aldatzeak lana
sor dezake, arropa be-
rri horiek moldaketak
behar dituztelako».

GIZARTEA � JOSTUNAK

Bizitza osoa
jostura artean
Eskualdeko hiru emakume jostunen bizipenak

Maritxu TOMASENA ERREGERENA | GOIZUETA

«Aitaren galtza zaharrak askatu
eta haien moduko patroiak egin
eta josiz ikasi nuen lanbidea»
Irratiarenkonpainianedosemealabak inguruanzituela, hariakdan-
tzan jarri ditu duela gutxira arte Maritxuk. Hogeita bat urte zituen
josten hasi zenean eta bere kaxa ikasi zuen «nire aitaren galtza
zaharrak askatu eta hantxe hasi nintzen haien moduko patro-
iak egiten eta josten, baita txalekoak egiten ere». Jostea gusta-
tzen zitzaion eta pixkanaka bere soinekoak, ondoren ume txikie-
nak… egiten hasi zen, «gero, aldizkariak erosi eta horiek begi-
ratuta ateratzen nituen jantziak». Afizioa, ogibide bihurtu zuen
«sosa batzuk irabazten nituela ikusita, josten segi nuen»
Eskuzedomakinazgustoragoaritzen zengaldetuta, «makinan, ja-
kina» aipatu digu. Hala ere, «makinan egiten den bukaera es-
kuz politagoa geratzen denez, eskuz ere egin beharra zego-
en». Hasi zeneko josteko makinaren pedala eta mahaia manten-
tzen ditu «68 urte betetzera doaz». Garai batekoari moldaketak
egiten joan da eta «hasieran pedal bidez lan egiten zuen maki-
nari, motorra jarri eta gaur egun arte iraun» dio.
Kanporako lanean, baina etxean aritu izan da beti. «Soinekoaketa
denetatik josi izan da gure etxean, etortzen zen guztia, baita
berokiak eta kapak ere» azaldu digu. Bezeroez galdetuta, «ba-
tzukdirugehiagokoaketabestebatzukgutxiagokoak.Norma-
lean, emakumeak» izatenomenziren. «Herrikoakgehienbat, na-

hiz eta batzuk Leitza eta Arano aldetik etorri. Dantza taldeen-
tzat, ezkontzetarako… ere josi izan dut. Bolada batean dene-
tatik izan da hemen, asko» eta konponketa eskean beharrean
«zaharrarekinbainoberriarekindenakgustorago» ibiltzenomen
ziren. Jantzia nolakoa izan, halako denbora eskaini beharra izaten
zitzaion eta salneurria ere, «lanarenaraberakoa» izatenomen zen.
Bi proba egiten zituzten beti eta gaizki ateratzen bazen hirugarre-
naerebai, «lehenengoa, ilbanduondorenhariarekinpuntuhan-
diz jasoondorenetabigarrena,makinanpasaetaplantxatuon-
doren». Telak, hariak, jostorratzak... «merkeen harrapatzen geni-
tuen tokietan» erosten zituztela azaldu digu, «begien arabera le-
ku batean edo bestean, baina gehienak Donostia aldean».
Josten erakusten ere aritu izan da «bi alabei eta herriko neska pi-
la bati». Ez dio hala ere, etorkizun gehiegirik ikusten jostun langin-
tzari, «zaila da inguru hauetan jostunak topatzea».

MENDE ERDIA JOSTEN
90 urte ditu eta
duela bizpahirura
arte josten aritu izan
da. Mende erdia
bete du bere bide-
lagunak ere, mimoz
zaintzen duen
josteko makinak.

ARGAZKIA: BENAT MITXELENA
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Blanca BAÑARES CIGANDA | DONEZTEBE

«Gaur egun eskuz egindako
lanak oso gutxi baloratzen
direla uste dut»
Iragarki batean irakurri zuen bazela josten ikasteko “urruti-

ko ikastaro” bat. Bertan izena eman eta haiek bidalitako argi-
bideei segika «mauka gabeko ator urdin bat» izan omen zen
josi zuen lehen jantzia. Gustua hartu zion jostorratz eta hari ar-
tean ibiltzeari eta horregatik Donezteben ematen zituzten ikas-
taro batzuetan izena eman zuen. Josten hobeto ikasi nahi eta
Iruñeara joan zen, 6 urtez aritu zen Iruñeako Yolanda Gaviria
akademian «patroiak nola egiten diren ikasten».
Geroztik irratia piztu eta orduak ematen ditu bezeroek eska-

tutako lanak osatzen. Zehatz errateko «soineko erraz bat egi-
teko gutxi gorabehera 8 ordu inguru behar izaten dira bai-
namaukak sartu behar badira, tela espeziala bada edokor-
te zailak baditu orduak bikoiztu egin daitezke». Gazte, hel-
du, emakume, gizon... denetarik izan da bere tailerrean. Eskuz
eta pedalekiko makinarekin osatzen zituen hasieran lanak, eta
gerora erosi zituen josteko makina motordunak. Eskuz eta ma-
kinaz jostea, biak asko gustatzen zaizkiola erran digu baina gai-
neratu digu «gaur egun eskuz egindako lanak oso gutxi ba-
loratzen» direla.
Lehen Doneztebeko mertzerietan erosten zituen beharrezko
materialak, baina orain ez omen da horren erraza behar dena
topatzea, «gaur egun gauza batzuk Donezteben erosten
jarraitzen dut baina beste batzuk hirietan besterik ez di-
tut aurkitzen, telak eta tresna bereiziak adibidez».

Azken urteetan josteko ohitura berreskuratzen ari dela uste
du «agian bizi ditugun garai zailak direla eta, jendeak jan-
tziak bota beharrean konpondu egin nahi ditu eta hori egin
ahal izateko batzuk josten ikasten dute». Duela urte batzuk
herrian bertan josten ikasteko aukera izan zuen, eta horixe da
orain berak besteei eskaintzen diena, irakasle ere aritzen bai-
ta, «astean bitan ematen ditut klaseak». Esperientzia «oso
polita da nik dakidana besteei erakustea. Gainera, oso
pozgarria da ikasleen aurpegiak ikustea ohartzen direnean
beraen kabuz euren konponketak egiteko gai direla» azal-
du digu.

Lehen gehienbat jantzi berriak josten zirela dio baina «ora-
in gehiena konponketak dira, ospakizun bereziren bat du-
tenean etortzen dira jantzi berria egitera» adierazi digu. De-
na den, ez dio etorkizun beltza ikusten lanbideari «duela hogei
urte bainomaizago aldatzen dugu arropaz, erosi ere gehia-
go erosten dugu eta erosten diren jantzi horiek, konponke-
tak behar izaten dituzte maiz, hortik dator lana».

IRAKASLE ERE BAI
17 urterekin hasi
zen josten eta 44
urte daramatza
horretan. Gainera,
irakasle lanetan ere
badabil astean bitan
josten ikasi nahi
dutenei erakusten.

Maite BERGARA ETXABE | ELIZONDO

«Lanbidearekiko maitasuna
sentitzea funtsezkoa da,

irabazi handirik ez da lortzen»
Jostea betidanik maite izan du. Panpinei jantziak eginez ikasi zu-
en josten eta orain, jostun lanak ofizialki utzi dituen arren, umeta-
ko afizioari segika, panpinentzat jantziak eginez segitzen du. Jos-
tun lanbideaz galdetuta, segituan ttikitako anekdotak dakartza go-
gora «ttiki ttikia nintzenean, paga ematen zidatenean, belu-
sezko (tertziopelo) zintaestubatzuketabotoi ttiki batzukeros-
ten nituen eta panpinei soinekoak egiten nizkien. Udaran ere
siesta egiteko ohitura zegoen eta ni sekula siestazalea izan ez
naizenez, nire lagunak siestara joaten zirenean ni maindireei
vainicak egiten aritzen nintzen». Etxean zertxobait trebatu ondo-
tik, Manuela Elizalderen tailerrean aritu zen josten ikasten eta gero
Iruñean ere urte betez ikasten aritu zen. Hemezortzi urte zituenean
hasi zen bere kabuz josten eta duela hamar urtera arte, horixe izan
du lanbide. Urte aunitzez aritu da eta hori lortu ahal izateko, lanbi-
dearekiko «maitasuna sentitzea» funtsezkoa iruditzen zaio, «ira-
bazi handirik ez baita lortzen». Sakrifizio handia zela gaineratzen
du «jostunak ginen, herrietako jostunak, ez hirietakoak».
Gaur egungo diseinatzaileekin konparatuta «artistak» zirela dio,
«gure bezeroak jende normala ziren, sorbalda bat bestea bai-
nogoragoedukizezaketen,tripa…oraingodiseinatzaileekaka-
lak izaten dituzte modelotzat».

Zenbait jantziri bizi berria, erabilera berria ematea ere izan da bere
lanetakobat «ator batekin,motxila bat egin zitekeen, tela arrunt
batekin painuelo bat...»
Gaur egun, orokorrean pentsaera aldaketa bat egon dela iruditzen
zaio eta horrek ez diola mesederik egiten jostunen lanbideari. Ba-
tetik, «jostun batek egindako lan bat artelan bat, oso gutxiren
eskura dagoen erlikia bat» bihurtu dela uste du. Gainera, merka-
tuko prezioekin konpetitzea ia ezinezkoa dela iruditzen zaio «ezin
da konpetitu, hogei eurotan traje oso bat erosi dezakezu edo-
non. Gainera gaur egun jendeak asko aldatu nahi du, jantzi as-
ko eduki nahi ditu, kalitatea baxugoa izan arren. Garai batean,
jantziek irautea zen helburua». Konponketekin ere gauza bera
gertatzen dela dio «ezin duzu kobratu berez lanak balio duena.
10eurokosta zaizkiengaltzakekartzendizkizutelakokonpon-
tzeko».

PANPINAK JANZTEN
Panpinentzako jan-
tziak eginez ikasi
zuen josten. Urtetan
izan da eskulanaren
artista eta orain
ofizioa utzita, bere
panpinei jantziak
berritzen ari da.

ARGAZKIA: BLANCA BAÑARES

ARGAZKIA: PELLO SAN MILLAN
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Herri kirolaren omenaldia «Kaxot» igantziarrari
Herri kirolaren munduak Igantziko Migel Angel Etxarte Kaxot zena omendu zu-
en duela hamar urte eta Euskal Herriko 50 kirolari bildu ziren Igantzin apirila-
ren 25ean. Herri kirolaren munduan aski ezaguna zen Kaxot eta bere oroime-
nez 28 arpanlari batera aritu ziren lanean eta hauetaz gain, koxkor biltzaileak,
korrikalariak, harrijasotzaileak, lasto altxatzaileak, ingude altxatzaileak, lasto
botatzaileak, aizkora altueran eta bertze kirol ugari ikusteko modua izan zen.
Hainbertze kirolen artean, Kaxoti omenaldia egin zitzaion eta oroigarriak, lore-
ak eta aurreskua eskaini zizkieten bere senideei.

Ez dakit nola deitu: ‘trapu zaharrak’ edo ‘tra-
putzarrak’. Gauza da gure gizartean badau-
dela gisa aunitzeko trapuak, jende auni-

tzendako inportanteak direnak.
Trapu hauek garrantzi haundia dute, jendea era-
karri eta beraien inguruan biltzeko boterea dute-
lako, eta batzuei talde baten barnean direla sen-
tiarazten dietelako.
Baina aldi berean, eragin gaixto bat ere badutela
uste dut, batzuk bertzeen kontra jartzeko aitzakia
izaten baitira.
Real Madrid-Osasuna partida batean: kasu non
erakustenduzunosasunaren trapua (etagauzabe-
ra alderantziz, bistan da).
Ikurrina bat Valladolid erdian ez da seguraski on-
gi ikusia izanen. Bandera espainiar bat Hernaniko
plazan bezalaxe.
Bertze kasu batzuk ez dira hain argiak: gure He-
rriko Etxeetan gisa bateko trapu bat jartzera de-
rrigortzea, eta aldiz, bertze gisako trapu bat de-
bekatzea... Horrengatik diot trapu zahar horiek, ez
ote diren “traputzarrak”... Beharbada trapuek ez
dute kulparik. Igual errudunak trapuak erabiltzen
dituztenak dira.

Trapu zaharrak

Nire txanda
Koro IRAZOKI

Arkaitz VICENTE
Lizun gaztandegikoa

Erregulartasunaren sa-
ria irabazi du berriz ere
SunbillakoEpetxeneko-
bordako gaztandegiak
Ordiziako XX. Artzain
Egunean, apiri laren
23an. Bederatzigarren
aldiz lortu du saria.

Xabier ERKIZIA
CAF-Elhuyar sariduna

Xabier Erkizia lesaka-
rrakzientziagizartearen
sorkuntza-bekari CAF-
Elhuyar saria jaso zuen
apirilaren 10ean, Idaz-
kera isilak: entzuteko
idatziaketasoinuzko iru-
diak lanarekin.

Oier ARIZNABARRETA
Irabazi eta errekorra Beran

Durangoko korrikalari-
akBerakoMendiMara-
toi Erdia irabazi ez ezik,
Didier Zagok 2011n
ezarri zuen errekorra
gainditu zuen (1:37:30).
Ibardinetik ere lehen
postuan pasatu zen.

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak diruz lagundua

Demokraziaren izenean mintzo ziren garai ba-
tean buruzagiak. Hitz hori haundi gelditu eta
orain Konstituzioarenean. Beraienean noski.

Horren aitzineandeusezomendira giza-kateak, lip-
dubak,herriborondateak,galdeketak,sinadurabilke-
tak, hauteskundeak, gehiengoak…Konstituzioaren
eta legearen izenean piper-potoz jantzi dituzte He-
rriko Etxeetako balkoiak. Gure esku al dago?

Gure esku dago (?)

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Kolaborazioak

Kanpai hotsak indarrean dira. Mugikorra poltsikotik
atera eta 10:00 ikus daiteke. Zerua gris eta tenpe-
raturakgehiagoduhotzetik berotik baino.Nafarroa-

ko hiriburuko karrika zaharretan nabil oinez. Ordu batzuk
igaro dira eguna argitu zuenetik, inguru hauek baina lo
daude. Badirudi iratzartzea kosta egiten zaiola gune ho-
ni. Takoi hutsak urrutitik entzuten dira. Baita etxeko txikie-
nen negar hotsak eta kaleak garbitzeko makinen zaratak
ere. Bizikleta batzuen erradio hots sarkorra ere, goizaren
soinu banda da.
Zalantzak argitu eta kuriositatearen gosea ase nahian, Al-
de Zaharra goitik behera ikuskatzea erabaki dut. Eta au-
rreko aste batzuetan bezalaxe, usteak ez dira inolaz ere
ustel. Esnatzea kosta ez, loaldi zurrunean murgilduak di-
ra txoko asko. Sasoi batean Nafarroako herri txikienen
bazka gune, eder toki eta aisi erreferentzia zirenak ondo
itxiak dauzkate euren ateak. “Cerrado”, “Itxita”, “Salgai”
ate askotan irakur daiteke. Kartel horiek berak dira agian,
egun karrika zaharrek bizi duten egoeraren isla. Kolorea
joana dute, letrak nekez irakur daitezke eta sasoi batean
istoriapartikular oparoaedukiagatik, gehiago idazteko tin-
tarik gabe geratuak dira asko.
Tabernakugari dirabazter guztietan.SanFerminakgai na-
gusi dauzkaten dendak ere erruz eta gozotegiak ere as-
kotxo. Uztailaren 14tik hurrengo urteko uztailaren 6 arte
baina, 356 egun luze daude. Badirudi goi-agintariek jaia-
ri hertsiki loturiko gozolandia bat sustatu nahi izan dutela
historia biziko gune honetan. Egun panorama ikusita bai-
na,gutxidaospatzeko.Bostekoazabalduta,begirada tris-
tearekin eta kartel irakurgarri bat lagun zenbat jende da-
goen ikusi besterik ez dago. Zorrek itotako herritarrak go-
ranzko joeran dira. Gosea aspaldi sendotua da eta hori bi-
deratu dezaketenak arrantza egiteko gailuak eman beha-
rrean, kresal ustel kiratsa bakarrik ari dira zabaltzen.
KuriosoaerebadaAldeZaharreanhainbestegozotegiego-
tea. Historikoki Iruñea beti izan da Elizari eta bere ohiturei
loturiko hiria eta ekuazioa ere nahikoa argia da; eliza non
gozoa han. Baina tarta zatiak hain garesti daudela jakin-
daetamerengeakhainerasokorrakbadira,nola litekepas-
tel gune denek bizirik irautea? Gain sari berezi bat orda-
indu beharra dutenaren ustea daukat. Bestela zerbaitek
huts egiten du.
Kale zahar eta nekez berritzen diren hauetan osteratxoa
eginda, ondorio bat ateratzea zaila da. Baina azke urtee-
tan harturiko erabaki batzuek, inguruari adarkada ugari
sartu dizkietela ezin ukatu. San Ferminetan badirudi dena
dela eder, zoragarri, gozagarri eta baleko. Urtea baina lu-
zea da eta ustezko modernizazioek bizi propio eta bere-
zia zeukaten xoko askoren heriotza sortu duela ukatzea
ere zaila. Unibertsitateak nekez prestatu ditu gaixotasun
hori sendatzeko mediku eta erizainak. Kutxa erraldoi ba-
tzuk dira, orain hiriaren urguilu ase ezinaren erakusgune.
Kanpaiak entzungai dira berriz. Zeruak ez dirudi argi ge-
hiago eskainiko duenik gaur. Umeen garrasi hotsak eta
jendearen joan etorria entzungai da. Egunbat gehiago jaia
eta festaren erdigune den gozolandian.

Zaharrak berri

Joseba URKIOLA

Gibela joanada. Eta aitzina heldudena.Hon-
darreko hau da, noski, gehien begiratzen
duguna. Orain bizi baikara, eta orain pen-

tsatzen duguna, orain ikusten duguna, orain egi-
ten duguna da gehien balio diguna, gehien lagun-
tzen diguna. Lehengoak ere balio du, noski, gaur-
korako, gure gaurkoa, neurri batean, lehengotik
hartu baitugu. Duela 300 urteko etxea baliagarri
zaigu, paretak, teilatua, eta bertze hainbat gauza.
Baina horrek ez du erran nahi etxeko xehetasun
guztiak lehen bezala mantentzen ditugula. Etxea-
ren berotzea edota uraren erabiltzea bertze mo-
dura egiteko aukera berriak badira gaur egun, le-
hen ez zirenak, erosoagoak, errazagoak, egokia-
goak, gogokoagoak. Eta horren arabera, etxebi-
zitzaren zenbait alderdi aldatu ditugu eta aldatzen
goaz. Lehengokoez gain, lehen ez bezalako ma-
terialeak eskura ditugu, eta tresna tekniko berriaz
ere baliatzen ahal gara. Harrigarri gertatuko litzai-
guke lehengomaterialeaketa lehengo tresnak soi-
lik erabiltzea gaurko eraikuntzan.
Adibide horretan aisa samar ikusten ahal duguna,
ez da hain aisa ikusten
bertze hainbat gaitan.
Lehengoari lotuak ibil-
tzen gara, lehengoa
egia eta egia bakarra
bailitzan.Ohartzenbal-
din bagara, duela 500
edo 600 urteko ohitu-
rei eusten diegu behin
baino gehiagotan, er-
diaroko filosofia, teo-
logia eta politika ikus-
pegiak defendatzen,
mende haietako jaun-
txo feudalen antzeko
jokaera onartzen. Eta
horigizartezibileanna-
hiz erlijiosoan. Egun
hauetan irakurri dugu
Bertonekardinalak700
metro karratuko etxe-
bizitza hartu duela E-
rroman, aunitz tokitan
jendeak100metrokoa-
ri ezin eutsi dionean.
Erdiaroan gaztelu eta jauregi ederretan bizi ziren
batzuk, jende pilaka estalpe arrunt bat eskuratze-
ko gauza ez zenean. Gaur egun ere guk uste bai-
no ehunka metroko eraikuntza gehiago ikusten
ahal dira. Nola ez bada, ehunka milaka euro sake-
leratzen dutenean, nahiz eta gehienak 1000 bai-
no gutiagorekin konformatu behar. Aitzinera begi-
ra ari gara plantatzen bizimodua? Edo lehengoa
dugu gaur egungorako eredua?

Aitzinera edo gibelera begira

Pello APEZETXEA

«Erdiaroan gaztelu
eta jauregi ederretan
bizi ziren batzuk,
jende pilaka estalpe
arrunt bat
eskuratzeko gauza
ez zenean. Gaur
egun ere guk uste
baino ehunka
metroko eraikuntza
gehiago ikusten ahal
dira. Nola ez bada,
ehunka milaka euro
sakeleratzen
dutenean, nahiz eta
gehienak mila baino
gutiagorekin
konformatu behar»
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Antonio Lopez,
apez jaunari

Xanti BEGIRISTAIN MADOTZ
(Auritz)

Agur eta erdi, Anto-
nio. Apirileko Mailope
aldizkarian jakindutpix-
ka bat zure berri. Bai-
na, jarraitu baino lehen
aurkeztuko dizut nire
burua, laburkibadaere:
Etxarri Larraungoanau-
zu, irakasle erretiratua
eta ia betidanik kezka-
tu izan nau nafarren
hizkuntzarikzaharrena-
ren egoerak.
Mailopen irakurridu-

danez, oso bizimodu
lanpetuadaramazu.Eta
Zumarragakoa baldin
bazara ere, ez omen zi-
zuten euskararik iraka-
tsi, zerorrek kontatuta-
koaren arabera. Ez za-
ra lehenengo kasua eta
denokdakiguegondai-
tezkeela hamaika arra-
zoi gertaera hori azaldu
eta justifikatzeko.Urru-
tirago joangabe,ninau-
zu kasu horietako bat,
eta,gainera,zukosoon-
gi ezagutzen dituzun bi

pertsonariesker–Jesus
JaimerenaetaJuanMi-
gel Etxarri, alegia- hasi
nintzen euskara ikas-
ten;gerora,bizitzaoso-
an jarraitu dut jarrera
bertsuan,ongisamar ja-
kin arte. Badakizu zer
dioen esaera ezagun
batek: nahi izatea da
ahal izatea. Denok da-
kigu hau ez dela erabat
egia, baina zati handi
bat, bai, egia da.
Niri euskaraz egiten

jakitea gustatuko litzai-
dake, konturatzen bai-
naiz eskualde honeta-
ko herri askotan beha-
rrezkoadela,diozuMai-
lopeko pasarteetako
batean. Guztiz bat hel-
du naiz iritzi horrekin,
alegia, euskara beha-
rrezkoadela,horrexega-
tik animatzen zaitut be-
rriz ere euskara ikasten
jarraitzera.Gogoraeza-
zugoragokoesaldiaren
mezua, eta, kontuan
hartu, denbora norbe-
rak aukeratzen duela
nolaerabili; bizi artedu-
gu tenore aparta.
Zure karguengatik,

eta egunero-egunero
haur, gazte, heldu eta
zaharrekin harremanak

izan behar dituzulako,
nik uste dut euskara ez
duzula bakarrik beha-
rrezkoa,baiziketaezin-
bestekoa, bestela, na-
hitanahiezetaezinbes-
tean eginen duzu zure
eskualdeko euskaldu-
nekin (Lekunberri, La-
rraun, Betelu, Araitz),
Juan Carlos Moreno
Cabrera Espainiako

hizkuntzalari ospetsu,
jakintsu eta errespeta-
tuak dioena, hau da,
hizkuntza inperialismoa
eta hizkuntza kolonia-
lismoa.
Aupa,eutsigoiari eta

Jaungoikoak lagundie-
zazulaeuskara ikasten!!!
Badakizu Harentzat ez
omen dagoela gauza
ezinezkorik,beraz,esan

liteke, borondate ona
baldinbaduzu,segurua
dela zuk euskara bika-
in ikasi, etagerosermo-
iak hizkuntza horretan
bapateanemanahal iza-
tea, zuk gustukoa du-
zun bezala. Izan ezazu
uste osoa Jainkoaren-
gan eta lortuko duzu!!!
Ala ez?

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
Bortzirietako Bertso Eskola • Doinua: ETAren su-etenetik

Nahiz finaletikan kanpo
den herriko gepardoa
gure eskuetan dago
gaurko lehen petardoa
has gaitezen intentzioz
nabari dadin garboa
oinarria da ahotsa
irudimena margoa
nola denborakin ontzen
den Nafarroko ardoa
zintzurretik bihotzera
ailetuko da dardoa
etorkizun loratura
Ongi etorri bardoa!

Hau ez da Iruñerria
ez da ez Leitza ez Baztan
izokia Bidasoan
Mari Errauskin zapatan
Las Ventasen torero bat
plater bat Adriáren kartan
pilotaria Labriten
ronik onena kubatan
Barcina inauguratzen
Xorroxingo bat Behi Kakan
futbolista mundialean
herri bat munduko mapan
hola sentitu behar du
Bertsolariak Lesakan.

Bardoak 2014 finaleko ongietorria
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Prentsatik bildutakoak

«Nik txikitan ikusten
nuen liburutegia toki
kulturala zela, jardue-
ra anitz egiten zirela
eta beti ikasten zela
zerbait. Modu diberti-
garrian gainera, jola-
saren bitartez, ez
eskolan bezala».
«Katalunia erreferente
handia da. (...) anitz
inbertitu du kulturan
eta hezkuntzan eta
hori nabaritzen da. Ez
du zerikusirik han eta
hemen gertatzen
denarekin»

Idoia SOBRINO
Baztango liburuzaina
NAF.HITZA 2014.04.18

«Normal-normal har-
tzen dut; gure taldean
bederatzi hautetsitatik
bost emakumezkoak
gara, eta egia da orain
emakumezko batek
lehen aldiz ardura hori
hartzea zerbait berezia
izan daitekeela orain
arte alkateak gizonez-
koak izanda, lehena
naizelako. Baina herri-
gintzan urte luzez
emakumeon egitekoa
garrantzitsua izan da
eta hau ere horren isla
dela uste dut»

Arantxa IPARRAGIRRE
Leitzako alkatea
NAF. HITZA 2014.04.18

11 galdera labur

Nor dugu Eli Garmendia?
Zugarramurdin bizi dena, bi se-
me-alabenamaetaGraxianaAter-
peko arduradunetako bat.
Zein zaletasun dituzu?
Dekorazioa eta brikolajea.
Zerk egiten du berezi Zugarra-
murdi?
Jende aunitzek ezagutzen duen
sorginen historiak, baita inguru
paregabeak eta bertako jendeak
ere.
Sorginen Museoa ala lezeak di-
tuzu nahiago?
Museoa polita eta interesgarria
izan arren, lezeak nahiago,
gaztetako jolastoki eta abar
izandugulakozugarramur-
diar aunitzek.
Nor zen Graxiana sorgi-
na?
Zugarramurdikosorginerre-
gina.
Bisitaria euskaldunaala
kanpokoa?
Euskaldunak,duda-
rikgabe,bertzeedu-
kazio eta izaera bat
daukagu.
Krisia nabaritu du-
zue Graxianan?
Ez dugu kexatzeko
arrazoirik, egia baita
krisi bete-betean jarri

genuela gure proiektua martxan,
eta ez dakigu krisia baino lehen
zegoenoparotasunean lan egitea
zer zen.
Zer litzateke Zugarramurdi sor-
ginik gabe?
Segur aski ez zen hain ezaguna
izanen eta ez zuen turistak ema-
tendigutenekarpenik izanen.Kan-
pora joanbeharkogenuke lanera.
Zugarramurdiko txokorik polite-
na?
Eguraldigarbiadagoenean,Atxu-
ria kaxkotik dauden bista zoraga-

rriak.
Zer du faltan eta zer
soberan Zugarra-
murdik?
Faltan... hondartza
edo igerilekua, je-
je!EtasoberanHe-
rriko Etxean ja-
rriarazi diguten
bandera.
Amets bat?
Urtean 360
egunez
eguzkia
egiten
duten to-
ki bate-
an.

� Eli GARMENDIA� Zugarramurdiko Graxiana Aterpekoa



Bertso giro
bikaina izan
zen eta 360
lagunek bete
zuten frontoia

TTIPI-TTAPA
Giro ederrean buka-

tu da Lesakan Bardoak
Nafarroako taldekako
ekimenaren bigarren
edizioa.360 lagunekbe-
te dute herriko frontoia
eta taula gainean hiru
taldeek eskaini duten
bertso saioarekin dis-
frutatu dute.
Hiru ziren talde fina-

listaketabederatziber-
tsolari igo dira oholtza-
ra: Lepatanatuek 2 tal-
dean Xabier Maia, Oier
Amiano eta Kotte Pla-
za;Bertzemaldikoaktal-
dean, Aimar Karrika,
Ainhoa Aranburu eta
Oskar Sanz de Acedo
eta Harrapazank talde-
an, Migel Mari Elosegi
Luze, Iñigo Ibarra eta

Joanes Illarregi.Erabe-
rean, hiru aurkezle izan
zituen saioak, talde ba-
koitzetik bana: Fernan-
doAnbustegi,MirenBi-
darte eta Jon Oronoz.
Saio bizia eta umo-

retsua izan zen eta en-
tzuleek ere parte-har-
tzekoaukera izanzuten
ariketa batean, azken
oinak asmatuz.
SaiokoirabazleaBar-

doen ekimenean parte
hartu duten bertze 13
taldeetako ordezkariek
eta entzuleek erabaki
zuten, haien bozkaren
bitartez. Horren arabe-
ra,BaztangoLepatana-
tuek 2, txipiroien itzule-
ra taldea izan da Bar-
doak ekimenaren biga-
rren edizioko irabazlea.
Alaitz Rekondo Nafa-
rroakoBertsozaleElkar-
teko lehendakariak
eman die saria taldee-
tako kide guztiei, Bar-
doenzapibanaetasas-
ki ederbat.Sari bera ja-
sodute finaleanaritudi-
renbestebi taldeek.Sa-

ria Iñaki Murua Euskal
Herriko Bertsozale El-
karteko lehendakariak
eta Maider Arrieta Le-
sakako Kultur zinego-
tziak eman diete.
Ez dira finalistak sa-

ria jasodutenbakarrak.
Bertze hainbat sari ba-
natudituzteBardoen fi-
nalean: hasierako agu-

rrik onenari saria Lesa-
kakoZortzikoHaundie-
na taldeak eraman du,
Bardoen talde errebe-
lazioarena Barañaingo
Miluzekobarañetaketa
Barardoaktaldeek;Bar-
doen izpirituarena La-
rraungo Paalletan Mo-
cedadesek,otorduone-
narenaBaztanMalerre-

kakoEtxekoKontuk tal-
deak eta saio onenaren
antolaketarena Etxarri
AranazkoBilixkorrikok.
Bertso festaksegida

izanzuen,bertso-pote-
oarekinetaLinddurren-
borda sagardotegian
egindako afariarekin.
125 lagunbilduzirengi-
ro ederrean.
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BERTSOLARITZA � APIRILAREN 13AN LESAKAN

Baztango
Lepatanatuek 2
nagusi Bardoen
finalean

KULTURA

ARGAZKIAK: A. AROTZENA
Taldeek irudimena erakutsi zuten hasierako agurrean. Argazkietan, Lepatanatuek eta
Harrapazank taldekoak.
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Toki Ona,
Biurdana eta
Zizurkoak

TTIPI-TTAPA
Toki Ona, Zizur eta

Biurdana institutuetako
ikasleek kontzertua es-
kainikodutemaiatzaren
7an 17:00etan Eztega-
ra pilotalekuan. Hiru
ikastetxeetako370ikas-
le bilduko dira.

Ingeles udalekua
Labiaga ikastolak

ingeles udalekua anto-
latuduaurtenere.Bias-
teko bi txanda izanen
dira: ekainaren 30etik
uztailaren13raetauzta-
ilaren 14tik 25era, bai-
nahilabeteosokoaegi-
teko aukera ere izanen
da, ekainaren 30etik
uztailaren 25era. Haur
Hezkuntzako 5 urteko
neska-mutikoetatikha-
si eta DBHko laugarren
maila bitarteko ikasleei
zuzendua da.
Izen emateko epea

zabalik dago maiatza-
ren 9ra arte, Labiaga
ikastolara deituz (948
630172 telefonoa) edo
bera@ikastola.net hel-
bide elektronikoan.

Gure esku dago
Eguna
GureEskudagoEgu-

na antolatu dute maia-
tzaren10ean.16:30ean
haur jokoak kiroldegi-
an. 18:00etan poteo
herrikoia eta 19:00etan
mosaiko erraldoia osa-
tuko da Herriko Etxeko
Plazan.Pintxoaketasa-
gardoa izanendira,bai-
ta kamixetak ere.

Aizkora saioa
igandean
Gazte mailako Eus-

kolabel Saria Urrezko
Aizkolaribanakako txa-
pelketakosaioa jokatu-
ko da maiatzaren 4an,
12:30eanEztegaran.Oi-
han Larretxea herrita-
rra, Ruben Saralegi lei-
tzarra, Ander Erasun
aurtiztarraetaapirilaren
27anBilbon jokatutako
saioko hiru lehen sail-
katuak lehiatuko dira.

Bestetarako bilerak
Maiatzaren 6an kua-
drilei zuzendutakobile-
ra eginen da herr i-
bazkaria partehartzai-
leagoa egin asmoz, eta
maiatzaren 13an bilera
irekia. Biak 19:00etan
Beralandetan.

KULTURA � MAIATZAREN 7AN EZTEGARA FRONTOIAN

Institutu arteko
kontzertuak
370 ikasle
bilduko ditu

UTZITAKO ARGAZKIA

Pilota jaialdi bikaina Enaitzen alde
Bortziriak pilota elkarteak Enaitzen aldeko pilota jaialdia antolatu zuen apirila-
ren 11n Eztegaran eta gazte mailetan punta-puntan dabiltzan pilotariak lanean
ikusteko aukera izan zen. Halako elkartasun erakustaldi batean, guttienekoa
emaitzak ziren, baina Enaitzekin argazkia atera eta gero, garaipenaren bila sa-
iatu ziren pilotari guziak, behar den bezala. Kadetetan, Mikel Eltzaurdia bera-
tarrak eta Bixente Lafitte saratarrak 16 eta 11 irabazi zieten Jonan Fagoaga eta
Beñat Ordoki lesakarrei. Gazte mailan, Andoni Lazkanotegi eta Harri Maritore-
na beratarrek 18 eta 13 irabazi zieten Oian Canabal igantziarrari eta Mattin Gar-
bisu beratarrari eta Ander Errandonea beratarrak eta Sergio Oskoz baztanda-
rrak 22 eta 11 irabazi zieten Beñat Mitxelena beratarrari eta Jon Olaizola lesa-
karrari.

BERA

UTZITAKO ARGAZKIA

Zahar Etxean zinemara ateraldia eta Kultur Astea
San Jose zahar etxea indartsu dabil eta apirilaren 22tik 27ra ekintzaz betetako
Aste Kulturala ospatu zuen: talogileak, Saroberen eskutik postre tailerra, musi-
kariak, bertsolariak, mus eta oca txapelketa… izan dituzte. Bertze aldetik, api-
rilaren 9an, Berako zahar etxeko bizilagunek berriz aukera izan zuten zinemara
joan eta, nola ez, modan dagoen 8 apellidos vascos ikusteko.
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LESAKA

KIROLA � MAIATZAREN 11N

Salvador Yanci
zenaren omenez
txirrindularitza
proba eginen da
103
kilometroko
ibilbidea
osatuko dute

Aitor AROTZENA
Beti Gazte elkarteko

zuzendaritzabatzorde-
an hiru hamarkadatan
etaazken16urteakpre-
sidente izan zen Salva-
dorYanci zenarenome-
nez lehen aldiz antola-
tutako martxa ziklotu-
rista maiatzaren 11an
eginen da. Beti Gazte
elkarteak ez ezik, Gure
Txokoa, Baztandarra,
Urtxintxa, Aizan eta
Erreka txirrindularitza
taldeek parte hartuko
dute antolaketan. Ibil-
bidea103kilometrokoa
izanen da, Lesakan ha-
si eta bukatu. Goizeko
9:00etan abiatuta, Le-
sakatik Berara joan eta
berriz ere Lesakan sar-
tukodira txirrindulariak,
Piedadeko gainan bar-
na Igantzira joateko;
Sunbilla, Doneztebeko
bidegurutzea, Legasa-
ko bidegurutzea, Nar-
barte, Oronoz-Mugairi,
Arraioz, Irurita, Elizon-
do, Otxondoko gaina,
Dantxarinea, Zuga-
rramurdi, Berruet Ben-

ta,Sara,Lizaietakogai-
na eta Etxalarren barna
igaroondotik,PlazaZa-
harreanhelmugaratuko
dira partehartzaileak.
Aitzinetik izen eman

daiteke maiatzaren 7a
bitarte Beti Gazteren
webgunean. Federatu-
ek10euroordaindube-
harko dute eta federa-
tu ez direnek 15 euro.
Beti Gazteko bazkideei
dagokienez, federatu-
ek 7 euro eta federatu
gabekoek 12 euro or-
dainduko dute. Bertze-
la, egun berean eman
daiteke izena Herriko
Etxeko arkupetan ,
7:00etatik08:30era.Ka-
su honetan, federatuek
15euroeta federatuga-
beek 20 euro; Bet i
Gazteko bazkide fede-
ratuek 12 euro eta fe-
deratuta ez daudenek
17 euro ordainduko di-
tuzte.

Ezagutu dezagun
Lesaka
Neska-mutikoekhe-

rria hobeki ezagutzeko
helburuarekinaurtenere
EzagutudezagunLesa-
ka lehiaketa proposatu
du Beti Gaztek, Udala-
ren laguntzarekin. Le-
hen Hezkuntzako eta

DBHko 1. eta 2. maila-
ko ikasleei herriari bu-
ruzko30galderaegiten
zaizkie eta erantzun-o-
rriamaiatzaren16abai-
no lehen aurkeztu be-
harko da Irain Eskola
publikoan, Tantirumai-
ru ikastolan edo Beti
Gazte elkartean. Ez da
derrigorrezkoa galdera
guztiak erantzutea.
Ikasleak hiru maila-

tan banatuko dira. A
mailan, 1. eta 2. kurtso-
ko ikasleak sartu dira;
B mailan, 3., 4. eta 5.
mailako ikasleak eta C
mailan, LehenHezkun-
tzako 6. mailakoak eta
DBHko1. eta 2. kurtso-
koak.
Sarieidagokienez,A

mailan, lehenbiziko sa-
ria 30 eurokoa izanen
da, bigarrena 25 euro-
koa, hirugarrena 20 eu-
rokoaeta laugarrena15
eurokoa. B mailan, le-
hen saria 40 euro, bi-
garrena 35 euro, hiru-
garrena30euroeta lau-
garrena25euro.Cmai-

lan, lehen saria 50 eu-
ro da, bigarrena 40 eu-
ro, hirugarrena 35 euro
eta laugarrena 30 eu-
ro.
Sarietan ez da diru-

rikemanen,materialdi-
daktikoaerosteko txar-
telak baizik. Maila gu-
zietako hoberenari sari
bereziabat ereemanen
zaio.Gainera,12galde-
ra baino gehiago eran-
tzuten dituzten guztiek
ere saritxoak jasokodi-
tuzte.

Maiatzaren 7an odol
ematera
NafarroakoOdol eta

Ehun Bankuko autohe-
motekamaiatzaren7an
17:15etik20:30eraego-
nendaOsasunZentrua-
renparean.MªEugenia
Maritxalarherrikoodol-

emaileenordezkariakai-
patu digunez 112 odol-
emaile badira herrian,
bainaadineangoitidoa-
zenakgehienaketahor-
taz deialdi berezia egi-
ten diete gazteei odola
eman dezaten. 18 urte
bainogehiago izateaas-
ki da. Normalean urte-
anbitanematendaodo-
la. Irailaren17an izanen
dahurrengoautohemo-
teka herrian.

Kiroldegiaren
kudeaketa
UdalakeratutakoOi-

lartegi sozietate publi-
koak kudeatuko du ki-
roldegia maiatzetik ai-
tzinera.2008komartxo-
an ireki zenetik honat,
Urdi enpresak
kudeatu du ki-
roldegia.

UTZITAKO ARGAZKIA

Pilotakadaz pilotakada txapelketako finalak
Pilotakadaz pilotakada txapelketako finalak jokatu ziren apirilaren 17an. Eskuz,
Beñat eta Joel Oronoz anaiek 22-12 irabazi zieten Jon Olaizola eta Unai Za-
moranori. Frontenisean, Javier Maiak eta Aitor Altzugaraik 22 eta 16 irabazi zie-
ten Unai Gurrutxaga eta Ander Olaizolari.

Ba al zenekien
JohnAnduezaren ‘Sanferminetan, Lesakan’ li-
buruaren aurkezpena eginen dela maiatzaren
15ean arratsaldeko 7etan Tantirumairu ikas-
tolan

?
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Landa etxeetan
zeudenez gain
egun pasa ere
jende aunitz
etorri da herrira

Irune eta Itsaso

Aurtengo Aste San-
tuan ere turismo bule-
goa irekia egon da kul-
tur etxean etaMirenBi-
zente izandaarduradu-
na. Eguraldi ederra la-
gun, jende aunitz ikusi
da herrian. Turismo bu-
legorahurbildudirenge-
hienak Valentziakoak
edo katalanak izan di-
ra. Herriari buruzko in-
formazioanahizutenau-
nitzek eta denbora ona
eginduenezbaitamen-
di ibilbideen gainekoa
ere. Horrez gain, Usa-
tegiak zer diren, Infer-
nuko errota, Bortziriak,
Baztan, Bertizko parke
naturala, Xaretako ko-
bazuloak (Sara, Zuga-
rramurdietaUrdazubi)...

Landagain
eskolakoak
kanpaldian
Aurten, iaz ez beza-

la, kanpaldiaz gozatze-
koaukera izandute ikas-
leek, 4 urtekoetatik ha-
si eta 6.mailara arte.
Oporraldiaz gozatudu-
ten lehenak eskolako
zaharrenak izan dira; 5.
eta 6. mailakoak aste
bete pasa dute Isaban
eskiatzen;apirilaren6tik
11bitarte.Gardekokan-
pineanhartuduteosta-
tu. Guztira 19 ikasle eta
2 irakaslek hartu dute
pa r t e , Na fa r roako
hezkuntzadepartamen-
tuak antolatzen duen
AsteZurian. Ikaslehau-
ek Lesaka, Bera eta
Igantziko adin bereko
ikasleekin batera joan
dira. Balorazioa hagitz
ona egin dute.
Apirilak 9tik 11bitar-

te, eskolako 3. eta 4.
mailakoen txanda izan
da: 16 ikasle eta 2 ira-

kasle Lizarrako kanpi-
nean izan ziren. Hauek
Arantzako eta Igantzi-
ko ikasleekin batera jo-
an ziren eta hagitz gus-
tura ibili ziren.
Maiatzaren8-9anes-

kolako gazteenak Zu-
garramurdira joanendi-
ra eta 1. eta 2.mailako-
akberriz,maiatzaren27-
28an Hondarribira. Ea
hauekere eguraldia la-
gun izan eta primeran
pasatzen duten.

Altxatako batzar
orokorra
Altxata kultur elkar-

teko batzar orokorra
maiatzaren 3an izanen
daKulturetxean,18:00-
etan.Bertan landukodi-
ren gaiak hauek izanen
dira: Azkeneko Batzar
Nagusiaren akta onar-
tzea, 2013ko kontuak,
2014ko aurrekontua,
mendi itzulia: Nafar
Mendi Federazioa eta

federatzea, 2014ko
inauteriak, gasna feria,
San Juan sua, Usate-
gietako igandea, dan-
tzak, pilota, junta be-
rritzea eta galdera eta
erantzunak.

Usoa
kooperatibako
urteko batzarra
Apirilaren12anUsoa

kooperatibak urteko
batzarra egin zuen.

Hainbat gaiei buruz so-
lastuondotik juntaberri-
tzeko bozketa egin zu-
ten baina oraindik osa-
tu gabe dago. Hiru sa-
ri zozketatu dira: lehe-
nengosariabizikletabat
JuanMariOlagarairi to-
katuzitzaion;bigarrena
kaxa bat ardo Ramoni-
ta Ozkarizi eta hiruga-
rrena fregona bat Jaio-
ne Eugiri. Ondotik La
Basquenafariaeginzu-
ten bazkideek.

SOLASALDIAK � APIRILAREN 5EAN

Turismo
bulegoa irekia
egon da
Aste Santuan

ETXALAR

ARGAZKIA: LANDAGAIN ESKOLA
Ederki pasatu dute egunotan eskolako ikasleek.
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ARANTZA

Mendi itzuliko
kamisetak
ostatuetan
salgai daude

Nerea ALTZURI
Gutti gelditzen da

mendi itzulirako. Ekai-
tza Elkartea burubelarri
ari da maiatzaren 18ra-
kodenaprestatzen.Egu-
raldiak laguntzen baldin
badu, herria begibistan
dela, Arantzako zirkua
egiteko modua izanen
da aurten ere. Duela bi
urtekoeguraldiaezerre-
pikatzea espero dugu,
hainibilaldiederrazapuz-
tu baitzuen. Aurten gai-
nera, mendi itzulia des-
berdina izanen da. Izan
ere, alderantzizko no-
ranzkoahartukodu:pla-
za, Bulatxiki, Zepuru,
Mairubaratza, Illurdi,
Mendaur (aukerakoa),
Ekaitza, Bazterla, Oilar-
gata, Izu, Unanu, Arani-
bar eta plaza. Mendaur
igotzendutenek27,8ki-
lometroko itzulia eginen

dute eta Mendaur gabe
25,2kilometroizanendi-
ra.Kontroleta jatekona-
hiz edatekoak aitzineko
edizioetako leku berbe-
retan izanen dira.
Izen-ematea aitzine-

t ik eg in da i teke
www.menditzulia.com
edo www.mendizmen-
di.comenedobertzenaz
eguneanbertanereegin
daiteke, 06:30etik aitzi-
nera.Mendianfederatu-
ek10euroetaezfedera-
tuek 12 euro ordaindu
beharko dute. Egunean
bereanpartehartzaileen
arteanopariakerezozke-
tatuko dituzte.
Aipatzekoa da, ema-

kumenahiz gizonentza-
ko kamiseta termikoak

salgai daudela herriko
ostatuetan 20 eurotan.
Aspalditik iragarria

bagenuen ere, badaki-
zue, mendi itzuliarekin
aukera paregabea iza-
nen da mendi eta para-
jeez gozatzeko!

Herriko langilea
Joan den apirilaren

8az geroztik, Beñat Mi-
txelenagazteaherrikola-
netan ari da. Urtero be-
zala,NafarroakoGober-
nuak langabetuak har-
tzekodirulaguntzaeska-

tu du Udalak eta zonal-
deko enplegu bulegoan
20lagunizenemanakzi-
ren.Apirilaren7anazter-
keta egin eta Beñatek
eskuratu du lanpostua.
Azaro bukaera bitarte
herriko lanetanarikoda.

MENDIA � MAIATZAREN 18AN

Mendi itzulia
alderantzizko
noranzkoan eginen
da aurten

ARGAZKIAK: ALAITZ RUIZ

Igoeretan zaulia
Mikel Alzuri Apezetxea aranztarra kirolzale eta mendigoizale amorratua da. Las-
terka nahiz mendian aski zaulia izan da betidanik. Iaztik, bere lehengusua den
Asier Apezetxeak animatuta, kilometro bertikaletako lasterkaldi eta txapelketetan
dabil. Asier ere, mendiko bizikletako probak utzita, Mikelekin batera lasterkaldi
hauetanari da.Berriki, apirilaren12anHuescan (Oturia), Espainiakobertikalen txa-
pelketarako puntuagarria den lasterkaldian 19. postua lortu zuen Mikelek, aitzi-
neko edizioko txapeldunaren denbora hobetuz. 168 partaide izan zituen probak
eta 46minutuan ibilaldia egin zuen. Iaz ere, Anboto etaUharte Arakilgo kilometro
bertikaletan postu onak eskuratu zituen. Aurtengoari dagokionez, maiatzean iza-
nen diren Endaltsakoa eta Larungoa egiteko asmoa du; eta bertzalde, Benasque,
Panticosa, Araia-Aratz, eta Uharte Arakilgo lasterkaldiak ere bere agendan apun-
tatuakditu.Kirol gogorrabadaere,Mikelekerrandigunez, ahaliketaprobagehien
egiteko asmoa du. Astean, bortz egunetan entrenatzen du entrenatzaile batekin
eta tira,sakrifikatuxamarrabadaere,zaletasunakoraingozbizirikdirau.Erranerak
dioen bezala, gustoko lekuan aldaparik ez! Oraingoz maldek Mikel ez dute bel-
durtzen! Baina herrian ere, gazte batzuk zenbait probetan parte hartzen ari dira:
Beran egindako maratoi erdian, Asier Apezetxea, Dani eta Jabier Iparragirre, eta
Imanol Lukanbiok lasterkaldi bikainak egin zituzten. Zaletasun guzietan ere,
garrantzitsuena gozatzea! Bejondeizuela!

IZEN-EMATEA
Mendi itzulian parte
hartzeko aitzinetik
izena emateko
www.menditzulia.com
eta www.mendizmen
di.com web orrietan
egin daiteke. Bertzela,
egunean berean.
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IGANTZI

Asteburu
honetako
zubiko lau
egunetan
10:00etatik
20:00etara
zabalduko ditu
ateak

TTIPI-TTAPA
Aste Santuko bortz

egunetan 3.000 bisita-
ri baino gehiago hartu
zituen Irrisarri Land
abenturaparkeak. Jen-
de gehien etorri ziren
egunak ortzeguna eta
ortzirala izan ziren, 700
lagun baino gehiago
egun bakoitzean. La-
runbatean eta igande-
an 600 pertsona sartu
zirenetaegunikmotele-
na astelehena izan zen,
500 bisitarirekin. Insta-
lazio berriaren ardura-
dunak kontent daude
datu hauekin. Helikop-
teroa ere auniztan he-
gatuzenegunhorietan.
Bertze aldetik, ekai-

na bitarteko irekiera or-
dutegiazertxobaitalda-
tu du parkeak. Honela

aurrerantzean, astele-
hen eta astearteetan
itxia egonen da; aste-
azken, ortzegun eta or-
tziraletan 15:00etatik
20:00etara irekiko ditu
ateak eta larunbat eta
igandetan, 10:00etatik
20:00etara. Dena den,
maiatz hasierako zubi-
ko lau egunetan, ortze-
gune t i k i gande ra ,
10:00etatik20:00etara.
Ordutegihauetatikkan-

po parkea itxia egonen
da, baina talde haundi
edo ekintza berezieta-
rako ordua eskatzen
ahal da. Modu berean,
monitorea behar duten
ekitaldietarako ere (ti-

rolinak, penduloa edo
mendi bizikleta jautsie-
rakopistakerremontea-
rekin) komenigarria da
ordua eskatzea, bisita
ahaliketaemankorrena
izan dadin.

GIZARTEA � ORTZEGUN ETA ORTZIRALEAN 700 LAGUN SARTU ZIREN EGUN BAKOITZEAN

3.000 bisitari hartu zituen
Irrisarri Land-ek Aste Santuan

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Irrisarri Land-eko maskota, Baxi ezagutzeko aukera ere izan dute ttikienek.

MAIATZAREN 1ETIK 4RA

Udaberriko
bestak
asteburuan
ospatuko dira

TTIPI-TTAPA
UdaberrikoBestakan-
tolatu ditu Euskara
Batzordeak maiatze-
ko lehen asteburuan:

ORTZEGUNA 1
• 10:00etanBerrizaun:
bere historia ezagu-
tuz Ibilaldi gidatua.
• Arratsaldez Igantzi
kantari.Dantzataldea-
ren saioa. Opil jatea.

ORTZIRALA 2
•15:00etanHauretagu-
rasoen mendi irteera.
• 21:00etanBuah Txa-
bal! antzezlanaren
proiekzioa eskolan.

LARUNBATA 3
UDABERRION EGUNA
•Goizez IñigoSeguro-
la paisajistarekin lo-
rezaintzari buruzko
ikastaroa.
• Arratsaldez Trikipo-
teoa.
• 23:00etatik aitzinera
Kontzertuak: AZ/DZ,
Gose eta Bad Sound
Sistem.

IGANDEA 4
• 17:00etan Haurren
antzerki emanaldia
Baratzondon.

Ba al zenekien
Nafarroako Herri Kirol Jokoen finala herrian
egin zela apirilaren 13an eta kimu mailan, he-
rriko Irisarri taldea bi segundo eskasengatik
ez zela podiumera igo

?
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Saldias,
Labaien,
Legasa, Ituren,
Narbarte eta
Sunbillako
eskoletako
ikasle irakasle
eta gurasoak
bildu zituen

Maider PETRIRENA
Apirilaren15ean, lau-

garren urtez, Joku To-
paketa ospatu zen he-
rrian. Egun ederra izan
zutenSaldias, Labaien,
Legasa, Ituren,Narbar-
te eta Sunbillako ikasle
eta irakasleek.Goizeko
9etan frontoian elkartu
ziren. Ondoren taldee-
tanbanatuetahiruekin-
tza ezberdin burutu zi-
tuzten.HerriKirolakpla-
zanegitekoaukera izan
zuten, eguraldi ederra-
ri esker. Ipuin Kontala-
riaren saioa ingelesez,
udaletxeko ganbaran
egin zuten eta plastika
tailerra frontoian.Bazka-
ria plazan egin zuten.
Arratsaldeanerepri-

meranpasatzekoauke-
ra izan zuten. Frontoia
mahaiz betea zegoen,
LehenHezkuntzakoen-
tzakoneska-mutikoen-
tzako jokuekin. Bi ge-
latxo ere bazeuden,
HaurHezkuntzakohau-
rrendako jokuekin. Gu-
rasoei ere luzatu zieten
haurrekin jostatzekoeta
arratsaldeko goxo bat

pasatzeko gonbita eta
askok hartu zuten par-
te. Haurrekin jolastu bi-
denabar, BurlatakoRe-
galos Gil dendako ar-
duradunak ekarritako
material interesgarria
ezagutzekoaukera izan
zuten, bera izan zen
arratsaldeko jolasetara-
ko material guztia eka-
rri zuena. Arratsaldean
kalejira egin zuten pla-
zaraino Maddi trikitila-
ria eta Aitor tronpetala-
riaren eskutik.
Egun polita pasatu

zuten bertaratutakoek.
Antolatzaileakzoriondu
beharrean gaude, izu-
garrizko lana egin bai-
tute.

Aste Santua
Nahiz eta Aste San-

tuko oporrak ortzegu-
nean hasi, aurreko as-
teburutik jada mugi-
mendua sumatzen zen
landa etxeetan. Ortze-
gunetik igandera bitar-
te, II Pintxoasteaospa-
tu zen Itturburu,Bustitz
eta Ariztigain Kanpina-
reneskutik.Binapintxo
egin zituzten: Itturbu-
run, barazki risottoa
foierekinetamariskobri-
katxibisaltsarekin,Bus-
titzen, ogitarteko Iberi-
ko kurruskaria pikillo-
aparrarekin eta arraul-
tze gratinatua baratzu-
ri-tostan; eta Ariztigain
kanpineanotarrainxka-
brotxeta txipiroi saltsa-
rekin eta odolki eta aza
pudina. Pintxoa dasta-
tutakoan gustukoena

bozkatzeko aukera
ematen zuten.
Ortz i ra l Santuko

elizkizunaren ondotik
prozesioa egin zen,
azken urteetan ez be-
zala eguraldiak lagun-
du zuelako.
Igande arratsaldean

Trébedes taldearen
emanaldia izanzenkan-
pineanetaondorenhaur
jokoaketa txokolatada.
Asteleheneguerdian

pintxo irabazleazeinzen
zenbatueta herrikopro-
duktuez betetako sas-
kiaren zozketa egin zu-
ten. Pintxo irabazlea
Itturburukorisottoa izan
zen, ondoren Bustitze-
koarraultzaetaazkenik
Kanpineko pudina. Sa-
ria, berriz, Rakel Urtxe-
gi herritarrarentzat izan
zen. Zorionak ostatuei
antolatutakopintxo as-
tearengatik. Iaz baino
pintxogehiagosaldueta
herriko giroa bikaina
izanda.Ederrak izandi-
ra pintxoak!

GIZARTEA � APIRILAREN 15EAN

Joku Topaketa
arrakastatsuak
izan dira
aurtengoak ere

SUNBILLA

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA
Frontoian paratutako mahai jokoekin ederki pasatu zuten ikasleek.

Ba al zenekien
Ulibeltzak elkarteak urteko batzarra eginen
duela maiatzaren 10ean, 18:00etan. Bi urteren
ondotik junta aldatuko da eta orain arte aritu
diren 8 kidek utziko dute, 8 berri sartzeko.

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA ETA JAIONE OTXANDORENA
Aste Santuko irudiak: prozesioa, pintxo lehiake-
tako eta saskiaren irabazleak eta haur jokoak. ?
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KONTZEPTUA BILKETA
TASA

TRATAMENDU
TASA

€/urteko €/urteko

Zentsatutako etxebizitza guztiak, bertan
norbait era iraunkorrean bizi ala ez

77,50 €

46,32 €

Zaborrontzira 200 metrotik 500 metrora
dauden baserriak

66,00 €

Zaborrontzira 500 metrotik gora dauden
baserriak

54,30 €

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

78,70 €

2012 eta
2013ko

tasa berak

2011ko
abenduaren

28ko
NAFARROAKO

ALDIZKARI
OFIZIALean
argitaratuak

254. zk

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

154,60 €

3. Merkataritza. Autozerbitzuak 235,70 €

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

157,10 €

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

314,50 €

3. Ostatua. Pub eta diskotekak 392,80 €

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

392,80 €

2. Jatetxea. Bortz mahai baino
gehiago dituzten jatetxeak

707,40 €

KONTZEPTUA BILKETA
TASA

TRATAMENDU
TASA

€/urteko €/urteko

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

2012 eta
2013ko

tasa berak

2011ko
abenduaren

28ko
NAFARROAKO

ALDIZKARI
OFIZIALean
argitaratuak

254. zk

Zaborrontzira 200 metrotik 500 metro-
ra dauden landetxeak

67,00 €

Zaborrontzira500metrotikgoradauden
landetxeak

55,10 €

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

Zaborrontzira 200 metrotik 500 metro-
ra dauden landetxeak

134,10 €

Zaborrontzira500metrotikgoradauden
landetxeak

110,30 €

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

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

Merkataritzako saltokiak, opariak
bakarrik saltzeko

392,30 €

Merkataritzako saltokiak,
janaridenda edota ostatudunak

785,60 €

Merkataritzako saltokiak,
jatetxedunak

1.178,50 €

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

78,70 €

Lantegiak, 5-10 langile bitarte 157,10 €

Lantegiak, 11-30 langile bitarte 392,80 €

Lantegiak, 31-60 langile bitarte 785,60 €

Lantegiak, 60-150 langile bitarte 1.178,50 €

Lantegiak, 150-300 langile bitarte 2.233,10 €

Lantegiak, 300 langile baino gehiago 3.291,50 €

Norberaren erabilerarako edukiontzia 763,50 €

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

• 2014ko maiatzaren 31n bukatuko da.
• Ordaintzen ez bada, epea 2014ko ekainaren 30era arte luzatuko da. Luzapen horri dagokion interesa aplikatu ahal izanen da.
• Aipatutako epea pasatu ondoren, premiamenduzko exekuzio bidez %20ko errekarguarekin kobratuko da.

Bortzirietan, 2014ko apirilaren 1ean

Presidentea,
Miguel Maria Irigoien Sanzberro

Jakinarazten da: 2014ko lehen urterdiko zabor bilketa eta tratamendu zerbitzuetako tasak
kobratuko direla, ondoren seinalatzen den bezalaxe:

Ordaintzeko era

Ordaintzeko epea

2014ko TASAK
ERABILTZAILEEN eta TASEN MAILAK
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Maiatzean ere
hainbat ekitaldi
iragarri dituzte

TTIPI-TTAPA
150 lagun elkartu zi-

ren apirilaren 5ean Do-
neztebekozinearetoan
GureEskuDagoekime-
naren aurkezpen labur
etapolita ikusteko. Eki-
taldi xumeabainaatse-
gina burutu zuten: ber-
tako dantzariak, bideo
ofiziala,bailarangraba-
tutako bideo ikusgarria
eta anitza, familia ar-
gazkia, berendu go-
xoa… Egun horretan
saldu ziren Malerreka-
ko lehendabiziko 50
metroak ere.
Aurkezpena abia-

puntupolita izandaeki-
men hau bailara osora
zabaltzeko. Ekainaren
8an Baztan, Bortziriak
etaMalerrekako400 la-
gun baino gehiago el-
kartzeko helburua eta
erronka ezarri da. Ego-
kituzaigun108.kilome-
troa (Itzan)bailarakoko-
lorez,solasez,kantez…
jantzi nahi da. Horreta-
rako lanbatzordeakbu-

ru belarri dihardu egun
hori behar den bezala
antolatzen.

MAIATZERAKO AGENDA
Maiatzerakoagenda

zabala antolatu da me-
troak etamateriala sal-
tzeko. Datak hauek di-
ra: maiatzaren 11n Itu-
rengoazokan;maiatza-
ren 17 eta 18an Sunbi-
llaetaDonamariakokul-
tur astetan; maiatzaren
24an Gure Esku Dago
egunaDonezteben.Bu-
katzeko,maiatzaren31n
Malerrekako egunean
(Donezteben), giza ka-

te txiki bat antolatuko
da. Egun horietaz gain,
metroak bertze bi toki-
tan ere erosten ahal di-
ra: Ostiz liburudendan
eta Elgorriagako osta-
tuan. Aipatu behar da
metroa erosteko 5 eu-
ro ordaindu behar dire-
la, (16 urte baino gu-
txiagokoek ez dute or-
daintzen). Giza katera
bertaratzendireneioroi-
garri bat banatuko zaie
ekimenean parte hartu
dutelaegiaztatzeko.Ba-
tzordea autobusen an-
tolakuntzaz ere ardura-
tzen ari da.

Errekako infantilak
azpitxapeldun
Ligabikainaeginon-

dotik, lauko finalerako
sailkatu eta azpitxapel-
dun izan dira Errekako
mutiko infantilak. Bar-
denas eta Ardoi taldeei
erraz irabazi zieten,bai-
na Anaitasuna txapel-
dunaren kontra galdu
zuten.Orainkopa lehia-
ketan hasiak dira.
Seniorrek aldiz, ez

zuten lauko finalerako
sailkatzea lortu eta sei-
garren izan ziren txa-
peldunen fasean.

GIZARTEA � APIRILAREN 5EAN EGIN ZEN AURKEZPENA DONEZTEBEKO ZINEMAN

Gure Esku Dago dinamika
indartsu eta gogotsu abiatu da

MALERREKA

UTZITAKO ARGAZKIA

150 lagun bildu ziren Doneztebeko zineman egindako aurkezpenean.

MAIATZAREN 1A

Eskualdeko
manifestazioa
Donezteben
eginen du
LABek
TTIPI-TTAPA
LangileokerabakiEus-
kal Herriak erabaki de-
zan go ibu rupean ,
maiatzaren 1erako
Baztan-Bidasoaldeko
manifestazioadeitudu
LAB sindikatuak Do-
nezteben. 12:00etan
abiatuko da Avia ga-
solindegitik.
LABek idatzi baten bi-
dez jakinarazi duenez,
«bestelakoEuskalHe-
rribatbeharrezkoade-
la, bestelako eredu
ekonomiko eta sozial
bat beharrezkoa dela
eta, batez ere, inposa-
keten gainetik, eredu
hori eraikitzea guri da-
gokigula, aldarrikatu
izan dugu. Orain, era-
baki hori errespeta-
raztea dagokigu eta
horretara goaz!».
Bertze mobilizazioak
ereegindituLABekas-
te honetan eskualde-
an,Ernaigazteerakun-
dearekinbatera.Ortzi-
ralean Beran solasal-
dia izan zuten eta as-
telehenean, Lan Osa-
sunaren Nazioarteko
Egunean kontzentra-
zioaeginzenLesakan.



HERRIZ HERRI | 19
ttipi-ttapa | 613 zk.

2014.05.01

Gurasoentzako
ikastaro
praktikoak
eskainiko dira

TTIPI-TTAPA
Labrit Multimediak

etaEuskokulturFunda-
zioakNafarroakoonda-
retik bildutako kantuak
eta kontuak biltzen di-
tuen liburua,DVD-a eta
diskoakaleratuberridu-
te bilduma bakar bate-
an,XaldunKortin, jolas-
tu gurekin izenburupe-
an. Lanaren helburua,
gurasoeuskaldunei eta
baitaeuskaldunakezdi-
renei ere euren haurre-
kin euskaraz jolastu eta
ikasteko aukera eska-
intzea da.
Euskokultur Funda-

zioko Maite Lakar eta

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateko Pa-
tri Arburuak apirilaren
11n Iruñean egindako
aurkezpen ekitaldian
azaldu bezala, haurre-
kin lotutakoahozkoon-
darearen bilketan sa-
kondu nahi dutenei zu-
zenduta dago liburua.
P ro i ek tu pa r t e

hartzailea izan da. Ha-
la, Nafarroako herri es-
kolen laguntza jaso zu-
tenLabritMultimediako
kideek. Tartean,Bortzi-
rietako Bertso Eskola,
Elizondoko Abesbatza
ttikia eta Leitzaldeko
AralarMusikaEskolako
ikasleekpartehartudu-
teCDetaDVDarengra-
baketan, Porrotx paila-
zoarekin batera.
Euskokultur Funda-

zioko Maite Lakarrek
eduki guztien azterke-

ta eta sailkapena bide-
ratu du, eta orain goza-
tu ahalko duzuen hau-
taketa ere gauzatu du.
Horrez gain, Nafa-

rroakoeuskara teknika-
rien sareak irizpide eta
aholkuekin lagundudu.
Materialasalgaiego-

nen da eskualdeko li-
burudendetanetawww.
xaldunkortin.comweb-
gunearen bidez. Esku-
aldeko Euskara zerbi-
tzuek,berealdetik, aur-
ten jaiokodirenhaurren
familiei oparituko die.

IKASTARO PRAKTIKOAK
Gurasoentzako Xal-

dun Kortin ikastaro
praktikoeta laburrak ere
(2 ordukoak) eskainiko
dira.LehenbizikoakLe-
sakanetaBeraneginen
dira, maiatzaren 22an
eta 27an.

KULTURA � LIBURUA, CD-A ETA DVD-A

‘Xaldun Kortin’, euskaraz
jolastu eta ikasteko
materiala karrikaratu dute

KULTURA

UTZITAKO ARGAZKIAK

Elizondoko Abesbatza ttikia, Bortzirietako bertso eskola eta
Aralar Musika Eskolakoak, DVDaren grabaketan Porrotxekin.



Beran bezala,
‘Aberriaren
mugak’ kanta
abestuko dute

Arkaitz MINDEGIA
Aurreko aleetan ai-

patu genuen Pulunpa
herriko eskolako haur
eta gaztetxoek Nafa-
rroako haur eta gazte-
txoen kantari jaialdian
parte hartu zutela Be-
ran. Ederki egin zuten
hiru taldeek, Joaldun,
Mariatxi eta Urretxin-
dorrek, beraien gaita-
sun eta abileziak era-
kutsiz.Kanporaketagu-
ziak egin ondotik , Bur-
latan jokatukodenazke-
neko jaialdianpartehar-
tuko dute Urretxindor
taldekoek.Beranbeza-
la Aberriaren mugak
kanta abestuko dute.
Zorionaketaongipasa!

Udaletxeko
balkoian banderen
inposaketa
Duela hilabete ba-

tzuk erabaki zuenUda-
lak banderak jartzea

Udaletxean (herrikoa,
Nafarrokoa, Espainia-
koaetaEuropakoa).Na-
farroakoGobernuaketa
Espainiako Gobernuak
Nafarroanduendelega-
ritzak jarritako errekur-
tsoek behartu diote
Udalari bere boronda-
tearen kontrako eraba-
ki hori hartzera.
Udalak, Iturengohe-

rritarrei jakinarazi nahi
diete Udaletxean ego-

nen diren sinboloak in-
posatutakoakdirela,«le-
geek ezartzen dutena
betetzerabehartzengai-
tuztelako».
Hemendik aurrera

udalakanimatuetagon-
bidatzen die herritarrei,
beraienetxeko fatxade-
tan jartzeko «gureak
sentitzen ditugun sin-
boloak gure eta herria-
ren nortasuna zein den
garbi geratu dadin».

Aste Santuak
Pasa berri diren As-

te Santuko opor labur
hauetan jendeaunitz ibi-
li daherrian.Herrikoxo-
koetan jendeugari ikus-
teko aukera izan dugu,
bide gorrian, Mendau-
rrerako bidean eta he-
rrian barna. Leku auni-
tzetatik etorri ziren bisi-
tar iak: Bizkaia, Gi-
puzkoa,Valentzia…Se-
guru bueltatuko direla!
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ITUREN

KULTURA � BURLATAN IZANEN DA EMANALDIA

Kantu jaialdiko azken saioan
ariko dira Urretxindor taldekoak

UTZITAKO ARGAZKIA

Urretxindor taldekoak Beran egindako saioan. Berriz ere Burlatan kantatzeko aukera dute.

Urrezko Aizkolari
Sarian lanean
burubelarri

Pertsonaia
Ander ERASUN

BerrikihasidenUrrezko
Aizkolariaktxapelketan
aridapartehartzen ba-
karkako modalitatean.
Apirilaren28anArmen-
tian jokatuzuenErasu-
nek kanporaketa, Felix
Etxeberria eta apirila-
ren26anjokatzekoazen
kanporaketanbigarren
geratuzenarenkontra.,
Donato Larretxea, La-
rrañagaedoJuanjoLo-
pezenkontraalegia (le-
rrohauek idazterakoan
ez zen jokatua).
Maiatzaren 4an, igan-
de eguerdiko 12:30an
Berako Eztegara pilo-
talekuan du hurrengo
hitzordua. Gazte mai-
lakotxapelketakosaio-
anOihanLarretxea,Ru-
ben Saralegi eta apiri-
laren27anBilbon joka-
tutako saioko hiru le-
hen sailkatuak izanen
ditu arerio.
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Herrian jaiotza
eta ezkontza
izan ondotik,
maiatzaren 11n
lehen
jaunartzea
eginen dute lau
neska-mutikok

Fermin ETXEKOLONEA
IzaskunZubialderen

eskutik, Enaitzen alde-
ko Enaitz gara kamixe-
tak eta hamar saskiren
zozketarako txartelak
saltzen aritu ziren apiri-
laren 12an herriko pla-
zan. Harrera ona izan
zuenetahaurrek,Bera-
ko mutikoaren kasua

ezagutu eta ezagutze-
ra eman zuten, inplika-
zio handia erakutsiz.
IzaskunZubialdekaipa-
tu digunez, «jendearen
erantzuna izugarria izan
da. Oso pozik gaude
herriak eman duen la-
guntzarekin.Ezgenuen
holakoemaitzaonikes-
pero». Lerro hauen bi-
tartez, herritarrek era-
kutsi duten solidarita-
tea eskertu nahi du.

Jaiotza
Elaia Santesteban

Amoros herritar berria
jaiozenapirilaren10ean.
Zorionak Josu eta Ai-
naragurasoei,baitaPe-
llo Santesteban eta In-
matxo Grajirena atau-

txi-amautxiei eta Jexux
Santesteban eta Joxe-
pa Loarte birratautxi-
birramatxiei.

Lehen jaunartzea
Lehen jaunartzea

eginendutemaiatzaren
11n launeska-mutikok:
Jone Indakoetxea, Ai-
tor Agesta, AneMendi-
buru eta Mikel Mendi-
buruk.Anai-arrebahau-
ekUhartenbizidira,bai-
nahalereAitor lehengu-
suarekin batera ospa-

tuko dute egun berezi
hau.

Malerrekako
Egunerako mus
txapelketa
Maiatzaren 16an jo-

katuko da Malerrekako
Egunerakomus txapel-
ketaren herriko kanpo-
raketa. Errandonea
ostatuan jokatuko da
gauez.Bikote irabazlea
izanen da Donezteben
maiatzaren 31n ospa-

tuko den Malerrekako
Egunerako herriko or-
dezkaria. Parte hartzen
duten bikote kopurua-
ren arabera, azpitxa-
peldunek ere izan de-
zakete aukeraren bat.

Ezkontza
Ainhoa Mindegia

Santesteban herritarra
etaUrrozkoRaulKastro
aizkolaria ezkondu dira
apirilaren 26an. Zorio-
nak familia guziari eta
urte askotarako!

ZUBIETA

GIZARTEA � APIRILAREN 12AN

Enaitzen aldeko
kamixetak eta
boletoak erruz
saldu dituzte

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE
Enaitzen aldeko elkartasun kamixetak erosi zituztenetako batzuk.



Bisitari
kopuruak gora
egin arren,
sute haundi
batek ilundu
ditu berri onak

Fernando ETXEBERRIA
Bisitari kopuruaribe-

giratuz gero, pasa berri
den oporraldia bikaina
izan dela esan geneza-
ke, aurreikuspen guzti-
ak gainditu bait i ra.
Mantxonea nekazal
etxea eta Tito eta Ba-
rranka ostatuak beteak
egondiraOstegunSan-
tutik astelehenera arte.
Gainera, asko izan
omendiraostatuetane-
kazal etxea bete ondo-
tik ere logela eske dei-
tzenzutenak.Bisitarige-
hienakKataluniaetaHo-
landatik etorri dira eta
tartean txinatar batzuk
ere izan dira.
Baina guztia ez zen

ederra izan. Apirilaren
18an, eguerdi aldera
piztutakosutehandiba-
tek ilundu zituelako be-
rrionak. Hirugunedes-
berdinetanhasi zensua

eta denera 49 hektarea
erre ziren. Oronoz-Mu-
gairi eta Cordovillako
suhiltzaileak bertaratu
zirensutea itzaltzekoas-
motan baina zailtasun
handiak tarteko, toki
batzuetara iristea ezi-
nezkoa baitzen, hamar
orduz luzatu ziren sua
itzatzekolanak.Helikop-
teroak, urezko-motxi-
lak... erabili behar izan
zituzten.
Duela bi urte Nafa-

rroako IngurugiroSaile-
ko kideak eta Oronoz-
Mugairiko suhiltzaileak
izan ziren herrian larre
erreketak nola egin be-
har diren azaltzen. Aur-
ten, herritar aunitzek
egin dituzte larre erre-
ketakorduanentzunda-
ko aholkuak segiz eta
suhiltzaileen begirada-
pean.Ezzeninongoara-
zorik izanorduan.Ezda-
kigu bakarren batzuk
behar ez zen moduan
eta tokian sua kontrolik
gabe egin eta emaitza
sute handia izan ote
den. Jakina da ordea,
arriskuhandiasortueta
suhiltzaileentzako ha-
mar orduko via crucisa
eragin zuela suak.
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EZKURRA

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Txirrindulariek herria zeharkatu zuten, ziztu bizian
Euskal Herriko Itzuliaren bigarren etapak herria zeharkatu zuen, eguerdiko or-
dubiak inguruan. Gipuzkoa aldetik etorri ziren Leitzan barrena txirrindulariak.
Sekulako abiadan pasa ziren eta ez zen modurik izan inor ezagutzeko ezta Mi-
kel Nieve leitzarra ere.

GIZARTEA � 49 HEKTAREA ERRE DIRA SUTEAN

Aste santu
gazi-gozoak
izan dira
aurtengoak

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Irudian suteak utzitako ondorioak.



HERRIZ HERRI | 23
ttipi-ttapa | 613 zk.

2014.05.01

GIZARTEA

Parte hartze
handia izan zen
Gimnasia
Egunean

Fernando ETXEBERRIA
Urteroko hitzorduari

hutsik egin gabe, aur-
tengo Gimnasia Eguna
ospatu dute Arkupeak
Elkartekoek. Apirilaren
10ean, Doneztebeko
polikiroldegian elkartu-
ta, sasoibeteandaude-
la erakutsi zuten bertze
behin ere.
Besta eguerdiko

12:00etan hasi zen, Ar-
kupeakeko gimnasten
emanaldiarekin. 30 la-
guneko taldeak, urte
osoan zehar Patxi Txo-
karro irakasleak eraku-
tsi dizkien ariketa eta
mugimenduak egin zi-
tuzten. Herriz herri ari-

tudaPatxiklaseakema-
ten eta guztiak bilduta
egindako lana erakutsi
dute. Gero kalejiran,
bertze elkartekideekin
bateraSantaMariara jo-
an ziren guztiak menu
bikaina dastatzera.
Bazkalondoa Jose An-
gel akordeolariak giro-
tu zuen eta guztiek pri-
meran pasa zuten.
ArkupeakekoZuzen-

daritzaBatzordeakbes-
ta hau egiten segi nahi-
ko lukeela adierazi du
dirulaguntzak txikiak
izan arren. Aurtengoa
Donezteben egin dute
eta datorren urtean le-
kuzaldatzeaposiblede-
la gaineratu dute.

Datozen ekitaldiak
Gimnasia Egunean

ez zituzten indar guzti-
akbukatuArkupeakEl-
kartekoek eta datozen

hilabeteetarakoantola-
tu diren ekitaldi eta ir-
teeretarakoaskokeman
dute izena. Ordiziara
egitekoa den irteerara
182pertsona joanendi-
ra eta Lourdesera joa-
teko asmoa ere badu-
te.
Maiatzaren 15ean

berriz,bestabereziaan-
tolatu dute. Erramun
Martikorenak emanal-
dia eskainiko du Oro-
noz-Mugairiko Urgain
jatetxeaneta202elkar-

tekidebertan izanendi-
ra ahoa eta belarriak
goxatu asmoz. Bazka-
riaren aurretik, ibilaldi
bat eginen da Bertizen
barna. Bertan gure el-
kartekideek egindako
kuadroak, egurrean
egindako eskulanak,
burnian eginak... ikus-
teko aukera izanen da.
Datozen hilabetee-

tako ekitaldi eta bidai-
en inguruko informazioa
maiatz bukaeran argi-
taratuko den buletine-

an jasoko dute elkarte-
kideek. Aurreikusita
dauden bidaien artean,
Argentinara eta Euro-
panbarnaeginendute-
na azpimarratu dituzte.
Horretaz gain, aita-

txi eta amatxien besta
ereospatukodute, aur-
tenuztailaren24an.Ora-
inarteanuztailaren26an
egin izan dute, baina
aurten larunbatadenez,
GorraizkoJaurerrianez
dago lekurik, ezkontza
bazkariak dituztelako.

OSPAKIZUNAK � APIRILAREN 10EAN DONEZTEBEN

Arkupeak
elkartekoak
sasoi betean

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
Goian, gimnasia egunean parte hartu zuten elkartekideak. Beheitian, ariketak egiten.

KULTURA � MAIATZAREN 16AN IZANEN DA EMANALDIA

‘Joxean's Hil eben’ filma
eskainiko dute Otxontan
Zuzendarietako
bat etorriko da
proiektatzera

Markel LIZASOAIN
Beñat Iturriozek eta

Xabier Padinek sekula-
ko pelikula egina dute,
eta Saldisera ekarriko
dute beren lana: Joxe-

an's Hil eben. Hura iku-
si nahi duena ager da-
dilaOtxontaramaiatza-
ren16an,21:00etan.Te-
norez hasten bada,
22:30erako edo le-
hentxeago ere akitua
behar luke. Sarrera
librea da. Laburbilduz,
irri egiteko pelikula bat
da, baina beldurrezko

eszenak ere baditu.
Pelikula horren au-

rretik,bestebateginzu-
ten, laburragoa: Ataun
Of The Death; orduan,
Joxean’s hil eben biga-
rren partea da. Seguru
asko, biak emanen di-
tuzte; batek 45 minutu
irauten du, eta besteak
22.

SALDIAS
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DONAMARIA

Donamariako
historia
aztertzeaz
gain,
Nabarraren
errealitatea
ezagutzera
emateko
asmoa dute

Izaskun GOÑI TELLETXEA
Donamariako histo-

riaz gain, Nabarraren
errealitatea ezagutzera
ematekoasmosendoa-
rekin jaio da Ibargoia-
rakoNaparrakKulturEl-
kartea.«EzNafarroaGa-
raia bakarrik, Nafarroa
osoa,bere lurraldeguz-
tiekin»hartzenduteain-
tzat, «indarrezNabarra-
tik bereizi zituztenak»

erekontuanhartuz,azal-
du dute. «Hortarako
ukatua eta ezkutatua
izan zaigun gure histo-
ria zabaltzeko» asmoa
dute. Horretaz gain,

oraindik ere «konkista-
tua dagoen Nabarrako
gizarteko ondarearen,
hizkuntzaren eta lurral-
detasunaren berresku-
rapenean» lan eginen

dute, jarduera ludiko
kulturalenbidez,etaNa-
barrako sinbologia du-
ten diseinu eta sorkun-
tzen zabalpenarekin
(ibarnapar@gmail.com).

GIZARTEA � ELKARTE BERRIA

Ibargoiarako
Naparrak kultur
elkartea jaio da

ARGAZKIA: IZASKUN G.T.
Ibargoiarako Naparrak Kultur Elkartearen aurkezpena.

KULTURA � MAIATZAREN 14TIK 18RA

Donamaria-Gazteluko Kulturaldia
ekitaldiz gainezka dator
‘Ondoko
hilobiko tipoa’
antzezlana
ikusgai izanen
da hilaren 17an

Izaskun G. T.
Donamaria-Gaztelu-

ko Kultur Aldia maia-
tzaren 14tik 18ra ospa-
tuko da, egitarau zaba-
larekin.

MAIATZAK 14,
ASTEAZKENA
• 17:00etan sukaldari-
tza tailerrahaurrenda-
ko erabilera anitzeko
gelan.

MAIATZAK 15,
ORTZEGUNA
•17:00etanhaurrenda-
ko tailerrak (panpinen

jantziak, bestetarako
apaingarriak, birzikla-
penarekin jolasean,
jaurtigailuak…).

MAIATZAK 16,
ORTZIRALA
•19:00etan talo tailerra
eta ondotik berendua
izanen da nahi duten
guztientzat frontoian.

Gure esku dago infor-
mazio mahaia ere pa-
ratuko da.
• 22:00etan mus txa-
pelketa Herriko Osta-
tuan.

MAIATZAK 17,
LARUNBATA
• 12:00etan Mendaur
trikitixaeskolakohau-

rrenemanaldiaplazan.
• 12:30ean Nabarra
osoaren ikurrari gora-
tzarre parkean.
• 18:00etan Txalo Pro-
ducciones taldearen
«Ondoko hilobiko ti-
poa» antzezlana Jau-
regian, Iker Galartza
eta Aitziber Garmen-
diaaktoreezagunekin,
BegoñaBilbaoren zu-
zendaritzapean.
• 21:30ean sagardote-
gi-afariaHerrikoOsta-
tuan.

MAIATZAK 18, IGANDEA
• 11:00etatik 13:30era
argazki zaharren era-
kusketa erabilera ani-
tzeko gelan.
• 19:00etan Gazta zati
bat dokumentala es-
kainiko da erabilera
anitzeko gelan.

MAIATZAREN 4AN

Garmendiko
buelta eginen
dute
Solaslagunek

TTIPI-TTAPA
Solaslagunakekime-
naren baitan udabe-
rrirako zenbait ekital-
di antolatu dituzte.
Maiatzaren4an,Gar-
mendikomendibuel-
ta eginen dute. Do-
namariako plazatik
10:00etan abiatu eta
1.029 metrora dago-
en gailurrera joanen
dira. Handik Txaruta
aldera joko dute eta
Garmendi eta Larra-
zumendi tarte horre-
tan hamaiketako tti-
pia izanen dute. 4 or-
du inguruko ibilbidea
izanenda,KleofeGo-
ñi solaslaguna gidari
dutela. 14:00 aldera
bueltatuko dira Do-
namariakoplazaraeta
bazkariautogestiona-
tua izanen dute.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Aitziber Garmendia eta Iker Galartza, antzezlanean.
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Herri kirol saio
bereziaz gain,
bazkaria eta
mus txapelketa
izanen dituzte

Arantxa ITURRALDE
Labaiengo elkartea-

renegunaospatukodu-
te maiatzaren 10ean.
Eguerdian herri kirolen
ekitaldi berezia eginen
dute. Alde batetik, Er-
nesto EzpeletaBihurrik
bi metroko ingurua du-
en enborramoztukodu
esku bakarrarekin. On-
doren, hiruaizkolari ari-
ko dira lehian, 45 on-
tzako lauenbormozten
buruz buru: Pizargine-
ko Joxe Mari, Koldo
García Iruñekomorros-
koa eta 15 urte dituen
Hodei Ezpeleta.
Akitzeko, buruz bu-

ruarikodiraXabierMin-
degia, Tito, Pello, Mi-
guelAnjel,MieltxoMin-
deg ia e ta Jaz in to .
Bazkalduondoren,mus
txapelketa jokatukoda.

Ortziral Santuan
ere herri kirolak
OrtziralSantuanarra-

tsaldeko7etan,herri ki-
rolen erakustaldia izan
zen Labaiengo plazan.
Batetik, hiruaizkola-

ribikotekpartehartuzu-
ten: Migeltxo eta Xabi-
erMindegia lehengusu-

ek, Jazinto eta Jesus-
sek eta Pello eta Mi-
guel Angelek.
Hiru arpanlari bikote

zituzten aurrez aurre:
Barberena anaiak, Pi-
kabea anaiak eta Gi-
puzkoatikheldutakoAi-
tziberLizarralde (Aia)eta
Ainhoa Otaño (Ibarra).
Aizkolariek bi enbo-

rreko lana egiten zuten
bitartean,arpanlariek10
korteko lanaeginbehar
zuten.Azkenean,arpan-
lariak nagusitu ziren.
Eguraldi bikaina ze-

nez, jendedexenteber-
taratu zen herriko pla-
zara eta gozatu ederra
hartu zuen kirol proba-
rekin.
Egunari behar beza-

lako amaiera emateko,
Ittur-ondo elkartean,
amuarraniak afaldu zi-
tuzten giro ederrean.

Gaztain ximelak
Ortzegun Santuan
Aste Santuko opo-

rraldian, Beintza Laba-
indar haurrendako Os-
tegun Santuko eguna
berezia izaten da. Ohi-
tura den bezala, arra-
tsaldean,etxezetxe ibi-
li ziren goxokiak biltzen
eta abesti hau kantatu-
az:

"Gaztain ximel ximelak
andriak elizera,
gizonak tabernera,
haurrek haurretera,
apezatxokoltiahartzera!".

GIZARTEA � MAIATZAREN 10EAN

Labaiengo
Elkartearen
Eguna herri
kirolekin
ospatuko dute

BEINTZA-LABAIEN

ARGAZKIAK: ARANTXA ITURRALDE
Herri kirol saioaren ondotik, amoarrainak izan zituzten afaltzeko Ortziral Santu egunean.

ARGAZKIAK: ARANTXA ITURRALDE
Goian, haurrak Goietxeko atarian Karlosek noiz goxokiak botako esperoan eta behean, haur
kuadrila gaztain ximelak akituta.
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LEITZA

KIROLA � PESTA TRENBIDEAN ETA HERRIAN

Natur Bideen
Eguna ospatuko
da Plazaolan
maiatzaren 4an

Ostatu eta
museoek ere
eskaintza
bereziak
prestatu dituzte

JM BARRIOLA
Maiatzaren 4an iza-

nen da aurtengo Natur
B ideen Eguna e ta
Plazaolakonaturbidea-
ren inguruan egun oso-
ko pesta antolatua da.
Goizeangoizetiknatur-
bidetik barna ibilaldiak
egiteko proposamena
luzatu dute: Leitza, Le-
kunberri, Latasa… eta
geltokiadagoeneremu-
ak bisitatuz. 11:00eta-
tik aurrera ibilaldietan
partehartudutenentzat
pintxoak izanendiraeta
Aralarmusikaeskolako
fanfarreek eta Leitzako
dantzari txikiekemanal-
diak eskainiko dituzte.
Artisauakereberenpos-
tuak jarriko dituzte eta
geltokian erakusketa
bat ere jarriko da. Hor-
retazgain,LeitzaetaLe-
kunberri artean bidaiak
eginez ibilikoda tren tu-
ristikobat. Herrikoosta-
tuek ere bat egin dute
pestarekin eta pintxo-
potea edo menu bere-

ziak dastatzeko aukera
emanen dute. Arratsal-
dean ere izanen da zer
ikusia. 16:00etik aurre-
ra bisita gidatuak egi-
teko aukera izanen da
Arro baserrian eta Pe-
ru-Harrin. 19:00tik aur-
rera Ortzadar Taldea-
rekin dantzaldia izanen
da.
Aurtengoa ospaki-

zun hirukoitza izanen
delaesanliteke, Plazao-
lako trenbidea inaugu-
ratu zutela 100 urte be-
te direlako eta Plazao-
lakoPartzuergo Turisti-
koa osatu zela 20 urte.
Hori dela eta urte guzti-
an zehar ekimenak ari
diraegiten ibilbideakze-
harkatzendituenherrie-
tan. Gainera, partzuer-
goak web gune berria
ere jarri dumartxan gu-
re inguruko informazio
turistikoazabaltzekoas-
moz,www.plazaola.org
helbidean topatukodu-
zue guztia.

Maiatzaren 10ean
hitzordu bikoitza
Maiatzeko bigarren

larunbatean, Leitzalde-
ko haur, guraso eta es-
kolenXV. topaketakos-
patuko dira he-
rrian. Leitza,

Goizueta,AresoetaAra-
noko ume eta guraso-
ak bilduko dira pesta
egunbikainazgozatze-
ko asmotan. Goizeko
11:00etan kalejira ba-
tekin hasiko dute egu-
naeta11:30tankonpos-
tari buruzko hitzaldia
izanenda.12:00etantai-
lerrak,14:00etanbazka-
ria eta 16:30etik aurre-
ra jokuak prestatu di-
tuzte. Jolasean galdu-
tako indarrakberresku-
ratzeko 18:00etan me-
rendu berezia eginen
dute. Eskolen topake-
tak ez dira maiatzaren
10eko hitzordu bakarra
izanen. Mendialdea
mankomunitateakkon-

posta jaia antolatu bai-
tu Arekozubi ondoan
dagoen auzo-konpos-
tagunean. Konposta
aterako da eta familie-
tanbanatukoda,ondo-

ren kanpaina bat abian
jarriko da interesatuta-
ko famil ia gahiago
apuntatu daitezen au-
zo-konpostaguneakza-
baltzea baita helburua.

ARGAZKIA: JM BARRIOLA

DBH 4. mailako ikasleak mendiak garbitzen aritu dira
Amazabal Institutuko ikasleek, azken zazpi urtetako ohiturari eutsiz, lan-saioa
egin dute gure inguruak garbitu eta zaborrak jasotzeko. Ingurugiroaren aldeko
keinua egiten dute ikasbidaira joateko dirulaguntzaren truke. Aurten ere fin ari-
tu dira lanean eta talde txikitan banatuta zabor pilak erretiratu dituzte Leitza-
larretik, Plazaolako ibilbidetik eta beste hainbat txokotatik. Urtetan pilatutako
15 zaku botila eta plastikoak, latak, ontziak eta bestelako hondakinak jaso di-
tuzte.

Ba al zenekien
Jubilatuen elkarteak antolatzen duen Jubila-
tuen eguna maiatzaren 4an ospatuko dela.
Bazkari bikaina dastatu eta elkarteko kideei
omenaldiak ere eginen dizkiete.

?

ARGAZKIA: PLAZAOLA TURISMO PARTZUERGOA
Goian Plazaolako trenaren aspaldiko argazkia eta behean,
maiatzaren 4an trenbidean barna ibiliko den tren turistikoa.
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ARESO

Antolatzaileak
gustura daude
jendeak
emandako
erantzunarekin

Juana Mari SAIZAR
Apirilaren 12an Gu-

re EskuDago ekimena-
renaldekoegunaospa-
tu zen herrian, eta au-
rreko ale batean aurre-
ratugenizuenbezalaxe,
egitarauoparoapresta-
tua zegoen. Mendi bu-
eltan lagun talde ede-
rra elkartu zen eta goi-
zeko lehenengo ordue-
tan zeruan lainoren ba-
tzuk ageri baziren ere,
azkeneanongieutsizion

euririk egin gabe. Men-
di bueltaren ondoren
plazan musika, pin-
txoak eta salda hartuz
gustora egon zen jen-
dea frontenis txapelke-
taazkarrekopartidak jo-
katzen ziren bitartean.
Antolatzaileak oso po-
zik agertu dira herrita-
rren parte hartzearekin
eta jasotako erantzun
ona ikusita gauza ge-
hiago antolatzen jarrai-
tuko dutela aipatu du-
te.

Akatsak zuzenduz
Aurreko alean idatzi

genuenPakeTokielkar-
teko zuzendari berria
emakumea zela eta ge-
rora jakin dugu Larrea

elkartekozuzendariaere
emakumea dela, Itxaro
Gereño hain zuzen ere.
Bakarraazpimarratuge-
nuen aurrekoan eta ho-
rregatik norbait mindu-
ta sentitu baldin bada
barkamena eskatu na-
hinioke. Batzuetanger-
tatzen da berriak bana-
ka jakitenditugula,bes-
tebatzuetan nahikopre-
saka ibiltzen gara eta
gero zuzendu edo ho-
beki esanda osatu be-
har izaten ditugu.

Eskualdeko eskolen
topaketa Leitzan
Iaz Areson ospatu

genituen Eskualdeko

haur, guraso eta esko-
len topaketak eta aur-
ten, maiatzaren 10an
Leitzan ospatuko dira.
Urtero egiten den pes-
ta da eta indar handia

hartu du. Seguru herri-
kohauretagurasouga-
ri joanen direla bertara,
ea eguraldia lagun izan
eta egun ederra pasa-
tzen duten!

MENDI IRTEERA � APIRILAREN 12AN

Gure esku dago
ekimenaren
aldeko egun
arrakastatsua

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR
Goian herri argazkia eta behean mendi itzulia egindakoak.
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Legarreta eta
Sotoren bertso
saioarekin
hasiko dira
ostiralean

TTIPI-TTAPA
Ohiturari segituz,

maiatzeko lehenbiziko
asteburuan zubiz bes-
taldera dagoen Txino
auzoko festak izango
ditugu. Ostiralean Julio
Soto eta Xabier Lega-
rretabertsolariekeman-
go diete hasiera festei
20:00etan,Zubiondota-
bernako bertso saioa-
rekin.Gauean22:30ean
Mus txapelketa jokatu-
ko da taberna berean.
Bikote txapeldunak ar-
kumea eramango du
etxera eta azpitxapel-
dunak txuleta eta txa-
kolina.
Larunbatean, maia-

tzak 3, 11:30ean Umo-
re Ona dantza taldea-
ren emanaldia izango
da.12:00etan festeiha-
siera ofiziala emateko
txupinazoa botako da
trikitilariekinalaitutaeta
ondoren dragoia atera-
ko da giroa alaitzera.

Jarraian Txinoko auzo-
tarrak eta herritarrak
aurrez aurre jarriko di-
tuenOka jolaserraldoia
jokatuko da. 14:30ean
herribazkaria izangoda
Goiko Frontoian. Baz-
kaltzera joannahi dute-
nek txartelak salgai di-
tuzte Amaia kafetegian
(langileek18euro, ikas-
le eta langabetuek 15
euro).
Arratsaldeko 6etan

bakarrizketa egingo du
Ikatzolako Edurnek eta
ondoren trikitilariak ar-
duratukodiragiroaalai-
tzeaz. Gaueko 12etan
kontzertuak izango di-
ra Bajeran Kalera eta El
adhesivo taldeekin.

Euskal
Herritartasunaren
aldeko mozioa
Hiru puntuko ez ohi-

kobatzarraeginzenapi-
rilaren11nHerrikoEtxe-
an. Alde batetik, Udal-
biltzak Aberri Egunari
begira Euskal Herriko
Udaldesberdinetanaur-
keztutakoEuskalHerri-
tarrak gara eta ozenki
adierazi nahi dugumo-
zioa onartu zen. Mozio
honekin,Udalakeraba-
ki du Euskal Herritarta-
sunarenaldekoherri di-
namikasortzekoetabul-
tzatzeko deia luzatzea;
kaleetanetaeraikinetan
euskal ikurrak jartzeko

gonbidapena luzatzea;
oroimen historikoa be-
rreskuratzea eta Herri-
tartasun Agiri Ofiziala-
ren beharra aldarrika-
tzea; Etxarriko herri
kontsultababestea;eta
Gure Esku Dago herri
dinamikarekin bat egi-
tea.
Bestetik,Zangozako

Manifestua onartu zen,
Esako urtegia haun-
ditzearen aurka. Eta
azkenik, bake epaile
berria ere izendatu zu-
ten. Josune Narbarte
Etxegia izanen da da-

tozen lau urteotan kar-
gu horretan, JuanaSan
Miguelen ordez.

Iruñeko
Abesbatzaren
kontzertua
Iruña Abesbatzak

kontzertuaeskainiko du
maiatzaren 10ean, la-
r unba t egue rd i ko
12etan elizan.Herriko
Umore-Onaabesbatzak
ere parte hartuko du.
Ondoren kantujira eta
bazkaria izanen dituzte
Umore-Ona elkartean.

GOIZUETA

OSPAKIZUNAK � MAIATZAREN 2AN ETA 3AN

Txino auzoko festak
asteburu honetan

ARGAZKIA: EGOITZ ZUBIRI

Goizuetarrak txakolindegian
Apirilaren 12an goizuetar talde bat txakolindegira
joan zenUmoreOna elkartearen eskutik. Azken ur-
teetan bezala Getariko Ameztoi txakolindegira jo-
an ziren, eta argazkian ikus daitekenez ez zuten
batere gaizki pasa!

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Beti bezain partehartzaileak izanen dira Txinoko festak.
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BAZTAN

GIZARTEA � CEDERNA-GARALURREN ESKUTIK

Norbere
zaletasuna
mikronegozio
bihurtzeko
ikastaroa
Langabetuei
zuzendua
Arizkunenean

TTIPI-TTAPA
Langabeziandauden

pertsonentzat Nire za-
letasuna mikronegozio
bihurtu izeneko ikasta-
roa antolatu du Ceder-
na-Garalurrek, Baztan-
goUdalaren laguntzaz.
ElizondokoArizkunenea

KulturEtxeaneginenda
maiatzaren6,13,20eta
27anetaekainaren3an,
09:30etik 12:30era. Hi-
runa orduko bortz saio
izanendira, 15ordude-
nera.
Edukiei dagokienez,

Sormena, Aitzindaritza
eta ekintzailetarako tre-
betasunaketaNire zale-
tasunamikronegoziobi-
hurtu. Zaletasunak eta
hobbyak identifikatu.Ho-

rietatikabiatutanegozio-
prototipoaksortu landu-

ko dituzte. Informazioa
eta izen ematea, 948

567010 edo sakana.
admon@cederna.es.

UTZITAKO ARGAZKIA

Berroeta inguruko txokoen garbiketa egin dute auzolanean
Berroetako 22 lagun elkartu ziren apirilaren 5ean herriko inguruen garbiketari
auzolanean ekiteko, bertze lanen artean. Lanaldi gogorraren ondotik 1.500 ki-
lo inguru hondakin atera eta zabortegira eramatea lortu zuten. Bildutakoen ar-
tean, plastikoak, txatarra, gurpilak, bateriak, eraikin eta eraespen hondarrak,
jostailuak, etab. ikus zitezkeen. MirenMeoki, Baztango Udaleko Hondakin tek-
nikariak zoriondu nahi izan du Berroetako herria, «benetan zoriontzekoa egin-
dako lana! sentsibilizazio ekintza bikaina! Ia Baztango gainerako herrietako
biztanleok ere ikasten dugun eta pixkanaka gure inguruak garbitzen joateaz
gain, hainbertze ez zikintzeko ardura hartzen dugun».

TTIPI-TTAPA
«Gure inguruan liztor beltzaren presentzia haunditzen zihoa-

la eta Nafarroako Gobernuak ez zuela eta ez duela esku har-
tzen ikusirik, inguruan izan zezakeen eragin negatiboarekin
kezkatuta», Baztango Ehiza eta Arrantza Elkarteak eta Udalak
liztor beltzaren kontrako hitzarmena sinatu zuten, herrietako
eskoletan informazio kanpaina egiteko. Eta halaxe izan da, Ana
Altzuri Lasarte elkarteko teknikaria eskolaz eskola ibili da urtar-
riletik martxora liztor beltzaren inguruko xehetasunak ematen.
Eskolaz eskola, liztorra zer den eta inguruan eta guregan iza-

ten ahal duen eragina azaldu die Anak, kontatu digunez, «giza-
kiontzat izan ditzakeen arriskuak azpimarratuz». Gisa honeta-
ra, «liztorraren inguruan sortutako mamu eta izugarrizko izurri-
tearen ideia burutik kentzea lortu nahi genuen, animaliarekiko
errespetua mantenduz». Tranpak nola eta noiz egin, eta nola
berrikusi behardiren ikasi dute ikasle eta irakasleek.Plastikozko
bi ur botilekin egindako tranpak egiten erakutsi die Anak, ba-
rrenean zerbeza edo aquariusa sartuta. Tranpak 15 egunetik
berrikustea gomendatu die eta barreneko likidoa berritzea. «Er-
lezainak ez bagara, uda hastean tranpa hauek erretiratzea da
egokiena,guremendiakzaborrezezbetetzeko».Denaden, liztor
beltzaren kontrola «utopia» dela dio Anak: «epe laburrean iza-
nen dituen ondorio nagusiak erle eta fruituetan egiten ahal du-
en kaltea eta ondorioz, gertatuko den galera ekonomikoa dira.

Denborarekin erleak liztorraren kontrako defentsa asmatuko
duela erraten duen teorian itxaropena izan behar dugu, bertze-
la, epe luzean, erleengan batez ere, izugarrizko kaltea egin de-
zake animalia honek egun bizi duen egoera kezkagarria larria-
gotuz. Erleak defentsa garatu bitartean, laguntza beharko du».
Baztangoherrietakoeskoletakoneska-mutikoenaldetik, «ha-

gitz erantzun ona» jaso dutela adierazi digu teknikariak eta hor-
taz, ikastetxeei eta elkartearekin kolaboratu duten baz-
tandarrei, elkarteko bazkide eta gainerakoeei, eskerrak eman
nahi izan dizkie. Liztor beltzaren kontrako kanpainarekin he-
mendikaitzineraere«hobetzenetagauzaberriak ikasten»saiatze-
ko asmoa dutela argitu digu,«gure ustez, hedatuegia baitago
eta ez duelako hedapenarekin gelditzeko asmorik». Hori bai,
«animaliari zor zaion errespetua izateko» ere eskatu du.

Liztor beltzaren kontrako
informazio kanpaina egin dute
herrietako eskoletan

Azpilkuetako eskolako ikasleak Anarekin tranpak nola egin ikasten.
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BAZTAN

GIZARTEA � MAIATZAREN 2AN ELIZONDON

Nekazaritzako
Merkatu
gardena antolatu
dute EHNEk eta
Balleko Etxeak
10:00etatik
14:00etara
salmenta
postuak jarriko
dituzte plazan

TTIPI-TTAPA
Elizondoko nekaza-

ritzako merkatu garde-
na antolatu dute maia-
tzaren 2an Elizondoko
plazan Nafar roako
EHNE sindikatuak eta
Baztango Udalak, Ce-
derna Garalurren la-
guntzarekin. 10:00eta-
tik 14:00etara salmen-
ta postuak jarriko dira:
esnekiak,barazkiak,ar-
digazta,eztia,ogia,ha-
ragia, xaboiak, sagar-
doa, euskal txerrikiak,
arrautzak… 11:00etan
Asiako liztorrariburuzko
solasaldia eskainikodu
Ana Altzurik. 12:30ean
xaboi ekologikoak egi-

teko tailerra eskainiko
da.
Bertzealdetik,maia-

tzaren 3an, dantza lati-
noen kontzertua eskai-
nikoduElizondokoBan-
daRecreokElizondoko
plazan 20:00etan.

UTZITAKO ARGAZKIA

Gure esku dago aurkezpenaren ondotik lip-duba grabatu nahi
Baztanen martxan da Gure esku dago ekimena, eta apirilaren 11n aurkezpena
egin zuten Elizondon, Arizkunenea kultur etxean. Leporaino betea zegoen are-
toan, dinamikaren aurkezpena egin zuten, bideo batzuekin eta azalpenekin.
Baztandar aunitzek parte hartu duten ikusentzunezko bat erakutsi zuten gero.
Aurkezpen ekitaldia akitzeko, argazki jendetsu bat atera eta pintxo batzuk eta
tragoxkaren bat hartzeko aukera izan zuten bertaratutakoek. Bertzalde, jen-
dearen partehartzea sustatzeko asmoz, heldu den maiatzaren 17an Elizondon
Gure Esku Dago Eguna antolatu nahi dute, eta bertze gauzen artean, lip dub
bat grabatu nahi dute eta egun horretarako gonbidapena luzatu dute.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Baztan Abentura Park probatu dute Beartzungo bizilagunek eta BKZko langileek
Baztan Abentua Park-ek ateak zabaldu ditu Aste Sainduan, bi argazki hauetan ageri denez. Bata irekieran
egindakoa da, BKZako langileak eta parkea egiten aritu diren langileak dira, bertzean Beartzungo Auzoko
jende ausartak agertzen dira: txikienak 3 urte ditu (tirolina txikitan ibili zen) eta bertze guztiak arras ausar-
tak izan ziren 480 metro luze eta 120metroko altuera dituzten tirolinetan ibili baitziren.
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BAZTAN

Ondarea
ezagutarazten
duten
zerbitzuen
informazioa
ematen da

TTIPI-TTAPA
Baztango Museoa-

renKontseiluErrektore-
an,museoaren funtzio-
ak sendotzeko eta ai-
tzinera eramateko au-
kerak aztertu eta ezta-
baidatu ondoren, Baz-
tango ondare naturala
eta kulturala lantzendi-
tuzten elkarte eta zer-
bitzuekin elkarlanabul-
tzatzeaetasinergiasor-
tzea beharrezkoa dela
ikusi zen. Lehen pau-
soaapirilaren14anaur-
keztuzengida-mapadi-
seinatzea izan da.
Gida-mapa honetan

museoaezezikBaztan-
go ondarea ezaguta-
razten duten zerbi-
tzuen informazio ema-
ten da, baita Baztango
informazioorokorraere.
Baztanek daukan on-
dare natural eta kultu-
ral baliotsu eta dinami-

koaren erakusle, gida-
mapari (eta proiektu
osoari)paratuzaion ize-
na “Baztan: Natura eta
Kultura Bizia” da.
BallekoEtxearenhel-

burua ez damuseo ba-
ten edo zerbitzu turisti-
kobatzuenesku-orriso-
il batdiseinatzea, zerbi-
tzu, elkarte eta iniziati-
ba guzi hauen elkarla-
na ere bultzatu nahi lu-
ke.
Horrenharira,Muse-

oan ikusditzakegugas-

naegiteko tresnazaha-
rrak (zimitza, kaikua...)
eta Anizko Jauregian
ikusditzakegubaserria,
landak, behiak eta gas-
na teg ia ; gasna ren
ekoizpenprozesuaeza-
gut dezakegu Gorra-
mendiko gasnategian
ere.Sagar-munduarida-
gokionez, Gamioxarre-
ko dolare barrokoa
martxan ikus daiteke,
eta Larraldea sagardo-
tegiak eskaintzen duen
esperientzia probestu.

Berdintsu, taloei dago-
kienez, Amaiurko eta
Etxaidekoerrotetanes-
kaintzendirenbisitaeta
dastaketekin. Baztan-
go eta Nafarroako his-
toria ezagutzeko au-
kera ere bada Amaiur-
ko gaztelu eta Iruritako
Jauregiko bisitei esker.
Izan ere, Balleko

Etxetik aipatzen dute-
nez, «zorionez badau-
de kulturasustatzendi-
hardutenhainbatelkar-
te; gure ondare natura-

laetakulturala ikertzen,
zaintzen eta ezaguta-
razten aritzendirenak».
Baztango Museoak el-
karte hauek egiten di-
tuzten lanakezagutara-
ziko dizkio publikoari.
Baztango museo eta
ze rb i t zu sa rea ren
proiektuaren lehenurra-
tsadahau.Honekin, tu-
rismoaetamerkataritza
sustatu nahi dituzte,
«gurebertakoproduktu-
ak eta artisauak ezagu-
taraziz».
Gaur egun Turismo

BulegoaBaztangoMu-
seoan kokatuta dago
eta gero eta turista ge-
hiago erakartzen ditu.
Turistahauekesperien-
tziaautentikoenbilada-
biltza, etazentzuhorre-
tan proiektuaren gida-
mapak dauden zerbi-
tzu, bisita eta ekitaldi
guzienberriemanendie.
Bertzalde,Museoan

emanen den informa-
zioaz gain, turistak ez
ezik, herritar guztiak el-
karteen ekitaldien berri
izateko bertze argital-
penak, agenda, web o-
rriaetasaresozialakha-
sikodiraerabiltzenaur-
ki.

GIZARTEA � APIRILAREN 14AN EGIN ZEN AURKEZPENA ELIZONDOKO MUSEO ETNOGRAFIKOAN

‘Baztan: Natura eta Kultura bizia’
proiektuaren gida-mapa aurkeztu dute

UTZITAKO ARGAZKIA

Proiektuaren gida-maparen aurkezpenea egin zen Museo Etnografikoan.



Karriketako
garbitzaile
berria ere
kontratatu du

Iñigo IMAZ
Udalak ez ohiko ba-

tzarra egin zuenapirila-
ren9an.NafarroakoAd-
ministrazio Auzitegiak
atzerabotadituenhain-
bat erabaki direla eta,
Udalak errekurtsoak
jartzea erabaki du.
Santiago Villares al-

kateak jakinarazi zue-
nez, Udala behartuta
dago gehiengoa osa-
tzenduenAzkar taldea-
ren babesarekin onar-
turikoerabakiendefen-

tsan epaitegietara jo-
tzera.OposiziokoUrtxu-
mekoen iritziz,udalera-
baki okerrei esker onu-
rak eskuratu dituzten
pertsoneidagokieerre-
kurtsoa jartzea, herria-
rendiruakxahutugabe.
Urtxumek Nafarroa-

ko Administrazio Auzi-
tegian Udal Gobernua-
ren erabaki baten kon-
tra irabazi duen helegi-
tearen berri galdetu zu-
en.Auzitegiarenarabe-
ra, herriko argindarra-
ren komerzializazioari
buruzko txostena egin
zuen enpresak ez zuen
lanegokiaegineta,hor-
taz,Udalari145.000eu-
ro itzuli beharko dizkio.
Alkateak dokumentua

aztertu ondoren eran-
tzunen du.
Dantxarineako ben-

tetan tabakoa erostera
etortzen diren frantzia-
rrek etxeko bidean pai-
ratzen duten jazarpena
de la e ta , A l ka teak
Schengen-eko tratatua
betetzenezdelaeta,PP-
koeurodiputatubatekin
bildu zela aipatu zuen.

Garbitzaile berria
Kaleak garbi man-

tentzeko langilea kon-
tratatuduUdalak.Hain-
bat herritar kexu ziren
zakarrontziak zaborrez
gainezka ikusita. Hau-
taketaprozesuarenon-
dorioz,herrikogaztebat
da garbitzaile berria.
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ZUGARRAMURDI

GIZARTEA � KASIK 8.000 LAGUN IZAN DIRA HERRIAN

Inoiz baino bisitari
gehiago Aste Sainduan
Trafiko arazoak
gero eta
handiagoak
dira

Margari eta Koro
Ez dakigu eguraldi

ederragatikoteden,edo
pelikulareneraginez iza-
nen den baina aurten-
go Aste Sainduan bisi-
tarien “record” guztiak
gainditu dira. Ortzegun
Saindu egunean, aitzi-
nekourtekoegunbere-

ko bisitarien bikoitza
izan da: gan den urte-
an 669 lagun eta aurten
1587. Baina egun jen-
detsuena ortziral sain-
dukoa izan zen, 2.672
lagunsartubaitziren le-
zean. Aste sainduko
egunguztienartean,bi-
sitarien kopurua aunitz
igan da: 4.316 gan den
urtean eta 7.916 aur-
ten.

TRAFIKO ARAZOAK
Kotxeak sortzen ari

diren arazoa gero eta

haundiago da gure he-
rrian. Bi arazo daude:
bata zirkulazionea da,
herria gurutzatzen du-
ten kotxe kopurua ge-
ro eta haundiago baita
(ez da bakarrik herrirat
etortzendirenak, baizik
eta bertze tokietara ga-
teko Zugarramurditik
ibiltzen direnak).
Bertze arazoa apar-

kalekua da, parkina tti-
ki gelditu da eta kotxe-
akmodubasatianapar-
katzendiraherrikoedo-
zein tokitan.

Arazo hau larritu zen
Aste Sainduan, herria
autozgaindizka izateaz
gain, bentetako bidean
Sartzarerainoailegatzen
zirelako eta karreteran

Axkoaraino. Gainera,
Beheitiko karrikara ere
sartu ziren, etaPalazio-
ko bordaraino ailegatu
ziren. Peningarria da
egoera.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO
Ortzirale Sainduko eguerdian, plaza blokatuta egon zen
momentu batean.

URDAZUBI

GIZARTEA � APIRILAREN 9KO EZ OHIKO BATZARREAN

Lau errekurtso jartzea
onartu du Udalak

UTZITAKO ARGAZKIA

Trikuarri Ingurugiro Zentroa zabalik
AsteSantuarekinbateraTrikuarri IngurugiroHezkun-
tzako Zentroak ikasturte berriari ekin dio. Bere xe-
dea gazte jendearen formakuntza eta sensibiliza-
zioa izanik, eskolekin hitzarmenak sinatu ditu he-
gazti harrapakari zein ugaztunen bizimodua eza-
gutzeraematekoasmozeta ingurumen-arlokosen-
tsibilizazio kanpainaren baitan. Zentroaren ardura-
duna Kolikili da eta aurten animalia berri bat gehi-
tu zaio zentroari, Sevillako zootik ekarritako hila-
betegutxikohienabat.Hainbathegazti etaugaztun
ere badituzte. Euririk ezean, egunero irekiko dute
zentroa, 10:30etik 18:30era. 16:30ean animaliei ja-
ten ematen zaie eta hegaztiek airean harrapatzen
dute elikagaia. Hori aprobetxatuz, Trikuarriko kide-
ek hegaztiei buruzko azalpenak ematen dituzte.
Sarrera doakoa da, baina borondatea eskertzen
dute,ekimenarekinsegituahal izateko.Taldeentza-
ko bisita gidatuak egiten dituzte (Tel.: 617298402).



‘Sorginak ote
ziren?’
artikulua ere
argitaratu du

Franck DOLOSOR
Ehun bat kantu xo-

ragarri biltzen ditu La-
purdi 1609 elkarteak
berriki plazaratu duen
liburuak: Itsasu Olhako
kantu kaiera. Lapurdi,
GipuzkoaetaNafarroa-
koak dira abesti gehie-
nak, batzuk biziki eza-
gunaketabertzebatzuk
arrunt ezezagunak eta
sekulan agertuak libu-
ruetan. 116 orrialdeko
liburuak argazki xaha-
rrak ere erakusten ditu
eta guzi horien bitartez
duelazonbaiturtekobi-
zia eta historia hobeki
ezagutzen ahal da.

SORGINAK OTE ZIREN?
Duela 400 urte, auzi

beldurgarriak iragan zi-
rengureeskualdeanDe
Lancre epailearen es-
kutik. 1952an Sud Ou-
est egunkariak artiku-
lua idatzi zuen gai hor-
taz eta preseski artiku-
lu hau argitaratu du La-

purdi1609elkarteak,al-
di huntan erdaraz eta
euskaraz. Marrazkiak
PaxkalBourgoinekegin
ditu eta itzulpena Aux-
tinZamorak,PantxoMi-
chelenak eta Bourgoi-
nek berak.

Errusiar musika
klasikoa elizan
Errusiakomusikaldia

eskainikoduElysée lau-
koteak.Hitzorduamaia-

tzaren 2an izanen da,
ortziralarekin, Jondoni
Petri elizan 19:30ean.
Munduanbarna ibili eta,
laukote ezagunak gure
elizan aireratuko ditu
bertzeak bertze Tchai-
kovskyren obra entzu-
tetsuenak.

Herri Urrats
maiatzaren 11n
Ipar Euskal Herriko

ikastolen aldeko 31ga-

rren besta aintziran os-
patuko da maiatzaren
11n, beti bezain egita-
rau zabalarekin.

Aurtengo irabaziekin
500 ikaslehartukoditu-
en hezkuntza profesio-
naleko ikastegia eraiki-
ko dute Miarritzen. Le-
hen aldia da formakun-
tzaprofesionalaeuska-
raz egiten ahalko dela
Lapurdi, Nafarroa Be-
hera eta Zuberoan.

Eskubaloin
xapelketa
MichelBonnehonze-

na omentzeko aurten
erebere izenadaraman
eskubaloin xapelketa
ospatuko da maiatza-
ren17an,13:30etikgoi-
ti Gantxikin. Kirol hau
gustukoa duten guziak
ongi etorriak izanen di-
raetataldemistoakosa-
tu ahal izanen dituzte
denbora atsegina pa-
satzeko.

Aintzirako bestak
maiatzaren 24an
Auzoetako bestak

ate jokaditugu eta usa-
ian bezala lehena ain-
tzirakohitzordua izanen
da maiatzaren 24an.
13:30eanpetanka lehia-
ketahasikoda.19:00e-
tan ostatuak bere ate-
ak idekiko ditu eta on-
dotik xerri ttikia dasta-
tzen ahalko da musika
animazioa ere izanen
delarik.
Maiatzaren 18a ai-

tzin txartelak erosi be-
harkozaizkieaintzirako
besta batzordeko ki-
deei.
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SENPERE

KULTURA � EHUN BAT KANTU XORAGARRI BILTZEN DITU

Itsasuko Olhako kantu bilduma 
plazaratu du Lapurdi 1609 elkarteak

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Lapurdi 1609 elkartearen azken bi argitalpenak. 
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Bertze
zerbitzuak ere
ezartzen ari
dira

Joana GERENDIAIN
Herriko etxeak, ohi-

ko zahar etxeko lokalen
berrantolaketa hasi zu-
en joan den urtean. Ol-
hain deituriko gunean
osasun eta ongizatea-
ren profesionalak aur-
kitzen ahalko dira. Ha-
la nola martxotik landa
Pantxika Lastra ileapai-
nak bere saloin berria
han ideki du eraikinaren

azpikaldean, laster este-
tikalari bat ere instala-
tuko da han, gela bat
ere izanen da yoga,
dantza eta gimastikako
elkarteentzat. Gainekal-
deko aldean medikuak
izanen dira, dentista bat
(kabinetea apirilaren 22
tik goiti idekia da), kine
bat, orthopedialari bat. 

Urtxintxen upatzea
Aurten eskubaloiko

senior ekipak sasoin
ederra eraman du. Hai-
en multzoko azken ma -
txa etxean jokatu dute
apirilaren 13an, Atha -
rratzeko ekiparen kon-

tra irabazi dute 24-18.
Sailkapenean bigarren
tokian bukatu dutenez
heldu den urtean «pré-
régional» mailan aritu-
ko dira. Bertzalde, final
erdiak ere jokatuko di-
tuzte: joate matxa maia -
tzaren 4an Pau Nous-
tyn eta itzaultze matxa
maiatzaren 10ean Sa-
ran. 
Bertze ekipen emai -

tzak, apirilaren 12-13 ko
asteburuan 11 urtez
azpikoek galdu dute
Kanbon 26-15, 13 urtez

azpikoek ere galdu du-
te 32-18 Lasseuben eta
15 urtez azpikoek ira-
bazi dute Irisarrin 23-
13. 18 urtez azpiko eki-
pa ere final erdietarako
kalifikatua da.

Errubia
Basurdeek aurtengo

sasoina bukatu dute. 
Erreserbak final laurde-
netako itzultze matxa
Saran jokatu du apirila-
ren 12an eta galdu du
22-0 Hermeko taldea-
ren kontra. Lehen eki-

pa final erdietara iritsi
da baina galdu egin du
Pomarez-eko ekiparen
kontra: 13-6 joate ma -
txan eta 22-12 itzultze
matxan.

Urrats gaua
Usaian bezala gaz-

tetxeak Herri urrats
bezperan gau pasa an-
tolatuko du. Maiatzaren
10ean kontzertu ttiki bat
eginen dute gaztetxe-
an berean ostatuarekin
eta ogitartekoak jaten
ahalko dira.
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SARA

GIZARTEA � LOKALEN BERRANTOLAKETA

Osasun eta
ongizatearen
profesionalak
izanen dira
Olhain gunean

Daniel
ARBURUA TOMASENA
Leitzan, 2013ko apirilaren 30ean
Urte bat ixilean joan zinela

huts haundi bat utziz
zuk emandako guztia
gurekin geldituko da

bizi garen artean 
ez zaitugu ahaztuko.

ETXEKOAK
Bere urteurreneko meza Leitzako elizen eginen da

maiatzaren 4ean, goizeko 11:00etan.

Jose Mª
BALEZTENA MONACO

Leitza, 2009ko apirilaren 29an
V. URTEURRENA

Badira jada bost urte
joan zinela gure artetik

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

eduki gabe begian malkorik
jakin ezazu denak gaudela

zurekin ezin ahazturik.

Jose Mª
BALEZTENA MONACO

Leitza, 2009ko apirilaren 29an
V. URTEURRENA

Badira jada bost urte
joan zinela gure artetik

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

eduki gabe begian malkorik
jakin ezazu denak gaudela

zurekin ezin ahazturik.

ARGAZKIA: JOANA GERENDIAIN
Herriko Etxeak, ohiko zahar etxeko lokalen berrantolaketa hasi zuen joan den urtean. 
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HERIOTZAK
Rafael Sanjurjo Irigoien, Lesakakoa,
apirilaren 9an, 93 urte.
Javier Mitxelena Lukanbio, Lesaka-
koa, apirilaren 12an, 77 urte.
Maria Victoria Etxenike Urrutia, Iru-
ritakoa, apirilaren 12an, 79 urte.
Pedro Belarra Villanueva, Donezte-
bekoa, apirilaren 15ean, 91 urte.
Pedro Juanena Elizondo, Oizkoa, api-
rilaren 18an, 99 urte.
Felipe Suhas Laurenzena, Urdazubi-
koa, apirilaren 19an, 67 urte.
Antonio Garcia Gomez, Berakoa, api-
rilaren 21ean, 71 urte.
Isidro Juanikotena Urrutia, Elizondo-
koa, apirilaren 21ean, 87 urte.
Ramon Mitxeo Baleztena, Irungoa,
martxoaren 30ean.

Jokin Ramirez Oseguera, Gartzain-
goa, apirilaren 9an.
Iraitz Sarratea Arretxea, Sunbillakoa,
apirilaren 13an.
Ekhi Olondriz Mitxeltorena, Elizon-
dokoa, martxoaren 20an.
Mikel Garcia Igoa, Lesakakoa, apiri-
laren 2an.
Harri Fernandez Fresneda, Lesaka-
koa, apirilaren 11n.
Elaia Santesteban Amoros, Zubieta-
koa, apirilaren 10ean.
Aritz Telletxea Tapia, Doneztebekoa,
apirilaren 16an.

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

EZKONTZAK
Nerea Zelaieta Mikelarena eta Mikel
Mutuberria Bergara, Legasakoa eta
Lesakakoa, apirilaren 5ean, Legasan
Benjamin Laurent Lapeire eta Elena
Oyono Ndoho, Bordele eta Ekuatore-
Gineakoa, apirilaren 12an Lesakan.
Miguel Angel Oskoz Arce eta Maria
Sagrario Pia Ahechu Yetano, Arra-
raskoak, Donezteben, apirilaren 12an.

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

SORTZEAK

.

Jaione MUTUBERRIA MENDIKOA
Narbarten, 2006ko maiatzaren 6an

VIII. URTEURRENA

Bartarratxian zutaz jaione
pentsamendua genduan,
zutaz oroitzen baigara gu

minuturo egunean,
udaberrian joan zinen zu

xori ttikien moduan,
hemen nahi zaitugu onduan

etxean  lengo moduan
etxean lengo moduan.

ZURE ETXEKOAK

Rafael ISASI UBIRIA
Lesakan, 1949.eko abuztuaren 17an jaioa,
Mairuerregenea etxean

2014.eko martxoaren 24an zendu zen, 64 urterekin

GOIAN BEGO

Ederrak izan dira zurekin igarotako uneak
eta zaila, orain, zu ahanztea.

Rafa, beti gure bihotzetan eramanen zaitugu.

ITURENGO ZURE FAMILIA

Eskerrak gurekin egon zareten guztioi.

Jose Manuel BIDEGAIN
KOTTE

OHARRIZ, 2013-05-07

Beti gure pentsamenduam
Betirako beti gure bihotzean.

Jose Manuel BIDEGAIN
KOTTE

OHARRIZ, 2013-05-07

Beti gure pentsamenduam
Betirako beti gure bihotzean.
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Infantiletan
bigarren izan
ziren
baztandarrak
eta kimu
mailan
laugarren
Igantziko
Irisarri

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Herri Ki-

rol Jokoen finalak joka-
tu ziren apirilaren 13an
Igantzin. Eskualdeko tal-
deak proba konbinatu-
an bakarrik aritu ziren
eta emaitzei dagokie-

nez, Baztango Basabu-
rua kadete mailan txa -
peldun eta haur mailan
azpitxapeldun izan zen.
Igantziko Irisarri taldea
laugarren izan zen kimu
mailan. Kimu mailako
proba konbinatuan le-
hia estua izan zen eta
horren erakusgarri, 8 se-
gundoren barrenean
sartu zirela lau finalis-
tak. Azkenean, etxeko-
ak podiumetik kanpo
gelditu ziren 2 segun-
dorengatik.
Kadete mailan bortz

jardunaldietako emai -
tzak hartzen ziren kon-
tuan eta guztietan Ba-
saburua nagusitu zen. 

HERRI KIROLA � NAFARROAKO KIROL JOKOAK

Basaburua
txapeldun
kadete mailako
konbinatuan

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA
Goitian, kadete mailan txapeldun eta haur mailan azpitxapeldun izan zen Basaburuako
taldea. Beheitian, Igantziko Irisarri taldea, Baxi maskotarekin.

Oubaddi eta
Melero izan
ziren garaileak

Eneritz IRAOLA
Apirilaren 12an joka-

tu zen Leitzako Aurrera
elkarteak antolatzen du-
en herri krosaren 36. edi-
zioa.160 korrikalarik
hartu zuten parte eta
jendetza bildu zen bide
bazterrean. Lasterketa
nagusian gizonezkoek
10 kilometroko ibilbidea
osatu zuten eta emaku-

meek eta junior eta ka-
dete mailakoek berriz 5
kilometroko bidea.
Elhassan Oubaddi,

marokoarra izan zen gi-
zonezkoetan irabazlea,
(30:29). 18 segundora
helmugaratu zen, Javi-
er Nagore eta iaz beza-
la, biga rren postua lor-
tu zuen. Hasiera hasie-
ratik, agerian geratu zen
bien nagusitasuna. El-
karrekin osatu zuten las-
terketaren zatirik gehie-
na, amaiera aldera, Ou-
baddik erritmoa bizkor-

tu zuen arte. Hauekin
batera, Alberto Barbere -
na lekaroztarrak osatu
zuen podiuma (32:35).
Lehendabiziko leitzarra
berriz, Fernando Irazo-
ki izan zen (35:26).
Emakumeen artean,

Maitane Melero iruin-

darra izan zen garaile,
19 minutu eta segundo
bateko denborarekin.
Lourdes Colomo zizur-
kildarra izan zen biga -
rren, 19 segundora eta
Lekunberr iko Olatz
Gonzalez hirugarren
(20:17). Laugarren sail-

katu zen Miren Juanto-
rena (21:28), eta lehen-
dabiziko leitzarraren sa-
ria lortu zuen.
Andres Perezen mar-

ka (29:49) ez zuenez
inork hobetu, 150 euro-
ko sari berezia banatu
gabe geratu zen.

ATLETISMOA � 36. EDIZIOA EGIN ZEN

160 korrikalari
Leitzako krosean

ARGAZKIAK: ENERITZ IRAOLA
Leitzako kroseko gizonezkoen eta emakumezkoen podiumak.
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Manttaleko
Joseba
Larralde
beratarra
bosgarren izan
zen

TTIPI-TTAPA
Durangoko  O ie r

Ariznabarretak (1:37:30)
e t a  Lau ra  So l a ,
(2:00:10), irabazle suer-
tatu ziren apirilaren 13an
Berako X. Mendi Mara-
toi Erdian. Ariznabarre-
tak ez zuen arazorik izan
gizonezkoetan irabazte-
ko, Didier Zago, azke-
neko 5 ediziotan ira-
bazlearen eta Dabid
Garciaren aitzinetik hu -
rrenez hurren.
Irabazleak, probako

errekorra hautsi zuen,
2011z geroztik Didier
Zagoren esku zegoena
(1:38:11). Ibardingo tar-
teko helmugan pasa -
tzen ere Ariznabarreta
izan zeb lehena eta 150
euroko saria eskuratu
zuen.
Mantta leko Unai

Santamaria hernania rra
eta Joseba Larralde be-
ratarra laugarren eta
bosgarren izan dira.
Emakumezkotan,

Uztarrozeko Adi-Ike tal-
deko Laura Sola izan da
lehena Berako kirolde-
giko helmugara iristen,
Aitziber Ibarbia zizurkil-
darraren (2:08:26) eta
Alicia Olazabal irunda -
rraren (2:08:54) aitzine-
tik. Solak bere lehenda-
biziko garaipena lortu
zuen Beran.
535 korrikalaritik go-

ra parte hartu duten las-
terketan, haietatik 528

iritsi dira helmugara, Na-
farroako mendi laster-
keten koparen seiga rren
edizioa irekitzeko balio
izan duen proban. Jen-
de aunitz hurbildu da
lasterketa ikustera eta
bertzelako arazorik ga-
be eta eguraldi onare-
kin izan den probataz
disfrutatzera.

ABIADURA ESKALADA
TXAPELKETA
Mendi Maratoi Erdia-

ren hamargarren urteu -
rrena ospatzeko zenba-
it ekitaldi berezi antola-
tuak zeuden. Honela,
bezperan, abiadura es-
kalada txapelketa egin
zen lehen aldiz. 
Sailkapenei dagokie-

nez, gizonezkoetan Mi-
kel Ajuria izan zen ga-
raile, Iker Iragorri eta An-
der Mitxelenaren aitzi-
netik. Emakumezkoe-
tan, Iratz Inziarte nagu-
situ zitzaion Irantzu Jua-
niz-i eta 17 urtez behei-
tikoen kategorian He-
goi Gonzalez gailendu
zen.

KIROLA | 37

MENDI LASTERKETAK � APIRILAREN 13AN

Ariznabarreta eta Sola garaile
Berako X. Mendi Maratoi Erdian

ESKUALDEKO 
KORRIKALARIAK
5 Joseba Larralde-Bera
43 Aitor Berra-Senpere
45 Asier Iparragirre-Arantza
49 Unai Plaza-Baztan
56 Julen Lizarraga-Leitza
57 Oskar Ariztimuño-Leitza
64 Julen Errandonea-Bera
65 Mikel Altadill-Leitza
70 Eric Etxegarai-Sara
73 Beñat Sein-Senpere
75 Xabier Etxegarai-Lesaka
78 Imanol Lukanbio-Arantza
83 Dani Etxeberria-Baztan
89 M.Angel Iñarrea-Baztan
90 Ibai Iturria-Bera
97 Joseba Elizagoien-Bertiz.
103 Joseba Lasarte-Bera
107 Dani Iparragirre-Arantza
119 Miguel Solano-Bera
123 Jabier Mikelperizena-Bera
128 Mikel Urtxegi-Igantzi
142 Beñat Seillan-Senpere
144 Iñaki Larrañaga-Bera
146 Jexux Elizalde-Baztan
155 Gaizka Gallardon-Etxalar
163 Gwendal Larqué-Bera
173 Jon Arangoa-Leitza
181 Ina Lasaga-Bera
186 Xanti Susperregi-Bera
187 Jon Oskariz-Baztan
199 Josema Huizi-Bera
206 Txus Unsion-Bera
224 JM Ugartemendia-Leitza
226 Joxe Mari Salgado-Bera
227 Xanti Lertxundi-Baztan
229 J.Ramon Pikabea-Bera
231 Tobi Ruiz-Bera
232 Gorka Bidegain-Doneztebe
237 Ander Bereau-Lesaka
246 Mattin Etxabide-Lesaka
249 Iker Gomez-Leitza
266 Guillermo Etxenike-Baztan
269 R. Irubetagoiena-Senpere
270 Eneko Andueza-Leitza
274 Pascal Larronde-Sara
279 Andoni Lasaga-Etxalar
282 Jabier Iparragirre-Arantza
291 T. Haroçarene-Senpere
299 Rafa Pombar-Bera
308 Patxi Urtxegi-Bertizarana
309 Asier Irazoki-Bera
310 Gerard Sein-Senpere
311 Xabi Garmendia-Bera
312 Eduardo Matxikote-Bera
335 Mikel Irigoien-Lesaka
346 J. Michel Goienetxe-Sara
347 Xabier Jaimerena-Baztan
348 Lander Arriola-Lesaka
355 Josu Juanena-Doneztebe
358 Alexis Reberg-Senpere
366 Antonio Rodriguez-Bera
385 Joseba Garcia-Sunbilla
389 Asier Etxeberria-Lesaka
393 Andrea Gouraud-Bera
394 Manuel Gouraud-Bera
398 Fco Antoni-Zugarramurdi
401 Mikel Garcia-Baztan
402 Cesar Sarratea-Baztan
432 Iban Etxarte-Baztan
436 Ttotte Jauregiberri-Senpere
451 Markel Etxebeste-Bera
466 Miguel Azkarraga-Baztan
474 Imanol Larrañga-Sara
481 Aide Txokarro-Bertizarana
486 Jone Zelaieta-Bera
487 Sergio Morate-Bera
489 Christian Ozkoidi-Senpere
513 R.Villadangos-Lesaka
521 Iñaki Iriarte-Igantzi

UTZITAKO ARGAZKIAK

Goitiko argazkian, Oier Ariznabarreta helmugaratzen eta probaren errekor berria egiten
(1:37:30). Erdian, Manttaleko partaideak eta proba bukatu zuten Berako bi
emakakumeak. Behean, gizon nahiz emakumezkoen podiumak.
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Erakusketak
DONAMARIA
Argazki zaharren
erakusketa
Maia tzaren 18an era-
bilera anitzeko gelan,
11:00etatik 13:30era.

ELIZONDO
Isilpean eta ilun tasu -
nean ezkutatuta atera -
tako argazkiak
Bi hilabetez Txokoto
ostatuan.

Ikastaroak
IGANTZI
Lorazaintza ikastaroa
Maiatzaren 3an goizez
Herriko Etxean.

DONAMARIA
Haurendako tailerrak
erabilera anitzeko gelan 
Maiatzaren 14an su-
kaldaritzaz (17:00).
Maiatzaren 15ean
bertze tailerrak (17:00).

Talo tailerra 
Maiatzaren 16an
19:00etan frontoian.

ELIZONDO
‘Nire zaletasuna
mikronegozio bihurtu’
Maia tzaren 6, 13, 20,
27 eta ekainaren 3an
948 567010 / sakana.ad
mon@cederna.es.

Maia tzaren 2an xaboia
ekologikoki egiteko tai-
lerra, 12:30ean.

Antzerkiak
DONAMARIA
‘Ondoko hilobiko tipoa’

Maiatzaren 17an
18:00etan Jauregian.

Solasaldiak
ELIZONDO
Liztor beltzari buruz
Maia tzaren 2an
11:00etan plazan.

Bertsoak
GOIZUETA

Txinoko festen barne
Maia tzaren 2an Zu-
biondon, 20:00etan.

Kontzertuak
IGANTZI
Udaberri On jaialdia
Maiatzaren 3an
AZ/DZ, Gose eta Bad
Sound System (23:00).

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

BERA
Institutuen kontzertua
Maiatzaren 7an fron -

toian 17:00etan.

Willis Drummond &
Joseba B. Lenoir
Maiatzaren 19an
Katakun.

GOIZUETA
Iruña abesbatza
Maiatzaren 10ean eli-
zan 12:00etan. 

SARA
Urrats gaua
Maiatzaren 10ean
gaztetxean.

ARANTZA
Kontzertuak Aterpean 
Maiatzaren 10ean Red

Rooster Rebelion eta
maiatzaren 17an Keu
Agirretxe, 22:30ean.

GOIZUETA
Kalera eta El Adhesivo
Maiatzaren 3n
00:00etan Bajeran.

Filmak
DONAMARIA
‘Gazta zati bat’
Maiatzaren 18an
19:00etan erabilera
anitzeko gelan.

SALDIAS
‘Josean’s Hileben’
Maiatzaren 16an
Otxon tan 21:00etan.

BERA
Emanaldi berezia
Maiatzaren 4an Ataun
of the dead eta Joxe-
an’s hil eben filmak es-
kainiko dituzte Gaz-
tetxean 18:00etan.

Ospakizunak
IGANTZI
Udaberriko bestak

Maiatzaren 1etik 4ra.

DONEZTEBE
Pintxo astea

Maiatzaren 1etik 4ra.

LEITZA
Jubilatuen eguna

Maiatzaren 4an.

Natur Bideen eguna

Maiatzaren 4an.

Leitzaldeko Eskolen
Topaketa

Maiatzaren 10ean.

LABAIEN
Elkartearen Eguna

Maiatzaren 10ean.

BERA
Gure Esku Dago Eguna

Maiatzaren 10ean.

SENPERE
Herri Urrats

Maiatzaren 11n.

ESKUALDEA | 2014.05
Kultur ekitaldi andana
eskualdean barna

Maiatzean sartuta, kultur ekital-
diak izanen dira han eta hemen.
Ha la nola, Igantzin Uda berriko
bestak, Donamarian kulturaldia
eta Sunbillan asteburu kulturala.

Ospakizunak

BEINTZA-LABAIEN | 2014.05.10
Labaiengo elkartearen eguna
ospatuko dute

Beintza-Labaienen hain maitea
den aizkora saioa izanen da egu-
neko lehen ekitaldia. Horrez gain,
bazkaria ere izanen da eta ondo-
tik mus txapelketa.

Ospakizunak

LEITZA | 2014.05.04
Natur Bideen Eguna eginen dute
igande honetan Plazaolan

Leitzako geltokian egin dute hi -
tzordua eta hainbat ekitaldi iza-
nen dira. Bertzeak bertze, ibilbi-
deak trenez, oinez, bizikletaz edo
zaldiz egiteko aukera. 

Ospakizunak

maiatzak 1 - 15

PROPOSAMENA
SENPERE
31 Mintza lelopean  
31. Herri Urrats besta 

Ipar Euskal Herriko
Ikastolen aldeko bes -
tak hainbat eta hainbat
lagun elkartuko ditu
maiatzaren 11n Senpe-
reko lakuaren inguru-
an. Aurtengo edizioa
31.a izanen da eta
 urtero bezala, haur,
gazte eta helduendako
hainbat ekitaldi presta-
tu dituzte eta ez da gi-
rorik faltako. Aurtengo
irabaziak Miarritzen 
lizeo bat egiteko balia-
tu nahi dituzte.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Astez Iruñean bizi eta
asteburuetan «go-

gotsu» herrira bueltatzen
da 20 urteko iturenda rra.
Lehen Hezkuntzako gra-
dua ari da ikasten eta
«udan ludotekan lanean»
ere aritzen da.  Denbora
librea  «inguru koekin ego-
teko  aprobetxatzen» sa-
iatzen da »planen bat ba-
dago hobe, edozertara
apunta tzen naiz!». Ber -
tsozalea ere bada, eta txi-
kitan ber tso eskolan ika-
sitakoari helduz, «orain-
dik tarteka bertso idatzi-
ak egiten ditut». Horre-
taz gain, afizioak maiz al-
datzen ditu «astero ideia
zoro berriak izaten ditut
eta afizioz aldatuz joaten
naiz: batean liburu irakur -
le, bertzean sukaldari...».
Bidaiatzea ere maite du
baina «horretarako, den-
bora eta dirua behar!»
Horregatik, «egun pasa
batekin ere» konforma -
tzen omen da. Iturengo
txokor ik  po l i tena
«Ameztia» da beretzat eta
mendia edo itsasoa na-
hiago duen galdetuta,«bi-
ak elkar tzen diren pai-
saia» omen da ederrena.
Etorkizunean «hezkun tza
mundu honetan gehiago
formatu nahiko nuke,
ahalik eta azkarren ber-
tan lan egiteko aukera
izateko» aipatu digu. 

«Ideia zoro berriak
izan eta afizioak
maiz aldatzen ditut»

Nire aukera

Ixiar BAZTERRIKA
Iturengo gaztea

DONAMARIA-GAZTELU
Kultur egunak

Maiatzaren 14-18.
GOIZUETA
Txino auzoko festak
Maiatzaren 2 eta 3an.

ORONOZ-MUGAIRI
Arkupeak elkartearen
besta berezia

Maiatzaren 15ean Ur-
gain jatetxean Erramun
Martikorenarekin.

Azokak
ELIZONDO
Bertako produktuak
Maiatzaren 3an.

Nekazaritzako Merkatu
Gardena

Maiatzaren 2an.

ITUREN
Merkatua
Maiatzaren 11n.

SUNBILLA
Artisau feria
Maiatzaren 18an.

Mendi ibilaldiak
BAZTAN
Mendigoizaleen irteerak
Maiatzaren 4an
Ariz kun-Eskiz-Ordoki,
08:00etan abiatuta.
Maiatzaren 11n
Amaiurtik Senperera,
07:00etan abiatuta.

DONAMARIA
Solaslagunen ateraldia
Maiatzaren 4an Gar-
mendiko buelta (10:00).

IGANTZI
Udaberriko bestetan
Maiatzaren 1ean ibilal-
di gidatua, 10:00etan
plazatik abiatuta.
Maiatzaren 2an haur
eta gurasoentzako ate-
raldia, 15:00etan.

ARANTZA
Mendi Itzulia
Maiatzaren 18an. 
Informazio gehiago:
www.menditzulia.com.

› 

Mendi eta Eskalada Kirolen Nafarroako Fede-
razioaren web orria da www.mendizmendi.com

ataria. www.mendinavarra.comwebgunetik ere ba-
du sarrera eta euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez eta
inge le sez Nafarroako mendi martxen eta bertzela-
ko ikastaroen berri ematen du, baita bakoitzean
on-line izena emateko aukera ere. Norbaitek Na-
farroako mendi martxetan izena eman nahi badu,
webgune honetan du aukera. Aurten, Arantza (maia -
tzak 18), Baztan (maia tzak 25), Lesaka (ekainak 15)
eta Aresoko mendi itzuliak (irailak 7) izanen dira es-
kualdean eginen direnak eta horietako batean par-
te hartu nahiko lukeenak www.mendizmendi.com-
en izanen luke aitzinetik izena emateko aukera. Eta
berdin, bertze itzuli eta mendiarekin lotuta eginen
diren ikastaroetan ere. www.mendinavarra.comata-
riak, berriz, mendizaletasunaren inguruko bertze
hainbat xehetasun eskaintzen ditu.

Kalean da Borrokan talde beratarraren azken
diska: Zuak. Berako Mik estudioan grabatua

eta nahastua izan da 2012ko irailetik 2013ko irai-
lera eta zazpi kantako lana atera dute: Orain, Ar-
migua, Noiz da gero, Gorputz, Idortea, Landareak
eta paretak eta Ezinaren garraiolariak. 90 hamar-
kadaren erdialdean sortu zen gaur egun boskote
den talde hau. 98an Museum bilduman parte har-
tu zuen, modu horretan diskografiari hasiera pa-
ratuz. 2002an lehendabiziko lan luzea argitaratu
zuen, Borrokan eta 2007ko irailean, berriz, Hitzez 
ulertu ezin dena omendu nahi nuke, Oraintxe!  dis-
ka kaleratu zuen. Gerora, bi urte eman zituen Be-
rako taldeak taula gainera igo gabe, baina berriz
lanari ekin eta Zuak diska izan da horren emaitza.
Mikel Lertxundi bateriajoleak, Joseba Lertxundi
abeslariak, Iñaki Iratzoki gitarristak, Ibai Gogortza
gitarrista, saxojole eta abeslariak eta Iñigo Telletxea
baxu-jotzaileak osatzen dute taldea.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

2014

Zuak

Musika

BORROKAN

Nafarroako martxetan 
online apuntatzeko

Internet

WWW.MENDIZMENDI.COM

Sukaldeko hodiez eta espiral deskiribilez mintzo 
dira orri hauek. Euskararen norabideaz pentsa -

tzeko angelu batzuk hartuta, zatika egindako be-
giratuak dira, adar anitzetan barreiatuak. Bidera -
ko apunteen forma dute gehienek, zer egin? dioen 
galderaren bueltan. Hiztun komunitatearen zuntze -
tan nahi dituzte testuok begiak jarri, bideak irado -
ki eta galderak pausatu. Nola goaz? Ez dago orain -
txe erraza galdera honi erantzuten. Diagnostiko
agonikoak, balorazio positiboak, behialako uste
handien erresakak, egindakoen legitimazioak, aurre -
rako pozak eta frustrazioen oldarrak nahasiegi da-
toz ur uharretan. Nora goaz? Desioetatik erantzu-
tea edo susmoetatik erantzutea, alde handiko ari-
ketak dira. Norabide lausoak marraztera gonbida -
tzen du mendeak. Eta norabide lauso horietan
amets zatiak doitzera, estrategia-kateak jostera.

Pamiela, 2014

Hiztupolisak

Liburua

JON SARASUA
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BERA. Agerra auzoan
pisua errentan emateko.
�608 586239.

ELIZONDO. Aparta-
mentua errentan emate-
ko. 2 logela, 2 komun,
garajeko marra eta igo-
gailuarekin. 3. solairuan.
Toki lasaian eta dena mo-
bleztatua. Ganbara ere
badu. �656 416047.

BERA. Altzateko Plazan
pisua errentan emateko.
Igogailuarekin, 3 logela,
egongela, sukalde zaba-
la eta berogailua. Guz -
tziz ekipatua. �665
716126/ 685 727560.
LESAKA. Herrigunean
apartamentua errentan
emateko, udaletxe au-
rrean. Guztiz berria. Su-
kaldea, egongela, komu-
na eta gela haundia di-
tu. Garajea nahi izanez
gero, aukeran. Prezioa:
300 euro. �636 255141.
DONEZTEBE. 2 logela-
ko pisu argitsua erren-
tan emateko. Prezioa:
350 euro. �667 334139
/ 618 834892.
LESAKA. Bittiria 26an 3
logelako pisua errentan
emateko. 85 m2ditu. Pre-
zioa: 450 euro. �609
693973.
LESAKA. 90 m2ko pisua
errentan emateko. Guz-
tiz egokitua eta hornitua.
3 logela, eguzkitsua, ga-
sa, berokuntza eta kali-
tateko leihoekin. Frontoi
ondoan. �670 754034.
LESAKA. Herri erdian pi-
su berria errentan ema-
teko. Oso argitsua, su-
kaldea, 2 logela, 2 bai-
nugela, egongela haun-

gela-sukaldea, logela 1,
komuna, trastelekua, ga-
rajea, berogailu instala-
zioa, igogailua. Moblez-
tatua. Fotocasan argaz-
kiak. 89.000 euro. �661
898970.
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 etxebizitza egiteko
moduko lokala salgai,
osorik edo zatika. Pre-
zio egokia. �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 auto-

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

DONEZTEBE. Zazpigu-
rutze auzoan pisua erren-
tan emateko. 1.go solai-
rua. 100 m2, 2 bainuge-
la, 3 logela, sukaldea eta
egongela. Igogailua eta
berogailua. 410 euro.
�615 756282.
ELIZONDO. Pisua erren-
tan eman edo saltzeko.
3 logela, sukaldea, tras-
telekua, komuna, janto-
kia eta 2 balkoi. �620
778953 (deitu 13:00-
14:30 edo gauez).

BERA. Bidasoa karrika
43 3b-n, 60m2ko moblez-
tatutako pisua errentan
emateko. 2 logela, jange -
la, komuna eta sukaldea
terrazarekin, trasteleku
itxia rekin eta gara je ko
marrarekin. Egokitua. 475
euro. �687 926414.
BERA. Itzea karrikan
apartamentua errentan
emateko. �609 973306.

rentzako aparkalekua.
350.000€ (prezio nego-
ziagarria). Deitu 19:00 -
etatik aurrera. �636
880115.

DONEZTEBE. 90m2ko
pisua salgai. 3 logela,
bainugela, sukalde-jan-
gela handia, egongela. 2
balkoi eta 35m2ko terra-
za obrako barbakoare-
kin. Bizitzera sartzeko
prest, leku ezinhobean.
Argitsua. �699 212421.

BERA. Ibaialde karrikan
70 m2ko pisua salgai. 2.
solairua, 3 alde kanpo-
kaldera, berogailua eta
igogailua. Eguzkitsua.
Prezio ona, negoziaga-
rria. �652 730155.

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.

ETXALAR. Borda bere
lur eremu eta baimena-
rek in  sa lga i .  � 661
121540.
ARESO. Sastizar base-
rri-landetxea salgai,
25.000 m2ko lur eremua-
rekin. �649 707584.

ORONOZ-MUGAIRI.
Etxe  berria eta polita  sal-
gai, urbanizazio priba-
tuan (igerilekua, padele-
ko zelaia, frontoia eta lo-
rategi komunitarioak). 3.
solairua (azkena). Egon-

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
1,315 € kiloa. (+0,040)

Zerramak:
0,730 €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: 6,10/6,70 
8-10 kilokoak: 4,80/5,50 

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(apirilaren 4tik 11ra bitarteko prezioak)
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dia eta balkoiarekin. Igo-
gailuarekin eta moblez-
tatua. �617 270869.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

BORTZIRIAK, MALE-
RREKA, BERTIZARA-
NA, BAZTAN. Konpon -
tzeko dagoen baserri edo
borda bat hartuko genu-
ke errentan, erosteko au-
kerarekin. Bikote gaztea
gara. �663 591776.

ETXEBIZITZAK
konpartitzeko

IRUÑEA. Pisua konparti -
tzeko neska bat behar
da. �948 580026/680
638994.

LURRAK/ORUBEAK
salgai

ETXALAR. 2.000m2ko
partzela salgai, etxebizi -
tza eraikitzeko lizentzia-
rekin. Elektrizitatea, ur
depositoa eta sanea-
mendu sareaz hornitua.
Prezio negoziagarria.
�636 113244 / 679
795051 / 696 754917.

LANA
eskariak

BERA. Emakume eus-
kalduna orduka lanean
ariko litzateke. �661
068368.

LANA
eskaintzak

BERA. Jatetxe batean
sukaldari laguntzailea be-
har da. �617 723475.

ZUGARRAMURDI. Ka -
ttalin jatetxean zerbitza-
ria behar da. Frantsesa
dakiena eta esperien -
tziarekin. �948 599146
/ 948 599009.

Neska edo mutiko ba-
ten bilanabil denda txiki 
bat irekitzeko asmoz
Baz tan-Bidasoaldean,
ideiak eta proposame-
nak entzuten ditut, har-

tara bien artean nego-
zioa muntatuko genuke,
turnoka aritzeko. em
prendedores1987@out
look.com. �638 524735.

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. �659
948926 / dianainiesta@
hotmail.com

SUNBILLA. Nire etxean
0-3 urte bitarteko hau-
rrak zaintzeko zerbitzua
eskaintzen dut.  �678
537607.

MOTORRAK
saldu

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

Pasquali traktorea sal-
gai. Gurdi trakzionatua,
rotabatorea eta karrama-
rroarekin (cultivador).
4.000 euro. Nahi izanez
gero, burdinazko bolke-
tedun gurdia opari. �645
013213.

Fahr markako mallado-
rasalgai. Prezio ona, ne-
goz iagar r ia .  � 659
230236.

2008ko Opel Combo
salgai, gasolioa garraia -
tzeko eta zerbitzatzeko
deposito eta mangera-
rekin. 90.000 kilometro
dauzka. �628 278825.

ANIMALIAK
salgai

BERA. Ahari bat salgai.
�948 630715.

DENETARIK
salerosketak

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

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xehe-
tua. �659 867287/ 699
461394.
ORONOZ.Egurra xehe-
tua salgai. Pagoa eta
hari tza. Etxera erama-
nen da. �676 242520.

Trikitixa berria salgai. 4
ahotsetakoa, profesio-
nala. Urdina. Si bemol
tonoa. �620 786277.

IRUN. Titularraren herio -
tzagatik taxi lizentzia sal-
gai. Saltzeko presa. �629
438753.

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.

TOKIKO GOBERNU
BATZORDEAREN 

AKORDIOA
–HIRIGINTZA–

Udaleko Tokiko Gobernu Ba-
tzordearen akordioa, 2014ko
apirilaren 1ekoa:  UE-LE-
KUEDERreko Urbani zazio
Proiektua hasiera batez ones-
tea.

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

Bera, 2014.04.14 

BEHIN-BEHINEKO 
ALKATEA,  

Jon Abril Olaetxea

urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€. Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,34€ko 13 edo 26 seilu. 

3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

Sunbillako URKI
BERTIZ GRAGI RE -
NAk urtea bete du
apirilaren 25ean.
Aunitz urtez Sun-
billako atau txi-
amatxi eta La-
baiengo amatxi-
ren partetik! 

Elko,Nevadako
KYLE OWSLEY
IGOAk 12 urte
bete ditu apirila-
ren 20an.
Zorionak Lesa -
kako familiaren
partetik. Muxu
haundi bat.

Berako AINHOA
DEL POZO RIO PE -
DREk urte bat
bete du apirilaren
22an. Zo rio nak
eta au nitz urtez
familiaren parte-
tik. Muxu potolo
bat.

Sunbillako JOKIN PETRIRENA eta
MARIKRUZ GOROSTERRAZUk apirilaren
26 eta 30ean urteak beteko dituzte.
Aunitz urtez familia guztiaren partetik
baina berexiki argazkiko 3 bitxitoen
partetik. Ongi pasa eguna osaba eta
amatxi eta afari goxo-goxoa prestatu
guri. Muxuak.

ETXAHUN OLAETXEA ZATOk 4 urte bete-
ko ditu maiatzaren 2an. Zorionak
Lesaka eta Berako familiaren partetik.
Muxu haundi bat.

Lesakako AIERT eta ELORRI AROTZENA
PORTUk 3 urte beteko dituzte maia -
tzaren 6an. Zorionak eta hiruna muxu
haundi familia osoaren eta bereziki
Orti eta Lexuri anai-arreben partetik.

PABLO OLAIZOLA ESPELOSIN
Urdazubiko aitatxik urteak bete ditu
apirilaren 18an. Aunitz urtez! Zure
familia eta berexiki Sunbillako biloba
Pablo Irazoki Olaizolaren partetik.
Tarta arras ona zen!!!

Berako LIDE SAL -
GADO IGUA RAN
gure etxeko prin -
tzesak iada 8
urte beteko ditu
maiatzaren 7an.
Zein ongi ospatu
behar dugun!

Urdazubiko
LOREA GOMEZ
GOIETXEk 5 uda-
berri beteko ditu
maiatzaren 4an.
Musu loretsuak
eta aunitz urtez
familiaren
 partetik! 

Berrobiko NAIA
ARANGUREN MEN -
DIOLAk 2 urte be -
teko ditu maia tza -
ren 11n. Au nitz
urtez prin tze sa
Lesakako familia-
ren partetik. Pres -
tatu berendua!

NAIA ARANGUREN MEN DIOLAk 2 urte
beteko ditu maiatzaren 11n. Zorionak
zuri, zorionak zuri...tatata. Muxu
handi bat Unai, Olaia eta Oihanen
partetik. 
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