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IRITZIA

Saioa Iraola bilgune feministako kidea

Duela hamar urte Emakumeen Mundu Martxak Leitzan egin 
zuen geldialdia eta aukera aprobetxatuz, Saioa Iraola Leitzako 
Bilgune Feministako kidea elkarrizketatu zuen TTipi-TTapak. 
Mugimendu feministak egindako lana nabarmendu zuen: «bizi 
garen jendarteak botere harreman hierarkikoetan du oinarria. 
Harreman hauen baitan sistema oso bat sortzen da; sistema 
ekonomiko, politiko zein soziala. Baina pixkanaka, eguneroko 
lanaren bitartez, emakumeok gure egoera aldatzen ari gara». 
Mundu Martxari begira «prekarietatearen gaia lantzen» ari 
zirela azaldu zuen: «eskualdean ordaindutako lana eskuratzeko 
emakumeok dauzkagun zailtasunak salatzeko eta emakumeok 
egiten ditugun zaintza lanak ikusarazi eta baloratzeko».

2010-03-04 · TTIPI-TTAPA · 513 zk.

ATZERA BEGIRA

Zenbakiak

Multzo bateko unitateak adierazteko ikurrak omen dira zenba-
kiak, neurtzeko balio dutenak. Izan ere, mundua zenbakitan 
neurtzen dela dirudi, eta gu ere zenbakiak garela. 2020a hasi 
denetik prekarietatearen erruz hil diren 14 langileak zenbaki 
bihurtu dira. Zenbakitan neurtzen ditugu ozeanoetan edo 
arantzadun hesietan gelditu direnak, gure herrian (isilduak izan 
arren) torturak jasandakoak, 
indarkeria matxistak erailda-
koak, errepideetako bihurgu-
neetan joandakoak, eta nola 
ez, 248 ohe hutsak. Baina, 
zenbakiak ikuspuntu baiko-
rretik ere begiratu daitezke. 
Martxo hasieran gaudenez, 
mugimendu feministak lortutako indarra azpimarratu nahi 
nuke, azken urteotako Emakumearen Nazioarteko Egu- 
neko mobilizazio erraldoiak zenbaki handi eta baikor bihurtu 
baitira. Aurten ez da grebarik eginen, baina emakume taldeek 
egitarau oparoak eta mobilizazio ugari prestatu dituzte; ez dago 
aitzakiarik kalera ez ateratzeko. Zenbakiez ari garela, hilaren 8an 
parte hartzeko deia eginen nuke, borrokaren isla diren zenba-
kiak handitu daitezen, baina inor ez dadin zenbaki huts bihurtu.  

«BORROKAREN ISLA 
DIREN ZENBAKIAK 
HANDITU DAITEZEN 
M8AN KALERA»

Lehen ere ikusi dut hau nonbait

Frantsesez dotore-dotore dejavu erraten diote. Bizitzaren 
gurpil zoroan lehenago ere bizitu dugun zerbait berriz bizitzen 
ari garela pentsatzea. Koronabirusaren aferak garai bateko A 
gripea ekarri dit gogora; Carlinhos Iturgaitz berriz ere PPn 
agintari; Juan Mari Atutxa ETBn bere kasa kalakan… Urteetan 
gibelera egiten dudan adina gaztetuko banintz sikiera!

EZPALA

AITOR AROTZENA ALBIZU

AITZIBER  
GOIENETXE BATIZ 
SOKATIRALARIA

Beti Gazte taldearekin eskualdeko ordezkaritza zabala izan da 
Irlandan munduko sokatira txapelketan. Ez hori bakarrik. 
Domina andanarekin itzuli dira etxera. Ane Gurrutxaga 
Errandonea eta Aitziber Goienetxe Batiz lesakarrek, erraterako, 
bosna domina irabazi dituzte: Beti Gazterekin hiru domina (bi 
emakumezkoetan eta bat talde mistoan) eta bi domina Euskal 
Herriko selekzioarekin (talde mistoan eta emakumezkoetan).

ANE GURRUTXAGA 
ERRANDONEA
SOKATIRALARIA

NABARMENTZEKOAK
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IRITZIA

KOLABORAZIOAK

Aitzurra erabiltzen ez dakigunok

Kezkatzeko modukoa da: 2005ean 4.748 nekazari eta 
abeltzainek egiten zuten lan Nafarroan, Landa Garapeneko, 
Toki Administrazioko eta Ingurumeneko departamendua-
ren arabera. 14 urteren ondotik, erdira jaitsi da zifra hori: 
2.437 bertzerik ez.

Bistan da lehen sektorea odolusten ari dela, baita gurean 
ere. Ezin banatzaileek ordaintzen dizkieten lau sosekin 
aitzinera segi, arre edo so egiteko tenorean daudela salatu 
dute nekazari eta abeltzainek berriki Iruñeko kaleetan 
egindako protestetan. Izan ere, orain 30 urteko prezioetan 
saltzen dituzte barazkiak, arrautzak, esnea. A ze paradoxa: 
bertzeoi jaten ematen digutenek ez dute euren burua 
elikatzeko adina diru irabazten.

Aitzurra erabiltzeko nahikoa lan dugunok, baina, jabetzen 
al gara horrek guziak erran nahi duenaz? Banago ezetz, 
errealitate hori aski hurbil izanagatik ere. Zifra horien 
gibelean ez baitago bakarrik elikagai goxoagoak ezin 
jatearen galera, arrasto ekologikoaren handitzea, prezioen 
saltsa edo lanpostuen deuseztatzea. Hori guzia ere badago, 
dudarik gabe, baina gure buruen jabe izateko aukera eta 
indarra ere galtzen ari garela erran nahi du, pertsona eta 
herri bezala. Bertzearen eskutik jan behar duena bertzearen 

menpe baitago: ezin 
preziorik erabaki, ezin 
prozesua kontrolatu, ezin 
nekazari eta abeltzainen 
jornala gainbegiratu, ezin 
janariaren kalitatea 
segurtatu, ezin kutsadura 
gutxitu, ezin gure paisaia 

zaindu, ezin ekoizpen molde batzuen alde egin, ezin azpiko 
dendan elikagai jakin batzuk eskuratu...

Bada horregatik urduritzeko moduko zifra iraulketa, 
sekulan eskuetan babarik izan ez dugun erosleak ere 
kezkatzeko gisakoa. Batzuen sakelak bete ahala, gainontze-
koon erabakitze ahalmena urritzen delako, menpekotasuna 
handitu. Nekazari eta abeltzainena zein erosleena. Eta bada 
horregatik, norberetik egiten ahal diren kontsumo ohitura 
eta keinuez gaindi, denon artean erantzun beharreko afera. 
Soka beraren bi muturrak bertzerik ez baikara, herrestan 
denak elkarrekin eramateko bidean.

MIREN RUBIO ITURRIA

«BATZUEN SAKELAK 
BETE AHALA, GAINON-
TZEKOON MENPEKOTA-
SUNA HANDITZEN DA»

Inauteriak eta emakumea 

Gure herrietako inote, ihote edo inauteriak pasa berriak 
diren honetan, «emakumez» mozorrotzeak joko handia 
ematen duela dirudi oraindik ere bazter guztietako ospaki-
zunetan. Modaz pasatzen ez den karakterizazioa izango da 
hau dudarik gabe!

Oraindik ere modaz pasatzen ez dena, ustez emakumeei 
lotutako rolak, estereotipoak, jarrerak, keinuak, izaerak... 
muturrera eramandako parodien bitartez erreproduzitzea. 
Inauterietan dena «libre» den honetan...

Kristautasunak ezarritako mugak eta arauak hain izango 
ziren zorrotz garai batean... hain izango ziren estuak bete 
beharreko kodigoak, ezen baraualdi gogor eta luzeei aurre 
egiteko inauteriak bezalako ospakizunek ia edozertarako 
lizentzia ematen baitzuten maskara eta zaku zaharren 
atzean ezkutatuta. Eta emakumez janzteak ere beti izan du 
nolabaiteko «morboa»! Etxekoandre umore pipertuen 
errepresentazioak, ipuinetako printzesa pinpirin edo 
axalekoak, sorgin zahar mutur beltz, zimurtu eta sudurrean 
karexdunak,... atso zaharrak bai, eta nola ez, gona motxeko 
neskame edo erizainak. 

Gure ohiturek, gure esaerek, gure pentsaerak,... gu egiten 
gaituzte, herri bezala garen modukoak. Hain pluralak, hain 

«modernoak»,... hain 
parekideak garela sinistuta 
gauden honetan, gure 
ohiturak ere gure bizimo-
dura eta gaur egun defen-
datzen ditugun balioetara 
egokitzeko ahalegin bat ez 
ote genuke egin behar? 

Umorea baztertu gabe, inauteriek eta gainerako festek ere 
ezin ote lukete berdintasun eta errespetu horren isla izan?

Edo aizue, ez ote gara agian gure aniztasunaren koloreak 
ikusteko hainbesteraino gai!? Ez ote gara pentsatzen dugun 
bezain «modernoak» eta parekideak izango? 

Gure inguruko inauterietan, etxez etxe eskean ibiltzen 
ziren mutil gazte eta ezkongabeei, emakume ausart batzuk 
orain dela urte batzuk hasi zitzaizkien, baina oraingo 
honetan eskubide berdinen eskean. Gaur egun, inork ezin 
die festa hauetan parte hartzea zalantzan jarri, nahiz eta 
pertsonaia nagusietan oraindik ere beren burua agertzea 
kosta egiten zaien! Zahagi dantzetan hasiak dira emaku-
meak agertzen, joaldunetan ere bai... behar duten lekuaren 
nagusi lotsarik gabe izaten... ahalduntzen, jabetzen.

Orain martxoaren 8a datorkigu eta errebindikazioz 
betetako egunak biziko ditugu aurten ere. Eta inauteriak 
pasatuko dira, dena «libre» dela sinistuz pasatuko ere! Baina 
gure bizitzako erronkak ez dira pasatuko gainditu beharre-
koak gainditzen ez ditugun artean. Eta gainditu beharreko 
ataka hauek ez gaituzte guk nahi bezain aske edo «libre» 
egiten. Denen artean errazagoa izanen da! Ez badirudi ere, 
horrenbeste daukagu egiteko… 

AINHOA ANSA ZUGARRAMURDI

«GAINDITU BEHA- 
RREKO ATAKEK EZ 
GAITUZTE GUK NAHI 
BEZAIN ASKE EGITEN»
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Nor da Alazne Untxalo?
Bertsoak, panderoa eta esku-
lanak zaletasun dituen ema-
kumea.   
Bertsotarako afizioa nondik heldu 
zaizu?
Etxetik, amatxik bertso zaha-
rrak kantatzen zizkidan eta 
aitarekin bertso saioetara joa-
ten nintzen. 
Noiz hasi zinen bertso eskolan?
Iturenen bertso eskola sortu 
zenean hamabi urte inguru 
izanen nituen. Jende aitzinean 
lehenbizikoz, Lekarozko ins-
titutuan kantatu nuen. Iker 
Gorosterrazu bertan zen eta 
lau oinak emanda aritu ginen. 
Zertan aldatu zaizkizu jendaurre-
ko sentsazioak ordutik?
Sentsazioak aldatu diren arren, 
ia beti izaten dut tentsio pun-

tu bat, eguna eta saioaren 
arabera aldartea ezberdina da 
eta.  
Azken aldian Nafarroako Talde-
kako Bertso Txapelketan zabil-
tzate...
Lehenbiziko edizioan parte 
hartu nuen eta egia erran es-
perientzia bikaina izan zen. 
Aurten parte hartzen dudan 
laugarren aldia da. 
Zer du Bardoakek bereizgarri?
Taldean izaki oholtzan eta 
oholtzatik kanpo babestuago 
sentitzen naiz.
Taldekideen harremana nolakoa 
da?
Bi urtero antzeko taldea el-
kartu gara, kantuan normalki 
Amaia Elizagoien, Iker eta 
Egoitz Gorosterrazu eta ni 
aritzen gara eta bertso-eskolan 

dauden edo ibili ziren lagunek 
betetzen dituzte antolatzaile 
lanak. Primeran pasatzen dugu.
Martxoan finalaurrekoa jokatuko 
duzue Goizuetan... Zer espero 
duzue?
Bigarren fasera  pasa gara eta 
konten gaude. 
Zer eman dizu bertsolaritzak? 
Bertsolaritzak lagun aunitz 
eman dizkit, momentu polit 
ugari. Bertsotan eta bertsoa-
rekin gozatu egiten dut, baino 
orduak eskaini behar zaizkio. 

Astero pare bat egunez joaten 
naiz bertso-eskolara. 
Bertsolari bat?
Kantaera, ikuskera, freskura 
eta sensibilitatearen arabera... 
Txapelketak edo plazak dituzu 
nahiago?
Itxuraz bakarkako txapelketak 
galtzaile aunitz eta irabazle 
bakarra duen arren, motibazioz 
betetzen nau, lantzeko eta 
fintzeko balio du.Txapelketa 
ez da saio bat, hori prestatze-
ko egin duzun bidea ere bada. 

ALAZNE UNTXALO ERREGERENA ITUREN

«Txapelketek 
motibazioz betetzen 
naute»

11 GALDERA LABUR
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948 63 54 58

IRITZIA

Lesakan kontuz! 
Kamioi-gidaria ihesi

JEXUX AIZPURUA BARANDIARAN IRUN

Otsailaren 13a; goizeko hamarrak dira. 
Txirrindulari bat Irundik irten da eta, 
Lesakan barna, Agiñako aldapari heldu 
dio lasai-lasai trafiko handirik ez 
baitago. Abiatu eta berehalaxe, bi kartel 
handi daude, lehendabizikoa euskaraz 
eta aurrerago beste bat gaztelaniaz, 
gidariek txirrindulariak errespeta 
ditzaten adieraziz. Bidea ez da oso 
zabala. Aroztegia ere inguruan da.

Halako batean, kamioi handi bat 
azaldu da goitik beheraka errepide 
guztia hartuz. Abaila moteldu ordez, 
berean jarraitu du. Txirrindularia, 
ikaraturik, baztertu da erabat, baina 
kamioia, inolako arretarik gabe, berean 
datorrela ikusirik, di-da batean bide 
bazterrean geratu da, badaezpada ere. 
Berdin dio, kamioiak, ez ikusiarena egin 
eta bide guztia hartuz gainera datorkio. 
Orduan, kamioak jota bota ez dezan, 
txirrindularia bide bazterreko zulora 
doa bizikleta eta guzti hankaz gora. 
Kamioak comosino aurrera jarraitu du. 
Txirrindularia altxatu da eta, nola edo 
hala, keinu zorrotza egin dio  gidariari. 
Guztia alferrik; ez du inolaz ere gelditze-
ko asmorik.

Egur-garraioan ibiltzen den butano-
koloreko kamioia da; erremolke bikoi-
tzekoa. Dirudienez, zura zerrategian 
hustu du eta firin-faran doa mundua 
berea balitz bezala. 

Goitik behera zetorren beste txirrindu-
lari bat kezkatu da egoera ikusita; 
zorionez, txirrindularia onik da, baina 
kamioiaren muturra aurrez aurre ikusi 
duenean, jauzi egitea beste aukerarik ez 
du izan, kamioizale axolagabea dela 

medio. Arnasa hartu eta Oteizaren 
eskulturaren bila jarraitu du gorantz.

Pirinioak zaharrak ezinez

J.J. PELLEJERO GOÑI

Astelehena, otsaila, ordu biak eta 
hemeretzi gradu Zubirin, bere honetan 
bazkaltzeko bi lagunekin gelditu naiz. 
Bata Aezkoako bihotzekoa, bertzea 
A-15ak zeharkatzen duen aranekoa; 
biak erretiraturik, biak abeltzain eta 
tokiko eta lurralde honetako erakundee-
tako kargudun izanak.

Gure solasbidea herri ttikietako 
populazio galtzeaz dugu. Herri ttikien 
hustea aspalditik heldu delako ideiare-
kin hirurok bat gatoz. Baina hondarreko 
hogei urte hauetan nabarmenagoa 
agertu da. Eta gainbehera horretan 
nekazalgoaren murrizpenak zerikusi 
handia izan du. Batez ere errentagarrita-
sun faltagatik. Alabaina, deigarria da 
nire bazkalkideen alderdietako errepide 
azpiegitura eta industrialdeak diferen-
teak izanik, herri ttikien huste prozesua 
antzekoa izan dela.

Nire bi solaskideek seme-alabak dituz-
te, eta denak Iruñerrian bizi dira. Inork 
ez du nekazalgoan segitu nahi izan. Are 
gehiago, gurasoek ez dute segitzea nahi 
izan. Pirinioetan banaz bertzeko errenta 
32.455 euro/etxeko da; Nafarroan, 
33.100 euro. Ez da alde handirik. Baina, 
bai, bada. Zer kostu du iruindar batek 
aukeran dituen zerbitzuak eskuratzeko? 
Zalantzarik gabe, Ariako edo Oderitzeko 
batek baino guttiago. Hala ere, errenta-
ren gaineko zergan kostu hori ez da 
islatzen. Beraz, zerga berberak ordain-
duta, zerbitzu berberak eskuratzeko 
herri ttikietako jendeak bere sakelatik 
tiratu behar du.

Pirinioak eta Larraun historikoki 
nekazarien eremuak izan dira, eta 
Nafarroako oinordetzaren tradizioari 
jarraikiz, etxe bakoitzean nagusi bat 
gelditzen zen eta hark familia egin eta 
etxaldea bizirik irauteko ardura zuen. 
Hala ere, gure iduriko, nekazalgoaren 
jarduera ez da soluziobidea herrien 
huste prozesu horretan, baina nekazari-
rik gabe ez dago soluziorik. Dudarik 
gabe, errepide azpiegitura, industrial-
deak, zerbitzu publikoak... beharrez-
koak dira, eta komunikazioko teknolo-
gia berriak ezinbestekoak; ekimen 
pribatuak ere bai. Baina funtsezkoena 
da isuria geldiaraztea eta biderik 
laburrena nekazariei bere lanean 
segitzen laguntzea da. Bertzenaz, orain 
arte gertatzen aritu denak segituko du: 
nekazariak erretiratu, gazteak lekutu eta 
etxeak hustuko dira. Hortaz, –hiru 
lagunak ados gaude– husten ari diren 
alderdietako nekazarientzat, nolabaite-
ko errenta osagarri bat, edo antzeko 
laguntza bat, indarrean paratu beharko 
litzateke lehenbailehen. Ez bere jardue-
raren errentari laguntzeko, NPB (Neka-
zaritza Politika Bateratua) horretarako 
baitago. Bertan bizitzeko eta bizitzeaga-
tik baizik. Nagusi gazteak eta familiak 
izan daitezen eta euren –gure– inguru-
mena zaindu eta kudea dezaten. 
Denbora arroaka galdu da solasean eta 
zenbait herritan buelta ezin emateko 
puntuan geundeke. Beraz premia 
handia da, bertze hainbat alorretan egin 
den bezala, ekimen eraginkorrak 
martxan paratzeko; hau da, Nafarroako 
zein Estatuko aurrekontuetan diru askiz 
hornitzeko. Hori egin ezean, erran 
zaharrak –egokituta– dioena gerta liteke: 
gaztea ez egonez eta zaharrak ezinez 
doaz egitekoak deseginez.

IRAKURLEAK MINTZO
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ERREPORTAJEA

G. PIKABEA
2018ko eta 2019ko martxoaren 
8ko grebek izandako erantzun 
arrakastatsua gogoan, aurten 
ere ez da etxean gelditzeko 
aitzakiarik izanen, udalek, gi-
zarte zerbitzuek eta emakume 
taldeek hainbat ekitaldi eta 

mobilizazio prestatu baitituz-
te igande honetan izanen den 
Emakumearen Nazioarteko 
Egunaren bueltan. 

Euskal Herriko Mugimendu 
Feminista kontent dago azken 
bi urteotako grebek «milaka 
emakumeren inplikazioa bul-

tzatu dutelako». Aurten, ordea, 
ez du lanuzterako deialdirik 
egin, «eta gure aldetik ezintasun 
bat dagoela ikusarazi nahi izan 
dute batzuek». Baina horri 
erantzunez, «ozen eta argi» utzi 
dute ez daudela geldirik, «ai-
tzinean» daudela eta emaku-

meen borrokak eta aldarrika-
penek ez dutela etenik: «Bo-
rroka feminista beharrezkoa 
da, gaur duela urtebete bezala». 

Oraindik ere zer egina bada-
goela sinetsita daude: «jendar-
te eredu hau bizigaitza da 
pertsona gehienontzat, batez 
ere emakume eta genero disi-
denteontzat, eta jasanezina 
planetarentzat». Hala, «eredu 
neoliberalak baztertu» eta 
«emakumeen autoantolaketa-
ren» eta «komunitate feminis-
ta konprometituta eta antifa-
xista eraikitzearen» aldeko 
mezua luzatu dute. Bide ho-
rretan, igandean, Antolatu 
indarrak, batu borroka femi-
nistara lelopean karrikara ate-
ratzeko deia egin dute. 

Greba deialdirik gabe ere 
karrikak betetzeko prest
Igande honetan izanen den Emakumearen Nazioarteko Egunaren harira, hainbat ekintza eta 
mobilizazio antolatu dituzte eskualdean barna. Mugimendu feministak, bere aldetik, 
antolaketarako eta borrokarako deia egin du

Martxoak 6, ortziralea 

• Arantza: Elkarretaratzea 
12 :00e tan  p lazan  e ta 
19:00etan Bizitza erdigunera: 
denboraren erabilera eta 
zaintzak hitzaldia, liburutegian.

• Bera: Elkarretaratzea 
12:55ean kiroldegi aitzinean.

• Areso: Pontxarekin ipuin 
berdin ipuin kontaketa, 
17:00etan udaletxean.

• Doneztebe: Bakarrizketak 
Firin Farandula antzerki tai-
lerraren eskutik, 18:00etan 
zineman. 19:30ean Emakume 
arrunta zazpi hilabetez bizi-
kletan, Hego Ameriketan, 
solasaldia, liburutegian.

• Elizondo: Alazne Untxalo 
eta Saioa Alkaizarekin bertso 
afaria gaztetxean.

Martxoak 7, larunbata

• Aniz: Emaztekien bazkaria. 
Bazkalondoan, Jaione akor-
deoilariarekin dantzaldia.

• Bera: Autodefentsa pertso-
nala ikastaroa, 17:00etan.

• Ezkurra: Berdintasunari 
kolorez kanta tailerra, 3 eta12 
u r t e  b i t a r t e k o e n t z a t , 
17:00etan ludotekan.

• Goizueta: Munduko ema-
kumeak helduentzako ipuin 
k o n t a k e t a  m u s i k a t u a 
17:00etan.

• Arano: Denborak ahaztuta-
koak helduentzako ipuin 
k o n t a k e t a  m u s i k a t u a 
20:00etan Maisuenean. Ondo-
tik emakumeen afaria.

• Lesaka: Emakumeen afaria.
• Ituren: Emakumeen afaria.

Martxoak 8, igandea

• Igantzi: Bortzirietako Ema-
kumeen Mendi  I tzul ia, 
09:00etan udaletxe ataritik 
abiatuta. 13:00etan toki 
berean elkarretaratzea, 
13:15ean triki-salda poteoa 
eta 14:00etan bazkaria.

• Lesaka: kafe tertulia plazan, 
10:00etan eta Lesakako ema-
kumeen kontuak hizpide. 
Ondotik, lerro-dantza ema-
kume taldearekin dantza 
tailerra, jokoak, kalejira...  

• Baztan: Saretze feminista: 
Lekaroztik 11:00etan abia-
tuta Elizondoko plazaraino. 
12:00etan, Elizondoko pla-
zatik abiatuta manifestazioa.

• Doneztebe: Poteo feminis-
ta 11:30ean eliz ataritik abia-

tuta; 14:00etan bazkari auto-
gestionatua; ondotik tribial 
feminista eta 17:00etan 
manifestazioa. 19:30ean Libre 
zu, libre ni musikala, zineman.

• Leitza: Kalejira musikatua, 
11:30ean plazatik abiatuta. 
12:00etan Zirkulo atarian 
elkarretaratzea. 14:30ean 
emakumeen bazkaria eta 
ondotik bazkaloste girotua. 
20:00etan emakumeen elkar-
gunea Torrean.

• Bera: Lila katea, 12:00etan 
Altzateko plazatik abiatuta. 

• Etxalar: trikipoteoa 12:00etan 
eta elkarretaratzea 13:00etan.

• Areso: pelikula eta solasal-
dia, 18:00etan udaletxean. 
Gauean, emakumeen afari 
autogestionatua Pake Tokin.

Martxoak 9, astelehena

• Bera:  Chavela  f i lma, 
18:00etan Beralandetan.

Martxoak 10, asteartea

• Leitza: Herri kirolak eta Ber-
dintasuna kirolean antzerkiak, 
18:30ean jantokian.

Martxoak 12, ortzeguna

• Leitza: Moio liburuaz sola-
saldia, 18:30ean liburutegian.

Martxoak 13, ortziralea

• Leitza: Benetako emakumeek 
kurbak dituzte filma eta sola-
saldia Atekabeltzen, 18:00etan. 

Egitarau zabala M8aren bueltan
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ERREPORTAJEA

Mª JESUS BELARRA AROZAMENA 
DONAMARIA-DONEZTEBE, 1944

«Betitik etxeko lanetan eta 
haurrak hazten» ibilia da eta 
ez du penarik etxetik kanpo 
aritu ez delako. Are gehiago, 
umeei hainbertze dedikatuta 
«kontent» dago «ume onak» 
dituelako. Halere, garbi du 
«egiten dugun lana ez dela ez 
ikusarazia, ezta baloratua ere; 
aunitzetan etxekoak ere ez dira 
konturatzen, dena egina harra-
patzen baitute». Lan aunitz 
egina da baina sosik jaso gabe: 
«senarrak kobratzen duena-
rekin bizi naiz eta nire partea 
ere gustura jasoko nuke».

«Etxean egiten dugun 
lana ez da ikusarazia»

LURDES OTXOTEKO TELLETXEA 
LESAKA-ARANTZA, 1957

«Ezkondu arte Lesakan haurrak 
zaintzen» aritu zen eta «21 urte-
rekin baserrira ezkondu» zene-
tik hantxe aritu da lanean: 
«etxeko eta baserriko lanetan, 
haurrak zaintzen... Lehen base-
rrian lana izaten zenez, emaku- 
me aunitz ezkonduta etxean 
gelditzen ziren». Baina etxean 
egindako lana «ez dela batere 
baloratua» uste du, «beti lan 
eta lan eta ikusten ez den lana». 
Geroztik egoera «aunitz hobe-
tu» dela dio, «orain emakumea 
bai lanera baita noranahi ere 
lasaiago ateratzen da». 

«Beti lan eta lan eta 
ikusten ez den lana»

TERE ARRAIAGO BARBERIA 
ARESO-LEITZA, 1944

«Ezkondu aurretik Berastegiko 
paper-fabrikan eta Donostiako 
hotel batean, eta ezkondu 
ondotik etxeko lanetan eta hiru 
seme-alabak hazten» ibilia da. 
«Beste lanik ez izanda etxeko 
lanetan gustura» aritu izan dela 
kontatu digu, eta «momentu 
hartan ez genuen pentsatzen 
egiten genuena baloratua zen 
edo ez». Baina «gaixotuta edo 
beste edozein arrazoirengatik 
egiten ez genuenean ingurukoek 
nabaritzen» zutela azaldu digu. 
Gaur egun, emakumeen egoe-
ra «onerako» aldatu dela dio.

«Emakumeen egoera 
onerako aldatu da»

MARI JOSE ETXARRI BALDA 
GAINTZA-ARANO, 1953

Gaztea zela «izeba-osabekin 
supermerkatu batean eta bi 
urtez neskame» ibili zen eta 22 
urterekin ezkondu zenetik etxea 
izan du lanbide. Urteotan «etxe-
ko lanetan, lur-sailetan, bara-
tzean, seme-alabak zaintzen, 
bilobak zaintzen, igande eta 
jaiegunetan herriko tabernan 
laguntzen... denetarik pixka 
bat» aritu eta aritzen dela dio.  
Bere hitzetan, etxekoen aldetik 
bere lana «asko baloratua» da, 
baina azpimarratu duenez, 
«ekonomikoki ez dago batere 
baloratua».

«Ekonomikoki ez dago 
batere baloratua»

MARI ELEN IRIGOIEN IRIGOIEN 
ERRATZU, 1956

«Ez gara bertze langileak 
bezala kontsideratuak»

«Nire adineko gehienak beza-
la, etxean gelditutakoa» dela 
dio. «Ezkondu nintzenetik etxe-
ko lanetara eta nekazaritzara» 
dedikatutakoa da, zaintza lane-
tan ere aunitz egindakoa: «sena-
rraren gurasoak, nire ama, lau 
umeak, anaia... zaintzea toka-
tu zait». Baina egin eta egiten 
duten guztiarekin etxeko lane-
tan aritzen diren emakumezkoen 
lana «etxetik kanpo ez dela aski 
baloratua» uste du: «instituzioen 
aldetik lotsagarria iruditzen zait 
ez garelako etxetik kanpo ari 
diren bertze langileak bezala 
kontsideratuak».

SAMARA TAZON DAVILA 
SARTAGUDA-LEGASA, 1997

Duela lau urte, ama izan zene-
tik «etxeko lanetan, 4 eta 3 
urteko alaben zaintzan, aitagi- 
narrebari laguntzen...» aritzen 
da. Kexu da «etxeko lanetan 
aritzen garenon lana ez delako 
guk nahi bezala baloratua: ez 
dugu deus kobratzen eta guta-
ko aunitzek egiten duguna gabe 
ez genuke jatekoa garaiz edu-
kiko, ez genuke arropa garbi-
rik izanen eta horrela hainbat 
adibide». Gobernuko ordezka- 
riei luzatu die mezua: «ez dugu 
ordainsaririk jasotzen eta euren 
aldetik gehiago baloratuak 
sentitzea gustatuko litzaiguke».

«Guk egiten dugun lana 
ez da baloratua»

ENGRAXI URRIZA ZUBITUR 
UITZI-ZUBIETA, 1934

«Etxe barreneko eta kanpoko 
lanetan, umeak zaintzen...» 
ordaindu gabeko lan asko egin-
dakoa da. «Oraingo emakumez- 
koek baino sakrifizio gehiago 
egiten genuen eta bizitza zer 
den ikasi dugu». Noiz edo noiz 
«Iruñeko jatetxe batean edo 
inauterietan bazkaria presta-
tzen» aritu izan bada ere, harro 
dio orokorrean etxeko lanetara 
dedikatu dela. Hori bai, onartu 
digu lan horren truk «laguntza 
pixka bat» behar litzatekeela, 
baina mesfidati mintzo da poli-
tikariez: «laguntza eman baino 
lehen kendu egiten dute». 

«Sakrifizio gehiago 
egiten genituen lehen»

PILI OTEIZA BIKONDOA 
IRURITA-ELIZONDO, 1972

«Senarra eta biok hala eraba-
ki genuelako» gaur egun etxe-
ko lanez arduratzen da, «11 
eta 7 urteko haurrez eta etxe-
ko martxaz». «Zorte oneko» 
sentitzen da «nire haurrekin 
egoteko aukera dudalako, 
nahiago dudalako nire haurren 
hazieraz ni neu arduratu, kan-
poan lan eginda horretarako 
bertze norbait hartu eta ira-
bazten dudan soldataren zati 
bat bertze bati eman baino». 
Baina argi utzi du egiten duten 
lana «aldika gogorra» izanda 
ere, «batzuen aldetik ez dela 
behar bezala aintzat hartua». 

«Batzuek ez dute gure 
lana aintzat hartzen»

Zer diote soldatarik gabeko lanetan ari direnek?



10 ttipi-ttapa | 753 zk. | 2020-03-05

ELKARRIZKETA

G. PIKABEA BERA
Ez erran inoiz eginen ez du-
zunik. Horixe erakutsi dio bizi- 
tzak Nerea Sorondo Maritore- 
nari (Bera, 1987). Ez zuen 
egundaino esperoko herri 
kiroletarako afiziorik izan ez, 
lagunartean probatzeagatik 
probatu eta hainbertze gusta-
tuko zitzaionik, hala lotzerai-
no eta barrenak hala eskatze-
raino. Baina horrela izan da. 

2008an arpanean hasi bazen 
hasi, geroztik ibilbide ederra 
osatzen ari da: arpanean Amaia 
Gartziarekin Nafarroako txa-
pela hiru aldiz (2011n, 2013an 
eta 2014an), Euskal Herrikoa 
bi aldiz (2012an eta 2013an) 
eta Nafarroako txapelketa mis-
toa bi aldiz (2014an Xabier 
Urrutiarekin eta 2016an Jose-
txo Barberenarekin) irabazi 
ditu. Azken aldian, ordea, aiz-
kora eskuan kolpea han eta 
kolpea hemen dabil. Sasoiko 
dagoenaren seinale dira bere 
emaitzak: Urrezko Kopa egin 
den lau edizioetatik bitan ira-
bazi du (2018an eta 2019an), 
Euskal Herriko Txapelketaren 
bi edizioetan nagusitu da 
(2018an eta 2019an) eta Urrez-
ko Aizkoran hiru aldiz txapela 
jantzi du (2017an, 2018an eta 
2019an). Zortzigarrena izanen 
du helburu larunbatean, mar-
txoak 7, Azpeitian (Gipuzkoa) 
jokatuko den Urrezko Aizkora 
Txapelketako finalean.
Nondik heldu zaizu herri kirole-
tarako afizioa? 
Kasualitatez izan zen. Oihan 
Larretxea ezaguna dugu eta 

bere bitartez kuadrillako lau-
-sei lagunek arpanean proba-
tzea erabaki genuen. Halaxe 
hurbildu ginen herri kirolen 
mundura, kirolerako afizio 
handirik izan gabe. Behin pro-
batuta gustatu zitzaidan eta 
11 urte beranduago hemen 
segitzen dugu, gainera, gero 
eta gehiago gozatuz. Arpanean 
hasi ginen eta hortik aitzinera 
denetarik probatu dugu: txin-

gak, ingudea, harri-altxatzea, 
aizkora... Noizbait txapelke-
taren batean edo bertzeren 
batean ere parte hartu izan 
dut, neska gutti izanda jendea 
behar zelako.
Noiz eta nola eman zenuen pla-
zarako pausoa? 
Herri kirolean hasi eta hurren-
go urtean izan zen. Arpanean 
aritzeko hagitz jende gutti 
zegoela ikusita parte hartzea 

pentsatu genuen. Uste baino 
hobeki moldatu ginen eta se-
gitzeko gogoz gelditu ginen. 
Geroztik txapel saila jantzi ditu-
zu... 
Bai, 2011n jantzi nuen lehen-
biziko txapela arpanean, Amaia 
Gartziarekin Nafarroako Ar-
pana Txapelketa irabazita. 
Irabaztea kosta zitzaigun bai-
na kontent gelditu ginen.
Zazpina txapel aizkoran eta arpa- 
nean... Horien artean bada baten 
bat bertzeak baino bereziagoa? 
Bai, bi dira bereziak; 2013an 
Amaia Gartzia eta biok Elizon-
don, etxetik hurbil, Euskal 
Herriko Arpana Txapelketa 
bigarren aldiz irabaztea bere-
zia izan zen; eta 2018an Usur-
bilen Euskal Herriko Aizkora 
Txapelketa irabazi nuenekoa 
ere hala izan zen. Emakumez-
koen lehenbiziko aizkora txa-
pelketa izan zen eta irabaztea 
pozgarria izan zen. 
Asteburu honetan bertze txapel 
bat jantz dezakezu, Urrezko Aiz-
korakoa. Nola ikusten duzu zure 
burua? 
Ongi, erritmo onean ari naiz 
eta irabazteko aukera izan 
dezakedala pentsatzeak ilusioa 
egiten dit. 
Faboritotzat duzu zeure burua? 
Bertzeek hala diote baina ez 
dakit... Ez da erraza izanen. 
Maika [Ariztegi] eta Irati [As-
tondoa] ere prestatzen ari dira, 
eta joko ona dute. Nik indar 
gehiago izanen dut, baina 
bertze biak ez dira nekatzen, 
atletak dira eta ikusiko dugu 
zer gertatzen den, ez baita aski 
etxean ongi aritzea, plazan ere 
erakutsi behar da. Egunean 
bertan nerbioak kontrolatzen 
jakiteak eta egur onak tokatzeak 
ere badu zerikusia.
Nolako entrenamenduak egiten 
dituzu? 
Normalean aizkoran urte osoan 
aritzen naiz, txapelketen ga-
raian astean hiru aldiz eta 
bertzela, bi aldiz, batzuetan 
gehixeago eta bertzetan gu- 
ttixeago. Urte osoan hiru txa-
pelketa ofizial izaten ditugu, 
garai honetan Urrezko Aizko-
ra Txapelketa, udan Euskal 
Herriko Txapelketa eta aben-

«Herri kiroletan neskak 
oraindik ez gara gure 
gorenera ailegatu»
NEREA SORONDO MARITORENA  BERAKO AIZKOLARIA

2008an arpana probatu zuenetik herri kirolei lotuta dabil Berako gaztea. Larunbat honetan 
jokatuko den Urrezko Aizkora Txapelketako finalean bertze txapel bat janztea izanen du helburu

Zure burua hitz guttitan: 
Alaia, langilea eta esker 
onekoa.
Kirolari bat? Donato Larre-
txea.
Plaza bat? Donostiako 
Trinitate Plaza.
Kirol bat? Aizkora.
Herri kirola ez den bertze 
kirol bat? Pilota.
Kirolean maniarik? Aitzi-
neko egunean zer jan dudan 
eta zenbat orduz deskantsatu dudan kontuan izaten dut...
Besta ala kirola? Orain kirola.
Besta egunez ala gauez? Bietan ere gustura.
Asteburuetarako planik gustuena? Lagunartean afal-
du edo egon eta algara batzuk egin. Edozein plan ona da 
kuadrilla ona baldin bada.
Apustuak bai ala ez? Bai. Kirolari on baten ibilbidean 
apustu bat egitea beharrezkoa dela iruditzen zait.
Nori botako zenioke gustura desafioa? Ez dakit... Nik 
desafioa bota eta etortzen denaren esperoan egon behar-
ko nukeela pentsatzen dut. Noizbait aizkora apusturen bat 
jokatzeak ilusioa eginen lidake baina badakit horren gibe-
letik zenbateko lana dagoen eta oraindik bederen ez nago 
prest.

Nerea Sorondo Trinitate plazan.

Motzean
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duan Urrezko Kopa eta horrek 
beti sasoian egotea eskatzen 
du. Hortik aparte, cardiofit, 
spinning edota mendira buel-
ta batzuk egiten ditut, sasoian 
egoteko. 
Oronoz-Mugairiko Gure Kirolen 
Klubean egiten dituzu entrena-
menduak, ezta? 
Bai, Patxi Larretxearekin. He-
rri kirolen eskola horrek ireki 
zigun atea. Gaur egun, 20 bat 
gazte biltzen gara, denak ez 
gara ez maila berean ez kirol 
berean ari, baina denak elka-
rrekin ibiltzen gara, eta elkarri 
laguntzen diogu. Kuadrilla 
polita gara eta horrek ere se-
gitzeko gogoa sortzen dit. 
Aunitz lagundu digu, zaila da 
laguntzarik gabe herri kirole-
tan hastea. Argi dut nire eko-
nomiarekin ez nintzatekeela 
aizkolari izanen, kirol garestia 
baita.
Zer eman dizu kirol bakoitzak? 
Arpanak taldean lan egiteko 
eta honaino ailegatzeko bidea 
irekitzeko aukera eskaini dit. 
Aizkorak, berriz, indibidualki 

zein kirolaria naizen eta no-
raino ailegatzen ahal naizen 
sinesten erakutsi dit. Aunitze-
tan gu gara geure buruari mu-
gak paratzen dizkiogunak, eta 
nire kasuan, horixe egiten nion 
nire buruari. Aizkorak, ordea, 
neure buruarengan konfiantza 
handia eman dit.
Zer erran zizuten etxean herri 
kiroletan hasi zinenean ? 
Sekula ez didate trabarik para- 
tu. Arpanean hastea ongi iru-
ditu zitzaien baina aitortu 
behar dut aizkorarekin arris-
ku gehixeago ikusten dutela. 
Gainera, gehiago sufritzen 
dudala badakite. Baina onar-
tzen dute, gustatzen zaidala-
ko.
Aizkorak kirol gogorraren fama 
du...  

Bai, gogorra da, baina gustu-
koa denean errazagoa da. 
Hasieran, entrenamendu egun 
batetik bertzera errekuperatzea 
kostatzen zitzaidan. Nekea 
sumatzen nuen. Orain, bizka-
rra pixka bat nekatzen bazait 
ere, ohitu naizela erranen nuke. 
Aizkoran ari zara buru-belarri. 
Arpana txapelketetan parte har-
tzeko asmorik baduzu?
Ez nuke nahi, nahiko lan iza-
ten baitut aizkorarekin. Egia 
da gero eta guttiago direla eta 
igual jendea beharko dela txa-
pelketak aitzinera ateratzeko, 
baina orain arpana ez da nire 
lehentasunetako bat. Aizkora 
eta arpana bi kirol diferente 
dira eta batean hasteko bertzea 
pixka bat utzi beharko nuke 
eta ez dut hori nahi. Gainera, 

deus entrenatu gabe plazara 
ateratzea ez zait gustatzen. 
Nola ikusten dituzu emakumez-
koak herri kiroletan? 
Batzuk bagara, baina aunitz-
-aunitz ere ez. Aizkoran, adi-
bidez, Euskal Herrian aunitz 
jota zortzi izanen gara eta 
gehixeago aritzen garenak lau 
bat. Hortaz, gazteak eta batez 
ere neskak animatuko nituzke 
herri kiroletan aritzeko. 
Gizonezkoen parekoa izanen da 
inoiz emakumezkoen herri kiro-
la?
Nahiago nuke hala balitz! Bai-
na gibeletik lan handia egin 
behar da eta zaila ikusten dut 
hori lortzea.   
Aurtengo urteari begira zein hel-
buru dituzu?
Martxa honetan segitzea gus-
tatuko litzaidake eta nire den-
borak hobetzen saiatu nahi 
nuke. Oraindik bidea irekitzen 
ari gara eta nik uste neskak ez 
garela gure gorenera ailegatu. 
Konfiantza hartzen ari gara 
eta ea gehiago agertzen diren. 
Txapelketetan parte hartzeaz 
gain, erakustaldietan ere ibiltzen 
zara...
Bai. Ez dakit moda kontua den 
edo zer, baina udalek herri 
kiroletan aritzeko neskak es-
katzen dituzte eta aukera hori 
aprobetxatzen ari gara. Jen-
dearen aldetik erantzun ona 
ikusi dugu. 
Nola ikusten duzu herri kirolen 
etorkizuna?
Etorkizuna izanen duela pen-
tsatu nahi dut baina segida 
izatea nahi badugu jende gaz-
tea behar da. Bertzetik, herri 
kirolen egoerak goiti-beheitiak 
izaten ditu eta gaur egun, ga-
rai batean baino diru guttiago 
mugitzen du; ekonomikoki ez 
da batere baloratua. Herri ba-
tzuetan herri kiroletarako 
afizioa finkatua dute eta es-
kertzekoa da gure alde egiten 
duten apustua. Baina oroko-
rrean, herri kirola gure kultu-
ra izanda ere eta herri kirola-
ri bezala bertakoek aunitz 
baloratzen bagaituzte ere, ez 
da gure kulturaren parte diren 
bertze arlo batzuk bezain nor-
malizatua edo ezaguna.  

Nerea Sorondo Maritorenak aizkora du kirolik maiteena. TTIPI-TTAPA

«AIZKORA EZ DA 
BERTZE ALOR 
BATZUK BEZAIN 
NORMALIZATUA»

«AIZKORAK NEURE 
BURUARENGAN 
KONFIANTZA 
HANDIA EMAN DIT»
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TTIPI-TTAPA
Agintaldi hasieratik, herriko 
mugikortasuna hobetu nahian 
ari da lanean Udala. Abenduan 
aurkezpen ekitaldi bat egin 
zen eta dagoeneko herritarre-
kin batera lan taldea lanean 
ari da. Mukixuko zubi ingurua 
da herriko puntu beltzetako 
bat eta konponbide integra-
lari ekin aitzinetik, behin-behi-
neko eta urgentziazko neurria 
hartzea erabaki du Udalak.

Herriko Etxeak jakinarazi 
duenez, «denok dakigun mo-
duan, Mukixu inguru hori, 
Julio Caro Baroja pasealekua-
ren hasiera, puntu beltza da. 
Ricardo Baroja Eskola eta Haur 
Eskola daude bertan. Kalearen 
bi aldeetan aparkalekuak dau-
de eta oinezkoentzat toki arris-
kutsua gertatzen da, espaloi-
rik ez dagoelako. Arriskua 
etengabea da, eskola orduetan 

zer erranik ez, baina baita 
bertze edozein unetan ere».

Zonalde horrek erantzun eta 
konponbide integral bat behar 
duela kontziente da Udala, 
mugikortasun plan orokorra-
ren barnean, «baina hau ga-
ratu bitartean, urgentziazko 
neurri bat hartzea erabaki du. 
Errekara ematen duten apar-
kalekuak kenduko ditugu eta 
oinezkoentzako pasabide bat 
eginen dugu, eskolarako iris-
garritasuna bederen erraztuz». 

Oinezkoentzako pasabide 
honen ondoan kotxeak lerroan 
uzteko aparkaleku batzuk iza-
tea ere aztertuko dute. Ezin-
duentzako bi plazak ere bertze 
aldera mugituko dira. Udala-
ren oharrak dioenez, «oinez-
koentzako herri atseginagoa 
eta seguruagoa eraikitzeko 
asmoz, neurri hauek ulertuko 
dituzuelakoan gaude»

Mukixuko zubi 
aldean oinezkoek 
bidea izanen dute
Erreka aldera dauden aparkalekuak kenduko dituzte, 
behin-behineko neurri bezala

BERA

Toki Onako ikasle eta irakasleak Ginebrako CERNen atarian. UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Toki Ona institutuko Batxile-
rreko Fisika eta Kimikako bi-
garren mailako 17 ikasle, bi 
irakasleen laguntzaz, Ginebran 
(Suitza) egon dira otsailaren 
6tik 9ra CERNen bisitaldia 
egiten.

CERN (Conseil Européen pour 
la Recherche Nucléaire) mun-
duko ikerketa zentro handie-
netakoa da. Bertan munduko 
partikulen azeleragailu indar-
tsuena dute, LHC, 27 kilome-
troko perimetroa duena, lu-
rrazpian 100 metroko sako-
neran. Ikasleek interes han-
diarekin aditu zituzten bertan 

lan egiten duten zientzilarien 
azalpenak: zer egiten duten, 
nola lan egiten duten, zerta-
rako... Bisitaren ondoren es-
perimentatzeko tartea ere izan 
zuten “laino ganbara” eraikiz.

Bidaia aprobetxatuz Nazio 
Batuen Erakundeko eraikina 
ezagutzeko aukera izan zuten, 
baita Ginebrako karriketan 
barna ibiltzeko ere.

Bidaia interesgarria izan da 
eta zeinek daki, akaso hemen-
dik urte batzuetara, aurten 
bisitan joan dena bertan lanean 
aurkituko dugu! Polita izanen 
litzateke azalpenak euskaraz 
entzun ahal izatea.          

Toki Onako ikasleek munduko partikulen 
azeleragailu indartsuena ezagutu dute
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BERA

TTIPI-TTAPA
Euskal Herriko Txistulari El-
kartearen batzarra aitzakia 
hartuta, Txistu Eguna ospa-
tuko da martxoaren 14an. 
Ekitaldiak dena den, bezpe-
ratik hasiko dira. Hilaren 13an, 
ortziralean, 18:30ean Kultur 
Etxean txistu kontzertua es-
kainiko du Donostiako uda-
laren txistulari taldeak, Bera-
ko abesbatzaren, Gure Txokoa 
dantzari taldearen eta Isidoro 
Fagoaga Musika Eskolako txis-
tu ikasleen laguntzarekin.

Larunbatean, 09:15ean goiz 
deia joko dute txistulariek, 

Altzateko plazatik abiatuta, 
karrikaz karrika. 10:00etan 
Euskal Herriko Txistulari El-
kartearen batzarra eginen dute 
Kultur Etxean. 12:30ean, Josu 
Goia zena gogoan, Alkate soi-
nua joko dute bere etxearen 
atarian. 13:00etan kontzertua 
eskainiko dute Herriko Etxeko 
Plazan eta 14:30ean bazkaria 
izanen dute Zubiondo jate-
txean.

Musika kontuekin segituz, 
egun berean, martxoaren 14an, 
Urruñako Kantauri abesbatzak 
kontzertua eskainiko du 
20:00etan hasita Kultur Etxean.

Txistu Eguna 
antolatu dute 
martxoaren 14rako
Euskal Herriko Txistulari Elkartearen batzarra eginen dute eta 
bezperan ere kontzertua eskainiko dute

70 haur Zuhaitzaren Egunean
70 haur baino gehiagok hartu zuten parte, gurasoekin batera, 
Berako Ehiza eta Arrantza Elkarteak eta Manttalek otsailaren 
15ean antolatutako Zuhaitz Egunean. Landaketa Meaka eta 
Santa Barbara gailurraren arteko igoeran egin zen, eta 40 
haritz inguru landatu zituzten.  

UTZITAKO ARGAZKIA

Ekhiñe Zapiain txapeldun Abra sariketan
Ekhiñe Zapiain Arlegi herritarrak, bertsolari gazteentzako 
antolaturiko Abra Sariketa irabazi zuen otsailaren 14an 
Algortan. Albe Algortako bertso eskolak antolatzen duen 
bat-bateko sariketako finalean Euskal Herri osoko sei 
bertsolari aritu ziren kantuan eta Berakoa nagusitu zen.

UTZITAKO ARGAZKIASagardo Eguna ospatuko dute 
martxoaren 14an Mendikon. 
13:30ean autobusa doan iza-
nen da, 14:30ean bazkaria 
sagardotegian eta musika Bel-
fast taldearekin. 20:30etik 
aitzinera herrian segituko du 
bestak. Bazkaria eta autobu-
saren prezioa 38 eurokoa da.

Sagardo Eguna 
martxoaren 14an 
Mendikon

Joseba Irazokik bere musika 
ibilbidea eta musikari lanbideaz 
solasaldia, musikarekin tarte-
katua, eskainiko du martxoaren 
11n, asteazkenean, 19:00etan 
Beralandetan. Bortzirietako 
Euskara Mankomunitateak eta 
Berako Kultur Batzordeak an-
tolatu dute emanaldia.

Joseba Irazokirekin 
musika eta solasa 
hilaren 11n



14 ttipi-ttapa | 753 zk. | 2020-03-05

LESAKA

Herriko txirulariak Nafarroako topaketan
Uxue Biurrarena, Naiara Ubiria, Onintze Iparragirre, Janire 
Otxandorena, Leire Ariztegi, Maddi Zubieta, Aroia Ordoki, 
Naia Apeztegia eta Saraih Alzugarai Musika Eskolako 
zeharkako txirulako ikasleek, Olatz Rojo irakaslearekin 
Nafarroako Flauta-jotzaileen IX. Topaketan parte hartu zuten.

UTZITAKO ARGAZKIAAITOR AROTZENA
Sorginxulo Kultur-Bilgunearen 
logotipoa sortzeko lehiaketa 
eginen da, Udalak deituta. 
Proposamenak aurkezteko 
azken eguna martxoaren 13a, 
ortziralea izanen da eta 13:00 
arte aurkez daitezke Herriko 
Etxean. Irudi irabazlearen 
egileak Harriondoan eginen 
diren ekitaldiez gozatzeko 
bonoa jasoko du.

Logotipoa sortzea da helbu-
rua, beraz, zertarako den kon-
tutan hartuz, gaia norberak 
nahi duena izan daiteke. Aur-
kezten diren lanak jatorrizkoak 

eta argitaratu gabeak izan 
behar dira. Parte-hartzaileak 
Lesakan jaioak edo bertan 
erroldatutako pertsonak izanen 
dira eta bakoitzak nahi adina 
lan aurkezten ahal ditu, gisa 
honetako lehiaketetan ohikoa 
den sistema erabiliz. 

Kultur-Bilguneak erabakiko 
du irabazlea, eta haren eraba-
kia apelaezina izanen da. Uda-
la jabetuko da lan sarituaz eta 
bertzeak itzuliko dira. 

Sorginxulo Kultur-Bilgunea-
ren hurrengo bilera larunbat 
honetan, martxoak 7, eginen 
dute Harriondoan, 09:30ean.

Sorginxulo kultur 
bilguneak logotipo 
lehiaketa deitu du 
Martxoaren 13ra bitarte aurkez daitezke lanak eta irabazleak  
Harriondoako urteko ekitaldiez gozatzeko bonoa izanen du

Kasino jatetxea saritu dute Iruñean
Nafarroako Gastronomia Akademiak bere urteko saria eman 
zion otsailaren 17an Iruñeko Baluarten El Molino de Urdaniz 
jatetxeko David Yarnozi. Errekonozimendu berezia, berriz, 
lehen aldiz emandakoa, Kasino jatetxearentzat izan da. 
Berriki hildako Josefina Sagardiaren seme-alabek jaso zuten.

NAFARROAKO GASTRONOMIA AKADEMIANafarroako haur eta gaztetxo 
kantari jaialdietako bat mar-
txoaren 14an, 18:00etan eginen 
dute Harriondoan eta eskual-
deko kantariek abestuko dute. 
Biharamunean, Paddington 2 
filma ikusgai paratuko dute 
Kultur Etxean eskolako eta 
ikastolako guraso elkarteek.

Nafarroako haur eta 
gaztetxo kantariak 
martxoaren 14an

Artedrama; Dejabu eta Axut! 
antzerki taldeen eskutik, Ximun 
Fuchs-ek zuzendutako Zaldi 
urdina antzezlana taularatuko 
dute martxoaren 7an, larun-
batean, 19:00etan Harriondoan. 
Sarrera 8 euro gostako da eta 
Telletxean, Xagun eta Turismo 
Bulegoan eskura daiteke.

'Zaldi urdina'    
ikusgai Harriondoan 
larunbatean
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ETXALAR

IRUNE ELIZAGOIEN
Martxoko hondarreko larun-
batean, hilaren 28an, Anjel 
Marizkurrenak antolatutako 
kantu bazkaria izanen dute 
Etxalarko Bentan. Aitor Men-
diluzek, Menditarrak eta Beñat 
Mitxelenak alaituko dute mahai 
ingurua. 13:00etan ongietorria 

egin ondotik, 14:00etan baz-
kaltzeko bilduko dira. 

Txartelak Etxalarko Bentara 
bertaratuz edo telefonoz dei-
tuta eskura daitezke, 45 euro-
tan (kantu zaharren liburua 
nahi duenak bortz euro or-
dainduz eskuratu ahal izanen 
du).

Bidasoko herrien 
kantu bazkaria 
Etxalarko Bentan
Kantu zaharren bazkarirako txartelak eskuragarri daude 
dagoeneko 45 eurotan

Ikasleek Zuhaitzaren Eguna ospatu dute
Otsailaren 14an zuhaitzak landatzera joan ziren Lizaietatik 
goiti dagoen Arrikaztara. Eguraldi zoragarria lagun ikasle, 
guraso eta irakasleak giro onean aritu ziren lanean. Urtero 
bezala, lanean hasi aitzinetik, Joxe Angelen jarraibideak 
entzun zituzten. Lanak bukatuta, Lizaietan bazkaldu zuten.

LANDAGAIN ESKOLA

Otsailaren 16an Buenos Ai-
resko Colon antzokian, ia 3.000 
lagunen aitzinean eskaini zuen 
kontzertua Carlos Nuñezen 
taldeak. Ameriketako antzoki 
ezagunetakoa izanik, kontent 
itzuli da Itsaso Elizagoien, 
trikitixa jotzeko ohorea izan 
duelako.

Itsaso Elizagoien  
Argentinan izan da 
otsailean

Orain dela pare bat aste, he-
rriko plaza inguruan izaten 
diren trafiko arazoak saihes-
teko asmoz, Udalak hainbat 
zutoin paratu zituen. Horri 
esker herritar eta bisitariek 
autoak bertan aparkatzea ga-
larazi eta segurtasuna berma-
tu nahi izan du. 

Plaza inguruan  
zutoinak paratu 
dituzte

Giro onean joan dira inauteriak
Otsailaren 20tik 25era ospatu zituzten inauteriak. Ortzegun 
Gizen Egunean etxeko ttikienek izan zuten protagonismoa, 
igandean kinto bazkariak ziren eta astelehenean, berriz, 
herriko gazteak baserriz baserri ibili ziren. Herritarrek 
asteartearekin eman zioten akabera inauteriei. 

LANDAGAIN, ITZIAR MENDIKOA, ANA INDABURU ETA AXUN ELIZALDE
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IGANTZI

TTIPI-TTAPA
Bortzirietako Oinarrizko Gi-
zarte Zerbitzuen Mankomu-
nitateak, Nafarroako Berdin-
tasun Institutuak lagunduta 
antolatutako Bortzirietako 
Emakumeen XI. Mendi Itzulia 
Igantzin eginen dute martxoa-
ren 8an, Emakumearen Na-

zioarteko Egunean hain zuzen.  
Igande goizeko 9etan udale-
txetik aterako dira; 13:00etan 
elkarretaratzea eginen dute 
udaletxe parean, 13:15ean 
triki-salda poteoa eta 14:00etan 
bazkaria Igantzin (Prezioa: 20 
euro). Izen emateko azken 
eguna martxoaren 4a izanen 

da. Horretarako, 948 635036 
telefonora deitu behar da. Du-
txatzeko aukera ere eskainiko 
dute.

Joan den urtean, Lesakan 
hartu zuen Mendi Itzuliaren 
antolaketaren lekukoa Joxepa 
Etxeberriak. 

Emakumeen XI. 
Mendi Itzulia 
herrian eginen dute
Martxoaren 8an, igandean 09:00etan abiatuko dira 
udaletxetik eta elkarretaratzea eta bazkaria ere izanen dute

Giro ederra izan da inauterietan
Eguraldia lagun, ederki joan dira aurten ere inauteriak. 
Ortziralean Berrizaun, Frain, Sarrola eta Latsaga inguruetan 
ibili ziren gazteak eta larunbatean Irisarri, Estongonaga, 
Elutseta, Unanu eta Piedade auzoetan. Haurrek merienda, 
musika eta diskofesta ere izan zuten.

OSKAR TXOPERENA

Munduko sokatira txapelketan bikain
Maria Yanci eta Oskar Telletxea dominekin bueltatu dira 
Irlandako Munduko sokatira txapelketatik. Oskarrek 
brontzezkoa lortu du 600 kiloko kategorian. Mariarentzat 
lehen aldia zen eta Beti Gazterekin nahiz Euskal Herriarekin 
23 urtez beheitikoan zilarrezko domina bana lortu du.

UTZITAKO ARGAZKIA

Joan den urtean hartu zuten antolaketaren lekukoa Igantziko emakumeek. A.AROTZENA
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ARANTZA

NEREA ALZURI
Otsailaren 14an, Ekaitza El-
kartean egindako batzarrean,  
hurrengo bi urteetan izanen 
den zuzendaritza batzordeko 
kideen berri eman zuten baz-
kideek emandako botoak kon-
tatu ondotik. Eta otsailaren 
21ean orain arte batzordean 
izan diren Edurne Iparragirre, 
Juanjo Alzuri, Rakel Arotzena, 
Jon Jorajuria, Jaime Iturria, 
Dabid Iturria, Ana Maeztu, 
Markel Jorajuria, Estitxu Ipa-
rragirre, Koldobike Gorostiza 
eta Maider Etxaguek lekukoa 
pasatu zieten juntakide berriei. 

Ardurak ere banatu zituzten: 
Jon Alzuri lehendakaria izanen 
da, Ander Almandoz lehen-
dakariordea, Natalia Goñi 
idazkaria, diruzainak Olatz 
Irigoien eta Gotzon Arenas, 
bodegeroak Julen Oteiza eta 
Ruth Bertiz , mantentze-lanez 
Aintzane Iturria eta Mikel Al-
zuri arduratuko dira eta Ander 
Almandoz euskara batzorde-
ko ordezkaria izanen da. 

Udaberriko ekimena bi ur-
tetik behin maiatzean izaten 
den mendi itzulia izanen dute 
eta hori antolatzen hasiko dira 
hurrengo bileran. 

Jon Altzuri da 
Ekaitza Elkarteko 
lehendakaria
Ondoko bi urteetan Ekaitza Elkarteko zuzendaritza batzordea 
osatuko duten ordezkariak izendatu eta karguak banatu dituzte

TTIPI-TTAPA
TTipi-TTapa aldizkaria hartzen 
duten harpidedunen datuak 
eguneratzen hasiko da agudo 
TTipi-TTapa. Hori izanen da 
ondoko egunetan eta asteetan 
TTipi-TTapatik eginen duten 
deiaren helburua. 

Bide batez, TTipi-TTapari la-
guntzeko aukeraren berri ja-
soko dute. TTipi-TTapa interes 
sozialeko proiektu izendatua 
da eta Mecna zigilua du. Hala, 
diruz laguntzen dutenek Kul-
tur Mezenasgoaren Foru Le-
gean aurreikusita dauden 
zerga-pizgarriez profitatzeko 

aukera dute. Hau da, TTipi-TTa-
pari urtean 50 euroko ekarpe-
na eginda, errenta aitorpenean 
%80a desgrabatzen da, hau 
da, 40 euro itzultzen dira. 

Horrekin bat egiten dutenek 
hamabortzero etxean jasoko 
dute TTipi-TTapa, baita Ttipi-
-Txartela ere eta honi esker 
eskualdeko komertzioetan 
deskontuak izanen dituzte. 
Hamabortzero egiten diren 
zozketetan eta tarteka egiten 
diren zozketa berezietan ere 
parte hartzeko aukera izanen 
dute, TTipi-TTapari lagundu 
bidenabar.

Harpidedunen datuak eguneratuko ditu 
TTipi-TTapak ondoko egunetan

Udalaren deialdiari erantzunez, 
Aientsa eta Eguzkialdeko 15 
auzotar bildu ziren otsailaren 
21eko bileran. Artikutzako mu-
gan nekazaritzako azpiegiturak 
hobetzeko 45.000 euro bide-
ratuko ditu Nafarroako Gober-
nuak eta auzotarren beharrak 
bildu zituzten udal ordezkariek. 

Udalak Artikutzako 
Plana hizpide izan 
du herritarrekin

Urteroko hitzorduari hutsik 
egin gabe, aurten gazteek Her-
naniko Otsuenea sagardote-
gira antolatu dute ateraldia.
Martxoaren 28rako zehaztu 
dute eguna eta joan nahi du-
tenek txartelak herriko osta-
tuetan erosteko aukera izanen 
dute.

Sagardotegira 
irteera martxoaren 
28an

Ekitaldiak martxoaren 8aren bueltan
Martxoaren 8an, Emakumearen Nazioarteko Eguna dela eta, 
ekitaldiak antolatu dituzte. Ortzirale honetan, martxoak 6, 
12:00etan elkarretaratzea eginen da plazan. Eta egun berean, 
19:00etan hitzaldia izanen da Idoia Lekuren eskutik liburutegian 
edo Baskulan. Zainketa izanen dute solasaldian hizpide.. 

ARTXIBOA
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TTIPI-TTAPA
Inauteri giro bikaina izan da 
aurten ere. Lesakan, Frainda-
rrak erratzak bizkar gainean 
astinduz baserriz baserri ibili 
ziren astelehenean eguzkipean 
eta asteartean euripean, jan- 
edan artean dantzan eta kan-
tan. Eguberri Egunean zendu 
zen Joxe Angel Zubiria oroitu 
dute 50. urteurrenean. Maddi 
Ane Txoperenaren hitzak eta 
Xabier Maritxalarren doinua 
uztartuz, bertso hunkigarriak 
eskaini zizkioten: zure bizipo-
za zure alaitasunez, zein ederra 
den Lesaka, zure bihotz ona 
gure oin ta eskuetan, dantzan 

ari da taupaka. Asteleheneko 
bazkarian ehun bat lagun bil-
du ziren.

Bezperan, 65 bat zakuzahar 
ibili ziren Lesakako karriketan, 
musika bandaren laguntzare-
kin. Beran, berriz, inude eta 
artzaiek hartu zuten protago-
nismoa. 66 bikote atera ziren 
goizean, gazteak gehienak, 
baina bazkalondoko ateraldian 
beteranoak ere elkartu ziren. 

Astelehen goizean, karrozak 
eta mozorroak joan ziren Be-
rako baserrietara eskean eta 
eguerdi partean, Berako nahiz 
Lesakako karriketan ibili ziren, 
giro ederrean.

50. urteurrena 
ospatu dute 
Fraindarrek
Inauterietako igandean, Beran inude eta artzainen 66 bikote 
eta Lesakan 65 bat zakuzahar atera ziren karrikaz karrika

Fraindarrak taldeak 50. urteurrena ospatu zuen eta inoiz baino lagun gehiago bildu ziren. Joxe Angel Zubiria gogoan izan zuten, bertso hunkigarrien bidez. AITOR AROTZENA

Zakuzaharrek bere ohiko ibilbidea osatu zuten Lesakako karriketan. AITOR AROTZENA

Inude eta artzaiak Berako Herriko Etxeko plazan egindako geldialdian. UTZITAKOA

Zingar-arrautze eskean inauterietako astelehenean Berako Balkezenean. UTZITAKOA

BORTZIRIAK
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SUNBILLA

MAIDER PETRIRENA
Sunbillako abesbatzak bere 
bigarren kontzertua eskaini 
zuen otsailaren 22an, larunbat 
arratsean, elizan. Guztira ha-

malau kanta abestu zituzten: 
Ama birgina doloretakoari, 
Irten Ezazu, Ave Maria, Kyrie, 
O Bella Mia Speranza, Txar-
mangarria, Txakolin, Bili-bi-

li, Zeruan eder ilargia, Hegoak, 
Itsasoa, Siya Lobola,  Elurra 
mara-mara eta akitzeko, Akhu-
tula kantua abestu eta dan-
tzatu zuten. 

Eskertza
Aurkezpen ttiki bat egin zuten 
eta gonbidapena zabaldu abes-
batzan parte hartu nahi duten 
guztiei. Udalari, Felix Txope-
rena organu-jotzaileari eta 
zuzendaritza lanetan ari den 
Isabel Lacarri ere eskerrak 
eman zizkieten. Beraien la-
guntzarik gabe ezin izanen 
zen kontzertu hori eskaini. 

Bigarren emanaldi 
bikaina eskaini du 
herriko abesbatzak
Isabel Lacar zuzendariaren eta Felix Txoperena 
organu-jotzailearen lana eskertu zuten abeslariek

Sunbillako abesbatzak emanaldi ederra eskaini zuen otsailaren 22an elizan. MAIDER PETRIRENA

MAIDER PETRIRENA

Martxoaren 8an Sunbillako 
Arkupeak elkarteko bazkideek 
beraien besta ospatuko dute. 
Larunbatean goizeko 10etako 
mezaren ondotik Ariztigain 
Kanpinean mus txapelketa 
jokatuko dute eta eguerdian 
bazkari eder batekin ospatu-
ko dute beraien eguna.

Herriko Arkupeak 
elkartekoen 
bazkaria

Otsailaren 3tik 7ra bitarte Na-
farroako Haur eta Lehen Hez-
kuntzan aurreinskripzioa 
egiteko epea zabalik izan zu-
ten. Sunbillako ikastetxeari 
dagokionez, 2020-2021 ikas-
turtean sei neska-mutiko ha-
siko dira 3 urteko gelan, esko-
lako ibilbideari hasiera emanez.

Sei neska-mutiko 
hasiko dira hiru 
urteko gelan

Nafarroako Gobernuak bul-
tzatutako gosari osasuntsua-
ren aldeko kanpaina hilaren 
2an jarri dute martxan. Hau 
dela eta, Haur Hezkuntzako 
eta Lehen Hezkuntzako ikas-
leei, astearte, ortzegun eta 
ortziraletan fruta emanen 
diete eskolan.

Fruta kanpaina 
martxoaren 2an 
abiatu da

Herriko pilotariak 
Malerrekako 
txapelketan ederki

Malerrekako pilota 
txapelketan, alebin nesketan 
Nahia Bertiz Babazek finala 
irabazi zion Iraide Iriarte 
Petrirenari. Nahia Bertizek 
infantil mailako finala ere 
jokatu zuen Uxue Ilarregiren 
kontra. Xuban Jauregi 
Gartxitorena, Ibai Petrirena 
Gorosterrazu, Ibai Maritxalar 
Ibarra, Xanti Jimenez 
Etcheverry eta Aimar Bertiz 
Babazek ere txapelketa 
honetan parte hartu dute eta 
oroigarria eskuratzera agertu 
ziren Doneztebera.

English Week hizkuntza mur-
gilketarako programan Male-
rrekako eskola ttikietako 5 eta 
6. mailako ikasleak ari dira 
parte hartzen. Horien artean 
Sunbillako 16 ikasle 5. maila-
tik eta 7 ikasle 6. mailatik Le-
karozera joatekoak ziren mar-
txoaren 2tik 6ra bitarte. 

English Week 
programan parte 
hartzen ari dira
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DONEZTEBE

MARGA ERDOZAIN
Emakumearen Nazioarteko 
Eguna ospatu eta aldarrika-
penez bizitzeko hainbat eki-
men izanen dira aste honetan.

Ortziralean, martxoak 6,  
18:00etan zineman, Firin Fa-
randula antzerki tailerraren 
eskutik bakarrizketak izanen 
dituzte. 19:30ean, berriz, Itziar 
Muñoz elizondoarrak gogoe-
ta-bizipena-solasaldia eskai-
niko du liburutegian: Emaku-
me arrunta, zazpi hilabetez, 
bizikletaz, Hego Ameriketan 
zehar.

Igandean, berriz, martxoak 
8, eskualdeko indar feministek 
elkarlanean, 14:30ean, bazka-
ri autogestionatuta eta17:00e-
tan, manifestazioa antolatu 
dituzte eta ondotik, Bortzirie-
tako Bertso Eskolako neskak 
ariko dira. Eguna borobiltze-
ko, 19:00etan zineman, Libre 

zu libre ni musikalaz gozatze-
ko aukera izanen da. Musas y 
fusas taldearen emanaldi 
horretan jazarpen matxistaren 
kontrako identifikazioa eta 
ikusgarritasuna agerian gel-
dituko da. Gisa berean, izu-
rrite hori gainditzeko tresnak 
landuko dituzte, guztia musi-
karen bitartez. Emanaldia 
euskaraz eta debalde izanen 
da.

Liburutegia ere martxoaren 
8arekin bat
Liburutegiak emakumeen 
txokoa martxan jarri du eta  
bertan feminismoaren eta 
emakumeen inguruko liburuak 
aurkitzen ahal diren. Honda-
rreko urteotan inbertsio han-
dia egin da gai honen inguruan. 
Martxoan 100 bat libururekin 
osatutako erakusleiho polita 
ikusgai izanen da.

Martxoaren 8ko 
ospakizunek agenda 
bete dute
Emakumearen Nazioarteko Eguna ospatu eta aldarrikapenez 
bizitzeko hainbat ekimen aurreikusi dituzte elkarlanean

MARGA ERDOZAIN
0-3 urte bitarteko Haur Hez-
kuntzako lehendabiziko zi-
kloko zerbitzuaren heldu den 
ikasturteko aurre-inskripzioa 
martxan da. 

Interesatuek otsailaren 17tik 
21era ikaspostuen erreserba 
egiteko aukera izan dute. Hori 
egin ondotik, martxoaren 16tik 
27ra aurre-inskripziorako epea 
zabalduko dute. Heldu den 
maiatz hasieran behin-behi-
neko zerrenda argitaratuko 
dute eta segidan, bortz egu-
neko tartea zabalduko dute 
erreklamazioak egiteko. Hori 

guztia akituta, maiatzaren 
25etik 29ra behin betiko ma-
trikula egiteko epea zabaldu-
ko da. 

Bertzetik, martxoaren 14an,  
larunbatarekin, aitzineko ur-
teetan bezala, ate irekien jar-
dunaldia eginen dute. Egun 
horretan eskola bertatik eza-
gutzeko aukera izanen dute 
bertaratzen direnek baita in-
formazioa jasotzeko aukera 
ere. Argibide gehiago  948 45 
18 68 telefonora deituta edo-
ta askinhaureskola@gmail.
com helbidera idatziz lortzen 
ahal dira.

Askin Haur Eskolan ate irekien eguna 
eginen dute martxoaren 14an

Katarsia inauterietan

Umorea eta kolorea gelditu dira guztion inauterietako argazki, 
bideo eta oroitzapenetan. Eta batez ere, katarsia berriz lortu 
da. Zer ote dute inauteriek urtero barreneko grina aterarazte-
ko? Katarsia norberak lortzen duena, taldean lortua, herriak 
lortua eta katarsi kolektiboa dena eraldatzen duena.

JULEN RETEGI / LEIRE AMOROS / ARANTXA ARREGI

Baztan-Bidasoaldeko Pentsio-
nistak Martxan mugimenduak 
deituta, pentsio duina –gutie-
neko 1.080 euroko pentsioa– 
eskatzeko elkarretaratzeak 
egiten ari dira hilabetero. Mar-
txokoa Donezteben eginen 
dute: hilaren 16an dute hitzor-
dua, eskola aitzinean, 12:00etan.

Martxoaren 16an 
pentsio duinen alde 
elkarretaratzea

Martxoko zinema emanaldiak 
hilaren 15ean eta 29an izanen 
dira, martxoaren 8ko ospaki-
zunak direla eta, aste bat gi-
beleratu baitira. Martxoaren 
15ean, El parque mágico peli-
kula ikusteko aukera, 16:30ean. 
Ondotik, 18:30ean, helduen-
dako filma hasiko da.

Martxoko zinema 
emanaldiak hilaren 
14an eta 29an
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ITUREN

ARKAITZ MINDEGIA
Emakumeen Nazioarteko Egu-
naren harira, aurtengoan ere 
ekitaldiak izanen dituzte he-
rrian eta inguruan. 

Eskualdeko emakumeek an-
tolaturik, igandean, 17:00etan, 
Donezteben izanen da mani-
festazioa eta bertan parte 

hartuko dute herriko emaku-
me joaldunek. 

Era berean, herriko emaku-
meak mahaiaren bueltan el-
kartuko dira, afaltzeko. Mar-
txoaren 7an dute hitzordua 
Herriko Ostatuan. Nahi duenak 
bertan edukiko ditu txartelak 
salgai. 

Emakumeen afaria 
larunbatean Herriko 
Ostatuan
Igandean herriko emakumezko joaldunak Doneztebeko 
manifestaziora joanen dira

ARANTXA DIAZ

Pulunpa eskolako ikasleek otsailaren 14an, 30 gaztainondo 
eta gereziondo landatu zituzten San Joakinetik goiti. Oinez 
egin zuten joan-etorria. Eskolakoek basozainen, alkate-
zinegotzien eta gurasoen laguntza eskertu dute.

30 gaztainondo eta 
gereziondo 
landatuak

Pilotariak ederki txapelketan
Erreka pilota eskolan aritzen diren herriko neska-mutilak 
bikain aritu dira Malerrekako txapelketan. Iñaki Leizak Ekaitz 
Madariagaren aurka eta Mikel Ezkurrak Mattin Leizaren 
kontra irabazi eta txapela lortu zuten. Benjaminetan bikote 
txapelduna Mattin Leiza eta Mikel Ezkurrak osatu zuten.

UTZITAKOA

Martxoko lehendabiziko egu-
netan, Pulunpa eskolako borz-
garren eta seigarren mailako 
ikasleak Lekarozera joatekoak 
ziren aste osorako. Bertan, 
English Week kanpandian par-
te hartzekoa zuten. Ikasleek, 
goizero, ingeleseko klaseak 
hartzea aurreikusia zuten eta 
arratsaldean jokoak, koreo-
grafiak eta gisa guzietako ekin-
tzak izatekoak zituzten. He-
rriko eskolako ikasleekin ba-
tera, kanpaldian Malerrekako 
eskolako ttikietako ikasleak 
joatekoak ziren. Seguru eder-
ki pasatzen ari direla! 

Eskolako ikasleak 
Lekarozen daude 
ingelesa lantzen
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MALERREKA

TTIPI-TTAPA
Torturaren Aurkako Egunean, 
otsailaren 13an, eskualdeko 
datuak bildu eta ageriko egin 
zituen Malerrekako Ernaik. 
«Espainiako poliziaren eta 
Guardia Zibilen eskuetan be-
deratzi tortura kasu» izan di-
rela jakinaraztearekin batera, 

herrikako datuak plazaratu 
zituzten: «Ezkurran bat, Do-
nezteben eta Sunbillan bertze 
bana, Iturenen bi eta Zubietan 
lau izan dira». 

Datuok ikusaraztearekin 
batera borokarako deia luza-
tu zuten: «zauriak borrokan 
itxiko ditugu!».

Malerrekako tortura 
kasuak ageriko egin 
ditu Ernaik
Datuok ikusaraztearekin batera, borrokarako deia luzatu 
zuten gazte erakundekoek

Gazte Burrunbak antolatuta, 
sagardotegira irteera eginen 
dute apirilaren 11n, Aste San-
tuko larunbatean. Donezte-
betik abiatuko dira eguerdian 
eta Urnietako Oianume sa-
gardotegian bazkalduko dute. 
Autobusez eginen dute joan-
-etorria, eta beraz, gehienez 

ere 55 lagunek eman ahal 
izanen dute izena.Titi ostatuan 
paratzekoa zuten izena ema-
teko zerrenda. Lerro hauek 
idazterako orduan bai joan-
-etorriaren eta menuaren 
prezioa, baita izen-emate epea 
zehazteke zituzten. Sare so-
zialen bidez zehaztuko dute.    

Sagardotegira irteera antolatu du Gazte 
Burrunbak apirilaren 11rako

Urroztarrak sagardotegira hilaren 14an
Martxoaren 14an, bigarren larunbatean, sagardotegira irteera 
eginen dute urroztarrek. Oianumen (Urnieta) bazkalduko dute, 
azken urteetako ohiturari eutsiz. 13:00etan abiatuko da 
autobusa herriko plazatik eta 03:00 aldera eginen dute buelta. 
Guztira 30 lagun inguruk eman dute izena.

ARTXIBOKOA

Sarrerako kristala burnezko makil batekin txikitu zuten lapurrek. 

TTIPI-TTAPA
Otsailaren 21ean, goizaldean, 
lapurreta saiakera izan zen 
Doneztebeko Arrate estetika 
zentroan. Foruzainek jakitera 
eman zutenez, burnezko ma-
kila batekin hautsi zuten sa-
rrerako kristala eta makila 
bertan utzita alde egin zuten. 
Itxura guztien arabera, «soi-

nuren bat sumatuta» alde egin 
zuten lapurrek. Foruzainek 
zentroaren nagusiari 04:47 
aldera deitu zioten baina deia 
sumatu ez eta goizean izan 
zuen gertatutakoaren berri. 
Laguntza eskatzeko deia egin 
zuten: «norbaitek zerbait iku-
si edo sumatu bazuen, bere 
laguntza eskertuko genuke».

Lapurreta saiakera Doneztebeko 
estetika zentro batean 
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TTIPI-TTAPA
«Osasun Kontseilariak dena 
airean utzi du». Halaxe, argi 
eta garbi mintzatu ziren joan 
den otsailaren 24an Malerre-
kako eta Bertizaranako gura-
soak pediatria zerbitzuaren 
inguruan Santos Indurain 
Orduna Nafarroako Osasun 
Kontseilariarekin egindako 
bileraren ondotik. Indurain 
Doneztebeko Osasun Zentroan 
izan zen, eta Malerreka eta 
Bertizaranako gurasoek pe-
diatria zerbitzua bermatzeko 
egindako eskariari erantzunez, 
gurasoekin bildu zen. Hitzor-
dua baino lehen osasun zen-
troan elkarretaratzea ere egin 
zuten haur eta gurasoek «osa-
sun zerbitzu duina eta kalita-
tekoa eta pediatra euskalduna 
eskatuz». Bilera ondotik, ordea, 
honela adierazi zuten gurasoek: 
«profesional falta dagoela erran 
digute eta eskualde osorako 
birrantolaketa aurreikusi du-
tela, baina epe luzera izanen 
litzateke».

'Emandako konponbidea'
«Konponbide argi bakarra» 
Monica Martin osasun zen-
troko zuzendariak eman ziela 
nabarmendu zuten gurasoek 
bilera ondotik: «Belen Com-
pains [Lesakako Osasun Zen-
troko pediatra] eta Marta Grau 
[Elizondoko Osasun Zentroko 
pediatra] arratsaldez saiatuko 
dira, goizen batean Irene Gaia-
rre [Doneztebeko Osasun Zen-
troko familia medikua baina 
pediatrian esperientzia duena] 
Arantxa Agerrerekin [Donez-
tebeko Osasun Zentroko eri-
zaintzako burua eta pediatria-
ko erizaina] koordinatuko da». 
Baina gurasoen hitzetan, zer-

bitzu hori «gaixotasun kronikoa 
duten haurrei segimendua 
egiteko» izanen da: «egunero-
ko gaixotasunak familia me-
dikuei bideratzen segituko 
dute».

Langileei esker onez
«Dena airean» gelditu dela 
badiote ere, gurasoek «osasun 
zentroko zuzendaritzaren eta 
lantalde osoaren inplikazioa, 
borondatea eta lana» goraipa-
tu dituzte: «zuzendariak bere 
burua eta talde guztiarena 
eskaini du zalantzak eta ber-
tzelako kontuak konpontzeko».

Pediatria zerbitzuan 
«dena airean» utzi 
dutela diote gurasoek
Nafarroako Osasun Kontseilaria Doneztebeko Osasun 
Zentroan izan da eta gurasoekin bildu da 

Osasun Kontseilariaren bisitan haur eta gurasoek egindako elkarretaratzea.

Malerrekako eta Bertizaranako gurasoak Osasun Kontseilariarekin bileran.

Gurasoekin biltzeaz gain, 
Santos Indurain Orduna Osa-
sun Kontseilariak osasun 
zentroa ezagutzeko aprobe-
txatu zuen otsailaren 24ko 
bisita eta eskualdeko osasun- 
kontseiluan parte hartu zuen. 
Horrekin batera, joan den 
urritik martxan den Erradio-
logia eta Erretinografia Zer-
bitzuaren funtzionamendua 
baikor baloratu zuen: «biz-
tanleriari arreta hobea eskain-
tzen dio, osasun-langileek 
ebazteko duten gaitasuna 
gehituz eta gaixoek Iruñera 
beharrezkoak ez diren joan-
-etorriak egitea saihestuz». 

Erradiologian, lanegunetan 
11:40tik 19:00etara eta aste-
buru eta jaiegunetan 10:00eta-
tik 20:00etara bitarteko zer-
bitzua eskaintzen dute eta 
urriaren 23an zabaldu zute-
netik urtarrilaren 31ra bitarte 
611 lagun artatu dituzte. 

Horietatik erdiak Doneztebe-
ko Osasun Zentrotik bidera-
tu dituzte, %41 Elizondoko 
Osasun Zentrotik, %8 Lesa-
kako Osasun Zentrotik eta 
gainerakoak bertze tokietatik. 

Erretinografia zerbitzuaren 
kasuan, berriz, 134 lagun 
artatu dituzte: 64 Donezte-
beko osasun zentrotik joan-
dakoak izan dira, bertze 64 
Elizondotik joandakoak eta 
sei Lesakatik joandakoak.

Bisitan Monika Martin 
Doneztebek Osasun Zentro-
ko zuzendariak, Aranzazu 
Agerre erizaintzako buruak, 
Manuel Carpintero Oinarrizko 
Osasun Laguntzako kudea-
tzaileak, Susana Miranda 
Nafarroa iparraldeko zuzen-
dariordeak, Ana Ariztegi Zain-
keta Asistentzialak eta Etxe-
ko Arreta Zerbitzuko buruak 
eta Xanti Uterga Doneztebe-
ko alkateak parte hartu zuten.

Osasun Kontseilaria osasun zentroko ordezkariekin eta Uterga alkatearekin.

Erradiologia zerbitzuak baikor baloratu du Indurainek

MALERREKA/BERTIZARANA
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GIZARTEA

TTIPI-TTAPA ETXALAR
Hainbat fasetan eginen dute 
Etxalarren Lizarietako aduana 
zaharra Hegaztien Migrazioa-
ren Interpretazio-Zentro eta 
Erabilera Anitzeko Espazio 
bihurtzeko egitasmoa. Lehen 
fase honetan sartu da etxearen 
teilatua berritzea eta egitura 
osoa egonkortzea. Obra aben-
duan hasi zen eta joan den 
astean bukatu zuten.

Garai batean Kultur Etxea-
rekin egin zen bezala, orain 
Lizarietako aduana zaharra 
Hegaztien Migrazioaren In-
terpretazio-Zentro eta Erabi-

lera Anitzeko Espazio bihur-
tzeko egitasmoa ere hainbat 
fasetan eginen du Etxalarko 
Udalak. Lehen faseari dagokion 
obra joan den abenduan hasi 
zen eta egunotan eman diote 
akabera. Hurrengo fase batean 
sartuko da eraikina barnetik 
prestatzea, elektrizitate-ins-
talazioak egitea, komunak, 
etxearen barneko gelak eta 
abar.

Lehen fasean eraikinaren 
egitura egonkortu dute
Hasierako lan hauek 73.335 
eurotan esleitu dituzte (BEZ 

kanpo) eta obra Sunbillako 
Arrixko Igeltseritza enpresak 
egin du. Finantzamenduari 
dagokionez, esleipenaren diru 
kopuru horretatik 50.000 euro 
Nafarroako LGP (Leader) pro-
gramaren bitartez ordaindu-
ko da, eta gainerako kostua 
Etxalarko Udalak ordainduko 
du.

Aipatu bezala, oraingo fasean 
teilatu berria eman diote etxea-
ri, egitura osoa egonkortu dute, 
zola inpermeabilizatu dute 

eta kanpoko pareten egoera 
konpondu.

Lizarietako aduana 
zaharra hegaztien 
behatoki bilakatzen
Hegaztien Migrazioaren Interpretazio-Zentroa egiteko lehen 
fasean teilatua berritu eta egitura osoa egonkortu dute

Lizarietako aduana zaharra, lehen fasea bukatutakoan. UTZITAKOA

73.335 euro inbertitu dira oraingoz.
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MALERREKA

JAIONE ZABALO EZKURRA
Herri gehienetan inauteri giroa 
apaldu edo itzalia denean, 
ezkurrarrek hartuko dute mo-
zorro bestaren lekukoa. La-
runbat honetan, martxoak 7, 
ospatuko dituzte eta inauterien 
aitzakian egun osoko festa 
prestatu dute. 

10:00etan egin dute hitzor-
dua, frontoian. Mozorroak 
soinean etxez etxe eskean 
ibiliko dira Oihana eta Irati 
trikitilarien doinuek lagundu-
ta. Goiza harat eta honat ibili 
ondotik, 17:00etan berriz el-
kartuko dira baserrietan segi-
tuko dute eskean. Ez da egu-

neko hitzordu bakarra izanen. 
Izan ere, ordu berean, 3 eta 
12 urte bitarteko haurrek Ber-
dintasunari kolorez kanta 
ipuin-kontaketa eta tailerra 
izanen dituzte ludotekan, 
igandean ospatuko den Ema-
kumearen Nazioarteko Egu-
naren atariko. Egunarekin bat 
eginez, Malerrekan errespe-
tuzko harremanak dioen lona 
ere paratuko du udaletxean.

Gauez Barranka jatetxean 
bilduko dira eta triki-bertso 
afaria eginen dute Aitor Men-
diluze eta Iker Zubeldia ber-
tsolariekin eta Oihana eta 
Irati trikitilariekin.

Larunbatean 
Ezkurrako 
inauteriak
Goizez eta arratsaldez eskean ibiliko dira, arratsaldean 
haurrendako tailerra ere izanen da eta gauez bertso afaria

Inoiz baino gehiago Oizko inauterietan
Inauterien aitzakian, egun ederra pasatu zuten otsailaren 
15ean oiztarrek. Goizean, gosaltzeko, 25 lagun bildu ziren; 
bazkarian, berriz, 60 lagun, inoiz baino gehiago. Haur, gazte 
eta helduek bat egin zuten ospakizunean, haurretatik hasi eta 
70 urte inguruko herritarretaraino. Eguraldia lagun izan zuten.

JAIONE MINDEGIA

Joan den urteko inauterietan kolore askotako mozorroekin agertu ziren herritarrak.

ARANTXA ITURRALDE
Laster zerbitzu berria izanen 
du eskura Labaienek. Izan ere, 
azken urteotan itxita egon 
ondotik, martxo hasieran be-
rriz irekiko ditu ateak Labaien-
go ostatuak.

Ostatuko zerbitzuaz gain, 
bazkariak eta afariak ere ema-

nen dituzte. Honez gain, lo 
egiteko aukera ere izanen da 
bertan, ostatuaren gaineko 
aldeko logelak horretarako 
egokituko baitituzte. 

Ostalariak, Estela eta bere 
lankideak, ilusio handiz hartu 
dute erronka eta ostalaritzan 
esperientziadunak dira. 

Martxo hasieran Labaiengo ostatua 
irekiko dute

MARGA ERDOZAIN
Iratxe kontsumitzaileen elkar-
teak eskainitako doako zerbi-
tzuaren martxorako hitzorduak 
hauek izanen dira: ortzirale 
honetan, martxoak 6, eta mar-
txoaren 27an. Hitzordua lor-
tzeko 948 45 17 46ra deitu behar 
da (Malerrekako Mankomu-

nitatea). Aipatu behar da, Ma-
lerrekan hamabortzetik behin 
eskaintzen dutela zerbitzua, 
eta etxebizitza, aseguruak, 
bankuak, etxeko zerbitzuak, 
zerbitzu teknikoak, komer-
tzioak, administrazioa eta kon-
tsumoa bezalako gaiekin lagun- 
tza juridikoa eskaintzen dute.

Kontsumitzailearen Bulegoko martxoko 
egunak zehaztuak

TTIPI-TTAPA
Bi asteburuz segidan suteak 
izan dituzte Gaztelun eta Do-
namarian; otsailaren 16an 
Gaztelun eta otsailaren 22an 
eta 23an Donamarian, Txaru-
ta eta Aranoko erreka aldean. 
Azken horretan, gainera, 
«arauak ez errespetatzeagatik» 

sua baserri batera hurbildu 
zela salatu du Udalak. Argi 
mintzatu da: «baimenak eska-
tu behar dira eta behin eska-
tutakoan errespetatu». Horren 
harira, «suteak 17:00 baino 
lehen itzaliak egon behar du-
tela» oroitarazi du: «ezin da 
sua itzali arte etxera itzuli». 

Mendiko suteetan arauak errespetatzeko 
eskatu du Donamariako Udalak
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Umore ederra Narbarteko inauterietan
Otsailaren 19an haurrak izan ziren Narbarteko inauteriei 
hasiera eman zietenak. Etxez etxe eskean ibili ondotik, 
biharamunean batukada doinuekin alaitu zituzten bazterrak. 
Ortziraleko mozorro lehiaketan denetarik ikusi ahal izan zen 
eta larunbateko eskearekin borobildu zituzten inauteriak.

OLATZ MUTUBERRIA

BEINTZA-LABAIEN

ARANTXA ITURRALDE
Otsailaren 14 eta 15eko aste-
buruan mozorroek hartu zi-
tuzten Beintza-Labaiengo 
karrikak. Ostiraleko afaria eta 
gero, larunbata egun handia 
izan zen:  goizez eta arratsaldez 
puska biltzea egin zen Mirian 
akordeoilariarekin, eguerdian 
Ittur-ondon bazkaltzeko atse-
den hartu ondotik. Gauean, 
berriz, 70 lagun bildu ziren 
Modestok girotutako afarian.

Gaztetxoek ere mozorro fes-
ta ospatu zuten, eta ostatuan 
bazkaldutakoan, arratsaldez 
txokolatea hartzeko aukera 
izan zuten. 

Inauterien historia
1936. urtera arte, herrian os-
patzen ziren inauteriak beste-
lakoak ziren. Larunbat gauean 
hasi eta asteartearekin akitzen 
ziren, eta igandea Inote Eguna 

izaten zen. Egun horretan ar-
dikia bazkaldu ondotik, dan-
tzaldia izaten zen eta gero, 
gazte batzuk aurpegia zapi edo 
maskara batez estali eta eskuan 
erratza hartuta ateratzen ziren. 
Zarpak deitzen zitzaien per-
tsonaia horiei eta eliz atarira 
joan eta handik ateratzen ziren 
neskatxa, gazte eta emakumeak 
erratzarekin jotzen zituzten.

Astelehenean eta asteartean, 
berriz, ostatuan gosaldutakoan, 
Eguberrietan aukeratutako bi 
gazte puskak biltzen ibiltzen 
ziren herrian, koloredun zin-
tekin apaindutako ttuntturroa 
buruan eta gona gorria, atorra, 
galtza arruntak, zapinak eta 
espartzinak soinean eta gerrian 
bi joare handi paratuta. Baz-
kalondoan, plazan dantzaldia 
izaten zen ilun ezkilak jo arte. 
Halako ospakizunak 1936ko 
gerrarekin akitu ziren.

Eguraldia lagun giro 
ederrean joan dira 
inauteriak
1936ko gerra bitarte larunbatetik asteartera ospatzen ziren 
inauteriak Beintza-Labaienen

NARBARTE

120 bat zuhaitz landatu dituzte Meaten
Eguraldi ederra lagun, Narbarteko neska-mutikoek 120 bat zuhaitz 
landatu zituzten Meaten otsailaren 16an. Koskorrenak 09:00etan 
gelditu ziren herrian eta oinez egin zuten goitirako bidea. Ttikie-
nak, berriz, autoz igo ziren. Ondotik, Legasan egindako bazka-
riarekin borobildu zuten eguna.

OLATZ MUTUBERRIA

Inauteri koloretsuak izan dira aurtengoak. ARANTXA ITURRALDE / IZASKUN BERTIZ
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EZKONTZA
gehigarria

Urtetan amestutako eguna da batzuentzat, hurbilekoekin bil-
du eta bestarako aitzakia bertzeentzat. Denek mimoz pres-
tatzen duten hitzordua da. Gaur egun, neurrira antolatzen 
dira ezkontzak eta horregatik geroz eta anitzagoak dira.  
Badira, ordea, ia denetan errepikatzen diren osagaiak: ezkon-

gaien jantziak, otordu berezia, dantzaldia, loreak, argazkiak, gonbidapenak 
eta opariak. Ezkongaien asmoa ospakizun originala egitea izaten dela jaki-
nik, zer hoberik bakoitza gustura sentiaraziko duen zerbait antolatzea baino? 
Osagai guztiak ongi aukeratu eta behar bezala nahasten jakitea da gakoa.   
Bide horretan laguntzeko, zuengandik hurbil dauden profesionalak bil-
du ditugu datozen orrialdeetan; ezkontza egunean eta aitzineko pres-
taketetan bidelagun izanen dituzue. Merkatuan dauden hainbat auke-
ra eta azken tendentziak zeintzuk diren ikusteko aukera ere baduzue.  
Has gaitezen elkarrekin, ezkontza eguneko istorioa idazten. 

EZKONTZA
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Emakumezkoen eztei-jantziak eraldatzen joan 
dira. Ezer berririk sor ez zitekeela zirudienean, 
diseinatzaileek moldeak aldatu eta gonbidatuak 
txunditzea lortu izan dute beti.  Gaur egun neu-
rrira egindako jantziek geroz eta zale gehiago di-

tuzte eta horietan ere eragin nabarmena dute modako joerek. 
Aurten, soineko osoen ordez gona eta goiko zati batez osatu-
tako jantziak indartsu datoz baita eraldatu daitezkeen jantziak 
ere: isatsa kendu, maukak jarri... unearen arabera egokituz.   

Gizonezkoak ere ez dira atzera geratu eta look tradizionala 
gustuko dutenak badauden arren, forma eta kolore ausarta-
goen alde egin eta ukitu pertsonala eman nahi diete orain se-
nargaiek janzkerari. Txalekoek geroz eta garrantzi handiagoa 
hartu dute eta horietan lerroak eta laukiak, estanpatuak...  ge-
roz eta gehiago erabiltzen dira. Osagarriak ere ezinbertzekoak 
dira. Gorbatak dira jaun eta jabe: koloreak,estanpatuak... au-
kera zabala da baita lepoan korapilatzeko moduak ere. 

JANTZIAK eta
ESTETIKA
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ORRAZKERA
Orrazkerak oso-osorik aldatzen du ezkongaien itxura. Horre-
gatik, andregaiek gehienetan, proba bat egiten dute ezkontza 
aurretik. Orduan adosten da orrazkeraren estiloa, soinekoa-
ren, aurpegiaren eta ilearen arabera. Profesionalek aholkuak 
ematen dituzte, baina bezeroak du azken hitza.

Deseginda daudela diruditen ile bildu baxuak daude mo-
dan. Txirikordak ere ezin aipatu gabe utzi, ile guztia biltzen 
dutenak edota orrazkeraren osagarri direnak. Gonbidatuek 
gehiago arriskatzeko aukera izanen dute:  janzkeraren osaga-
rri izan eta ileak ere joko gehiago ematen du. 

ESTETIKA
Ezkongaiek dizdira berezia izaten dute ezkontza egunean. 
Momentuko ilusioak badu eragina horretan, baina baita au-
rretik egiten diren hainbat prestaketek ere. Ohikoa izaten da 
ezkongaiek hilabete batzuk lehenago estetika gune batera 
joan eta aurpegi garbiketa egitea. Bi edo hiru egun lehenago, 
berriz, flash tratamendu bat egitea ere gomendatzen dute: 
esfoliazioa eta masajea izaten dira ohikoenak. Azkenik, egu-
nean bertan, makillaje zerbitzua ezinbestekoa izaten da. Ho-
rretan ere, komeni da orrazkerarekin egin bezalaxe, aurretik 
proba batzuk egitea. Masaje erlaxagarriak ere aukera ona izan 
daitezke ezkontzaren prestakuntzak sortzen dituen urdurita-
sunak uxatu eta deskonektatzeko. Eta ezin azazkalak zaindu 
gabe utzi, manikura nahiz pedikura txukun batek urrea balio 
du-eta. Ezkongaiek soilik ez, gonbidatuek ere baliatu ditzake-
te zerbitzu hauek guztiak: ezkontza bat aitzakia bikaina izan 
daiteke norbere buruari opari bat egin eta azala goxatzeko. 

JANTZIAK eta
ESTETIKA
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ARGAZKILARIAK

Ezkontza eguneko oroitzapenak iruditan islatzen ditu 
argazkilariak. Ez da nolanahikoa izaten duen ardura. 
Gerora, egun horretan bizitakoa biltzen duen bildu-
ma osatu behar baitu. Azken urteetan, taldeko argaz-
kiek eta estudio itxurakoek indarra galdu eta argaz-

kilariak ahalik eta gutxien eragiten ahalegintzen dira, dena ahalik 
eta modurik naturalenean argazkitan ateratzeko. 

MOMENTU BEREZIEN EHIZTARI
Momentu berezien ehiztari bihurtu  dira argazkilariak. Ama-
ginarreba dantzan hasi den momentua, haur baten bihu-
rrikeria, gonbidatu baten negar malkoa, keinu konplizeak...  
horiek harrapatu nahirik ibiltzen dira. Azken finean, horiek bai-
tira ezkontza bat bertze batetik bereiztuko duten momentuak; 
ezkontza berezi egiten duten osagaiak.

Azken orduko ezustekoak sahiesteko, hagitz garrantzisua da 
argazkilaria aitzinetik ezagutzea. Hitzordu bat egin eta eginak di-
tuen lan batzuk erakusteko eskatu, laneko baldintzak zehaztu... 
lehenbiziko hartu-eman hori ezinbestekoa izaten da. Gainera, ar-
gazkiak egun handia baino lehenago hasten dira maiz, shooting-
arekin, eta ondotik ere egiten dituzte aunitzek; bereziki, jantziak 
zikin daitezkeen tokiak auke ratzen dituzten kasuetan. Horrela, 
ezkontza eguna ingurukoekin gozatzeko aprobetxatzen dute. 

ARGAZKIEN GAINEKO ESKUBIDEAK
Argazkiak non eta nola atera adosteaz gain, irudien eskubideen 
gainekoak ere ongi zehaztea komeni da. Argazkilariak argazkiak 
atera ondotik, horiek bere dendako erakusleihoan jarri nahi iza-
tera baimena ote duen, bere sare-sozialetan edo iragarkietan era-
bili ote ditzakeen... hobe da guztia aurrez ongi idatzia uztea.  

GONBIDATUAK ARGAZKILARI
Gaur egun,  edonora goazela mugikorra eskura izan ohi dugu. 
Ezkongaiak euren mesedetan erabil dezakete hori, gonbidatuak 
argazkilari lanetan jarriz. Argiaren kalitatea, konposizioa... ez di-
tuzte argazkilari profesional batek bezain bertze zainduko, baina 
bertzelako ikuspegi bat jasotzeko bidea da. Gainera, argazkilariak 
bere lana bukatu eta gaua aurrera joan ahala ateratako argazki 
bitxiak jasotzeko modua ere bada. Sare sozialen zaleak direnen-
tzat, aukera ona izan daiteke gonbidatuekin hastagh bat aurrez 
zehaztea. Horrela ezkontzari buruz gonbidatuek elkarbanatu du-
ten guztia modu erraz batean aurkitu ahal izanen dute.
 
ARGAZKIAK OPARI
Polaroid itxurako argazki kamerak ere aukera bikai-
na dira. Argazkia atera eta momentuan bertan bil-
tzeko modua eskaintzen dute. Argazki horiek 
zintzilikatu eta gonbidatuei kuxkuxerako 
aukera eman, liburu batean itsasi eta ezkon-
gaientzat esaldi bat idazteko eskatu, gon-
bidatuei oparitu... hainbat aukera daude.  
Argazkiak ere izan daitezke gonbidatuei egi-
ten zaizkien oparien parte. Ezkontza egun 
aurretik argazki sesio bat egin bada, aukera 
ona izan daiteke horiek oparitzea. Argaz-
ki muntai berezi bat osatu, koadro eder bat 
egin... argazkilariei aholkularitza eskatuta 
ezustekoa bikaina izanen da.
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LOREAK ETA 
LANDAREAK

OROIGARRIAK

Nekez irudika genezake ez-
kontza bat lorerik gabe. 
Ezkongaiek daramaten 
lore-sorta, jatetxea, 
autoa, eliza edo 

udaletxea apaintzeko hamaika 
lore eta landare erabiltzen dira. 
Lore-sorta izan ohi da bertze guz-
tia josteko erabiltzen den haria.  
Horregatik, sortak behar bezala 
aukeratzeko, ezkongaiaren soine-
koari eta gorputzaren formari ez 
ezik, ezkontza motari edo gaiari  ere 
erreparatzen diote gehienetan.

Bouquet itxurako lore-sortekin bate-
ra, geroz eta gehiago ikusten dira itxura na-
turala dutenak; lore eta landare basatiak nahas-
ten dituztenak. Loreei dagokienez, ohiko arrosa, kala eta 
ortentsiekin batera daliak kontuan hartu beharreko aukera 
dira. Koloreetan, berriz, zuriarekin batera urdina, morea eta 
kobrea aipatzen dituzte 2020ko joeren artean.

Ezkongaien looka osatzeko ere baliagarriak dira loreak. Ile-
rako apaingarri bezala erabili dituzte urtetan eta orain lepoko 
eta eskumuturrekoak ere loreekin osatzea proposatu dute.  

Gonbidatuek ezkontzako 
oroigarri bat izan deza-
ten, ohikoa da opa-
riren bat egitea. 
Egunean bertan 

erabil daitezkeen objektuak iza-
ten dira horietako asko: oineta-
ko erosoak, abanikoak, poltsa 
pertsonalizatuak, kosmetiko 
naturalak… Geroz eta gehiago 
dira genero bereizketarik egin 
nahi ez eta teknologiaren alde-
ko apustua egiten dutenak: mu-
gikorrerako kargagailuak, bozgora-
gailu eramangarriak, aurikularrak...    
Euren zaletasunekin lotura zuzena duten 
opariak ere bilatzen dituzte batzuek. Izan kiro-
lari, musikari, irakurzale... ikusi orduko biko-
tearekin lotuko dituzten opariak  nahi izaten 
dituzte.  

Opari solidarioak dira bertze aukera, opa-
riak erosteko erabiliko zen dirua erakunderen 
batera bideratuz. Bertakoak  edo nazioarte-
koak izan daitezke: Kikarakada, Unicef, Muga-
rik Gabeko Medikuak... 

Goxokiak eskaintzea ere modan dago.  Garai ba-
tean haurrei egiten zitzaien oparia izaten zen baina gaur 
egun, lore-sorta itxuran konposizio gozo gozoak osatzen di-
tuzte. Indarrak hartu eta bestarekin segitzeko pizgarri polita.
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MUSIKA

GONBIDAPENAK

Musikak badu momen-
tu bereziak sortze-
ko gaitasuna. Akor-
de bat aditu orduko 
sentimenduak edota 

aldakak dantzan jartzeko ahalmena. Ho-
rregatik, ezkontza eguneko musika tentuz 
aukeratu behar da. Zenbat buru hainbat aburu 
erran ohi da eta musika kontuetan ere ez da gutxia-
gorako. Horregatik, ezkontza egunerako egiten den musika 
aukeraketan gonbidatu guztiak eroso egoteko moduko mu-
sika aukeratzen saiatzen dira DJk. Ezkongaiekin aldez aurre-
tik hitzordu bat egin ohi dute eta bertan zehazten dute guti 
goiti-beheiti kantuen zerrenda: ezkongaien gustuak ezagutu, 
ezkontza egunean inondik inora ere entzun nahi ez dituzten 
abestiak zehaztu... Ezkongaiek errandakoetatik abiatu eta 
gero, giroaren arabera abesti bat edo bertzea jartzen du DJk. 
Esperientzia baliatuta badakite besta lehertu edo momentu 
bereziak sortzeko zer tekla zapaldu behar duten.

Ahoz ahokoaren bidez gonbidatu gehienek 
ezkontzaren berri izanen duten arren, gon-
bidapenekin formalizatzen da ospakizuna. 
Ezkongaien estiloa eta nortasuna erakusten 
dute ezkontza gonbidapenek, ezkontza bera 

izanen denaren lagin ttiki bat baita. Ezkontza klasikoa, 
modernoa, landa-girokoa... izanen den jakin de-
zakete gonbidatuek begi-kolpe bakarrarekin.

  
Bidenabar, informazio garrantzitsua ema-
ten diete gonbidatuei: zer ordutan den 
ezkontza, non izanen den otordua, 
autobus zerbitzurik izanen ote den...  
Diseinuak berak ere garrantzia handia 
du. Originaltasunari eta sormenari bide 
emanez, gonbidatuak harrituta utzi 
nahi izaten dituzte. Horretarako, forma 
bereziak, bertsoren bat, argazki eder bat,  
konpostatu eta landare bihurtzen diren 
gonbidapenak, gonbidatuak lanean jarri eta 
osatu beharreko puzzleak... erabil daitezke. 



36 ttipi-ttapa | 753 zk. | 2020-03-05

JATETXEAK

Mahaiaren bueltan bildu gabe, ez da ospakizunik iza-
ten eta ezkontza egunean ere ez da jan-edanik falta. 
Sarrerako koktel batekin hasi, bazkari edo afari bikaina das-
tatu eta bestarekin segitzeko mokadutxoek osatzen dute 
eguneko menua.  Ez da hori, ordea, jatetxeek eskaintzen du-

ten zerbitzu bakarra, bazkal edo afal orduaren aitzineko eta ondorengo orduak 
ere bertan igarotzen baitira. 

Horregatik, jatetxe bat edo bertze aukeratu aurretik kontuan hartu behar 
dira eskaintzen dituen zerbitzuak. Haurrentzako jolastokia, lorategi ederrak, 
dantzalekua... tokia bera bisitatzea izaten da gomendagarriena; jatetxeko ja-
beekin aurrez aurre solastu eta tokiak eskaintzen dituen aukerak bertatik ber-
tara ezagutu.

Menua itsu-itsuan aukeratu beharrean, lehendik probatzea ere komeni da. 
Halakoetan, dastaketak ezkontzan berean eginen den otorduaren arabera, afari 
edo bazkariko orduan egin beharko lirateke. Jatetxeek menu aukera zabala 
eskaintzen dute eta bikote bakoitzaren nahietara egokitzeko askatasuna ere 
izaten da. Menu bereziak (zeliakoentzat, beganoak...) prestatzen dituzten ere 
galdetu, gonbidatu guztiek banketeaz gozatzeko aukera izan dezaten. 

Indarrak hartu eta segi aitzinera. Horixe izaten da txoko gazi-gozoek 
eskaintzen dutena. Garai batean, mokadutxo gaziak egon ziren boladan, 
orain gozozaleen aldera mugitu da balantza. Pasteltxoak, goxokiak... erabilita 
konposizio dibertigarriak osatzen dituzte. Aukera osasuntsuagoak nahiago 
dituztenek, berriz, frutekin osatutako mahaitxoak dituzte aukeran. Eta molde 
guztiak apurtu nahi dituztenek, nazioartera ere egin dezakete jauzia. Zapore 
eta jaki bereziak probatzeko aukera eskaini eta ezkontzari ukitu exotikoa 
emateko modua da.

Jatetxe bat edo bertze aukeratu, garaiz egin ezazue erreserba, itxaron 
zerrenda luzea izaten baita.
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BIDAIAK

Eztei-jantziak soinetik kendu eta maleta hartzeko unearekin ame-
tsetan ariko dira dagoeneko hainbat ezkongai. Ezkontzako egun 
handiaren ondotik, urduritasunak edo aitzinetik eginiko presta-
keta-lanek eragindako nekeaz atzendu eta lasaitzeko momentua 
ailegatzen da. Ezkontza bera bezala, eztei-bidaia ere neurrira osa-

tzen dute ezkongaiek: lasaitasun bila, abentura gosez, kulturaz blaitzeko edota 
herrialde exotikoen magiak erakarrita... milaka dira helmugak baita bidai mo-
tak ere.  Dena den, oraindik orain, hondartza garden eta luzeen lasaitasunaz 
gozatzeko aukera ematen dutenak eta antzinako kulturen lekukotasunak dituz-
ten herrialdeak dira bisitatuenak.

PATXADAZ ANTOLATU
Oporraldiko datak ezkontza eguna zehaztu orduko jakin ohi direnez, bidaia 
patxadaz eta nahikoa denborarekin antolatzen hasteko aukera izaten da. Bi-
daia urte sasoiaren  arabera  antolatzea  komeni  da. Nora joan erabakitzea 
bezain garrantzitsua da noiz joan erabakitzea. Horrek  klima  ez  ezik,  prezioa  
eta norakoan aurkituko dugun egoera, guztiz baldintzatzen baitu. Gainera, 
bidai-asegurua hartzea ere gomendatzen dute, edozein ezbeharren aurrean 
prest egoteko. 

Egonaldiaren  arabera,  toki  gehiago  edo  gutiago  bisitatzea  komeni  da,  
baina  bidaia-agentzia  gehienek  helmuga  gutiago  eta  bakoitzean  denbora  
gehiago  egotea aholkatzen dute, zerbait ikusteke uzteak itzultzeko aitzakia ere 
sortzen baitu. Era berean, herrialde bakoitzaren berezitasunak aintzat hartu 
eta errespetatzeko, aurrez informazio pixka bat biltzea komeni izaten da: elika-
dura eta klima, garraio zerbitzua, hizkuntzak, ohitura eta tradizioak... 

Nahi dena zer den argiturik, aurrekontuaren arabera egokitu behar da. Au-
nitzetan bikoteak bere kabuz antolatzen hasten dira, erreserbak han eta hemen 
eginaz. Baina, zenbat denbora behar izaten da horretarako?  Nondik hasi? Mer-
keagoa da azkenean?  Bidaia-agentzietan  galdetzeak  eta  informatzeak ez du 
kalterik egiten.
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TTIPI-TTAPA
N-121-A errepidearen inguru-
ko datu eta ondorio adieraz-
garriak bildu ditu Mikel Uriar-
te Oronoz-Mugairiko suhil-
tzaileak Nafarroako Gobernuak 
emandako datuak kontuan 
hartuz egin duen txostenean. 
Bertzeak bertze, kamioien tra-
fiko handia eta Nafarroan hil-
dako gehien izaten den errepi- 
dea dela azpimarratu du: 1991- 
tik 187 lagun hil dira N-121-An, 
azkena joan den asteartean, 
eta ehunka zauritu dira. 

Ibilgailu astunen trafikoa 
handia da Iruñea eta Behobia 

lotzen dituen errepidean. 
2010az geroztik A-15 autobi-
deko trafikoa N-121-Ara na-
barmen aldatu dela erakusten 
dute datuek eta urtetik urtera 
aldea handitu egin da. Datuak 
deigarriak dira: A-15eko Gi-
puzkoako aldean 2018ko ur-
tarrilean ordainsarietan alda-
ketak egin zituzten, eta ordu-
tik 3,5 tonatik goitiko kamioi 
guztiek kanona ordaindu behar 
dute autobidetik igarotzeko. 
Hara non, 2019ko datuen fal-
tan, kamioiak bidesaria or-
daintzera derrigortu zituzte-
netik bi hilabetera, 2018ko 

martxoaren 6an, Belateko 
tunelean datu historikoa bildu 
zen: guztira 3.877 kamioi pa-
satu ziren, A-15 autobidean 
baino hiru aldiz gehiago. Batez 
bertze kamioi horien %70 na-
zioarteko garraioan dabiltza-
nak direla kalkulatua da, hau 
da, ez dira N-121-Aaren ingu-
ruko herrietatik abiatuak eta 
ez dituzte inguruko herriak 
helmuga.

Hildako kopuru handia 
90eko hamarkadan, lehenbizi 
Bera eta Sunbillako tunelak 
eta beranduago (1997an) Be-
late eta Almandozko tunelak 
eraikiz hildako kopuru altua 
jaistea izan helburua. Hala ere, 
hamarkada horretan 90 lagun 
hil ziren. 2000. urtean Sunbi-
llako Larrakaitz eta Arrigazte-
luko tunelak eraiki zituzten, 
2004an Oieregikoa eta 2009an 
Sunbilla eta Behobia arteko 
zatia inauguratu zuten. Ge-
roztik beheiti egin du hildako 
kopuruak, baina ez espero 

bezala, 70 lagun hil dira, urte-
ko bataz bertze sei biktima. 
Eta urtea ere ez da bide onetik 
hasi, eskualdeko lau lagun hil 
baitira urtea hasi denetik. 

Egoerari irtenbidea eman 
nahian, nazioarteko zama ga-
rraioan dabiltzan kamioiak 
autobidetik desbideratzea 
eskatzen duten aldarriak gero 
eta ozenagoak dira, hain zuzen, 
Europako garraio astuna bi-
deratzeko 1995ean eraiki zuten 
A-15era desbideratzea eskatzen 
dute. Garraiolariek, ordea, ez 
dute begi onez ikusi proposa-
mena, ANET eta TRADISNA 
garraiolarien elkarteen arabe-
ra, sektoreari egunero 71.316 
euroko gastua sortuko lioke 
–han bidesaria ordaindu behar 
dute– eta N-121-A autobide 
bihurtzeko eskatu dute.

Gisako desbideratzeak
Kataluniako N-II, N-240 eta 
N-340 eta Errioxako N-232 
errepideetan ibilgailu astunak 
paraleloak diren autobideeta-
tik desbideratu izan dituzte, 
garraiolariei sortutako gain-
kostua ordainduz.

Kataluniako Automobil Klu-
bak 2015ean egindako ikerke-
taren arabera, N-II errepideko 
kamioien trafikoa AP-7 autobi- 
dera desbideratzea onerako 
izan zen: 2008tik 2012ra urtean 
bataz bertze 15 hildako izan 
ziren, eta desbideraketa egin 
eta ondoko bi urteetan hiru 
hildako, 1,5 urtean. Ikerketan 
kamioiak autobideetatik des-
bideratuz, urtean 79 hildako 
eta 214 zauritu saihestuko li-
ratekeela adierazi zuten.

Errioxako Trafiko Burutza 
Nagusiaren balantzearen ara-
bera, ibilgailu astunen trafikoa 
N-232tik AP-68 autobidera 
derrigortuta hildako kopurua 
%92,9 jaitsi da N-232an. Neu-
rria indarrean sartu aitzinetik, 
2016/2017an, urtean 14 hilda-
ko izan ziren eta kamioiak 
desbideratuta, 2007/2018an, 
bakarra. AP-68an ez zuen era-
gin: ez zen hildakorik izan eta 
kamioiak autobidetik desbi-
deratu aitzinetik 23 eta ondo-
tik 17 istripu izan ziren.

A-15a bidesariarekin 
N-121-A errepidean 
kamioi gehiago
A-15ean Gipuzkoak AT bidesari sistema ezarri zuenetik 
N-121-A errepidetik kamioi gehiago dabil

GIZARTEA
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UTZITAKOA

Ez dute atsedenik mendi taldekoek. Otsailaren 18an, inoiz igo 
gabea zuten Narbarteko Oteixon mendian ibili ziren. 
09:00etan abiatu ziren, Legasako plazatik eta lau ordu eta 
erdiko ibilbidea osatu ondotik, Donezteben bazkaldu zuten. 
Tomas Erbitiren musikak girotu zuen bazkalondoa, 
dantzazaleen gozamenerako. 

Mendizaleak 
Narbarteko Oteixon 
mendian 

Ez zen dena irribarre izan ai-
paturiko mendi-irteeran, bi 
ibiltari izan baitziren, bidean 
gorputz nahigabeak izan zi-
tuztenak. Doneztebeko 112ko 
artatze anbulantzia lehenda-
bizi, eta Oronozko suhiltzaileen 
anbulantzia eta 4x4a eguerdian, 
izan ziren mendizaleak artatu 
eta erietxera osasun probak 
egitera eraman zituztenak, 
hori bai, biak, eta zorionez, 
arazo larririk gabe bazkal-or-
durako beraien etxeetan zeu-
den. 

Arkupeak elkarteak, lerro 
hauen bidez, eskerrik beroenak 
eman nahi dizkie, lagundu 
zuten erakunde eta parte-har-
tzaile guztiei, eskaini zuten 
adore eta laguntzagatik, baita 
zuri ere, Miren, azaldu zenuen 
ordainezinezko babesa eta 
kemenagatik. Bejondeizuela 
lagunak!

Oronozko suhiltzaile 
eta 112 sorospen 
erakundeari

Francisco Javier Deskarga eta Migel Angel Elizalde izan ziren irabazle Eratsunen.

Elgorriaga eta Iturendik sailkaturiko hiru bikoiteak.
PABLO IRASTORTZA 
Elkartea osatzen duten herrie-
tako arduradunen eskutik, mus 
txapelketak jokatzen ari dira 
herriz herri. Dagoeneko badi-
tugu, Eratsunen, Elgorriagan 
zein Iturenen eta Baztangoizan 
jokatutako partidetako lehen-
dabiziko hiru bikoteen izenak.

Eratsungo kanporaketan 
Francisco Javier Deskarga eta 
Migel Angel Elizalde izan ziren 
lehendabizikoak; Juan Sagas-
tibeltza eta Antonio Telletxea 
bigarren; eta Migel Baleztena 
eta Juan Estanga hirugarren. 
Elgorriaga eta Iturengo ordez-

kariak Koro Lizaso eta Pedro 
Martinez; Jose Iparragirre eta 
Francisco Javier Altxu; eta Juan 
Miguel Benito eta Marcelino 
Altxu izanen dira. Baztangoi-
zatik, berriz, Nicolas Alkasena 
eta Matias Arriada; Ramon 
Jauregi eta Angel Mitxelena; 
eta Jose Antonio Ariztia eta 
Jose Mari Mugika dira sailka-
tutako bikoteak, hurrenez 
hurren. 

Horiek guztiek eta bertze 
hainbertze muslarik parte har-
tuko dute Donezteben mar-
txoaren 26an jokatuko den 
final handian.

Mus txapelketako 
final handia 
martxoaren 26an
Herri bakoitzeko lehendabiziko hiru bikoteak sailkatuko dira 
finalerako

ARKUPEAK



2020-03-05 | 753 zk. | ttipi-ttapa 43

PUBLIZITATEA



44 ttipi-ttapa | 753 zk. | 2020-03-05

LEITZA

TTIPI-TTAPA
Kaxkabeltza elkarteko kideek 
XII. Stock Azoka eginen dute 
martxoko bigarren asteburuan. 
Elkarteko sei komertziok par-
te hartuko dute azoka berezian, 
udazken-neguko salgaiak 
beherapen bereziekin plaza-
ratuz. Hain justu, Kulunka 
haurrentzako arropa eta oi-
netako denda, Leitza Kirolak, 
Garbi lurrindegia, Bi pauso 
oinetakoak, Biok jantziak eta 
Kapritxo arropa eta osagarri 
denda izanen dira azokan 
parte hartuko dutenak.
 
Amazabal pilotalekuan
Eguraldiaren arabera, azken 
orduan, zehaztu izan dute 
aurreko txandetan azokaren 
kokalekua, baina oraingoan 
zuzenean Amazabal pilotale-
kuan egitea erabaki dute. La-
runbatean 10:00etatik 19:30era 

eta igandean 10:00etatik 
14:00etara eginen dute azoka.

Azokako erosleak saritzeko 
asmoa ere badute antolatzai-
leek. Kaxkabeltzak Elkarteko 
komertzioetan saltzen dituz-
ten produktuekin saski  eder 
bat osatu dute eta erosketak 
egiten dituztenen artean igan-
de eguerdian zozketatuko dute. 
Zozketan parte hartzeko beren 
izena eta telefonoa idatzi 
beharko dituzte txarteltxo ba-
tean eta kaxa batean sartu.

Pilotalekuan eginen dute azoka.

Kaxkabeltzak XII.
Stock Azoka eginen 
du asteburuan
Martxoaren 7an eta 8an pilotalekuan eginen duten azokara 
udazken-neguko salgaiak eramanen dituzte 

Aldarrikapenek ere tartea izanen dute martxoaren 8ko ekitaldietan. ARTXIBOA

TTIPI-TTAPA
Emakumeen Nazioarteko Egu-
naren harira, hainbat ekitaldi 
antolatu dituzte. Martxoaren 
8an, goizean, kaleen izenak 
aldatuz itzulia osatuko dute 
eta kontzentrazioa ere eginen 
dute. Emakumeek bazkaria 
izanen dute gero eta eguna 
bukatzeko emakumeen elkar-

gunea antolatu dute Torrean. 
Martxoaren 10ean Erletako 
eskolako ikasleen antzezlane-
kin, 12an Moio liburuaren 
inguruko solasaldiekin eta 
13an Benetako emakumeek 
kurbak dituzte pelikularen 
emanaldi eta solasaldiarekin 
osatuko dute egitaraua (xehe-
tasunak 47. orrialdean).

Martxoaren 8aren bueltan hainbat 
ekitaldi antolatu dituzte

TTIPI-TTAPA
Baztan, Bortziriak, Leitza eta 
Malerrekako gazteek antola-
tuta, Mendialdeko Indepen-
dentzia Eguna eginen dute 
martxoaren 14an  Leitzan. Egun 
osoko egitaraua antolatu dute 
eta horren barne, eguerdian 
bazkaria eginen dute. Txarte-
lak 12 eurotan jarri dituzte 
salgai Torrea eta Peritza osta-
tuetan. Herritik kanpo ere 
eskura daitezke: Elizondoko 
Intza, Lesakako Arrano, Sun-
billako Bustitz eta Iruñeko 
Monton Gazte ostatuetan.

Egitaraua
Goizean, 11:00etan Atekabeltz 
gaztetxean eginen duten 
mahai-inguruarekin hasiko 
dituzte ekitaldiak. Euskal gi-
zarteko hainbat ordezkari  
gonbidatu dituzte, euren bo-
rroka ereduetatik prozesu 

independentistari egiten die-
ten ekarpenaz hitz egiteko. 
13:00etan plazatik abiatuta 
manifestazioa eginen dute 
Mendialdeko gazteok inde-
pendentzia! lelopean.14:30ean 
herri bazkarian bilduko dira 
eta bazkalondoan kantaldia 
izanen dute. 18:00etan elek-
tropoteoan ibiliko dira Raka-
tapunk elektrotxarangarekin. 
Bukatzeko, 23:00etatik aurre-
ra kontzertuak izanen dituzte 
pilotalekuan.

Egitarau potoloa dute prest. 

Independentzia Eguneko bazkarirako 
sarrerak salgai jarri dituzte

6.000 argazki inguru jasoak ditu Udalak
Herritarrek dohaintzan emandako 6.000 argazki inguru 
jasoak ditu Udalak. Herriaren ondarea, historia biltzeko 
bidea eman du artxibo lan horrek. Jasotako argazki horietako 
bat da hona ekarri duguna. Duela hogeita hamar urte, 1991ko 
ilbeltzaren 27an, plazak zuen itxura ikus daiteke bertan.

UTZITAKOA
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LEITZA

TTIPI-TTAPA 
Oialde ataritik Leitzako Herri 
Areto aurrera eraman dute 
taxi eta autobus geltokia. Mar-
txoaren 1etik aurrera dago 
erabilgarri. Herriko hiru taxi 
gidariek: Arantxa Iparragirrek, 
Eugenio Jakak eta Dabid Ba-
rriolak bertan hartuko dituz-

te bezeroak. Leitzaran eta La 
Roncalesa autobus zerbitzuek 
ere eginen dute geldialdia gel-
tokian. Orain arte bezala, Lei-
tzaran konpainiak Leitzatik 
Iruñea, Tolosa eta Aresorako 
joan-etorriak eginen ditu. Le-
kualdaketak ez du eraginik 
izanen ordutegietan.

Autobus eta taxi geltokia Leitzako Herri 
Areto aurrera lekualdatu dute

TTIPI-TTAPA 
Itzaire haur-eskolako langileek 
Nafarroako 0-3 plataformak 
martxan jarri dituen mobili-
zazioekin bat egin eta elkarre-
taratzea deitu zuten otsailaren 
20rako. Herritar ugarik egin 
zuten bat deialdiarekin eta 
jendetza bildu zen Leitzako 
plazan. Ratioak jeitsi eta sol-
datak igotzeko eskaera egin 
zuten eta egungo egoera al-
datzeko neurriak hartzea beha-
rrezkoa dela salatu: «diskurtso 
huts eta itxaropen faltsuekin 
nazkatuak gaude. Agintariek 
jarritako epeak ez dituzte bete». 
Horregatik guztiagatik «ekin-

tzara pasatzeko garaia» dela 
aldarrikatu zuten. 

Ratioak jaitsi
Gaur egun dituzten ratioak, 
«haur eta profesionalentzat 
jasangaitzak» direla ere gai-
neratu dute. Unitate bakoi-
tzean elkarbizitzen duen haur 
kopuruarekin diote «ezinez-
koa» dela 0-3 urte bitarteko 
haurren beharrak asetzea: «giro 
lasaia izatea, eta haurraren 
garapen indibidualizatu bat 
zaintzea». Datuek argi erakus-
ten dute:  «0-1 urte arteko 
gelan,  profesional bakoitzeko 
1-4 haurreko ratioak  gomen-

datzen dituzte eta gure ratioak 
8 haurrekoak dira». Egoera ez 
da hobea, 1-2 urteko gelan:  
«zaintzaile bakoitzak gehienez 
ere sei haurren ardura izatea 
da gomendatzen dutena, bai-
na gurean hamabi haur ditu-
gu».  2-3 urtekoetan ere, bi-
koiztu egiten dituzte ratioak: 
«gomendioetan 1-8 ratioak 
aipatzen dituzte profesional 
bakoitzeko baina gurean 16 
haurrekoak dira ratioak».

Soldatak igo
Soldata igoera da bigarren 
eskaera, «gure lanpostuaren 
ardurarekin bat egiten duen 
soldata eskatzen dugu eta 
gaurko bizi mailarekin bat 
egiten duena». Nafarroan Haur 
Eskola publikoetako langileek 
lan berdinagatik soldata ez-
berdinak dituztela ere salatu 
zuten. Egoera aldatzeko, ezin-
bestekotzat jo dute Nafarroa-
ko Gobernuak «ekonomikoki 
zikloa babestea eta egun era-
biltzen diren finantziaketa 
modulu ekonomikoak handi-

tzea».  EH Bilduk, parlamen-
tuan aurrekontuei babesa 
emateko baldintzen artean, 
0-3 zikloan pausoak emateko 
eskaria egin dio Nafarroako 
Gobernuari. Pauso hau ga-
rrantzitsua den arren, ez da 
nahikoa eta Haur Hezkuntza-
ko lehen zikloaren duintasu-
naren alde pauso gehiago 
ematera bultzatu nahi dugu 
Nafarroako Gobernua.

Elkarretaratze gehiago
Abenduan hasi zen Nafarroa 
0-3 plataforma elkarretaratzeak 
egiten. Orain arte, hamabos-
tean behin ostegunetan biltzen 
ziren Iruñeko Parlamentu 
aurrean, baina otsail honda-
rrean mobilizazioak eskual-
detan ere egitea erabaki zuten. 
Aurrerantzean, hamabost 
egunean behin elkarretaratzeak 
deituko dituzte, eskualdeko 
eta Iruñeko deialdiak txanda-
ka eginez. Leitza, Lekunberri 
eta Beteluko haur eskolek bat 
egin dute deialdiarekin eta 
hilabetean behin, txandaka 
antolatuko dituzte elkarreta-
ratzeak:  «gure egoera zein den 
ikustaraztea da asmoa eta hala 
segiko dugu ziklo hau duindu 
arte». Hurrengo hitzordua, 
Lekunberrin izanen dute. He-
rritarren babesa eskatu dute. 

Otsailaren 20an Leitzan egin zuten elkarretaratzea, Leitza, Lekunberri eta Beteluko haur eskolek deituta. UTZITAKOA

Herritarren babesa 
jaso dute haur 
eskolako langileek
Nafarroako 0-3 plataformak deitutako mobilizazioekin bat 
eginez, ratioak jaitsi eta soldatak igotzeko eskatu zuten

HILABETEAN BEHIN  
ESKUALDEKO 
ELKARRETARATZEAK 
EGINEN DITUZTE
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GOIZUETA

Herri guztia festan inauterietan
Gaztetxoen zahagi dantzarekin hasi eta kontuen egunera 
bitarte herri guztia festan ibili da inauterien aitzakian. 
Gaztetxo eta helduen zahagi dantzak, mozorroak, zirku 
koloretsua, jantzi zelebreak, txarangaren erritmora egindako 
dantzak... aurtengoak ere bikainak izan dira.

F. LOIARTE

Joxe Jabier Etxeberria azalpenak ematen. F. LOIARTE

TTIPI-TTAPA
Herriko historiari buruz gehia-
go ikasteko aukera izan zuten  
otsailaren 15ean udaletxeko 
ganbaran bildu zirenek. Joxe 
Jabier Etxeberriak eta Antton 
Mari Mitxelenak Goizuetako 
burdinolei buruzko hitzaldia 
eskaini  zuten. Hainbat doku-
mentu, irudi... baliatu zituzten 

azalpenak emateko eta herria-
ren historian burdinolek izan 
duten garrantzia agerian utzi 
zuten. Izan ere, Goizueta eta 
inguruko zortzi kilometroko 
esparruan, 26 burdinolen berri 
ematen duten dokumentuak 
erakutsi zituzten. Jakin-min 
handia piztu zuen gaiak, horren 
erakusle da bildu zen jendetza. 

Jakin-min handia piztu du herriko 
burdinolei buruzko hitzaldiak

TTIPI-TTAPA
Neguko azken asteak goxatze-
ko hainbat kultur hitzordu 
izanen dituzte aukeran Goi-
zuetan.  

Martxoaren 7an, larunba-
tean, Amaia Elizagoienen es-
kutik ipuin-kontaketa saioa 
izanen dute. Helduei zuzen-
dutako emanaldia izanen da 
eta 17:00etatik aurrera, Uda-
letxeko ganbaran, hainbat 
ipuin eskainiko ditu gitarraz 
lagunduta.  

Martxoaren 14an, larunba-
tean, Bardoak ariko dira kan-
tari. Nafarroako Taldekako 
Bertsolari Txapelketako kan-
poraketa saioa jokatuko dute 
18:00etatik aurrera Udaletxe-
ko ganbaran. Eskualdeko bi 
talde ariko dira kantuan: Le-
sakako Arranopola eta  Male-
rreka eta Baztan aldeko Ber-
tsonautak.

Martxoaren 28an, Dama 
Beltzak taldeak kontzertua 
eskainiko du 19:00etan Uda-
letxeko ganbaran. Estitxu Pi-
natxo eta Mikel Santxezen 
proiektua da Dama Beltzak 
eta musikaren bitartez iraultza 
eta borroka egin zuten dama 
beltz batzuei merezitako erre-
konozimendu xumea egitea 
dute helburu: besteak beste, 
Ella Fitzgerald, Nina Simone, 
Roberta Flack, Etta James eta 
Aretha Franklini.

Martxoa girotzeko 
ipuin-kontaketa, 
bertsoak eta musika
Martxoaren 7an, 14an eta 28an izanen dituzte emanaldiak 
Udaletxeko ganbaran

Dama Beltzak.

Suhiltzaile boluntarioen lana
Suteak, istripuak, erorikoak... Herrian izaten diren 
ezbeharretan ezinbestekoa izaten da herriko suhiltzaile 
boluntarioen lana. Azkenekoz, otsailaren 16an eskaini zuten 
laguntza. Mandoegin erori eta min hartutako 60 urteko 
mendizale bat erreskatatu behar izan zuten. 

UTZITAKOA
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ARANO/ARESO LEITZALDEA/URUMEA

Banatu dute 
Aresoko Guraso 
Elkarteko saskia
Saskiaren jabea bilatu ezinik 
ibili dira guraso elkarteko 
kideak. Abenduaren 22an 
egin zuten lehenbiziko 
zozketa eta ez zen irabazlea 
agertu. Bigarren zozketako 
irabazlea ere ez. Hirugarre-
nean agidanez, Xabi, Alaitz, 
Xanet eta Marenek eraman 
dute saria etxera. Enea eta 
Telmoren eskutik jaso zuten 
saski ederra. On egin! A. URRETA

Zomorroak puska biltzen giro ederrean
Eguraldi ederra lagun, zomorroak batetik bestera ibili ziren 
otsailaren 15ean Aranon. Goizean puskak bildu ondoren, 
bazkaltzeko bildu ziren. Arratsaldean, zahagi dantza izan 
zuten eta eguna borobiltzeko, afari herrikoian bildu ziren. 
Haur, gazte zein helduek primeran pasatu zuten.

O. KALPARSORO

TTIPI-TTAPA
Emakumeen Nazioarteko Egu-
naren bueltan hainbat ekital-
di antolatu dituzte Arano, 
Areso, Goizueta eta Leitzan.

Areson  martxoaren 6an, lau 
urtetik gorako haurrentzat 
ipuin-kontaketa saioa anto-
latu dute. Pontxarekin ipuin 
berdin lana eskainiko du Jaio-
ne Urtasunek 17:00etatik au-
rrera Udaletxean. Martxoaren 
8an Udaletxean bilduko dira 
18:00etan eta pelikula ema-
naldia, solasaldia eta afari 
autogestionatua izanen dituz-
te.

 Aranon, ospakizunei aurre 
hartu eta martxoaren 7rako 
egin dute hitzordua. Denborak 
ahaztutakoak helduentzako 
ipuin kontaketa musikatua 
izanen dute, Ameli eta Xirri-
kituen jostunek taldearen 
eskutik. 20:00etan hasiko da 
emanaldia eta bukatutakoan 
emakumeek afaria izanen dute.

Goizuetan, martxoaren 7an, 
Munduko emakumeak hel-
duentzako ipuin kontaketa 
musikatua eskainiko dute 
Ameli eta Xirrikituen jostunek
17:00etatik aurrera. Apirilaren 
8an, eskolako ikasleak izanen 
dira oholtzara igoko direnak.  
Benetan berdinak al gara?  
antzerki emanaldia eskainiko 
dute 6. mailako ikasleek. Hez-
kidetza eta genero berdinta-
suna antzerki bidez lantzeko 
tailerrean sortutako emanal-
dia 11:30ean hasiko da eskolan.

Leitzan, martxoaren 8an, 
kalejira musikatua eginen dute 
11:30etatik aurrera. Plazan 
elkartuko dira eta kaleen ize-
nak aldatuz itzulia osatuko 
dute. 12:00etan Zirkulo taber-
naren parean kontzentrazioa 

eginen dute. Emakumeen 
bazkaria eginen dute gero, 
tokia eguraldiaren eta parte 
hartzaileen arabera zehaztu-
ko dute. 20:00etan emakumeen 
elkargunea antolatu dute To-
rrean. Martxoaren 10ean,  Er-
leta eskolako 5. mailako ikas-
leek Herri kirolak eta Berdin-
tasuna kirolean antzerkiak 
eskainiko dituzte 18:30etik 
aurrera eskolako jantokian. 
Martxoaren 12an, 18:30ean 
Moio liburuaren inguruko so-
lasaldia antolatu dute ema-
kume asanbladak eta Sastra-
kak. Bukatzeko, martxoaren 
13an, Benetako emakumeek 
kurbak dituzte pelikularen 
emanaldia eta solasaldia an-
tolatu dituzte 18:00etan Ate-
kabeltzen. Horretarako, Maria 
Castejon gonbidatu dute hi-
tzordura.

Erakusketa berezia
Goizuetako emakume taldeak, 
Leitzako Emakume Asanbladak 
eta Sastrakak Zer da zuretzat 
emakumea?  erakusketa an-
tolatu dute. Herritarrei luzatu 
diete galdera eta emandako 
erantzunak bilduta, ikusgai 
jarriko dituzte gero. Goizuetan, 
martxoaren 23tik 29ra egonen 
da ikusgai eta Leitzan, mar-
txoaren 30etik apirilaren 5era 
arte. Erakusketarako bere ale-
txoa jarri nahi duen orok, sas-
trakak@gmail.com helbidera 
bidal dezake erantzuna.

ZER DA ZURETZAT 
EMAKUMEA? 
ERAKUSKETA 
OSATZEN ARI DIRA

Martxoaren 8aren 
bueltan hainbat 
ekitaldi prest
Ipuin-kontaketak, film emanaldiak, solasaldiak, antzerkiak, 
afariak eta erakusketa berezia antolatu dituzte
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TTIPI-TTAPA
Baztango Talde Feministak, 
martxoaren 8aren bueltan 
sortutako batzordeak eta Baz-
tango Udaleko Berdintasun 
Batzordeak, Emakumeen Na-
zioarteko Egunaren harira, 
ekitaldiak antolatu dituzte 
ortzirale eta iganderako.

Elizondon bertso-afaria
Ortziralean, martxoaren 6an, 
hasiko dira ekitaldiak, Baztan-
go Gaztetxean eginen duten 
afariarekin. Sabelak bete eta 
belarriak goxatzeko aukera 

izanen dute 21:00etan zehaz-
tu duten hitzorduan. 

Lekaroztik Elizondora saretze 
feminista
Igandean, martxoaren 8an, 
berriz, saretze feminista eginen 
dute, «bizitza erdigunean pa-
ratzeko borrokan dauden 
emakumeak saretzeko». 
11:00etan Lekarozen bilduko 
dira eta Elizondoraino joanen 
dira. Bidean, emakumeen bo-
rroka-zutabeak ikusaraziko 
dituzte:  lurraren defentsa eta 
nekazaritza, euskara, lan fe-

minizatuak eta prekarietatea, 
gazteak eta migratzaileak. 
Ibilbidea borobiltzeko, herri-
ko plazan aldarrikapenak ira-
kurri eta manifestazioa eginen 
dute. Eskualdeko mailan ere 
bilduko dira. Aurten, Donez-
tebe izanen da bilgune eta 
bazkaria (14:00etan) eta elka-
rretaratzea (17:00etan) eginen 
dituzte.

Iruritan antzerkia
Eguna borobildu nahi duenak 
Iruritako Damaso Zabalza 
Gizarte Bilgunean eskainiko 
duten 35 Huts helduendako 
antzerkia (16 urte beharko dira 
sartu ahal izateko) ikusteko 
aukera izanen du. 19:00etan 
hasiko da emanaldia. 

Ikusleek, Esti Curiel, Miren 
Gojenola eta Aitziber Garmen-
diaren eskutik, eta umorea 
ardatz dela, oinordetza emo-
zionala, amatasuna eta herio-
tza bezalako gaietan murgil-
tzeko aukera izanen dute.

Saretze feminista, 
afaria eta antzerkia 
ortzirale eta igandean
Bertso-afaria ortziralean izanen dute, Baztango Gaztetxean; 
saretze feminista eta antzerkia, berriz, igandean  

Aurten Donezteben eginen dute eskualdeko manifestazioa. JM ONDIKOL

Elizondoko abesbatzako kideak 
zintzurrak zaintzen eta lantzen 
ari dira azken aldian. Izan ere, 
martxoaren 19an, hurrengo 
ortzegunean, kontzertua es-
kainiko dute Almandozen. 
Lerro hauek idazterakoan to-
kia eta ordua zehazteke zuten 
arren laster iragarriko dute.

Abesbatzaren 
eskutik kontzertua 
Almandozen

Paula Belzunegik kontzertu 
ederra eskainiko du heldu den 
larunbatean, martxoaren 7an, 
Arizkunenea kultur etxean. 
Piano doinuen erritmoan mur-
gilduko dira entzuleak. Baz-
tango Kultura Batzordeak 
a n t o l a t u t a k o  h i t z o r d u a 
19:00etan hasiko da.

Piano kontzertua 
martxoaren 7an 
Elizondon

Heldu den martxoaren 14an, 
bigarren larunbatean, Anizko 
Mendiarte Kultur Elkarteko 
bazkideak urteko batzarra 
izanen dute, elkartearen egoi-
tzan. Bilkuran joan den urte-
ko kontuak aurkeztu ondotik, 
batzarkideek bazkaria izanen 
dute.   

Mendiarte kultur 
elkarteko batzarra 
martxoaren 14an
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Jo ala Jo kultur elkarteak an-
tolatuta, kupel irekitzea izanen 
dute martxoaren 21ean, la-
runbatean, Arizkungo Gamio-
xarrean. Aitzinako Erregime-
naren azken hurrupak  lelopean 
bilduko dira eta goizetik ha-
sita eguerdira bitarte mugi-

mendua izanen da. Ezkil jo-
tzearekin ernaraziko dute 
herria eta 11:00etatik aitzine-
ra honakoa izanen dute: ban-
doa, ibilbidea eta harrera, 
aitzinsolasa, sagar dantza, 
batzarra, gatazka, zozketa, 
lehena eta azkena eta hondar-
solasa. 

Kupel irekitzea 
martxoaren 21ean 
Arizkunen
Goizean irekiko dituzte kupelak eta eguerdira arte zabalik 
egonen dira

Baztandarrak flauta topaketan
Otsailaren 14an eta 15ean Nafarroako IX. Flauta-jotzaile Topa-
keta izan zuten Iruñeko Musika Hirian. Beste hainbatekin ba-
tera, Baztango musika eskolako ikasle batzuek parte hartu zuten 
topaketan. Kontzertu polita eskaini zuten bateko eta bertzeko 
musikariek. 

UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Iruritako dantzariek, abesbatza 
ttikiak eta musikariek elkarla-
nean sortutako Izarrak ikuski-
zuna otsailaren 29an aurkeztu 
zuten Iruritako pilotalekuan. 
Joaterik izan ez zuenak eta 
ikuskizun egarriz gelditu denak 
bigarren emanaldiaz gozatze-
ko aukera izanen du. Martxoa-
ren 14an, larunbatean, eginen 
dute, 20:00etan hasita pilota-
lekuan. 

Guztira 48 dantzari ariko dira 
musika doinu eta abesbatzak 
girotutako erritmo eta letrekin 
dantzan. «Ohiko moldeetatik 

aldenduz, istorio batek ardaz-
tutako dantzek» osatzen dute 
lana. Horretarako, artistek 
«dantzez, musikaz eta kantuez 
gain, bertze baliabide batzuk» 
txertatu dituzte. 

Bideoz iragarri dute ikuskizuna.

Iruritako dantzarien eskutik 'Izarrak' 
ikuskizuna martxoaren 14an

Mozorroak soinean eskean Lekarozen
Otsailaren 21ean eta 22an ospatu zituzten inauteriak Lekarozen. 
Mozorroak soinean, eskean ibili ziren herritarrak. Ortziralean 
elkartean gosaldu eta eskolatik abiatu ziren baserrietara. Ondo-
tik, Larraldea sagardotegian afaldu zuten. Larunbatean, berriz, 
etxez etxe ibili ziren. Agirreren musikak girotu zuen besta.

AINHOA ASTIZ
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Pentsio duinen aldeko elkarretaratzea
Baztan-Bidasoaldeko Pentsionistak Martxan mugimenduak 
urteko bigarren elkarretaratzea egin zuen otsailaren 17an Eli-
zondon. Gutieneko pentsioa 1.080 eurokoa izatea eskatu du. 
Hilabetero elkarretaratzeak eginez segituko dute eta hurrengo 
hitzordua martxoaren 16an dute, Doneztebeko eskola aitzinean.

UTZITAKOA

Landa eremua eta kultura solasgai
Landa eremuari eta kulturari buruz hausnartzeko saio irekia 
egin zuten joan den otsailaren 12an Arizkungo Gamioxarrean. 
Gogoetaldian hainbat aditu bildu ziren: Xabier Erkizia, Antton 
Luku, Mikel Ozkoidi, Joseba Otondo, Oskia Ugarte eta Marc 
Badal. Guztira 30 lagun inguru joan ziren mahai ingurura.

UTZITAKOA

Giro ederra Gartzaingo inauterietan
Eguraldi ederra lagun, inauteriak ospatu zituzten otsailaren 
21ean eta 22an Gartzainen. Ortziralean Frantsenen gosaldu eta 
baserrietara joan ziren. Larunbatean, berriz, etxez etxeko buel-
taren ondotik elkartean afaldu zuten. Gaua luzatu zuenik ere 
izan zen. 

UTZITAKO ARGAZKIA

Baztan Kantuz 
Elizondotik Oronoz-
Mugairira dator

TTIPI-TTAPA
Udaleko Kultura Batzordeak 
antolatutako Baztan Kantuz 
egitasmoak joan den otsailaren 
16an Elizondon izan zuen 
bigarren geldialdia. Jende 
dezente bildu zen karrikaz 
karrika kantuan ibiltzeko 
hitzorduan. 

Oronoz-Mugairin martxoan
Kantuzale eta musikariek Oro-
nozen izanen dute hurrengo 
aukera. Martxoaren 22an, lau-
garren igandean, 12:00etan 
abiatuko dira Urgaindik eta, 
ordubetez, karrikak girotuko 
dituzte. Nahi duenak bertara-
tzeko aukera izanen du. 

Otsailean Elizondon egindako bigarren saioaren ondotik, 
martxoaren 22an Oronoz-Mugairin dute hitzordua
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2015eko otsailean izandako 
erauntsiek hainbat hondamen 
egin zituzten Baztanen, tartean 
Beartzungo Urruxka alderat 
doan bidean. Hori moldatzeko, 
Susteaga errekari jarraiki, 35 
metro luzeko harri-lubeta egin 
du, erreka aldeko ezponda 
kontu ahal izateko. Harri-lu-
betak bortz metroko altuera 
du eta bi metroko zabalera eta 
bidea zolaberritu du.

Denera 66.294,80 euroko in-
bertsioa egin du, proiektuaren 
idazketa, zuzendaritza eta egi-
karitzea kontuan hartuz. Idaz-
keta eta zuzendaritza lanak 
LKSek egin ditu eta lanak berriz 
Javier Altzugaraik.

Aritzakun aldeko Sumutsua  
alderdia moldatzeko proiektua
Erauntsi berek Aritzakun alde-
ko Sumutsua alderdian lur-

mendia egin zuten. Horko 
bidea moldatzeko proiektua 
idatzia dago eta lanak esleituak, 
baina arrainak erruteko sasoia 
denez, ereiaroa artio lanak ez 
dira hasten ahalko. Sumutsu-
ko lanak 334.854 euroko au-
rrekontua du. Lan horiek denak 
egiteko Baztango Udalako Toki 
Inbertsio Planeko laguntza du.

Aipagarria da, bertzalde, Baz-
tango Udalak bere ardurapeko  
1.200 kilometro bide inguru 
dituela.

66.294,80 euro inbertitu ditu.

Urruxkako bidea konpondu berri du 
Baztango Udalak

TTIPI-TTAPA
Baztango Udalak, aurten ere, 
Baztan ikergai duten ikasketa 
akaberako proiektu edo lanak 
egiteko dirulaguntza deialdia 
egin du. 2016an egin zuen 
lehenbizikoz deialdia Udalak, 
Baztango ikasleen artean Baz-
tani eta Baztango etorkizuna-
ri buruzko kezka eta interesa 
piztuta, ikasleek lanak edo 
proiektuak helburu horri be-
gira egiteko. Interesa duten 
ikasleek, deialdian parte har-
tzeko, eskariarekin batera, 
proiektuaren edo lanaren me-
moria aurkeztu beharko dute 
udaletxeko erregistroan. 

Memorian lanaren helburuak, 
metodologia, iturriak, oina-
rrizko bibliografia… zehaztu 
daitezke (lau orritan gehienez). 
Era berean, memoriak ikaske-
ta akaberako proiektu eta la-
naren tutorearen ongi ikusia 

beharko du. Aurkeztutako 
memoriak eta proposamenak 
helburu horrekin osaturiko 
batzordeak baloratuko ditu. 
Bertan Elizondoko Lanbide 
Eskolako zuzendaria, Lekaroz-
ko ikastetxeko zuzendaria, 
Cederna-Garalurreko tekni-
karia, Baztango alkatea eta 
udal idazkaria egonen dira. 
Batzordeak arloko adituekin 
kontsultak egiten ahalko ditu.

Eskariak aurkezteko epea 
Nafarroako Aldizkari Ofizialean 
argitaratu eta hilabete batekoa 
izanen da, beraz, martxoaren 
13a, ortziralea, bitartekoa. 

Informazio gehiago   
udaletxean eskuragarri
Udaletxeko webgunean oina-
rriak eskuratzen ahalko dira 
eta edozein zalantza izanez 
gero bulegoan bertan kontsul-
ta daiteke.

Baztan ikergai duten 
lanak egiteko 
dirulaguntza 
Eskariak aurkezteko epea martxoaren 13a bitartekoa da eta 
500 euroko lau laguntza banatuko ditu Udalak

Gisa guztietako mozorroak Arraiozen

Eskolan eta eskolatik kanpo, otsailaren 14an eta 15ean inauteriak 
ospatu zituzten Arraiozen. Gaztetxoek txokolate beroa hartuz 
egin zieten keinu inauteriei; gazteek, berriz, baserriz baserriko 
buelta egin zuten. Larunbatean, berriz ere, gazteak eskean ibili 
ziren eta gauean afari herrikoia egin zuten.

NEREA MORTALENA

TTIPI-TTAPA
Geroz eta gehiago dira eskual-
dean antolatzen diren kirol 
hitzorduak. Maiatzean, erra-
terako, Baztanen bi hitzordu 
dituzte: Berroetan hilaren 10ean 
eta Iruritan 16an.   

Berroetako Mendi Maratoi Erdia
Maiatzaren 10ean, igandean, 
Berroetako mendietan barre-
na ibiliko dira mendizaleak. Bi 
ibilbide izanen dituzte aukeran: 
21,6 kilometrokoa (1.275 me-
troko desnibela duena) eta 15 
kilometrokoa (740 metroko 
malda duena). Izen-emateak 
zabalik daude dagoeneko he-
rrikrosa.eus atarian.

Iruritako Mendi Duatloia
Hurrengo larunbatean, maia-
tzaren 16an, Iruritan eginen 
duten Mendi Duatloirako izen-
-ematea ere irekita dago eta 

antolatzaileek adierazi dutenez 
«martxa ederra» darama. Kasu 
honetan parte-hartzaileek 30,5 
kilometro egin beharko dituz-
te, 10,5 kilometro lasterka eta 
20 kilometro bizikletan, bana-
ka edo binaka. Informazio 
gehiago eskuratzeko eta izena 
emateko aukera dago www.
kirolprobak.com atarian. 

2018ko Iruritako duatloiko irabazleak.

Iruritako Mendi Duatloia eta Berroetako 
Maratoi Erdia martxan

BAZTAN
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Baztan-Bidasoa Turismo El-
karteak, 2016. urteaz geroztik, 
Nafarroako Mendi Federa-
zioarekin batera lan egiten du 
eskualdeko GR bideen man-
tenimenduan. Boluntario sare 
egonkorra dago eskualdean 
GR 11, GR12, GRT-5 edo Ku-
lunka bidea eta Bidasoa Tre-
king-a delakoa egoera onean 
mantentzeko konpromisoa 
duena.

Nafarroako Mendi Federa-
zioak boluntario sarea handi-
tzeko eta egonkortzeko kan-
paina abian jarri du aurten 

ere eta Baztan-Bidasoa Turis-
mo Elkarteak bat egin du kan-
paina honekin. Hala, eskual-
deko boluntarioek elkarteak 
Bertizen duen egoitzan aur-
kituko dute mendian markak 
egiteko beharko duten mate-
rial guztia.

Boluntario izateko boron-
datea dutenek izen-emate 
fitxa bete behar dute eta info@
mendinavarra.com  helbidera 
bidali behar dute. 

Martxoaren 14an prestake-
ta ikastaroa eskainiko dute 
Iruñean. Egun bateko ikasta-
ro teorikoa izanen da goizez 

eta praktikoa arratsaldez. Bo-
luntarioek Ezkabamendiko 
220 GRan markak eginen di-
tuzte.

Baztan-Bidasoa, ibilbidez 
jositako paisaia
Baztan-Bidasoa, iparretik hego 
aldera eta ekialdetik mende-
baldera mendi ibilbidez josi-

ta dago. Guztira 208 kilometro, 
eskualdea pausoz-pauso eza-
gutzeko: GR11 (Hegoaldeko 
TransPirenaika), GR12 (Euskal 
Herriko ibilbidea) eta GR10 
(Iparraldeko TransPirenaikca) 
batetik eta bertzetik GR-
11-GR12 lotura edo Bidasoko 
Traking-a eta GRT5 Kulunka/
Kulunkaren Bidea.

Mendi ibilbideak 
mantentzeko 
kanpaina abiatu da
Baztan-Bidasoa Turismo Elkarteak Nafarroako Mendi 
Federazioarekin batera egiten duen kanpaina da

GR11 ibilbidearen seinalizazioa, Bagordin. UTZITAKOA
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Giro ona izan zuten aitzineko urtean emaztekien bazkarian. UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Martxoaren 8a Emakume Lan-
gilearen Nazioarteko Eguna 
dela baliatuz, martxoaren 7an, 
larunbatean, Anizko emaztekien 
bazkaria izanen dute. 

Iazko bideari jarraituz, bi gi-
zonek hartuko dute bazkaria 
prestatzen ardura, eta mahaia-
ren bueltan Anizko andreak 

egonen dira. Ondotik, dantza-
rako tartea izanen dute, Jaione 
akordeoilariak alaituko baitu 
bazkalondoa. 

Joan den urteko giroa baldin 
bada aurten, dantza, joko, kan-
tu eta irriak ez dira faltako, giro 
onean hasiko dute Anizko emaz-
tekiek martxoaren 8aren aitzi-
neko eguna.

Anizko emaztekien bazkaria martxoaren 
7an eginen dute

Inauteriz blai Arizkun 
Otsailaren 21ean Arizkungo gaztetxoek inauteriei keinu egin 
zieten. Musikariek girotu zituzten bazterrak. Igandean eta aste-
lehenean, 23an eta 24an, eskean ibili ziren gazteak eta asteartean, 
berriz, hartzaren bueltan, herriko haurrak lasterka ibili ziren 
karriketan. 

VALLEDEBAZTAN.COM

Umorez eta kolorez bete da Elizondo
Irudi eder hauek erakusten duten bezala, otsailaren 22an, 
desfile polit eta koloretsuan ibili ziren mozorroak Elizondon: 
Benidormen izan ziren batzuk, Boliviako txolitak euren 
artean borrokan, Brasilgo dantzariak, hippyak… Bestan 
segitzeko, kuadrillen bazkaria izan zuten gero.

J.M. ONDIKOL

Zigatarrek ere inauteriak ospatu dituzte
Trapuak eta trasteak mozorratzeko, trikitixa eta pandereta gi-
rotzeko. Ongi pasatzeko guti aski dutela erakutsi zuten zigatarrek 
otsailaren 14an eta 15ean inauterietan. Gaztetxoek mozorroak 
jantzi eta batetik bertzera ibili ziren, gazteak, berriz, etxez etxe-
ko bueltan. 

UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Alokairuzko etxebizitzen in-
guruan bizi den larrialdi egoe-
raz herritarrak ohartarazteko 
eta soluzioak mahaigainera-
tzeko ekimena egiten ari da 
Udala. Ohartarazi duenez, 
«hamarnaka herritarrek bizi-
tegia izateko arazoa dute. 

Horregatik, batzuk etxeetan 
pilaturik bizi dira. Bertze batzuk 
gurasoen etxetik ezin lekutu-
rik dabiltza. Zenbait kale-go-
rrian daude». Gauzak honela, 
herritarrei gogorarazten die 
etxea alokairuan emanez gero, 
hainbertze jenderen egoera 
hobetzen lagunduko dutela.

Etxebizitzak alokairuan ematea 
sustatzeko ekimena egiten ari da Udala
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MARIFA ETA KORO
ETBko bi grabaketa izan ditu-
gu egun hauetan gure leze eta 
karriketan.  

'Itxi liburuak'
Lehendabizikoa, otsailaren 
11n grabatutakoa Itxi liburuak 
programarako izan zen. Leze-
ko eszenatoki naturalean ez 
ezik, Sorginen Museoan eta 
Barrenetxean ere grabatu zu-
ten. Gaizka Arangurenek, aur-
kezleak, Amaia Nausia, Ainhoa 
Agirre eta Koro Irazokiri orain 
dela 400 urteko sorgin ehiza-
ri eta herriko historiari buruz-
ko elkarrizketak egin zizkien. 

Herriko antzerki taldeak ere 
parte hartu zuen, akelarrea 
antzeztu baitzuen.

Programa honetan beti bada 
gonbidatu bat, ikastera heldu 
dena. Kasu honetan, Ainhoa 
Etxaide izan zen, Zugarramur-
diko sorgin ehizari buruz 
gehiago jakiterat heldu zena.

'Gure Kasa'
Ondoko astean, berriz, Gure 
kasakoak aritu ziren. Madda-
len Arzallusek, Jone Zozaiak 
eta Koro Irazokik parte hartu 
zuten, herriko istorioak eta 
sorginen inguruko abestiak 
grabatu zituzten.

Bi saiotarako 
grabaketak egin 
dituzte herrian
Sorgin ehiza, herriko historia, abestiak... bitxikeria andana 
grabatu dituzte

Otsailean egin dituzte grabaketak. MARIFA ETA KORO

Mozorroak bordetan eta karriketan
Inauteek aldaketa ttiki bat izan dute. Usaian larunbata osoa 
mendiko bordetan ibiltzen bazen, aurten mendia goizez egin 
da eta arratsaldean karrikan ibili dira. Halabeharrez egin behar 
izan da aldaketa hau, gero eta borda guttiago baititugu inguruan. 
Duela 10 urte dozena bat kurritzen ziren, aurten zazpi.

MARIFA ETA KORO

Lekuberriko bordako etxola erreta

Badirudi sua sasoiko kaltea dela, baina ez da hala. Otsailean bi 
sute sofritu ditugu: bata otsailaren 6an, Mendibilen, eta bertzea 
16an Madarian. Kalte handirik ez da izan, gehiena larra baitzen, 
baina Madariakoan eremu handia hartu zuen, 10 bat hektarea, 
eta Lekuberriko bordako etxola erre zen. 

MARIFA ETA KORO

Erlaitz Kantauri eta Pirinio 
Atlantiarrean kokatzen diren 
zortzi lezeak anaiartzen dituen 
jardunaldia izanen dute mar-
txoaren 15ean. Ekitaldiz eta 
sariz beteta izanen den egita-
raua atxemanen dute bisitariek 
Zugarramurdin,Urdazubin 
(Ikaburuan) eta Saran. 

Zugarramurdin  
XI. Lezeen Eguna 
martxoaren 15ean 

ZUGARRAMURDI
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SENPERE

PIERRE BASTRES
Senpertarrek hiru talde izanen 
dituzte aukeran martxoaren 
22ko eta 29ko, hondarreko bi 
igandetako, herriko bozetan. 
Oraingo auzapezaren taldea, 
Pierre-Marie Nousbaumen buru 
duen Agir pour Saint Pée (Sen-
pererentzat Ekin); Elgarrekin 
Senpererentzat oposiziokoa, 
Dominique Idiart buru duena; 
eta Senpere Bai talde abertzalea 
izanen dituzte aukeran. Hona 
hemen talde bakoitzeko 29 
hautagaien zerrenda. 

Herritarrek hiru 
zerrenda dituzte 
aukeran
Herritarrek Senpererentzat Ekin, Elgarrekin Senpererentzat 
eta Senpere Bai taldeen artean aukeratu beharko dute 
bozetan

Senpererentzat Ekin taldeko hautagaiak. Elgarrekin Senpererentzat taldea. 

Bederede da Senpere Bai taldeko zerrendaburua.

SENPERERENTZAT EKIN
1. Pierre-Marie Nousbaum. 2. Anne-Marie
Daugareil. 3. Martine Arhancet. 4. Denise
Tapia. 5. Nathalie Dubois. 6. Céline 
Davadan. 7. Maite Arosteguy. 8. Claire
Caudal. 9. Laurène Robert de Beauchamp. 
10. Élisabeth Leconte Roussel. 11. Fabienne 
Lagrenade. 12. Hélène Larroudé. 13. 
Dominique Vigier. 14. Marie-Jeanne 
Bereau. 15. Véronique Fages. 16. Robert 
Comat. 17. Xavier Bohn. 18. Joseph Lopez. 
19. Bixente Bereau. 20. Édouard Carrera. 
21. Bruno Ollivon. 22. Jean-Bernard 
Dolosor. 23. Jean-Baptiste Yriarte. 24. 
Jean-Marc Dupont. 25. Emmanuel Bereau. 
26. Jean-Pierre Dunoguès. 27. Michel 
Cigarroa. 28. Philippe Fournier. 29. Jean-
Pascal Aguerre. 

ELGARREKIN SENPERE.
1. Dominique Idiart. 2. Anne Bordes. 3. 
Patrick Lamothe. 4. Nathalie Porteau-
Zamora. 5. Dominique Idiart. 6. Michel 
Souharse. 7. Emmanuelle Le Toux. 8. 
Guillaume Bergara. 9. Antton Guillen. 10. 
Pierrette Parent-Domergue. 11. Xabi 
Camino. 12. Geva Sanchez. 13. Fabienne 
Sanchez. 14. Jean Lannette. 15. Brigitte 
Ryckenbusch. 16. Elisabeth Plagnes-Juan. 
17. Denis Calier. 18. Christine Perugorria. 
Philippe Poulet. 19. Celine Munduteguy-
Larramendy. 20. Betty Desnos. 21. Pauline 
Gyillaume. 22. Paxkal Irubetagoyena. 23. 
Xavier Berecibar.  24. Ramuntxo Garat. 25. 
Nicolas Dokhelar. 26. Mirentxu Ezcurra. 
27. Jacques Schreiber. 28. Bernadette 
Iriarte-Larrechea. 29. Pierre Faliere. 

SENPERE BAI
1. Jean-François Bederede. 2. Amaia 
Gobet. 3. Christophe Jaureguy. 4. Joana 
Haramboure. 5. Camille Fourt. 6. Marina 
Harismendy. 7. Franck Doratcague. 8. 
Oihana Ariszaga. 9. Henri Perez. 10. 
Amélie Harocaréné. 11. Ioritz De 
Madariaga. 12. Haize Goenaga-Fontan. 
13. Artzai Mendiboure. 14. Eliane 
Etcheverria. 15. Pierre Bastres. 16. Alaia 
Jaureguy. 17. Martin Lemaire. 18. Agnès 
Carricaburu. 19. David Gramont. 20. 
Hegoa Mendiboure. 21. Pascal Duhau. 
22. Christine Artola. 23. Adrien Coudier. 
24. Angela Jorajuria. 25. Iker Edme. 26. 
Diane Lafitte. 27. Am’bark Abdennouri. 
28. Marie-Jeanne Larrechea. 29. Pierre 
Albistur. 

P. BASTRES
Urdazuriko Arrantza eta Erre-
ken Ingurumena Zaintzeko 
AAPPMA elkarteak otsailaren 
25ean egindako batzarrean 50 
lagun elkarretaratu ziren De-
nen Etxean. 

Olivier Briard lehendakaria 
izokinendako nahiko baikor 
agertu da, aitzineko urtean 

baino gehiago izan baitira 
hupatu direnak (97 2019an eta 
44 bakarrik 2018an). Halaber, 
emaitza onak dituzte amua-
rrainekin, kopurua azken 10 
urteetan hoberenetako bat da. 
Kolakarentzat, ordea, egoera 
arras errenkuragarria da. 

Egitateei buruz, ingurumena 
hobetzeko egintza frango egin 

dituzte. Azkenekoz, elkartea 
bera aitzinerat jarraiki da, ge-
roz eta jarduera gehiago pro-

posatuz. Otsaileko oporretan, 
erraterako, haurrak errezibitu 
dituzte ikasarazteko. 

Urdazuriko Ingurumena Zaintzeko 
Elkarteak batzarra egin du

50 arrantzale eta antolatzaile elkarretaratu ziren Denen Etxean.
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TTIPI-TTAPA
Aurtengo inhauteriek badute 
eguna: martxoaren 7an eta 8an 
iraganen dira, bertze herrietan 
baino berantago.

Ohi bezala, larunbatarekin, 
martxoaren 7an, gazteak izanen 
dira mozorro besta hasiko du-
tenak, auzoz auzo eta etxez 
etxe eskean ibiliz. Gauean 

Pleka Trinketean eginen den 
kontzertuarekin borobilduko 
dute eguna.

Igandean, martxoak 8, eguer-
di aitzinean, mozorroen des-
filea, dantzak, musika, kanta 
eta nola ez, zanpantzarraren 
auzia izanen dira plazan. On-
dotik, gazteek etxez etxe eskean 
segituko dute.

Asteburu honetan 
ospatuko dituzte 
inauteriak
Larunbatean gazteak etxez etxe ibiliko dira eta igandean 
zanpantzarraren auzia eginen dute plazan 

115 erretretatu tripotx jatean
Herriko Kontseiluak gomitatuta, bazkaria egin zuten otsailaren 
15ean 115 erretretatuk Lur berri gelan. Giro ederrean bazkaldu 
ondotik, kantari aritu ziren. Eskerrak emateaz gain, Beti Gazteko 
lehendakariak «bozetan edozein gauza pasatzen dela ere, orain 
bezala segi dezatela gure erretretatuak artatzen» galdegin zuen.

GANEX

TTIPI-TTAPA
Dagoeneko ohitura bihurtua 
den ekaineko mendi bizikleta 
ibilaldiari bertze hitzordu bat 
gehitu diote Olhain ikastolako 
lagunek: lehen aldikoz ema-
kumezkoendako sorgina trail 
lasterketa antolatu dute. Bi 
probak ekainaren 7an izanen 
dira, baita oinezkoendako 
mendi ibilaldia ere.

Sorgina trail lasterketa
10:30ean plazatik abiatuko da 
emakumezkoen 7,5 kilome-
troko lasterketa, eta 200 me-
troko desnibela izanen du. 
Izen-ematea aitzinetik www.
pb-organisation.fr atarian egin 
daiteke zortzi euro ordaindu-
ta edo egunean berean, 
07:30etik goiti, hamar euro 
ordainduta. Medikuaren agiria 
aurkeztea beharrezkoa izanen 
da.  

BTT ibilaldia
26 eta 32 kilometroko bi itzu-
li antolatu ditu ikastolak bizi-
kletan ibili nahi dutenentzako. 
08:30ean abiatuko dira plaza-
tik eta izena 07:30etik goiti 
eman beharko da (zortzi euro). 

Oinezkoendako itzulia
Oinez nahiago dutenendako 
bertze ibilaldia antolatu dute. 
09:30ean plazatik abiatuko da 
eta izen-ematea, lau euro or-
dainduta, 07:30etik goiti egin 
beharko da. 

Aurten lehen aldikoz nesken lasterketa 
antolatuko du Olhain ikastolak ekainean

PIERRE EZKURRA

Gazteak joan den urteko ihauterietan. GANEX

Altsasuko gazteen aldeko gaualdia

Atxuri Urdin herriko errealzaleen taldeak Altsasuko gazteei 
sustengua adierazteko gaualdia antolatu zuen otsailaren 14an, 
«hiru urteren ondotik, injustizia hura salatzen segitu nahi du-
gulako». Lehenbizi elkarretaratzea egin zuten, ondotik poteoan 
ibili ziren bertsolariekin eta gauez kontzertuak izan zituzten.

JOANES GARTZIA
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AITOR AROTZENA LESAKA
Oro ez da urre. Urrezko domi-
narik ez, baina uzta bikaina 
lortu zuen Beti Gazteko soka-
tira taldeak Irlandako Letter-
kenny hirian jokatutako mun-
duko txapelketan. Izan ere, 
klub artekoan zilarrezko eta 
brontzezko bina domina lor-
tu zituen eta nazioartekoan 
ere, bertze zenbait domina 
eskuratu zituzten tiralariek.

Klub arteko txapelketa ezin 
hobe hasi zuten Beti Gazteko 

emakumeek. 540 kiloko kate-
gorian, zilarrezko domina 
eskuratu zuten, finalean Gas-
teizko Badaiotzen kontra gal-
du ondotik. Aitziber Goienetxe, 
Amaia Leiza, Karmele Pikabea, 
Irantzu Goienetxe, Ane Gu-
rrutxaga, Udane Arbelaitz, 
Oihana Mindegia eta Maria 
Iantzi aritu ziren tiran, Joxe 
Angel Mitxelena erakusle eta 
Udane Loidi laguntzaile zituz-
tela. Hirugarren postua Lau-
kizko Gaztedirentzat izan zen, 

beraz, podio osoa euskaldunek 
bete zuten. 

Txapelketa mistoan ere zi-
larrezko domina lortu zuen 
Beti Gazteko taldeak, finalean 
Herbehereetako Monnicken-
dam taldearen kontra galdu 
ondotik. Ezpeletatik utzitako 
Paxkal Larramendi eta Jerome 
Elissalderekin batera, Ander 
Mitxelena, Aitziber Goienetxe, 
Amaia Leiza, Ane Gurrutxaga, 
Iñigo Alzugarai eta Ainhoa 
Ubiria aritu ziren. Podioko 
hirugarren koskara Herbehe-
reetako bertze talde bat igo 
zen, Lagerweij. Emakumez-
koentzat nahiz talde mistoa-
rentzat munduko txapelketa 
batean historian lortutako 
lehen dominak izan ziren.

Brontzeak bigarren egunean
Klub arteko txapelketaren bi-
garren jardunaldian, emaku-
meen 500 kiloko taldeak eta 

gizonezkoen 600 kiloko taldeak 
ederki borrokatutako bron-
tzezko domina bana lortu 
zuten. Biak ala biak, bertze 
euskal talde baten kontrako 
lehian lortu zuten hirugarren 
postua, emakumeek Txantrea-
ren kontra eta gizasemeek 
Ibarraren kontra. Honela, 
emakumeen podioan berriz 
ere txapeldun suertatu zen 
Badaiotz eta Txina Taipeiko 
Jingmei taldearen ondotik igo 
ziren lesakarrak (Aitziber Goie-
netxe, Amaia Leiza, Karmele 
Pikabea, Ane Gurrutxaga, 
Udane Arbelaitz, Udane Loidi, 
Arritxu Muxika eta Ainhoa 
Ubiria aritu ziren tiran, Ezpe-
letako Guy Larralde erakusle 
eta Oihana Mindegia lagun-
tzaile zituztela) eta gizonez-
koetan, Clonmany B eta Moun-
tain View Irlandako bi talde 
indartsuen ondotik. Karmelo 
Mitxelena, Joxe Angel Mitxe-

Domina uzta bikaina 
ekarri du Irlandatik 
Beti Gaztek
Emakumeek 540 kilotan eta mistoan zilarra lortu dute eta 
gizasemeek 600 kilotan eta emakumeak 500etan brontzea

Beti Gazteko emakumeek mundial batean lortutako lehen domina. Badaiotz eta Gaztedirekin batera, podio euskalduna osorik. Ondoan, Lesakan egindako ongietorria. XAGU-LESAKA

Gizasemeak 600 kiloko podioan, Irlandako Clonmani eta Moutain Viewrekin. Euskal Herriarentzat brontzezko domina lortu zuen Beti Gazteko talde mistoak.
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Malerrekako pilota txapelketako finalistak antolatzaile eta sari-emaileekin batera. UTZITAKO ARGAZKIA

TTIPI-TTAPA DONEZTEBE
Erreka elkarteak antolatutako 
Malerrekako eskuz binakako 
XVIII. pilota txapelketako fi-
nalak otsailaren 22an jokatu 
zituzten. Kategoria ttikieneta-
ko partidak, benjaminetatik 
infantil artekoak Sunbillan 
jokatu zituzten eta kadetetik 
hasi eta senior elite mailara 

bitartekoak Doneztebeko Ez-
kurra pilotalekuan. 

Emaitzak
Benjaminak:  Sarriegi eta Lan-
da (Lapke), 18 - Iparragirre eta 
Tejeria (Aduna), 9.
Alebinak:  Gaztañaga eta Be-
roz (Gazteleku), 18 - Alberdi 
eta Izagirre (Ataun), 8.

Infantilak: Sanchez eta Anti-
masberes (Barañain), 18 – Etxe-
berria eta Leonet (Oiarpe), 5.
Kadeteak: Amiano eta Elola 
(Tolosa), 18 – Irribarria eta 
Garcia (Lapke), 7.
Jubenilak: Aranburu eta Abu-
ruza (Oiarpe), 10– Peso eta 
Petite II.a (Barberito I.a), 18.
Bigarren mailako seniorrak:  
Txoperena (Oberena) eta Gu-
rrea (Larraun), 22 – Jamar eta 
Cordon II.a (Oberena), 10.
Senior elite: Astiz eta Otxan-
dorena (Buruzgain), 18 – Iriar-
te eta Gaskue (Buruzgain), 22.

Sari banaketan Iker Salabe-
rria eta Jon Mariezkurrena 
pilotari profesionalak izan 
ziren, berriki arte Malerreka-
ko txapelketan aritutakoak eta 
txapeldun izandakoak.

Malerrekako XVIII. 
pilota txapelketak  
banatu ditu txapelak
Elite mailan, Buruzgaingo bikoteen arteko finalean, Iriarte eta 
Gaskuek 22 eta 18 irabazi zieten Astiz eta Otxandorenari

TTIPI-TTAPA LESAKA
Martxoaren 8an eginen dute 
Beti Gazte elkarteak antola-
tutako Lesakako II. Mendi 
Lasterketa. Igandean 10:00etan 
abiatuko da 14 kilometro luze 
eta 900 metroko desnibela 
duen lasterketa nagusia Plaza 
Zaharretik eta, hamar minutu 

beranduago, 13 eta 17 urte 
bitarteko gazteei zuzendutako 
lasterketa, zazpi kilometro 
luze eta 300 metroko desni-
bela duena. Ibilbide luzekoek 
Frain (455 metro) eta Unanue 
(650 metro) igo beharko di-
tuzte plazan helmugaratu 
baino lehen eta gazteak Frai-

nera igo eta jautsiko dira zu-
zenean herrira. 

Iazko lehen edizioan, ibilbi-
de luzean Joxe Amunarriz 
hondarribiarra (1.11.15) eta 
Idoia Maritxalar lesakarra 
(1.45.32) nagusitu ziren. Gaz-
te Trail lasterketan, Mattin 
Lekuona lesakarra (30.33) eta 
Urnietako Ana Otaegi (35.22) 
izan ziren bizkorrenak. Tal-
deka Erlaitz izan zen bizko-
rrena, eta Beti Gazte bigarren.

Lesakako Mendi Lasterketaren bigarren 
edizioa igandean eginen dute

lena, Mikel Apeztegia, Oskar 
Telletxea, Beñardo Iantzi, 
Beñat Ordoki, Eneko Saldias 
eta Gerardo Telletxea aritu 
ziren tiran, Paxkual Taberna 
erakusle eta Maria Iantzi la-
guntzaile zituztela.

Aipatzekoa da Beti Gazte 
izan dela emakumeen, gizo-
nezkoen eta talde mistoen 
podioetara, hiruetara igo den 
munduko klub bakarra.

Nazioartekoan ere bikain
Beti Gaztek Euskal Herria (Bas-
que Country) ordezkatzeko 
eskubidea zuen. Gizonezkoen 
600 kiloko kategorian eta txa-
pelketa mistoan oso-osorik 
Beti Gazteko tiralariek osatu-
tako zortzikoteak aurkeztu 
zituzten eta bertze kategorie-
tan selekzioak egin zituzten. 
Gizonezkoak 600 kiloko kate-
gorian bikain ibili ziren eta 
bigarren gelditu ziren sailka-
pen fasean, baina finalerdian, 
lehen tiraldia irabazi ondotik 
hurrengo biak galdu egin zi-
tuzten Herbehereen kontra 
eta brontzerako lehian ere 
galdu egin zuten Irlandarekin. 

Txapelketa mistoan, aldiz, 
podiora igotzea lortu zuten, 
Herbehereen eta Txina Tai-
peiren ondotik. Euskal Herria-
ri brontzea eman zion talde 
honetan, Karmelo Mitxelena, 
Aitziber Goienetxe, Mikel 
Apeztegia, Ane Gurrutxaga, 
Udane Arbelaitz, Beñat Ordo-
ki, Arritxu Muxika eta Gerardo 
Telletxea aritu ziren, Joxe An-
gel Mitxelena erakusle zutela.

Emakumeen 540 kiloko ka-
tegorian ere zilarra lortu zuen 
Euskal Herriak, Txina Taipei-
ren kontrako finala galduta. 
Talde honetan aritu ziren Ai-
tziber Goienetxe eta Ane Gu-
rrutxaga lesakarrak eta Udane 
Arbelaitz oiartzuarra.

23 urtez beheiti, txapelketa 
mistoan nahiz emakumezkoe-
tan zilarra lortu zuen Euskal 
Herriak eta talde horietan ere 
Beti Gazteko bina tiralari ari-
tu ziren: Ander Mitxelena eta 
Beñat Ordoki mistoan eta 
Irantzu Goienetxe eta Maria 
Iantzi igantziarra nesketan.
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IKUSKIZUNAK

ARESO
'Pontxarekin ipuin berdin' 
ipuin-kontaketa
Udaletxean, martxoaren 6an, 
17:00etan. 

Filma eta solasaldia
Udaletxean, martxoaren 8an, 
18:00etan. 

GOIZUETA
'Munduko emakumeak' ipuin-
kontaketa musikatua
Ganbaran, martxoaren 7an, 
17:00etan. 

IRURITA
'35 Huts'
Gizarte Bilgunean, martxoaren 
8an, 19:00etan. 

ARANO
'Denborak ahaztutakoak' 
ipuin-kontaketa musikatua
Maisuenean, martxoaren 7an, 
20:00etan.

LESAKA
'Zaldi urdina'
Harriondoan, martxoaren 7an, 
19:00etan. Sarrera: 8 euro.  

'Paddington' filma
Harriondoan, martxoaren 15ean, 
16:30ean.   

BERA
'Chavela: cantante, luchadora, 
simbolo' dokumentala
Beralandetan, martxoaren 9an, 
18:00etan. 

LEITZA
'Moio' liburuaz solasaldia
Liburutegian, martxoaren 12an, 
18:30ean. 

'Benetako emakumeek 
kurbak dituzte' filma
Atekabeltzen, martxoaren 13an, 
18:00etan. 

IKASTAROA

LESAKA
Ogasun-tramiteak online 
egiteko ikastaroa
Cederna Garalurren bulegoan, 
martxoaren 5ean, 09:30etik 
13:30era.

KIROLA

IGANTZI
Bortzirietako Emakumeen XI. 
Mendi Itzulia
Igantziko udaletxetik abiatuta, 
martxoaren 8an, 09:00etan. 

LESAKA
II. Mendi Lasterketa
Martxoaren 8an. 

SOLASALDIA

BERA
Joseba Irazokiren solasaldia
Beralandetan, martxoaren 11n, 
19:00etan. 

KONTZERTUAK

OIZ
Malerreka Kantuz
Martxoaren 7an, plazan, 
12:00etan. 

ELIZONDO
Piano kontzertua
Martxoaren 7an, Arizkunenean, 
19:00etan. 

BERA
Donostiako txistulari taldea
Kultur etxean, martxoaren 13an, 
18:30ean. 

Kantauri abesbatza
Kultur etxean, martxoaren 14an, 
20:00etan.

LESAKA
Nafarroako Haur eta Gaztetxo 
Kantari Jaialdia
Martxoaren 14an, 18:00etan. 

ALMANDOZ
Elizondoko Abesbatza
Martxoaren 19an.  

ORONOZ-MUGAIRI
Baztan Kantuz
Urgainetik abiatuta, martxoaren 
22an, 12:00etan.

ERAKUSKETAK

LEITZA
'Erresistentzia feminista' 
erakusketa
Atekabeltzen, martxoaren 15era 
arte. 

LESAKA
'Oztoporik gabe, hobe!'
Liburutegi publikoan, 
martxoaren 16tik 27ra. 

AZOKAK

LEITZA
Stock azoka
Kiroldegian, martxoaren 7an eta 
8an.

BERA
Bertako produktuen azoka
Beralandetan, bigarren 
larunbatetan, 10:30etik 
13:30era. 

ELIZONDO
Baztango artisauak
Plazan, martxoaren 21ean, 
11:00etatik 14:00etara.

IRTEERAK

ELIZONDO
Sagardotegira
Martxoaren 14an. 

ETXALAR
Sagardotegira
Martxoaren 7an. 

DONEZTEBE
Xabierrera
Errekak antolatutako irteera. 
Izen-ematea: 20 euro. 
Martxoaren 14an. 

ARTXIBOKOA

LESAKA Nafarroako Haur eta Gaztetxo Kantari Jaialdia
Eskualdeko hainbat kidek parte hartuko dute Harriondoan.  
Martxoaren 14an, 18:00etan.   

AGENDA

MARTXOAK 5 - 19
INFORMAZIOA BIDALTZEKO: Tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus
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AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA

Leitzarra da sortzez, leitzarra izatez, baina «azken hiru 
urteetan» eguneroko bizia Gasteizen egin du Ainara 
Saralegik. Ikasketek markatu zuten bere norabidea, 
baina distantziak ez du eten herriarekiko duen lotura: 
«astebururo herrira bueltatzen naiz». Leitzan dagoenean 
«gauza gehiegi» izaten ditu egiteko: «unibertsitateko 
lanak, gaztetxeko ekimenak, lagunekin egoteko 
tarteak... beti izaten dut zer egina». Azken aldian, 
esaterako, Independentzia Eguna antolatzen aritu da 
Mendialdeko Ernaiko bertze hainbat kiderekin batera. Ez 
da gauetik goizera antolatu duten eguna izan: «bada 
denbora bat lanketa honekin ari garela, bilerak egin eta 

ardurak banatu ditugu, 
denen artean errazago 
antolatzeko». Guztien 
ekarpenak bilduz, 
«egun bete-betea» 
antolatu dute. Goizean 
mahai inguruan bilduko 
dira, «Ainhoa Etxaide, 
Saioa Iraola, Iratxe 
Delgado eta Aitzol Gil 
de San Vicenterekin 
batera, alderdi askok 
prozesu 
independentistari 
egiten zaizkion 
ekarpenez jabetzeko». 
Ondoren, 

«manifestazioa eginen dugu Mendialdeko gazteok, 
independentzia! lelopean». Goiza bazkariarekin 
borobilduko dute eta arratsaldean eta gauean 
elektrotxaranga eta kontzertuak izanen dituzte. Horrekin 
guztiarekin «independentziaren aldarria gazteen artean 
berpiztea eta indartzea» eta «Leitza, Malerreka, Baztan 
eta Bortzirietako gazteen arteko kohesioa sendotzea» 
dute helburu. Ilusioz antolatu dute eguna eta bertaratzen 
direnek ere halaxe hartzea espero dute, «denontzat 
interesgarria izan daitekeen eguna izateaz gain, ikasteko 
aukera izanen dutelako». Festaren aitzakian, 
eztabaidatzeko eta hausnartzeko gunea ireki nahi izan 
dute eta horixe da hain zuzen leitzarrarentzat egunaren 
ekarpen nagusia: «ideiak trukatzeko espazioak sortzea 
beti da aberasgarri eta». Ez da hutsetik sortutako 
ekimena izan. Izan ere, «Mendialdeko Ernaiko kideek 
apirilaren 10etik 12ra antolatu duen bidEHbat mendi 
martxara begira» antolatu dute. Eta ildo beretik segituko 
dute, «Independentziaren Eguna urte osora zabaltzearen 
beharraz» jabetzen direlako. Ongi dakite zein den bidea: 
«antolatzea eta lanean segitzea». 

«Mendialdeko gazteak 
elkartu eta independentzia 
aldarria indartu nahi dugu» 
AINARA SARALEGI LEITZAR GAZTEA

Nire aukera

OSPAKIZUNAK

EZKURRA
Inauteriak
Martxoaren 7an. 

ELIZONDO
Bertso afari feminista
Gaztetxean, martxoaren 8an, 
21:00etan.  

DONEZTEBE
Eskualdeko emakume 
feministen bazkaria
11:30ean tribiala eta17:00etan 
eskualdeko manifestazioa. 
Martxoaren 8an, 14:00etan.  

SUNBILLA
Arkupeak elkarteko kideen 
bazkaria
Martxoaren 8an. 

BERA
Txistu Eguna
Euskal Herriko txistulari 
elkartearen batzarra, kontzertua 
eta bazkaria.  
Martxoaren 14an. 

LEITZA
Independentzia Eguna
Martxoaren 14an. 

Garagardo festa
Martxoaren 28an. 

ARIZKUN
'Kupelen irekitzea, Aitzinako 
Erregimenaren azken 
hurrupak'
Goizez eta eguerdiz, martxoaren 
21ean. 

BERTSOA

GOIZUETA 
Bardoak txapelketako 
finalaurrekoa
Ganbaran, martxoaren 14an, 
18:00etan.

LEHIAKETA

LESAKA
Sorginxulo kultur bilgunearen 
logotipo lehiaketa
Martxoaren 13a arte. 

ARTXIBOKOA

ORONOZ-MUGAIRI Baztan Kantuz 
Karrikak kantuz girotuko dituzte.
Urgain jatetxetik abiatuta, martxoaren 22an, 12:00etatik 13:00etara.  
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MERKATU TTIKIA

ETXEBIZITZAK
SALGAI
BERA. Etxea salgai edo errentan 
emateko. 3.500 m2ko partzelarekin. 
☎616 24 35 30.
BERA. 80 m2ko pisua salgai. Lehen-
biziko solairuan, erdigunean kokatua, 
Altzate karrikatik hurbil. Guztiz be-
rritua dago, sukaldea estreinatu 
gabe. Berogailua eta isolamendu ona 
ditu. Komunitateko gastu gutti ditu, 
atezainarekin. ☎608 77 79 26.
BERA. Eztegara karrikan, Ezkerrekoa 
etxean pisua salgai. 72m2 ditu, su-
kaldea, 3 logela, egongela-jangela 
bainugela eta trasteleku ederra. 
Sukaldea eta logela hegoaldera be-
gira. Pasiloan paretako armairu 
ederra. Igogailua, gas naturala, PVC 
leihoak, berogailua. Deitu 12:00eta-
tik 13:00etara. ☎636 58 10 66.
DONEZTEBE. 102 m2ko pisu berria 
salgai. 3 logela, egongela, sukaldea 
eta 2 bainugela. Ganbara eta igo-
gailuarekin. Garajea ere bai. ☎669 
08 01 61.
IGANTZI. Baserria bere lur eremua-
rekin salgai. ☎646 38 25 30.
ELIZONDO. Logela bateko aparta-
mentua salgai, garaje plaza eta 
trastelekuarekin. Igogailua garaje-
raino. Arras egoera onean. Bizitzera 
sartzeko. Arras aproposa pertsona/
bikote batentzat, asteburuetarako, 
edo errentan emateko. ☎687 384 
475.

ERRENTAN EMATEKO
LESAKA. Lagun batentzat logela 
errentan emateko. ☎678 85 50 56.

LESAKA. Logela bateko apartamen-
tu dotorea errentan emateko. Erdi-
gunean, mobleztatua eta trasteleku 
handiarekin. 470 euro. ☎657 70 89 
42.

ERRENTAN HARTZEKO
Erizain batek pisua, apartamentua, 
etxea edo baserria errentan hartu 
nahi du. 500 euro ordaintzeko prest. 
☎693 69 49 76.

GARAJEAK/LOKALAK
ERRENTAN EMATEKO
DONEZTEBE. Denboraldi baterako 
Osasun zentroaren pareko kafetegia 

errentan emateko, bezero dezente-
rekin. ☎ 619 91 33 75.

ELIZONDO. Santiago karrikako 58. 
zenbakian, 40 m2ko lokal komertzia-
la errentan emateko. Toki aproposa  
klase partikularrak emateko, bulego, 
kontsulta edo edozein negozio ttiki 
jartzeko. ☎663 07 97 62.
BERA. Iparralde karrikako 1. zen-
bakian 40 m2ko lokal komertziala 
errentan emateko. Komuna dutxa 
eta guzti. ☎608 77 79 26.

BERA. Bidasoa karrikan, garaje 
marra errentan emateko. ☎626 89 
93 49.

LURRAK/ORUBEA
SALGAI
BAZTAN. Etxebizitza berri bat egite-
ko balio duen lurzorua salgai, 10.000 
m2 pasatuxea, Irurita eta Ziga bidean. 
Paraje lasai eta ederra.  ☎669 00 62 
38 (Whatsappez ere mezuak onartzen 
dira).

LANA
ESKAINTZAK
ETXALAR. Hotelean asteburuetan, 
besta egunetan eta udan lan egite-
ko zerbitzariak behar dituzte. Bida-
li curriculumak info@etxalar.com 
helbidera edo deitu telefonoz. ☎948 
63 50 00.
ZUGARRAMURDI. Kattalin jatetxean 
langilea behar dute zerbitzuan lan 
egiteko. Frantses pixka bat jakitea 
beharrezkoa da. ☎948 59 90 09 / 
948 59 91 46.
BERA. Larungo benta batean fran-
tses pixka bat dakien pertsona bat 
behar dute apiriletik urrira lan egi-
teko. ☎607 56 60 22.
URDAZUBI. Irigoienea Hotelean, 
garbiketa lanak egiteko pertsona bat 
behar dute. ☎948 59 92 67.
ZUGARRAMURDI. Antton Bentan 
zerbitzari bat behar dute asteburu-
tarako. ☎672 23 26 46.
BERA. Harategi batean harakina 
behar dute lanaldi osoan aritzeko. 
☎948 63 04 39.
ETXALAR. Pertsona bat behar dute 
bi haur zaintzeko, goizean ordu ba-
tzuk eskolara eraman bitarte. ☎686 
31 63 97.
LESAKA. Kafetegi batean egun erdiz 
aritzeko langilea behar dute. Bidali 
curriculuma m.evaogi@gmail.com 
helbidera.

ESKARIAK
Lan bila. Bi urtez emakume bat zain-
tzen eta umeak zaintzen eta garbi-
tasunean ibilia. ☎631 24 61 39.
Adinduak zaintzen, etxeak garbitzen 
eta sukaldari laguntzaile bezala es-
perientzia duen emakumezkoa, 
edozein lanetan aritzeko prest. ☎644 
93 62 74.
Ostalaritzan ibilitako gizonezkoa lan 
bila; sukaldari laguntzaile moduan 
eta zerbitzari moduan ere aritua. 
Eraikuntzan eta abeltzaintzan ere 
esperientzia duena. Edozein lanetan 
aritzeko prest. Frantsesa dakiena. 
☎644 49 13 31.
37 urteko emakumezkoa lan bila. 
Interna edo externa, adineko ema-
kumeak edo haurrak zaintzen edo 
zerbitzari bezala lan egiteko prest. 
Antzeko lanetan esperientzia duena. 
Lanean berehala hasteko prest. 
☎677 24 93 27.
Adinduak zaintzen eta garbiketa 
lanetan ibilitako emakumezkoa in-
terna moduan edo orduka lan egi-
teko prest. ☎644 51 33 79.
Mutil gaztea lan bila. Adinduak zain-
tzen esperientzia duena baina edo-

IRAGARKIA JARTZEKO:

Sail honetan IRAGARKIA jartze ko 10 € ordaindu behar da
ARGAZKIAREKIN jarri nahi izanez gero 12 €

Iragarki bakoitzeko GEHIENEZ 25 HITZ onartuko dira

TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta 
ERRAN.EUS webgunean hilabete batez agertuko da 

Ordainketak Rural Kutxako ES86 3008 0080 5607 0330 4329 kontuan

Ttipi-Ttapak ez du bere gain hartuko argitaratu diren iragarkien ondorioz 
sortu ahal diren operazio bidegabeen erantzukizunik

948 63 54 58 www.erran.eus

744 48 43 61 info@ttipi.eus

ZERBITZUAK

BEHI-AZIENDAK
Aretze gizenak: 
Idixkoak: €/kg kanal
• Extra 4,14
• 1.koa 4,01
• 2.koa 3,87

Urruxak: €/kg kanal
• Extra 4,25
• 1.koa 4,11
• 2.koa 3,97
Oharra: prezioak 180-220 kg kana-
lean pisatzen duten aretzeenak dira

Aretze ttikiak
• (15 egun ingurukoak).
Aretze mestizoak
• Urruxak 140,00
• Idixkoak 180,00
Aretze nabarrak
• Urruxak: 150,00
• Idixkoak 170,00

ZALDI-AZIENDAK
Zaldikoak: €/kg
• Sortu berriak: 3,32/3,42
• Zaldi-behorrak 1,93/2,10

ARDI-AZIENDAK
Bildotsak
• 6-8 kilokoak: 5,65/6,25
• 8-10 kilokoak: 4,60/5,20

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 74 €
Zerri gizena 1,424 €
Zerramak 0,800€ kg/bizirik

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
(urtarrilaren 17tik otsailaren 7ra 
bitarteko prezioak)

BASERRIA

IRAGARKIAK INTERNETEN

Sail honetako iragarkiak 
gure webgunean 

ere argitaratzen dira 
hilabete batez: https://
erran.eus/sailkatuak/.
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zein lanetan aritzeko prest. ☎677 
32 79 57.
Adinduak zaintzen esperientzia duen 
emakumea lan bila. Edozein arlotan 
lan egiteko prest. Interna moduan 
lan egiteko aukera. ☎697 97 86 83.
MALERREKA eta BAZTANen es-
kualdeko emakumezko bat lan bila. 
Adinekoak edo bakarrik daudenak 
zaintzen esperientziaduna. Etxeko 
lanetarako ere prest. Egun osoan 
lanerako aukera. ☎658 52 76 47.
Zerbitzari lanetan eraikuntzan espe-
rientzia duena lan bila. ☎631 72 01 
08.
Hainbat tokitan lanean ibilitako per-
tsona bat eraikuntzan, zerbitzari 
bezala.... edozein lanetan aritzeko 
prest. ☎631 69 80 24.
Pertsona adinduak zaintzen espe-
rientzia duena lan bila. Bertze lane-
tan ere aritzeko prest: garbitasunean, 
haur txikiak zaintzen... ☎644 68 96 
44.

ZERBITZUAK
KLASE PARTIKULARRAK
Ingeles-eskolak etxez etxe eskain-
tzen dira. Ordutegia aukeran. 12 euro 
orduko.☎603 62 58 07.
Gizarte zientziak ikasten ari diren 
batxiler 1eko bi ikaslek matematika 
klaseak hartuko lituzkete Beran edo 
Lesakan. ☎664 28 79 59.

DENETARIK
Yoga-irakasleak klaseak eskain-
tzen ditu etxez etxe. Klase bakoitze-
ko prezioa 12 euro. ☎603 62 58 07.

DENETARIK
SALEROSKETAK

Bi ate beiradun salgai (725 mm x 
2025 mm x 35 mm). Binilozko zuri 
lakatua. Estreinatu gabe eta burdin-
degirik gabe. Banaka ere eros daitez-
ke. ☎688 62 65 72 / 639 47 43 53. 

Canon 1200D argazki kamera sal-
gai, ongi zainduta. Kamerarekin 
batera 18-55 mm-ko objetiboa sal-
gai, baita kargagailua eta bateria 
ere. ☎600 88 28 69 / 948 63 11 74.

Binilozko lurzorua salgai, zokaloa 
eta isolatzailea barne. Guztira 10 
kaxa eta kaxa bakoitzeko zortzi lama 

(1,66m2 kaxako). Ikatz kolorekoak. 
Neurriak: 17,1 cm x 121,2 cm. Lo-
diera: 5 mm-07mm. ☎688 62 65 72 
/ 639 47 43 53. 

ANIMALIAK
OPARITZEKO

Zakurkumeak oparitzeko, mastin 
eta collieren arteko nahasketa. ☎663 
22 50 65.
Urte bateko txakurra salgai. Mes-
tizoa, Border Collie eta artzain txa-
kurrarena. Txertoak emanak ditu eta 
txiparekin. ☎616 16 48 47.

ZERBITZUAK



64 ttipi-ttapa | 753 zk. | 2020-03-05

ZERBITZUAK

OROIGARRIA

ESKELAK JARTZEKO edo OROIGARRIAK EGITEKO:
948 63 54 58   edo   info@ttipi.eus 

URTEURRENA

ZURE AMA ETA ATTE

 Zuhaitz
BALEZTENA AGIRRE

Sinesgaitza da gure artean ez egotea
Miresgarria izan da zure borroka konstantea

Lasaigarria da dena eman genuela jakitea
Maitagarria izan da begiradarekin dena erratea

Ahaztezina da zure irribarrea
Gogorra da Zuhaitz zu gabe bizitzea.

Donezteben, 2019ko martxoaren 11n
I. urteurrena

URTEURRENA

SUNBILLA ETA ERATSUNGO FAMILIAK

 Zuhaitz
BALEZTENA AGIRRE

Zuretzat piztuko dugu iluntasuneko argia.
Guretzat zure kemena eta indarra.

Zuretzat hostoen askatasun haizea.
Guretzat zure irribarre goxo eta leuna.

Zuretzat gure maitasun guztia.
Guretzat gure bide lagun handia.

Gu zurekin, zu gurekin, elkarrekin!

Donezteben, 2019ko martxoaren 11n
I. urteurrena

OROIGARRIA

Luis Mari
ANDUEZA AGARA

Lankide izan zaitugu
Herriko Etxean,

beti egonen zara
gure bihotzean.

Arantzan, 2020ko otsailaren 6an

OROIGARRIA

ZURE FAMILIA

Esperanza
ANZIZAR IRIARTE

Senarrarentzat emazte paregabea
Seme-alabentzat ama ezin hobea, 

Ilobentzat amatxi bikaina eta 
Birbilobentzat amoña hagitz ona.

Sunbillan, 2020ko otsailaren 12an,
87 urte zituela
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ZERBITZUAK

• Jean Michel Sitiague, Sarakoa, urtarrilaren 29an, 67 urte 
zituela.

• Marie Claire Bertizberea, Sarakoa, otsailaren 6an, 81 urte 
zituela.

• Esperanza Anzizar Iriarte, Sunbillakoa, otsailaren 12an, 87 
urte zituela.  

• Francisco Ziaurriz Bizente, Elizondokoa, otsailaren 12an. 
• Paulette Henriot, Sarakoa, otsailaren 14an, 93 urte zituela.
• Maria Guilsoa, Sarakoa, otsailaren 16an, 92 urte zituela.
• Maritxu Apezetxea Urrutia, Oieregikoa, otsailaren 13an, 90 

urte zituela.  
• Nicolas Larralde Gaztelumendi, Lesakakoa, otsailaren 16an, 

80 urte zituela. 
• Xabina Baleztena Albistur, Beintza-Labaiengoa, otsailaren 

16an, 86 urte zituela. 
• Maria Ubiria Alzuguren, Lesakakoa, otsailaren 17an, 98 urte 

zituela. 
• Ines Andueza Elizalde, Arantzakoa, otsailaren 21ean, 90 urte 

zituela. 
• Margarita Zabalo Elizalde, Aresokoa, otsailaren 22an. 
• Jesus Mari Sein Larretxea, Igantzikoa, otsailaren 23an,  

87 urte zituela. 
• Francisco Jabier Altzuart Etxaide, Arraiozkoa, otsailaren 

23an, 86 urte zituela. 
• Katalina Oiaregi Guisu, Iturengoa, otsailaren 25ean, 89 urte 

zituela. 
• Jose Manuel Etxeberria Etxarte, Lesakakoa, otsailaren 

25ean, 53 urte zituela. 
• Klemente Oiartzabal Matxikote, Doneztebekoa, otsailaren 

25ean, 88 urte zituela. 

HERIOTZAK

• Xane Gorosurreta, Sarakoa, otsailaren 5ean.
• Adur Iratzoki Agirre, Etxalarkoa, otsailaren 16an.
• Joar Loiarte Gaztelumendi, Goizuetakoa, otsailaren 18an.
• Haizea Telletxea Elizalde, Doneztebekoa, otsailaren 22an.

SORTZEAK

Igantziko Enara Urtxegi Rodrigok 2 urte 
beteko ditu martxoaren 11n. Zorionak eta 
muxu erraldoi bat familia guziaren partetik eta 
bereziki Unax eta Izaro anai-arreben partetik!

Arantzako Alazne Baleztena Goñik 8 urte 
beteko ditu martxoaren 14an. Zorionak eta 
aunitz urtez familia guziaren partetik.

Artazkozko Aritz Portu Iraizozek martxoaren 
21ean 3 urte beteko ditu. Zorionak eta muxu 
aunitz Artazkotz eta Lesakako familiaren 
partetik.

Iratxe Loiarte 
Petrikorena 
igantziarrak 
otsailaren 19an 
urteak bete ditu. 
Zorionak etxekoen 
partetik! Segi horrela 
lan eta lan! Muxuak!

Zorion itzazu lagunak eta 
senitartekoak!

Internetez  
http://erran.eus/zorionagurrak 
helbidean sartu. Egun berean edo 
hurrengo lanegunean argitaratuko 
dugu  webgunean, baita hurrengo 
aldizkarian ere.

Bulegoan eta postaz
Etor zaitez TTipi-TTaparen bulegora 

edo bidali argazkia eta testua 
gutun-azal batean: Koskontako 
bidea, 7-1·31770 LESAKA.

Ordaintzeko: 
(1) Bulegoan, dirutan (5 edo 10 €) 
(2) Hegoaldetik postaz 
0,65 €ko 10 edo 20 seilu. 
(3) Iparraldetik postaz
5 edo 10 €ko txekea. 
(4) erran.eusen bitartez.

Aunitz urtez!

Aitor, Joxema, Joxhe eta Ainarak urteak beteko dituzte martxoaren 16an, 18an eta 28an. 
Aunitz urtez eta ongi-ongi ospatu zuen urtebetetze eguna! 

Berako Aroa 
Larretxea de 
Mateok 11 urte 
beteko ditu 
martxoaren 13an. 
Aunitz urtez eta 
muxu potolo bat 
etxekoen partetik. 
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