
2015eko apirilaren 2a | XXXV. urtea | 635. zenbakia www.ttipi.eus

TTIPI-TTAPA � 17
Gizarte intereseko deklaratua
izan da Ttipi-Ttapa Fundazioa

ERREPIDEAK � 10
N-121-Ako segurtasuna
hobetzeko neurriak

KIROLA � 36
Baztan-Errekako Laxoa
Txapelketa abian

ARKUPEAK � 21
Soinketa Besta apirilaren
9an Donezteben

SENPERE � 33
Tuberkulosiak jotako
200 behi hilko dituzte

Jexux LARRETXEA

Makrobiotika aholkularia

� 3

XI. Berako
Maratoi Erdia
apirilaren 19an
Lasterketak duen
arrakastaren leku-
ko, eskuragarri jarri-
tako 525 dortsalak
50 minutuz agortu
ziren. Ibilbideak 21
kilometro eta 2.714
metroko desnibela
izanen du. �37

Udaberriko Azienda Feriaren
bueltan, Gasnaren Astea
antolatu dute Baztanen

Xorroxin Irratiak eta Ttipi-Ttapa aldizka-
riak elkarlanean erran.eus ataria paratu
dute martxan, egunero-egunero eskual-
deko informazioa herritarrekin parteka-
tzeko. Eta guztia hainbat euskarritan

eta euskaraz. Xorroxin Irratia zuzenean
entzun eta Ttipi-Ttapa aldizkaria irakur-
tzeko aukera ere izanen da webgunean.
Berrikuntza nabarmena, hala ere,
komunitatea da, eskualdeko herritarrei

eta gizarte, kultur nahiz kirol elkarteei
eskainiko zaien txokoa. Komunitatean
horiek guztiek izanen dute albiste eta
hitzorduak, argazkiak, bideoak zein
iritziak zabaltzeko aukera.

Erran.eus jaio da
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ZOZKETAK � 42

Txartela egiteko deitu
948 63 54 58 telefonora
edoidatzi info@ttipi.eus
helbidera

Euskal Herriko Idazleen Biltzarra apirilaren 6an Saran
Liburu aurkezpenez gain, Lehen Mundu Gerlaren inguruan erakusketa izanen da. � 34

Baztango Udaberriko Azienda Feria
apirilaren 10ean eginen da aurten, baina
hori baino lehen, Bertakoa Baztangoa
marka zabaltzeko asmoz, Gasnaren
Astea antolatu dute. Apirilaren 2tik 9ra
gasna edo esnekiekin zerikusia duten
jakien dastaketak, gasna erakusketa,
Baztango gasnategietara bisitaldiak, sola-
saldia eta tailerra eginen dituzte.
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35 urte zituen minbiziak bere bizitza arrisku
bizian jarri eta itsu gelditu zenean.
Makrobiotikari esker gaixotasuna gainditu,
ikusmena berreskuratu eta bizitza ulertzeko

ikuspegi berri bat hartu zuen. Hogei urte igaro
dira geroztik eta bere bizi filosofia zabaldu
nahian dabil. Zarautzen du kontsulta eta hi-
tzaldi eta ikastaroak ere ematen ditu. Norbere

buruaren jabe izateko premia azpimarratzen
du eta «buru eta gorputzaren arteko oreka
lortzea» ezinbertzekoa dela dio, «gorputzak
ematen dituen abisuak entzuten jakiteko».

E. IRAOLA | ARANTZA
Makrobiotikaezezagu-
tzetik, burubelarri hor-
tan aritzera. Nolatan?
Osasunezhainestuegon
eta beti sinistu izan du-
zun medikuntzak zure-
tzako konponbiderik ez
duela ikustenduzunean,
onaizanlitekeelaustedu-
zun horri gogoz heltzen
diozu.Eznuengaltzeko-
rik.Makrobiotikari esker,
FrantziakoSaintGaudens
zentroan leuzemia bate-
tiksendatuzenpertsona
batenberri izannueneta
pentsatunuenberakegin
bazuen,niaranztarraeta
burugogorxamarraizan-
da, nik ere aukerakbani-
tuela.Seihilabeterenbu-
ruangaixotasunarazoak
gelditu eta neurri haundi
batean ikusmena be-
rreskuratu nuen. Horrek
erakutsi zidan, bizitzan
bide horretatik egin be-
har nuela aurrera. Gaia-
ren inguruan formatueta
orain ikasitako hori za-
balduetabertzeei lagun-
tzen saiatzen naiz.
Zer da makrobiotikak
eskaintzen duena?
Naturak eta unibertsoak
jartzen dituen arauetan
bizitzea da makrobioti-
kak proposatzen duena.
Makrobiotika berez pre-
bentzioa da, bizitza ore-
katu bat izateko bidea.
Norberak bere gorputza
ezagutu eta aurrera era-
mateko modua da.
Bakoitzakbere intuizioa,
berak sentitzen duena
egin beharko luke. Gai-
xotasunei aurre egin

beharrean, jatorria non
dagoen topatu beharko
genuke.
Azkenaukeraez, lehe-
na behar luke izan...
Makrobiotika jende as-
kok gaixotasunak sen-
datzeko ezagutu izan du
etaezduhorrela izanbe-
har. Gu hiru gorputz ga-
ra: gorputz fisikoa, emo-
zioei loturikoa eta psiki-
koa: genetika, izakera,
eboluzioa...Hiruarloetan
dugu zer landua. Bate-
tik,gorputzariezzaiohitz
egiten uzten, gaitzei lo-
tutakosintomakpastillen
bidezezkutatzenditugu-
lako. Fisikoa ongi ez ba-
dago,emozionalkiereez
zaraongiegonen.Etagai-
nera, gure alderdi psiki-
kotik ere %10 bakarrik
ezagutzendugu.Hirugor-

putzhorieklanduetaore-
katuta,bizitzakoarlodes-
berdinetan ditugun ga-
beziak gaindi ditzakegu.
Ohituraaldaketaeska-
tzen du horrek...
Etahorixedajendeakna-
hi ez duena. Ohiturak al-
datu gabe segi nahi du-
gubainaprebentziokobi-
zimodu bat egitea oso
zaila da aldaketarik egin
gabe. Aunitzek uste du
makrobiotikarekin ezin
dela bizitza arrunta egin
eta hori ez da horrela.
Kontuadamakrobiotika-
ra beranduegi hurbildu
ezkero helburuak lortze-
kokaltegarriakdirengau-
za aunitz utzi behar dire-
la bolada batez.
Aurreiritzirik bada?
Makrobiotikaren inguru-
an jendeakdaukan lehe-

nengo jarrera da, hau ez
dute jaten, hura ez dute
jaten eta hori ez da ho-
rrela.Makrobiotikaezda
mugak jartzen dituena,
norberabaizik.Bakoitzak
ezagutu beharko lituzke
zeintzuk diren bere gor-
putzakonartuedoasimi-
latzen ez dituen elikaga-
iak. Osasuna bertzeen
eskuutzibeharrean,nor-
berakardurazzaindube-
har luke.
Gizarteanaldaketana-
bari da?
Makrobiotika gizartean
indarrezaridasartzeneta
medikuntzanerealdake-
ta nabari da, lehen itxia
zegoenateazabaldubai-
tute. Baratze ekologiko-
ak jarriaz, ikastaro ma-
krobiotikoak eginaz…
kultura hori herri txiki as-
kotan ere zabaltzen ari
da.Nabarmenarigarabi-
dea irekitzen eta ni oso
itxaropentsu nago alde
horretatik.Batezere jen-
degaztean ikustendela-
ko aldaketarako gogoa.
Zein da emanbeharre-
ko lehen pausoa?
Gauza berriak ezagu-
tzekobeldurrikezeduki-
tzea. Lurrarekiko lotura
berreskuratu behar du-
gu, gure oinarrietara
itzuli, inguruan ditugun
adinekoen jakinduriatik
edan,elikagaiberriakpro-
batuetagurebarrukobi-
deetan barna ibili... Gu-
re burua ezagutzea da
gakoa,gorputzarihitzegi-
ten utzi eta erraten digu-
na entzun eta ulertzeko
modua bilatzea.

Jexux LARRETXEA | Makrobiotikako aholkularia

«Gaixotzeko bezalaxe sendatzeko gai
gara, oreka da horretarako gakoa»

ALDAKETA
«Gauza berriak ezagu-
tzeko beldurrik ez
edukitzea. Lurrarekiko
lotura berreskuratu
behar dugu, gure
oinarrietara itzuli,
inguruan ditugun
adinekoen jakinduria-
tik edan, elikagai
berriak probatu eta
gure barruko bideetan
barna ibili... Gure
burua ezagutzea da
gakoa, gorputzari hitz
egiten utzi eta erraten
diguna entzun eta
ulertzeko modua
bilatzea».

UTZITAKO ARGAZKIA

Jexux Larretxea aranztarra Zarautzen duen kontsultan aritzen da aholkulari lanetan.
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E. IRAOLA
Martxanda Erran.eus

ataria.Eskualdekoinfor-
mazioaeuskarazjasoeta
emateko Xorroxin irra-
tiaketaTtipi-Ttapaaldiz-
kariak elkarlanean erai-
kitakogunea,herritarre-
kinpartekatzeko.Ceder-

na-Garalur,Udalbiltzaeta
Eusko Jaurlaritzaren la-
guntza izan dute abia-
tzeko.
Codesyntax enpre-

sak garatu du web gu-
nea eta Tokikom euska-
razko tokiko hedabide-
en elkarteak saretu as-

mo duen herri komuni-
kabideen arteko plata-
forma digitalaren baitan
kokatzen da. Nafarroa-
ko Mendialdeko web-
gunea izanen da
Erran.eusataria.Izanere,
proiektua Baztan-Bida-
soaldekoarrotikabiatzen

GIZARTEA � INTERNETEKO ATARI BERRIA JAIO DA

Erran.eus
eskualdeko informazioa
jaso eta emateko ataria
Xorroxin irratiak eta Ttipi-Ttapa aldizkariak
elkarlanean eraikia, herritarrekin partekatzeko

denarrenegitasmoaza-
balikgelditzenda,Nafa-
r roako mendia ldea
proiektuhoneninguruan
artikulatzekoasmoabai-
tago.
Eguneroegunero,es-

kualdearenberri emate-
ko helburuarekin sortu
da. Xorroxin irratia zu-
zeneanentzutekoauke-
ra izanen da bertan, eta
irratiaren atalean bildu-
ko diren audioak nahie-
raentzutekoaerebai.Tti-
pi-Ttapak idatzitako al-
bisteakirakurri,bideoeta
argazkiak ikusi eta urte-
betetze eta merkatu tti-
kia bezalako zerbitzuak
kontratatzekoaukeraere
izanendutebisitariek.In-
ternetek ohiko kazetari-
tzareneuskarrienzurrun-
tasuna irauli egin due-
nez, ikus-entzunezkoin-
formazioa eta informa-
zio idatzia eskutik joan-
go dira atari digitalean,
eta informazioa gerta-
tzen ari den unean ber-
taneskaintzeaizangoda
helburuetako bat.

Eta ez hori bakarrik,
hangoetahemengoerra-

nakbiltzeazgain,zeresa-
nadutenei txokobat ere
eskaini nahi baitie atari
berriak.

Pauso berria aspaldi
hasitako ibilbidean
Erran.eus ez da hu-

tsetikabiatzendenproi-
ektua, urteetako eskar-
mentua duten komuni-
kabideakbaitiraataribe-
rriarenatzeandaudenak.
Norbereezaugarrieiuko
egingabe,elkarrekinfrui-
tu berri bat sortu dute.
Izan ere, Xorroxin Irrati-
ak1981etikemititzendu
Baztan-Bidasoaldean
eta Ttipi-Ttapa aldizka-
riaere1981eansortuzen
eta1990eanemanzuen
hamabostekari izateko
urratsa. Euskal komuni-
kabideenarteanInterne-
terako saltoa eman zu-
en lehena ere izan zen,
1996an.Aldehorretatik,
web gune berriak Xo-
rroxin Irratia zuzenean
aditzekoeta1998azge-
roztik Ttipi-Ttaparen ale
historikoakkontsultatze-
koaukeraereematendu.

Edukiak modu
argian

Horrekin batera, es-
kualdekoherribakoitzak
bereatala izangodu,eta
bertanherriarekin loturi-
ko informazioa ordena-
tukodugu.Eskualdemai-
lako beste zenbait gai,
ordea, gaiaren arabera
sailkatuko ditugu. Eta
urte hauetan guztietan
Ttipi-Ttapa aldizkariak
sortu duen hemeroteka
oparoaereparatukoda.

Informazio trukerako bidea eskaintzen duen komunikabidea da, formatu desberdinetan eskaintzeko aukera ematen duena.

Martxoaren 23an aurkeztu zen
Donezteben interneteko atari berria.
Komunikazio elkar-trukerako tresna
izateko helburua duena. Horregatik,
eskualdeko herritar eta taldeek ere

ahotsa izanen dute Komunitatea
izeneko atalaren bidez. Hango eta
hemengo informazioa bilduaz,
eskualdearen erakusleihoa izateko
jaio da Erran.eus.

BI NORABIDETAKO
KOMUNIKAZIOA

Erabiltzaileek
informazioa
kontsumitzetik
haratago, informa-
zioa partekatzeko
aukera ere izanen
dute Komunitateko
kide bihurtzen
badira.
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Komunitatea
Komunitatea izeneko leihoa

da, erran.eus-ek dakarren be-
rrikuntza nabarmenenetakoa.
Erabiltzaileei informazioa kon-
tsumitzetik haratago, informa-
zioapartekatzekoaukeraema-
nen dien tresna da komunita-
tea. Bertan, eskualdeko herri-
tar, talde, elkarteedotaerakun-
deetakopartaideeiahotsaeman
nahi zaie.

Foro libre eta irekia izanen
daberaz,asteko7egunetan24
orduzmartxan izangodena.El-
karrekiko errespetua izanen da
baldintzabakarra,karaktereko-
puru edo ordutegi jakin batek
ezbaitumugatuko.Baztan,Bor-
tziriak, Bertizarana, Malerreka,
Leitzaldea eta Xaretan interesa
eragiten duten albiste eta hi-
tzorduak partekatzeko aukera
izanen dute komunitateko ki-
deek, baita argazki, bideo eta
iritziak zabaltzekoa ere.

Bereziak
Gai baten inguruan sortuta-

ko eduki guztiak toki bakarre-
an bila ditzakezue berezietara
jota. Gainera, talde hauetako
edukiekfondogrisadutehasie-
rakoorrian,errazagobereiziahal
izateko.

Merkatu ttikia eta
urtebetetzeak
Orain artean ttipi.eus ata-

riak eskaintzen zituen zerbi-
tzuak ere eskuragarri egonen
dira.Hortaz, Ttipi-Ttapaaldiz-
karian iragarkirenbat jarri edo-
ta norbait zoriondunahi dene-
an,erran.eusatarikozerbitzuen
atalean egin liteke erosketa.

Eguraldia
Aemetek emandakodatuak

izanen dituzue ikusgai eta Jo-
xe Landak egunero Xorroxin
irratianegitendueneguraldi ira-
garpena ere bertan egonen da
entzungai.

Xorroxin irratia zuzenean
eta nahieran
Irratia zuzenean entzuteko

aukera eskaintzenduwebgu-
neak, Xorroxin momentuan
emititzen ari den saioaz goza-
tzekoa. Eta ez hori bakarrik,
elkarrizketak, kolaborazioak
eta saio osoak ere nahi adina-
tan eta norberak nahi duene-
an entzuteko aukera ere iza-
nen da. Audio biltegi bat osa-
tukobaita, saioekemanduten
hoberena bertan jasoz.

Ttipi-Ttapa aldizkariak
pdf formatuan
Papereko edizioa topatzen

ez baduzu edo duela urte ba-
tzutako aldizkaria ikusi nahi
baduzu, orain baduzu aukera.
1998az geroztik Ttipi-Ttapak
argitaratudituenaldizkari guz-
tiak kontsultatu ditzakezu eta
erran.eus atarian. Pdf forma-
tuan daude eta zuzenean iku-
si edo deskargatzeko aukera
ere eskaintzen da.

Eskualdeko hitzorduen
agenda
Eskualdean egitekoak di-

ren kultur, kirol eta gizarte ar-
loko ekitaldien berri jasoko da
agenda atalean. Hasierako
orrian,astehorrenbarruanegi-
nen diren ekitaldien laburpen
bat ikusteko modua dago eta
agendan klik eginez gero, xe-
hetasun gehiago eta datozen
hilabeteetakoaurreikusitadau-
denhitzorduak ere bistaratze-
ko aukera izanen da.

Bilaketak egiteko
erraztasunak
Goi menuan bilatzaile bat

txertatuaduweb-orriaketaho-
rren bidez gai zehatz baten in-
guruan zabaldutako informa-
zioguztia jasotzekoaukera iza-
nen da. Eta horretaz gain, es-
kualdeka, gaika, hedabidea-
renarabera... erebilaketakegi-
teko aukera eskaintzen du.

Eta etorriko direnak...
Bere ibilbidean aurreneko

pausoakematenaridaerran.eus
etapixkanakaherramintagehia-
go jarriko dira martxan dato-
zenhilabeteetan.Denonelkar-
lanarekin, hango eta hemen-
goak jasoz eskualdekokomu-
nikabide sendo bat osatzeko.

� KOMUNITATEKO KIDE BIHURTZEKO PAUSOAK

Sartu Erran.eus ata-
rian eta klikatu goi
menuanagertzenden
sartu botoia.

Ireki den leihoan, izena-eman
jartzen duen tokian sakatu edo
sare sozialeko kontuarekin
erregistratzekoaukeraerebada.

Komunitateaneduki-
ko duzun erabiltzai-
le izena, pasa-hitza
eta emaila finkatu.

Mezu bat iritsiko zaizu izena
ematerakoan idatzitako posta
elektronikora. Kontua berta-
tik aktibatu behar duzu.

Arduradunek eskaera
aztertuondorenonar-
tuko dute zure kide
izaera.

HASI
INFORMAZIOA
ZABALTZEN!
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Nabarmentzekoak

Maitasuna sentimendu bizia da. Maitasuna
indartu dezakegu, edo bat-batean hau-
tsari putz egiterakoan bezala desage-

rrarazi. Lagunak maita ditzakegu, gure zakurra,
haurrak, bizitza, gure herria,… Azken hau maite
dudala onartu beharrean nago, baina batzuetan
nahiagonukeandaluza izan,
esaterako.Gureherrikohe-
rritarrak estalpean bizi ga-
ra, eta ez diot egoera poli-
tikoagatik, literalki zerutik
behera datorkigunagatik
baizik.Estalpeanbizitzeho-
nek film mutu espresionis-
tetako pertsonai bilakatzen
gaitu. Zuri beltzeko pertso-
nai tristeak gara zeru arrea-
ren azpian, keinu ilun beza-
inokerrakeginez.Bainami-
resmenamantenduzmaitasuna indartzendenneu-
rri berean eutsiko diogu esperantzari. Eta pentsa-
tuko dugu Euskal Herriak laster kenduko duela
txapela beltza.

Maitasunez

Nire txanda
Zuriñe ZUBILLAGA

Iñigo ARREGI
Errekako duatloi taldekoa

Euskal Herriko duatloi
zirkuituan lehiatzen ari
da doneztebarra eta
orainartean lortutakobi-
garren, bosgarren eta
hirugarrenpostueiesker,
txapelketa horretako li-
derra da gaur egun.

Xanti UTERGA
Alkategai Donezteben

Normaleanerremontear-
loannabarmendudaTxi-
biUterga, baina aldi ho-
netan, udal hauteskun-
detanEHBildukoalkate-
gai izanen dela da aipa-
tzekoa. Zerrendak osa-
tzenaridirahan-hemen.

Inaxio PERURENA
303 kilokoarekin ezin

Denbora batez geldi
egon ondotik, 303 kilo-
koharriarekinsaiatuzen
leitzarra martxoaren
22an Asteasun, bitan
saiatu ere, baina ezin
izanzuenbizkargainean
berdindu.
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«Zuri beltzeko
pertsonai
tristeak gara
zeru arrearen
azpian, keinu
ilun bezain
okerrak eginez»

Ezpala
Aitor AROTZENA

Irakurtzeabezainbertze futbolagustatzenzaidalaerraten dudanean, kontraesanean omen nago.
Eta ospitaleko atarian zigarroak bata bertzearen

gibeletik erretzen dutenmediku-erizainak? Eta jo-
lasparkean elkarrekin gazteleraz suelto solasten
dutengurasoeuskalduneuskalzaleak?Etaegunkari
serio, progre nahiz kontserbadoreetako relax ira-
garkiak? Eta hain erixko dauden Osasunazaleak?

Kontraesanean murgilduak Gari Larraburu eta Joana Hernandorena, Sunbillako tandema
Orain ere ez da arrunta, baina duela hamar urte oraindik arraroagoa zen tan-
demak ikustea gure inguruan. Sunbillako Gari Larraburuk eta Joana Hernan-
dorenak aipatu zigutenez, «egia erranda tandema hagitz arraroa da hemen in-
guruan eta joaten garen tokira joanda, mundu guztia begira gelditzen zaigu.
Aunitzek oihukatzen digute, eehh, gibelekoak ez dizula erreleborik ematen!. Bi-
zikletarekin alderatuz tandemak duen desberdintasun nagusia, berriz, «ez dio-
zula inori esperatu behar. Gibelekoak egun txarra baldin badu lasaiago joaten
ahal da eta aitzinekoak tiratu. Edo aldrebes. Biek sufritzen dugu berdin».
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Kolaborazioak

Lehengo egunean telebista espainiarraren biga-
rren kanaleko literatura programa bat ikusteari
ekin nion. Arturo Perez Reverte idazleari egiten

ari zitzaien elkarrizketa bat, bere “Hombres buenos”
izenburuko azken nobelaz hain zuzen. Inoiz ere ez dut
irakurri idazle famatu haren nobela bat; haren iritzi ar-
tikuluak ere ez ditut gustukoak, are gutxiago naziona-
lismo espainiarraren aldarrikapenekin tematzen dela-
rik. Revertek solasteko erabiltzen duen tonu mingo-
tsa eta kritikoa, hala ere, erakargarri suertatzen zait.
Kontua da, nobelaren izenburuaren harira, aurkezle-
akgaldetuziola idazleari: “Zugizononazara?”. Idazle-
ak ezetz erantzun: “Ez naiz gizon ona, baina jakin ba-
dakit bereizten gizon onak nor diren”. Aurkezleak
idazleari zergatik ez duen ontzat jotzen bere burua.
Eta idazleak erantzun: “Nik jada baditut begietan ar-
gazki txar sobera gizon ona izateko”. Erantzun ede-
rra. Nire aldetik, Reverte ez bezala, ez naiz ibili hogei
urtegerrakokorrespon-
tsal lana egiten, beraz
ez dut paradarik izan
hainbertze irudi txarra
erretinetan metatzeko;
baina aspaldi honetan
iruditzen zait zenbat eta
gehiago bazterretarat
begiratu, orduan eta
zaborra eta kaka gehia-
go sartzen zaidala be-
gietatik. Eta ez naiz ai-
patzen ari gure erreken
ertzak eta parkeen be-
larra (nahiz eta horiek
ere...).
Betidanik erran dut gu-
reNafarroakoboterefak-
tikoak honako hiru hauek direla: UPN, CAN, Osasu-
na. Gure ustezko identitatearen zutabe mugaezin, or-
dezkaezin, distiratsu (gure sakelei esker, noski). Ez,
gure “esentziak” haragiztatzen dituen futbol talde ha-
ren kontra ez nuke deus izanen, baldin eta politika-
riek (alderdi guztietakoek, honetan berdintsu) behar-
tuko ez banindute futbolari haiek aberasten laguntze-
ra. Zaborraren uholdeak bai Osasuna bai CAN era-
man ditu birziklatzerik ez dagoen hondakindegi bate-
ra. Oraindik ez ditugu ikusi afera horien azken kapitu-
lu nazkagarriak. Nahiko nuke bi “entitate” horiek do-
minoko fitxak izatea, azkeneanUPN lapur-haitzulohu-
ra beurekin zabortegira eraman dezaten. Ikusiko. Ho-
ri bai dela osasun kontua. Osasun demokratikoa.
Bitartean, eta oraingoan Reverterekin bat eginez, gi-
zon ona izan ez arren, jakin badakit emakume eta gi-
zon onak bereizten: ehuneko zero zabor ekoizten du-
en gizarte bat eraiki nahi duten horiek. Lasai eta pau-
suz pausu. Haiekin batera, zabor uholdeari eutsiko
diogu.

Zabor uholdea

Luis GARDE
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Gure bizitzan garrantzi aparta daukate ditugun
erlazioek, etagure erlazioenkalitateaguztiz er-
lazionatuta dago guk daukagun APEGO edo

LOTURAren kalitatearekin.
Apegoa binkulo afektiboa da, sortu eta bizitzako le-
henengo hilabete-urteetako zaintzailearen (gehiene-
tan gurasoen) sentsibilitatean oinarritzen dena: hau-
rrak elkar-egotea eta kontaktua bilatzeko seinaleak
egiten dituenean zaintzailearen erantzunen arabera
garatzenda.Umearengarapenerakozihurtasunaezin-
bestekoa da, baita maitatua, ulertua eta entzuna sen-
titzea (guztiontzat garrantzitsua bada pentsa umeen-
tzat) ere.Halasentitudaitezen, funtsezkoadazaintzai-
le hurbilerraz bat, maitakorra, sentikorra eta umearen
beharrei modu egokian erantzuten diona.
Garrantzitsuadaberegara-
penerako, baina baita bere
ondorengo erlazioetarako
ere: bizitzako lehenengohi-
ru urteetan bizitzen dugun
erlazionatzekomodua (ape-
goa) inkonszienteangordet-
zen da, gure ondorengo er-
lazioen oinarri eta ispilu bi-
hurtuz,nahizetaaskotangu
konszienteak ez izan.
Honekingutxi izangoezba-
litz, azken ikerketen arabe-
ra haurren osasunean ere
izangoditu ondorioak, erla-
zionatuta baitaude apego
edo lotura zihurra eta osasun fisikoa.
Helduak garen partetik prozesu terapeutiko baten la-
guntzaz guzti hau konszientera pasa dezakegu, gure
portaeran eta gure sentitu eta erlazionatzeko eran al-
daketa onuragarriak bilatuz. Baina oraindik interes-
garriagoa dena: gure seme alabei apego zihurragoa
sortarazteko jokabideak ere ezagutu/ikas ditzakegu.
Errezago jartzearren, hona hemen 2011an psikiatria
aldizkari batean publikatutako ikerketa baten emai-
tzak. Seme-alaben pertsonalitate garapen onuraga-
rriekin gehien erlazionatutako gurasoen 12 jokabide:
- umea animatu eta goratzea
- denbora asko pasatzea berarekin
- maitatua dela sentiaraztea
- zigorrak gehiegietan ez erabiltzea
- adeitasunez hitz egitea
- umeen autonomia sustatzea
- lasaitasuna mantentzea
- komunikazio ona edukitzea haurrarekin
- haurrarekiko jarrera baikorra edukitzea
- umearekiko atentzioa eta dedikazioa izatea
- aktibitate atseginak partekatzea
- jarrera eredu bezala miretsia izatea.
Ez dirudi hain zaila eta dituen onurak ikusita...zeren
zain zaude?

Maitatu eta utzi zu maitatzen

Amaia GOÑI YARNOZ
Malerrekako Osasun Etxeko pediatra

«Betidanik erran dut
gure Nafarroako
botere faktikoak
honako hiru hauek
direla: UPN, CAN,
Osasuna. Gure
ustezko identitatearen
zutabe mugaezin,
ordezkaezin, distiratsu
(gure sakelei esker,
noski)»

«Bizitzako
lehenengo hiru
urteetan bizitzen
dugun
erlazionatzeko
modua (apegoa)
inkoszientean
gordetzen da, gure
ondorengo
erlazioen oinarri eta
ispilu bihurtuz»



Korrika
Estebe APEZETXE (Baztan,
Bortziriak, Malerreka, Ur-
dazubi eta Zugarramurdiko
Korrika arduraduna)
Gauza onak motzak

badira hobeak izaten
omen dira! Hala pasa
zaigu 19.Korrika ere! Bi
urte zain egon eta gero
laister, ti-ta batean...
Bertze behin ere irriak,
malkoak,emozioak,bu-
ruhausteak,utziditugu-
re artean. Hori da Korri-
ka! Hori eta aise gehia-
go…
Baina Korrika ez li-

tzateke izanen Batzor-
deen lanik gabe. Korri-
kaBatzordeak.Korrika-
renbihotza,birikak... Er-
lojuari lapurtutako arra-
tsalde eta goizak. Ban-
derinak egiteko euskal-
tegiko momentuak, Al-
tzateko ikastolan arro-
pa saltzeko egindako
txandak,Marixanenba-
tzordekideekin pasata-
ko momentu goxoak,
egun eroak errepidean
goiti eta beheiti, karte-
lak jartzen, bideak mar-
katzen; azken finean,
euskararen bideak ma-
rrazten... Horrelako jen-
dearekin gurea da etor-
kizuna!
Martxoaren 19a.

Egunseinalatua.Etaez,
ez da Joxe sainduaren
eguna delako. 19.Korri-
ka abian da Urepelen.
Xalbadorren sorlekua,
AEKko barnetegien he-
rria, Aldudeko ibarrean
kokatua.Larreberdeak,
etxe xuri, teila gorriak,
Ruperrek kantatzendu-
enbezala.Goizeko11ak
dira. Auto lerroak Ban-
kangoiti,karabanak, fur-
gonetak, autobusak...
Azpeitiatik, Lizarratik,
Gasteiztik, Lekeitiotik...

Poliki-poliki Urepeleko
plaza ttikia betetzen ari
da. “Egunero pasatzen
naiz plaza huntatik eta
ez da nehor ikusten”
erraten digu Urepelen
bizidenlagunbatek.Ha-
lako batean Elizondotik
abiatu den mendi mar-
txa ere ailegatu da bere
helmugara.MattinAirek
“neguguzia iragaitenda
hemen triste eta motel,
baina gaur ipar haizeak
ere dakarkigu zerbait
epel, jende maiteak zu-
ek edertu duzue zinez
Urepel” kantatu du tau-
la gainetik. Plaza lepo
dago.Baita inguruakere.
10 minutu arratsaldeko
bortzetarako,5,3,2,1...
Txispun!!! Ez, ez da Iru-
ñeako txupinazoa. Ko-
rrikaren hasiera handia
da! “Bagaza ttipi-ttapa
Bilborat!!”.
Martxoak 20. Ez da

egun arrunt bat Dan-
txarineakobentetan. Ez
dabil beti ibiltzen den
jendea.Ezbehintzatho-
riekbakarrik. Korrika ai-
latu baino oren erdi le-
henago Zugarramurdi
etaUrdazubiko lagunak
bide bazterrean daude,
ezinegonez ezin egon.
Kafettobatostatuaneta
komunera bueltaxka.
“Nikhirugarrenaldiadut
jadanik”komentatzendu
batek. “Nigoizeko7eta-
tik etxean itzulika ibilki
naiz”bertzeak.Xorroxin-
go taldea ere prest da-
go segunduz segundu
Korrikarenuhinaketxee-
taraino eramateko. La-
purtarrekpasadigute le-
kukoa. Eta hortxe abia-
tu gara Otsondon goiti.
BRTko ahariak bide
bazterrak harrotu ditu.
Jendea han eta hemen,
laino eta langarpean.
Otsondoko lepoan Na-

farroa Oinezeko Zan-
gotxok hartu du leku-
koa. Urrian ikusiko du-
guberrizereelkar!!!Han-
dik beheitixeago, su-
hiltzaileeksirenahotsaz
eta ur txorrotadaz agur-
tuduteKorrika.Amaiur-
tik beheiti gero eta ge-
hiago gara eta Elizon-
don uholdea! Ez lasai!
Huntakoanurik ez!Eus-
kahaldun uholdea da!
Iruritatik goiti eguneko
momentu hunkigarrie-
netarikoa.ArraiozkoRo-
sariokhartudu lekukoa,
bere 92 urteekin... Txa-
loak, oilo larrua, animo
oihuak. Korrikako mo-
mentu berezi aunitzeta-
rikobat.Belatekopaga-
di lainotuakukitumiste-
riotsua ematen dio las-
terketari.Transilbaniako
lurretan daudeMalerre-
kako eskoletakoak.
Haurrak. Ilusioa, urduri-
tasuna, harridura isla-
tzen dute haien begira-
dek. Zuek zarete etorki-
zunekoeuskahaldunak!
Zuena da lekukoa!! Ul-
tzamako Bentan leku-
koalankideeipasatudie-
gu. Bihar arte Korrika!
Martxoaren 21a. La-

runbata. Korrikak ez du
atsedenikhartzen.Korri-
kabeti dabesta. Endar-
latsara bidean jarri ga-
ra. Han daude jadanik
IKAko ikasle eta irakas-
leak beren aldiaren za-
in. Kamioien joan-eto-
rriakerrespetuaematen
du bide bazterrean. Ai-
latudirapresondegietan
bahituta eta dispertsa-
tutadituztenenlaguneta
senitartekoak ere. Mai-
te dituztenak ikusteko
bertze kilometro klase
batzukegitendituzteas-
teburuero.Gaurgurekin
batu dira, baita haiekin
urrundaudenakere!Txa-

lapartak egin dio ongi
etorria Korrikari Bor-
tzirietan sartu denean.
Hortik aitzin, korrikala-
riek kolorezmargotu di-
tuzte N121 ilunaren bi-
hurguneak.Lesakanjen-
de arteko pasilo estutik
eginbehar izandugubi-
dea furgonetarekin. Ar-
gazkiak. Txaloak. Zirra-
ra. Irrika.Aupazuek!Pie-
dadeko maldatzarrak
Igantziragaramatza.Han
ditugu zain Baxi Irrisar-
rikobasajaunberdea la-
gun dutela igantziarrak.
Pixkat aitzinago berriz
aranztarrak.Berenherri-
tikKorrikahastekoame-
tsabetetzearenespero-
an, ez dute inoiz hutsik
egiten hauek ere! Aila-
tuko da zuen eguna!
Etxalartarrak eta bera-
tarrak agurtuta Ibardi-
nen goiti Kaxerna gaz-
tetxeko euskahaldunek
tinko heusten diote le-
kukoari pankartak biz-
karrean.Batekbatekgu-

re furgoneta ere aitzina-
tzen du “gottigo toka-
tzenzit lekukoahartzea!”
botaz pasan. Ze sasoia
zuena!! Benta batzutan
hartu eta bertze batzu-
tan utzi dugu lekukoa.
Harrapaladan eraman
dute azkaindarrek mal-
da beheiti eta berehala
desagertu dira errepide
bihurrituan.Malenkonia
batek hartu gure barre-
na. Adio Korrika! Berriz
ere zure hizkiak letra la-
rriz idatzi dituzu euska-
haldunon bihotzetan.
Hamar egunek egu-

nerokoa izatea nahiko
genukeena irudikatzen
dute. Milaka lagunek
euskararen aldeko al-
darria den lekukoa el-
karri pasatu diote. Bai-
na pasa gaitezen eus-
kararenaldeizatetikeus-
karaz izatera. Herri hau,
izanen bada, euskaraz
izanen baita, edo ez da
izanen... Mila esker de-
nei!

Irakurleak mintzo

IRAKURLEAK MINTZO Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze aldera, ez da komeni
1.900 karaktere edo 24 lerro baino gehiagoko gutunak bidaltzea. TTIPI-TTAPAk eskubidea du gu-
tuna laburtzeko. Gutunarekin batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-deiturak, he-
rria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

m e-Posta: info@ttipi.eus
e Posta:Koskontako bidea, 07-1, 31770 LESAKA

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

«Hemen ibiltzeko ez
da inolako esperien-
tziarik behar.
Adibidez, aste hone-
tako egun batean 400
haur izan genituek eta
kainoia, via ferrata…
egin genituen. Bi pen-
dulo-salto ere baditu-
gu, ttikientzako edo
honetan hasi nahi
dutenentzat, puenting
modukoa. Megasaltoa
ere hor dago, 100
metro altuera eta 45
metroko jauzi bertika-
larekin, ikusgarria!».

Mattari ALTZUARTE
Baztan Abentura Park
D.NAVARRA 2015.03.20

«Kolpe bakoitzean
izugarrizko garrantzia
dauka arnasa kontro-
latzeak. (…)
Strongman horietako
bat etorri zen gure
etxera, gure jardunean
interesa zeukala azal-
duta. Probatu egin
nahi zuen harria, eta
kolpetik kolperako
kontrol horrekin gera-
tu zen bereziki harritu-
ta. Oso indartsuak
dira den-denak, baina
mugimendu motzeko-
ak».

Inaxio PERURENA
Leitzako harrijasotzailea
BERRIA 2015.03.21
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Nor dugu Iraitz Otxandorena?
Haur Hezkuntza ikasten ari den 22
urteko lekaroztarra (Baztandarra).
Zein hitzek definitzen zaitu ho-
bekien?
KA-z hasten diren hitzek xarman-
ki deskribitzen nautela uste dut,
hau da, kalamidade, kalaka eta
kalanbre hutse den mutile naiz!
Zein afizio dituzu?
Euskal kantak eta euskal dantzak
nire bizitzaren oinarri eta zutabe-
tzat hartzen ditut. Batez ere, kan-
tu zaharretara amorratua naiz.
Nond ik da to rk i zu
afizioa?
Musikarako afizioa
txikitatikhelduzait,he-
rriko plazetan musika
entzuten eta jendeak
nola dantzatzen zuen
ikusiz ikasinituenkantak.
Euskaldantzarikgustu-
koena?
Dantza zehatzik ez dut!
Erritmo asko eta arinta-
suna eskatzen duten
dantzakditutgustukoen,
Ad ib idez , banako,
fandangoak, etab.
Tradiziozaleaedopau-
somodernoakeresar-
tu behar dira?
Gaur egun dantzaren

mundua asko aldatu den arren,
erran beharra dut bi estiloak as-
ko gustatzen zaizkitela, beti ere
mugabat jarrizbainaosozaila iza-
ten da batzuetan neurria hartzea.
Euskalabeslari etakanturikgus-
tukoena?
Aunitz gustoko baditut ere, Pan-
txoa eta Peioren ”Greziako itsa-
sontzia”.
Kantuak entzuten edo kantuan
arituz gustorago?
Entzutea gustukobadut ere, duda-
rik gabe kantatzen egotea nahiago
dut! Trebezia ote dudan ordea....
Oso trebea naiz mingainari buelta
asko ematen!
Kantuzaharrakabestekomahai
edo tokirik hoberena nongoa?
Tokiak baino giro politean ego-
teakgarrantzihandiagodue-
la uste dut! Beti ere on-
doan edari goxo batez
akonpainaturik!
Baztango gustuko
txoko bat?
Elizondoko Intza osta-
tua! Hor biltzen baikara
baztandar saltsero eta
kalaka guziek!
Amets bat?
Eskuara normaliza-
tzea!

11 galdera labur

� Iraitz OTXANDORENA � Lekarozko gaztea



2 milioi euroko
kostua izanen
luke

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuko Sustapen Depar-
tamentuak N-121-A
errepideko segurtasu-
nahobetzekoneurriba-
tzuk abian jarriko ditu
berehala bi milioi euro
inguruko aurrekontua-
rekin. Neurri horiek eta
N-121-A errepideko
Funtzionamenduaren
Azterketako ondorioen
aurrerapenak, iragan
iraileanesleitutakoaeta
maiatzaren amaieran
bukatzea aurreikusten
dena, Sustapeneko
kontseilari LuisZarralu-
kik azaldu zituen mar-
txoaren 24an egindako
prentsako agerraldian.
Jarraian, ingurukoalka-
teak deitu zituen azter-
ketenemaitzenxeheta-
sunak emateko.
Berehalahartukodi-

ren neurriak, alde bate-
tik, kontserbazio-mai-
lako lau dira, 1,7 milioi
eurokokostuadutenak,
eta 260.000 euroko bi-

de-segurtasuneko be-
ste neurri batzuk. Kon-
tserbazioko neurrietan
garestiena, Zozaiako
baskularenetaLarrakai-
tzeko tunelaren arteko
zatianzolaegokitzeada,
896.306 euroko aurre-
kontuarekin. Horretaz
gain, Etulain inguruan
errepideazabaldukoda,
Burutainen zoruaren
asentua konponduko
da, buztin plastikoak
inguru hori sarri samar
hondoratzea ekartzen
baitu eta Lizasoko bi-

degurutzea hobetzea
aztertzen ari dira, pla-
tafomahandituz eta er-
dialdeko errei bat sor-
tuz sartu-irteteko bira-
ketak egiteko. 297.807
euroko kostua izanen
du azken lan honek.

260.000 EUROKO
HOBEKUNTZAK
Kontserbaziokoneu-

rri horiez gain, bide-se-
gurtasuneko beste ba-
tzuk eginen dira bere-
hala. Haien artean, ka-
mioiak bide geldoetan

aurreratzeko duten
egungo debekua zati
gehiagotara zabaltzea
aztertzenaridira,baieta
aurreratzeko debekua
jartzea ere zirkulatzen
ari diren noranzkotik
hurbilbidegeldobatda-
goen zatietan edo neu-
rrizko jaitsiera dagoen
tokietan (kamioiekabia-
dura egokia duten le-
kuetan).
Bertzalde, sartzeko

eta irteteko egiturak
galtzadatik hurbil ozto-
po oso zurrunak bihur-

tzen diren bederatzi tu-
neletako 36 ahoak ba-
bestea proposatzen da
(bakoitzetik 4). Babes
horrenhelburuabidetik
ateratzeagatik izandai-
tezkeen istripuen larri-
tasuna murriztea da,
azpiegitura horiei gaur
egundutenabainoeus-
te-maila sendoagoa
emanez.Gainera, egun
dauden euste-sistema
horietakorenbatean jar-
dungo da, bere garaian
diseinatu ziren modu-
an, arriskutsuak gerta
baitaitezke istripua da-
goenean ertz zorrotzak
dituztelako.

Puntu horretan, ai-
patu behar da azterke-
tak azpimarratzen du-
en alderdietako bat ho-
nako hau dela: bideko
zati gehienean gidariek
ez dute adierazitako
abiaduraerrespetatzen,
horrek istripu-mailan
eragin zuzena du, eta
hori gidariarenerantzu-
kizuna da.
Epe ertain eta luze-

rabegirahartuahaldai-
tezkeen zenbait neurri-
ren berri ere eman zu-
en Zarralukik.

ERREPIDEAK � NAFARROAKO GOBERNUAREN PROPOSAMENA N-121-A ERREPIDERAKO

Errepidearen segurtasuna hobetzeko
neurrien lehen fasea proposatu dute

ARTXIBOKO ARGAZKIA

N-121-A errepiderako hainbat neurri proposatu ditu Gobernuak.
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Argazki
erakusketa
zabalik da
Kultur Etxean
apirilaren 12ra
bitarte

TTIPI-TTAPA
Zer gertatzen ari da

EkialdeHurbilean? Kur-
distango herriaren ga-
rrantzia izenburupean
zenbait ekitaldi antola-
tu dituzte egunotan.
Hasteko, martxoaren
31tik apirilaren 12ra ar-
te zabalik da Kurdistan
gaineko 6 begirada ize-
nekoargazki erakuske-
taKulturEtxekoerakus-
gelan. Asteartetik igan-
dera ikusdaiteke10:00-
etatik 12:00etara eta
16:00etatik 19:00etara
(igande arratsaldez
itxia).
Apirilaren 14an, as-

teartean 19:00etanBe-
ralandetan Aniztasuna
eta dibertsitatea Ekial-
deHurbileansolasaldia
eskainiko du Manuel
Martorellekgaztelaniaz.
Apirilaren 16an, or-

tzegunarekin, ordu eta

leku berean, Kurduen
garaia ailegatu ote da?
solasaldia eskainikodu
Karlos Zurutuzak eus-
karaz.
Bukatzeko, hilaren

18an , la runbatean
19:00etan Kultur Etxe-
an Iksandarraren bidea
kontzertudidaktikoaes-
kainiko dute.

Pilota jaialdia
Apirilaren 3an, ortzi-

ral arratseko 9etatik ai-
tzinerapilota jaialdihan-
dia izanen da Eztegara
pilotalekuan. Lehenik,
a f i z i ona tu ma i l an ,
Mitxelenaeta IñigoMar-
tinez, Errandonea eta
Olaizola III.aren kontra
ariko dira. Ondotik, Bi-
nakako Promozio Txa-
pelketako finalerdieta-
kobigarren jardunaldia-
ri dagokion partida jo-
katuko dute Altuna eta
Rezustak, Iribarria eta
Merino II.aren kontra.
Agara prentsa dendan
aurrezsalgaidaudesar-
rerak.

Kantu Zahar afaria
Ibardingo Mendiko

sagardotegian Kantu

Zahar Afaria antolatu
dute hirugarren urtez,
apirilaren 11rako. Afa-
riareneta liburuarenpre-
zioa45eurokoada.Par-
tehartzaileak, berriz,
Angel Mariezkurrena
(antolatzailea),Zubieta-
ko joaldunak, Bankako
Menditarrak (abeslari-
ak),AitorMendiluzeeta
Unai Agirre bertsolari-
ak, Eñaut Agirre (Per-
nando Amezketarraren

bertsoak), Frantzisko
Santxotena (eskujolea)
etaAitor Ibarra (tronpe-
ta) izanen dira. Izen-
ematea948630302edo
670 465011 telefonoe-
tan.

BERA

GIZARTEA � KURDISTANGO HERRIAREN GARRANTZIAZ

Ekialde
Hurbilean
gertatzen ari
dena ezagutzeko
ekintza ugari

UTZITAKO ARGAZKIA

40 landare aldatu dituzte Zuhaitzaren Egunean
Ehiza eta Arrantza Elkarteak Manttale taldearekin batera, Zuhaitzaren eguna
antolatu zuten martxoaren 14an. Euriaren eraginez ez zen oinezko ibilaldirik
egin eta jende aunitzik ere ez zen animatu, baina zuhaitzak landatzerakoan izan
zen atergunea aprobetxatu zuten. Lizardikoborda inguruan 32 haritz eta
8 gaztainondo landatu ondotik hamaiketako ederra dastatu zuten.

Udaberriko
kontzertua
Isidoro Fagoaga Udal
MusikaEskolakudabe-
rriko kontzertua eskai-
nikoduapirilaren1ean,
asteazkenean 18:00-
etan Kultur Etxean.

Hip-hop/Zumba
masterclass
Urdi Berak antolatuta
Hip-hop/Zumbamas-
terclass eskainiko da
apirilaren 11n, larun-
batean18:30eankirol-
degian. Prezioa: 2 eu-
ro.Apirilaren18an,be-
rriz, Dantza desafioak
saioa-txapelketaanto-
latu dute kiroldegian.

� FLASH

TTIPI-TTAPA
Euskal Herriko mintzalagunen jaiak 10 edizio

beteko ditu aurten, eta lehen urtean bezala, Na-
farroan izanen da. Bortzirietako solaslagunak
maiatzaren 30ean Beran ospatuko den eguna
prestatzen ari dira burubelarri. Bazkarirako izen
emateamaiatzaren hasieran zabaldukoda. Las-
ter emanen dizuegu egitarauari buruzko infor-
mazio zabalagoa.

MAIATZAREN 30EAN

Euskal Herriko Mintzalagunen
Jaia herrian eginen dute

Ba al zenekien
Hainbat gorabehera eta eztabaida sortu ditu-
en Iturlandetako beilatokian zerbitzua eska-
intzen hasiak direla martxo hondarrean. Za-
har Etxe ondokoa ere lanean ari da oraingoz.

?



Kartel eta
programaren
azal lehiaketara
lanak
aurkezteko
epea apirilaren
17a arte irekia

Aitor AROTZENA
Sanferminetakopro-

gramaren azala eta be-
stak iragarriko dituen
kartela aukeratzeko le-
hiaketa deitu du Uda-
lak, Lesakan jaio edota
bertan bizi direnentzat.
Lanak udal bulegoetan
aurkezteko epea apiri-
laren 17ko 13:00etan
akautuko da, lehiaketa
hauetanohikoadensis-
tema erabiliz.
Aza l en neu r r i a

210x297mmkoa izanen
da osotara eta kartele-
na 420x594 mmkoa.
Derrigorrez, Lesaka
2015Sanferminakager-
tu beharko dute.
Kartel nahiz azal le-

hiaketen irabazleek250
euroko bonoa erama-
nen dute, herriko osta-
tu,dendaetazerbitzue-
tan gastatzeko. Karte-
la argitaratu eginen da
eta azaleko lehen saria
programaren aitzineko
azalean joanen da.

Bertze aldetik, gibe-
lekoazalaaukeratzeko,
Lesakako ikastetxetan
ikasten ari diren 6 urte-
tik 12ra bitarteko haur-
rei zuzendutako porta-
da lehiaketa ere deitu
duUdalak.Hauen lanak
ere apirilaren 17rako
aurkeztu beharko dira
udalbulegoetan. Irabaz-
learendako saria, herri-
ko dendetan eskolako
materiala erosteko 100
euroko balioa duen ta-
loia izanen da, eta iru-
dia programaren gibe-
lekoazaleanargitaratua
ikustea, noski.
Aurkezten diren lan

guztiekinerakusketabat
osatukodaBehekoPla-
za 5eko udal bulegoan
apirilaren 21etik 25era
(biak barne). Azken ur-
teetakoohiturari eutsiz,
herri bozketak erabaki-
ko du lehiaketan. Ho-
rretarako, erakusketak
irauten duen bitartean,
bertan, bozka emateko
aukera izanen dute Le-
sakan jaioak edo ber-
tanerroldatuakdirenak.
Honetaz gain, udalaren
webgunearenbidezere
bozkatzekoaukera iza-
nen da.
Aipatzekoa da bes-

tak prestatzeko lehen
batzordeaeremartxoa-
ren 27an bildu zela.

LESAKA

GIZARTEA � LEHEN BATZORDEA BILDU DA

Sanferminak
prestatzen
hasiak

UTZITAKO ARGAZKIA

Tantirumairu ikastolakoak haur kantari jaialdian
Aspaldian ez zen herriko talderik plantatu Nafarroako Haur Kantari Jaialdian,
baina aurten, Tantirumairu ikastolako Amaiur Martinez, Laida Taberna, Beñat
Etxepare, Katixa Madariaga, Beñat Zelaieta eta Ainitze Martinezek Imanol Ur-
bietaren Behin betiko kantatu zuten martxoaren 14an Lakuntzako saioan.

ttipi-ttapa | 635 zk.
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UTZITAKO ARGAZKIA

Korrika arrakastatsua
Ehunka lagunek parte hartu zuten herrian Korrikaren 19. edizioan. Parte har-
tzeko tenore bikaina suertatu zen, larunbat arratsaldea, eta horri erantzunez,
Bereauko zubitik hasi eta eta Igantziko mugaraino hainbat herritar ibili zen eus-
kararen aldeko lasterketan. Batzuk bortz herrietako buelta osoa ere egin zuten.
Argazkian, Zerbitzuen Elkartekoak bere kilometroa egiten.

A.A.A.
Apirilaren 1ean, asteazken arratsaldeko 6:30eanMusika Eskolako ikas-

leek kontzertua eskainiko dute Kultur Etxean. Apirilaren 12an, igandean
19:00eta Loreak pelikula eskainiko dute. Aipatu, bertzalde, Aste Santuan
Turismo Bulegoa ere Harriondoan izanen dela.

APIRIL HASIERAN

Musika eta zinea Harriondoan
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Landagain
eskolako
ikasleek ere
korrika ttikia
egin zuten

Irune eta Itsaso
Aurtengoaneguneta

ordutegiezinhobeanai-
legatu zen Korr ika
martxoaren 21ean, la-
runbat arratsaldean.
Eguraldiak gehiegi la-
gundu ez bazuen ere,
giroezinhobeanetapar-
te hartze handiarekin
egin ziren Etxalarko
kilometroak. Herritar
batzukbortz herrietako
itzuli osoa ere egin zu-
ten.

KORRIKA TTIKIA
Martxoaren 23an,

arratsaldeko3etanegin
zen korrika ttikia. Eus-
kararen aldeko aldarri-
kapena lauhaizetaraza-
balduz, ohi den bezala,

Landagain eskolako
ikasleeta irakasleekere
berenekarpenaeginzu-
tenEtxalarkokarriketan
barrena Korrika Txikia-
ren bitartez. Eskolako
ataritik abiatu, eliz ata-
rian laugarren mailako-
ak sartu, Landaburuan
hurrengoaksegitu,gaz-
texeagoak Larraburu-
an, hurrengoakArroxe-
ko iturrian, lau urteko-
ak Andutzeta auzoko
aparkalekuanetaazke-
nik 3 urtekoek eraman
zuten lekukoa Caixatik
plazara arte. Ekitaldia-
ren bukaeran, plazan,
Guraso Elkartearen es-
kutik, ikasleguztiekbe-
rendua izan zuten.

Bortzirietako
banakako XIV.
Pilota txapelketa
Finala martxoaren

15ean jokatu zen Lesa-
kan. Etxalarko Altxata-
ko pilotarien artean, Ki-

muakBmailan,UnaiAr-
burua iritsi zen finalera
baina ez zuen txapela
janzterik izan Ibai Bail-
larenaren aurka galdu
ondoren. Zorionak eta
segi horrela!

Sute elkartearen
oharra
Suteelkartekobazki-

de aunitz falta dira kon-
tu korrontea emateko
eta ondorioz ezin da
kuota bankuz kobratu.
Ordainketaeginezdue-
na lehenbailehen jarda-
dila harremanetan Su-
te Elkarteko Angela Iri-
sarrirekin (948635155).

GIZARTEA � MARTXOAREN 21EAN

Herritar
aunitzek parte
hartu zuen
Korrikan

ETXALAR

ARGAZKIA: BENANTXIO ELIZAGOIEN

San Jose Kofradia
Aspaldiko ohiturari jarraituz, San Jose egunean,
meza ondotik, Kofradiako arduradunak diren Juan
Antonio IndaburuetaJesusAltzugurenElutsaosta-
tuan egon ziren, hamaiketakoa eskainiz eta berta-
ratu ziren kideei urteko kuota kobratzeko.

ARGAZKIAK: MARIAN IZA, JONE BIZENTE ETA AXUN MAIA
Etxalartarrak Korrikaren esperoan ageri dira goitiko argazkian eta korrika egiten beheitian,
ezkerrean. Eskuinean, Korrika Ttikia herriko karriketan barna.
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ARANTZA

Umearen bizkar-
zorroan
sakelekoa
atzentzeagatik

Nerea ALTZURI
Gertaeragogorraketa

ekintza bihozgabeak.
Horrelakoak maiz izaten
dire kartzela barrenetan
etainguruetan.Joanden
martxoaren21ean,Paris
ingurukoReauSudFran-
cilien kartzelan gertatu
zenaadibidegisaharde-
zakegu.MikelKarreraSa-
robe herriko presoa han
dago eta bere bikoteki-
dea eta hamalau hilabe-
teko alaba bisita egitera
joan ziren. Aldi honetan,
48ordukoiraupenazuen
bis a bisa zuten. Milaka
kilometroegin,horrelako
bidaia baten gastu eta
dakarrenguziarekin.Bisi-
takomomentua ailegatu
eta kartzelan, ikustaldi-
sarrerako kontrolean,
haur ttikiaren motxilan,
bere sakelekoa atzendu
zuelako, bikotekidea eta
alabattikiaatxilotuzituz-
ten,Melungopoliziaetxe-
ra eramanez. Haur ttikia,
gainera, ez zuen berekin
eduki…Arratseraarteez
zituzten libre utzi. Igan-

deanitzulizirenama-ala-
baketxera,bisitarikgabe.
Asteburugogorraizan

zenberaientzat:ezzuten
elkarrekinegotekomodu-
rik izan, gainera bikote-
kidea eta alaba ttikia a-
txilotuak egon ziren eta
atxiloketa egunean, urte
pasatxoko alaba besoe-
tatik eraman zieten jen-
darmeek.
Etxerat euskal preso-

en senideakbiltzenditu-
enelkarteakadierazidue-
nez, gertaera honek az-
ken hilabeteetan Reau-
kokartzelandaudeneus-
kal presoen baldintzak
nabarmenkaxkartzenari
direlaagerianutzidu.Es-
painiako eta Frantziako
kartzeletan izanohidiren
ohikogertaerahauekgai-
tzetsi ditu Etxeratek.
Atxiloketahorrenkon-

tra egiteko eta Reauko
euskal presopolitikoeki-
ko elkartasunez bertako
agintariengana zuzen-
tzeko deia egin dute te-
lefonozsolastuzedogu-
tun bat idatziz.

PLENO BEREZIA
Udalak, bere aldetik,

premiazko batzar bere-
zia deitu zuen martxoa-
ren 24an, atxiloketa eta
gertaera hau salatzeko.

Txamukos Burladan
Hanetahemendabil-

tza mariatxi doinuekin.
Apirilaren3anTxamukos
mariatxi taldea Burlada

jatetxean izanen da. Tal-
dekideek bertan afaldu-
ko dute eta afaltiarren-
tzat girotzeko zerbait jo-
kodute.Ondotik, 23:00-

etan emanaldia eskaini-
ko dute. Gogoratu, tal-
dean bi herritar ditugula:
BeñatMitxelena eta Jon
Koldo Arburua.

GIZARTEA � REAU-KO KARTZELAN

Mikel Karrera
Sarobe presoaren
bikotekidea eta
14 hilabeteko alaba
atxilotuak egon dira

UTZITAKO ARGAZKIAK

Korrikako lasterkariak
Joan den martxoaren 21ean ibilaldi jendetsua egin zuen Korrikak Bortzirialdean.
Herritik pasatu ez bazen ere, Igantziko biribilgunetik aitzinera herriko kilometroe-
tan dozenaka aranztar lasterka ibili ziren. Udala, Ekaitza Elkartea, Herri Eskola eta
Guraso Elkartea (goiko argazkia eta ezkerrekoa), Gazte Asanblada eta Aterpeko
(eskuinean) kilometroak jendez gainezka izan ziren. Haur, gazte eta heldu, denak
beurenahalaerakusten.Guzien indarrakpilatuzeta ibilbideberbereaneuskararen
alde eginez ibili ziren Korrikan. Bizi-bizi joan omen ziren kilometroak… Martxoa-
ren 27ko Korrika Ttikiko kronika eta irudiak hurrengo alean emanen dizkizuegu.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Herriko pilotariak
Martxoaren 14an Bortzirietako eskuz banakako pilota txapelketako finalak jo-
katu ziren Lesakan eta tartean aritu ziren bi aranztar: Mikel Izagirre eta Suharri
Madariaga. 18-9 irabazi zuen Mikelek, partida on bat eta gero.



Proposamenak
Nafarroako
Aldizkari
Ofizialean
argitaratu eta
30 eguneko
epean aurkeztu
beharko dira

TTIPI-TTAPA
HerrikoOstatua den

La Villa ostatua eta ja-
tetxezerbitzuaerrentan
ematekoprozedura ire-
ki du Udalak. Lehiaki-
deekesplotazioarenhi-
labeteko kanona ze-
haztu beharko dute es-
kaintzan eta hasierako

prezioa300eurokoada
(gehi BEZa). Proposa-
menak astelehenetik
ortziralera, 08:00etatik
14:00etara aurkez dai-
tezke udal bulegoetan,
NafarroakoAldizkariOfi-
zialeanargitaratueta30
egunnaturalekoepean.
Ostatua eta jatetxea

uztailerako ireki behar-
ko ditu hartzen ditue-
nak.Kontratuasinatzen
duenetikbortzurterako
hartuko ditu, bertze
bortzerako luzagarriak.

IGERILEKUKO OSTATUA
ERE AUKERAN
Bertzaldetik eta uda

hurbiltzen dela ohartu-
ta, herriko igerilekuen
tabernan ere norbaitek

lan egin nahi badu, en-
kanteaastehonetanza-

balduko da. Baldintzak
eta epeakHerrikoUda-

letxean interesatuenes-
kura izanen dira.

HERRIZ HERRI | 15
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GIZARTEA � BORTZ URTERAKO

La Villa ostatu
eta jatetxea
errentan eman
nahi du Udalak

UTZITAKO ARGAZKIA

Baratzean lanean hasiak dira eskolan
Udaberria hasi denez, baratza martxan paratu dute eskolan: ongarria bota, ai-
tzurtu, jorratu eta letxuga goxo-goxoak landatu dituzte. Hemendik guttira ikas-
leek beraien etxera eramanen dituzte entsalada ederrak prestatzeko! On egin!

IGANTZI



Pintxorik onena
bozkatzen
dutenen artean
urdaiazpikoa
eta bi botil
ardo
zozketatuko
dituzte Bazko
Astelehenean

Maider PETRIRENA
AsteSantuanPintxo

Astea eginendute hiru-
garrenez herriko osta-
tuekapirilaren2tik5era.
Fonda, Itturburu, Bus-
titz eta Ariztigainen es-
kainikodituztepintxoak.
Pintxoadastatuetagus-
tukoenabozkatzekoau-
kera izanen da.
Bozketan parte har-

tzen duten guztien ar-
teanurdaiazpikobateta
bi botil ardo zozketatu-
kodituzteapirilaren6an,
astelehen eguerdian
Fondan.

Lehenbizikobiurtee-
tan izugarrizkoarrakas-
ta izan du ekimen ho-
nek eta aurten ere par-
tehartzekogonbidape-
na luzatu dute.

Mariatxiak eta haur
jokoak kanpinean
Giro onarekin segi-

tzeko, apirilaren 2an,
Ariztigain kanpinean
Txamukos mariatxiak
arikodira.OrtzegunSan-
tu egunean, 19:30etik
aitzinerahasikoduema-
naldia gehienbat Lesa-
ka eta Arantzako musi-
kariez osatutako talde-
ak eta afal ondoren,
22:30etik aitzinera ere
ariko dira.
Apirilaren 5ean, be-

rriz, urtero bezala, hau-
rrendako jokoakeginen
dituzte kanpinean. Egi-
tarauaren barrenean,
ginkana, globoflexia,
antzerkitxoa eta txoko-
latada izanen
dituzte,bertze-
ak bertze.

GIZARTEA � APIRILAREN 2TIK 5ERA

III. Pintxo Astea
antolatu dute
Aste Santurako

SUNBILLA
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ARGAZKIAK: GORETI ANZIZAR

…eta Korrika haundia Belaten
Martxoaren 20an berriz, Korrika nagusian herriko udalak, Ulibeltzak Elkarteak eta
herriko gazteek 200garren kilometroa hartua zuten Belaten. Korrika ikusi eta egi-
tera joateko aukera izan zen nahiz eta eguraldia nahiko tristea izan zen.

Ba al zenekien…
Laugarren urtez inauterietako argazki lehiake-
ta egin dela eta bigarren urtez segidan Amaia
Apezetxea suertatu dela irabazle.

?
ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Herriko haur kantariak Elizondoko jaialdian
Haurrek ere bere txanda izan zuten Elizondoko Lur aretoan martxoaren 21ean.
Herritik Tximistak (Ahielen Irazoki, Uxue Ibarra, Naroa Petrirena, Uxue Armen-
dariz, June Ayesa, Unax Larraburu, Oihan Apeztegia eta Hodei Gastesi) eta Bi-
urrik (Markel Agesta, Maialen Arretxea, Ane Etxalar, Egoi Irigoien, Jone Gorria,
Helene Rekarte, Saray Bazterrika, Iradi Arretxea, Iker Urroz eta Enaitz Portu)
taldeak aritu ziren. Soinuarekin Miren Hernandorena, tinbala eta tronpetarekin
Aitor Ibarra eta gitarrarekin Igor Arruabarrena aritu ziren laguntzen. Horrez ga-
in Mendaur trikitixa-pandero eskolakoek ere saioa eskaini zuten eta horien ar-
tean Eneritz Iturralde, Iraide eta Garaine Iriarte aritu ziren.

ARGAZKIAK: MAIDER PETRIRENA

Kantu zaharrak Ariztigain kanpinean
Ariztigainkanpinean laugarrenurtezsegidankantuzaharrak izanzituztenmartxo-
aren 14an. 66 pertsonek bazkaltzeko tenoretik arratseko 11ak arte kantuan ari-
tzeko aukera izan zuten giro ederrean. Guztira 70 kantu abestu eta dantzan
ere aritu ziren. Tartean haurrak (Maialen Arretxea, Maialen eta June Ayesa) ere
kantuan aritu ziren. Etorkizuna badenaren erakusle agian? Akitzeko Angel Ma-
riezkurrenari egindako lana eskertzeko kantu eder bat kantatu zioten Aitor Iba-
rra eta Francisco Santxotenak. Ondoren, Angel beraren txanda izan zen eta
honek antolakuntza eta hurbildutako jendea eskertu zituen. Guztiak batera es-
kutik hartuta Xalbadorren heriotza eta Agur Jaunak kantatu zituzten. Zorionak
antolatzaile eta musikariei, horrelako egun eder eta polit bat antolatzeagatik.

ARGAZKIA: NIEBES BIURRARENA

Korrika ttikia herrian barna…
Martxoaren 18an korrika ttiki antolatu zuen eskolak.
Herriko puntu ezberdinetan, maila bakoitzak lekukoa
hartu zuen, bukaeran plazan argazki eder bat ateraz.



Horri esker,
adibidez 50
€ko donazioa
ematen dionari
40 € itzuliko
zaizkio
hurrengo
errenta-
aitorpenean

TTIPI-TTAPA
Administrazio publi-

koetatik kultur proiek-
tuentzat bideratzen di-
ren diru-laguntzak ka-
sik desagertu diren ho-
netan, Kultura Meze-
nasgoaren Foru Legea
sartu berri da indarrean
Nafarroan.Oraingoz,92
proiektuetaartistek lor-
tu dute gizarte-intere-
sekodeklaratuak izatea,
eta horien artean dago
Ttipi-TtapaFundazioak
bultzatzen duen aldiz-

kari eta internetekoedi-
zioa.
Horiek horrela, aldizka-
ria hartzen duten harpi-
dedunei aukera honen
berri emateko komuni-
kaziokanpainaegitenari
daTTIPI-TTAPA.Dagoe-

neko Urdazubi eta Baz-
tangoetxeauniztaradei-
tu da, eta datozen aste
eta hilabeteotan Berti-
zarana, Malerreka, eta
Leitzako harpidedunei
deituko zaie gauzak ze-
hatz-mehatz azaltzeko.

ONURA FISKALAK
Partikularren kasu-

an,egindakodonazioa-
ren %80 itzuliko da
errenta-aitorpenean (le-
hen 150 euroetan) , eta
%40kopuruhandiago-
ko donazioetan, heldu

denurtetikaitzinera.Na-
farroako enpresek ere
badute onura sozieta-
teen gaineko zergaren
oinarrian:%30ekoken-
karia lehen 300 euroe-
tan eta %20 hortik go-
rako kopuruetan.
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ONURA FISKALAK � Ttipi-Ttapa laguntzen duten herritar eta enpresek onura fiskal handiagoak dituzte orain

‘Gizarte-intereseko’ deklaratu
dute Ttipi-Ttapa Fundazioa

� FLASH

GIZARTEA

Ziurtagirian ageri den modura, TTIPI-TTAPAri 2020a bitarte aplikatu ahal izanen zaizkio
Kultura Mezenasgoaren Foru Legeak aurreikusten dituen pizgarri fiskalak.

Dementzia duten
pertsonentzat
musikoterapia
Dementzia duten per-
tsonentzat musikote-
rapia saioa eskainiko
da apirilaren 16an, or-
tzegunean, 19:00etan
Mankomunitateko
egoitzan. Apuntatze-
ko 948410299 edo
948275252 telefonora
deitu. Saioa doan es-
kainiko dute. Anto-
latzaileak: Malerreka-
ko Osasun Etxea eta
AFAN (Nafarroako
AlzheimerGaixoenFa-
milietako Elkartea).

Akordeolari
Topaketa
NafarroakoAkordeola-
rien Topaketa apirila-
ren19aneginendaDo-
nezteben.Goizeanka-
lejira eta Santamarian
bazkaria izanen dute.



Hauteskunde
programa eta
zerrenda
aurkeztu zituen

Marga ERDOZAIN
Xanti Uterga, Txibi,

izanendakoalizoakaur-
keztuko duen zerren-
da-burua eta ondotik:
Marga Erdozain, Nerea
Ortueste, Peio Graze-
nea, Nerea Telletxea,
Jon Etxekolonea, Pan-
txo Leitza, Luis Garde
etaMaialenBelarra.Oi-
er Zulaika, Aitziber Era-
sunetaRamontxoEtxe-
beste ordezkoak iza-
nendira. Zerrendaosa-
tzeko irizpideak hona-
ko hauek izan ditu EH
Bilduk: parekotasuna,
adin ezberdinetako ki-
deak eta aurkeztutako
programari begira ze-
rrendakideen egokita-
suna eta prestakuntza.
Zerrendazgain,koa-

liziohonekpuntuz-pun-
tuhauteskunde-progra-
ma aurkeztu zuen. Pro-
gramahauosatzeko lan
taldeak hiru tresna era-
bili ditu: herriko talde
eragileekinegindako34
inkestak,herritarrekbe-
tetako 156 inkesta eta
8 herri topaketak. Tres-
na horiek ahalbideratu

duteherri-programaren
osaketa. Bertan, hona-
ko banaketa egin da:
Doneztebe berdea (ba-
sogintza, hondakinak,
argia, ura, elikadurasu-
birautza, hiriginta eta
lurraldeantolaketa);Do-
neztebe horia: helduak
eta gazte politika; Do-
neztebe gorria (indus-
tria, turismo, osasuna,
merkataritza, ogasuna
etaongizatea);Donezte-
bemorea (emakumeeta
berdintasuna) eta Do-
neztebeurdina (bestak,
kirola, kultura, hezkun-
tza eta euska-
ra).

TTIPI-TTAPA
Euskadiko duatloi zirkuitua

lehiatzen ari da Iñigo Arregi
du Erreka duatloi taldean
eta emaitza hagitz onak
lortuditu:bigarren,bost-
garren eta hirugarren
postuak eskuratu bai-
titu Mungia, Eibar eta
Oñatiko duatloietan.
Horren ondorioz, gaur
gaurkoz Circuito Vas-
co-Navarro txapelketa-
ko liderra da.
Apirilaren 11n Nafa-

rroako duatloi txapelketa
ospatuko da Eguesen, eta
Errekakhiru taldezosatutakoor-
dezkaritza eramanen du. Maiatza arte, duatloiak
izanen dira taldearen jomuga nagusiki, nahiz eta
taldekide batzuk, mendi lasterketetan ere parte
hartukoduten.Maiatzeanhasikodiren triatloietan
ere parte hartzeko asmoa dute: Euskadiko tria-
tloietanbaitaAlped'Huezekotriatloi famatuanere.
Bukatzeko, aipatu behar da aurten, aurre-benja-
minetan fitxa bat atera dutela eta lehiatzen ari de-
la (taldeak jarraipena izanen duenaren seinale).

NAFARROAKO TXAPELKETAN HIRU TALDE

Errekako duatloi taldea buru-belarri
murgildu da denboraldian
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DONEZTEBE

GIZARTEA � MAIATZEKO UDAL HAUTESKUNDETARAKO

Xanti Uterga izanen da
EHBilduren zerrendaburu

Errekako
zuzendaritza
batzordean
aldaketa
XantiUtergak,orainar-
te Errekako lehenda-
kari ordea, bere kar-
gua utzi du hurrengo
udalhauteskundeetan
alkategai aurkeztuko
delako.Berakutzitako
kargua Dabid Minde-
giak (orain arte esku-
baloi sekziokoardura-
dunak)hartukodu.He-
mendik aitzinera Erre-
kak honako zuzenda-
ritza izanen du: Jose-
ba Legarra (lehenda-
karia),DavidMindegia
(lehendakari ordea),
KoldoLegarra (diruzai-
na) eta Pascual Bertiz
(idazkaria). Gainerako
bokalek eta komisio-
en partaideek berdin
segituko dute.

Bortz talde laxoa
txapelketan
Martxoaren 28an ha-
sitako laxoa txapelke-
tan hameka taldetatik
herriko5 talde lehiatu-
ko dira: The Moment,
Avia,Suma,Apeztegia
Burdindegia eta Gu-
baigu. Talde horietan
osotara 20 pilotari ari-
ko dira. Zorte on!

Kinto bestak
Malerrekakokintobes-
tak martxan dira. Hel-
dudenapirilaren18ra-
ko6kintabainogehia-
gok hitzordua ezarri
dute.Urterobezala in-
teresatuek Titi ostatu-
an izena eman behar
dute. Nahiz eta kinto
besta gehienak egun
horretan ospatu, bes-
te batzuek apirilaren
25erako egin dute
hitzordua(aurten40ur-
te beteko dituztenak
besta berezia antola-
tzekoasmoa omendu-
te). Beraz, bi astebu-
ruezinederragoakMa-
lerrekako kintoentzat!

� FLASH

UTZITAKO ARGAZKIA

EHBilduko zerrendako kideak, Xanti Uterga aitzinean dutela.

Ba al zenekien…
Mendi abesbatzak, pasa denmartxoaren 18an,
NafarroakoMusikarenHirian (FernandoRema-
txaauditorioan),DonostiakoUdaleko txistu tal-
dea eta Iruñeako Pablo Sarasate kontserbato-
rioprofesionalekotxistuikasleekinbatera,kon-
tzertu ederra eskaini zuela. Hitz-ordu horretan
abesbatzak ederki kantatu zuen. Azpimarratu
behardabakarlarimoduanSalbaArriola,Beñar-
doSanMiguel,MañoliApeztegiaetaAliciaTelle-
txea abeslariak bikain aritu zirela.

?
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Apirilaren 24an
izanen da lanak
aurkezteko
azken eguna

Marga ERDOZAIN
Haur eta gaztetxoek

Malerrekan dauden
ikastetxeen bidez par-
te hartu ahalko dute le-
hiaketa honetan: Male-
rrekako leihotik begira.
Zuk zeuk nola ikusten
duzu? izanen da gaia.
Aurkeztuko diren lan
guztiek irudi bat (ar-
gazkia, marrazkia) eta
testubat izanbehardu-
tehalabeharrez (gutxie-
nez8 lerroetagehienez
12, letraren tamainakoa
12koa izanda). Lanak
formatu digitalean aur-
keztuko di ra ; DOC
(word), PDF, edoantze-
koprogrametan.Lauka-

tegoriatanbanatukodi-
tuzte lanak: Lehen
Hezkuntzako 1. eta 2.
mailak, L. H.ko 3. eta 4.
mailak, L.H.ko 5. eta 6.
mailak eta D.B.H.ko 1.
eta 2. mailak. Epaima-
haia Euskara Zerbitzu-
ak proposatutakoa iza-
nendaeta lanenzuzen-
tasuna, originaltasuna,
sormenaeta aurkezpe-
na baloratuko dituzte:
zergatik aukeratu duzu
txoko, paraje, egoera,
ospakizun… hori?, zer
sentitzenduzubertan?,

non dago? noiz egiten
da?... galderei erantzu-
ten ote dieten ere balo-
ratuko baita.
Lanak aurkezteko

azken eguna apirilaren
24a izanen da eta sari-
akaurtengoMalerreka-
ko Egunean banatuko
dira,haudaElgorriagan
maiatzaren 30ean egi-
nen den bestan. Gogo-
ratu behar da lehiaketa
hau iaz ere antolatu
zela eta 140 lan baino
gehiago jaso
zirela.

GIZARTEA � MALERREKAKO LEIHOTIK BEGIRA, ZUK ZEU NOLA IKUSTEN DUZU?

Argazki eta kontakizun
lehiaketa antolatu dute

MALERREKA

Ba al zenekien…
Malerrekako Gure Esku Dago ekimenaren ba-
tzordeaapirilaren25erakoEhuntzeEgunaharil-
katzen ari dela besta polita antolatuz. Otsaile-
an Jostunak dokumentala Zubietan, Aurtitzen,
Donamarian eta Donezteben ikusteko aukera
izan zen,martxoanmendimartxak antolatu zi-
ren eta apirilaren 25erakoEhuntze eguna pres-
tatzen ari da.

?

UTZITAKO ARGAZKIA

Korrika txikia erraldoia bilakatu zen
19. korrika martxoaren 20an Baztandik pasa zen
eta bertan korritu ziren Malerrekan erosi ziren kilo-
metroak: 197. eta 199. kilometroak korritzera San
Migel eskola, Mendaur institutua, Erreka eta Men-
daur guraso elkarteak eta Doneztebe Futbol talde-
ko ordezkariak bertaratu ziren. Kilometro hauetaz
gain, sunbildarrek (200.) Ituren eta Zubietako uda-
lek (201.); Mankomunitateak (202.), Donamariako-
ek (203.); eskola txikiek (204.) eta legasarrek (205.
eta 206.) lekukoa elkarri pasatuz korritu zituzten.
Malda handia bazen ere, euskararen aldeko ikurra
hartu zutenek kilometro horiek leun-leunak egin zi-
tuzten. Egunberean, arratsaldeko2:30aldera,San
Migeleskolakkorrika txikiaantolatuzuen.Donezte-
beko karriketan ikasleak mailaren arabera banatu
ziren. Nagusienek, 6.mailakoek, hasiera eman zio-
ten korrika txikiari, poliki-poliki, ttipi-ttapa, ttipi-tta-
pa gainerako ikasleak batuz osatu zuten ibilbidea.
Bukaeran, eskola guztietako ikasleek, irakasleek
baitagurasoekere,korrikababestuz, lasterketapo-
lita osatu zuten. Bukatzeko, 6. mailako bi ikasleek
mezu polita irakurri zuten eta 5. mailako bertso
eskolakoek bertso ederra kantatu zuten.



Ituren, Aurtitz,
Zubieta,
Elgorriaga eta
Sunbillatik igo
ziren

Arkaitz MINDEGIA
Ituren, Zubieta, El-

gorriaga eta Sunbillako
GureEskuDagoekime-
nekokideekmendi ate-
raldi bat antolatu zuten
Mendaurrera martxoa-
ren 21ean. Gehienek,
Aurtizko tailerretik hasi
zuten ateraldia , Sunbi-
llakoekinBustitzekoze-
laian elkartu ondotik,
Mendaur kaxkora igo
eta bertan atera zuten
argazkia.

Malerreka kantuz
Apirilaren 4an Iture-

nen ospatuko daMale-
rrekakantuz.Eguerdial-
dera herrian barna ka-
lejiran ibiliko dira.

Lanbide azoka
Apirilekoartisaueta

lanbideazokaapirilaren
12an eginen da plazan,
hilero bezala, gisa gu-
zietako postuekin.

Mexikar gaua
Mexikar gaua ospa-

tu zuten martxoaren
14anHerrikoOstatuan,
afaldu eta Puro Relajo
taldearekin gozatuz.

Haur kantariak
Elizondon martxoa-

ren 21ean egin zen sa-
ioan Mendaur trikitixa-
pandero eskolako lau
talde aurkeztu zituen.

ITUREN
20 | HERRIZ HERRI
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GIZARTEA � MARTXOAREN 21EAN

Mendaurrera iritsi da
Gure Esku Dago ekimena

Pelikulak,
sukaldaritza
ikastaroa eta
birziklapen
tailerra

Fermin ETXEKOLONEA
Txitxilo Gaztegune-

an, Aste Santuko opo-
rraldiarenaitzakianeki-
taldi bereziak antolatu
dituzte gurasoek.
Apirilaren5ean, igan-

dearekin,pelikulaema-
nen dute arratsaldeko
5etan ludotekan.
Apirilaren 7an, aste-

artearekin, sukaldaritza
tailerraestalpean5etan.
Erroskillak egiten ikasi-
ko omendute eta gura-
soek txokolatea jarriko
dute. Ikastaro honetan
parte hartzeko izena
eman behar da, jakite-
ko zenbat material be-
harden.Elkartekoekdo-
an izanen dute eta kide
ez direnek euro bat or-

daindu beharko dute.
Apirilaren 9an, oste-

gunarekin, Birziklapen
tailerra eginen dute lu-
dotekan, gurasoen la-
guntzarekin. Egun ho-
rretarakopotoaketabir-
ziklatzekobertzemate-
rialak biltzea eskatzen
dute.
Apirilaren 3, 4 eta

5ean, 10, 11 eta 12an
irekia egonen da ludo-
teka zaintzailearekin,
bet iko orduteg ian,
17:00etatik19:00etara.

Egur loteak
Egur loteak marka-

tzeko asmoa du Uda-
lak eta etxean entrega-
tuko du egurra. Iaz ka-
mioi osoa hartu zuenak
aurten ez du horretara-
ko eskubiderik izanen.

Berriz ere, kamioi erdia
edoosoaeskatzenahal
da, iazko baldintzetan
eta pisuaren arabera
kobratukoda.Udaletxe-
anemanbeharkoduize-
na apirilaren 7ra arte,
9:00etatik 11etara.

ZUBIETA

GIZARTEA � BI ASTEBURUTAN ZABALIK EGONEN DA LUDOTEKA

Aste Santurako ekitaldi
bereziak Gaztegunean

UTZITAKO ARGAZKIA

Belate aldean hartu zuten herritarrek Korrikako kilometroa.
Haurrek ere parte hartu zuten.

UTZITAKO ARGAZKIA

Korrika ttikia Pulunpakoen eskutik
Ez zen herritik pasatu baina herritarrek parte har-
tu zuten aurten ere Korrikan. Pulunpa eskolakoek
Korrika Ttikia egin zutenmartxoaren 17an eta han-
dixeagoakBelatenbarna ibili zirenmartxoaren20an.UTZITAKO ARGAZKIA

Gure Esku Dago ekimeneko kideak Mendaurren



Apirilaren 23tik
30era
Kataluniara
joanen dira
erretiratuak

Jose Luis LEGARRA
Apirilaren 9an soin-

keta eguna izanen da
Donezteben,16anLac-
turaleko instalazioakbi-
sitatuko dira, eta 23tik
30era Kataluniako bi-
daia.
KatalunianFreixenet

upeltegiak, Bartzelona
hiria,SantaMariadeRi-
polleko monastegia,
Roses, Castellfollit de
laRoca,Besalú,Banyo-
les, Cap de Creus, Ca-
daques, Joncols kala,
Figueres,AmpuriaBra-
va, Montserrateko La
Morenetaamabirjinaeta
bertzezenbait lekueder
eta interesgarri ikusiko
dituzte eta Frantzia al-
dera ere kuku eginen
dute, Carcassonen ca-
ssoulet ohiko bazkaria

hartzekoedoRosellon-
go hiriburua den Per-
pignaneko El Castillet
monumentu ezaguna
ikusteko, bertzeak ber-
tze.

Presidente eta
zuzendaritza
batzorderako
hauteskundeak
Arkupeakeko11.bo-

letinean argitaratu zen
bezala2015ekoekaina-
ren 30ean betetzen di-
tu 4 urte gaur egungo
zuzendaritzabatzorde-
ak. Estatutuek adie-
razten dutenaren ara-
bera presidente eta zu-
zendaritza batzordeko
kide izatekohauteskun-
deei buruzko deialdia
egin behar da. Intere-
satuakdaudenekberai-
enkandidaturaaurkeztu
beharduteelkartekobu-
legoan (SantaLuziaka-
lea, 5-2. solairua, Do-
neztebe) 2015eko ma-
iatzaren 30a baino le-
hen.

Beran, Leitzan eta
Zugarramurdin
delegatu berriak
behar dira
Beran Mª Jesús Iri-

goienen ordezko dele-

gatua,LeitzanPelloTel-
letxearenaetaZugarra-
murdin Mª Angeles
Gamboarena behar di-
tu Arkupeak elkarteak.
Anima zaitezte bada
hutsunehauekbetetze-

ko. Haiek lana txukun
etaxuxenegindute,eta
aipamenberezibatme-
rezi du Mª Angeles
Gamboak, ustekabean
utzi baikaitu (Goian be-
go).
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GIZARTEA � NAFARROAKO GOBERNUAK ONARTU DU

Soinketa besta
Donezteben
eginen dute
apirilaren 9an

ARKUPEAK

UTZITAKO ARGAZKIA

250 bazkide bildu ziren martxoaren 19an Ola sagardotegian.

UTZITAKO ARGAZKIA

104 bazkide izan ziren martxoaren 10ean Xabierren.



SALDIAS

Otsaileko
eurien
hondamena
erretratuetan

Markel LIZASOAIN
Tandako pistan zulo

polita agertu da. Lur
erauzia baino gehiago
ematendu lur ikaria izan
dela tartehorretan;hon-
da-honda egina dago,
lurra beheiti joana, eta
toki askotan ikusten da
lehertua bezala, baita
zuloen gaineko ezpon-
dan ere. Noiztik ote ze-
goen azpi hori hutsa?
Hamaika tratore pasa-
tuak dira orain artino.
Orain, komeriak egurra
etxera ekartzeko lotea

handuenarentzat.Aka-
so, goitik sartuta eta
nonbaitenbueltaeman-
da, baina han inon ere
ez da zabaldirik. Ordu-
an, edo bertan utzi be-
harko du bolada bate-
anedo, beharbada, ka-
rreteratikhurbil dauden
haiek, goitik, troilarekin
tiraka.
Leitzako bidean ere,

Joaneko borda pare
horretan, lur erauzia
izandu da, otsail erdi-
tsuan. Makinekin lurra
kentzenarituakdira,eta
doi-doia libratudutebi-
de bat; geroztik, erre-
tratuan ageri den beza-
la dago. Mendia berriz
ere bide gainera eror-
tzeko arriskua delakoz
utzi ote dute?

GERTAERAK � OTSAILEKO EURIEN ONDORIOAK

Tantadako pista
hondatu da eta
loteak ezin ekarri

ARGAZKIAK: MARKEL LIZASOAIN
Bazter askotan bezala, bideak hondatu eta lur erauziak izandu dira Saldiasen ere.
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ARGAZKIA: MARKEL LIZASOAIN

Eskolaren aurreko mural handia
Museoetara joan beharrik ez dago artelanak ikusteko. Hor dago, Saldiasko es-
kolaren aurrean, erretratuan ageri den handi-eder hori. Eskolako haurrak aritu
dira fuerte, guraso batzuek lagunduta. Ez dira oraintxe hasiak, eta ikasturte ha-
sierarako itxuratua zuten. Lan handia egin dute, eta maiz gertatzen dena, ba-
ten batek besteek baino oraindik eta lan handiagoa hartu duela aditu dugu;
Azpiko Etxeko Santusez ari gara. Bizigarria ematen dio herriari, kolore biziak
baititu eta oso ikusgarria da. Nahi luke batek baino gehiagok horrelako mar-
golana etxe aurrean edo etxe parean. Nere partetik, ea animatzen diren horre-
lako gehiago egitera herriko beste zokoren batean, pareta faltarik ez dago!



Gutxi iraun zuen
udaletxean,
bereak ez ziren
eskumenak
hartu zituelako

Fernando ETXEBERRIA
1927anherriko idaz-

kariadimisioaaurkezte-
rabultzatuzuten, ia inork
ez zuelako ulertzen,
itzultzaile baten lagun-
tza ere behar izan zen
hainbatetan herritarrek
berarekinkomunikatzea
lortzeko. Honek dimiti-
tu eta urte betera aur-
keztu zen Juan Madoz
posturako. Idazkaria
izateko beharrezko bi
baldintzak betetzen zi-
tuen: euskaraz jakitea
eta organista izatea.
3.000 pezetako solda-
ta eta logela dohainik
eskuratu zituen ordai-
netan. 1928ansortu zi-
renudalareneta idazka-
riaren arteko lehenen-
go tirabirak. Juan Ma-
dozi autoritatearenaur-
kako erasoak, desobe-
dientzia eta errespetu
falta egotzita eta artxi-
boa behar bezala ez
zaintzeagatikespedien-
tea ireki zioten.
Zinegotziei ez zizki-

enbilerenpaperakema-
ten, alkatearen zigilua
ez zuen bueltatu nahi
eta alkateak emateko
eskatu zionean idazka-
riak ezezkoa eman eta
modutxarreanbidali zu-
en bere bulegotik. Aur-
pegia txikitu eta barre-
nakaterakozizkiolaesa-
nez ere mehatxatu zu-
en. Bilerenaktak idazte-
kokoadernoaereezzio-
la emango esan zion.
Alkateakguardiazibila-

ri deitu behar izan zion
eta bi lekukok gertaka-
rien berri eman zieten.
Ordezko bila hasteko
expedientea ireki zuten
berehala.
Egunhartakoaezzen

gertakari isolatua izan,
galantak izan ziren egin
zituenak. Ez zen lanera
joan hainbat egunez
(horretarako baimenik
eskatu gabe), alkateari
eguneroudaletxera joa-
teko aginduz ofizio bat
bidali zion,emakumee-
kin gehiegikeriak egin
zituen bere bulegoan,
udaletxeko eta epaite-
giko giltzak hirugarren
pertsonen esku uztea,
ganaduaren erregistro
ofiziala ez kontrolatzea
(horregatik udaletxeak
gobernadoreak jarrita-
ko multa bat ordaindu
behar izan zuen)… Au-

toritatearenkontrakoer-
respetu faltak etenga-
beak izan omen ziren.
Expediente horren

aurrean idazkariak he-
legiteak aurkeztu zitu-
en. Udalak gobernado-
rearengana jozuenger-
tatutakoa azalduz eta
honek ordezkari bat bi-

dali zuen bi alderdiek
akordio bat lortu zeza-
ten.Ezzenhalakorikger-
tatu, idazkariaezzegoe-
lako dimisioa aurkezte-
ko prest. Azkenean,
udaletxeak Fermin Es-
tangaEratsungoidazka-
riari emanzionEzkurra-
ko idazkari postua.

HISTORIA � AGIRI ZAHARREI BEGIRA

Juan Madoz, beste idazkari
errebelde baten gorabeherak

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Berriro ere luiziak
Etengabeko euriteen eta azken elurteen ondorioz, luizi gehiago egon dira ingu-
ruko lursailetan, zehazki, Baztanea Borda eta Ibia artean. Errepidean ere kal-
teak izan dira Atoiz inguruan eta baita beheitixeago ere. Oraindik ez dira kon-
ponketak egiten hasi, Nafarroako Gobernua konponketa lanetaz arduratuko
denaren esperantza dagoelako. Hortaz, diru-laguntzak izango direla baiezta-
tzen denean hasiko lirateke hondakinak kentzen.

EZKURRA
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BERTSOLARITZA

XXVIII. Baztan-
Bidasoaldeko
bertsopaper
lehiaketarako
lanak aurkez
daitezke

TTIPI-TTAPA
Berako kultur Batzor-
deak eta Bortzirietako
Bertso eskolak, Eus-
karaMankomunitatea-
ren laguntzarekin,
Baztan-Bidasoaldeko
28.Bertsopaper lehia-
ketaantolatudute.La-
nakBerakokulturetxe-
an aurkeztu behar di-
ra,maiatzaren15abai-
no lehen, gisa haueta-
ko lehiaketetanohikoa
den sistema erabiliz.
Parte hartzaileak lau
mailatan banatu di-
tuzte: A maila: 10 ur-
teartekoak.Bertsobat
edobi kopla osatube-
harko dituzte. Saria:
garaikurra eta 50 euro
(lehenengoak) eta 30
euro (bigarrenak). B
maila: (11-14 urte) Bi
bertso edo lau kopla
eginbehardituzte.Sa-
ria: garaikurra eta 100
euro irabazleak eta 70
euro bigarrenak. C
maila: (15-18 urte) lau
bertso osatu beharko
dituzte.Saria:garaiku-
rra eta 150 euro lehe-
nengoak eta 120 euro
bigarrenak. D maila:
18urtetik goti.Gutxie-
nez 8 bertso egin be-
harko dituzte. Saria:
garaikurra eta 200 eu-
rogaraileaketa150eu-
ro bigarrenak.
Bortzirietakobertsoes-
kolako kideek aukera-
tukoduteepaimahaia.
Maiatzaren 29an, or-
tziralarekin izanen da
sari banaketa Berako
Kultur Etxean 18:00e-
tan eginen den ekital-
dian.

KULTURA
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Apirilaren 18an
Ameztoi
txakolindegira
irteera ere
antolatu du

TTIPI-TTAPA
Umore ona elkarte-

ak apirilean zehar xake
ikastaroa antolatu du
haurnahizhelduentzat.
Apirilaren11nhasikoda
eta lau larunbateko irau-
pena izango du. Orain-
dik apuntatzeko auke-
ra dago, Amaia kafete-
gian edo goizuetakou-
moreona@gmail.com
helbidera idatzita. Hel-
duek 5 euro ordaindu
behar dute, eta langa-
betu eta haurrek doan
izango dute ikastaroa.
Bestalde, apirilaren

18an,Ameztoi txakolin-
degira irteera antolatu
duUmoreOnak.Goize-
ko 10etan izango da ir-
teera plazatik eta ani-
matzen denak hasteko
30euroordaindubehar-
ko ditu Amaia kafetegi-
an izena emanez. Ko-
puru mugatuko irteera
daetaanimatzendenak
apirilaren 11 izango du
apuntatzekoazkenegu-
na.

Bioenergetika eta
Chikun ikastaroa
Leitza, Goizueta,

Areso eta Aranoko Gi-
zarte Zerbitzuen Man-
komunitateak, berriz,
Bioenergetika eta Chi-
kun tailerra antolatu du
apirilaren 11n, larunba-
tean10:00etik13:00eta-
ra. Udaletxeko Ganba-
raneskainikozaie16ur-
tetik gorako emakume
zein gizonezkoei. Izena
ematekoGizarte Zerbi-
tzuetara (948 510840)
deitubehar da, 08:00e-
tatik 15:00etara, apiri-
laren 10a bitarte. Tere-
sa Martinez, Maite Pe-
rurena etaMintxoAsia-
in izanendira ikastaroa-
ren emaileak eta nahie-
ran mugitzeko arropa
erosoa eta manta era-
man beharko dituzte
partehartzaileek.

Torturaren
kontrako mozioa
Torturaren aurkako

etagizaeskubideguzti-
enaldekomozioaonar-
tu zuen ahobatez uda-
lakmartxoaren 3ko ba-
tzarrean.«Komisarietan
tratu txarrak ahalbide-
tzen dituzten egun in-
darreandagoen legedia

behinbetiko indargabe-
tzea» eskatu du Uda-
lak, «Lege Antiterroris-
ta indargabetu eta atxi-
lotuen inkomunikazioa
bertan behera utziaz».
Horretaz gain, funtsez-

koa den eskubide ho-
nenurraketapairatudu-
tenpertsonensufrimen-
dua aitortu eta errepa-
ratzea ere eskatu du
mozio honen bitartez
eta Auzitegi Nazionala-

ri eskatzen dio «tortura
eta inkomunikazioapai-
ratu dituzten atxilotuen
kontrako prozesu judi-
zialguztiakberrikusieta
bertan behera utz di-
tzala».

GOIZUETA

IKASTAROAK � APIRILEAN

Xake ikastaroa
antolatu du
Umore Ona
elkarteak

UTZITAKO ARGAZKIA

Erronkariko Triatloi Zurian Umore Onako emakumeak garaile
Martxoaren22an jokatu zenErronkarikoV.NegukoTriatloia eta errelebokaegin-
dako lasterketan, Umore Onaren izenean atera zen taldeak irabazi zuen ema-
kumeen kategorian. Jaione Jimenez herritarrak egin zuen bizikletako zatia, Isa-
ba eta Belagua arteko 22 kilometro gogorrak, elur eta lainopean. Aurretik, Lei-
re Portu lesakarrak 8 kilometro egin zituen lasterka eta ondotik, Otsagiko Amaia
Saldiasek 10 kilometro eskiekin. Trofeo dotorea eta berezia, pilota eta beste ki-
rol ohikoagoetako sariekin betea dagoen elkarteko bitrina oparoetan dago.

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Ez zen txapelik etorri
Zizurko lau terdiko
txapelketatik
Martxoaren14an jokatuzi-
ren Zizur Nagusiko lau eta
erdiko txapelketako finale-
tan bi herritar izan ziren,
baina biek galdu egin zu-
ten: 2000. urtean jaiotako
kadeteen finalean, Antton
Apezetxeak (Umore Ona ),
12 - Zubeldiak ( Zazpitur-
ri), 18 eta 199an jaiotako
kadetetan, Iker Salaberri-
ak (Erreka), 7-Arangurenek
(Usurbil), 18.
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GIZARTEA � KORRIKA KULTURALA ETA KORRIKA

Herritarrek gogoz
egin dute bat
euskararen aldeko
ekimenekin
Udalaren
etxebizitza bat
errentan
hartzeko aukera

Juana Mari SAIZAR
Korrika kulturalaren

barnean Hodei magoa
etorri zen herrira bere
saioa eskaintzera eta
jendearen erantzuna
oso ona izan zen, uda-
letxeko gela txiki gera-
tu zen eta arratsalde
ederrapasatuzutenhe-
rritarrekmagiarekingo-
zatuz.
Bestalde pasa den

astean igaro zen korri-
ka gure zonaldetik eta
aresoarrek ere gure za-
tia egin genuen. Ostiral
arratsaldeanherrianko-
rrika txikia egin zen eta

bertan atera ziren herri-
ko guraso, irakasle eta
haurrak. Herrian giroa
jartzeaz gain gauerako
entrenatu zuten hauek!
Gaueanberrizeguraldia
eskasa izan zen, baina
hori ez zen aitzakia izan
aresoarrak etxean ge-
ratzeko. Jende asko el-
kartuzengoizeko4:15e-
an plaza zaharrean eta
hortikbakoitzaberepos-
tuan jarri eta korrika ari-
tu ziren euskararen al-
de. Ondoren txokolata-
daere izanzenPakeTo-
ki elkartean eta hurren-
go egunean batek bai-
no gehiagok agujeta
ederrak ere bai.

Etxebizitza errentan
Udalak udaletxeko

eraikinean duen etxebi-
zitza errentan eman na-
hidu.Jarridutenbaldin-
tzetako bat da etxebizi-
tzak beharrezko dituen
berritze lanen kostuak
bere gain hartu beharko
lituzkeela etxebizitza
errentanhartzenduenak
(alokairu gastutik des-
kontatuko litzateke). In-
formaziogehia-
go udaletxean
eskuratu liteke.

ARGAZKIAK: JAIONE OLAZABAL ETA UXUE GOIKOETXEA
Korrika ttikian motorrak berotu eta Korrika goizaldeko ordu ttikietan eta euripean izanagatik,
herritar ugarik egin zuen bat Korrikarekin.

Ba al zenekien…
Panpanoziriren3. aleaosatzeko lan taldeaas-
te honetan hasi dela biltzen. Ongi legez urte
bukaerarako prest izatea espero dute.

?
ARGAZKIA: EUSKARA TALDEA

Apirilaren 25ean Iruñeko Anaitasunara
joateko deia
AresokoEuskaraTaldeakEuskarazbizi nahiduteki-
menarekin bat egin bideoa osatu du herritarrei api-
rilaren 25ean Anaitasunan egitekoa den ekitaldira
joatekogonbitea luzatuz.Etaezhoribakarrik,erron-
ka ere luzatu die Aresoko Guraso Elkartekoei, ea
mezua zabalduz bideoa osatzen duten!

ARESO
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LEITZA

Ibilbideko 10
kilometro egin
ziren herrian

JM BARRIOLA
Martxoaren 21ean

goizeko bostak aldera
igaro zen Korrika gure-
tik. Euskararen aldeko
10 kilometro izan ziren
herrianegindakoak. Sa-
rrioko langileak izan zi-
ren lekukoa hartzen le-
henak. Ondoren Gazte
Asanbladako ordezka-
riek,Aurrerakoek,Alke-
koek, Kornieta eta Gu-
ratzmendi Elkartekoek
elkarri eman zieten le-
kukoa.GeroEHBilduko
ordezkariek, Euskara

Mankomunitatekoek,
ikastetxetakoek etaGu-
rasoElkarteek.Herri sa-
rreran udalaren izene-
an alkateak eraman zu-
en eta azken 3 kilome-
troakaresoarrekeginzi-
tuztenberastegiarrei le-
kukoapasatuz.Torrean
afalduzuten40 lagunek

korrikarakogirotzen joa-
teko eta gainera herri-
tarugariesnatuzeneus-
kararen aldeko laster-
ketan parte hartzeko.
Martxoaren18anEr-

letaeskolakoGurasoEl-
karteak, irakasleek eta
ikasleek korrika txikia
egin zuten herrian.

UTZITAKO ARGAZKIA

Urrezko Ezteiak
1965eko otsailaren 4an ezkondu ziren José Arrizu-
rieta Azpiroz eta Maria Teresa Bildarraz Azkonegi.
Egunotan gustura ospatu dituzte Urrezko Ezteiak.

KORRIKA � GIRO BIKAINEAN

Euriak ez zuen apaldu
euskararen alde
egindako oihua

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Herri krosean emakumeen parte-hartzea bultzatu nahi da
Irudian ikusten denez, pasa den urteko herri krosean izan ziren emakumeak,
baina datuek diote gizonezkoen kopurua handiagoa izan zela. Aurtengo kro-
sari begira ordea, argazkia aldatu nahiko luke Leitzako eta zonaldeko Berdin-
tasun Batzordeak eta horregatik apirilaren 25ean burutuko den kros herrikoian
emakumeei parte hartzeko deia luzatu die. Emakumeek kirola egiteko, kalea
hartzeko eta protagonista izateko duten eskubidea azpimarratu nahi dute eta
emakumeen presentzia kirolean naturaltasunez bultzatu. Kroserako prestatzen
hasteko entrenamendu kolektiboak antolatuko dira, asteartero eta ostegune-
ro, iluntzeko 8etan poligonoaren hasieran egin dute hitzordua.

ARGAZKIA: JM BARRIOLA

Plazaolako geltoki aurrean soinketa
ariketak egiteko tresnak jarri ditu udalak
Udalak, Plazaolako geltoki aurrean dagoen parke-
ansoinketaariketakegiteko tresnak jarriditu. Guzti-
ra bost tresna jarri dira eta adin guztietako herritar
etabisitariekerabili ditzaketenarren,gehienbatadi-
nekoei zuzenduta daude. Ekimen hau, lehengo ur-
tean udalak antolatu zuen parte-hartze prozesuan
egindako eskari baten erantzuna izan da.

ARGAZKIAK: MIKEL ILLARREGI
Goizaldeko ordu ttikietan baina giro bikainean.



Apirilaren 17ra
bitarte

TTIPI-TTAPA
BaztandarrenBiltza-

rra. Baztanen eskuara
barra-barra. Elizondon,
2015eko uztai laren
19an.Testuhorieraman
beharko duen kartel le-
hiaketa abiatu du aur-
ten ere Baztandarren
BiltzarraElkarteak.Api-
rilaren 17a baino lehen
aurkeztu beharko dira
lanak.Gisahauetako le-
hiaketetan ohikoa den
sistema erabiliz, egun
horretan Baztandarren
BiltzarraElkartearenes-
ku egon beharko dute.
50 x 70 zentimetro

izanbeharkodutenkar-
telakElizondokoArizku-
nenea Kultur Etxera
igorri beharko dira (Jai-
me Urrutia kalea, 1 so-
lairua;31700Elizondo).
Lehiaketa irekia eta za-
bala denez, partehar-
tzaileek nahi adina lan
aurkez ditzakete.
Sariduna,berriz,api-

rilaren 17tik aitzinerat
emanendaezagutzera.
Kartel bakarra aukera-
tukoduepaimahaiaketa
honek 600 euroko sa-
ria jasoko du Baztan-
darren Biltzarra egune-
an, uztailaren19an, ha-
in zuzen. Dena den,
epaimahaiakkartelikez
aukeratzea ere erabaki
dezake.
Bertzalde, aipatu,

uztailaren 20tik aitzine-
rat, parte-hartzaileek
beren kartelak berres-
kuratu ahal izanen di-
tuztela.
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BAZTAN

GIZARTEA � UZTAILAREN 19AN OSPATUKO DA ELIZONDON

Baztandarren
Biltzarrerako kartel
lehiaketara lanak
aurkezteko epea irekia

Asier OTXANDORENA � Elizondo LH BHIko ikasle ohia

Iaz, EMHZ
Mekanizazioko
zikloa bukatu zuen.
Berako
Mecanizados
Ubela enpresan lan
egiten du.

Lanean zenbait urte aritu ondoren, krisiaren eraginez ikas-
ten jarraitu behar zuela iruditu zitzaion.
Joan den urtean, Elizondo LH BHIn EMHZ Mekanizazioko
zikloa bukatu zuen eta denbora gutxira, lana aurkitu zuen.

Zergatik aukeratu zenuen Erdi Mailako Heziketa Zi-
kloa Mekanizazioan egitea ELIZONDO LH BHIn?
Zerk bultzatu zintuen berriz ikastera?
Mekanizazioa egitera Elizondoko ikastetxera joan nin-
tzen etxe ondoan dagoelako eta inguruko enpresetan
ikasketa horiek dituen jendea behar delako.
Lanik ez nuen eta edozein lanetan hasteko ikasketak
behar direlako hasi nintzen berriz ikasten.

Institutuan egon zinen bitartean zer moduko espe-
rientzia izan zenuen?
Hasieran eskolara itzultzea zaila izan zen, ikasteko ohi-
tura galdua bainuen. Baina orokorrean arront gustora
egon naiz.

Ikasketak bukatzeko, enpresetan lantokiko presta-
kuntza (praktikak)egitenarituzinen.Praktiketanzer
moduz aritu zinen? Eta ondotik?
Hagitz gustora, gainera praktiketan aunitz ikasi nuen.
Horren ondotik eskolako lan poltsan izena emana nu-
en eta haren bitartez lan egiteko deitu zidaten.

Zure esperientzia ikusita, lan mundua dagoen be-
zala egonda, DBH bukatzen ari direnei eta beraien
etorkizunaz arduratuak daudenei, , ELIZONDO LH
BHIra Mekanizazioa ikastera etortzea gomendatu-
ko zenieke?
Bai, dudarik egin gabe. Eskolan oso giro ona dago ikas-
leen artean eta baita ikasle eta irakasleen artean ere.
Hortaz gain, ikasketa horiek inguru honetan lan irten-
bidea badute.

Zergatik aukeratu zenuen Administrazio eta Finan-
tzetako Goi Mailako Heziketa Zikloa ELIZONDO LH
BHIn egitea?
Administrazioko erdi zikloa Elizondon egin nuenez, ber-
tan jarraitzea erabaki nuen, eskatzen zuten maila altua
zen eta bide horretatik jarraitzea egokiena iruditu zitzai-
dan. Institutua etxetik hurbil egotea eskertzekoa da.
Instututuan egon zinen bitartean, zer moduko es-
perientzia izan zenuen?
Esperientzia oso ona. Berriz atzera egingo banu, insti-
tutu honetara joango nintzen dudarik gabe. Ez da perfek-
tua, bainoze institutuaperfektuada?Nereegonaldiaber-
tan ona izan zen, bai gelakideekin, baita irakasleekin ere.
Ikasketak bukatzeko, enpresetan lantokiko pres-
takuntza (praktikak) egiten aritu zinen. Praktike-
tan zer moduz aritu zinen? Eta ondotik?
Praktikak egitea zorte bat da eta ondotik lana izatea
loteria tokatzea bezalakoa. Niri hori gertatu zitzaidan:
praktikak Zergalan Ahoulkaritzan egin nituen eta nire
lankideen laguntzarekin asko ikasi nuen. Hori esker-
tzekoa da. Zorionez praktikak bukatzerakoan, lanean
jarraitzeko aukera eman zidaten eta momentu hori
ezin hobea izan zen. Aukera hori eskaintzeagatik es-
kerrak eman nahi diet bihotzez.
Zureesperientzia ikusita,bere ibilbideaplanteatzen
ari diren ikasleei, ELIZONDO LH BHIra Administra-
ritza ikastera etortzea gomendatuko zenieke?
Oso zaila da bakoitzak zer izan nahi duen jakitea, asko-
tan ez baitugu ideiak sobera argi eta beste batzuetan
jarraitu dugun bidea ez dela benetan gustukoena kon-
turatzengarelako. Ideiakargi ezdutenei, probatzeaahol-
katzen diet, lanbide hau oso baliagarria bait da edoze-
in lekuan lan egiteko eta gauza asko erakusten dizu egu-
neroko bizitzarako. Hasiera batean estetizista izan na-
hi nuen, baina orain administraria naiz.

Amaia MORTALENA � Elizondo LH BHIko ikasle ohia

Administrazio eta
Finantzetako Goi
Mailako tituluduna.
Gaur egun,
Grami Hortz
Klinikan
administraria da.
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Baztango
kasuan, iazko
larrialdietako
lanetatik %70
ordaindu duten
bitartean, orai
lan guzien
%100
ordainduko du

TTIPI-TTTAPA
2015. urte hasieran

Nafarroan gertatutako
uholdeen inguruan be-
re elkartasuna adierazi
die Udal Gobernu tal-
deak kaltetuak izan di-
ren herri eta herritar
guztiei. «Badakigu le-
henengo eskutik zein
gogorrak izandaitezke-
en momentu eta egoe-
ra horiek» aipatu dute
martxoaren 24an egin-
dako agerraldian. Na-
farroakoherritar guztiei
baina bereziki baztan-
darrei jakinarazi nahi
izandiete 2014kouzta-
ileko uholdeak gertatu
ondorenzeindenBazta-
nek duen egoera eta
baita 2015ko uholdee-
kin izan den trataera

desberdinaere.«Datuo-
kin adierazi nahi dugu
zein nabarmena den
UPNrengobernuakna-
farren artean egiten di-
tuendesberdintasunak»
azpimarratu zuten.
2014ko uholdeak

gertatu ondoren hain-
bat bisita izan zituzten
bai Nafarroako Gober-
nutik zeinEstatukoGo-
bernutik,«promesauga-
ri izan ziren baina aipa-
tutako laguntzak ez zi-
ren iritsi eta gaur egun
azpiegiturapublikoetan
izan ziren kalteetatik
706.685,62 euroko ba-
lioa duten kalteak kon-
pondugabedaudeora-
indik, eta finantziazioa
lortzeko aukerik gabe».
Egin diren obretatik

NafarroakoGobernuak
larrialdikoakdirenetatik
%70 bakarrik ordaindu
du eta bertze guztiak
Udalak ordaindu behar
izan ditu. Nekazaritza
azpiegiturentzatetane-
kazaritzakokaltepriba-
tuentzat ez zuten inon-
go dirulaguntza berezi-
rik eskaini. «Orduan di-
rugehiagorik ez zegoe-
laerranzigutenetaEsta-
tuari zegokiola hori or-

daintzea. Udalaren us-
tez Nafarroako Gober-
nuarenbetebeharrazen
ez-ohiko dirulaguntzak
bideratzea kalte horiek
ordaindu ahal izateko.
Kontseilariarenerantzu-
na izan zen, hori bertze
nafar guztiak diskrimi-
natzea izango zela».
Udalordezkarieksor-

presa izandutemartxo-
aren17anTokikoAdmi-
nistrazioko zuzendari
nagusi zein teknikarie-
kin izan duten bileran
jakinarazibaitiete2015-
ekokasuanNafarroako
eta Estatuko Gobernu-
akdirulaguntzekin larri-
aldikokalteen%100or-
daindukozituztela.Hor-
taz aparte, nekazaritza
azpiegiturentzat ere di-
rulaguntzetan%100or-
dainduko zitzaiela eta
errekan ere konfedera-
zioak eginen ez dituen
lanetanNafarroakoGo-

bernuak %100 ordain-
duko duela. Bertze al-
detiknekazarientzatere
dirulaguntzak izangodi-
ra uholdeengatik iraba-
ziko ez dituzten diruak
kobratzeko.
Udalordezkarienerra-

netan, «hondamendie-
tanere lehenengoetabi-
garren mailako nafarrak
gaudela sinistarazi nahi
digute».Gobernuarenjo-
kabide «klientelista eta
diskriminatzailea» sala-
tu nahi dute, «ustelkeria
bultzatzenduenjokamol-
dea delakoz». Horre-
gatik, Udalak berriro ere
eskatu du 2014 zein
2015eko hondamendi
kasuetanNafarroakoGo-
bernuak dirulaguntzak
bideratu ditzan kalteen
%100ordainduahal iza-
teko eta ez dezala dirua
banatuafiliaziopolitikoa-
renaraberabaiziketabe-
harren arabera.

BAZTAN

GIZARTEA � NAFARROAKO GOBERNUAK

Uholdeen harira
nafarren arteko
ezberdintasunak
egiten dituela
uste du Udalak

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

Antxitoneko paleta goma txapelketako finalak
Elizondoko Antxitonea trinketeak antolatzen duen paleta goma txapelketako
finalak jokatu zituzten martxoaren 21ean. Kategoria nagusian, Unai Meokik eta
Guillermo Etxenikek 40-35 irabazi zieten Josetxo Huarte eta Mitxel Etxenikeri
eta bigarren mailakoan, Gorka Urtasun eta Unai Barberenak 40-32 irabazi zie-
ten Javier Galarregi eta Iñaki Urrutiari. Trinketea ikuslez gainezka ageri zen eta
sari banaketaren ondotik, txanpain-edatea eta bazkaria ere izan zuten.

Eñaut Elorrietaren
Deserriko kantak
EñautElorrietaabesla-
ri ezagunak Deserriko
kantakkantaldiaeskai-
nikoduapirilaren12an,
igande arratsaldeko
7etan E l i zondoko
Arizkunenea Kultur
Etxean. Udaleko Kul-
tura Batzordeak anto-
latutako ekimenean
edukieramugatukoda.

Liburuaren
Nazioarteko Eguna
Liburuaren Nazioarte-
ko Egunaren harira,
apirilaren 14an, aste-
artearratsaldeko7etan
Kapital publikoa libu-
ruarenaurkezpenaeta
errezitaldia izanen da
Arizkunenean, Jose
LuisOtamendi idazlea-
rekin. Apirilaren 22an,
berriz, Patricia Eneriz
ipuinkontalaria izanen
da Elizondoko liburu-
tegi publikoan, 4 urte-
tik goitiko haurrenda-
ko ipuinak kontari. Bi
ekitaldiakUdalekoKul-
tura Batzordeak anto-
latu ditu.

� FLASH
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150 abeslari
inguru atera
ziren Lur-eko
oholtzara

TTIPI-TTAPA
500dik goiti kantari,

musikari eta kantuzale
bildu ziren martxoaren
21ean Elizondoko Lur
aretoan izan zen Nafa-
rroako Haur eta Gazte-
txoKantarienJaialdian.
Emanaldi bizia eta

anitza izan zen Elizon-
dokoa. Baztan, Male-

rreka,Bertizarana,Goi-
zueta eta Eugiko haur
eta gaztetxo kantarien
hamahiru taldek, bi bi-
kotek eta bakarlari ba-
karrak (EnaraArregiOte-
giazpilkuetarra,hainzu-
zen) hamazazpi kanta
taularatu zituzten.
Sormenezkokantue-

tan, Baztan Ikastolako
6. mailako neskamuti-
koek Iñigo Belzunegi
“Iturriak”sortutakome-
lodia eta Jon Barbere-
nabertsolariarenhitzak
dituen Motorrak bero-
tzen izenekokantarekin

parte hartu zuten. Be-
reziki larunbatekosaio-
rako Iturriak Dj Nashe-
kin batera egindako
moldaketa izan zen.
Jaialdia borobiltze-

ko,kantaldiarenakabai-
lan, Mendaur Trikitixa
EskolakoNeskatxaktal-
deak eta Trikidantzeko
Arkaitz eta Jorgito mu-

sikariek elkarrekin Ke-
pa Junkera eta Sorgi-

naken kanta
eskaini zuten.

BAZTAN

KULTURA � MARTXOAREN 21EAN

Haur kantari
jaialdiko saio
ederra Elizondon

Ba al zenekien…
NafarroaOinezenbaitangauzatzen ari denTxi-
kiak Handi hizkuntza gutxituen handitasuna al-
darrikatzen duen egitasmoa gauzatzen ari de-
la. Poloniako kaxubiarrekin ari dira elkarlanean
eta hizkuntza horretan ari den irrati bateko ar-
duradunakizandiraegunotanBaztanenbixitan.

?
UTZITAKO ARGAZKIA

Baztan ikastolako 6. mailako ikasleek Motorrak berotzen kantatu zuten.



Aitzinetik
Gasnaren
Astea ere
prestatu dute

TTIPI-TTAPA
Udaberriko Azienda

Feria apirilaren 10ean
eginen da. 10:00etan
hasita, azienda feriaeta
XXVII. Ahari lehiaketa
eginen dira eta goiz-
arratsaldez artisautza
eta bertako produktu-
enFeriaForuenPlazan.
11:00etan Arizkungo
txistulariakarikodiraeta
11:30ean urteko ardi
gasnaren mozketa eki-
taldia eginenda eta ge-
ro gasna lehengo mo-
duan nola egiten zen
erakustaldia. Eguerdi-
an Baztango Dantzari
Ttikiakarikodiraetase-
gidan baztan-zopen
dastatzea izanen da.
13:30 aldera sari bana-
keta eginen da Merka-

tuko Plazan. Arratsal-
dean umeentzat taile-
rrak ere izanen dira.
Udalak, Cederna-

Garalur-ek, Hazitik ho-
ziek eta Baztango gas-
nagileekantolatuetaba-
besten duten Udabe-
rriko Feria baino lehen
ere,GasnarenAsteaan-
tolatzekotan dira.
Apirilaren 3tik 9rat,

Baztango gasnategie-
tarat bisitaldiak eginen
dituzte eta dastatzeko
aukeraereeskainikodu-
te. Apirilaren 3an, Eli-
zondokoAiseelkartean
gasnaerakusketa-das-
taketa eginen da, ardo
etasagardoarekinuztar-
tuz, 19:30ean. Aitzine-
tik izenaemanbeharda
675 550960 telefonoan
(Aitor Azkarate), 5 euro
ordainduta. Apirilaren
8an, “Gasna, hemengo
elikagaiosasuntsubat”
solasaldia eskainikodu
AmaiaMeokik19:30ean
Arizkunenea Kultur

Etxean.Apirilaren9an,
dastaketa-tailerra egi-
nen dute eguerdian Eli-
zondokoLanbideEsko-

lan.Antolatzaileek“Ber-
takoaBaztangoa”mar-
kari indarra eman nahi
diote ekimen honekin,

herritarrakohartarazte-
ko bertako produktuen
kontsumoak duen ga-
rrantziaz.

BAZTAN

GIZARTEA � APIRILAREN 10EAN

Udaberriko
Feria
berrikuntzekin
dator aurten
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ttipi-ttapa | 635 zk.

2015.04.02

UTZITAKO ARGAZKIA

Berroeta eta Anizko gazteak sagardotegira
Berroeta eta Anizko gazteak Astigarragan egon ziren sagardotegian martxoa-
ren 14an. 30 pertsona joan ziren eta ederki pasa zuten eguna.

UTZITAKO ARGAZKIA

Baztandarrak txapeldun Nafarroako plater tiraketa txapelketan
Zigako Bixente Lakosta laugarren kategorian (ezkerrean) eta Arraiozko Enrique
Bengoetxea hirugarrenean (eskuinean) Nafarroako txapeldun suertatu dira fo-
so olinpiko modalitateko plater tiraketa txapelketan, Valdorban jokatutako fi-
nalean. Erdian, lehen eta bigarren kategorian txapeldun izan zen Alfonso Es-
parza dute.
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Gan den urtean
Caro Barojaren
mendeurreneko
erakusketan
izan ziren
Beran

Margari eta Koro
Martxoaren 27an

inaugurazio berezi bat
egin zen museoan: ha-
inbat toki-txokotan,Ju-
an Larra margolariak
egindako, tamaina na-
turaleko panpin berezi

batzuk jarri dira.Panpin
edoeskulturahauekgan
den urteanBerakoKul-
tur etxean egon ziren,
Julio Caro Barojaren
oroimenez egindako
erakusketa batean. Eta
orain Zugarramurdin
izanen dira, urriaren 31
arte,guremuseokoera-
kusketan txertatuta.
Adibidez, andre za-

har bat akerraren on-
doan, kandil eta betau-
rrekobatzuekin akerra-
ri begiratuz. Edo bertze
emakume bat kaiolan
preso ageri da, sofri-

mentubisaiakin.Bertze
bat sukaldean dago,
sendabelarrekinedabe-
ak prestatzen. Deneta-
ra sorgin zahar bat su-
kaldean, sendabela-
rrekin edabeak presta-
tzen eta dastatzen ari
dena gisa huntako 6
panpin eman dire mu-
seoan zehar.

Argazki rallia
Aitzinekoaleanaipa-

tu zen bezala, Lezeen
Eguna zela eta, argaz-
ki rallya antolatu zen.
Dozena bat parte

hartzaile izan ziren, eta
herritarrez gain, gehie-
nak hurbilekoak ziren,
adibidez, Elizondo edo
Berakoak. Bertze ba-
tzuk pixka bat urruna-
gokoak, Berriozartik
etorritakoak; eta urru-
nagotikerehirukotebat
animatu zen: Elx-etik.
Eguraldialdetik, fran-

ko denbora kaxkarra
egin zuen, baina argaz-
kilarientzat egun pulita
etaargia izanomenzen.
Sarituak zein diren

jakiteko, apirilaren 7ra
esperatu beharko du-
gu. www.turismozuga-
rramurdi.comweb orri-
an jakinaraziko da (eta
baita Ttipi-Ttapan ere).

ZUGARRAMURDI

KULTURA � URRIAREN 31 ARTE

Juan Larraren panpinak
Museoan ikusgai

UTZITAKO ARGAZKIA

1961-62-63koen kinto besta
Martxoaren 21ean Zugarramurdi eta Urdazubiko
1961-62eta63urteansortutakoekKinto-bestaegin
zuten Azketa jatetxean. 24 lagun elkartu ziren.

UTZITAKO ARGAZKIA

1961-62-63koen kinto besta
Dantxarineatik sartuz, martxoaren 20ko goizean ailegatu zen Korrika gure es-
kualdera. Nafarroako lehenbiziko kilometroa Zugarramurdikoek egin zuten.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO
Argazki rallian parte hartu zuten dozena bat lagunek, hori-
etako bat Elx-etik etorria.



Mixel
Mendiburuk
uste du
beharrezkoa
dela garaia
ongi sakontzea

Franck DOLOSOR

300 behi inguru hil
beharko dituzte Ainho-
an eta Senperen tuber-
kulosi kasu batengatik.
Egoerakontrolpeanda-
go eta ez omen dago
arriskurik kutsadura
sortzekoFrantziakogo-
bernu ordezkaritza eta
albaitarienarabera.De-
na den, kalteak biziki
haundiak izanendirabe-
hiak galduko dituzten
laborarientzat. Kalteor-
dainak eskuratuko di-
tuzte baina gauza age-
riadakolpehaundia iza-
nendela. Senperenbe-
rean,konparazione,192
behihilbeharkodituzte.
“Behiak hiltegirat era-
manen dituztelarik, or-
duanmin izanen dugu”
dio hunkitua den labo-
rari batek. Duela aste
batzuk susmoa agertu
zenetageroztikegindi-
ren ikerketek egiaztatu
dute behi tuberkulosi
kasua sortu dela hego
Lapurdin. Laborariekez
dituzte gehiago behiak
kanporat ateratzen. Al-
baitarien arabera ku-
tsatzekoarriskurikezda

ezbadabizikihurbilego-
ten denbora luzean.
Azkonek edo basurde-
ekhedadezakete jada-
nik duela zenbait urte
agertu zen gaitza.

Merkataritza
aitzina
Karrikanagusiahatsbe-
rria hartzen ari da fruitu

saltzaile batek denda
berri baten ateak ideki
baititu berriki Mundute-
gian.Gauzaberaegindu
ostatu ttiki batek, lehe-
nago optika zen tokian,
eta bertze bi ostatu la-

nean hasiko dira ondo-
ko asteetan, Mattinau-
rreneanetaElizabidean.
Berri onakdudarik gabe
herri barnean
bizirik ikusi na-
hi dutenentzat.
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SENPERE

ABELZAINTZA � KALTE HANDIA ERAGINEN DIE LABORARIEI

Abereen tuberkulosia duten 200 behi
hilko dituzte ondoko egunetan

ARGAZKIAK: FRANCK DOLOSOR

EuskAHALdunak
Alegeratasuna izan da nagusi aurten ere Korrika gure herritik pasa delarik. Eu-
riak ez ditu senpertarrak lotsatu eta kilometra bakoitzean jende andana prest
egon da aldi huntan ere AEKren aldeko lasterkaldian parte hartzeko. Euskara-
ren lekukoa Saratik etorri zauku eta uztariztarrei eman zaie gero. Agian noiz-
bait aintziraren inguruan ere ibili beharko luke Korrikak?Herri Urratsi esker eus-
kaltzaleek ongi ezagutzen duten lekua da Ortzango erreka.

HAUTESKUNDEAK

Lehen itzulian
UMP izan da
bozkatuena
Senperen eta
Laborderen
taldea Saran

TTIPI-TTAPA
Departamentuko bo-
zen lehen itzulian Sa-
ran Laborde herrita-
rraren independente-
ak taldea izan da boz-
katuena,etabigarrena
EHBai.SenperenUMP
izandabozkatuenaeta
EHBaietaLaborderen
independenteaktaldea
bigarrenetahirugarren
gelditu dira. Uztaritze-
ErrobietaUrdazuri iba-
rreko emaitzak kontu-
anhartuz,UMPetaEH
Baik lortu dute biga-
rren itzulira pasatzera.
Laborde saratarraren
taldeahirugarreninda-
rra izan da, eta beraz,
bigarren itzulitikkanpo
gelditu da.
Biherrietanabstentzioa
altua izan da. Saran
erroldan izena emana
zuten1.961hauteslee-
tatik932abstenituegin
dira (%47,53). Senpe-
ren4.503hautesleeta-
tik2148kabstenitudi-
ra (%47,70).

Ba al zenekien…
Apirilaren 12an eginen dela, hamazazpigarren
aldikotz, Hatsaren Poesia Eguna

?
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Astelehenean
32. Idazleen
Biltzarra

Joana GERENDIAIN
Urtero bezala bazko

asteburuankulturari to-
ki handiaemana izanen
zaio. Apirilaren 6an,
bazko astelehenez, 32.
Idazleen biltzarra egi-
nen da polikiroldegian.
Goizeko 10etan ideki-
ko da, 10:15ean Eusko
ikaskuntzaren beken
ematea eginen da,
10:45ean Euskaltzain-
diaren liburuak aur-
keztuak izanen dira,
11:15ean Bernardo
Atxaga idazleak min-

tzaldi bat eginen du,
eguerditan Jean Hari-
tschelarri omenaldi bat
egina izanen zaio.
Asteburu osoan Lur

Berri gelan eskuen la-
nak eta denen etxean
larrungokoloreakelkar-
teek haien erakusketak
eginen dituzte.
Bertzalde asteburu

horretan Herri Urratse-
ko jantziak salgai iza-
nen dira plazan eta bil-
tzar egunean polikirol-
degian.

Sarako merkatua
Apirilaren 17tik goi-

ti, ostiral arratsaldeko
4:30etik arratsa arte
merkatu bat eginen da

plazan. Sarako merka-
tuaproiektuaekoizle tal-
de ttiki baten gogoeta-
tik sortu da, haien hel-
buruakalitatezkoeta to-
kiko ekoizkinak saltzea
izanez. Merkatua urte
osoan eginen da 9
ekoizlerekin eta ondo-
koekoizkinakaurkitzen
ahalko dira: idikia, xe-
rrikia,gasnak (ahuntz,
ardi eta behi), barazki-
ak, fruituak, oilaskoa,
arroltzeak, sagarnoa,
Ezpeletako piperra,
erreximentak, iaurtak
etabertze.Merkatuhau

udanereeginenda,ga-
rai horretan artegintza-
ko artisauak gehituko
dira.

Kirol emaitzak
Mar txoa ren 14-

15eko asteburuan es-
kubaloian,11urtezazpi-
koek Kanboren kontra
15-11 irabazi dute; 13
urtez azpikoek Orthe-
zen kontra irabazi dute
31-19; 15 urtez azpiko-
ek Escoubesen kontra
11-9 irabazidute;18ur-
tez azpikoek Kanboren
kontra berdinketa lortu

dute 19-19; seniorrek
Ganenkontra25-21gal-
du dute. ErrubianPuio-
lloren kontra 17-8 ira-
bazi dute.
Martxoaren21anes-

kubaloiko ekipa guziek
irabazi dute, 11 urte
azpikoekNafarraroaren
kontra 10-6; 13 urte
azpikoek Hendaiaren
kontra 29-11;15 urte
azpikoek Laruns-en
kontra 15-12; 18 urte
azpikoek Urruñaren
kontra 22-18eta senio-
rrek,azkenik,Senperen
kontra 18-15.

SARA

OSPAKIZUNAK � APIRIL HASIERA

Kulturak toki
handia izanen
du Bazko
asteburuan UTZITAKO ARGAZKIA

Izate enpresa ttikia muntatu du Emilie Leizagoyen herritarrak
Emilie Leizagoyenek, Sarako neska gazte batek, Izate deituriko enpresa ttikia
muntatu du, ile-apainketak eta masajeak proposatuz. Mota ezberdinetakoma-
sajeak egiten ditu eta maiatzetik goiti haurdun diren emazteentzako eta nini-
entzako masajeak (amak ikasteko zein manipulazio egin etxean) ere proposa-
tuko ditu. Ilea mozteko etxeetara ere mugitzen da.
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HERIOTZAK
Sheila Mitxelena Elizondo, Arantza-
koa, martxoaren 12an, 18 urte.
Miguel Sanzberro Mitxelena, Etxa-
larkoa, martxoaren 13an, 75 urte.
Francisco Zenoz Oiaregi Matxinto,
Elizondon, martxoaren 14an, 90 urte.
Joaquina Zestau Zabaleta, Leitza-
koa, martxoaren 16an, 94 urte.
ModestaMikelperizena Endara, Be-
rakoa, martxoaren 16an, 79 urte.
Francisco Iriarte Goñi, Arraiozkoa,
martxoaren 17an, 77 urte.
Maria Cruz Sancha Blanco, Elizon-
dokoa, martxoaren 18an, 89 urte.
Ana Maria Apeztegia Petite, Donez-
tebekoa, martxoaren 22an, 86 urte.
Mª Petra Petrirena Etxeberria, Sun-
billakoa, martxoaren 22an, 61 urte.
Juan Mugiro Amiano, Elizondokoa,
martxoaren 24ean, 83 urte.
Marceline Sanzberro, Sarakoa, mar-
txoaren 21ean, 89 urte.
Jean Laborde Lavignette, Sarakoa,
martxoaren 23an, 85 urte.

Eneko Iparagirre, Sarakoa, martxoa-
ren 4ean.
Araitz Ormaetxea Erro, Lesakakoa,
martxoaren 14ean.
Inhar Altzuguren Barberena, Ziga-
koa, martxoaren 20an.

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

EZKONTZAK
Mario Santos Lima Dias eta Fanny
Olano Ramos, Portugal eta Perukoa,
Donezteben, martxoaren 14ean.

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

SORTZEAK

.

Modesta
MIKELPERIZENA ENDARA

06/11/1935 - 16/03/2015

Etzazuela neregatik nigar egin,
Primaberako kantu berria

loratu egin zait ahoan
Eta Jaunaren atsedenean

hatsa biziberritu.

ZUEKIN BETIRAKO, MODESTA.



Bederatzi
kategoriatan

TTIPI-TTAPA
Bortzirietako eskuz

banakako hamalauga-
rren pilota txapelketa-
kofinalak jokatuzituzten
martxoaren 15ean Le-
sakan.Jendeaunitzhur-
bildu zen txapelketako

azken bederatzi parti-
dak ikustera.
Tt ik iak : A rka i t z

Goienetxe(Txaruta),13–
Oier Prim (Txaruta), 18.
UmeakB:Mikel Iza-

girre (Ekaitza) 18 – Su-
harri Madariaga (Ekai-
tza), 9.
Umeak A: Oier Or-

begozo (Arkupe),9–Oi-
hanEtxeberria (Arkupe),

18.
Kimuak B: Unai Ar-

burua (Altxata), 4 – Ibai
Baillarena (Txaruta), 18.
Kimuak A: Jon Pa-

gola (Gure Txokoa), 6 –
Ekain Sein (Oiarpe), 18.

Haurrak:OierArizte-
gi (Txaruta), 18 – Asier
Baillarena (Txaruta), 10.
Kadete B: Aimar

Otxoteko (Arkupe), 18–
Mikel Galardi (Arkupe),
3.

Kadete A: Ekain
Etxeberria (Oiarpe),18–
OroitzSein (Oiarpe),16.
22urtezazpitik: An-

der Errandonea (Gure
Txokoa), 22 – Andoni
Lazkanotegi, 13.

PILOTA � MARTXOAREN 15EAN LESAKAN

Bortzirietako
buruz buruko
finalak jokatuak

Abuztuaren
1ean jokatuko
da finala
Iruritan

TTIPI-TTAPA
Martxoaren azken

asteburuan abiatu da
Baztan-ErrekakoLaxoa
txapelketaren 36. edi-
zioa. Hameka talde ari
dira aurten, 5 Donezte-
bekoak, 3 Arraiozkoak,
2 IruritakoaketaOizkoa.
Berrikuntza moduan,
i zena ren ondo t i k ,
babesledutenetxearen
izena eramanen dute
taldeek aurten.
Bi multzotan bana-

tuta ariko dira taldeak.
A multzoan bortz talde
izanen dira: Irurita-Mi-
guelene eraikuntzak
(XabiBarberena,Gorka
Urtasun,JagobaRamos
eta Egoitz Prim), Arra-
iozC-Lur Sagardia (Xa-

bier Bengoetxea, Dani-
el Saldias, Miguel Ma-
ritorena eta Sergio Na-
varro), Oiz-Kokoetxea
gaztandegia (Andoni
Saldias, Lander Men-
diola,UgutzZelaietaeta
Iñaki Mendiola), Do-
neztebe-Suma (Unai

Sapuppo, Josu Juane-
na, Xabier Ibarrola eta
Joseba Grazenea) eta
Doneztebe-Apezteguia
burdindegia (Ramontxo
Etxebeste,JonApezte-
gia, Aritz Baleztena eta
Iban Santesteban).
B multzoan, berriz,

sei talde ariko dira: Iru-
rita-Biek aholkularitza
(JosebaUrtasun,Oscar
Urrutia, IñakiEtxandieta
Karlos Goikoetxea),
Arraioz B-Lur Sagardia
(Mikel Mindegia, Xabi-
er Mihura, Aritz Alunda
eta Xabier Maritorena),

Arraioz A-Lur Sagardia
(Iñaki Mihura, Jon Ga-
mio,AsierZubigarai eta
Jesus Mari Laurnaga-
rai), Doneztebe-Gubai-
gu (Emilio Zabala, An-
doni San Martin, D. Pio
GarciaetaEloyGarcia),
Doneztebe-The Mo-
ment gaur egungo txa-
peldunak (PascualBer-
tiz, Koldo Legarra, Ja-
vier Bertiz eta Jokin
Arraztoa) eta Donezte-
be-Avia (AsierMutube-
rria, Javier Almandoz,
BittorMendiburuetaJu-
an Telletxea).
Multzo bakoitzeko

lau lehenbizikoek final
laurdenak jokatuko di-
tuzte ekainaren 20 eta
27an eta uztai laren
4ean; irabazleek fina-
laurrekoak joktuko di-
tuzte uztailaren 11, 18
eta 25ean eta final han-
dia Iruritako plazan jo-
katuko da abuztuaren
1ean.

PILOTA � LEHEN ALDIZ ETXE LAGUNTZAILEEN ‘ABIZENA’ IZANEN DUTE TALDEEK

Hameka talderekin abiatu da XXXVI.
Baztan-Errekako laxoa txapelketa

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Aurten bi talde plazaratuko dituen Iruritak hartuko du finala.

ttipi-ttapa | 635 zk.

2015.04.0236 | KIROLA

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Txapelketako finalistak eta partehartzaile ttikienak, sari banaketaren ondotik.



Ordubete
eskasean
agortu ziren
525 dortsalak

TTIPI-TTAPA
Berako XI. Mendi

Maratoi Erdia apirilaren
19an eginen da eta ai-
tzineko hamar edizioe-
tanbezala,partehartzai-
leaunitz izanenditu.Bis-
tan da gisa honetako

lasterketak puri-purian
daudela inguru hone-
tan. Horren erakusga-
rri,Manttalekeskuragai
jarri dituen 525 dortsa-
lak lehenengoegunean
agortuzirela. Izen-ema-
tea martxoaren 16an,
goizeko 9etan ireki zen
baina segituan itxi ere
egin behar izan zuten,
kupoa50minututanbe-
te baitzen. Behin izen
emateen kupoabeteta,
itxarotezerrendabat ire-

k i da
www.kirolprobak.com
webgunean.
Didier Zago, laster-

keta5aldiz irabazidue-
na eta Manttalerekin
aterako dena lehen al-
diz, Oier Ariznabarreta

etaLauraSola iazko ira-
bazleak, Aitziber Ibar-
bia bigarren iaz, edota
beteranoenarteanCar-
losGarcia,AliziaOlaza-
bal, Nerea Amilibia eta
Izaskun Zubizarreta,
hauek denak 2014ko

podiumean egondako-
ak dira, Beran izango
dira aurten ere.
Izen-ematearen

ingurukoedozeinarazo
edo dudarik izanez ge-
ro ww.kirolprobak.com
era idatzi behar da.

LASTERKETAK � APIRILAREN 19AN

Aurtengoan ere
jendetsua izanen
da Berako Mendi
Maratoi Erdia

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Gogotsu daude kirolariak aurtengoan ere Berako Mendi Maratoi Erdiari ekiteko.

Emakumeen
artean bigarren
izan zen Leire
Portu lesakarra
eta gizonetan
hirugarren
Igantziko Mikel
Urtxegi

TTIPI-TTAPA
151 kirolarik, horie-

tatik 38 emakumeak,
parte hartu zuten mar-
txoaren 15ean Igantzi-

ko Irrisarri Landen le-
hen aldiz antolatutako
Gladiator’s Day laster-
keta berezian. Bortz ki-
lometro eta erdi laster-
ka (368metroko desni-
bel positiboa eta 349
metro desnibel negati-
boa) egiteaz gain, tar-
tean 15 oztopo gaindi-
tu behar izan zituzten
kirolariek:sokarekines-
kalada, gurpil garraioa,
lohigainean jarritakoen-
borrak, lohian arrasta-
ka ibili alanbre azpitik,
sokak eta sareak igo,

kamioiak eta bertze
oztopoak gainditu…
Euskal Herri osotik,

Errioxatik,Madriletiketa
Frantziatiketorritakoki-
rolariak baziren, baina
eskualdeko korrikalari
aunitzik ez. Halere, ai-
patzekoa da emaku-
mezkoetan, Beti Gazte

mendi taldekoLeirePor-
tu lesakarrak bigarren
postua eskuratu zuela
etagizonezkoetanhiru-
garren izan zela Mikel
Urtxegi igantziarra.
Dena den, lasterke-

ta espartanoak deitzen
diren proba hauen goi-
buruak dioen bezala,

bukatzeadagaraipena,
lohiez eta urratuz bete-
rik baldin bada ere.
Bakarka egin zen

txapelketa Irekia edo
Openazgain,Enpresen
Desafioanerepartehar-
tuzuten,hamabienpre-
sa ordezkatu zituzten
44 kirolarik.

LASTERKETAK � MARTXOAREN 15EAN IGANTZIN

151 kirolarik
osatu zuten
Gladiator’s Day
proba berezia
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ARGAZKIAK: TTIPI-TTAPA
Oztopo bereziak gainditu behar izan zituzten Irrisarri Landek egindako proba gogorrean.
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Erakusketak
ELIZONDO
Margo erakusketa
Apirilaren 5era arte
Juan Luis Toralbaren
lanak, Arizkunenean.

SARA
Lehen Mundu Gerlaz
Apirilaren 6an egun
osoan, Oihaletxearen
azpian.

Margo, eskultura eta
eskulanen erakusketa
Apirilaren 4tik 6ra De-
nen Etxean eta Lur
Berri gelan.

BERA
‘Kurdistan gaineko sei
begirada’
Apirilaren 12ra arte
argazki erakusketa
Kultur Etxean.

Solasaldiak
BERA
‘Aniztasuna eta diber-
tsitatea Ekialde
Hurbilean’
Apirilaren 14an Bera-
landetan (19:00).

‘Kurduen garaia
ailegatu ote da?
Apirilaren 16an 19:00-
etan Beralandetan.

ELIZONDO
‘Kapital publikoa’
liburuaren aurkezpena

eta errezitaldia
Apirilaren 14an Ariz-
kunenean, 19:00etan.

Tailerrak
ARANTZA
Anixe Elkartearekin
eskulanak haurrentzat
Apirilaren 7tik 10era.

BERA
Meditazio saioa
Apirilaren 17an Bera-
landetan, 18:30ean.

LESAKA
Oinarrizko argazkigin-
tza digitalaz ikastaroa

Apirilaren 15etik ekai-
naren 3ra. Izena: 689
285535.

GOIZUETA
Bioenergetika eta
chikun tailerra
Apirilaren 11n. Izena
apirilaren 10erako 948
510840ra deituz.

Xake ikastaroa
Apirilaren 11tik aitzi-
nera Umore Ona
Elkarteak antolatuta.

ELIZONDO
‘Oinarrizko RCP’
Apirilaren 15ean
18:00etan.

DONEZTEBE
Dementzia dutenentzat
musikoterapia saioa
Apirilaren 16anMale-
rrekako Mankomunita-
tearen egoitzan,
19:00etan.

Kontzertuak
BERA
Musika eskolakoen
udaberriko kontzertua
Apirilaren 1ean Kultur
Etxean, 18:00etan.
‘Iksandarraren bidea’
Apirilaren 18an kon-
tzertu didaktikoa, Kul-
tur Etxean, 19:00etan.

ARANTZA
Txamukos taldea
Apirilaren 3an Burlada
ostatuan, 23:00etan.

ELIZONDO
Korrontzi eta Guratz
Dantza Taldea
Apirilaren 4an
Lur Aretoan.

Eñaut Elorrietarekin
‘Deserriko kantak’
Apirilaren 12an Ariz-
kunenean, 19:00etan.

Kantak
ITUREN
Malerreka kantuz
Apirilaren 4an
12:00etan plazan.

BERA-IBARDIN
Kantu zaharren afaria
Apirilaren 11nMen-
diko sagardotegian,
20:30ean.

Topaketak
DONEZTEBE
Nafarroako Akordeoila-
rien Topaketa
Apirilaren 19an
11:30etik aitzinera.

SARA
XXXII. Idazleen Biltzarra
Apirilaren 6an.

Ospakizunak
SUNBILLA
III. Pintxo Astea
Apirilaren 2tik 5era.

DONEZTEBE
Arkupeak Elkartearen
Soinketa besta
Apirilaren 9an.

Azokak
ELIZONDO
Baztango artisauak
Apirilaren 3 eta 4an
plazan, 10:00-14:00.

BAZTAN
Gasnaren Astea eta
Udaberriko Feria
Apirilaren 2tik 10era.
Udaberriko Feria apiri-
laren 10ean.

GOIZUETA | 2015.04.11
Bioenergetika eta chikun
tailerra antolatu dute

16urtetikgorakogizonetaema-
kumeentzatantolatudute.10:00-
etatik 13:00etara Teresa Marti-
nez, Maite Perurena eta Mintxo
AsiainekemanenduteGanbaran.

Tailerrak

ELIZONDO | 2015.04.10
Udaberriko Feriarekin
borobilduko dute Gasnaren Astea

GasnarenAsteaborobiltzekoapi-
rilaren 10ean Udaberriko Feria
eginen da Elizondon: ahari lehia-
keta, artisauak eta bertako pro-
duktuak, dantzariak, tailerrak...

Azokak

DONEZTEBE | 2015.04.19
Nafarroako Akordeoilarien
Topaketa

Nafarroako akordeoilariek Do-
nezteben egin dute hitzordua:
11:30ean kalejira eginen dute
herriko karriketan eta 14:00
bazkaria Santamaria jatetxean.

Topaketak

apirilak 2 - 16

PROPOSAMENA
SARA
Euskal Herriko Idazleen
Biltzarra Saran

XXXII. aldiz Euskal Herri-
ko hainbat idazleren to-
paleku bilakatuko da
Sarako kiroldegia apiri-
laren 6an. 10:00etatik
18:00etara idazleek libu-
ruak aurkeztu, saldu eta
sinatuko dituzte. Egun
osoan, Lehen Mundu
Gerlaren inguruko era-
kusketa ikusteko aukera
ere izanen da. Horrez
gain, apirilaren 4tik 6ra
margo, eskultura eta es-
kulan erakusketak anto-
latu dituzte Saran.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58

ARGAZKIA: EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA
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SARA
Merkatua

Apirilaren 17an plazan
16:30etik aitzinera.

Lehiaketak
BERROETA
‘Berroeta’ argazki
lehiaketa
Apirilaren 23ra arte
aurkez daitezke lanak.

BAZTAN
Baztandarren Biltzarre-
ko kartel lehiaketa
Apirilaren 17ra arte
aurkez daitezke.

LESAKA
Sanferminetako kartel
eta azal lehiaketa
Apirilaren 17ko 13:00
arte aurkez daitezke.

MALERREKA
Argazki eta kontakizun
lehiaketa
Apirilaren 24ra arte
aurkez daitekeMale-
rrekako leihotik begira.
zuk zeuk nola ikusten
duzu? lehiaketara.

Zinema
DONEZTEBE
Denboraldiko azken
filmak
Apirilaren 12an Las
Aventuras de Peabody
y Sherman.
Apirilaren 26an Hor-
ton filma euskaraz.

BERA
Dokumentala
Apirilaren 18anMuz-
tagh (7.546 m) Bera-
landetan, 20:00etan.

Mendi irteerak
BAZTAN
Mendigoizaleak
Apirilaren 12an Eli-
zondotik Hondarribiara,
06:00etan abiatuta.

BERA
Mendi Maratoi Erdia
Apirilaren 19an
09:30ean hasita.

›

Baztan Ikastolako lagunak buru-belarri dabiltza
urriaren 18an Hamabortz, Ama Bat lelopean

eginen duten Nafarroa Oinez besta antolatzen.
Baina hortik haratago ekimen ugari ere paratuak
dituzte martxan: ‘Oinez basoa’, ‘Oinez gailurra,
‘Txikiak handi’, ‘Erronka’, ‘Artea Oinez’... Eta eki-
taldi aunitz ere egiten ari dira. Horien guztien be-
rri biltzen du www.nafarroaoinez.net webguneak.
Atalka banatu dute eta hor kontsulta daiteke ikas-
tolaren edo Nafarroa Oinez beraren inguruko in-
formazioa, baita agendako ekitaldiak eta berriak
ere... Nafarroa Oinezeko materialak online eros-
teko denda ere laster hasiko da lanean. Aipatu-
tako ekimenen gaineko xehetasun guztiak hor
daude web orrian. Argazki eta bideoz hornituta-
ko atari koloretsua egin duteBaztan Ikastolakoek.

Orekariak izena darama Skakeitan talde do-
nostiarraren iraupen luzeko bigarren dis-

koak. 2012an argitaratutako Ahots gabekoen
ahotsa izan zen taldearen lehenbiziko diskoa, eta
bi urtez kontzertu ugari eskaini eta gero, Usur-
bilgo Higain Estudioetan grabatu dute lan berria,
Haritz Harreguy soinu teknikariaren gidaritzape-
an. Musikalki koktelera koloretsua da Skakeitan,
rocka, ska, reegea edota erritmoa beroak uztar-
tuz beraien kantuetan. Hamar kanturekin osatu
dute lan berria: Erantzunik Gabe, Hondarraren
Gainean, Armiarma Gorria, Noraino, Iraganeko,
Erosotasunetik at, Maitasunari, Ohorezko Lan-
dak, Dilemak eta Orekariak.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Mauka

Orekariak

Musika

SKAKEITAN

Nafarroa Oinezen
Interneteko ataria

Internet

WWW.NAFARROAOINEZ.NET

Patriarkatuaren menpean, heteroseximoaren
munduan hazi eta hezitako gizon belaunaldi

batzuei buruzko ideia andana ageri da liburu ho-
netan, Euskal Herrian sexismoa eztabaidatzeko
eta jendarte justuago eta berdintsuago baten alde
lan egiteko azken hamarkadetan antolatu diren gi-
zon taldeen bizipen zuzenetatik ateratako ondo-
rioak. Gizonek euren artean sortzen duten indar-
keria eta, batez ere, emakumeekikoa murrizteko
tresna eraginkorra izan nahi du liburuak. Nolanahi
ere, ez da liburu itxia ala osoa, izan ere, oraindik
gizonenpentsamenduangehiago sakondueta ga-
ratubeharrekoarloandanabadelaustebaitu idazle-
ak, bai personal mailan zein talde mailan. Metazi-
ri kolektibo editorialak argitaratu du Xabier Odrio-
zola Ezeiza donostiarraren liburu hau, «jendartea
eraldatzekoxedearekin,pentsamendukritikoabul-
katuz eta hausnarketa ezberdinak irekiz lanean se-
gitzen dugulako».

Metaziri, 2015

Gizonezkoen sexismoa,
maskulinotasuna eta

askapena:
berdintasunerantz

Liburua

XABIER ODRIOZOLA

Euskal kultura eta he-
rria «maite» dituen

gaztea da Nekane. Zu-
zenbidean lizentziatua
izanarren, iazHatorOna
proiektuaren bidez Ne-
cocheakoeuskaletxean
ibili zen irakasle. Aurrez
egona zen Argentinan,
ikasketa bekabati esker
eta lehenbiziko bidaia
hartan Iguazu eta Pata-
goniako txokoek liluratu
bazuten, bigarren bida-
ianbertakojendeazmai-
temindu zen «ikaraga-
rrizko esperientzia izan
dahainbertzekilometro-
taradagoenherrietajen-
deak gure hizkuntza eta
kulturanolamaiteetami-
resten dituen ikustea».
Bidaiatzeaatsegindueta
aukera balu, «Argentina
aldera itzuli»etaSahara-
kokanpamentura joatea
ere gustatuko litzaioke
«Maimuna gure ahizpa
txikiena eta familia bisi-
tatzera».Asteburukoplan
bat osatzeko ere eskatu
diogu «sagardotegi ba-
tekin hasi eta igandean
egunpasabatekinboro-
bildukonuke».Mendiedo
hondartza aldera joan-
da,«konpainiaoneanba-
da hobe». Etorkizunaz
galdetutaerantzundigu,
«Euskal Herri aske bat,
dispertsioa amaituta eta
pobreziadesagertzende-
la ere amestu dut».

«Gure hizkuntza eta
kultura maite
dituzte itsasoaren
bertze aldetik»

Nire aukera

Nekane AGIRRE
Sunbillako gaztea
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GARAJEAK/LOKALAK
salgai

LESAKA.Eltzetakopla-
zan lur azpiko garaje
i t x i a sa lga i . � 646
774117.
ELIZONDO. Braulio
Iriarte karrikan lokal ko-
mertziala salgai. �606
412868.
ELIZONDO. Erlategi
Karrikangarajeasalgai.
�606 412868.
LESAKA. 93 m2ko ba-
jerasalgai,Koskontako
Bidea 11n. Etxebizitza
egiteko aukerarekin.
Gasa, ura eta arginda-
rra sartuak ditu. �609
445769.
LESAKA. 48 m2ko ba-
jera salgai edoerrentan
emateko, Koskontako
Bidea3. zenbakian,be-
hekosolairua6.Alarma
sistemarekin,pertsiana
elektrikoarekinetabiko-
munekin. Bulegoa iza-
teko prestatua. �609
445769.
LEITZA. 14 gelako Jai-
Alai ostatua salgai, oso
egoera onean. �606
365798.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko

LESAKA. Eltzeta karri-
kan 2 lokal, bakoitza
44m2koa,errentanema-
teko. Aukera dago biak

suasalgai.3 logela,bai-
nugela 1, egongela su
bajuarekin, sukaldea
despentsarekinetamo-
bleztatua. Igogailuaeta
buelta osoan balkoi
ederrarekin. Bizitzera
sartzeko prest. �609
445769.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

ETXALAR.LarrapilSarri-
ku karrikan etxea erren-
tanemateko.Herrikobis-
ta zoragarriak dituen to-
ki paregabea. 3 logela,
2bainugela,sukaldea,2
egongela,despentsaeta
trasteleku handia. Oso
eguzk i tsua . � 687
766971 / 688 842054.

kaldea, egongela, ko-
muna eta 2 logela. 300
euro. Pisua estrenatze-
kodago.�674847735.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

BERA. Herri erdian
etxebizitzaerrentanhar-
tuko nuke. Beheko so-
lairuaneta lur eremu tti-
k i ba tek i n .� 620
848111.

ETXEBIZITZAK
konpartitzeko

BERA.Neskaedomuti-
la behar da Agerran pi-
suakonpartitzeko.Per-
tsonaordenatuaetaar-
duratsua.�662585965.

DONEZTEBE. 2 loge-
l ako p isu a rg i t sua
errentan emateko. 300
euro.�667334139/618
834892.
SANLUCAR DE BA-
RRAMEDA (Cadiz).Ati-
koa errentan emateko,
garajearekin.Erdigune-
an. Egun-data interes-
garriak: apirilean Sevi-
lla,maiatzeanJerez eta
Rocioa, ekainean San-
lucar de Barrameda...
�618 962650.
BERA . E txeb iz i tza
errentan emateko. 3 lo-
gela, 2 bainugela, be-
rogailua, trastelekua.
�678 363398 / 678
305250.
IRUÑEA. Txantrea au-
zoan logela bat erren-
tan emateko. Pisukide
euskaldunaeta Iruñeko
erdigunetik 10minutu-
ra.Nahikoalokairumer-
kea. �653 385136.
DONEZTEBE.Duplexa
errentan emateko. Su-

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI.
Etxebizitza salgai, 60
m2ko bajerarekin. Etxe
mobleztatua,berogailua,
igogailuaetatrastelekua-
rekin. Bajera eta etxea
elkarrekin. 112.000 eu-
ro negoziagarriak. Nahi
izanez gero, aparte ere
salgai. �948 585036.

ELIZONDO.Akullegi ka-
rrikan 2 logelako pisua
salgai. Prezio oso eko-
nomikoa.�646774117.

ELIZONDO. Etxebizitza
salgai Abartan Karrikan.
Berogailua, igogailuaeta
gara jea rek in . � 606
412868.
GOIZUETA. Eguzki-Le-
kuetxeasalgai,bibizitza
egiteko aurreproiektua-
rekin. �649 753484.

LESAKA. 98 m2ko pi-

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

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

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

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

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 56 0703304329 kontuan

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

BAZTAN, BIDASOA,
ULTZAMA eta
IPARRALDEAN
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak,
bordak, lokal komertzia-
lak eta nabeak salgai.

IPARRALDE eta
BIDASOA alderdietan
- Eskaintzagatik base-
rriak, bordak eta
lurrak behar ditugu.

URDAZUBI
- Etxe berri bat salgai,
mobleztatua. 2000
m2ko lursailarekin.

DONEZTEBE
- Aukera: 102 m2ko
pisua salgai. Egoera
oso onean dago. 3
logela, jangela, egon-
gela, 2 komun, sukal-
de mobleztatua eta
17 m2ko trastelekua.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 47 € (=)

Zerri gizena
1,148 € kiloa. (=)

Zerramak:
0,450 € Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 4,16
1.koa 4,96
2.koa 3,78
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,26
1.koa 4,00
2.koa 3,83

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretzemestizoak:
urruxak 120,00
idixkoak 238,00

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00
idixkoak 160,00
Zaldikoak:€/k
Sortuberriak: 3,00/3,10
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 5,90/6,50
8-10 kilokoak: 5,50/5,70

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(martxoaren 13tik 20ra bitarteko prezioak)
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batera (88m2) edo ba-
karra (44m2) alokatze-
ko. �600 657020.
IRUN. Ostatua errentan
emateko. Geltokia eta
Zona Limite diskoteka-
tikhurbil.Hirigunean.Eki-
patua. Prezio negozia-
garria. �636 858512.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan hartzeko

BERA.Bajerabaterren-
tan hartu nahi da.�637
265587.

LANA
eskariak

ARANTZA. Neska bat
etxeko lanetan, zerbi-
tzari, sukaldari lagun-
tzaile, umeak eta adi-
nekoak zaintzen ariko
litzateke.�606304610.
Hemengo neska eus-
kalduna haurrak zain-
tzen edo etxeko lanak
egiten ariko litzateke.
Esperientziarekin.�616
037637.
IPARRALDEAeta IRU-
ÑEA ALDEA. Emaku-
mea interna bezala la-
nean ariko litzateke:
etxeakgarbitu,hauredo
helduakzaintzen.�605
527716.
BAZTAN, DONEZTE-
BE...Pertsona helduak
zaindu eta ezintasunen
bat duen jendea zain-
tzeko eta ostalaritza
lanetarakoemakumez-
koaprest.Mantentze la-
nak egiteko ezagutza
ere badu (margotzeak,
lorezaintza...). �677
643475.
Neska euskaldun ba-
tek dendan esperien-
tziarekin, umeak zain-
tzenedobertzeedozein
gauzatan lan eginen lu-
ke. �687 222320.
MALERREKA, BAZ-
TAN, BORTZIRIAK...
Gazte bat edozein la-
nean aritzeko prest:
egurra moztu, paretak
margotu, trastoak ga-
rraiatu...�659 655178.

LANA
eskaintzak

IBARDIN.Arropaetaza-
pata-dendan lan egite-
ko lagun bat behar du-

te, esperientzia duena
eta frantsesez dakiena.
Bidali curriculuma:beo
laetxea@gmail.com.
IBARDIN. Benta ba-
tean zerbitzaria behar
da egun erdiz lan egite-
ko.Esperientziarekineta
frantsesez dakiena: Bi-
dali curriculuma: beo la
etxea@gmail.com.
URDAZUBI. Ikaburua
jatetxean, igandeeta jai-
egunetan laneanaritze-
kozerbitzariaeta frega-
deran aritzeko pertso-
na bana behar dira,
12:00etatik16:00etara.
�948 599222.
URDAZUBI.Montxo ja-
tetxean emakume su-
kaldaria behar da. Es-
perientziaduena.�948
599039.
ZUGARRAMURDI. Ja-
tetxe batean zerbitzari
bat behar da. Astebu-
ruetanetaudan lanegi-
teko.Frantsesez jakitea
ezinbertzekoadaetaes-
perientzia izatea. �948
599187.
ELIZONDO. Ile-apain-
tzailea behar da. �619
099070.

ANIMALIAK
salgai

Hiru ahari mutur gorri
salgai, gazteak. �697
440590.
Basurdeehizakobihila-
be te e ta e rd i ko
zakurkumeak salgai.
Aita sabueso eta ama
grifona. Desparasita-
tuak, txertatuak.120eu-
ro. �637 466110.

Hiru miga salgai: bat
ernari hiru urtekoa eta
bertze bi, bi urte eginen
dituztenak antzuak.
�676 968882.

ANIMALIAK
oparitzeko

LEITZA. 3 zakurkume
oparitzeko, ardi zaku-
rrak,hilabetebatekoak.
�948 510224.

DENETARIK
salerosketak

Zortzimarmolezkoma-
hai salgai, zortzi lagu-
nendako (oktogonalak).
�948 585036.

Sei altzairuzko frega-
dera salgai, haundiak,
1,5metroluze,formabo-
robildunarekin. �948
585036.

ORONOZ.Egurraxehe-
tua salgai. Pagoa eta
haritza. Etxera erama-
nen da. �676 242520.

Gurpildun aulki elek-
trikoa salgai. Berri-be-
rria da. Rumba Quick
markakoa.Prezioaezin

hobea! �635 875730.

Gasezko sukalde in-
dustriala salgai. �948
585036.

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xehe-

tua. �659 867287/ 699
461394.

IGANTZIKO
UDALA

2015eko
denboraldian
igerilekuen

funtzionamendu lanak
esleitzeko lehiaketa,

sorosle lanak
izan ezik

GAIA: 2015eko denbo-
raldian igerilekuen man-
tenimendu, garbiketa eta
funtzionamendu lanen
esleipena, sorosle lanak
izan ezik.

HASIERAKO
PREZIOA:
1.500,00 €, BEZa barne,
denboraldi osoa (ekaina-
ren 13tik irailaren 13a
arte, biak barne).

PROPOSAMENAK
AURKEZTEKO
EPEA:
2015eko apirilaren 23ko
eguerdiko 14:00ak arte.
Baldintzaplegua interes-
dunen eskura dago Udal
Idazkaritzan.

Igantzi, 2015.03.24

Alkatea,
M. Lourdes Ibarluzea

Irureta
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urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,38€ko 11 edo 22 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

Berako ANA

PACHECOk
urteak beteko
ditu apirilaren
2an. Zorionak
guapa zure
16. urtebete-
tzean!

ELAIA SANTESTEBAN AMOROSek
urtea beteko du apirilaren 10ean.
Aunitz urtez eta muxu potolo bat
Zubietako gure printzesa ttikiari
Oier, Enea, Ainere, Alaitz, Ane,
Ioritz, Intza, Aroa, Beñat, Udane,
Ekaitz eta Ibairen partetik.

Zorionak Doneztebeko NAHIA

BELARRA MARIEZKURRENA ri
martxoaren 26an 4 urte bete ditu
eta. Muxu handi bat Doneztebe,
Ezkurra eta Zubietako familia
guztiaren partetik eta bereziki
Oier, Enaitz, Ekhi eta
Ainhitzeren partetik. Prestatu
berendu goxoa sorgintxo!

KEMEN GARRO ORDOKI lesakarrak
martxoaren 23an 4 urte bete
ditu. Aunitz urtez mononoooo!
Eta muxo pilaka zuretzat!

Zorionak izeba BIRJI! Apirilaren
2an etorri gure etxera, bizkotxo
goxo-goxoa prestatuko dizot eta!
30 muxu haundi!

Lekunberriko AIMAR ANTZIZAR

BEGIRISTAINek bi urte bete zituen
martxoaren 24an. Zorionak familia
guztiaren partetik eta berexiki zure
anaia Oihanen partetik!

HODEI ETXEBERRIA
PERURENAk apiri-
laren 15ean urtea
beteko du. Zorio-
nak etxeko Mas-
ter Chefari Erra-
tzu eta Elizondo-
ko familiaren par-
tetik. Muxu bat!

IRAITZ SARRATEA
ARRETXEAk apiri-
laren 13an urtea
beteko du. Zo-
rionak Sunbilla
eta Legasako
familiaren parte-
tik. Muxu asko
morroxko!

Aizoainen bizi den IRAIA REMIREZ

PERURENAk apirilaren 2an 7 urte
beteko ditu. Besarkada haundi bat
etxeko printzesari aita, ama,
Janire ahizpa, Iturengo amatxi eta
osaba-izebak eta lehengusuen
partetik. Muxu haundi-haundi bat
eta berendu goxo-goxoa prestatu
guretzako.

OLATZ IRIARTE ITURZAETAk urteak
beteko ditu apirilaren 13an.
Aunitz urtez! Muxu haundi-haun-
di-haundie! Xe zui tre kontant,
tre kontant, tre kontant! Nuz
zome tre kontant....

Zorionak Gazteluko MIKEL

TELLETXEA SARRATEAri. Martxoaren
26an 8 urte bete dituzu eta familia
guztiaren partetik musu haundi-
haundi bat, berexiki Josebaren
partetik. Bizkotxo goxoa prestatu!

IRAITZek apirila-
ren 13an urtea
beteko du.
Aunitz urtez
gure potxoloari
eta mila muxu
potolo.

Zorionak AROA eta UGAITZ

lehengusuei, apirilaren 4an 2 eta
16 urte beteko dituztelako.
Bizkotxoaren zain gelditzen gara!
Familiaren partetik.
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