
Freestyle kirolean
Espainiako txapel-
dun izan zen iaz 18
urteko gazte berata-
rra.

KIROLAK � 11

2016ko otsailaren 25a | XXXVI. urtea | 656. zenbakia erran.eus

ZOZKETAK � 15

Patxi OLAZAR

Adio erran dio
erremonteari

NESKATOAK dokumentala

Ramon Latasa omenduz
Sunbillan aizkora jaialdia
martxoaren 6an

SAHARA GOGOAN � 17
Sentsibilizazio saioak
Elizondon eta Donezteben

BERTSOLARITZA � 21
Bardoak-en baitan saioak
Leitza, Igantzi eta Beran

LEITZA � 25
305 kilokoarekin saiatuko
da Inaxio Perurena

ARESO � 26
Herriko zoladuraren auzia
irabazi du Udalak

Txartela egiteko deitu
948 63 54 58ra.

MARTXOAK 8: EMAKUMEEN NAZIOARTEN EGUNA

Ekitaldi ugari aldarrikapen egunerako
Hitzaldiak, tailerrak, mendi ateraldiak, erakuske-
tak,antzerkiak,bertsosaiomusikatuak,elkarretara-
tzeak... Martxoaren 8a Emakumeen Nazioarteko
Eguna dela eta, egitarau zabalak prestatu dituzte
eskualdeko herrietan, martxoaren 8rako eta
ondoko egunetarako ere bai.

Urte luzez isilean
egindako lanari
aitortza

Frankismoaren urterik gogorrenetan, ehunka izan
ziren dena utzi eta etorkizun hobe baten bila
Baztan-Bidasotik Ipar Euskal Herrira eta frantziar
estatura lanera joan ziren emakumeak, neskato
moduan aritzeko. Haien bizipenak bildu nahi izan
ditu Jon Abril beratarrak eta Neskatoak doku-
mentala grabatu du, «emakume hauen lana
aitortu eta jendarte bezala eurekin dugun zorra
arintzeko». ERREPORTAJEA � 4-5

ELKARRIZKETA � 3

Zapalkuntzaren
kontra
Baztanen eta Beran
sortu diren talde femi-
nistak ikusten dutenaz
eta euren helburu eta
erronkez aritu zaizkigu.

Martxoaren
6an aurkeztuko

dute Berako Kultur
Etxean Neskatoak
dokumentala,
19:00etan.
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� 37



2 | PUBLIZITATEA
ttipi-ttapa | 656 zk.

2016.02.25



ttipi-ttapa | 656 zk.

2016.02.25 ELKARRIZKETA | 3

«Feminismoari buruzko gaiez solasteko»
elkartzen hasi eta 2015eko irailean sortu
zen Goldatz, Berako emakume talde femi-
nista. Urte akabailan, berriz, Baztango talde

feministaren sorrera iritsi zen «zapalkuntza
egoerak azaleratu eta gainditzeko» asmoz.
«Gauzak aldatzen ari diren sindromearekin
bizi gara» eta «oraindik egiteko aise gehia-

go» dagoela azpimarratu dute bi taldeek.
Aldaketa honetarako «hezkuntzak pisu han-
dia» du eta «berdintasuna adin eta maila
guztietan jorratu beharko genuke».

Baztango eta Berako talde feministak |

«Etorkizuna gure esku baldin badago
gure eskutan dago aldatzeko giltza»
Garbiñe ALTXU |
Zergatik sortu zenuten
taldea?
Baztango talde femi-
nista: indarkeriaetaera-
so sexista guztiak sala-
tzeko eta aldi berean
gureburuakboteretzeko
etahainbeharrezkoaden
eraldaketa sozial hone-
tan emakumeok prota-
gonista bihurtzeko.
Goldatz: Feminismoa
lantzen duten herriek e-
rraztasun gehiago izan-
go dituzte eraso sexista
batenaitzineanerantzun
bat artikulatzeko, baita
modueraikitzailebatean
aitzinera pausoak ema-
teko eta kontzientzia za-
baltzeko, normalean tal-
de feministak izaten bai-
tiragidarieta lanhoriegi-
ten dutenak. Guzti ho-
nengatik ezinbertzekoa
iruditzen zaigu talde fe-
ministabatenpresentzia.
Nolako egoera ikusten
duzue eskualdean?
B: Talde feministak sor-
tzen ari dira, eta hori be-
rripozgarriada.Herrimu-
gimendu antolatu bat
ezinbertzekoadajendar-
teaneraldaketakizateko.
Bertzealdetik,eskualde-
an dagoen berdintasun
ezaren seinale da talde
feministen sorrera. Ga-
bezi handiak ditugu arlo
honetanmaila instituzio-
nalean zein jendartean
oro har, lan aunitz dago
egiteko.
G:Gure ustez eskualde-
ko egoera ez da hobere-
na, baina egia erran in-
formaziogutxidugu.Ho-
rregatik egoera aldatze-

ko asmoz, interesgarria
eta aldi berean beha-
rrezkoaikustenduguudal
edomankomunitateenal-
detik berdintasunaren
ingurukoanalisietadiag-
nostiko bat egitea, ber-
tze gai anitzetan egiten
denbezala,euskararekin
adibidez.
Nola landu behar da
berdintasunaren gaia
etxean, ikastolan, lan-
tokian...?
B: Landu baino, berdin-
tasunean hezi behar di-
tugugureneska-mutilak.
Berdintasunean hezten
baditugu, normaltzat
hartzen diren gauza au-
nitz zalantzan paratzen
hasikoginateke.Lehenik
eta behin norberak za-
palkuntzaegoerahoriek,
egunerokoanhorrennor-

mal bizi ditugunak, an-
tzeman behar ditu. Des-
berdintasun egoera edo
zapalkuntza egoera ho-
rien kontzientzia hartzen
dugularik (ahaldundu),
norberak bere inguruan
uste baino gehiago era-
gitenahalduela iruditzen
zaigu. Etxean seme-ala-
bak berdin haziz, eta ez
generoen araberako he-
ziketa desberdina ema-
nez, eskoletan neska-
mutilei hausnartzeko bi-
deak emanez...
G: Gure bizitzetako es-
parru guztietara zabaldu
behardugu,pribatuaneta
publikoan.Garrantzitsua
da jendea kontzientzia-
tzea, batzuek gure bo-
rrokaezdutebeharrezkoa
ikusten eta beharrezkoa
dela ikusarazi behar die-

gu.Etxeanadibidez,gaia-
ren inguruan solastu be-
harko genuke. Errazena
telebistako programek,
internetek... errua dute-
laerrateada.Goazengu-
reseme-alabekintelebis-
takosaioezberdinakiku-
sietaelkarrekinhausnar-
tzera. Bestalde,Hezkun-
tzakerepisuhandiadau-
kaparekidetasunarenar-
loan.Adinetamailaguz-
tietanjorratubeharkoge-
nuke berdintasuna, eta
ez egun sinbolikoetan
gauza puntual huts ba-
tzuk eginez (martxoak 8,
azaroak 25...).
Nolako etorkizuna au-
rreikusten duzue?
B: Gauza aunitz egin di-
ra,nahizoraindikaisege-
hiago dagoen egiteko.
Etorkizunagureeskuba-
dago, gure eskutan da-
goaldatzekogiltza. Jen-
dartearenerdiaezdaza-
paldua egoten ahal ber-
tze erdia hobe egoteko.
G: Azken urtetan mugi-
mendu feministek egin-
dako lananabaria daeta
lan horri esker emaku-
meon egoera aldatzeko
funtsezkourratsakeman
dira. Hala ere, “gauzak
aldatzenaridirensindro-
mea”rekin bizi gara. Ta-
malez gure ustez, sexu
bereizketarenaurreanto-
lerantzia handia dago,
oraindik ere normaltzat
hartzen dugun errealita-
teada.Oztopohauenai-
tzineanoraindik lan han-
dia dugu egiteko baina
Euskal Herrian baldintza
hagitz onak ditugu au-
rrera egiteko.

UTZITAKO ARGAZKIA

Goiti Goldatzeko kideak (Berako talde feminista) eta beheiti Baztango talde feminista.

IKASTEKO ETA AHAZTEKO
Goldatz: «utopikoa
dirudien arren, dena
dugu desikasi eta
berrikasteko. Jaiotzen
garen momentutik
etxean, ikastolan,
kalean, telebistan, jen-
dartean orokorrean
ikusitakoarekin gure
artean erlazionatzen
ikasi eta nortasuna
eraikitzen joaten gara.
Beraz, berez ditugun
balore nahiz jarrerak
ez dira berezkoak, ika-
siak baizik. Modu indi-
bidualean norberak
gustatzen ez zaiona
aldatu eta gustatuta-
koa errefortzatu ondo-
tik, modu kolektiboan
egin behar dugu lan».

ARGAZKIA: AINHIZE IRAZOKI
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DOKUMENTALA � JON ABRILEKIN NESKATOAK DOKUMENTALAZ SOLASEAN

«Gure historiako kontu
hauek ez dira argitara
atera, protagonistak
emakumeak direlako»

Garbiñe ALTXU
Ttikitatik ezagutuditu

Jon Abrilek Amatxi Mi-
caela neskato ibili zene-
ko anekdotak eta «etxe-
an aditutako kontu ho-
rietatikpiztu»zitzaionnes-
katoeiburuzkodokumen-
tala egiteko motibazioa.
«Amatxi Micaela gazte-
rikalargunduzen,etase-
me-alabak ahizparekin
utzita, Ipar Euskal Herri-

ra joan zen lanera, nes-
kato. Donibane Lohizu-
nenaritu zen lehenik, eta
gero20urtebainogehia-
goZiburukoElkanoetxe-
an. Etxehartatik pasa zi-
ren,bertzerenartean,be-
re lau iloba ere. Hortaz,
etxean beti aditu izan di-
tut orduko ibilerak, lan-
baldintzak…». Halere,
neskato ibilitako prota-
gonistetako aunitz «da-

goeneko hilda daude,
amatxi bezala», beraz,
«bizipen horiek biltzeko
tenorea»zelairudituzitza-
ion Joni. Dokumentala
grabatzeko esperientzi-
en bila hasi eta uste bai-
no «aunitzez ere emaku-
me gehiago joan zirela
ohartu naiz» kontatzen
du harrituta Abrilek,
«ehundaka izan ziren».
NahizetaGipuzkoan,Pi-

1950-70 urteen artean ehundaka
emakume izan ziren urte luzez eu-
ren familia eta etxeetatik urrun, nes-
kato modura lanean ibili zirenak.
Jon Abrilen amatxi izan zen horieta-

ko bat, «etxean aditutako kontueta-
tik» tiraka hasi eta «bizipen horiek
biltzeko tenorea» iritsita Neskatoak
dokumentala grabatu du bertako
emakumeen bizipenekin.

riniotan, Bizkaian... ere
neskato lanean ibilitako
emakumeaktopatu,«do-
kumentaleanBaztan-Bi-
dasokoak» baino ez ditu
bildu. Eta batez ere
«amatxi Micaela bezala,
50.hamarkadarenhasie-
ranjoanzirenak».Hamar-
kada honetan joan zire-
nak «pasaporterik gabe,
ezkutuan,mendiz...» joa-
tenzireneta«oporrikga-
be, egun librerik gabe,
segururik gabe, kotizatu
gabe...»egitenzutenlan.
Gauzak pixkanaka alda-
tzenjoanzireneta60.ha-
markadatik aitzinera jo-
andakoek «bertze bal-
dintza batzuk izan zi-
tuzten, nahiz eta hauek
eregogoraritubeharizan
zuten lanean».

EMAKUMEEN EKARPENA
Neskatoakdokumen-

tala«emakumehauenla-
na aitortzeko eta jendar-
te bezala eurekin dugun
zorra arintzeko» helbu-
ruarekin egin du Abrilek.
«Gure historiaren parte
dira eta gure amatxiek
zeinbaldintzetanlanegi-
ten zuten eta nola bizi zi-
renezagutubehardugu».
Emakume hauen lana

«euren familien ekono-
mietan hagitz garrantzi-
tsua izan zen frankismo
garaian».Aunitzetan«gi-
zonengan paratzen du-
gu arreta, baina emaku-
meen ekarpena berebi-
zikoadajendartean,nes-
katoek erakutsi bezala».

HAUSNARTZEKO GARAIA
Emakumeak duen

garrantziazgain«egungo
gurejendartearenbalioez
hausnartzeko»helburua-
rekin egin duNeskatoak
dokumentala Abrilek.
«Munduko bertze toki
anitzetatik etortzen dira
gurera lanera eta nola
tratatzenditugunikuste-
ak lotsarazi egiten nau».
Gurera datozenak «be-
harretik, miseriatik, go-
setikedotagerretatikda-
toz, hemendikAmerike-
tara, Frantziara, Suitza-
ra edota Lapurdira bizi-

UTZITAKO ARGAZKIA

Pakita Iratzoki eta Carmen Abril eguberrietako opariak jasotzen, Ziburuko Elkano etxean.

ESTREINALDIA
Martxoak

6
igandea, 19:00etan
Berako kultur etxean
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Zenbat denbora behar izan
duzudokumentalaegiteko?
7 hilabetetako lana izan da.
UztaileanjakinarazizidatenDo-
nostia 2016tik proiektuan la-
gunduko zidatela. Abuztuan
bertan hasi, eta orain arte.
Uste baino errazagoa edo
zailagoa izan da?
Hasieratikarginuen,batezere
protagonisten ahotsak zabal-
du nahi nituela, eta protago-
nismoosoaeureiemangonie-
la. Kontua da gai hau ez dela
lehenagotik ikertu, ez dagoe-
lako dokumentaziorik, datu-
rik… eta dokumentala osa-
tzekoeurentestigantzetanbai-
no ezin izan dut oinarritu.
Dokumentala egina dago.
Eta orain zer?
Lehenbizikogauzalanazabal-
tzeaizanenda.Gustatukolitzai-

dake bertze zerbaiten hasiera
izatea. Sekulako aberastasu-
nadugu, izugarrizkoondarea,
pertsona anonimoek eginda-
kolanabiltzensegitubeharda.
Gisa honetako lanekiko inte-
resa dutenekin zerbait komu-
na sortu nahiko nuke. Biltze-
ko gauza aunitz dugu: migra-
zioak,kontrabandoa,garaiba-
teko lanbideak, hizkuntza…

«Bertze proiektu batzuen
hasiera izatea nahiko nuke»

� Jon ABRIL OLAETXEA- 1975, BERA

Sagrario GOÑI | 1948, BERA

«14 urterekin joan nin-
tzen Foixera. Joan eta
biharamunean bi haurre-
kin gelditu nintzen. Nik
ez nekien deus ere egi-
ten. Negar egin eta bal-
koitik begiratzen nuen».

� NESKATOAK DOKUMENTALEKO PASARTEAK EZAGUTUZ

Inma URANGA | 1950,
ZUGARRAMURDI

«Ez zuten bertako jende-
rik atxematen eta hona
etortzen ziren nesken
bila, gaur egun mundu-
ko bertze tokietatik
honat etortzen diren
bezala, guk nahi ez ditu-
gun lanak egitera».

Joxepa ALTZUGARAI | 1930,
ARANTZA

«Arantzan bazen emaku-
me bat, Bizikleta goitize-
nekoa, Putzubeltzeko
Joxepantoni. Lana bilatu
eta mendiz pasatzen
laguntzen zuen eta hamar
duro edo kentzen zituen.
Lana egiten zuen!».

modu hobe baten bila joan zi-
renak bezala, eta ostikoka har-
tzen ditugu!». Urteak ez dira al-
ferrikpasatzeneta«gureherriek
eta jendarteak azken 50 urteo-
tan izan duten bilakaera izugar-
ria» izan da. «Goitik beheiti al-
datu da dena, lan egiteko mo-
dua, harremanak edukitzekoa,
balioak... baina funtsean, guk
buruaateraduguetabertzebat-
zukdiraorainzuloandaudenak».
Sorterritikurrun«honatheldudi-
ren hegoamerikar, afrikar edo
Europaekialdekopertsonener-
realitatea,desberdintasunakdes-
berdintasun,ezdagoemakume
hauek bizi izandakotik hain ur-
run».

3 HILABETE BERRIRIK GABE
Esperientziaezberdinakeza-

gutuondotik«14urterekinetxea
utzi eta neskato joan behar izan
zuten emakumeen kasuek» ha-
rritudutegehienberatarra.Gazte-
rik lan bila joan eta «hiru hilabe-
te egin zitzaketen etxeko bate-
re berririk izan gabe, ezagutzen

ez zuten hizkuntza eta kultura
batean». Haietako gehienek
«ezkondu arte egin zuten ber-
tan lan».Lanaldi hagitz luzeak
izatenzituzten«goizgoizeanha-
si,etaarratseraino»ezzutenbu-
katzen.«Bizimoduikaragarrigo-
gorra izan bazuten ere, denek
azpimarratuduteoroitzapenha-
gitz onakdituztela eta berriz ere
joanen liratekeela». Ez da bate-
re gaztaro erraza, «emakume
hauen adoreak eta indarrak ha-
rritu nau gehien».

DOKUMENTALAREN PROIEKZIOA
Dokumentalasorterrian aur-

keztuko du Jon Abrilekmartxo-
aren 6an, igandea, Berako kul-
tur etxean arratsaldeko 7etan,
BortzirietakoOinarrizkoGizarte
Zerbitzuen Mankomunitateak
EmakumeenEgunerakoantola-
tutakoprogramazioarenbaitan.
Ondotik, martxoaren 9an Hon-
darribian,10eanDonostian,12an
Arantzan, apirilaren 16anZuga-
rramurdin eta oraindik data ze-
haztu gabe Iruñean, Ataunen...

Pakita IRATZOKI | 1927, BERA

«Nire ahizpak lana aldatu
zuen, eta bere nagusia
izan zenak salatu egin
zuen, paperik ez zuelako.
Nire etxera etorri zen
lanera, eta bertan egin
zizkioten paperak».
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Inauterien jatorriaz Juainas Paul Zubietako historialariarekin
«Eguneroko bizimodua iraultzeko neguko bestak dira inauteriak». Hala zioen
Juainas Paul Arzak Zubietako historialariak duela hamar urte egindako elka-
rrizketan. Izan ere, hainbertze teoria daude inauterien jatorriaren inguruan: «Ho-
ri bai ez dagoela jakiterik! –onartu zigun Juainasek–. Batzuk sorginkeria, inau-
teriak… paganismoaren zantzuak direla aipatzen dute. Badira horrekin lotzen
duten hari batzuk eta litekeena da, baina horretan gelditzen gara. Batzuen in-
terpretazioaren arabera, hartza ernatzen denean lurra ere ernatzen da. Ez dut
ukatzen, baina ez dut inongo funtsarik hori horrela dela esateko ere».

Fantasia imajinarioaren mundua da, errealita-
tetik at dagoena. Geure buru barnean existi-
tzen den mundu paraleloa, alegia. Mundua

arrapaladan jaurtitzen zaigu gainera eta guk jaso-
tako hori txukundu egiten dugu, norberaren abi-
leziarenaraberaantolatu.Batzuetan,norberakera-
bakitzendu jasotakoho-
ri proportzio eta puska
ezberdinetan aparteko
biltegietan gordetzea:
errealitatearenean edo
fantasiarenean.Batzue-
tan, norberak erabaki-
tzen du fantasiari jaten
ematea, etamargotzea.
Batzuetanpuztukiakbai-
liran puztu egiten ditu-
gu, eta zerurantz aska-
tu. Batzuetan errealita-
tearekin bat egiten du-
tenean, lehertu egiten dira eta buru gainera jaur-
titzen zaizkigu. Batzuetan nahita egiten dugu. Ba-
tzuetan ez. Eta zein polita den nahita egiten du-
gunean, eta zein arriskutsua hala ez denean.

Hegan

Nire txanda
Zuriñe ZUBILLAGA

Ramon LATASA
Hil zela 25 urte bete dira

Sunbillakoaizkolarihan-
dia 1991ko otsailaren
25ean hil zen. Baina he-
rrian ez dute ahazteko
etabereomenez, aizko-
ra jaialdi polita antolatu
dutemartxoaren6an.Sa-
rrera doan izanen da.

Patxi OLAZAR
Erremonteari adio

Hamahiruurteetagero,
profesionaletan bere
azken partida jokatu
zuen otsailaren 13an.
XantiUtergarekinbikote
eginez30-40irabazizien
Koteto Ezkurra osabari
eta Etxeberria III.ari.

Hasier LARRETXEA
Liburu berria aurkeztu du

De un nuevo paisaje.
Horixeda idazlearraioz-
tarrak idatziduenazken
poema-liburuaren izen-
burua. Otsailaren 13an
aurkeztu zuen Iruñean,
UxueJuarezolerkarieta
lagunarekin batera.

Txiste (t)xarrak dio Francok -ETAn bukatzen
ziren herri guztien izenak aldarazi eta horren
ordez ‘Del Caudillo’ jartzea agindu zuela (es-

kualdean, Goizu del Caudillo, Zubi del Caudillo,
Azpilku del Caudillo…), baina Anoetara ailegatu-
takoan, gibelera egin omen zuen (kar, kar… tele-
sailetako irri enlatatuakhemen…).Madrilen txotxon-
gilo taldearigertatutakoa ikusita, txiste txarrakberri!

Marion-ETAren txistea

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Erakunde laguntzaileak Leitza, Goizueta, Arano, Areso, Baztan, Sara eta Senpereko udalak, Zugarramurdiko Akelarre elkart, Malerrekako Zerbitzu Mankomunitatea

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak
diruz lagundua

2016ko harpidetza sariak

Baztan, Urdazubi eta Malerreka 34€

Leitza 20€

Hego Euskal Herria 40€

Ipar Euskal Herria , Europa 74€

Amerika eta Australia 124€

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak
(Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua

«Mundua
arrapaladan
jaurtitzen zaigu
gainera eta guk
jasotako hori
txukundu egiten
dugu, norberaren
abileziaren arabera
antolatu»



ttipi-ttapa | 656 zk.

2016.02.25 IRITZIA | 7

Kolaborazioak

Ikusi nuen nik ere berriki ETB1n eman zuten Herri
txiki, infernu haundi izena duen saioa. Sakontasun
haundiko programa ez dela onarturik ere, zoritxa-

rrez ETBko bertze hainbertze bezala, bere alde ona
aipatu nahi dut. Holako saio bat, euskaraz eta Do-
nezteben egitea ez da gauza makala, orain dela 30
urte gauzak nola ziren kontutan hartuz gero.
Ni neroni ez naiz ongi oroitzen, baina aunitzi entzun
diet kontari nola egiten zieten burla doneztebarrek,
inguruko bertze herritarrei, eta gehienbat euskaraz
mintzo zirelako.
Halere, Donezteben bertan ere izanen zen bereizketa
baserritar-nekazari zirenen eta komertzianteen arte-
an.
Ez dut uste holakorik gertatu den leku bakarra izanen
denik hau, seguraski Baztanen, Elizondo eta gainera-
ko herrien artean antzeko zerbait gertatu izanen da.
Alegia, herri koxkorretan merkataritza pilatzen da, eta
nonbait merkatariek euskararekin ez zuten aski euren
eginkizunetarako.Edoaka-
so, merkatari izateak, ne-
kazari izateak baino diru
etaprestigiogehiagoema-
ten zuenez (gaur egun igu-
al ez hainbertze), katego-
rianabarmentzekoerdaraz
mintzo ziren. Entzuna da
esaldi hura: euskarakin
baztanzubitik haratago e-
tzoazi.
Gaur egun Donezteben
gazte gehienak euskaraz
ari direla entzuten ditut, ez
ordea orain dela 30 edo20
urte. Baliteke gazte horien
gurasoak ingurukoherrita-
tikDoneztebera joanak iza-
tea, eta ez dakit hori azken boladan gertatu den gau-
za ote den, azken 20 urtean nekazaritza jende auni-
tzek utzi baitu eta inguruko herriak ttikitzen ari dira
oraindik.
Edozein moduz, denboran zenbat eta atzerago egin,
orduan eta errespetu guttiago izanen zen gure hizkun-
tzarenganako, eta nekazari herrietatik komertziante-
enherrira jaustenzirenak, guttienezbi aukera zituzten:
hizkuntzari eutsi eta bazterketa eta guttiespena na-
baritu, edo euskaraz aritzeari uko egin eta bertzeen
pareko izaten saiatu.
Gauzak aldatu dira, ez euskararenganako errespetu-
an bakarrik, gizartearen bertze eremu batzutan ere
bai, gizakiaren garapen normala dela uste dut, baina
beti ere lan haundia egin duten jende andanari esker.
Gaur egun ETB1n agertu zen programa bezalako bat
Donezteben egin izana, pauso haundia da; lastima
euskararen baliogarritasunaren alde lana egin zuten
batzuk ikusi ezin izan dutela.

Doneztebe, euskalduna…

Joseba URROTZ

Gripea, urriaren eta otsailaren artean birus batek sortzen
duen infekzio-gaixotasuna da. Hagitz kutsakorra da eta
airez erraz zabaltzen da, leku itxietan gehien bat. Aitzine-
ko alean gripea sendatzeko gomendioak eta konplikazio-
ren bat dagoela susmatuz gero egin beharrekoak aipa-
tzen ziren. Artikulu haren segida da honakoa.

Hauek eskatu behar dute egun bererako hitzordua me-
dikuarekin:
• Haurdun dauden emakumeek.
• 2 urtetik beherako haurrek.
•Bihotzeko,arnasaparatuko,giltzurruneko,gibelekoedo
odolekogaixotasunkronikoa,edobotikekintratatzenden
diabetesa, gaixotasun neuromuskularra edo loditasun
morbidoa dutenek.
• Adina nagusiko pertsonak
• Transplanteengatik immunosupresioa dutenek, edo
GIB/IHESA, barerik ez dutenek, edo botika immunosup-
resoreak hartzen dituztenek.
• 18 urtetik beherakoak, aspirinarekin tratamendu iraun-
korra dutenek.
Halakoetan, joan edo deitu Osasun Etxera, eta eskatu
egun bererako hitzordua.

KUTSATZEKO ARRISKUA GUTXITZEKO NEURRIAK
• Etxetik ez ateratzea.
• Ez joatea ez eskolara ez lanera, sintomak desagertu ar-
te (4-7 egun).
• Eztula egitean, ahoa tapatzea.
•Erabilerabakarrekomusuzapiakerabiltzeaahoaetasu-
durratapatzeko.Erabilitakomusuzapiakzakarrontzirabo-
ta behar dira.
• Eskuak maiz garbitzea, urarekin eta xaboiarekin, batez
ere eztula edo doministikua egin ondoren.
• Ahal dela, ez jarri beste pertsonen parez pare.
• Gaixo dagoen ume bat besoetan hartuz gero, umearen
kokotsa zure sorbalda aldera jarri, eztula egiten duene-
an zuri aurpegira deus ere ez botatzeko.
• Maiz haizeberritu eta garbitu denek erabiltzen dituzten
tokiak (komunak, sukaldea, egongela, etab.).
• Garbi eduki etxea, baita gaixo dagoenak erabiltzen di-
tuen arropa eta gauzak ere, ohiko neurri higienikoak apli-
katuz.
• Hobe da gripeak jotako gaixoei bisitarik ez egitea. Bi-
sita egin beharrean, telefonoz deitzea da hoberena.

GAIXOAZAINTZENDUENARENTZAKOGOMENDIOAK
• Heldu bakar batek zaindu dezala gaixo dagoena.
• Gaixoa ez dadila egon ume txikiekin edo konplikazio-
ak izateko arrisku handiagoa duten pertsonekin.
• Erne ibili zuk edo zure familiako inork ba ote duzuen
gripearen sintomarik.
• Familiako bertze norbaitek gripearen sintomarik baldin
badu, segi aholku hauei, eta, dudarik izanez gero, zure
zentroko erizainarekin telefonoz kontsultatu.

Gripea (eta 2)

Lurdes ENETERREAGA (Doneztebeko Osasun Zentroa)

� OSASUNEZ

«Gaur egun ETB1n
agertu zen
programa bezalako
bat Donezteben
egin izana pauso
haundia da; lastima
euskararen
baliogarritasunaren
alde lana egin zuten
batzuk ikusi ezin
izan dutela»
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IRAKURLEAK MINTZO Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze
aldera, ez da komeni 1.900 karaktere edo 24 lerro baino gehiagoko gutu-
nak bidaltzea. TTIPI-TTAPAk eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunarekin
batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-deiturak, herria 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.: (0034) 948635458 o Faxa: (0034) 948635457 Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak
(Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua

Nire ardura ere bada
(Goldatz, Berako Emakume Talde
Feminista)

Inauterietatik bi aste iragan
diren honetan, anitzeri pasatu
izanen zaizue bestak utzitako
arrastoa...Berakoak, aurtenere
koloretsuak, parte hartzaileak
etaalaiak izandira.Adinetamo-
taguztietakoherritarrontzakole-
kua izan baita.
Gure sormena lantzeko au-

kera paregabea eskaintzen di-
gute inauteriek eta sormena,
pertsonongarapenerakogakoa
izanik,zergatikezhortarakoera-
bili, behin eta berriz betiko leku
berean zangotrabatu beharre-
an?
Inauteri astelehenean ikusi

eta pairatutako adibide sexistei
buruz ari gara, orgak, jarrerak,
hitzak... Baina adibide beretsu-
ak inauteri guztietan behin eta
berriroerrepikatzendira,beti le-
ku berean zangotrabatzen ga-
ren harri koxkorrak. Bestondo-
ak luze irauteko arrazoiak...
Mozorrodantzahorrengibe-

lean,badaausartetaerososen-
titzen denik. Berezko izaera lo-
tsatiarengordailuparegabeabai-
ta egun hauek eskaintzen digu-
tena. Kolore eta umore saltsa
horren baitan ordea, guztia ez
dazilegi.Badirebestaegunaiza-
tea soilak mugitu arazi ezin di-
tuen eta emakumeon errespe-
tuan oinarrituta dauden zenba-
it marra. Behin marra hoiek za-
paldu edogurutzatzean,mikro-
matxismoa edo sexismoari bu-
ruz solas egiten ahal dugu.
Egun, ohitutagaudeemaku-

meon aurkako eraso bortitzak
salatzera, bortxaketaeta erahil-
ketakasu.Bainaorainarte,ema-

kumeon rola lotsa eta erruz bil-
duta zegoela barneratu eta si-
netsarazi badigute ere, hemen-
dik aitzinerat, egoera mikroma-
txistez jabetu, hauek plazaratu
eta salatu eginenditugu.Sotila-
goak direla iruditu arren, jarrera
hoiek ere gure duintasuna eta
emakumea bere osotasunean
errespetatuetaonartzearenaur-
kako ekintzak direlako. Inork ez
genuke nahi gure herria, Gas-
teiz,Tolosa,AltsasuetaLantzen
gertatutako eraso sexisten zer-
rendan sartzerik.
Egunen batean, jarrera eta

eraso sexistarik gabeko inaute-
riak ospatuko ditugu etamozo-
rro besta honetatik at, gure he-
rrikoedozeinospakizunetanere,
sistemapatriarkalakinposatzen
dizkigun genero estereotipoak
ez ditugu hauspotuko ez erabi-
liko.Horretarako aukerak egon,
badaudelako.
Ziur gaude, besta egunetan

bezalaegunerokoanereBerata-
rrok,bakoitzakgureahalegintxoa
egitekogaigarela,emakumeiza-
te soilagatik inor baztertua, za-
paldua, iraindua, gutxietxia edo
humilatuaez izateko.Bienbitar-
tean, egoera zapaltzaile hau al-
datzekoardurakguztionaizaten
jarraitukodu,nolagizonalaema-
kumeona.

Eskerrak Manttaleri
Bortzirietako Guztiok
taldearen izenean
Nagore ARRETXEA (Guztiok
taldearen izenean)

2016ko urtarrilaren 9an, Xa-
bier Zubieta, Loro Pikabea eta
XabierSaralegirenomenez,Be-

ran IX. Mendi eguna (S. Barba-
rako igoera) ospatu zen.Goize-
an, Manttale taldeak eskalada
antolatu zuen gaztetxoentzat,
non ezintasunak dituzten gure
seme-alabak ere, parte hartze-
ra gonbidatuak izan ziren. Hori
guztiagatik,Guztioktaldekogu-
rasoak,eskerrakemannahidizki-
zuegu, gure seme- alabak ho-
rrelako ekintzetan integratzea-
gatik eta baita, izan genuen ha-
rreragoxoarengatik.Pixkanaka-
pixkanakahorrela lortukobaitu-
gu,gureseme-alabakahaliketa
gizarteratuen egotea.
Eskerrik askoManttale,Bor-

tzirietakoGuztioktaldearenpar-
tez!!

Eskerron
Mari Jose ARREGI (Manuelen fa-
milia osoaren izenean)

Lerro hauen bidez, gure fa-
milia osoaren izenean, eskerrak
emannahidizkietgureaitari,Ma-
nuelArregiGoñiri,bere100.urte-
mugan eskainitako omenaldie-
tan parte hartu zuten guztiei.
Koruko emakumeek etxean

eskeinitakokantak,mahai ingu-
ruanegingenuenberendua,igan-
dean ospatutakomezan agertu
zen jendetza, ondotikan alkate-
ak esandako hitz hunkigarriak,
herriak oparitutako makila eta
txapela, aitak hainbeste maite
izan duen Arkupeak Elkarteko
kideen oroigarria, Kalisoro jubi-
latuen elkartasuna, aita zorion-
tzerahurbilduzirenguztiak…ez
ditugu ez erraz ahantziko.
Denonarteanbiegunahazte-

zin eta hunkigarri biziarazi zeni-
guten.Horregatikguztiagatikba-
da, esker mila bihotz-bihotzez.

Berako inauterietan
Esther CARRIZO CARRETERO

“Lasamistadessoncomolaste-
tas, algunas son grandes, otras
se caen, y muchas son falsas”
Hori ikusi duguBerakoosta-

tubateanaurtengoinauterietan.
Adibide bat bakarrik hartzekoz,
horrelakobatbainogehiagoaur-
ten ere bai ageri direlako.
Kuriosoa da nola ttittiak

mespretziatuakdiraedozeinmo-
mentutan eta edozein lekutan.
Kuriosoa ttittia edo amaren bu-
larra jaio eta gero gure sosten-
gu bakarra denean. Biberoiak
daude,noski.Bainoamarenbu-
larra ez da soilik sostengu fisi-
koa, baizik eta elikadura emo-
zionala ere bai. Nola hori ahan-
tzi daiteke? Edozein pertsonak
bizi izan ditu guttienez 6/7 hila-
beteemakumebatensabelean,
normalean9hilabete. Sabeletik
bularretara.Emakumearengor-
putzaama lurrada.Zergatikha-
in gaizki tratatu emakumea eta
Ama Lurra? Non dago arazoa?
Benetazko galderak dira ez du-
dalakoegoera hauulertzen. Eta
ezerranezdelahainbertzeinau-
terietan gaudelako, irriarazteko
dela.Nolahartukogenuke inau-
terietan, taberna bateko pare-
tanVIVAFRANCO idatzia ikusiz
gero?
Nere ttittiak ez dira handiak.
Nere ttittiak denboraz eror-

tzen dira modu normal batean
eta normaltasunez hartzen dut
grabitate lege hori.
Nereakezdirasilikonazkotti-

ttiak.
Eta batez ere nere adiskide-

ak ez dira faltsuak, zeren faltsu-
ak direnak ez ditut adiskidetzat
hartzen.

Irakurleak mintzo
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Prentsatik bildutakoak

«Gure helburua da belaunaldi berriak tradizio
honekin jarraitzea, bertsoak egiten jakitea, jolas-
tea. (…) Alderdi ludikoa lantzen dugu bat-batean
aritu oinak emanda, bertso antzerkiak… Lesakan
zorionez aukera aunitz sortzen zaizkigu, deitzen
gaituzte ikuskizunetan parte hartzeko… Horietan
aunitz ikasten da…».

Estitxu AROZENA
Lesakako bertso irakaslea
D. NOTICIAS 2016.02.01

«De un nuevo paisaje
argi-itzalez betetako
liburua da. Berarekin,
munduaz eta nere
ingurukoaz solasteko
beldur gutiago sentitu
dut, beharbada zenbait
gai ez nituelako ukitu
nahi, espezialista ez
naizela uste bainuen».

Hasier LARRETXEA
Arraiozko idazlea
D.NAVARRA • 2016.02.16

Ileapaintzaileazara,afizioedoofi-
zio?
Ttikitatik atentzioa eman dit ilea-
paindegiak eta afizio ofizio bihur-
tu dut.

Aixturrak edo guraizeak?
Aixturrak-aixturrak…

Nori moztuko zenioke gustura
ilea?
Edozeini.Askotan, karrikannuaie-
la edo telebista ikustean, pertso-
na batek atentzioa ematen dit. Ez
dakit ileagatik den, bere itxuraga-
tik den edo zergatik, baina gogo-
aksentitzenditut pertsonaze-
hatz horri ilea mozteko. Eta
SofiaLoreni ere, askigusturaegi-
nen nioke zerbait.

Eta mingaina?
Bamoztubaino,orraxtuedomol-
datuko nituzke.

Buruko itsasurakdisimulatze-
ko orrazkerarik aproposena?
Bakoitzaren itsasuraren pare-
koorrazkeraramoldatzennaiz!

Belarririkmoztuduzunahiga-
be?
Ez, ez. Oraindik ez behinik
behin!

Zer da zuretzat egun eder bat?
Gustatzen zaizkiten gauzak egi-
ten ditudan eguna. Gustuko du-
dan jendearekin egoten naizene-
an,kontentetazoriontsusentitzen
naizenean.

Eta gau eder bat?
Logutti egindakogaua, bestaedo
giro ederrean pasatutakoa eta lo
egindako gaua ere, dudik gabe!

Beteko ez den amets bat?
Nere amatxi Karmeneri ru-
loak jartzea.

Eta bete daitekeen
bat?
Nere ofizioan aitzine-
ra egitea.
Legasakotxokorik
ederrena?

Ugalde bazterre-
ko edozein xo-
ko , Kukuko
mahaia, zu-
bia, udako
harrizko ir-
la... Legasa
xokoede-
rra da.

11 galdera labur

� Eneko ETXART � Legasako ileapaintzailea
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Berako eta
Elizondoko
Zahar
Etxekoekin
eginen dituzte
mintzapraktikak

TTIPI-TTAPA
Urtero bezala ikas-

turtean zehar hainbat
saio jarrikoditumartxan
Solaslalaguna egitas-
moak. Urteko lehenbi-
zikoakhauek izanendi-
ra: alde batetik, sagar-
dotegira irteera eginen

dute martxoaren 5ean
eta bertzetik, Euskalki-
de Elizondoko eta Be-
rako zahar-etxeetan.
Nafarroako Mintza-

praktika egitasmoaren
baitan Lesakako Lind-
durrenborda sagardo-
teg i ra eg inen dute
martxoaren 5eko ate-
raldia.Sagardotegiaeta
autobusarenprezioa33
eurokoa da eta izen
eman behar da 610
920673 telefonoan edo
solaslaguna@topagu-
nea.org helbidean. Es-
kualdekoSolaslagunak,
Iruñerriko Mintzalagu-

nak,LizarbeibarkoMin-
tzakideak eta Baztan-
Bidasoko euskaltegiek
antolatu duten saioa
parte-hartzailea izatea
nahi dute, harremanak
lantzeko,euskal sareak
hedatzeko eta gure in-
guruan eragin soziala
izateko ere balioko du.
AutobusaLizarralde-

tik etorriko da, Baztan-
go (Elizondoko plazan
13:15ean) eta Malerre-
kako jendea (Donezte-
beko bus geltokian
13:40ean) hartu eta Le-
sakaraailegatukodaeta
14:00etan izanendaLe-

sakan.20:30eaneginen
dute Lesakatik buelta.

EUSKALKIDE
Euskalkideri dago-

kionez,bertakomintza-
molde jatorrak ikasteko
eta horretan aritzeko
saioak dira, Baztan-
Bortziriak-Malerrekako
Solaslagunaegitasmo-
tik abiatu dena. Helbu-
ru zabalago batzuetan
ere kokatua dago, adi-
nero pertsonekin har-
tuemanak sortzea eta
ondare inmaterialaren
eramaleakdiren neurri-
an,hauenesperientzie-

taz ikastea, erraterako.
BerakoSanJoseZa-

harEtxeanasteanordu-
betez elkartuko dira,
otsailaren 27tik maia-
tzaren 7ra bitarteko la-
runbatetan,11:00etatik
12:00etara.
Elizondoko Francis-

co Joaquin Iriarte Za-
har Etxean, berriz, hiru
saio eginen dituzte
martxoaren4,11eta18-
an, ortziral arratsalde-
ko 5etatik 6etara. 610
920673 telefonoan edo
solaslaguna@topagunea.
org helbide elektroni-
koan eman izena.

GIZARTEA

GIZARTEA � MARTXOAREN 5EAN LESAKARA

Sagardotegira
irteera eta
Euskalkide
prestatu ditu
Solaslagunak
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Gan den urtean, Solaslagunak Elizondoko Zahar Etxeko bizilagunekin egindako
Euskalkide saioetako batean.
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GIZARTEA � EMAKUMEAREN EGUNAREN HARIRA

Aste Morea
antolatu du
Goldatz taldeak
Emakumearen
Egunaren
harira prestatu
ditu Emakume
Talde Feministak

TTIPI-TTAPA
Emakumearen Na-

zioartekoEgunarenha-
rira Aste Morea antola-
tu du Goldatz Berako
Emakume Talde Femi-
nistak.
Martxoaren 4an, or-

tziralarekin, Pintxo-po-
te morea eginen dute.
Martxoaren5ean, larun-
bat arratsaldeko5etan,
zorupelbikoariburuzko
tailerra eginenduteBe-
ralandetan.Martxoaren
8an,20:00etankontzen-
trazio zaratatsua Mu-
kixu zubian. Martxoa-
ren 11n, Susanaren
iraultzaantzezlana ikus-
gai izanen da 20:30ean
Kataku ostatuan. Mar-
txoaren 12an, larunba-
tean 14:00etan bertso
bazkaria izanen da Za-
lain jatetxean Onintza
EnbeitaetaNereaElus-
tondorekin.Ondotik, tri-
ki-poteoa herriko karri-
ketan. Gauerditik aitzi-
nera, DJ Rakaraka eta
DJMaikarmensKataku
ostatuan.

Aipatzekoa da, Gol-
datz taldearen eskariz,
Berakezduerasosexis-
tarikonartzenadierazten
dutenkartelmoreak jar-
riko direla herriko sa-
rrera guztietan. Ahoba-
tez hartu zuen erabakia
Udalak.

Haziaren Eguna
BidasokoHazienSa-

reak antolatutako Ha-
ziaren Eguna bi saiotan
eginen dute aurten. Bi-
garrena Beran izanen
da martxoaren 5ean.
10:30ean hasiko da Ri-
kardo Baroja eskolako
idorpean. Han mahai
batzuk izanen dira,
ekartzen diren haziak
paratzeko, eta noski,
han direnak nahi ditue-
nakhartzeko.Mahaiho-
rien inguruan, hazi ba-
koitzariburuzkoezagu-
tzak elkarbanatuko di-
tuzte:Nondik lortuakdi-
ren, noiztik egiten di-
tuzten, horietatik sor-
tzendiren landareakno-
lakoak diren, zein bere-

zitasun dituzten... Ha-
maiketakoaegitekoau-
kera izanen dute, etxe-
ko artoa eta barazkiak
baliatuzprestatutako ja-
nariak izanenbaitituzte.
Eguerdi alderaSola-

saldi Irekia ere eginen
dute.Bakoitzakzer ika-
si edo zeri buruz min-
tzatu nahi duen erran
ahal izanen du, eta gai
horienarabera taldetan
bildu eta arituko dira.
Besta borobiltzeko,

bazkaria eginen dute:
Norberak etxean pres-
tatutako ilarrak eta ba-
razkiakongietorriak iza-
nendira, etaantolatzai-
leekprestatutakoarekin
batean,bazkariederbat
osatzeaespe-
ro dute.

BERA
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Manttale saritu dute Kirolprobak Galan
Kirolprobak galan, Manttale Mendi Lasterketa Taldea saritua izan da, 10. urteu-
rrena ospatzeagatik eta 10x100 erronka lortzeagatik (azkenean 134 lasterketetan
parte hartu zuten Manttaleko kideek). Donostiako Aquariumean ospatu zen eta
Ibai Iturriak jasozuen, taldeguztiaren izenean,sari hau.BertanKirolprobakwebgu-
neak antolatzen dituen txapelketetako lau irabazleei ere saria eman zitzaien.

UEUko ikastaroa Estitxu Fernadezekin
Udako Euskal Unibertsitateak (UEU) bere uda-
berriko eskaintza aurkeztu du. Otsaila eta maia-
tza bitartean 4 ikastaro eta 4 hitzaldi antolatu di-
tu Nafarroa osoan. Hitzaldi horietako bat Labia-
ga ikastolan izanen da. Estitxu Fernandez, Lesa-
kako psikologo, irakasle eta telebista aurkezleak
Nola bizi nahi dut? solasaldia eskainiko du.

Haurrentzako ipuin kontalaria
Amaia Elizagoien ipuin kontalariakAmeli, ipuinen
jostuna haurrentzako saioa eskainiko dumartxo-
aren 4an, ortziralean 17:30ean herri liburutegian,
4-6 urte bitarteko haurrei zuzendua.

Klarinete Topaketa martxoaren 5ean
Isidoro Fagoaga Udal Musika Eskolak antolatu-
ta, Klarinete Topaketa eginen dute martxoaren
5ean, larunbatean 12:00etan Kultur Etxean.

Bortzirietako Emakumeen Mendi Itzulia
BortzirietakoOinarrizkoJendarteZerbitzuenMan-
komunitateak antolatutakoBortzirietako Emaku-
meenVII.Mendi Itzulia Beran eginendamartxoa-
ren 13an. 09:00etan Mukixu zubitik aterako dira;
13:00etanelkarretaratzealekubereaneta14:00etan
bazkaria Zalainen (Prezioa: 20 euro). Izen ema-
teko azken egunamartxoaren 10a izanen da. Ho-
rretarako, 948 635036 telefonora deitu behar da.

� FLASH

Ba al zenekien
Goiko herriko argazkilariari eta Luis Irazokiri
Gure Txokoan futbolaren alde egindako lana-
rengatik eta lortutako kirol merituaren zila-
rrezkodominarengatikeskerraketaerrekono-
zimendua eman dizkietela udalak.

?



Bortzirietako
Guztiok
Taldeak eta
Nafarroako
Gobernuko
Osasun
Departamentuak
antolatu dute

Aitor AROTZENA
Ikastetxeetan eta

jangela kolektiboetan
lehen sorospen ikasta-
ro teoriko-praktikoaan-
tolatu dute Bortzirieta-
ko Guztiok taldeak eta
NafarroakoGobernuko
OsasunDepartamentu-
ak,UdalarenetaLaCai-
xaren Gizarte Ekintza-
ren laguntzazotsailaren
27anHarriondoaKultur
Etxean,nahidutenpert-
sona guztiei irekia.
Marcos Ruiz medi-

kuak,UsoaZelaietaeri-
zainak, Belen Compa-
ins pediatrak, Leire Mi-

txelena pediatriako
erizainak eta Isabel Iri-
goienOsasunZentruko
gizarte langileak eskai-
nikodute ikastaroa. Izen
emateaotsailaren25era
bitarte egin daiteke
Bortzirietako edozein
kontsultatan edo csle-
saka@cfnavarra.es hel-
bide elektronikoan, 10
euro ordainduta.

EGITARAUA
• 08:45etik 09:00etara
dokumentazioabiltzea
eta ikastaroaren aur-
kezpena.
• 09:00etatik 09:45era
mediku protokoloen
aurkezpena.
•09:45etik10:30eraeri-
zaintzako protokolo-
ak.
• 10:30-10:50 atsede-
naldia.
• 10:50-12:30 Bihotz-
biriketako bizkortzea
eta tailer praktikoak.
Osasun intereseko
errekonozimenduaes-
katua.
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ARGAZKIAK: A. AROTZENA

Inauteriak giro ederrean joan dira
Girobikaina izandaaurtenngo inauterietan.Larunbatean ikusi ziren lehenmozo-
rroak eta igandean zakozarrek egin zituzten beraien harat-honatak, Goitarrek
eta Fraindarrek bezalaxe. Astelehenean karroza ikusgarriak plazaratu ziren.

GIZARTEA � OTSAILAREN 27AN

Ikastetxe eta
jangeletarako
lehen sorospen
ikastaroa eginen
dute Harriondoan

UTZITAKO ARGAZKIA

Patti Sanz Feito Euskadiko txapeldun pertiga jauzian
Bizpahiru urte daramazki Patti Sanz Feito lesakarrak Irungo Txingudi Atletis-
moTaldeanentrenatzen,MariCarmenOiartzunetaMaialenOiartzunprestatzai-
leekin. 13 urte egin ditu eta aurten hasi da konpetitzen, kadete kategoriako le-
hen urtean. Otsailaren 13an Donostiako Anoeta belodromoan jokatu zen Eus-
kadiko atletismo txapelketan, pertiga jauzian txapeldun izatea lortu zuen, 2
metro eta 10 zentrimetroko jauziarekin.

TTIPI-TTAPA
Herriko txistulari taldeak antolatuta,Arozenata-

rren ttun-ttuna emanaldia izanen da otsailaren
27an, larunbatean 20:00etan Herriko Etxean.
Oiartzungo Arozena anai hirukoteak, txistu, gi-

tarra eta perkusioa lagun, txistularien erreperto-
riokozenbaitdoinueskeinikodituzte,beraienumo-
re eta abilidadeen galbahetik pasa ondoren.

OTSAILAREN 27AN, 20:00ETAN HASITA

‘Arozenatarren ttunttuna’ txistu
emanaldi berezia Udaletxean



Irune ELIZAGOIEN
ETB1n igande arra-

tsetan izaten den Herri
Txiki InfernuHandipro-
gramarako grabaketa
egin zuten otsailaren
8an Etxalarren. Herriko
hainbat jende ezberdi-
nekin egin zituzten gra-
baketak: Rogerrekin
ingelesekoklasean,Eli-
zagoientarrekinharagia
erretzen,JubilatuakLa-
rraburuan, Itsasorekin
trikitixaklaseak Iriondo-
an, Milagrosekin Ako-
kan solasean, Laurare-
kinUsategietan,koxkor
biltzen frontoian eta
bertzehainbatgehiago.
Otsailaren 18an Elizan
egin zituzten ekitaldia-
ren grabaketa, bideo

proiekzioa etamonolo-
goakZuhaitzGurrutxa-
ga eta Mikel Pagadiren
eskutik. Okerrik ezean,
ma r t xoa ren 6an
21:45etatik aitzinera
ETB1n ikusgai izanen
da Etxalarren grabatu-
tako saioa.

Haurrentzako zinea
Kultur Etxean
Otsailaren12anKiri-

ku eta sorgina haurren-
tzako zinea eskaini zen
Kultur Etxean. Hu-
rrengo filma otsailaren
26an, izanen da arra-
tsaldeko 5etan: Momo
denborarenatzetik.Sa-
rrera doakoa
da.
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GIZARTEA � MARTXOAREN 6AN EMANEN DUTE ETBN

‘Herri txiki
infernu handi’
programa
grabatu dute

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN, JON MITXELTORENA, IRATI LUJUA, JABIER IRIARTE ETA UTZITAKOA

Giro ederrean pasa dira inauteriak
Aurreikusitakoekitaldi guztiakbeteta,bestagiroanpasadituzteherritarrek inau-
terietako lau egunak. Etxalarko Xelebreak ere inauterietan elkartu ziren.

ETXALAR
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Ba al zenekien
NafarroakozinemadokumentalekoNazioarte-
ko jaialdiaren barreneanNavarra 4 estaciones
Barojari omenaldiadokumentala eskaini zute-
laotsailaren9anBaluarten.Filmhonenzati bat
1971anEtxalarrengrabatuada,Usategiakager-
tzen dira.

?

ARGAZKIA: XABIN FERNANDEZ
Inaxi Etxeberria, familiak eta udal ordezkariak inguratua.



ARANTZA

ttipi-ttapa | 656 zk.

2016.02.2514 | HERRIZ HERRI

Boto gehien
hartzen dituzten
10 bazkideek
osatuko dute
junta berria

Nerea ALTZURI
Bi urte pasatu dire-

nez, junta aldatzeko or-
dua ailegatu da Ekaitza
Elkartean.
Elkarteko bazkideek

gutunbathartuduteizen
zerrendarekin eta mar-
txoaren4abitartehamar
kide aukeratu beharko
dituzte junta berria era-
tzeko.AzkenBatzarOro-
korrean onartu bezala,
azken hiru Zuzendaritza
Batzordeetanegondako
kideek junta berrian ez
egoteko eskubidea iza-
nen dute.
Aukeraketa egin on-

dotik, aipatu orria elkar-
teko buzoian sartu edo
juntako norbaiti eman

beharko diote. Bihara-
munean, martxoak 5,
oraingo juntakideak bil-
du eta botoak kontatu-
ko dituzte. Boto gehien
biltzen dituzten hamar
bazkideek osatuko du-
te elkarteko Zuzendari-
tzaBatzordeberria.Gaur
denegunean,EkaitzaEl-
karteak 95bazkide ditu.

Sagardotegira
ateraldia
Sagardotegien sa-

soian gaudenez, aurten
ereateraldiaantolatudu
Gazte Asanbladakmar-
txoaren12rako.Autobu-
sa12:30eanabiatukoda
aparkalekutik eta itzule-
ra03:00etanparatudute.
Txartelak herriko osta-
tuetan daude 7 eurotan
eta otsailaren 29ra arte
erostenahal izanendira.
Norbaiteksagardote-

gira autobusez joateko
intentziorikezbadu,686
165369radeitubehardu.

GIZARTEA � BI URTEREN ONDOTIK

Martxoaren 5ean
Ekaitza Elkarteko
Zuzendaritza
Batzordea
berrituko dute

ARGAZKIAK: BEA TABERNA

Jose Luis eta Inaxio txapeldun musean
Otsailaren 14an, Euskal Herriko Mus Txapelketaren baitako kanporaketa egin
zen Ekaitza Elkartean. Sei bikotek parte hartu zuten eta Inaxio Larretxea eta
JoseLuis Iparragirrekherrialdeko finalerako txartela lortu zuten. Joanden larun-
batean, zazpi herrialdeetako finaleko partidak jokatzekoak ziren eta Nafarroa
garaiaridagokionez, Iruñeanmuseanaritzekoakziren.Lerrohauek idazterakoan,
ez dugu datu gehiagorik. Txapeldunek txartelaz gain, elkartean lau otordu eta
botil ardo bana eraman zituzten. Azpitxapeldunak Eusebio eta Patxi izan ziren.
EkaitzaElkarteanbi otorduetabotil ardobanahartu zituzten sari gisa. Zorionak!

Garai batean neskato joan ziren ema-
kumezkoekinsolastuta,Neskatoakdo-
kumentalaeginduJonAbrilberatarrak.
Dokumentalhoriherrianikustekoauke-
raizanendamartxoaren12an,19:30ean
Baskulan.Protagonistenarteanbiaranz-
tarageridira: JoxepaetaCarmenAlzu-
garai Lazkano. Joxepak 40 urte egin
zituen Hendaian lanean eta ahizpa bi
urtez joan zen sasoia egitera.

‘Neskatoak’ dokumentala
ikusteko aukera izanen da
martxoaren 12an Baskulan
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Auzoen
errotulaziorako
erabiliko da
dirua

TTIPI-TTAPA
Aurten Euskara Ba-

tzordeak berriz antola-
tukodumerkatua,maia-
tzaren 22an. Beraz, he-
rritarrei eskatzen zaie
merkatu horretarako
egiten ahal dituzten
aportazioak, ematen
ahal dituzten puskak...
altxatzen joateko. Aur-
tengomerkatuanbildu-
kodendiruaerrotulazio
kontuetarako izanenda
berriz. Izan ere, auzoe-
tako errotulazioa behar
bezala bukatzea falta
da, eta gainera herriko
ikuspegia izanen duen
panel bat ere egin nahi
da.
Horrez gain, batzor-

deak azpimarratu nahi
du merkatu honek du-
en garrantzia horrelako

proiektuakaitzineraera-
mateko. 2013an 3.000
euro bildu ziren merka-
tuan, eta horri esker
Igantziko Gida berritu
ahal izan zen, etxeen
errotulazioamartxanpa-
ratu zen eta auzoen
errotulazioa ere egin
ahal izan da, baita kul-
tur egunetako hainbat
gastu ordaindu ere.

AUZOEN ERROTULAZIOA
Dagoenekoparatzen

hasiak dira auzoetako
panel berriak. Lehengo
panelak 1999an paratu
ziren, eta zaharkituak
gelditu zirenez, batzor-
deak horiek berritzea
pentsatu zuen. Estruk-
tura berak probestu di-
ra,etamapakberritudi-
ra. Proiektua udalak fi-
nantzatu du, baina ho-
rretarabideratudaEus-
ka ra Ba t zo rdeak
2013an antolatu zuen
merkatuanbildutakodi-
ruaren zati handiena.

OSPAKIZUNAK � MAIATZAREN 22AN EGINEN DA

Merkatua
prestatzen hasi
da Euskara
Batzordea

IGANTZI

UTZITAKO ARGAZKIAK

Auzolanari buruzko saioa grabatu du ETBk herrian
Otsailaren 6an ETB1eko kamarek hartu zuten herria, Ibon Gaztañazpi aurkezle
ezaguna gidari zutela. Auzolanei buruzko programa berri bat martxan jartzeko
asmoa dute, eta lehenbiziko programa Igantzin grabatu zuten. Abenduan su-
teak erre zuen Frain mendiaren zati batean landaketa bat egin zen, eta hori iza-
nen da programaren oinarria.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Euskara Batzordeak antolatu zuen azken merkatua.
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Kontuak ere
onartu dituzte

Maider PETRIRENA
Gurasoelkartekobi-

lera egin zen otsailaren
15ean. Orain arte junta
otsailean aldatzen zen,
bainabilerabateanurri-
an egitea erabaki zen.
Duela bi urte otsailean
sartu zirenek orain utzi
dute junta: Silvia Marti-
nezDuque,MªSolSan-
chezHernandorenaeta

Nere Petrirena Goros-
terrazuk. Urrira bitarte
Rakel Urtxegi lehenda-
karia, Ana Gartxitorena
lehendakariordea, Es-
titxu Arretxea idazkaria
eta Koro Zelaieta Jose-
baGartzia bokalak gel-
dituko dira.
Eguberrien errepa-

soa ere egin zuten eta
2015eko kontuak ere
onartuzituzten.Bukae-
ranHaur kantu jaialdia-
ri buruzhitz egiteko tar-
tea hartu zuten.

Arkupeak
Otsailaren28anSun-

billakoArkupeakElkar-
tekobazkideekberaien
urtekobestaeginendu-
teAriztigainkanpinean.
Goizeko 10etan meza

izanendute.11etanMus
txapelketaazkarrakan-
pinean eta 14:00etan
bazkaria.

Haurren mezak
Hilabetero azken igan-

dean haurrenmeza os-
patzen da. Hau, otsai-
laren28anospatukoda.
Garizuma aldian gau-
denez, ortzegun eta or-
tziraletan18:00etanme-
za izanen da.

GIZARTEA � OTSAILAREN 15EKO BILERA

Aldaketak izan
dira eskolako
Guraso
Elkartean

SUNBILLA

Hitzaldiak
eskainiko
dituzte
Hassana Aliak
Elizondon eta
Naffak
Donezteben

TTIPI-TTAPA
1976ko otsailaren

27an sortu zen RASD
(Saharako Errepublika
ArabiarDemokratikoa).
Data eta ekimen hauek

ospatzeko eta bidena-
bar sahararrez oroita-
razteko Saharaztan el-
karteak urtero bezala
sentsibilizazio jardunal-
diak burutuko ditu. Ze-
hazki bi hitzaldi izanen
dira, ortziralean Elizon-
doneta larunbateanDo-
nezteben.

Otsailaren26an, or-
tz i ra la , E l izondoko
Arizkuneneakulturetxe-
an 19:30ean, Hassana
Alia ekintzaile sahara-
rrak, Marokon bizi oso-
kokartzelaezarri diote-

nak, hitzaldia emanen
du.GdeimIzik-ekokan-
pamentukoprotestaba-
ketsuan parte hartzea-
gatik jasozuenzigorho-
ri. Orain gure arten bizi
da bainaMarokok bere
estradizioa eskatu du.
Hassanak Espainiako
gobernuari babes poli-
tikoaeskatudioetaera-
bakiaren zain dago. Hi-
tzaldian okupatutako
Saharako egoerari bu-
ruz solastuko du, ber-
tako sahararrek sufri-
tzendituztengizaesku-

bideenurraketaetaeten-
gabeko jazarpenari bu-
ruz bertzeak bertze.

Otsailaren27an, la-
runbata, 18:30ean el-
karretaratzeaeginendu-
teplazaneta 19:00etan
zinema aretoan aspal-
dian Donezteben bizi
denNaffak,Polisarioko
gudari ohiak, hitzaldia
emanen du. Saharako
Errefuxiatuen kanpa-
menduko egoerari bu-
ruz solastuko du.
Ondotik Coria y el

mar filma ikus ahalko

da. Dokumental hone-
tan kanpamenduetako
saharar emakumeen
eguneroko bizimodua
ikus liteke.
NinaNavakzuzendu

zuen eta gurera peliku-
laaurkezteraetahorren
gainean aritzera Ainara
Pagola etorrikoda,Co-
ria y el mar dokumen-
talaren zuzendaritzako
laguntzaileetaekoizlea.
Hau akitzean afal-

tzera joanen dira Bela-
rra ostatura. Bi ekimen
hauek doan dira.

GIZARTEA � SAHARAKO ERREPUBLIKA ARABIAR DEMOKRATIKOA (RASD) SORTU ZELA BERROGEI URTE BETEKO DIRA OTSAILAREN 27AN

Saharaztan elkarteak sentsibilizazio
jardunaldiak antolatu ditu egunotan

GIZARTEA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Latasaren heriotzaren 25. urteurrena gogoratzeko aizkora saioa
Ramon Latasaren heriotzaren 25. urteurrena dela eta omenaldia eginen zaio
herrian martxoaren 6an. Goizeko 11etan meza izanen da eta ondotik aizkora
apustua. Eguraldiak laguntzen badu, Ramon Latasa plazan izanen da era txa-
rra egiten balu, berriz, frontoian. Omenaldian Patxi Astibiak (73 urte), Donato
Larretxea eta Iker Vicentek parte hartuko dute. Informazio + kirol orrietan.
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Saray
elkartearen
aldeko zunba
maratoia
eginen dute
kiroldegian

Marga ERDOZAIN
NazioartekoEmaku-

mearenEgunekoegita-
raua ekimenez betea
dator.Martxoaren5ean,
larunbatean, kiroldegi-
an zunba maratoia bu-
rutuko da Saray, Bula-
rrekoMinbiziarenElkar-
teari laguntzaemateko.
Martxoaren 8an, aste-
artean, HerrikoOstatu-
an bertako antzerki tai-
lerraren eskutik baka-
rrizketenemanaldia iza-
nen da 19:00etan .
Martxoaren11rako,ort-
zirala, Herriko Ostatu-
an Mendi Abesbatzak
emanaldi berezia pres-
tatu du taldeko emaku-
meei protagonismoa
emanez eta hainbat
sorpresa ere prest di-
tuzte.Emanaldiarenon-
dotikafariaantolatudu-
te, musikaz alaituta.

Xabierrera joateko
autobusa
Xabierrera joateko

autobusa antolatu du
Errekak aurten ere. Au-
tobusa martxoaren
12an, larunbatean, Be-
ratik goizeko 04:45ean
e ta Donez tebe t i k
05.00etan abiatukoda.
Iruñean geldituko da,
handik Xabierreradau-
den42kilometroko ibil-
bidea oinez egiteko.
Ondoren, etxera itzul-
tzeko autobusa Xabie-
rren egonen da. Titi

ostatuan apuntatu be-
har da: bazkideek 18
euro ordainduko dute
eta ez direnek 15 euro.

Ene Kantak
emanaldia
Martxoko lehenda-

bizikohamabortzaldiko
agenda borobiltzeko
Ene Kantak emanaldia
izanen da martxoaren
13an, igandean, Do-
neztebeko kiroldegian.
Aipatubeharda550sar-
rerasalgaiparatuzitue-
la Udalak eta 5 egunez
denak saldu zirela.

GIZARTEA � KIROLA, ANTZERKIA ETA MUSIKA LOTUAZ

Emakumearen Eguneko
egitarau zabala prestatu dute

DONEZTEBE

Mugikorrak
biltzeko kanpaina
Mendaur Insititutuko
4. Mailako Diberreko
ikasleek telefono mo-
bil zaharrak biltzeko
kanpaina abiatu dute.
TelefonoakAlboaGKE-
ra bidaliko dira, birzi-
klatzeko eta etekinak
Kongoko errefuxiatu-
en kanpamentuetara
bidaltzeko. Mobilak
institutuko atean da-
goenkutxanuztenahal
dira.

Kontsumitzaileen
Bulegoa
Iratxe kontsumitzaile-
en Elkarteak eskaini-
takozerbitzuamartxo-
aren4aneta18anema-
nenda. Debaldekobi-
tartekaritza eta lagun-
tza juridiko honek bi
ortziraletan eskatuta-
ko kontsultak bidera-
tzen lagundukodu. In-
teresatuek aldez au-
rretikorduaeskatube-
har dute: 948 451746
telefonora deituta.

Adimen
emozionala
Adimen emozionala:
Senideaknorbereone-
tik ateratzeko zorian
izeneko ikastaroa es-
kainiko dute martxoa-
ren 3an, ortzegunean
17:00etatik 19:00eta-
ra Malerrekako Man-
komunitatean, zain-
tzai leei zuzendua.
AFANeko psikologo
batekemanendu ikas-
taroa eta Alzheimerra
dutenpertsonekinegu-
neroko elkarbizitzari
aurre egiten ikastea,
estresatzen gaituzten
egoeren aurrean ber-
tze ikuspegi bat gara-
tzea, gure emozioak
ulertzea eta onartzea,
portaera trebetasunak
ikastea eguneroko
egoeren aurrean eta
umore sena garatzea
landuko dituzte.

� FLASH

ARGAZKIAK: LEIRE AMOROS ETA FOTO ZALDUA

Karroza eta mozorro onena
Inauteriek argazki aunitz utzi arren, bi auke-
ratu ditugu: mozorro eta karrozarik hobere-
nenak. Hilkutxatik atera nahian dagoen ban-
piroa izan da mozorrorik onena eta Udalak
emandako saria jaso du: jatetxe batean bi la-
gunentzako otordua. Eta Zekings-bikingoek,
berriz, Doneztebarrak Merkatari Elkarteak
emandako saria jaso dute: hagitz ikusgarria
eta gustagarria den saskia. Sariez gain, inau-
teriek zenbaki polit hauek utzi dizkigute: 50
gazte ortzeguneko afarian, 300 kalderero or-
tziraleko desfilean, 110 gazte ortziraleko es-
kean eta bazkarian. Larunbateko desfilean
24 orga eta 30 koadrilatik goiti.
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Leed motako
argiak jarri
direnez
argindarraren
fakturan ez da
igoerarik
somatuko

Mattin LARRALDE
Urtarrilarenazkenas-

te bukaeran auzolana
izanzen.Herritarrekpa-
reta bat altxatu zuten,
farolak jarrietaargiasar-
tu zuten eta bidebazte-
rrak edo kunetak ere
garbitu zituzten, Bos-
torratzera doan pistan.
Baina lan guztiak ez zi-
ren astebukaerahorre-
tan akitu eta otsaileko
lehen asteburuan ere
izan zen auzolan bo-
londresa. Hamazapi la-
gunbilduzirenbigarren

honetan ere eta denen
artean akitu zituzten
egin beharreko lanak.
Aski txukun utzi dutela
erran daiteke.

Bideanhainbertzefa-
rolaberri jartzearekinar-
gindarraren faktura ere
igoko ote den kezka
azaldu du norbaitek,

edo zurrumurrua behi-
nikbehinhor ibili da.Ai-
patzekoa da leed mo-
tako argia jarri dela, ez
bakarrik bide horretan,

herrian ere aldatzen ari
baitira. Eta lehen farola
batek250wzeuzkaneta
oraingoak40wdauzka.
Aldaketarekin nabar-
men ikusten da, beraz,
argindarra jautsi egin
dela eta hortaz, zergek
ere bide bera segituko
dute.

Zuhaitzaren Eguna
igandean
Otsai laren 28an,

igandean, Zuhaitzaren
Eguna eginen da Bos-
torratz inguruan.Lehen-
bizi zuhaitz landaketa
eginen da eta ondotik,
gosari-bazkaria eginen
da, inguru horretan da-
goen bordan. Guraso
Batzordeak eta Udalak
antolatutako ekitaldi
hau,haur,gazteetapar-
te hartu nahi duen edo-
norri idekia dago.

GIZARTEA � URTARRIL HONDARREKO ETA OTSAIL HASIERAKO ASTEBURUETAN AUZOLANA

Bostorratzerako pistan farolak jarri
eta bidebazterrak garbitu dituzte

ELGORRIAGA

ARGAZKIA: MATTIN LARRALDE
Auzolanaren bitartez ederki txukuntzen ari dira herriko bazterrak.
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Elkartaren
webgunea
berrituko du
Elizondoko
Baztanet
informatika
enpresak

Fernando ETXEBERRIA
Otsailaren 11n zu-

zendaritza batzordeko
eta administrazioko ki-
deek bilera egin zuten
elkartearentzat garran-
tzitsuak diren hainbat
gai lantzeko. Hasteko,
aipatu behar da LaCai-
xaFundazioak6.000eu-
rokodiru-laguntzaeman
diola Arkupeak elkar-
teari, ikastaro,bidaiak...
ordaintzeko laguntzagi-
sa.

LEHENENEGO
HIRUHILEKO IKASTAROAK
Ikastaroetan izen-

emateko epea bukatu
ondotik, lehendabiziko
hiruhilekoan antolatu-
ko diren ikastaroak ere
zehaztu dituzte. Dan-
tza, luzaketak, frantse-
sa, lorezaintza, pintura,
memoria tailerra, egur
zizelketaetapirograba-
tuen hasierako ezagu-
tzak, igeriketa, aqua-
gym, informatika, ar-
gazkierretokeaetaaur-
kezpen digitalak.

BIDAIA ETA IRTEERAK
Bigarrenseihilekobida-

iak ere zehaztu dituzte.
Irailean Baltikoko hiri-
buruak bisitatzeko au-
kera izanen da; urrian
BenidormenFeniciaeta
Poseidon hoteletan
atseden hartzekoa eta
azaroanKanariarUhar-
teetanPlayadel Ingles-
en eguzkia hartzea.
Egunbateko irteere-

tanberriz,hainbatalda-
keta izanendira.Aurten
Arantzazuko irteeraegi-
ten denean, Santutegi-
koHoteleanbertangel-
dituko dira bazkaltzen
Azpeitira joan beharre-
an. Lezora egiten den
irteeranOiartzungoGu-
rutzeBerri jatetxera joa-
nen dira Hondarribiara
joan beharrean eta Na-
farpiriniotaraegitenden
irteeran inguruko eta
Belaguako hainbat he-
rri bisitatu eta gero Ju-
an Pito Bentan bazkal-
dukodute.Lodosaraere
urtero antolatzen dute
irteera eta oraingoan,
zuzenean Peron piper
fabrika bisitatzera jo-
an, Carcarko bodega
ezagutu eta Azagrako
Veneciaostatura joanen
dirabazkaltzera;bertan
dantzaldia eta bingo
sorpresa izanen dira.
Bazkideen eguna Go-
rraitzen ospatuko dute
aurtengoan ere eta Zu-
gamarragako feriara,
abenduarean13anegi-
ten den irteera izanen
da urteko azken ateral-
dia.

JUBILOTEKAREN EMAN-
HAR PROIEKTUA
Geriatrian espeziali-

zatutako lantalde bat
eskualdean lan egiteko
gogozdagodependen-
tziadutenpertsonakza-
intzeaz arduratzen di-
ren familiei eta ezinta-
sunen bat duten per-
tsonei lagunduz.
Bertzeakbertzeegu-

neroko jardueretan la-
guntza eskaintzen du-
te: goizetan jeiki, garbi-
tu, ariketak egin... eta
arratsaldetanpaseoak,

hitzaldiak, irteerak, bi-
lerak, jolasak...Noizbe-
hinka, osasun etxe eta
hospitaletara gaixoak
eramatea.
Zerbitzuhonenbitar-

tez, adinekoen bizi ka-
litatea hobetu eta ba-
kardaderik ez sentitzea
lortu nahi da. Zugarra-
murdi eta Urdazubin
funtzionatzen ari den
proiektu bat da eta in-
teresgarria litzateke
bertze herri batzuetan
eremartxan jartzea,ba-
tez ere herri txikietan.

WEB ORRI BERRIA
Orain arteko web

orria zaharkituta geldi-
tua zegoen eta berri-
tzeko aurrekontua es-
katu da hainbat infor-
matikaenpresetan.Au-
keraguztienartetik,Eli-
zondoko Baz tane t
enpresa izan da auke-
ratua. Web orria berritu
eta diseinatzearen ar-
dura izanen du, garai
berrietara egokitu, per-
tsonalizatuetamugiko-
rretarako egokitutako
bertsioa eginen du.

GIZARTEA � OTSAILAREN 11N BILDU ZIREN

Hainbat gai
landu ditu
zuzendaritza
batzordeak

ARKUPEAK

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA

Otsaileko mendi irteera Bertizetik Aizkolegira eta buelta
26 mendizale ausart elkartu ziren otsailaren 16an Bertizko Jaurerrian, 22 kilo-
metrokomendi ateraldia egiteko. Hotz handia egiten bazuen ere (2 gradu), zen-
bait euri, haize eta elur egunen ondotik, egunsenti garbia izan zuten mendiza-
leek txangoari ekiteko. Ordu eta erdian egin zuten Bertiztik Aizkolegirako bi-
dea. Bere garai oparoa izan zuen Aizkolegiko etxea egoera negargarrian dago
gaur egun, baina bertatik bista ederrak zituzten, inguruko mendi guztiak elur-
tuak ikusten baitziren. Hamaiketakoaren ondotik, berriz ere Bertizera itzuli zi-
ren, bi orduko txangoan. Gero, Pierresenea jatetxean bapo bazkaldu zuten.
Hurrengo ateraldia martxoaren 15ean eginen dute eta goizeko 8:30ean egin
dute hitzordua Berako Zalain jatetxean. Autobusean Biriatura joan eta Ibardi-
nen barna zeharkaldia eginen dute, berriz ere Berara ailegatzeko.
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Leitzan,
Igantzin eta
Beran izanen
dira saioak

TTIPI-TTAPA
Otsailaren 19an be-

rriro jarri da martxan
Bardoak, Nafarroako
taldekakotxapelketaeta
martxoaren 5era bitar-
te sei saio jokatuko di-
raBarañain, Leitza, Iru-
ñea, Igantzi,Etxarri-Ara-

natz eta Beran. Lehe-
nengo fasetik sailkatu-
tako sei taldeak bina-
kako ligaxkatan elkar-
tuta, joan-etorriko sa-
ioetan arituko dira eta
horietatik hiru talde pa-
sako dira martxoaren
19anEtxarri-Aranatzen
jokatuko den finalera.

ESKUALDEAN
Eskualdean,bigarren

faseko hiru saio jokatu-
kodira.LeitzakoAteka-
berts (Ander Fuentes

Itturri, Joanes Illarregi,
Xabat Illarregi etaMigel
Mari Elosegi Luze) eta
Lesakako Unibertsola-
riak (Josu Sanjurjo, Jo-
seJuanZubietaEtxabe,
Jon Silveira eta Iban
Garro) aurrez aurre iza-
nendiraotsailaren26an,
ostiraleanLeitzakoAte-
kabeltz gaztetxean eta
itzulerakosaioan, Igan-
tzin, martxoaren 4an,
19:30ean Igantziko Bil-
tokin.
Berako LarungoAn-

tenak taldea (Julen Ze-
laieta,PatxiCastillo,Ai-
tor Elexpuru eta Jokin
Pinatxo),berriz,Etxarri-
Aranazko Einnekin tal-
dearekin ariko da. Joa-
nekoaEtxarri-Aranazko
gaztetxean eginen du-
te martxoaren 4an eta
itzulerakoamartxoaren
5ean , la runbatean
21:00etanKatakuosta-
tuaneginendenbertso-
merenduarekin.
Lautaldehauetazga-

in, Barañain eta Berrio-

zarko Hiru garabardo
eta pintxo bat eta Iru-
ñekoObario Maldikoak
izanen dute finalean
sartzeko aukera.
Fase honetan saio-

en egituramantenduko
bada ere, bertsolariek
ariketa berriak egin be-
harko dituzte, talde la-
na handituz.
Txapelketarengaine-

ko informazio osoa eta
eguneratua www.ber-
tsozale.eusatarianaur-
kituko duzue.

KULTURA

BERTSOLARITZA � TXAPELKETA

Bigarren
fasean sartu
dira Bardoak

ttipi-ttapa | 656 zk.

2016.02.25

UTZITAKO ARGAZKIAK

Leitzako Atekaberts eta Lesakako Unibertsolariak aurrez aurre izanen dira.



Arkaitz MINDEGIA
Pulunpa eskolako

ikasleek Xorroxin irrati-
kokideenbisita jasozu-
en otsailaren 11 eta
12an. 3 urtetik 12 urte-
ra arteko ikasleak jarri
ziren mikro aurrean eta
baita irakasleak ere. Bi
egunez, gisa guzietako
kontakizunetaxelebre-
keriak uhineratu zi-
tuzten: lehiaketa,abes-
tiak, berriak, horosko-
poa...

Herritarreierepartehar-
tzeko gonbidapena lu-
zatu zitzaien eta truke-
an animatu zirenen ar-
tean bi sari zozketatu
zituzten. Zorionak egin
zenuten lanagatik.

Errigoraren
kanpaina
Eguberrietako Erri-

gora ekimenak herrian
izan zuen arrakastaren
ondotik, Errigora olioa-

ren kanpaina jarri dute
martxan. Euskara ofi-
ziala ez den zonaldean,
euskara sustatzea eta
bertako produktuak
kontsumitzea bultzatu

nahi da. Olio kanpaina
honetan lauerrotakpar-
te hartzen dute. Olioa
bost litroko bidoietan
saldukoda.Eskariaegi-
t eko azken eguna

martxoaren 2a izanen
da.
Interesa dutenek

eguberrietako kanpai-
naren arduradunarekin
hitz egin behar dute.

ITUREN

GIZARTEA � OTSAILAREN 11 ETA 12AN

Pulunpa eskola
bisitatu du
Xorroxin Irratiak

ttipi-ttapa | 656 zk.
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Joseba URROTZ

Otsailaren 5tik 7ra
ospatuziren inauteriak.
Ortziral arratsaldean,
haurrak ibili zirenetxez-
etxe mozorroturik opa-
riak biltzen. Arratsean,
berriz, ia40 lagunelkar-
tu ziren ostatuan afal-
tzeko, giro goxoa sor-
tuz. Larunbat goizean,
traktorea bere gurdia-
kin hartu eta baserriz-
baserri ibili ziren eske-
an eta parranda ia gau-
erdiraarte luzatuzuten.
Hala ere, afaltzeko ber-
tze talde bat ere anto-
latu zen.

Igandean talde ttiki
bat ere izan zenbazkal-
tzen.

‘El guardián
invisible’ Leurtzan
Azken urte hauetan

ezagunak egin dira Do-
lores Redondo eta
Baztanengirotutakobe-
re eleberriak. El Guar-
dian Invisible izena du-
en lehenbiziko liburuan
oinarritutako pelikula
egitenhasikodira ixtan-
teko, eta haren zati bat
bederen, Leurtzako ur-
tegien inguruan graba-
tuko dute. Prestatzen

hastekootsailaren16an
bertan izan ziren ekoiz-
leaketaFernandoGon-

zalez Molina zuzenda-
ria udaletako ordezka-
riekinbatera.AsteSan-

tuen ondotik etorriko
omen dira egun batez
lan hori egitera.

URROZ

OSPAKIZUNAK � OTSAILAREN 5ETIK 7RA

Umore eta giro
onean joan dira
inauteriak

UTZITAKO ARGAZKIAK

Eskolako neska-mutikoak gustura aritu ziren Xorroxin Irratian.

ARGAZKIAK: JOSEBA URROTZ
Gazteek eta haurrek, ezin hobe pasatu zuten inauterietan.



Funtzionatzeko
modua azaldu
zien Alix Gereka
errotazainak

Fermin ETXEKOLONEA
Bisitari aunitz izaten

dira herrian inauterien
aitzakian. Aurten, Na-
farroakoGobernukoor-
dezkariak ere, joaldu-
nen harat-honatak iku-
sibidenabarkoan,erro-
ta bisitatu zuten, Uda-
lak gonbidatuta.
FernandoPérezGó-

mez, Vianako Printzea
Erakundea-Kulturako
Zuzendari nagusia;Su-

sana IrigaraySoto,Mu-
seoko zerbitzuetakoa
eta Adoración López,
KulturEkintzaZerbitzu-
koak, Alix Gereka erro-
tazainaren azalpenak
aditu zituzten.

Aizkora apustua
Martxoaren 20an,

igandea, Mieltxo Min-
degia zubietarraren eta
Eneko Otañoren (Bei-
zama, Gipuzkoa) arte-
ko aizkora apustua jo-
katuko da Doneztebe-
ko Ezkurra pilotaleku-
an,eguerdiko12:00etan
hasita.
Aizkolari bakoitzak

hamabi kanaerdiko eta

lau 60 ontzako moztu
beharkoditu.Desafioa-
renantolatzaileakbiaiz-
kolariak dira. Nafarroa-
ko Herri Kirol Federa-
zioakprobakontrolatu-
kodu.Akitzerakoanaiz-
kolariekdopinaren aur-
kakoprobapasabehar-
ko dute.

Joareekin
Doneztebera
Herriko neska koa-

drila bat, joareak jantzi
eta Doneztebeko inau-
terietara joan zen.

ZUBIETA

GIZARTEA � OTSAILAREN 2AN

Errota bisitatu
dute Iruñeko
agintariek
inauterietan

ttipi-ttapa | 656 zk.
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UTZITAKO ARGAZKIAK

Nafarroako Gobernuko ordezkariek errotazainaren ahotik aditu zituzten azalpenak.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Herriko inauterietako seinalea Doneztebera ere iritsi zen.
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ESKUALDEA

TTIPI-TTAPA |
Ttipi-Ttapa aldizkariari
Mekna bidez edo Ttipi
Txartela eginda lagun-
tza ematen dieten per-
tsonei, datozen astee-
tan pasako za izk ie
2016ko erreziboak.
Kontrakoabisurikeman
ezean,martxoan bidali-
ko ditugu banketxeeta-
ra erreziboak. Horrega-
tik,kontuzenbakiaedo
bertzelakodaturenbat
aldatu nahiko luketenei
estimatuko genieke le-
henbailehen abisatzea,
948635458 telefonora
deitutabulegoorduetan
(08:00-16:00).
Aldizkari honekin bate-
rabanatukoda2015eko
donazioaren ziurtagi-
ria ere. Aitorpena egina
bidaltzenezdietenekba-
daezpada ere ongi gor-
de beharko dute agiria.
Errenta Aitorpena egina
bidaltzen dietenek be-
rriz, apuntatua ikusiko
duteegindakodonazioa.

Bertzalde, aipatu behar
da, oraindik ere edoze-
in momentutan egin li-
tekeela TTIPI-TTAPA
MEKNA bidez lagun-
tzekoeskaria. Iazdekla-
ratu zuten MEKNA ziur-

tagiriarenbitartezInteres
Sozialeko TTIPI-TTAPA
eta, horri esker, partiku-
larrekegindakodonazio-
ek%80ko kenkaria dute
Errenta Aitorpenean (le-
hen 150 euroetan).

Konparaziobatera, TTI-
PI-TTAPArentzat 50 eu-
roko laguntzaemandue-
nak 40 euro hartuko di-
tu bueltan.
Nafarroakoenpresekere
baduteonurasozietate-

en gaineko zergaren oi-
narrian:%30ekokenka-
ria lehen 300 euroetan
eta %20 hortik gora.

Informazio gehiago:
www.mecna.navarra.es
webguneanaurki daite-
ke gai honen inguruko
informaziozehatza,ber-
din TTIPI-TTAPAra dei-
tuz 948635458 telefo-
noanedotanahiagoba-
da bagoaz@ttipi.eus
postaelektronikora ida-
tzita.

MEKNA | Mezenasgoa Kultura Nafarroa

Ttipi-Ttaparen laguntzaileei martxo
hasieran pasako zaizkie erreziboak

ONURA FISKALA
Partikularrentzat,
egindako donazioa-
ren %80 itzuliko zaio
errenta-aitorpenean
(lehen 150 euroetan),
eta %40 kopuru han-
diagoko donazioetan.

Edozein momentutan egin liteke Ttipi-Ttapa Mekna bidez laguntzeko eskaria.

TTIPI-TTAPA
Erran.eus atariaren aplikazioa esku-

ragarri dagoAndroideta iOS (Apple) sis-
tema eragileak erabiltzen dituzten mu-
gikorretan eta tabletetan. Bertzeak ber-
tze, tokian tokiko albisteak modu erraz
eta arinean, dohainik, erakusten dituen
tresna da aplikazioa. Lehenbiziko ber-
tsioa da orain eskuragarri dagoena eta
pixkanaka baliabide berriekin hornitzen
joanen da. Momentuz albisteak, agen-

da, komunitatea, eguraldia,merkatu tti-
kia, urtebetetzeak, bideoak eta argazki
galeriak kontsulta litezkeeta hemenhu-
rrengo urratsa, Xorroxin Irratia zuzene-
an entzuteko aukera eskaintzea izanen
da.
Aplikazioa deskargatzen duten era-

biltzaileek,gainera, uneanunekoeta to-
kian tokiko gertaeren berri edukitzeko
jakinarazpenak ere momentuan bertan
jaso ahalko dituzte tresnaberriari esker.

Horrezgain,geoloka-
lizaziobidezkoagen-
da kulturala ere es-
kaintzen du. Bila-
ketak errazteko,
erabiltzaileekze-
inherririburuzko
informazioa ja-
so nahi duten
aukeratu de-
zakete.

HEDABIDEAK � ANDROID ETA IOS SISTEMA ERAGILEA DARABILTEN GAILUETARAKO

Mugikor eta tabletetarako ERRAN.eus-en
aplikazioa eskuragarri
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2.405.031
euroko
aurrekontua
izanen du

JM BARRIOLA
Otsailaren 9an egin-

dako batzarrean aurre-
raaterazituzten2016ko
aurrekontuak EHBildu-
ko zinegotzien aldeko
botoekin etaUPNko zi-
negotzien abstenzioa-
rekin. Udalak aurten,
2.405.031 euroko au-
rrekontua izanendueta
hori kontuan hartuta
Udalaren urteko nora-
bidea finkatuko da.
Sa r re ren %60a

(1.444.390euro)udalak
zuzenean biltzen ditu-
enzergen, tasen, kano-
nen,alokairuen... bidez

lortuko da eta gainera-
ko %40a ( 960.641 eu-
ro)dirulaguntzaeta fon-
doenbidezosatukoda.
Aurreikustendirengas-
tuak hauek dira: %64
gastu arruntak (argia,
gasa,soldatak...),%19a
transferentziaarruntak,
%8a inbertsioak, %8a
amortizazioaketa%1a
maileguen interesak.
2016rako finkatuta-

ko egitasmo eta helbu-
ru nagusienak ere ze-
haztudituzte:kirol azpi-
egituraren kudeaketa
pribatua publiko bihur-
tzea,2016urtekoazpie-
gituretan inbertsioak,
Gizarte politikak indar-
tzea, Euskararen alde-
ko mankomunitateei
aportazioa igotzea,kul-
tura, kirola eta aisialdia
sustatzeko baliabide

gehiago jartzea, udala
herritzarrenganahurbil-
tzeko ahalegina egitea,
generoberdintasunean
sakontzeaeta ingurugi-
roa eta bertako ohitu-
rak errespetatuko ditu-
en kalitazteko turismo
jasangarria bultzatzen
ahalegintzea.

LEITZA

ARGAZKIAK: JULIAN ZABALETA

Jende asko bildu zen Santa Ageda bezperako kalejiran
Santa Ageda bezpera zela eta, urteroko moduan kalejira antolatu zuen ALKE kul-
tur taldeak. Gaztetxoak etxez etxe ibili ziren eguerdira arte eta arratsaldean ba-
serriz baserri eskean kantari. Plazan bildu zirenek, kalejira ederra egin zuten he-
rrian barrena ahotsak findu eta kopla kantari, bertsolari eta trikitilarien laguntzare-
kin. Ondoren denek karrapean pintxo dastaketa egin zuten elkarrekin.

GIZARTEA � OTSAILAREN 9AN

2016ko
aurrekontuak
onartu ditu
Udalak

JM BARRIOLA
Leitzako Udalak garrantzia berezia eman na-

hi dio informazio, komunikazio eta gardentasun
arloei. Hori dela eta, web orrialde berri bat jarri
dumartxan,www.leitza.eushelbidea izanendue-
na. Helburu nagusiena herritarrek udal jardue-
raren inguruko informa-
zioamodu azkar eta gar-
denean jasotzea da. Ho-
rregatik, ohiko informa-
zio eta dokumentazioaz
gain, albisteekin egune-
ratzen joanen dira. Ho-
rrekin batera, herriko
agendaaberatsaerekon-
tsultatu ahalko da.

WWW.LEITZA.EUS

Web orri berria martxan jarri du
Udalak

JM BARRIOLA
Herriko dantzariak, Korrontzi folk

musika taldearekin batera ikuskizu-
na landu dute eta martxoaren 19an
kiroldegianaurkeztukodute. Iluntze-
ko 8etan hasiko da saioa eta sarre-
ra 10 euro ordaindu beharko da.

Horren aurretik, otsailaren 28an
irteera bat ere antolatu du Aurrera
dantza taldeak. Arrokiagara joanen
dira Zuberoakomaskaradabat ikus-
tera. Interesa duen edonor joan lite-
ke, horretarako dantza taldearen zu-
zendaritzari izena aurretik ematea
nahiko da. 12 euro ordaindu behar-
ko dituzte helduek eta 14 urtez azpi-

koek berriz 6 euro. Autobusa goize-
ko 8etan aterako da. Irteera hau
Ortzadar taldearekin batera antola-
tu dute.

OTSAILAREN 28AN IRTEERA MASKARADA IKUSTERA

Aurrera dantza taldeak eta Korrontzik emanaldia
eskainiko dute kiroldegian martxoaren 19an

Inaxio Perurenak
saiakera
305 kiloko harriarekin
saiakera eginen du
otsailaren27an.Ama-
zabalen 12:30ean.
Saioofizialadaetasa-
rrera dohainik da.

Lilatoirako
prestaketak
Astearte eta ostegu-
netan 19:00etan Lan-
da poligonoaren ha-
sieran biltzeko deia
egin diete taldean en-
trenatu nahi dutenei.

� FLASH
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ARESO

74.795,63 euro
ordaindu
beharko dizkio
kalte-ordainetan
udalari

Juana Mari SAIZAR
Ia hamar urte pasa

diraherrikokaleakkon-
pontzeko lanak bukatu
zirenetik, adokina jarri
eta itxuraz polita geldi-
tu zen. Arazoak baina,
urtegutxirenburuanha-
si ziren nonbait obra ez
zegoelako ongi egina.
Errepideanhanhemen-
ka zuloak agertu ziren,
zola mugituetahondo-

ratu egiten zen hainbat
puntutan, zola zartatu
egiten zen...
EstudiosArquinava-

rra izan zen obra egi-
tearen ardura izan zuen
enpresa eta arazoak
zeudela ikusirik udalak
egoeraren berri eman
zion. Denbora pasa eta
enpresak konponbide-
rik ematenez zuela iku-
sita epaitegietarako bi-
dea hartu zuen auziak.
LehenbizikoepaiaUda-
laren aldekoa izan zen
bainaenpresakerrekur-
tsoaaurkeztuzuen.Ho-
rren ondorioz, kontua
bost urte inguru luzatu
da, nahi bainogehiago,

eta denbora tarte ho-
rretan herritarrek hase-
rre, udaletxera jo dute
behinbainogehiagotan
euren kexak azaltzera.
Duela egun batzuk

jakin dugu berri ona.
Udalak epaiketa iraba-
zi du eta enpresak kal-
te-ordainetan74.795,63
euro ordaindubeharko
dizkio. Epaia argitaratu
eta hamabost eguneko
epeazuenenpresakor-
dainketa egiteko.

Dirua jasotzen due-
nean, obren lizitazioa
egitekoprozedurapres-
tatuko du Udalak eta
konponketa lanak has-
teko bidea irekiko du.
Proposamena aurkez-
ten duten enpresen ar-
teanerabakikoduUda-
lak eta legeak ezartzen
dituen epeen baitan,
ahalik eta azkarren ha-
siko dira herriko zola-
dura konpontzeko la-
nak egiten.

HIRIGINTZA � BIDE JURIDIKO LUZEAREN ONDOTIK

Udalak irabazi
du herriko
zoladura jarri
zuen enpresaren
aurkako auzia

UTZITAKO ARGAZKIAK

Otsailaren 15ean elurrak bazterrak zuritu zituen
Ez zen ikaragarrizko elurtea izan baina irudi politak eta goizean nahikoa arazo sortu zituen behintzat!

Ainhoa ANSA
Herrigintza eskola

iaz jarri zen martxan
eta horren baitan saio
desberdinak antolatu
ziren. Herritarren la-
guntzari etapartehar-
tzeari esker egin zuen
batez ere aurrera eki-
menakbainaNafarro-
akoKutxa fundazioak
emandakodiru lagun-
tza ere garrantzitsua
izan zen oso. Aurten,
ordea, ilusiohandiena-
rekin hasitako proiek-
tu txikiak ez du Kutxa
Fundazioaren aldetik
laguntzarik jasoko. Iaz
adibidez, Fundazioak
emandako laguntza
baliatuz, megalitoen
ibilbidea eta historia-
urrea jendearengana
hurbiltzeko ekimenak
egin ahal izan ziren.
Aurten, laguntza hori
ere ukatu egin zaio
Udalari. Baina ilusio-
ak hor dirau behinik
behin... eskola ezber-
d inak anto latzen,
hauetaz goxatzen eta
herria elkarrekin eza-
gutzensegitukodugu.

HERRIGINTZA TAILERRA
MARTXOAREN 12AN
Hala , hur rengo

hitzordua dagoeneko
adostudute.Martxoa-
ren12an10:00etanes-
kulan tailer bat anto-
latu da herriko umeei
zuzendua.Tailerhorre-
tansoinuenibilbidebat
egingo dute guztien
artean. Beraiekin era-
bakikodutegeronon-
dik norako ibilbidean
zehar jarriko dituzten
zintzilik egingo di-
tuzten tramankuluho-
riek.

GIZARTEA

Nafarroako
Kutxak ez du
herrigintza
eskolarako
laguntzik eman

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR
Zuloak, desorekak... segituan hasi ziren arazoak.

ARANO
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GOIZUETA

Hemendik
aurrera
astearte eta
asteazkenetan
eskainiko dute
zerbitzua Santa
Maria kaleko
26an

TTIPI-TTAPA
Otsailaren12aninau-

guratu da Arano, Are-
so,GoizuetaetaLeitza-
ko Gizarte Zerbitzuen
Mankomunitatearen
Goizuetakoegoitzabe-
rria. InaugurazioariUnai
Loiarte herriko alkate-
ak eta Josune Marzol
Leitzako zinegotzi eta
Gizarte Zerbitzuko le-
hendakariak eman zien
hasieraeskolako jange-
lan. 40 bat lagun elkar-
tuzituenekitaldian, Ju-
bilatuen Elkartekoen,
GurasoElkartekoeneta
beste hainbat herrita-
rren artean, Ainhoa An-

saAranokoalkatea,Lei-
tzakoMikelZabaletaal-
kateaetaEnekoAndue-
zaetaMarkelAzkargor-
ta zinegotziak, eta Goi-
zuetakoPili Apezetxea,
Mari Jose Aizpuru, Zu-
riñe Lujanbio eta Itsaso
Lujanbio zinegotziak.
Gizarte Zerbitzuko

Birginia Eraso, Junkal
Otxotorena, Maite Pe-

rurena etaBirginia Lan-
diribar langileek Gizar-
te Zerbitzuen Manko-
munitateak eskaintzen
duen zerbitzuaren in-
guruko informazioa
eman zuten.Hemendik
aurrera, Arano eta Goi-
zuetakoherritarrenzer-
bitzura SantaMaria ka-
leko 26 zenbakiko be-
hean egongo direla ere

adierazi zuten.
Ondoren, lokal be-

rrira hurbildu eta barru-
tiknolageldituden ikus-
teko aukera izan zuten
gerturatutakoek. Egoi-
tza, behar bereziak di-
tuztenentzat irisgarria-
goa da eta honek, zer-
bitzuaren kalitatea ho-
betzeaz gain, guztion
eskurago egotea ekar-

tzen du: «Gure konpro-
misoakalitatezkogizar-
te zerbitzuen aldeko
apustua egitea da» ai-
patu zuten.
Elama Eraikuntzak

SL enpresa abenduan
hasi zen obrak egiten
etabi hilabete iraundu-
te lanek. Azkenean,
32.000 euro inguruko
kostua izan du eta Gi-
zarte Zerbitzuen Man-
komunitatearen eta La
Caixarendiru laguntza-
ren bidez ordainduko
da. Udala izan da pro-
motore, baina Gizarte
Zerbitzuarekin hitzar-
menasinatuduenez, lo-
kalaren erabilera bere
esku geldituko da. Be-
raz, hemendik aurrera,
astearte eta asteazke-
netan, bertan egongo
da zerbitzua. Hala ere,
gogoratu,aurrezhitzor-
dua eskatu behar dela:
telefonoz, 948510840;
posta elektronikoz,
ssbleitza@infolocal.org;
eta facebook-en LAGA
gizarte zerbitzua.

GIZARTEA � OTSAILAREN 12AN

Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko
lokal berria inauguratu dute herrian

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE
Mankomunitateko eta Leitza, Goizueta eta Aresoko alkate eta zinegotziak ekitaldian.

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

Santa Agedari kantari ibili dira aurten ere
Santa Ageda bezpera kantuz bete dute eta hotzari aurre eginez, 30
bat lagun atera dira santa eskean. Kalez kale giro bikaina jarri dute
eta Zahar Etxeko bizilagunei ere kuku egin diete.

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE

Giro ederrean joan dira aurtengo inauteriak
Gaztetxoen zahagi-dantza, mozorroen irteera, herria rockaren hiri-
buru bihurtua, zahagi-dantza, hainbat disfraz eta karroza ikusgar-
ri… aurtengoan ere eman dute inauteriek berea.



Afganistani
buruzko
argazki
erakusketa,
solasaldia eta
bertso
musikatuak
izanen dira
egunotan

TTIPI-TTAPA
Mar txoa ren 8ko

EmakumeenNazioarte-
koEgunarenharirazen-
bait ekitaldi eginen di-
ra otsa i la ren 29t ik
martxoaren20raBazta-
nen ere, Udaleko Ber-
dintasun Batzordeak
antolatuta.
Baztango Udalak,

Nafarroako 17 Udale-
rrik eta Mankomunita-
tek parte hartzen duten
kanpaina bateratuare-
kin bat egingo du aur-
ten ere eta aurtengo
kanpainarako erabiliko
den lemahonakoa izan-
go da: Feminismoa ez
da matxismoaren kon-
trakoa,ezberdintasuna-
ren antidoto onena bai-
zik.Orain inoizbainobe-
harrezkoagoa!

Otsailaren 29tik
martxoaren 10a arte
Emakumeak. Afganis-
tan argazki erakusketa
eginen dute Arizkune-
nean.GervasioSánchez
etaMónicaBernabéren
argazkiakastelehenetik
ortziralera 17:00etatik
20:00etara egonen di-
ra ikusgai.

Martxoaren2an,as-
teazken arratsaldeko
7:30ean, Berdintasuna
kirolean: lorpenak eta
erronkak solasaldia es-

kainikoduAinhoaAzur-
mendik El izondoko
Arizkunenean.

Martxoaren 6an,
igande arratsaldeko
7etan Ez da kasualita-
teabertso-saiomusika-
tuaeskainikoduteAriz-
kunenean Alaia Martin,
Oihana Iguaran,AneLa-
baka eta Amaia Agirre
bertsolariek,bimusika-
ri lagun dituztela. Ain-
hoaAranburu izanenda
aurkezlea.

Martxoaren 16an,
asteazken goizeko
11etan Futbolariak eta
printzesak antzezlana
eskainikoduEidabetal-
deak Iruritako Damaso
Zabalza Gizarte Bilgu-
nean. Baztan Ikastola,
Elizondoko eskola eta

herrietakoeskola ttikie-
takoLehenHezkuntza-
ko4.eta5.mailako ikas-
leek parte hartuko du-
te.

Martxoaren 17an
Lekarozko Batxilergo-
koko2.Mailako62 ikas-
lek, Elhuyar Fundazio-
aksortutakoBizentaren
lumak solas-jolas eki-
menean parte hartuko
dute. Jolasen bidez eta
euskaraz,gazteenarte-
an berdintasunaren al-
deko jarreraksustatzea
da ekimen honen hel-
buru nagusia.

Martxoaren 20an,
igande arratsaldeko
7etan Kamikaz ko-
lektboarenEuliGirohel-
duendako antzerkia
ikusgai izanen da Iruri-

tako Damaso Zabalza
Gizarte Bilgunean.

HEZKIDETZA TAILERRAK
Urtero bezala, aza-

roaren 25ean hasitako
lanarekinsegituz,Leka-
rozko institutuanetaEli-
zondokoLanbideEsko-
lanHezkidetza tailerrak
izanendira (martxoaren
3, 10 eta 17an Lekaro-
zen eta martxoaren
14an Elizondon). Lan-
bide Eskolako 28 ikas-
lek eta Lekarozko 79
ikaslek parte hartu zu-
ten azkeneko tailerre-
tan eta oraingoan gaia
gehiago lantzekoauke-
ra izanen dute. Hezki-
detza tailerhauekEma-
gin elkarteko forma-
tzaileekeskainikodute.
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GIZARTEA � OTSAILAREN 29TIK MARTXOAREN 20RA

Emakumearen Egunaren harira
hainbat ekintza prest dituzte

Haziaren Eguna
Erratzun
Haziaren Eguna bi sa-
iotan eginen dute aur-
ten.LehenbizikoaErra-
tzun izanen da, otsai-
laren 27an, Erratzuko
Kultur Elkartearekin
batera antolatuko du
Hazitik Hozie elkarte-
ak eguna eta Erratzu-
ko Herria, Etxeleber-
teko Txokoa elkartea-
ren eta Baztango Kul-
tur Batzordearen la-
guntza izanen du. Ha-
zien trukaketa eginen
dute Etxeleberteko
Txokoan larunbatean
10:30eaneta11:30ean
hitzaldia Jakoba Erre-
kondorekin.

Bertso afaria
Erratzun
Egunaborobiltzeko, la-
runbathonetanbertso
afariaantolatuduErra-
tzuko Kultur Taldeak
Baztango Bertso Es-
kolaren laguntzaz
Etxeleberteko Txoko-
an, 21:00etan. Andoni
Egaña, Julio Soto eta
Iker Zubeldia ariko di-
ra kantari eta Fernan-
do Anbustegi izanen
da aurkezlea.

Helduendako
antzerkia Iruritan
TarteanTeatrokZerga-
tik Jamil? helduenda-
koantzezlanaeskaini-
ko du otsailaren 28an,
igandean 19:00etan
Iruritako Damaso Za-
balzaGizarteBilgune-
an. Sarrera doan leku-
ak bete arte.

Baztango Haur
Kantarien V.
Topaketa
ElizondokoAbesbatza
Tt ik iak anto latuta
BaztangoHaurKanta-
rien bosgarren topa-
keta eginen dute mar-
txoaren 5ean, 18:30-
ean Iruritako elizan.

� FLASH

ARGAZKIA: ALVARO GARCIA

Poema liburu berria aurkeztu du Hasier Larretxea arraioztarrak
De un nuevo paisaje. Horixe da Hasier Larretxea Gortari idazle arraioztarrak
idatzi duen azken poema-liburuaren izenburua. Mugak, identitatea, harrema-
nak… gai horien inguruko hausnarketa egiten du liburuan eta horretarako
hizkuntza paisaia berri bat sortzen du, lurra eta natura begiratzen duena. Libu-
rua otsailaren 13an, larunbat eguerdian aurkeztu zuen Iruñeko Walden liburu-
tegian, Uxue Juarez olerkari eta lagunarekin batera. Elisabet Parés eta Alvaro
Garcia editoreak ere bertan izan ziren, baita Hasier Larretxearen gurasoak eta
hainbat literatur eta olerki zale ere. 1982an Arraiozen jaioa, hainbat urte dara-
mazki Madrilen bizitzen Hasier Larretxeak.
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Hala jakinarazi
zuten
administrazio
kontseiluaren
bileran

TTIPI-TTAPA
Baztango Udaleko

Giltxaurdi Kiroldegiko
administrazio kontsei-
lua otsailaren 3an bildu
zen. 2015 urteko kon-
tuak onar tu z i tuen
41.391,81 euroko ira-
baziekin. Hornikuntza
gastuetan aurrezteak
etaudakoeguraldiede-
rrak lagunduduteemai-
tza horretan.
Irabazi eta galeren

kontuen dokumentue-
tan oinarrituta kontuak
nola joan ziren azaldu
zuen gerenteak. Gas-
tuei dagokionez, datu
aipagarriena,hornikun-

tzetan aurreztu den di-
ru kantitatea da, horni-
kuntza merkeago bat
erabiltzen delako 2014
urtetik aurrera.
Diru sarrerei dago-

kionez, udako eguraldi
ederrakdirusarrerage-
hiago lortzeaekarri zue-
la aipatu zuten. Bertze
a lde t i k , ez in dugu
ahaztu, enpresa priba-
tuek lortzen zuten ete-
kin industrialak Bazta-
goUdalarigastubatsu-
posatzen ziola eta gaur
egun, enpresa publiko-
ko etekinak, instalazio-
ko egoera hobetzeko
erabiltzen direla edo
inbertsiotarako.
Bilkura honetan ere,

aho batez 2016 urteko
aurrekontuakonartuzi-
ren.Orokorreanpartida
guztiak aurreko urteko
gastuen kantitate ber-
dinarekin mantentzen
dira,salbuespenbatzuk

kenduta. 2016ko Eros-
keta bereziak partida
handitu egin da, insta-
lazioan hobekuntzak
egiteko helburuarekin
eta efizientzia energeti-
koko partida bat gehi-
tu da ingurugiroan in-
paktua gutxitzeko.

BAZTAN

GIZARTEA � OTSAILAREN 3KO BILERA

41.391 euroko
irabaziak izan
zituen iaz
Giltxaurdi
kiroldegiak

UTZITAKO ARGAZKIA

Fruta-arbolak inausteko ikastaroa egin dute Xabier Akizurekin
Bigarren urtez, segidan, udalak antolaturiko fruta-arbolak inausteko ikastaroa
egin da. Xabier Akizu nekazari ekologikoa irakasle izanik Arizkungo Gamioxa-
rreko sagardian hamasei lagun elkartu ziren otsailaren 14an. Eguraldi motela
izanagatik harat hurbildutakoek aitzineko urtean ikasitakoari segida eman ahal
izan zioten eta han solastatukoen haritik, ilargiaren ondorioei buruz eta txer-
toei buruz bertze ikastaroren bat egiteko beharra ikusi zuten. Xabier Akizu
1979tik Ezkio-Itsasoko Hariztizabal baserrian nekazaritza ekologikoan ari da,
bertzeren artean, frutazaintzan. Denbora guzti honetan ikasitakoak elkarbana-
tzeko han-hemen hamaika ikastaro eman ditu. Frutazaintzak Baztanen garran-
tzi handia izan du, nahiz azkeneko hamarraldietan gainbehera etorri. Garai ba-
tean sagarrak, udareak, gereziak, gaztainak, giltxaurrak, hurrak, pikuak, mizpi-
rak… landatu, txertatu, zaindu eta biltzen ziren. Eta, orain ere, tokiko ekono-
mia bizkortzeko aukera zaharberritua izan daiteke.

TTIPI-TTAPA
2015eko jarduerari dagozkion di-

rulaguntzakemandizkieBallekoEtxe-
ak herriko kultur erakundeei, bene-
tan egin dutenaren eta justifikatuta-
ko gastuen arabera. Denetara
22.825,93 euro banatuko ditu.
Elizondoko Abesbatzak 2.524,28

euro jasoko ditu, Lore emakumeen
elkarteak539euro,BaztandarrenBil-
tzarra elkarteak 6.000 euro, Baztan-
goBertsoEskola elkarteak 1.360 eu-

ro, IruritakoDantzariakelkarteak1.786
euro,Legateelkarteak231euro,Baz-
tangoDantzariakelkarteak3.958eu-
ro, ItxusiElkarteak340euro,Elizondo-
ko Recreo bandak 196 euro, Hama-
bortz ama bat-ek 556,92 euro, Jo ala
Jo Kultur Taldeak 2.059,73 euro, Iru-
ritakoGurasoElkarteak874euro,Eli-
zondoko eskolako Guraso Elkarteak
1.102 euro, Baztan Ikastolako Gura-
so Elkarteak 738 euro eta Erratzuko
Ertzuin Guraso Elkarteak 561 euro.

IAZ EGINDAKO EKITALDIAK LAGUNTZEKO

Kultur erakundeentzat 22.825,93 euroko dirulaguntza
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Lanak 2.196
euroko
aurrekontua du
eta Rotugrafik
enpresa ari da

TTIPI-TTAPA
«Elizondok izan du-

enhiri-garapenaetaka-
rriken antolaketak ha-
inbatdisfuntziosortudi-
tuela» adierazi du Uda-
lak eta hala, karrika ize-
nenplakakaldatzenha-
si da. Ohar bidez jaki-
narazi duenez, «karri-
kak izendatzerakoaneta
etxeei zenbakia para-
tzerakoan egoera na-
hasgarriak gertatu izan
dira». Eguneroko pos-
tarenbanaketanezezik,
notifikazioetan ere ara-
zoak izan direla adiera-
zi du Udalak eta larrial-
di zerbitzuek ere gora-

beherak izan dituztela.
Hala, «hori guztia kon-
tuan harturik, Udalak
azkeneko hilabeteetan
karriken antolaketa ho-
betzeko lana egin du».
Karrika izenen pla-

ken aldaketa Udaleko
euskaraordenantzabe-
tez egiten ari dira. Ai-
tzinekoagintaldianoso-
ko bilkuran onartu zu-
ten eta Elizondoko he-
rriko batzarrak ere on-
tzat eman zuen.
Karrika izenen pla-

kak aldatu ondotik, he-
rritarrei etxeetako zen-
baki berrien itsasgarri-
ak igorriko zaizkie. Eta
segidan, Correosen la-
guntzarekin herritarrei
helbideak aldatu behar
dituztela oroitarazteko
kanpaina abiatuko da.
Lanhonek2.196eu-

rokoaurrekontuadueta
Rotugrafikenpresaegi-
ten ari da.

GIZARTEA � HAINBAT AGIRI BEREZI ETA INTERESGARRIREN GORDAILUA DA

Elizondoko karrika izenen
plakak aldatzen hasi da Udala

BAZTAN

TTIPI-TTAPA
BRT Menditarrak

taldeakbazkideakbe-
reganatzeko lanarekin
segitzen du. Bazkide
txartela eguneratzeko
ordua iritsi da. Bazki-
de txartela 2016 urte-
rakobaliagarria izanen
daetahirubazkidemo-
tadaude (babeslea, la-
guna eta txiki) bakoi-
tzabereprezioetaonu-
rekin.
Honela,bazkidetxi-

kiek 5 euro ordaindu
beharkoduteetaopa-
ri sorpresa jasoko du-
te. Bazkide Lagunak
15 euroko urteko sa-
ria ordaindu beharko
du. Horren truke, par-
tiden ondorengo hiru-
garren denboretan
BRTetxe elkartean
pintxo,garagardo,edo
tragoxka musutruk
hartzeko aukera iza-
nen dute, zelaiko ta-
bernantragoxkakmer-
keago, BRT taldeak
saltzen duen materia-
lean eta taldeak anto-
latutako bidaia eta
ekintzetan deskontu-
ak, taldeariburuzko in-
formazio zehatza eta
eguneratuawhatshap
edo emailez hartzeko
aukera eta urteroko
Ultzamako festarako
sarreradebalde izanen
dute.Aurten,maiatza-
ren 14an izanen da
besta. Bazkide Babe-
sleak, berriz, 30 euro-
ko urteko saria orda-
induz, onura horiek
guztiez gain, urteroko
festakoafariadebalde
izanendu,baita talde-
ak egiten duen bazki-
deenbatzarretara joa-
teko eskubidea ere.
brt@baztanrt.comhel-
b idean edo 619
196780 telefonoan.

ERRUGBI ELKARTEA

Bazkide
kanpainari ekin
dio BRT taldeak

UTZITAKO ARGAZKIA

Errotulo berria, Jaime Urrutia karrikan.

GIZARTEA � MARTXOAREN 5EAN AMAIURREN

Kontzentrazio partzelarioari
buruzko hitzaldia antolatu dute
Beintza-
Labaiengo
esperientzia
azalduko dute

TTIPI-TTAPA
Baztango udalak

kontzentraziopartzela-
rioari buruzko mintzal-
dia antolatu du Amaiu-
rren, Otsondo barride-
en elkartean. Kontzen-
trazio partzelarioarena

Baztangonekazaripro-
fesionalenaspaldikoes-
karia da eta horri buruz
Mikel Imazekin, Nafa-
rroakoGobernukokon-
tzentraziopartzelarioko
zerbitzu buruarekin eta
Jon Telletxea eta Ale-
jandroSaldiasBeintza-
Labaindarrekinsolasal-
dia eginen da. Beintza-
Labaienen kontzentra-
zio partzelarioari buruz
lehendabiziko gogoe-
tak 1993an hasi ziren

eta 1996an Nafarroako
Gobernuakabiarazi zu-
en. Kontzentrazio par-
tzelarioa 2006an akitu
zuten. Hitzaldiaren hel-
burua kontzentrazio
partzelarioa zer den
azaltzea eta horren on-

dorioenberriemateada.
Mintzaldia martxoa-

ren5eaneginenda,goi-
zeko 11:00tan. Hitzor-
dua interesa duten
baztandar
guztiendako
da.

Ba al zenekien
Zaindari Ikusezina filma grabatzeko gremioe-
tako profesionalendako lan poltsa osatzeko
etaestra lanakegitekoaktoreakhartzekocas-
ting deialdiak egin dituztela.

?



35 urte pasa
dira Modesto
akordeoia
jotzera etortzen
hasi zenetik

Iñigo IMAZ
Igandean,elkarrekin

gosaldu eta Dantxari-
nean zehar aritu ziren
gazteak. Aurten 35 ur-
tebetediraModestoUr-
dazubiko inauteetan
gazteekin batera eta
bentazbenta,akordeoia
jotzenhasizenetik.Ben-
tetan jai giroan ibili on-
doren, astelehenean,
Jaioneren trikitixa eta
Marijoseren pandereta
lagunzituztela,50gazte
inguruk Leorlas, Alker-
di eta Larrainta auzoe-
tako etxeetan zerbait
edanetamokadutxoren
bat dastatzeko parada
izanzuten.Atsaldepar-
tean, Karreteron pintxo
jatea izanzutenetaMo-

destoren musika ema-
naldiarekin amaitu zen
eguna. Asteartean, be-
rriz, Landibar, Telleria,
Iribere eta herriko pla-
zanbarna ibili ondoren,
2016ko inauteak amai-
tu ziren.
TTIPI TTAPAri egin

aipamenean, gazteek
modu oso positiboan
baloratudituzteaurten-
go inauteak: «Arras on-
gi pasatu ditugu inau-
teak eta eskerrak eman
nahi ditugu herriko jen-
deari guri hain ongi tra-
tatzeagatik, milesker».

Bertso bazkaria
Nikolaurenea jatetxe-

an bertso bazkaria an-
tolatu dute aurten ere
martxoaren5ean, larun-
bata, 14:00etan hasita.
JulioSotoetaJulenZe-
laieta ariko dira kanta-
ri.Txartelakmartxoaren
4a baino lehen erreser-
batu behar dira, 32 eu-
roren truke.
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OSPAKIZUNAK � OTSAILAREN 7TIK 9RA

Urtero bezala
inaute
arrakastatsuak
ospatu dituzte

URDAZUBI

UTZITAKO ARGAZKIAK

Eskolako irakasle, haur eta gaztetxoak ortzi-
ralean mozorrotu ziren, inauteak ospatzeko (goi-
tian). Aurtengo mozorroaren gaia, Luzaideko
bolantak, Arizkungo inauteak, artzarena eta gal-
daragile ttikiak. Eskuinean, Igandean, ohitura
zaharrei eutsiz, herriko haurrendako besta anto-
latu zuten Indiano Baitan. Behean, gazteak
inauteak ospatzen.



Bi herrietako
haurrak ibili
ziren kantari,
mokanesa
lepoan eta
makila eskutan
zutela

Margari eta Koro
Euskal Herrian hain

errotuadenSantaAge-
da eguna, ez da seku-
la ospatu gure herrian
aurten arte.
Matematika eta ha-

lakoetaz gain, gaur
egungo eskoletan ber-
tzegisakogaiakere lan-
tzen dituzte eta horie-
takobatgurekulturaeta
usaia xaharrak dira.
Hori dela eta, esko-

lan historia eta kantuak
ikasiondotik,hortxe ibi-
li ziren bi herrietako
haurrak, mokanesa le-
poan eta makila esku-

tan,SantaAgedari kan-
ta-kantari karriketan.

Inauteriak
gaztetuak
Inauteriakberriz,be-

titik ospatu dira gure
herrian, mendian gor-
deka bazen ere, ez zi-
ren behin ere galdu. Al-
daketak aldiz, izan ditu
bai ospatzeko egune-
tan (ia ez da astelehen
eta asteartean ospa-
tzen), eta baita eskean
ibiltzen diren tokiei da-
gokionez ere (aise gu-
ttiago gaur egun).
Eta aurten ere ber-

tze aldaketa ttiki bat
emanda,guztiz lojikoa:
“betiko”batzukutzidu-
te inauteriakegiteaz,eta
gaztetxo andana bat
sartu da, adinaren ba-
tez-bertzekoa franko
jautsiz. Hori bai, umo-
rea eta kantatzeko go-
goa ez omen da nion-
dikan jautsi.Bibazuek!!!

Titiriteroen
Topaketa
martxoaren 19-20an
Bi urtetik behin os-

patzen den Titiriteroen
Topaketa, martxoaren
19 eta 20an ospatuko
da.
10. edizioa izanen

denez, programa bere-
zia prestatzen ari dira
antolatzaileak. Hurren-
go alean emanen ditu-
gu berri zehatzagoak.

GIZARTEA � OTSAILAREN 3AN PARLAMENTUAN

Santa Ageda
bezpera
ospatu dute
lehen aldiz

ZUGARRAMURDI

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO
Santa Agedari kantan, Martineko atean
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ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO
Inauteritako taldetxoa, (Jaione akordiolaria falta).

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO
Titiriteroen Topaketarako herria apaintzeko prestatzen ari
diren espiralak.



Martxoaren 8a
baino lehen
egin behar dute
eskaera erosi
nahi dutenek

Franck DOLOSOR
Herriko etxeak zon-

bait lur saldudituazken
urteetanmerkatukopre-
zioaren azpitik herriko
gazteeketxeakaltxadi-
tzaten, bereziki aintzira
aldean hiru etxegune
eginez:Ortzana, Intaeta
Oihamun.Bazterguzie-
tan gertatzen den es-
pekulazioa saihesteko
20 urte iragan arte jabe
berriek ezin dute lurra
eta etxea saldu herriko
etxeaksalerosketakon-
trolatu gabe. Gisa hun-
tan, berriki egin diren bi
etxe salgai daude he-
rriko etxearen begira-
dapean. Lehenak 160
metra karratu ditu, te-
rrazabati etasukaldea-
ri lotua den egongela
haundia, lau logela eta
bi garbigela. Prezioa
210.000 euro.
Bigarrenak 120 me-

tra karratu dauzka, te-
rrazabati etasukaldea-
ri hurbil den egongela
haundia, lau logela eta
garbigela bakarra. Pre-
zioa:182.000euroEtxe
hauekerosinahi lituzke-
tenekeskaerakeginbe-
har dituzte martxoaren
8a aintzin. Beren fami-

lien aurkezpena, fami-
lia liburuaren kopiare-
kin,herriarekinduten lo-
tura eta atxikimendua,
eta 2014ko zerga aitor-
pena aurkeztu beharko
dituzte.Etxehauekero-
si nahi lituzketen hau-
tagaiek ez dute onda-
sunik izan behar gaur-
koegunean,ekimenhau
egina baita gazteak ja-
be bilaka daitezen. Xe-
hetasun gehiago herri-
ko etxeko herrigintza
sailean eskaintzen di-
tuzte Pantxo Valencia-
ren eskutik.

Pierre Hirigoyen
beti buru
Gudari ohien elkar-

teakPierreHirigoyenau-
zapez ohia izendatu du
berriz batasun horren
ohorezkopresidentegi-
sa. Memoria eta guda-
ri ohien arteko elkarta-
suna sustatzen dituen
taldeak 67 kide ditu eta
gehienekpartehartuzu-
ten berriki egin zen bil-
tzarnagusian.Denaden,
gero eta lagun gutiago
biltzen dira urte guziz
batzu hiltzen baitira,
azkenak: René Bereau,
Pierre Neguelouard eta
Grégoire Sein senper-
tar ezagunak. Hiru gi-
zon hauen eta indarke-
riarenbiktimenaldemi-
nuta bateko isilunea
eginzutenaurtengoeki-
taldi eta ateraldien ai-
pamena egin aitzin.

GIZARTEA � GAZTEEI ZUZENDUTA

Prezio apaleko
bi etxe salgai
jarri ditu
aintziran
Herriko Etxeak

SENPERE
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ARGAZKIAK: FRANCK DOLOSOR

Oporrak elurretan
Ihauterietako oporrak elurretara joateko baliatzen ditu jendeak Ipar Euskal He-
rrian. Egun hauetan, ehunka lagun, hauen artean herritarrak ere San Martingo
Harriko eski estaziora doaz familien lerratoki atseginaz gozatzera. 1.600 me-
trako goratasunean den estazioaren pista jostagarrien ondoan hupatzeko tres-
na berriak ezarri dituzte eta eraikinen bazterrak birmoldatu dituzte. Pirinio
Atlantikoetako departamenduko kontseiluak 25 milioi euroko inbertsioa egin
du azken hilabeteetan Nafarroa, Zuberoa eta Biarnoko Baretous ibarra lotzen
dituen atseden gunea hobetzeko. Aurten lehen aldikoz hotz gorria ederki jasa-
ten duten xakurrekin ibilaldiak egin litezke elurran barna.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Hogei urte iragan arte jabe berriek ezin dute lurra eta etxea saldu Herriko Etxeak saleros-
keta kontrolatu gabe.



Afalondoan
Zugarramurdiko
Tumatxa
taldeak giroa
emanen du eta
Gaztetxeak
ateak irekiko
ditu

Joana GERENDIAIN
Otsailaren 27an Lur

berri gelan presoen al-
deko afaria eginen da.
Afarirako txartela20eu-
rotan da. Aperitifa alai-
tua arratseko 7etatik
goiti hasiko da, afalon-
doan zugarramurdiko
Tumatxa taldeak giroa
emanen du. Gaua ongi
bukatzeko gaztetxeak

bere ateak idekiko ditu.
I zenak ema i t eko
06.58.51.94.39 edo
06.70.07.76.56 zenba-
kira deitu behar da.

Selauru hustea
Martxoaren 6an,

igandearekin, eskola
publikoak selauru hus-
tebatantolatzendupo-
likiroldegian. Bertan
ostatubat izanendaeta
taloak erosten ahalko
dira. Ateak idekiko dira
goizeko8etatikgoiti eta
sartzeaurririk izanenda.
Leku bat erreserbatze-
ko 06.77.83.94.85 zen-
bakira deitu behar da
otsailaren 26abaino le-
hen. Leku batek 2x3
metrako tamainadueta
15 euro balio du.

Kirol emaitzak
Otsailaren 7an erru-

bilariakSarangaldudu-
te 10-00 Sauveterreko
ekiparen kontra, esku-
baloian seniorrek ere
galdu dute 27-23 Bar-
zuneko ekiparen kon-
tra.Otsailaren 14anes-
kubaloianseniorrakMa-
diranen jokatu eta gal-
du dute 26-18.

Frantziako
xapeldun
Aña Oronoz eta Ma-

rie Goyenetche herriko
pilotariekminimesmai-
lakoFrantziakopalaxa-
pelgoa irabazi zuten
otsailaren13an Arcan-
guesekotrinketean.40-
16 irabazi zioten Bai-
gorriko Zaharrer Segui
taldeko bikoteari.
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GIZARTEA � OTSAILAREN 27AN

Presoen aldeko
afaria eginen da
larunbatean
Lur Berri gelan

SARA

UTZITAKO ARGAZKIA

Baterako autobusari harrera beroa
Joan den otsailaren 13an, larunbatarekin, pertsona multzo eder bat herriko
etxearen aitzinean elkartu dira harrera ona egiteko herriz herri ibilki den Bate-
rako autobusari. Elkarretaratze horrekin Ipar Euskal Herrian herri elkargo ba-
kar baten sortzeko proiektuari haien sustengua erakutsi diote. Heldu den uda-
berrian herriek bozkatu beharko dute proiektu honen alde edo kontra, negu
huntan egin den kontsultaren arabera herritarrak alde agertzen dira.
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HERIOTZAK
Maria Jesus Garate Mutuberria, Le-
sakakoa, otsailaren 5ean, 86 urte.
JuanZabaletaAierdi,Leitzakoa,otsai-
laren 5ean, 84 urte.
Alicia Alava Sanz, Elbetekoa, otsaila-
ren 5ean, 87 urte.
Concepcion Sobrino Petite, Elizon-
dokoa, otsailaren 7an, 93 urte.
Joxemari Astibia Olano, Leitzakoa,
otsailaren 8an, 65 urte.
Victor San Jose Kalparsoro, Elizon-
dokoa, otsailaren 8an, 67 urte.
Margarita Aiertza Bereau, Lesaka-
koa, otsailaren 8an, 89 urte.
MariaPilarMitxeoMartiskorena,Do-
namarikoa, otsailaren 11n, 91 urte.
Andresa Irigoien Irigoien, Arraioz-Zi-
gakoa, otsailaren 11n, 85 urte.
Patxi Oiartzabal Irigoien, Elizondo-
koa, otsailaren 12an, 70 urte.
Maria Gartziarena Labaien, Leitza-
koa, otsailaren 12an, 85 urte.
Concepcion Iturralde Olaetxea, Zi-
gakoa, otsailaren 15ean, 99 urte.
Juliana IndaGoñi, Sunbillakoa, otsai-
laren 17an, 102 urte.

Unai IrisarriMugika,Etxalarkoa,otsai-
laren 4an.
Andoni Rey Hurtado, Doneztebekoa,
otsailaren 8an.
IdoiaPikabeaSansiñena, Lesakakoa,
urtarrilaren 27an.
Aizpea Terreros Altzugarai, Lesaka-
koa, otsailaren 4an.
Juel Igoa Ansalas, Etxalarkoa, urta-
rrilaren 28an.
Kattalin Ordoki Hualde, Arantzakoa,
otsailaren 1ean.
Eikhem Cabanel Ibargarai, Sarakoa,
otsailaren 2an.
Nahia Zubiri Loiarte, Goizuetakoa,
otsailaren 14an.
Laiene Zubiri Loiarte, Goizuetakoa,
otsailaren 14an.

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

EZKONTZAK

SORTZEAK

FerminMiguelJorajuriaMartinezeta
Maria Dolores Garcia Lasheras, Do-
neztebeetaValentziakoa,Donezteben
otsailaren 14an.
JonAntzizar Ibarraeta Izaskun Inbu-
luzketa Iturburua, Sunbilla etaElizon-
dokoa, otsailaren 5ean Sunbillan.

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

.

Natividad
ECHEVERRIA ZOZAYA

Zozaian, ilbeltzaren 1ean
Amatxo… Eskertu nahi datzugu

Zu gure ama izana,
Etxeko lanaren zama

Zuk hartu izana.
Ttikitan, gaztetan, heldutan

Zu ondoan izana.
Elkarri laguntzen, barkatzen,

erakutsi izana.
Egunero, aldiero, beti…

Antxoneko zutabe izana.
Esker mile amatxo!!

ZURE SEME-ALABAK

Pakita
SANZBERRO ELIZALDE

IV. URTEURRENA
Etxalarren, 2012ko otsailaren 23an

Betirako gure bihotzetan

BERE FAMILIA
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A. AROTZENA | DONEZTEBE
2003ko martxoaren

1ean egin zuen debuta
OlazarrekEuskalen.On-
gi gogoan duenez, La-
rrearekin batera 35-29
irabazi zien Uterga eta
berekin batera debuta-
tuzuenMigelMariUrru-
tia saldiastarrari. Ge-
roztik, binakako bi final
jokatu ditu Koteto Ez-
kurra osabarekin bate-
ra,bainabiakgalduegin
ditu: «LehenbizikoaZe-
berio II eta Auzmen-
diren kontra galdu ge-
nuenetabigarrenaUrri-
za eta Barrenetxea
IV.aren kontra. Bien ar-
tean urte batzuk pasa-
tuziren», aipatuduOla-
zarrek. Beharbada ho-
riek dira kirol arlokobe-
reoroitzapenikonenak,
baina, txapeletik hain
hurbil egon eta ezin ira-
bazi, aldibereanhorida
gelditu zaion aran-
tzatxoa.«Bertze txapel-
keta ttikiagobatzuk ira-
baziditut,Sagardoaren
Txapelketa…bainape-
na da ofiziala ez lortu
izana», dio.
Doneztebeko lau

erremontelarik jokatu
dute Olazarren agurre-
ko partidan, nahiz eta
hasiera batean, afizio-
natutik hasita bere ibil-
bide beretsua egin du-
en Agirrezabalarekin
aritzekoazen. «Horiezi-
nezkoa izandaetaazke-
nean Doneztebeko lau
erremontelari aritu ga-
ra eta hori ere aski be-
rezia da. Larunbateko

despedidan nere fami-
liaeta lagunguztiak izan
dira, momentu hunki-
garria izan da. Partida-
renondotikherrianafal-
du dugu», onartu digu
Olazarrek.

13 URTE
PROFESIONALETAN
Profesional mundu-

anemanduen13urteo-
tan, dudarik gabe, egin
dituenbetirako lagune-
kin gelditzen da: «La-
gun aunitz eginda ba-
noa, eta bizi izan ditu-
dan momentu onak

kontaezinakdira. Zora-
garria izan da, hainbat
gauzaonaportatudizki-
dan hainbertze jende
ezagutu izana. Nik de-
butatu nuen garaian
bertze sei erremontela-
ri hasi ziren, Ion, Agirre-
zabala,Urrutia…etaho-
riekin ez ezik, bertze
erremotelari aunitzekin
harreman handia izan
dut».
Aunitzetan galdetu

diote Koteto Ezkurra
handiaren iloba izateak
mesede edo kalte egin
dion. Olazarren errane-

tan, «beti zaila da Ko-
teto bezalako mito ba-
ten iloba izatea, baina
nire kasuan positiboa
izan da, beti aunitz la-
gundu dit eta aholku
onak eman dizkit». Ho-
rren erakusgarri, agu-
rraren partida bukatuta
emandako besarkada.
Erremonteak azken

urteetan bizi izan ditu-
en gorabeherak eta ur-
te zailak ere hurbiletik
ezagutuditu. «Zorionez
unerik txarrenak pasa-
tu ziren –dio Donezte-
beko erremontelariak–
Galarreta eta Euskal i-
txiereeginzituzten,bai-
na norabidea zuzendu
ahal izan da. Beharba-
dahoridaaldaketahan-
diena,orainbakarrikGa-
larretan jokatzendugu-
la eta ez Euskalen. Le-
hen partida gehiago jo-
katzenzirenetakoadroa
zabalagoa zen. Horrela
atseginagoa zen, beti
pilotaleku berean joka-
tzea ez baita onena.
Bertze aldaketa bat ere
somatu dut: lehen hie-
rarkiagarbibat zegoen,
gaur egun hain argi ez
dena… Kategoriak a-
rras definituak zeuden,
estelarrak jokatzen zi-
tuzten figurak zeuden
etabertzetik, lehenbizi-
ko eta laugarren parti-
dak jokatzen genitue-
nak geunden… Gaur
egunezdahalaetapun-
ta-puntanezgaudenak
ere aukera gehiago di-
tugu izarrekinbatera jo-
katzeko».

ARGAZKI:A: MAIALEN ANDRES
Patxi Olazarrek azken partida jokatu du erremontelari profesional moduan.

Erremontelari profesional moduan bere
azken partida jokatu du Patxi Olazar donez-
tebarrak otsailaren 13an. Xanti Utergarekin
bikote eginez, Koteto Ezkurra osabaren eta

Joxe Etxeberria III.ren kontra aritu da. Baita
irabazi ere, 30-40. Beraz, herriko bertze hiru
erremontelarirekin jokatuko duen partida
nagusiarekin erran du adio Olazarrek.

Gainera, enpresaren, lankide izan dituenen,
lagunen eta familiaren opariak ere jaso
zituen, baita Elena Zabala Ezkurra lehengu-
sinak dantzatutako Aurreskua ere.

Patxi OLAZAR | Azken partida jokatu du erremontelari profesional moduan

«Erremonteak gauza aunitz eman
dizkit, betirako lagunak batez ere»

HIERARKIA LAUSOAGOA
«Lehen kategoriak
arras definituak
zeuden, batetik
estelarrak jokatzen
zituzten figurak
zeuden eta bertzetik,
lehenbiziko eta
laugarren partidak
jokatzen genituenak.
Gaur egun ez da hala
eta puntu-puntan ez
gaudenak ere
badugu izarrekin
batera jokatzeko
aukera gehiago».
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Herriko lau
taldek
jokatzekoak
zituzten
finalerdiak
larunbatean

TTIPI-TTAPA
Baztan-Errekako16.

Paxakatxapelketanpar-
te hartu duten hameka
taldeetatiksei Iruritako-
ak ziren eta horietatik
lauk jokatzekoak zi-
tuzten finalerdiak joan

den l a runba tean :
Lehenbizikoan IruritaB
(Gorka Urtasun, Karlos
Goikoetxea eta Jon
Sansiñena)eta IruritaF
(Joseba Urtasun, Patxi
Barberena eta Miguel
Angel Iñarrea) izan dira

aurrezaurre;bigarrene-
an, Irurita C (Guillermo
Etxenike, Iñaki Etxandi
etaMitxel Etxenike) eta
Irurita D (Oskar Urru-
tia, Egoitz Prim eta Ja-
gobaRamos) aritu dira.
Finalerdietako ira-

bazleek jokatuko dute
finala otsailaren 27an,
larunbatean 18:00etan
Aranabian.Ordubete le-
henagohirugarrenpos-
tua lortzeko lehia joka-
tukodute galtzen dute-
nek.

Donato
Larretxea eta
Iker Vicenteren
arteko desafioa
izanen da eta
Patxi Astibiak
oinbikoa
moztuko du 73
urterekin

TTIPI-TTAPA
Ramon Latasa aiz-

kolari handia izandakoa
oraindik gogoan dau-
katela erakutsi nahi du-
teSunbillakoek.2002tik
honaturteroRamonLa-
tasaSariaantolatzenda
Sunbillan. Horrez gain,
2007an inauguratutako
herrikoplazaberriakRa-
mon Latasa plaza ize-

na du. Bertan aizkolari
handi honen eskultura
bat paratua dute. His-
toriako aizkolari hobe-
renetako bat izan zen
eta 1991ko otsailaren
25ean hil zen.
Oraingoan, omenal-

diberezibateskaini na-
hidioteSunbillakoekLa-
tasari bere heriotzaren
25.urteurrenean.Horre-
tarako, jaialdi dotorea
antolatu dute sunbil-
darrek. Martxoaren6an
izangoda Sunbillan.Le-
henengo,11:00etanbe-
reoroimenezmeza izan-
go da eta segidan, aiz-
kora probak.
Eguraldiak laguntzen

badu saioa Ramon La-
tasa plazan izanen da
eta euria eginen balu,
udal pilotalekuan.
Hasteko, Latasaren

garaiko aizkolari han-
dienetakobataritukoda
aizkoran; Patxi Astibia
(73urte),etaoinbikoen-
borbatmoztukodu.On-
doren, aizkora desafio
berezia jokatuko dute
Donato Larretxea aiz-
kolari beteranoak eta
Iker Vicente aizkolari
gazteak. Donato La-
rretxeak, aizkoran era-
biltzendirenneurri guz-
tietakoenborrakmoztu
beharkoditu,denetara,
zazpi enbor; kanakoa
(108 ontza), 80 ontza-
koa, oinbikoa (72 on-
tza), (60 ontzakoa), ka-
na-erdikoa (54 ontza),
45 ontzakoa, eta oine-
koa (36 ontza). Orain-
dik inork ez du egin ho-
rrelako lanik plaza ba-
tean.
IkerVicentek, berriz,

16 kana-erdiko ebaki
beharko ditu.
Aizkolaribakoitzakbi

laguntzaile izanen ditu
ondoan: erakuslea eta
botileroa.Bakoitzakbe-
re enborrak plazaratu-
ko dituzte, eta bi aizko-
larienasmoaenboronak

eramatea da plazara.
Biekereomenaldiaegin
nahidioteRamonLata-
sari, marka handi bat
eginez.
Jaialdia ikusteko,

gainera, ez da sarrera-
rik ordaindu behar iza-
nen.

HERRI KIROLA � MARTXOAREN 6AN SUNBILLAN

Ramon Latasa
omenduko dute hil zela
25 urte bete direnean

PILOTA � OTSAILAREN 27AN IRURITAKO ARANABIAN

Paxaka
txapelketaren
finala iruritarrek
jokatuko dute

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Iruritan jokatuko dira larunbatean finala eta hirugarren posturako lehia.

ARGAZKIA: KUTXA FOTOTECA
Ramon Latasa Doneztebeko Bear-Zanan.
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Erakusketak
ELIZONDO
‘Emakumeak
Afganistan’ argazkiak
Otsailaren 29tik
martxoaren 10era
Arizkunenean 17:00-
etatik 20:00etara astez.

Ikastaroak
LESAKA
Eskola eta jangeletako
lehen sorospenaz
Otsailaren 27an Ha-
rriondoa Kultur Etxean.
Izen-ematea otsailaren
25a baino lehen.

BERA
Zoru pelbikoari buruz
Martxoaren 5ean Be-
ralandetan 17:00etan.

Erorketak prebenitzeko
Martxoaren 9an Jubi-
lotekan, denei irekia.
Izen ematea, norbera-
ren osasun zentroan.

BAZTAN
Hezkidetza tailerrak
Martxoaren 3, 10 eta
17an Lekarozko insti-
tutuan etamartxoaren
14an Elizondoko Lan-
bide Eskolan.

ARANO
Eskulanak umeekin
Martxoaren 12an
10:00etan.

Hitzaldiak
ELIZONDO
Hassana Aalia aktibista
hizlari
Otsailaren 26an Ariz-
kunenean 19:30ean.

‘Berdintasuna kirolean:
lorpenak eta erronkak’
Martxoaren 2an Ain-
hoa Azurmendirekin,
Arizkunenean (19:30).

Ametsen liburuaz
Martxoaren 4an Jokin
Urain preso eta ihesla-
rien ahotsa biltzen du-
en liburuaz, 19:30ean
Arizkunenean.

BERA
UEUren eskutik
Otsailaren 26an Esti-
txu Fernandezekin No-
la bizi nahi dut? Labia-
ga Ikastolan.

ERRATZU
Jakoba Errekondo
Otsailaren 27an
11:30ean Etxeleberte-
ko Txokoa Elkartean.

DONEZTEBE
Polisarioko gudari ohi
sahararrarekin
solasean
Otsailaren 27an
19:00etan zineman.

AMAIUR
Kontzentrazio
partzelarioari buruz
Martxoaren 5ean
11:00etan Otsondo el-
kartean. Mikel Imaz
Nafarroako Gobernuko
kontzentrazio partzela-
rioko zerbitzu burua
eta Jon Telletxea eta
Alejandro Saldias bein-
tza-labaiendarrak.

Ipuin-kontalariak
BERA
Amaia Elizagoienekin
Martxoaren 4an Herri
Liburutegian 17:30ean.

Antzerkia
IRURITA
‘Zergatik Jamil?’
Otsailaren 28an Gizar-
te Bilgunean (19:00).

‘Futbolariak eta
printzesak’ antzezlana
Martxoaren 16an
LHko 4. eta 5. mailako
ikasleentzat Gizarte
Bilgunean, 11:00etan.

DONEZTEBE
Bakarrizketa emanaldia
Martxoaren 8an Herri-
ko Ostatuan (19:00).

BERA
‘Susanaren iraultza’
Martxoaren 11n Kata-
kun, 20:30ean.

Filmak
BERA
‘Neskatoak’
dokumentala
Martxoaren 6an Kultur
Etxean, 19:00etan.

LEITZA
‘Papá o mamá’
Martxoaren 6an
19:30ean, zineman.

‘3 corazones’
Martxoaren 13an
19:30ean, zineman.

DONEZTEBE
‘Coria y el mar’
Otsailaren 27an,
19:00etan zinean.

Bi film ikusgai
Otsailaren 28an Atra-
pa la bandera (16:30)
eta El bar coyote
(18:30).

Bertsolaritza
LEITZA
Bardoak-en barne
Otsailaren 26an Lei-
tzako Atekaberts eta
Lesakako Unibertso-
lariak Atekabeltzen.

ERRATZU
Bertso-afaria
Otsailaren 27an Julio
Soto, Andoni Egaña

››
ERRATZU/BERA | 2016.02-2016.03
Bertako Haziaren Eguna
Erratzun eta Beran

Haziaren Egunaren lehenbiziko
saioa Erratzun hilaren 27an egi-
nendaetabigarrenaBeranmar-
txoaren5ean.Hazientrukaketak,
hitzaldiak... antolatu dituzte.

Ospakizunak

ELIZONDO/DONEZTEBE | 2016.02.26/27
Saharako Errepublika Arabiar
Demokratikoa gogoan ekitaldiak

Saharako Errepublika Arabiar
Demokratikoaren urteurrenean,
sentsibilizazio jardunaldiak an-
tolatu dituzte Elizondon eta Do-
nezteben.

Jardunaldiak

ESKUALDEA | 2016.02-2016.03
Bardoak Nafarroako taldekako
txapelketako saioak eskualdean

Bigarren fasean sartu da Bar-
doaktxapelketaetamartxoaren
5era arte jokatzekoak diren sei
saioetatikhirueskualdeaneginen
dira: Leitza, Igantzi eta Beran.

Bertsoak

otsailak 25 - martxoak 11

PROPOSAMENA
ESKUALDEA
Emakumeen Nazioarteko
Eguna

Martxoaren 8a Emaku-
meen Nazioarteko Egu-
na da eta horren harira,
aurten ere ekitaldi saila
antolatudituztegurees-
kualdean:hitzaldiak,an-
tzerkiak, tailerrak, afari-
ak,elkarretaratzeak,do-
kumental emanaldiak...
Horiezgain,aurtenzazpi-
garren aldiz mendi ate-
raldia ere antolatu dute
Bortzirietako emaku-
mezkoek, martxoaren
13an. Aldi honetan Be-
ran eginen dute.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58
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eta Iker Zubeldiarekin,
21:00etan Etxeleberte-
ko Txokoa Elkartean.

IGANTZI
Bardoak-en barne
Martxoaren 4an Lesa-
kako Unibertsolariak
eta Leitzako Ateka-
berts Biltoki Elkartean,
19:30ean.

BERA
Bardoak-en barne
Martxoaren 5ean Be-
rako Larungo Antenak
eta Etxarri Aranazko
Einnekin, Katakun
21:00etan.

Bertso bazkaria
Martxoaren 12an
Onintza Enbeita eta
Nerea Elustondorekin,
Zalain jatetxean.

ORONOZ MUGAIRI
Bertso-afaria
Martxoaren 5ean Julio
Soto eta Jon Maiarekin
Pierresenea jatetxean.

URDAZUBI
Bertso-bazkaria
Martxoaren 5ean Julio
Soto eta Julen Zelaie-
tarekin, 14:00etan, Ni-
kolaurenea jatetxean.

ELIZONDO
Bertso saio musikatua
Martxoaren 6an, Alaia
Martin, Oihana Iguaran,
Ane Labaka eta Amaia
Agirre kantuan eta Ain-
hoa Aranburu aurkezle,
Arizkunenean (19:00).

Ospakizunak
ERRATZU
Bertako haziaren eguna
Otsailaren 27an.

BERA
Hazien eguna
Martxoaren 5ean.

Dantzak
LEITZA
Aurrerako dantzariak
Korrontzi dantzan
Martxoaren 19an Ki-
roldegian, 20:00etan.

Euskal mitologiaren ikuspegi orokor bat plaza-
ratzea dawebgune honen helburua. Euskalmi-

tologiarenezaugarriak, jainkoetapertsonaiak,eleza-
harrak... aurkituko dituzte bisitariek. Joxe Miel Ba-
randiaran etnologo jakintsuak euskal mitologiaren
inguruko testigantzak jasotzeko egindako lana ba-
liatu dute, batez ere, bildumatxo hau osatzerako
orduan, bai pertsonaien ezaugarriak eta elezaha-
rrak aipatzerakoan, eta baita, irudiak egiterakoan
ere. Euskal Herriko mapa mitologikoa ere bertan
ikus liteke, hainbat leze, mendi eta txoko berezi ja-
soaz.

Elaudi taldea zenetik etorriak, Mirentxu Agerre
eta Pantxix eta Marie Bidart hirukoteak osa-

tzen du Behi Bideko Andere Xuriak (BBAX) talde
berria. Bere lehen diskoan, Gure etxen badiran
herri kantak bildu dituzte baina bere moldera.
Formula akustikoa baliatu dute eta kantuak pan-
dero, sahetseko flauta, gitara eta cavaquinhoa-
rekin uztartzen dituzte. Errepertorioa, Marie Bi-
darten tesia lanerako artxiboetatik abiatu zen.
Emeki emeki euskal kantutegiko zonbeit kantu
xaharren ber orkestratzen ibili dira, batzuk kasik
ahantziak, batzuk beti modan daudenak.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

ZTK diskoak, 2016

Gure etxen badira...

Musika

BEHI BIDEKO
ANDERE XURIAK

Euskal mitologiaren
ataria

Internet

WWW.AMAROA.COM

Izebari bisita ospitalera. Familiako kontu zaha-rrak eta herdoilduak; zulagarriak. Tartean eta
halabeharrez, narrazioa poesiarekin josiko da,
oraina iraganarekin saretzen den bezala eta zen-
tzumenak pasioarekin. Baina zer gertatu da Mai-
derren nobelan Idoiaren ilustrazioak txertatu di-
tugunean? Nobela desnobela egin dela eta au-
to argitalpena hegaka abiatu dela. Idazlearen le-
hen liburua 16 urtetik gorakoei zuzendua dago.

Autoedizioa 2015

Bihotzero

Liburua

AGIRRE, MAIDER

Kontzertuak
SARA
Tumatxak taldea
Otsailaren 27an Lu-
berri gelan, 19:00etan.

LESAKA
Arozenatarren ttun-
ttuna, txistu emanaldia
Otsailaren 27an Herri-
ko Etxean, 20:00etan.

BERA
Klarinete topaketa
Martxoaren 5ean Kul-
tur Etxean 12:00etan.

IRURITA
Baztango haur
kantarien V. topaketa
Martxoaren 5ean,
18:30ean Parrokian.

DONEZTEBE
Mendi Abesbatza
Martxoaren 11n Herri-
ko Ostatuan.

Ikuskizunak
DONEZTEBE
Ene-kantak: Baietz
dantzan hasi!
Martxoaren 13an ki-
roldegian, 17:00etan.

Azokak
SARA
Selauru hustea
Martxoaren 6an kirol-
degian.

Mendi ateraldiak
BAZTAN
Mendigoizaleen
ateraldiak
Otsailaren 28an Leka-
roztik Unbotora (08:00).

Martxoaren 5ean
Astigarragara (07:00).

DONEZTEBE
Xabierraldira ateraldia
Martxoaren 12an
autobusa Iruñeara.

Ekitaldi gehiagoren
berri izateko, begiratu:

erran.eus
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GARAJELOKALAK
errentan emateko

LESAKA edo inguruan
arte eta artisautza taile-
rra montatzeko bajera
edo lokal bila alokairuan
hartzeko.Handixamarra
badahobe.�645013213.

LURRAK
salgai

ARANTZA.Lureremuak
salgai, Emizarreta, Bor-
dalarreaetaEgibeltzapa-
rajeetan.Katastrokoda-
tuen, tipologienetaaza-
leraren inguruko infor-
mazio gehiago: albis-
mendi@gmail.com.

ZERBITZUAK
denetarik

Arreta. Jaiotza edo erli-
jio irudiakzaharberritzen
ditut. �647 293044.

ZERBITZUAK
zurginak

ZERBITZUAK
psikoanalistak

DONEZTEBE. 120m2ko
pisua eta 49 m2ko ga-
rajea salgai. Pisu argi-
tsua,3 logela,2komun,
sukaldea, eta egongo-
ela handia. Oso argi-
tsua. Berogailua lurre-
ko sua eta gasarekin.
Bizitzerasartzekoprest.
�676 965394.
BERA. 80 m2ko pisua
salgai. Lehenengo so-
lairuan, erdigunean ko-
katua, Alzate karrikatik
hurbil. Guztiz berritua
dago, sukaldea estrei-
natu gabe. Berogailua
eta isolamendu ona di-
tu. Komunitateko gas-
tu gutxi ditu, atezaina-
rekin. Prezioa 140.000
euro. �608 777926
ELIZONDO. Pisua sal-
gai,90m2koazalerakoa,
1. solairuan. Hall, 2 lo-
gela,2bainugela,egon-
gela haundia, sukalde
ederraetaekipatua.Bal-
koiaeta15m2kosabaia.
Kalefakzioa berritua
(gas naturala eta kon-

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

LESAKA edo inguruan
etxebizitzaerrentanhar-
tunahida.�642993776.

Bortzirietanbaserriedo
bordabaterrentanhar-
tuko nuke, 2 hektarea
inguruko lur eremuare-
kin.�655 028593
Baztan eta inguruan
errentan hartzeko pisu
bila nabil. Altzaririk ga-
be baldin badago ere
berdin hartuko nuke.
�646 330956.

ETXEBIZITZAK
konpartituak

Elizondonbizigaren24
urteko bi irakasle gara
eta libre daukagun lo-
gela alokatzeko pisuki-
debilagabiltza.Prezioa
200eurohileangastuak
barne. �689 765896.

dentsaziozko galdara
berria). Pisu azpian ga-
rajea edukitzeko auke-
ra. Toki lasaia eta erdi-
gunetik3minutura (Pau-
larenazonaldean). Inte-
resatuei argazkiak igo-
rriko dizkiet. Deitu lasai
konpromisorik gabe.
�609 004983.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

BERA. Agerra auzoan
pisua errentan eman
nahi da. 3 logela, 2 bai-
nugela, egongela han-
dia, 2 balkoi, igogailua
etaberogailuaditu.Dei-
tu15:00etatikaitzinera.
�628 512905.

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI.
Pisua salgai, 90 m2ko
azalerakoa. Etxe mo-
bleztatua, berogailua,
igogailua eta trastele-
kuarekin.3 logela,egon-
gela, sukaldea eta bai-
nugela ditu. 90.000 eu-
ro negoziagarriak. Eta
60 m2ko bajera ere sal-
gai 15.000 eurotan.
�948 585036.

ELIZONDO.Akullegika-
rrikan 2 logelako pisua
salgai. Prezioa: 63.000
euro. �646 774117.
LESAKA.Berritutakopi-
sua salgai Albistur kale-
an. 75m2ko azalera du
eta bizitzera sartzeko
prestdago.Mobleztatu-
ta, bi logela, bi komun,
sala eta sukalde berria
ditu. Oso eguzkitsua da
eta bista ederrak ditu.
110.000 euro. �688
861267.

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

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZEKO 10€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 12€

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): 36 €

Zerri gizena
0,955 € kiloa.

Zerramak:
0,540 € Kg/bizirik.

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 4,16
1.koa 3,93
2.koa 3,75
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,24
1.koa 3,97
2.koa 3,80

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretzemestizoak:
urruxak 160,00
idixkoak 228,00

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00
idixkoak 180,00
Zaldikoak:€/k
Sortuberriak: 3,03/3,13
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 6,00/7,00
8-10 kilokoak: 5,50/5,80

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(otsailaren 5etik 12ra bitarteko prezioak)



MERKATU TTIKIA | 41
ttipi-ttapa | 656 zk.

2016.02.25

Gerezi egurrarekin
egindakomahaiboro-
bila eta 6 aulki salgai.
Mahaiabimetro luzear-
te luzatudaiteke. Arront
egoeraonean.Prezione-
goz iagar r i a . � 606
735669.

Oso egoera onean da-
goen esne tankea sal-
gai, hapy markakoa da
eta550litrokokapazida-
dea duena. � 638
332556.
Tailatutako egurrezko
bi kutxa salgai. Oso
egoeraonean. 1,45me-
trokoluzera,50zentime-
troko zabalera eta 80
zentimetrokoaltueradu-
te. Bakoitzak 600 euro.
�655 918483.

Ohatze litera salgai.
Haur edo gazteendako
3 ohatze ditu. Bi ateko
armairua erebai. Egoe-

ra onean. Merkea: 260
euro. �609 004983.
Insa special track tako-
dungurpilaksalgai,100
KM bakarrik eginak.
235/70/R16. 280 euro.
�Whatsappa: 646
308354.

DENETARIK
erosi

Erremolkea erosi nahi
nuke, bobinak erama-
tekoabalitz hobe. 2000
eta 2004 urte artekoa.
�642 993776.

DENETARIK
bertzelakoak

LESAKA.Goizargiarro-
pa dendan galtza-ba-
rrenak hartzen ditugu,
nahizetabertanerosiak
ez izan. Mairu jantziak
ereegitendira.Etorrieta
kontsultatu itzazu au-
kera desberdink. �616
520768.

DENETARIK
galdu/aurkituak

Tekel arrazako zaku-
rra faltada,kolorebeltz-
marroia du. Azkenekoz
urtarrilaren 17an ikusi
zuten Irisarrikosarreran.
�653 122074.

ZERBITZUAK
klase partikularrak

Ingeleseko eta txinera-
ko klaseak ematen di-
tugu Beran, Agerra au-
zoan.40eurohilabetea.
Irakasle titulatuak eta
atzerrian ibiliak. �600
309807.

LANA
eskariak

BeraedoLesaka ingu-
ruanemakumeaeskain-
tzen da etxeko lanak
egin, adineko jendea
zaindu, bulegoak gar-
bitu... �948 630914/
�678 903294.
Hainbat sektoretan
esperientzia duen gi-
zonezkoa lan bila da-
bil. Gehienbat eraikun-
tzaarloan,pinturan,zur-
gin lanetaneta lorezain-
tzanaritua.Orain lanbi-
la dabil edozein sekto-
retan lan egiteko: gar-
bitze lanetan, eraikun-
tzan,pinturan, lorezain-
tzan... �616 368 222.
Adinekopertsonakzain-
tzen esperientzia dau-
kan emakumea, lan bi-
la internamoduanadi-
neko pertsonak edo-
ta haurrak zaintzeko.
�644 866609.

LANA
eskaintzak

On-line lanean aritze-
ko,zerbitzariak,komer-
tzialak, autonomoak
edo bertzelako langile-
ak behar dira. �699
382673.
URDAZUBI.Burkaitzea
jatetxeansukaldaripro-
fesionala behar da, es-
perientziaduenaetaba-
tez ere postreetarako
eskua duena. �675
939036.
Irakasle bat behar da
klase partikularrak
emateko,DBHko4.mai-
lako ikasle bati. �605
811507.
ITUREN. Euskal dan-

tzakerakusteko irakas-
lea behar da hiru talde-
ri,40 ikasle ingururi, kla-
seakemateko. Interesa
dutenek deitu telefono
honetara �646298568.
ZUGARRAMURDI.Ka-
ttalin jatetxeanzerbitza-
ria behar da, frantses
pixka bat dakiena eta
esperientzia duena.
10:00etatik 18:00etara
l an eg i t eko . � 948
599009/�948 599146.
ZUGARRAMURDI.
Zerbitzariabehardaos-
tatubatean lanegiteko.
Egunez aritzeko astez
edoasteburuetan. Inte-
resatuekdeitu10:00eta-
tik16:30era,Anabeledo
Elenaz galdetu. �948
599022.
DONAMARIA. Dona-
mariako Bentan egun
osoan lanegitekozerbi-
tzaria behar da, lan egi-
tekogogoaduena.�948
45070radeituedoidatzi:
info@donamariako.com.
IBARDIN. Benta Mige-
lenesperientziapixkabat
duen sukaldari-lagun-
tzailea behar da. �948
631394.

MOTORRAK
salgai

SeatLeonFRautoasal-
gai, HXS matrikula,

2014ko ekainekoa. 150
zaldi. �679 828780.
Peugeot406 TurboDie-
sel Coupe autoa salgai.
121.700kilometro.�948
393041.

MOTORRAK
tailerrak

ANIMALIAK
salgai

Zerri bat salgai. 140ki-
lo ingurukoa. �669
686626.
OIZ. Ahari muturgorria
salgai. �606 019337.
Samenarrazakobisita-
rakoantxumeaketaLi-
musinaarrazakobigan-
txak sa lga i . � 686
927911.

DENETARIK
salgai

Akaziazko piketeak
salgai. �667 885749.
Sei altzairuzko frega-
dera salgai, haundiak,
1,5 metro luze, forma
borobildunarekin. �948
585036.
ORONOZ. Egurra xe-
hetuasalgai. Pagoaeta
haritza. Etxera erama-
nen da. �676 242520.
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Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€ Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,42€ko 10 edo
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urtebetetzeak
Argazki soila: 5€; bikoitza: 10€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,42€ko 12 edo 24 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 5 edo 10 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

Doneztebeko
MIKEL BELARRA

ZUBIETAk hiru
urte beteko ditu
martxoaren 7an.
Zorionak aitatxo
eta amatxoren
partetik. Muxu
handi bat txikitxo.

Berako IRENEk
martxoaren 6an
urteak beteko
ditu. Aunitz urtez
Sunbillako familia
eta etxekoen par-
tetik. Zein abudo
pasatzen den
denbora. Muxuak.

OIHANA DOMEÑO

ZOZAIAk 7 urte
bete ditu
otsailaren 23an.
Aunitz urtez
Urrozko familia-
ren partetik!
Muxu asko.

IRATXE LOIARTE
PETRIKORENA

igantziarrak otsai-
laren 19an 12 ur-
te bete ditu. Zo-
rionak etxekoen
partetik. Musuak
eta segi horrela,
aunitz ikasten.

Sunbillako EKIÑE BERTIZ ARIZTEGI,
zorionak otsailaren 23an 7 urte
bete dituzulakoz! Muxu handi eta
potolo bat Sunbillako eta Etxalarko
familiaren partetik baina bereziki,
Jone ahizpa eta Joanes, Urki eta
Haritz lehengusuen partetik!

Legasako NAIARA MENDIBURU

ANDRESENAk 9 urte beteko ditu
otsailaren 27an. Muxu potolo bat
Legasako familaren partetik. Ongi
pasa eta disfrutatu zure eguna!

MAIALEN eta IRATI ORUBE URIA

ahizpek lau urte beteko dituzte
datorren martxoaren 7an. Muxu
hagitz haundi bat familia guziaren
partetik, eta batez ere Jone ahiz-
pa nagusiaren partetik. Prestatu
pastel goxo-goxoa denontzat.
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