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LEITZA ➜ 28
Ekitaldi ugari eta anitzak 
Ateka Astearen baitan

 2017ko martxoaren 23a  |  XXXVII. urtea  |  682. zenbakia erran.eus
LESAKA ➜ 12
Haur kantarien jaialdia 
martxoaren 25ean

SUNBILLA ➜ 17 
Asteburu kulturala 
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‘Irakurri, gozatu eta oparitu’ 
Malerrekan eta Leitzaldean

Irriaren indarra

Haurren %2ari eragiten dio minbiziak eta urtero 14 kasu diag-
nostikatzen dira Nafarroan. Kolpe haundia da albistea jasotzea, 
eta egun batetik bertzera borrokari eman behar diote hasiera. 
Minbizia bertatik-bertara bizi duten bi familiekin bildu da TTI-
PI-TTAPA, 10 urte dituen Elgorriagako Maitane Mariezkurrena 
Migeltorena eta 8 urteko Elizondoko Naroa Etxaide Ballarenaren 

familiarekin, hain zuzen. Aitortu digutenez, gogorra izan da bidea, 
baina zorionez, gainditu dute gaixotasuna. Bi familiak ADANO 
Minbizia duten Haurren Aldeko Nafarroako Elkarteko kideak dira 
eta horren bitartez, joan den urtean egindako Navidad Adano fi lm 
laburrean agertu ziren Maitane eta Naroa, argazkian beraiekin 
batera ageri den Elenarekin batera.

ERREPORTAJEA ➜ 3-5

ESKUALDEA ➜  10

Erabaki askeko 
1,4 milioi euro 
udal eta 
kontzejuentzat 
Nafarroako Gober-
nuak 2017tik 2019ra 
bitartean banatuko 
ditu, eta bakoitzak 
erabakiko du zerta-
rako bideratuko duen 
diru hori.

Hemen da Korrika!
Batzuk lelopean martxoaren 30ean 

hasiko da aurten 20. edizioa beteko 
duen Korrika eta apirilaren 9ra 

bitarte, Euskal Herriko zazpi 
herrialdeetan barna 2.535 kilome-
tro eginen ditu euskararen aldeko 

lasterketa haundiak. Apirilaren 3an 
pasako da Korrika gure eskualdetik: 

gauerdian Sara aldetik eta 
arratsalde eta gauean Baztan eta 

Malerrekatik. 
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Eneritz IRAOLA
«Ez dakigu zeinen in-

dartsuakgaren, indartsu
izateasuertatzenzaigun
arte»diote NavidadAda-
no film laburrean. Eta
MaitaneetaNaroarengu-
rasoek ere hala azaldu
dute:«beharradagoene-
an, ezdagoen tokitik ere
ateratzen da indarra».

Eritasunak haurren
%2ari eragiten dio eta
kopurua hain ttikia iza-
nik «ez zaizu burutik pa-
satzen».Horregatik,hau-
rrak zer zuen erran zie-
tenean erabateko harri-
dura sentitu zutela dio-

tebifamiliek«gordin-gor-
dineanerratendizute.Or-
duraartezurekezkahan-
dienahaurraagianingre-
satu eginen dutela da,
pare bat egunez bertan
egon beharko duela».
Minbizia aipatutakoan,
ordea, «gurpila gelditu
egiten da. Aste betez,
munduagelditzendaeta
gero pixkanaka bueltan
zatoz. Datorrenaz jabe-
tu, hurbilekoei kontatu...
eta aitzinera egin».

Diagnostikoajakinda-
koan,guztizzehaztuada-
goenprotokolobati ema-
ten diote hasiera «pau-

soguztiakzehaztutadau-
deetahorrekezdizuau-
kerarik ematen pentsa-
tzeko. Gustatu edo ez,
horidaeginbeharrekoa».
Kimioa, radioa, ebakun-
tza.... gogorra izan da
orain arte egin duten bi-
deabainabaiNaroaketa
baita Maitanek ere, al-
biste onak jaso dituzte
berriki «gorputzean ze-
lula txarrik ez dagoela

erran digute eta oso po-
zik gaude».

Hilabete hauek «in-
tentsoak» izan dira, bai-
na,tartean,momentugo-
zoakerebizi izandituzte
«ospitaleko bosgarren
solairuanegunekoegoi-
tza bat dago eta bertan
elkartzen gara haurrak,
gurasoak,medikuak,eri-
zainak... familiamoduko
batosatuduguguztiok».

ADANOko boluntarioen
lanaereazpimarratudu-
te «lehenbizikomomen-
tutik ondoan daude, ba-
besa ematen dizute, la-
guntza...»etahaurreiere
badakite ilusioa pizten
«Eguberrietan bisitak,
jaialdiak, film laburrean
parte hartzeko aukera...
Egunerokoa ahazten la-
guntzen dieten energia
dosiak dira».

GIZARTEA � HAURREN MINBIZIA

Gorputz
ttikian
gerlari
handiak
Haurren %2ari eragiten dio
minbiziak

ARGAZKIA: OSCAR J.BARROSO
Navidad Adano film laburrean parte hartu dute Naroa eta Maitanek.

Minbizia entzundakoan nekez datorkigu burura
haur baten irudia, baina urtero 14 kasu berri diag-
nostikatzen dira Nafarroan. Eritasunak isilean egi-
ten du lana eta ezustean jasotzen da albistea;
egun batetik bertzera borrokari hasiera emanaz.
Eritasun hau hurbiletik bizi duten bi familiekin
bildu da TTIPI-TTAPA eta Elizondoko Naroa Etxaide
eta Elgorriagako Maitane Mariezkurrenaren irriba-
rreek duten indarraren lekuko izan da.

BABESA

«Zuk egin behar
diozu aurre
datorkizunari
baina babestua
sentitzea garran-
tzitsua da»
Alejo ETXAIDE
Naroaren aita

ADANO ELKARTEAREN LAGUNTZA
Eri dauden haurren eta euren familien bizi-kalitatea hobetzeko helburuare-

kin sortu zen Minbizia duten Haurren Aldeko Nafarroako Elkartea. Javier
Molinak, Iruñeko Virgen del Camino ospitaleko medikuak, jarri zuen abian
eta gaur egun ospitalean bertan eskaintzen dute zerbitzua elkarteko
psikologo eta gizarte langileak. Horiekin batera, boluntarioak dira ardatza.
Astelehenetik ortziralera, goiz eta arratsaldez, ospitalera joaten dira haurrak
bisitatzera eta irteerak, jaialdiak, udako kanpaldiak... antolatzen dituzte.

2016an egindako ekintzen artean, Navidad Adano film laburra azpima-
rratu behar da. Oscar J. Barrosok zuzendutako lanean, minbizia duten
ADANO elkarteko hiru haur izan dira protagonistak, Elena eta eskualdeko
Naroa eta Maitane. Adano elkartearen web orrian ikus liteke osorik.

BABESA

«Eri dago baina
haur bat izateari
ez dio uzten,
inozentzia hori
du eta eskerrak
hala den»
Oihana MIGELTORENA
Maitaneren ama
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Bitan jodueritasunak
beraien atea «lehenbizi-
koaldia,2014koirailaren
28an izan zen. Urritik
abendura arteko tartea
gogorra izan zen baina
eboluzioa ona zela eta
haurrak tratamendua
aguantatzen zuela ikus-
tengenuenez,hobetoge-
neraman. Urte eta piku
borrokan eman ondotik,
berrizeregaixorikzegoe-
laaditzea izanzengogo-
rrena» azaldu dute Alejo
EtxaideketaRoxaBalla-
renak,Naroarenguraso-
ek.

Bortz urte zituen Na-
roak Hodking linfoma
diagnostikatu ziotenean
«berehala ikusi zuten tu-

moreaezzelaonaetatra-
tamenduarekin hasi be-
harra zegoela».

HAURRARI KONTATZEA
Haurrarekin hasmen-

tatik gaiari buruz solas
egiteko gomendatu zie-
ten: «Adanokoek liburu
bat eman ziguten eta
Naroari kontatzen joan
ginen.Hartzmedikuaren
istorioa zen. Haurren-
tzako egokiak diren hi-
tzakerabilizkontatzendi-
zu eritasun bat duela, ez
dela katarro bat bezala-
koa... gogorragoa dela
eta sendatzeko emanen
dioten medikamentuak
zelulatxarrakdesagerra-
razikodituelabainaonak
ere bai». Liburuak gerta-
tzenarizitzaionaulertzen
lagundu zion Naroari,
«gauzakgaldetzenzizki-
gun...baliagarriaizanzen

beretzat».Denaden,Ale-
jokdioezdelaerrazaala-
barekingaiazmintzatzea
«gaizki zegoenean gal-
detuizandit: ‘eritasunho-
nekin jendea hil egiten
da?’ Hori alabaren aho-
tik entzutea gogorra da.
Erantzun bat eman be-
harradiozu.Baietz eran-
tzun nion, baina aunitz
direlasendatzendirenak».
AhizpaetaanaiadituNa-
roak eta zaharrenarekin
ipuinakezzuenbalioizan:
«berakgehiago jakin na-
hi zuen».

FAMILIA GUZTIARI ERAGIN
Izan ere, ez da atzen-

du behar eritasuna Na-
roak izan arren, familia
guztiarieragitendiola«hi-
ruseme-alabaditugueta
egunerokoan aldaketak
gertatzendira.Ordurarte
guztiok beti elkarrekin
geunden.Ingresoak,me-
diku-azterketak... zirela

etaerabatelkarrekinezin
egon hori arras gogorra
izan zen niretzat» azaldu
du Roxak.

GAIXOTASUNARI AURRE
EGITEKO JARRERA

Gaixotasunari aurre
egiteko garaian gauzak
aunitzerraztudituNaroa-
ren izaerak «alaia da, bi-
zia, umore onekoa eta
haurra izan arren, gogo-
rra». Kimioa hartu ondo-
tik, bere buruari erronka
jartzen zion Naroak «ki-
mioaren eraginez belau-
netakoindarragalduegi-
tenda.Gurpildunaulkian
mugitzeko aukera ema-
ten dizute orduan, baina
berak ezetz erraten zien.
Oinez joaten zen, ahal
zuenbezala,bainaoinez.
Guri hori ikusteak inda-
rra ematen zigun».

2015eko ekainean
erran zieten guztia ongi
zegoela baina abendua-
ren 22an berriz ere gai-

xorik zegoela jakin zuten
«kolpeaizanzenguztion-
tzat». Prozesua bera ere
gogorragoa izan da bi-
garren aldi honetan «ez
zelakodenalehenbiziko-
tik ongi joan, bidetik ate-
ragabe.Tratamenduba-
tekin eta bertzearekin
saiatzen ziren baina ez
zuenhoberaegiten.Zor-
tea izan genuen, azken
aukerakfuntzionatuegin
zuelako». 2016ko iraila-
ren 5ean hartu zuten be-
rriona«denaongizegoe-
la erran ziguten. Irailaren
23anautotransplantebat
egin zioten ziurtatzeko
eta gerora egindako az-
terketa guztiek ongi da-
goeladiote.Maiatzeraar-
temedikamentuahartzen
segiko du, arriskuak eki-
diteko».Etagero,normal-
tasuneraitzultzekoauke-
ra izanen du «bi urte da-
ramatza borroka hone-
tan eta milaka plan ditu
buruan».

Bizitzeaegokituzaie-
na gogorra izan arren,
aurpegiko irribarrea ez
zaie itzaltzengaiazsolas
egiterakoan «gauza txa-
rrak burutik ezabatzen
dituzu eta onekin geldi-
tzen zara».

«Haurra ongi sentitzen
denean jostetan edo
irriz ikusten duzu,
oraina bizi dute, bihar
zer datorren berdin du»

NAROA
8 urte

(Elizondo)

«‘Ez dakit nola posible
duzun’ erran izan
digute. Ez dugu
bertze aukerarik. Ez
da aukera bat,
gogorra izan behar
duzu eta kitto».

«Horrelako zerbait bizi
ondotik, arazoak
erlatibizatzen ikasten
duzu, detaile ttikiez
gozatzen. Lehen
ikaragarria iruditzen
zitzaizun, orain ez».

ETXAIDE BALLARENA familia

ARGAZKIA: OSCAR J.BARROSO



2016kouztailaren29a
memorian iltzatua du
Oihana Migeltorenak,
Maitanerenamak.Ezzu-
ten zetorrena susma-
tzerik izan «primeran ze-
goen, jolaseanarizeneta
bat-batean mina zuela
erranez hasi zen. Ez da
erraz kexakahastenden
horietakoa.Nabaritunion
minhandiazuelaetakez-
katueginnintzen.Donez-
tebeko Osasun Etxera
joanginenetahandikIru-
ñera bidali gintuzten fro-
ga batzuk egitera». Hu-
ra izan zen prozesu ho-
netan guztian Maitanek
mina sentitu duen aldi
bakarra «gorputzak
emandako seinale bat

izan zen eta guk ere ha-
laerreakzionatugenuen.
Bertze batzuetan lasai-
tzeko,pasakodela,erran
izanennion.Baina,ordu-
an horrela jokatu nuen;
ez dakit zergatik».

Froga desberdinak
eginzizkiotenIruñeaneta
berehala erran zieten zer
zen gertatzen zena «tu-
more bat zuela eta ona
edo txarra zen ikusi be-
har zela. Harrituak geldi-
tu ginen, ezin sinetsiz.
Edozer pentsa geneza-
keen baina hori ez. Gure
burua nolabait kontrola-

tzen saiatu ginen Mai-
tane gurekin zegoelako,
baina kolpea izugarria
izan zen». Zenbait azter-
keta egin ondotik etorri
zen diagnostiko zehatza
«neuroblastomabatzue-
la erran zigutenetaaurre
egiteko modu bakarra
ebakuntzabategiteaze-
la». Horretarako, ordea,
tumoreak tamainaz ttiki-
tu behar zuen, «ebakun-
tzaraahaliketabaldintza
hoberenean iristeko».

GORPUTZAREN ETA
BURUAREN INDARRA

Kimioarekinhasiziren
orduan eta fisikoki ongi
eutsi zion: «neska gogo-
rra izan da beti Maitane
eta erraz ematen zion
buelta. Ospitaletik gaiz-
kietortzenzen,jatekogo-
gorikgabeetagoitikaegi-
nezbainabieguneanho-
beraeginetasesiobate-
tikbertzerakotartean,gal-

tzen zuen pisua berres-
kuratzen zuen». Fisikoki
soilikez,emozionalkiere
gogorradelaerakutsidie
«ez du sekula negarrik
egin froga bat edo ber-
tzea egin behar ziotela-
ko.‘Zertarakokexatube-
hardutberdin-berdinegin
behar badidate?’ erran
izandigubehinbainoge-
hiagotan».Ileagalduzue-
neanereberdin, «errate-
ko beldurrez nintzen eta
orduanere lekzioaeman
zidan, ‘gero berriz ilea
haztenzaidaneanileaho-
ria eta lisoa izanen dut
igual’ erantzun zidan».

Hamarurtezitueneri-
tasunadiagnostikatuzio-
teneanetahorierabakio-
rra izandaOihanarenus-
tez «haur bat da orain-
dik, inozentziahoridueta
eskerrak. Bi urte beran-
duagogertatu izanbalitz
desberdina izanen zela
uste dut. Nerabezaroko
aldaketa eta...».

Urtarrileaneginzioten
ebakuntza «Valentziako
ospitalean,hangureabe-
zalakokasuetanespezia-
lizatutako talde bat du-
telako eta hagitz ongi jo-
an zen guztia». Radioko
sesio batzuk hartu ditu
geroetahilabeteguttiren
buruan, «berriro ere nor-
maltasunerabueltatuahal
izanen dugu». Nahiz eta
aitortu duen: «buruak ez
duatsedenikhartzen.Be-
ti nago alertan».

ETA SENDATZEAN ZER?
Orain artean eskola-

koerritmoarieutsidioeta
amarenustez,uneanber-
tan eta etorkizunerako
garrantzitsua izandaho-
ri beretzat «bertzegauza
batzuen aurka ezin duzu
deus egin baina normal-
tasunhorri eusteabada-
go gure esku». Psikolo-
gikoki garrantzitsua da
bere ustez: «lagunekin
hitzegitenduenean,gau-
za berak ikasten ari dire-
la ikustea, haiekin kon-
taktuan segitzea...ez da
ahaztu behar bizitzak
aitzinera jarraitzen duela
eta parentesi honen on-
dotik, lehengora buelta-
tu behar duela».

«Konturatzen zara ez
dela kasu bakana, asko
direla, ez dakigula zein
mundutan bizi garen guri
tokatzen zaigun arte»

«‘Zertarako kexatu
behar dut berdin-
berdin egin behar
badidate?’ erran izan
digu behin baino
gehiagotan».

«Garrantzitsua da ahal
den neurrian normal-
tasunari eustea. Bizi-
tzak aitzinera jarrai-
tzen du, parentesi bat
da eta gero lehengora
bueltatu behar du».

«Hilabeteak izan dira,
baina urteak dirudite.
Oso intentsoa izan
da. Familia eta lagunei
emandako laguntza
guztiagatik eskerrak
eman nahi dizkiet»

MARIEZKURRENA MIGELTORENA familia

ARGAZKIA: OSCAR J.BARROSO
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MAITANE
10 urte
(Elgorriaga)

ARGAZKIA: OSCAR J.BARROSO
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Reyno de Navarra saria Hiruak Bat elkarteari
Nafarroako turismoaren sektorea garatzen egindako lana eskertzeko Nafarroa-
ko Turismo Kontseiluak emandako Reyno de Navarra saria jaso zuen duela ha-
mar urte Berako Olaseneko Borda landetxeko nagusi eta garai hartan Hiruak
Bat Federazioko presidente zen Sagrario Goñik. «Niretzat saririk handiena Hi-
ruak Bat elkarteko landetxeak astebururo betetzen direla jakitea izanen litzake»
zioen Goñik. Harridura ere eragin zion honelako saria gure ingurura ekartzeak,
izan ere «kontseilu horretako 22 kideetatik gehienak Erribera aldekoak dira, ho-
rregatik saria mendialdera etorriko zela jakiteak harritu samar utzi ninduen».

Ttipi-ttapak eskualde zabala hartzen du bere
baitan. Leitzatik hasi eta Senpererat. Saratik
Erratzurat, Aresotik Berarat. Eta hala ere,

anitzetan, Bortzirietatik zeinen urrun sentitzen
ditugun Sara eta Leitza. Aspalditik ezaguna da
Hegoaldeko biztanleek badugula Cadizen gerta-
tzen denaz berri gehiago Baionan gertatzen de-
naz baino. Eta saratarrak hobeki ezagutzen ditue-
la Lyongoak Tuterakoak baino. Hegoaldeko edo-
nork izendatuko ditugu Espainiako zazpi aktore,
idazle, kantari, futbolari edo txutxu-mutxutakopro-
grametako protagonistak, eta kostata erranen du-
gu Frantziako bakar bat.Muga gure baitan dagoe-
la bistakoa da. Berriki irakurri diot Hedoi Etxarte-
ri: «muga bat gainditzeko kontrapisu bat jarri be-
har dela, ezinbestean», eta «egun, Euskal Errepu-
blikaren alde egin nahi duen Hegoaldekoak Fran-
tzia aztertu behar lukeela. Eta Iparraldekoak Es-
painia. Eta Hegoaldeko zein Iparraldeko egi astu-
netako bat da, biak daudela beste zentro batzue-
tako dinamiken menpe». Ez zaio arrazoirik falta.
Aspaldian, iparra galduta gabiltza.

Iparra galduta

Nire txanda
Jon ABRIL

Jon OLAIZOLA
Euskal ligan txapeldun

Senior mailan, Euskal
Ligako buruz buruko
txapelketa irabazi zuen
pilotari lesakarrakmar-
txoaren 12anMungian.
22-14 irabazi zion fi-
naleanTxukunLakuako
Madariagabizkaitarrari.

Pantxika URRUTI
Karmen Etxalarkoa zuzenduz

KarmenEtxalarkoapas-
torala prestatzen hasi
diraEtxalarren, irailaren
16 eta 17an eskaintze-
ko. Zuberoako emaku-
meaaridaehunantzez-
le baino gehiago bildu-
kodituen lanagidatzen.

Pantaleon ERRANDONEA
Arantzan omendua

Arantzako Udalak biga-
rren urtez antolatutako
trikitixa jaialdian omen-
duzutenkirolari, zinego-
tzi,mendi-mutil,bandera
dantzari, Ekaitza elkar-
teko eta kooperatibako
sortzaile izandakoa.

Buenooo! Politak jarri dira espainiarrak ETB-
ko saio batean, umorez, txoni, kateto, fatxa
edo progretzat jo dituztenean. Euskaldunei

bai, topiko guziak ezarri ahal zaizkie, zortzi abizen
euskaldun dituztenek kale borrikan suelto aritzeaz
gain, ez dute gazteleraz egoki solasterik, haznahia
sortzen die Madril zanpatzeak, aizkoraz mozten
dute ilea eta 47 platereko menua jaten dute…

Euskalduna naiz, eta zu?

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak
diruz lagundua

2017ko harpidetza sariak

Baztan, Urdazubi eta Malerreka 36€

Leitza 22€

Hego Euskal Herria 42€

Ipar Euskal Herria , Europa 75€

Amerika eta Australia 130€

Argitaratzailea Ttipi-Ttapa Fundazioa • Egoitza Koskontako bidea, 07-1 • 31770 LESAKA
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Neurritasuna gainditzen duen jokabide asko dira
gure artean.Gehiegikeriak,modubatekoak edo
bestekoak, denok egiten ditugu bizitzan zehar.

Batzuk arinak eta sarriago egiten direnak eta beste
batzuk larriagoak. Era batekoak eta bestekoak zein-
tzuk diren,bakoitzaren arabera izaten da. Zeren gehie-
gikeri arin batetik hasi eta gero larria izatera pasatzen
direnakezdira gutxi izaten.Hasierabaten, neurriz kan-
po jateak eta edateak, edo zigarroa erretzeak ez du
ematen garrantzi handia duenik. Une batean, herriko
jaiak direla eta, droga bat edo bestea probatzeak ere
ez. Oso sakonki sartuta dago, jaietan neurrigabeko
portaerak izan behar direla eta horretara ia behartuak
sentitzen direnak. Baina jaiak izan edo ez izan, inozo
hasi eta ohitura bihurtzen dira kasu askotan, menpe-
kotasuna sortuz bizi guztirako. Horietako portaera ba-
tzuk herri askoren tradizioa izatera pasatzen dira, eta
orduan ia zuzendu ezinezko ohiturak izatera bilakat-
zen dira. Gehiegikeri hauen ondorioak zuzen edo ze-
harka,denok jasatenditugu.Lehenengopairatzaile zu-
zenak menpekotasun horietan eroritakoak dira. Bere
osasunarekin arazoak izaten dituzte eta beraien bizi-
mailakmuganabarmenak. Arazoak familiara igarotzen
dira,eta etxe barruko giroa, senar-emazte, guraso eta
seme-alaben artekoa asko honda(tu) daiteke. Gehie-
gikeri batzukgizarte guztian eragina izandezakete, eta
hala dela erakusten digute irakurri eta entzuten ari ga-
renautoetaautobus istripuetan,gidariekpositiboeman
dutela alkohola edo beste drogaren bat hartu dutela
eta. Lan-istripu askoren iturburua ere gehiegikeri ho-
rietan egon daiteke, eta ez, beti, lanerako baliabide-
eskasietan. Kasu hauek erakusten digute, gaztetan
edo beste une baten hasten diren neurrigabekeri ba-
tzuk, ezin direla arinki hartu gaztetasunaren edo aska-
tasunaren izenean oinarrituz edo zilegituz. Pertsona
helduentzat gehiegikeri askoren sorburua asteburuko
eta jaietako gauetan dago. Gau tabernaz taberna ibil-
tzeagehiegikeriadirudi, nahizetaazkenurte luzehaue-
tan, normaltzat hartuta dagoen, tradizio bilakatuz. Irra-
ti kate bateko programa batean egiten duten elka-
rrizketa bakoitzean, galdera bat hau izaten da: Zein
maite duten gehiago, eguna edo gaua. Eta denek be-
ti, eguna aukeratzen dute. Garbi dago, elkarrizketatu-
ak ez direla gaztetxoak. Dena den,normaltasuna ez
dago modan. Zentzutasunezko jokaerak ez dio inori
arreta sortzen. Telebistakoa albistegietan ematen di-
guten berri gehienak ez dira oso goxoak izaten. Por-
taera anormalak toki gehiago betetzen dute, norma-
lak direnak baino. Morboak indar handia du gure gi-
zartean.Sasoibatean,bazenegunkari edoaldizkari bat
kasu bereziak, sentiberak zirenak azaltzen zituena, eta
erdi ezkutuan irakurtzen zena. Gaur egun egunkari
guztiak horrelako kasu gogorrak, luze eta zabal ema-
ten dituzte inolako kezkarik gabe. Adierazpen askata-
sunaren izenean, informazio larrienak ere, behin eta
berriz, denen begibistan azaltzen dira.

Gehiegikeriak

Esteban IRUSTA MALLEA

Gizarte honetan, pertsona guztiak historia-egile-
ak gara, norberak bere historia egiten duelako,
baina, hala ere, denak ez gara historialariak,

alegia, denok ez gara historian adituak eta historia-
ikerketen egileak. Horrexegatik, gehienok, oso gutxi
dakiguEuskalHerriko benetakohistoria nagusiaz, eta,
zer esanik ez, historia xeheaz. Orain dela hamarkada
gutxi arte, historiaren irakaspena Madrildik edota Pa-
ristik izan da bideratua, nahi eta nahi ez, eta orain ere,
neurri handi batean behinik behin, halaxe jarraitzen du
izaten. Gure gizarte honetan, badaude pertsona ba-
tzuk esaten dutenak, gizakiok beti orainaldian bizi ga-
rela, eta izan ere, halaxe da, iragana dagoeneko joa-
na baitugu, eta etorkizuna beti geroa delako. Baina,
hala eta guztiz ere, etorkizuna, nolabait esateko, beti
iristen zaigu, lehenago edo geroago, beti ere, jakina,
bizirik diraugun neurrian. Eta iraganari buruz zer esan?
Bada, nire iritziz, iraganak pertsonengan pisu ikara-
garri handia duela, horrexegatik, neronek esanen nu-
ke, egia baldin bada ere bizidunak beti bizi garela gu-
re orainaldian, iragana eta etorkizuna ere oso gogoan
hartzeko modukoak direla.
Euskarak badauka esamolde bat honako hauxe dioe-
na: Aurreak erakusten du atzea nola dantzatu. Bestal-
de ere, ezaguna da nola arraunlariak joaten diren trai-
neruan aurreraka, baina atzerantz begira, eta, azke-
nik, badago ohiko beste egoera bat, munduan egune-
ro milioika aldiz errepikatzen dena, eta hori ibilgailuak
gidatzeko momentuan egiten dena da, alegia, aurre-
ra ongi, egoki eta seguruago joateko, sarritan atzera-
ko ispilura begiratu beharra dago, jakiteko atzean zer
dugun. Honekin guztiarekin, uste dut, ohiko usadioan
behintzat, oso argi eta garbi gelditzen dela, gure orai-
naldian eta geroan berebiziko garrantzia daukala ira-
ganak, eta, hori dela eta, artikulu honetan tratatu na-
hi dugu pixka batean bada ere, azken urteotan, hain-
bat herri txikitan argitaratzen ari diren historia edota
oroitzapen liburuak.Nik, esatebaterako, osoongi eza-
gutzen dut Auritz herriaren kasua, Nafarroan. Baina,
dirudienez, beste herri batzuetan ere, antzeko zerba-
it egitenari omendira, herri horienoroipenabizirik irau-
narazteko, konparaziora, Garraldan, Mezkiritzen, Na-
goren, eta abar.
Nire ustez, oso lan mardul, dotore eta oparoak dira,
balio dutenak horko historia horiek argitara atera eta
hobeki jakin ditzagun. Nolabait esateko, orain arte
ezkutatu zaiguna agerian uzteko. Izan ere, orain dela
hamarkada batzuk arte, transmisio hori ahoz egiten
zen, eta nahikomoduerginkorreangainera, baina gaur
egungo bizimodu moderno eta teknologia berriekin,
ahozko transmisioak atzerakada arrunt handia jasan
du, eta aldaketa nabarmena gertatu da: hitz asko, lan-
bide ugari, ohitura anitz, eta abar, hamarkada gutxiren
buruan, desagertu edota zeharo eraldatu dira. Gaine-
ra, ziurasko,aldaketahauoraindiknabarmenagoa izan
da herri txikietan hiri handietan baino.

Herri txikien oroipenak
eta kondaira
Xanti BEGIRISTAIN MADOTZ

Kolaborazioak
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Ez al gara
oraindik esnatu?
Rakel PARDO PEREZ
(Urdazubi)

Pausetanmurgiltzen
garen momentuetan,
uneei ihes egiteko as-
katasuna ematen die-
gunean edo orduei tira
egiteaz nekatzen gare-
nean,bizitzakdenbora-
ren balioaz kontziente
egiteko oparia eskain-
tzen digu.

Egun, opari horren
ideia erabat lurperatu
egin da. Pertsonoi den-
boraren beldur izateko
hezigaituzte,eginbeha-
rrik ez dugun ordu ho-
rietan gure buruarekin
topo egiten baitugu.
Arriskutsua den zerba-
it bilakatu da espazioa
eta denboraren arteko
talkahori; izanere,baka-
rrizketen esentzia gain-
di dezakeen giltza ba-
karra hori baita; denbo-
ra bere baitan lantzea:
hutsik,garbi,bakarti.Ez,
ez da erraza denboran
hausnartzeko ardura
hartzea.Bainadagoene-
ko ahaztu, lokartu egin
duguberebizikogarran-
tzia daukan erreminta
hori.

Gizartea gaixo da-
goelaaldarrikatzeabai-
no, planteatu beharko
genukekolektibohorren
parte diren pertsonak

daukatela eritasuna,
jaiotzetik xiringatu zai-
enbiruskutsakorhorren
menpe hezi eta eraiki
baitutehaienbizitza.Ur-
teakpasaahala,pertso-
neihausnarketapropio-
ak gartzeko denbora
lapurtzendienbirusabe-
launaldiz belaunaldi
zabaltzen ari da. Gizaki
eredu horrek, etenga-
bekoekintzaaktiboetan
parte hartzea neurriz
kanpo baloratu du, aldi
berean gelditasuna be-
zalako kontzeptuen es-
tigmatizazioa barnerat-
zen duelarik, konturatu
gabe, askotan, eritasun
horren propagazioa in-
tereszabalakdituelaoi-
narri.

Hala, laborategiko
arratoiak garela ahaztu
dugu,manipulableaketa
baita inhibigarriak ere.
Laborategiko esperi-
mentatzaileek bereziki
ongi jakin izandutearra-
toi garen hauentzat au-
rretikplanifikatutakoon-
gizatemarkobat eraiki-
tzen,nonbizitzeaezden
barrutik eraikitzen has-
tea, baizik eta merkatu
zabaleaneskaintzendi-
ren estimulu fisiko zein
aktiboenaraberakoba-
lio sinple eta garatu ga-
been esklabo izatea.

Errazak, interesga-
rriaketakandidatuone-
nak izan gara gorbata
eta bibotedun nagusi-

entzat. Haien helburu
ekonomikoak eta poli-
tika neoliberalak finka-
tzekopasibo agertzeko
bidea antzeman dute
etengabeko aktibazio
horrenbitartez,guregai-
tasun kritikoa zapalduz
hain sinplea den barne
ideia bat norbere izate
ereduhorretan finkatuz.
Ideia hori hazi ñimiño
bat baino ez zen, ia iku-
sezina, baina ureztatuz
joan ahala eboluziorik
handiena jasan deza-
keena. Nor garen ahaz-
tea zen haien helburua,
modu honetan askata-
sunez eraiki dezakete-
lako gure nortasunaren
oinarri sendoa.

Geldiuneak berres-
kuratzeko gai izan be-
har da pertsona. Geldi-
tasun horietan arnasa
hartu eta geure burua-
rekinkonektatzekoado-
rea berreskuratu behar
dugu;nolaedohala,es-
perimentuak jarraiezde-
zan galderez gure bu-
rua nekatzeko adorea
da lortu beharrekoa.
Galderen eta zalantzen
bitartezgai izanendagi-
zakia nahi duena bene-
tan zer den jakiteko, eta
ez“nahi izanbeharden”
horrekiko konformismo
itsu batean erortzeko.
Orain, berebiziko gar-
rantzia dauka norbere
kritika armak bilatzen
hastea,pixkanaka,pro-

zesuanetsitugabe.Kri-
tikaarmakbadauzkagu,
soilik lokartuta diraute
gure izateak jasan ditu-
ensormenarenaurkako
somnifero ugarien on-
dorioz. Baina bai, hor
daude eta anestesia
egoerahorretatikesnat-
zeko ordua dute.

Joaldunak
Aurtitzen 2017
Ines GEREKA ZELAIA
(Zubieta)

Joaldunak…joareak
jotzen dituztenak dira.
Beraien soinuarekin ur-
teak joan urteak etorri,
lurra eta bertako gizaki-
aknegukohotzetikesna-
tzenomendituzte.Eta…
inautiei hasiera eman!
Inauteriak…zatarkeriak
batzuentzat, basatiak
besteentzatetazoraga-
rriak bertako gehiengo-
rentzat.

Ni ez naiz bertakoa,
ez, baina 33 urte dara-
mazkitZubietanbizitzen
eta hasieratik barne
barnetikbizi izandut joa-
re-soinuaren magia. Ez
ditut inoiz joareak jarri,
baina ez debekatu edo
utzi ez didatelako. Itu-
renen aspaldi atera zi-
ren bi neska, baita Zu-
bietan ere, normaltasun
osoz! Ziur nago hau ez
zela denon gustukoa

izan,bainaerrespetubat
erakutsi zen.Munduho-
netan, gustuko ez du-
gun zerbaiten aurrean
haserretuetakontra joa-
ten bagara… gaizki ga-
biltza!

Aurtitzen inoiz ez da
inauterietan neskarik
atera izan baina aurten,
bi neska atera dira! Eta
nere txalo beroenak es-
kaini nahi dizkiet berai-
enausardiagatik (etaas-
ko izanginen txalo joge-
nuenak). Zergatik erre-
ge bezperan eta aste-
azkeneanbai…bainaez
inauterietako egun ofi-
zialetan? Oso oroitza-
pen polita dut Aurtizko
neska-taldebatberaien
joareak joka inauterieta-
ko asteazken iluntzean
Zubietako plazara etor-
tzen hasi zirenekoa. Ur-
teroegon izannaiz,egun
horretan, beraien joare-
soinuen zain…

Aurten, oraindik ere,
giro nahasia omen da-
go Aurtitzen baina, ziur
nago urak bere onera
etorriko direla. Oso zai-
la baita ulertzea joaldu-
nak neskakdirelakosoi-
lik haserretzea! Gauza
bat da ez gustatzea eta
beste bat kontra joatea!
Bi joaldunhoriekezdio-
te inori kalterikegin, soi-
lik gustukodutenaegin:
joariak jo! Eta ongi jo!
Berriroerenere txalobe-
roenak beraientzat!

Irakurleak mintzo

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

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

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

Komikia



Prentsatik bildutakoak

«Zuberoan aski eza-
gun eta zabaldua da
Pastorala. Nafarroan
sortutako bigarrena
izanen da. Duela bi
urte Joxemiel Bidador
Pastorala taularatu
zuten Iruñean, baina
hau herri-antzerki
moduan, Zuberoan
bezala herri oso bat
mugituko duen lehena
izanen da Nafarroan.
Herritarren arteko
batasun bat eman
dezakete herri-antzer-
ki hauek».

Gerardo MUNGIA
Karmen Etxalarkoa Past.
D.NOTICIAS 2017.03.04

«Gauza bat da kamera
bat, ordenagailu bat…
izatea eta bertze bat
film bat egitea. Egia da
teknologia demokrati-
zatu dela, baina dena
ez da hain erraza.
Sortzea ez da erraza.
Gauza asko egin dai-
tezke; lehen pertsonan
edo hirugarrenean,
umorearekin edo kutsu
dramatikoarekin (…).
Ez dakit ona den ere
hainbertze ekoizpen
egotea. Beraz, mo-
mentuz, deskantsua».

Maite BIDARTE
Lesakako kazetaria
GAUR8 2017.03.11
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NNoorr dduugguu JJuuddiitt IInnddaa??
Donamari eta Gaztelu herrien ar-
tean sortu den neska alai bat.

ZZeeiinn aaffiizziioo ddiittuuzzuu??
Motorrean ibiltzea, kontzertuak
ikustea, bestara ateratzea, nire za-
kurrarekin mendira joatea...

BBiiddaaiiaattzzeeaa gguussttuukkoo dduuzzuu??
Bai, eta hurrengo bidaian Hego
Ameriketara joan nahi dut.

BBiissiittaattuu dduuzzuunn ttookkiirriikk gguussttuukkooeennaa??
Leku polit eta eder aunitz ezagutu 
ditut. Txoko bakoi tza pertsona eta
momentu batekin  identifika tzen
dut eta horrek egiten  du tokia  be-
rexi eta gustuko izatea .

ZZeeiinn ddiirraa zzuurree aaddiinneekkoo nneesskkaa bbaa--
tteenn kkeezzkkaakk??

Orain dela gutti arte bizi garen sis-
temak sortzen dituen beldu rrak...
Gaur egun, momentua bizi dut.

NNoollaakkoo mmaarrttxxaa dduu
MMaallee rrrreekkaakkoo GGaazz --
ttee AAssaannbbllaaddaakk??

Astean behin
elkartu eta gu-
re helburua
lortze-
ko

ekitaldiak antola tzen ditugu. Male -
rrekan gaztetxe bat irekitzea da
he l  buru nagu sie na. Asanbladak
ateak ire kiak ditu edozein gaztek
parte hartu nahi ba du.

MMaalleerrrreekkoo ggaazztteeaakk nnoollaa iikkuusstteenn ddii--
ttuuzzuu??

Urtetik urtera gazteen erantzuna
ekitaldien aurrean aktiboagoa eta
hobea da. Horregatik garrantzitsua 
da gazte txe bat izatea bailaran, el-
karpuntu aproposa izan daiteke
he rri desber dinetako gaz teendako .

GGaazzttee AAssaannbbllaaddaarreenn hhuurrrreennggoo hhii --
ttzzoorrdduuaa mmaarrttxxooaarreenn 2255eekkoo aauuttooddee --
ffeennttssaa ttaaiilleerrrraa...... ZZeerrggaattiikk jjooaann??

Eraso sexistei aurre egiteko tresna 
onak emanen dizkigutelako .

ZZeerr dduu ffaallttaann eettaa zzeerr ssoobbeerraann GGaazzttee--
lluukk??

Herrian haur aunitz badira eta jolas -
teko parke baten falta sumatzen 
dut. Soberan ez zait iruditzen ezer
dagoenik. Bizi garen parajeak eta
lasaitasunak ez didate aspertzen.

GGaazztteelluukkoo bbaazztteerrrriikk gguussttuukkooeennaa??
Txaruta aldera badut txoko  bat ha-
gitz gustukoa, batez ere despejatu 
edo pentsatzeko. Eta, nola  ez, he -
rri  ko    ostatua, bertan lagune kin eta
herritarre kin gustura egoten  naiz.

AAmmeettss bbaatt??
Gerrak amaitzea. Aski da inongo
ku lparik ez duen jendea kaltetzeaz .

11 galdera labur
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Eurek erabaki
ahal izanen
dute zertarako
bideratuko
duten bide
horretatik
jasotzen duten
dirua

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuak zehaztu du nola
banatuko dituen eraba-
ki askeko 23 milioi eu-
roak 2017-2019 al dian
Nafarroako udale rrien
artean; toki erakunde-
ek esku geratzen du di-
ru hori zertara bidera-
tuko duten erabakitzea:
zenbaki gorritan duten
diru-zaintzara, amorti-
zazioetara edo inber -
tsioak finantzatzera. Es-

kualdeari dagokionez,
udal eta kon tzejuek
1.393.956,01 euro jaso-
ko dituzte.

Toki Administrazio-
en Zuzendari Nagusiak
Nafarroako Aldizkari Ofi-
zialean argitaratu du
ebazpena eta martxoa-
ren 28ra arteko epea du-
te udal eta kontzejuek
alegazioak aurkezteko.

Banatuko diren 23
milioi euroetatik 17 mi-
lioi 3.000 biztanletik
gora ko udalerriek jaso-
ko dituzte; gainerako sei
milioiak, berriz, 3.000
biztanle baino gutxiago
dutenen eskura iritsiko
dira. 4,5 milioi 2017an
banatuko dira, 9,25 mi-
lioi 2018an eta bertze
9,25 milioi 2019an.

Honako hauek dira
toki erakundeek eraba-
ki askeko kontzeptuan

jasotzen dituzten ekar-
penekin egin ditzaketen
eragiketak:
1) Aurreko ekitaldi eko-
nomikoko kontuen di-
ru-zaintzako gerakin ne-
gatiboak finantzatzea.
2) Aurrekontuko pasibo
finantzarioak aurretiaz
amortizatzea.
3) Toki Inbertsioetarako
2009-2012 Planaren ba-
besean emandako has-
teko baimenarekin egi-
karitutako obrak finan -
tzatzea, bai eta Toki In-
bertsioetarako Plan
 honen indarraldian ze-
har egikaritu beharreko
obrak.
4) Toki Inbertsioetarako
Plan honetan jasota ez
dagoen eta Inbertsioen
6. Kapituluan kontabili-
zatu beharreko edo -
zein jarduketa finantza -
tzea.

UDALERRI TTIKIAK
LEHENESTEA

‘Kalkulurako biztan-
leria’ deritzon zenbate-
koak banatzeko irizpi-
dearen helburua da biz -
tanle gutxieneko uda-
lerriei lehentasuna ema -
tea, eta ez biztanle ko-
puruaren araberako ba-
naketa proportzional
hutsa egitea. Horreta-
rako, erakunde bakoi -
tzak 2015eko urtarrila-
ren 1ean zuen biztanle
kopuru ofiziala hartzen
da abiapuntutzat.

Horrela, "kalkulura-
ko biztanleria" 10 bai-
no handiagoa denean,
hurrengo ataletan aurre -
ikusitakoaren arabera
dagokion zenbatekoa
aplikatzen zaio:

1) 3.000 biztanle bai-
no gehiagoko udalerri-
ak edo kontzejuak.

- 3.001 eta 5.000 biztan-
le artean: 150.000 eu-
ro, toki erakunde bakoi -
tzeko.
-  5.001 eta 10.000
biztanle artean: 170.000
euro erakundeko.
- 10.000 biztanle baino
gehiago: 190.000 euro,
toki erakunde bakoitze-
ko.

2) 3.000 biztanle edo
gutxiagoko udalerriak
edo kontzejuak.
- 10 eta 50 biztanle ar-
tean: 20.545 euro, toki
erakunde bakoitzeko.
- 51 eta 3.000 biztanle
artean: biztanle kopu-
ruaren arabera propor -
tzionalki dagokion zen-
batekoa; gutxienekoa
20.589,32 eurokoa da
51 biztanlerentzako, eta
gehienezkoa 148.000
eurokoa, 3.000 biztan-
lerentzako.

GIZARTEA � NAFARROAKO GOBERNUAK BANATUA

Erabaki askeko
1.393.946 euro
jasoko dituzte
eskualdeko udal
eta kontzejuek

GIZARTEA
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Plataformak
herriko
oroimena
izanen du
ardatz

TTIPI-TTAPA
Oroimena izeneko

atal berria ireki du Uda-
lak bera.eusweb orrian
(oroimena.bera.eus).
Honetan herrian suer-
tatutako gertaera histo-
rikoak jorratuko dira
ikuspegi zabal batekin
(kultura, historia, kirola,
gizartea,…). 

Hiru zutabe izanen
ditu web orriak:

11.. EEggiittaassmmooaakk:: he -
rrian burutu eta buru -
tzen ari diren egitasmo-
en erakusleihoa. Mo-
mentuz ondoko hauek
daude:

• Oroit(h)arr i  an -
tzezlana.

• Isidoro Fagoaga
• Berako Oihua (mo-

mentuz azken 10 urteo-
takoak bildu dira. Poli-
ki-poliki aurrekoak ere
sartuko dira)

• San Migel zubia
1813-2013

• Langile batailoak
Beran

• Espainiako gerra-
ko fusilatu eta desager-
tuak gogoan

• Julio Caro Baroja
1914-2014

22.. TTeessttiiggaannttzzaakk::he -
r ritarren bideoak, irudi-

ak, argazkiak, doku men -
tuak… euren gertaera
eta bizipenak bere ho -
rretan altxatuko dira.

33.. BBlloogg kkoolleekkttiibbooaa::
proiektu irekia eta dina-

mikoa da. Herriaren ira-
ganean interesa duen
herritar orok parte har -
tzeko izanen du.

Udalak he rritarrei lu-
zatu die deia platafor-

ma hau bisitatzera gon-
bidatuz, herriaren iraga-
na hobeki ezagu tzeko
eta horretan parte har -
tzeko gonbita ere egi-
ten die.
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GIZARTEA � OROIMENA.BERA.EUS ATARIAN

Oroimena lantzeko atal berria
abian jarri du Udalak webgunean

BERA

UTZITAKO ARGAZKIAK

Arantxa Arregi omendu dute Mendikoko kantu bazkarian
Ibardingo Mendiko sagardotegian Kantu Zahar bazkaria egin zuten martxoa-
ren 11n. Bazkaria eta bazkalondoa kantu giroan pasatzeaz gain, urtetan Ce-
derna-Garalur erakundearen eskualdeko garapen-agentea izan den Arantxa
Arregiri omenaldia eskaintzeko aprobetxatu zuten. Arantxa Arregik hainbat oroi-
garri eta opari jaso zituen. Angel Mariezkurrenaren esker oneko hitzak aditu
ondotik, Aitor Mendiluzek ere bertso batzuk kantatu zizkion eta Euskal Artzai-
nak Ameriketan elkarteak ere makila eta lore-xorta eman zizkion, bera izan bai -
tzen, Euskal Artzainen Eguneko bultzatzaile nagusietako bat. Larun Haizpe el-
karteko Helena Santestebanek ere esker oneko hitzak eskaini zizkion, Aran txa
Arregik eskualdeko komertzioaren alde egindako lana goraipatuz. Arantxa A -
rregik, hunkituta, beretaz oroitzea eskertu zuen.

Uxanekoen 
antzerkia
Aspaceko Uxaneko
ikasleek Hotel Brasil
antzezlana eskainiko
dute martxoaren 24an,
ortziralean 19:00etan
Kultur Etxean.

Haurrentzako
ipuin kontalaria
Izaskun Mujika ipuin
kontalariak Hitzen la-
pikoa 4 urtetik aitzine-
rako haurrei zuzendu-
tako saioa eskainiko
du martxoaren 31n,
ortziralean 18:00etan
herri liburutegian.

Kalera kalera 
isunak
Abenduan egindako
itxialdian eta plazako
argazki erraldoian par-
te hartu zuten herritar
batzuei isuna ezarri die
Guardia Zibilak. «Argi
dugu elkartasuna ez
dela delitua eta horre-
lako erasoen bitartez
indar zapaltzaileek ez
dutela beldurra ematea
bertzerikan bilatzen,
baina helburu horreta-
tik urrun daude» dio
Ka lera Kaleraren oha -
rrak, salatutakoei bere
elkartasuna eta babe -
sa helarazteaz gain.

Ehiza eta Arrantza
elkartearen 
batzarra
Ehiza eta Arran tza El-
karteak urteko batza -
rra eginen du apirila-
ren 8an, larunbatean
19:00etan lehen deial-
dian eta 19:30ean bi-
garrenean, elkartearen
egoitzan. 

� FLASH



Tantirudantza
jaialdia eginen
dute
biharamunean

Aitor AROTZENA
Joan den urtean egin

zuten moduan, Imanol
El izasurekin batera
emanaldi berezia pres -
tatzen ari dira Bortzirie-
tako eta Baztango haur
kantariak, apirilaren
1ean, 17:30ean San
Martin elizan eskainiko
duten Baztan-Bidaso-
ko haur kantarien topa-
keta emanaldirako.

Ez da egun horretan,
musikarekin lotutako
ekitaldi bakarra izanen.
Izan ere, Musika banda
herriko kantuak bildu-
ko dituen diska presta -
tzen ari da eta apirila-
ren 1ean, goizez joate-
koak dira Donostiara
grabatzera musikariak,
abeslariak eta laguntzai-
leak.

Horiek denak baino
lehen, aitzineko alean
aipatu bezala, Nafarroa-
ko haur eta gaztetxoen
kantu jaialdiko saioa iza-
nen da martxoaren
25ean Harriondoan. 150
bat abeslari espero di-
tuzte eta leku arazorik
ez izateko, bi zatitan ba-
natu dute emanaldia.
18:00etan Leitzako nes-
kak, Leire Erbiti (Leitza),
Goizuetako eskola, Ara-
no herria eta Azpilkue-
tako Enara Arregi ariko
dira. 19:00etan Tanti-
rumairu ikastola, Men-
daur triki eskola, Sun-
billa ikastola eta Baztan
Ikastolako taldeak ari-
ko dira.

Tantirudantza
apirilaren 2an

Tantirumairu euskal
folklore taldeak antola-
tutako Tantirudantza
jaial dia eginen dute api-
ri laren 2an. Herriko
dantzari ttikiekin bate-

ra, Berako Gure Txo-
koa, Zumaiako Txori
Txiki, Getariko Gure
Txeru eta Lezoko Mu-
rixka taldetakoak iza-
nen dira. 

Igandean, 10:00etan
taldeei ongietorria egin
ondotik, karrikaz karri-
ka ibiliko dira. 11:45ean
Zubigainekoa eskaini-
ko dute herritarrek eta

gero, plazan eginen du-
te jaialdia denak bate-
ra .  Bazka londoan,
17:30ean Kiki eta Koko
pailazoak izanen dira
plazan.
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LESAKA

KULTURA � APIRILAREN 1EAN

Haur kantarien
topaketa eginen
dute bigarren
urtez elizan

UTZITAKO ARGAZKIA

Jon Olaizola Euskal Ligako txapeldun buruz buru
Martxoaren 12an jokatu zen Mungian Euskal Liga pilota txapelketako finala,
buruz buruko senior kategorian. Bortziriak taldeko Jon Olaizola herritarrak 22-
14 irabazi zion Mungiako Danak Bat elkarteko Madariagari. Txapelketa hone-
tako partida guztiak irabazi ditu Olaizolak. 

APIRILAREN 7RAKO AURKEZTU BEHAR DIRA LANAK

Sanferminetako kartel eta azal lehiaketa abian
A. AROTZENA

Sanferminetako programaren aza-
la eta bestak iragarriko dituen kar-
tela aukeratzeko lehiaketa deitu du
Udalak, Lesakan jaio edota bertan
bizi direnentzat. Lanak Udal bulego -
e tan aurkezteko epea apirilaren 7ko
13:00etan akautuko da, lehiaketa
hauetan ohikoa den sistema erabi-
liz. Kartel nahiz azal lehiaketen ira-
bazleek 250 euroko saria eramanen
dute. Bertze aldetik, gibeleko azala

aukeratzeko, herriko ikastetxetan
ikasten ari diren 6 urtetik 12ra bitar-
teko haurrei zuzendutako portada
lehiaketa ere deitu du Udalak. Hau-
ek ere epe bera izanen dute lana aur-
kezteko eta 100 euroko saria.

Aurkezten diren lan guztiekin era-
kusketa bat osatuko da Kultura eta
Turismo Bulegoan (Beheko Plaza, 5)
apirilaren 13tik 23ra (biak barne).
Azken urteetako ohiturari eutsiz, he -
rri bozketak erabakiko du lehiaketa. 



KULTURA � IRAILAREN 16 ETA 17AN TAULARATZEKO

Karmen
Etxalarkoa
pastoralaren
prestaketetan
hasiak dira
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ETXALAR

Pantxika Urruti
zuberotarra da
zuzendaria

Irune ELIZAGOIEN
Ehun lagun baino ge-

hiago igoko dira ohol -
tzara, Prosper Merime-
ren Carmennobelan oi-
narritutako Karmen
Etxa   larkoapastorala es-
kaintzera. Gerardo Mun -
giak idatzi du gidoia, eta
Pantxika Urruty ari da
zuzendari lanetan. Mar -
txoaren 2an pastorala-
ren lehenengo pren -
tsaurrekoa eskaini zu-
ten Kultur Etxean. 

Bertan Pantxika U -
rruti zuzendariak azal-
du zuen, etxalartarren -
tzat berria dela pasto-
ral bat egitea eta pixka-
naka ari direla herrita -
rrak antzerki mota za-
har honetara ohitzen.
Pastoralak Karmen eta
Joseren arteko ezinezko
amodioaren istorioa
kontatzen du. Karmen
pertsonaia etxalartarra
zenez, Etxalarko Miren
Olaetxeak eginen du pa-
per hau eta Jose baztan-
darra izanik, Miel Joxe
Ariztia amaiurtarra iza-
nen da Jose. Etxala -
rrentzat desafio modu-
ko bat da pastoral hau
aitzinera eramatea eta
seriotasun haundiz eta
gogor lanean ari dira
herritarrak. Kultur etxe-
an, elizan eta frontoian
egiten dituzte entsegu-

ak igandeetan. Pasto-
rala antzerki mota bat
den arren,  barruan
dauzka musika, dantza,
kantua… Honetarako
Amadeo Arretxeak zu-
zendu ditu Etxalarko An-
dre Mari dantza talde-
ko dantzariak, eta pas-
toralerako zenbait dan -
tza sortu ditu. Honez ga-
in, Satanen dantza be-
reziak ere izaten dira,
eta Iparraldetik hiru la-
gun etortzen dira aste-
ro dantza hauek erakus-
tera. Musika berriz, Ja-
vier Perez de Azpeitiak
eta Errege Beldak sor-
tu dute, eta Amaiurko
abesbatzak ere parte
hartuko du, Etxalarko
txistulariekin eta bertze
hainbat musikarirekin
batera. 

Pastorala aitzinera
eramateko elkarte bat
sortu da. Lan aunitz dau-
de pastoralaren gibele-
an, dantza eta musikaz
gain, arropak edota ko-
munikabideen alorra,
horiek kudeatzeko sor-
tu da Karmen Etxalar-
koa Pastorala elkartea.

PROIEKZIOA
Pastorala ikuskizuna

hobekiago ezagutzeko,
Etxalarko Karmen pas-
torala antolatzen dihar-
duen elkarteak Katalina
Erauso pastoralaren
proiekzioa eskainiko du
bi saioetan banatuta
Kultur Etxean. Lehena
martxoaren 24an izanen

da eta bigarrena mar -
txoaren 31n, biak 18:30 -
ean. Proiektatuko den
lana Karmen Etxalarkoa
Pastoralaren zuzenda-
ria den Pantxika Urruti-
ren lana da.

Zuhaitzaren eguna
Martxoaren 10ean

zuhaitzaren eguna os-
patu zuten Landagain
eskolakoek Axeri lepon.
LHko ikasleak oinez jo-
an ziren eta HHkoak

kotxez. Zuhaitz landa -
ke ta bukatuta, bazkal-
du eta udalak eskainita -
ko hameketakoaz go-
zatzeko aukera izan zu-
ten. Aunitz ikasi eta egun
polita pasata itzuli ziren.

ARGAZKIA: JONE BIZENTE

Herriko gazteak sagardotegian
Urtero bezala sagardotegira irteera egin zuten herriko gazteek martxoaren 11n.
Aurten Adunako Zabala sagardotegira joan ziren 40 gazte baino gehiago.

ARGAZKIA: IRATI IRIARTE

Arantzako II. Trikitixa jaialdian
Martxoaren 11n ospatu zen Arantzako II. Trikiti jaialdia. 140 trikitilari eta pande -
rojole inguruk parte hartu zuten jaialdian, tartean Etxalarko 8 trikitilarik.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Pastoralaren berri eman zuten martxoaren 3an Kultur Etxean egindako agerraldian.
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ARANTZA

Jendetza bildu
da trikitixa
jaialdian

Nerea ALTZURI
Joan den martxoaren

11n, Udaleko Kultura Ba -
tzordeak antolatuta, II.Tri-
kitixa Jaialdia egin zen
frontoian eta ekitaldi  jen-
detsua izan zen.

130 bat trikitilari eta
panderojole bildu ziren.
Herritarrak ez ezik es kual -
deko adin guztietakomu-
sikariak elkartu ziren eta
era guz tietako piezak
aditzeko modua izan zen.
Saio anitza izan zen. Tar-
tean, Sahatsa Dantza Tal-
deko dantzariak ere aritu 
ziren eta ederki astindu
zituzten hankak. Partai-
deguz tiek oroigarriak ja-
so zituzten eta bertzela-
ko sariak ere zozketatu
zituzten euren artean. Pu-
blikoaren artean zozke-
taturiko saria, Arantza Ho  -
telean spa saioa, Gorka
herritarrarentzat izan zen. 

Saioaren akabailan,
Pantaleon Errandonea
herritarra igan zen ohol -
tza ra. Pantaleon arpanla -
ri ezaguna izan zen, he -
rri-kiroletako hainbat  era-
kustaldi eta txapelkete-
tan aritua. Herrian gaz te  -
txoen herri-kiroletan ere
irakasle izan zen hain bat
urtez. Baina ez hori ba-
karrik. Herriarengatik  au-
zolanean hainbat lane tan
aritua da: udaletxean,
Ekaitza Elkartean, Bor -
tzak Bat kooperatiban...
Herriko bandera astin -
tzen ere herriko bestetan 
eta Bes taberri egunean... 

Sebastian Lizasok
ber tso ederrak kantatu
zizkion eta ondo tik, dan -
tzariek dan tza bat eskaini 
zioten. Se gidan, Nafa -

rroa ko He rri kirol Fede-
razioko lehendakaria den
Xabier Urrutia arraioz ta -
rra ohol tza gainera igo
eta eskerrak eman zizkion
federazioaren izenean.
Daniel anaia rekin, erakus -
taldia egin zuten. Bertze
sorpresa Pantaleonen ilo-
bak diren Rafa Errando-
nea eta Juan Kruz Lizar-
di hurbildu zirenean izan
zen. Bi bikoteek arpane-
an desafio ttiki bat egin
zuten. Akautzeko, Igor
Ugalde zinegotziak oroi-
garria eman zion Panta-
leoni eta honek, hunkitu-
ta, eske rrak eman zituen .

Bertzalde, saioak iraun
zuen bitartean, Pe lle-Tti-
ki Haur Txokoaren 10. ur-
teurrenaren harira para-
tutako argazki erakuske-
ta ikusgai izan zen, eta
neska-mutikoek margo -
tzeko aukera ederki apro-
betxatu zuten.

Garbitzaileak
Martxoaren 1az ge-

roztik Enkarna Indakoe -
txea herritarra eta Ana
Belen Estevez beratarra
ari dira udal instalazioak
garbi tzen. Sei hilabetez
ariko dira eta Udalak
Nafarroa ko Gobernuaren
lagun tza izanen du langa -
beak kontratatzeagatik.

Mendi lasterketa
Aitzinera doaz apirila-

ren 23an eginen den men-
di lasterketarako presta-
keta lanak. Halere, dena
behar bezala atera dadin ,
herritarren laguntza beha -
rrezkoa da eta apiri laren
8an lasterke tari buruzko
bilera izanen da 19:00etan
Ekaitza Elkartean. Lehe-
nagotik jendea apunta -
tzea ere eskertuko dute,
eta horretarako Julen Os-
koz edo Imanol Lukan-
biori abisatu behar da.

KULTURA � TRIKITIXA JAIALDIA

Bigarrena ere
arrakastatsua

ARGAZKIAK: MIKEL LARRETXEA
Momentu polit eta hunkigarriak sortu ziren aurtengo trikitixa jaialdian.

UTZITAKO ARGAZKIA

Txaboia egiteko tailerra
Joan den martxoaren 10ean, etxean txaboia nola egin daitekeen erakutsi zuen 
Sagrario Telletxea herritarrak. Hagitz ikastaro interesgarria izan zen eta bilduta-
ko herritarrak arront gustura egon ziren.

UTZITAKO ARGAZKIA

Gure Esku Dago bertso afaria giro ederrean
Martxoaren 11ko eguna ez zen musika doinuekin eta omenaldiarekin akautu. Herri -
ko  Gure Esku Dago dinamikak antolatuta, bertso afaria izan zen Sebastian Lizaso 
eta Iker Zubeldiarekin. 50 bat lagun bildu ziren afarian eta giro ederra izan zuten.
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IGANTZI

GIZARTEA � APIRILAREN 1EAN BARATZONDON

Euskararen
erabilera
eskasaz
aritzeko saioa
Euskara
Batzordeak
duen kezka
gainerako
herritarrekin
konpartitzeko

TTIPI-TTAPA
Igantziko Euskara

Batzordeak bilera ireki

bat antolatu du. Batzor-
dearen azken urteota-
ko kezka da herrian, pla-
zan, parkean, ostatuan,
dendan... gero eta gu -
txiago aditzen dela eus-
kara. Kezka hori euska-
ra batzordeko zirkulutik
atera eta  gainerako he -
rritarrekin konpartitu na-
hi dute eta gaiari buruz
solastu. Horixe da saio -
a  ren helburua, eta he -

rritarrei dei egiten diete
bertan parte hartzera. 

Saioa apirilaren 1ean,
larunbata, izanen da,

arra tsaldeko 4etan ha-
sita, Baratzondon. Pa-
re bat ordu iraunen du,
eta kafetxo bat hartzen

duten bitartean gaiari
buruz solastuko dira,
ber tze tokietako es pe -
rien tziak ezagutu, etab.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

III. Gladiator’s Day proba igandean Irrisarri Land-en
Martxoaren 17an ideki zituen berriz ateak Irrisarri Land Abentura Parkeak, jardue-
ra berriak, hobekuntzak eta handitze-lanak egin dituzte instalazioetan eta ekital-
di be rriak eskainiko dituzte. Lehenbiziko ekitaldi handia igande honetan, martxoa -
ren 26an eginen da Gladiator’s Day proba gogorraren hirugarren edizioa.
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GIZARTEA � MARTXOAREN 27TIK 31

Neguan egindako
konposta
banatuko dute
Mankomunitateek

BORTZIRIAK-MALERREKA

Martxoaren
27tik 31ra
Lesakan,
apirilaren 1ean
Alkaiagan eta
apirilaren 8an
Donezteben

TTIPI-TTAPA
Azken urteetan be-

zala, aurten ere udabe -
rrian sartu orduko jen-
dea loreak jartzen eta
baratzean lanean hasi-
ko da. Horregatik, ne-
guan zehar pilatutako
konposta banatu behar
dute Bortzirietako eta
Malerrekako Mankomu-
nitateek. 

Bortzirietan arrakas-
ta haundia izan du kon-
post banaketa honek
azken urteetan eta aur-
ten berrikuntza bezala
Malerrekan ere eginen
da lehen aldiz.

NOIZ?
•• MMaarrttxxooaarreenn 2277ttiikk

3311rraa (astelehenetik or -
tziralera): Lesakako kon-
postagailuak irekiak
egonen dira nahi due-
nak bertatik konposta
hartu ahal izateko. Ho-
nako auzo konpostgu-
neetatik eginen da ba-
naketa: 
- Azkaine karrika (gaso-
lindegiaren ondoan)
- Albistur (lau blokeen
atzealdean)
- Itturrunzubiko plaza
- Bittiria (frontoiaren
atze ko aparkalekuan)
- Bittiriako plaza
- Eltzeta (Aliprox pare-
an)
- Bittiria 45 (Ogi Be rri
parean)

5. edukiontzia edo
edukiontzi marroia jarri
zenean, Lesakako au-
zo-konpostguneak itxi
ziren. Hilabete hauetan
konposta ondu egin da
eta orain prest dago era-
bili ahal izateko. Beraz,

konpost guztia, konpos-
ta egiten zutenen arte-
an banatuko da eta kon-
postagailuak kendu
egingo dira. 

••  AAppiirriillaarreenn 11aa (la-
runbata): Goizeko 11tan
Bortzirietako Manko-

munitateak Alkaiagako
poligonoan duen nabe-
an. 

•• AAppiirriillaarreenn 88aa (la-
runbata): Goizeko 11tan
Malerrekako Mankomu-
nitateko egoitzan (Do-
nezteben)

NORENTZAT?
Malerreka edo Bor tzi -
rietan etxe edo auzo kon -
posta egiten dutenen -
tzat. Norberak bere za-
ku, poltsa edo dena de -
lakoa eraman behar du
konposta ga rraiatzeko.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Emakumearen Eguneko mendi martxa eta mosaikoa Bortzirietan
Emakume Langilearen Nazioarteko Egunaren harira hainbat ekitaldi egin dira Bor -
tzirietan. VIII. Mendi Martxak 53 emakume bildu zituen Arantzan eta Berako Ri-
cardo Baroja eta Toki Ona ikastetxeetako ikasle eta irakasleek mosaikoa osatu
zuten patioan. Goldatz taldeak deituta manifestazio jendetsua ere egin zen.
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X. Artisau feria
eta gazta
lehiaketa
igandean

Maider PETRIRENA
ORTZIRALA, MARTXOAK 24
•16:30 Txokolatada
• 17:00-19:00 Jokulan-
dia

• 19:30 Alicaté: la gra-
mola del amor. Este-
fania de Paz (aktorea
eta abeslaria) eta Ali-
ce Dos Santos (piano
jolea) bikoteak osatu-
tako emanaldia Uli-
beltzak Elkartean.

• Ondoren afari auto-
gestionatua Ulibeltzak
Elkartean.

• 22:00 Mus Txapelke-
ta Bustitz ostatuan.

LARUNBATA, MARTXOAK 25
• 8:30 Mendi ibilaldia oi-

nez edo bizikletaz Sus -
pirora (Plazan elkartu-
ko dira).

• 11:00-13:00 Jokulan-
dia.

• 14:00 Bazkaria Arizti-
gain Kanpinean. Apun-
tatu nahi duenak Kan-
pinera deitu (948 450
540). Ondoren Mus eta
Txintxon txapelketa.

•Arratsaldean trikipo-
teoa herrian barna.

• 16:00-19:00 Jokulan-
dia eta berendua.

IGANDEA, MARTXOAK 26
• 10:00- 14:00 X. Arti-
sau feria eta gazta le-
hiaketa.

• 11:30 Herriko dantza-
rien emanaldia.

• 16:30-19:00 Artisau
feria.

• 19:00 Gazta lehiake-
tako sari banaketa eta
zare eder baten zozke-
ta.

OSPAKIZUNAK � MARTXOKO AZKEN ASTEBURUA

Asteburu
Kulturala
betea dator

ARGAZKIA: ENEKO HERRERA

Gazteak sagardotegira
Martxoaren 11n Sunbillako 35 gaztek Hernaniko Oianume Sagardotegian egun
ederra pasatzeko aukera izan zuten. A ze nolako giroa izan zuten! 

ARGAZKIA: BIDAL IBARRA

Ulibeltzak mendi taldeak irteera Xabierrera
Ulibeltzak mendi taldekoek urteroko Xabierrerako irteera egin dute martxoaren
11n Koroien portutik (puerto de las coronas) aterata oinez.

ARGAZKIA: JAIONE OTXANDORENA

Sunbillako Arkupeak elkartearen bestan 55 bazkidek parte hartu dute martxoaren 5ean
Sunbillako Arkupeak elkarteko kideek beraien eguna ospatu zuten martxoaren 5ean. Meza ondotik, mus txapelketa jokatu zuten 10
bikotek Ariztigain kanpinean. Bazkaria bukatutakoan sariak banatu zituzten. Irabazleak Migel Manterola-Mª Jesus Legaz, bigarrenak:
Jose Antonio Ibarra-Migel Anzizar, hirugarrenak: Jose Migel Zelaieta-Juan Pedro Bertiz, laugarrenak: Iñaki Luengo-Karmele Osa. Sa-
riak emandakoan Sunbillako Arkupeak elkarteko zaharrena den Pako Pascuali omenaldia eskaini zioten (eskuineko argazkian).

SUNBILLA
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DONEZTEBE

Irakurzaletasuna
bulkatzeko
kanpaina
sustatzen ari da
Mankomunitatea 

Marga ERDOZAIN
Irakurzaletasuna bul-

katzeko ekimen hau
Euskaltzaleen Topagu-
nea eta Malerrekako
Mankomunitateko eta
Leitza, Areso, Goizue-
ta eta Aranoko Euska-
ra Zerbitzuak antolatua
da eta martxoaren  20tik
maiatzaren 31 bitarte-
an gauzatuko da. Helbu -
rua herritarrak euskaraz -
ko liburuak irakur tzera
animatzea da. Ekime-
nak parte hartzea sari -
tzen du, liburuak eroste -
ko abantaila ekonomi-
koak ematen ditu eta li-
burua opari bihurtzera
gonbidatzen du. Hiru
pauso eman behar dira
bertan parte hartzeko:
Irakurri. Ho rretarako, li-
burutegira joan, eta eus-
karazko edozein liburu
maileguan eskatu ahal
izanen da. Bigarrena,
Gozatu: liburua irakur-
ri, liburutegira itzuli eta
fi txa erraz bat bete be-
harko da. Fitxa hori be-
teta, liburuzainak eros-
keta-txekea emanen di-
gu, liburu-dendan era -
bil  tzeko. Eta azkena
Opa ritu, liburua opari tzea
da: lagun bati, senide ba-
ti, edo norberari. 

Herrian erosi,
euskaraz erosi

Momentuz Arrate
estetika zentroa, Kimetz
belar-denda, Kukuka
haur arropa denda, Ma-
le-reka, Maria ileapain-
degia, Mendia botika,
Ostiz Etxea, Pepa´s ka-
fetegia, Saldias harate-
gia, eta Zarbo Informa-
tikak bat egin dute kan-

paina honekin. Euska-
ra Zerbitzuak antolatu
du Baztan eta Bortzirie-
takoekin batera, Denok
bat merkatarien elkar-
tearen babesarekin. Es-
kualdeko merkataritza
bultzatzeaz gain, eus-
kararen erabilera ere
bultzatu nahi  da. Kan-
painan parte har tzeko
irizpide bakarra  salto-

ki, ostatu edo enpresa-
ko langileek gutxienez
euskara ulertu beharko
dutela eta parte hartzea
doan dela. Kanpainari
indar emateko eta be-
zeroak inplikatzeko as-
moz, argazki lehiaketa
mar txan da apirilaren
7ra arte.  Argazkiak kan-
painan parte hartzen du-
ten saltoki edo ostatu-

GIZARTEA � LIBURUTEGIAK ETA OSTIZ LIBURU DENDAK

‘Irakurri, gozatu eta oparitu’
kanpainarekin bat egin dute

Musikoterapia 
tailerrak martxan
Tailer honetan parte
hartzeko jende anitz
apuntatu denez (30 la-
gun), Udalak bi talde
egitea erabaki du, as-
telehen eta ortzirale-
tan. Martxoaren 17 eta
20an hasita, lau aste-
lehen eta lau ortzirale-
tan burutu ko dira. 

Korrikari ongi
etorria ematea
Donezteberen bihotza
zeharkatuko du 20.
Korrikak apirilaren 3an.
Baztandik Bertizarana
zeharkatuta gurean
sartuko da lasterketa,
20:54ean. Doneztebe-
tik Elgorriaga aldera
abiatuko da, Ituren, Zu-
bieta, Saldias eta han-
dik Orokietara.

Langile berriak
Udalak lau langile be -
rri kontratatu ditu he -
rri lan, garbiketa eta
mantenu lanetarako.
Se i  h i l abe te rako
kontra tua izanen dute
eta langile hauekin
Udalak hain bat lan bu-
rutu nahi ditu: espaloi-
en eta igerilekuko mol-
daketak, jolas parke-
en txukunketa lanak…

� AGENDA

UTZITAKO ARGAZKIA

Lila lasterketa eta flasmoba Emakumearen Egunaren harira
-Zer da Lila-lasterketa ama? -Berdintasuna lortzeko lasterketa. –Ba, berdinta-
sunerako lasterketa oztopoen lasterketa da, amatxo. Nik erranen nuke bizi
guztia irauten duen maratoi neketsua… –Ez, seme. Aurten Doneztebeko ka -
rriketan korritu den lasterketa lila da, morea da eta lekukoen lasterketa izan da.
Ez al duzu ikusi mutiko eta neskak denak batera nola joan diren? ez al duzu
ikusi lekukoa elkarri nola pasa dioten? –Eta zer zegoen lekuko horretan, ama?
–Ba, egia bihurtuko diren ametsak: egunen batean emakumeok berdintasunez
eta askatasunez mundu osoan biziko garena, egunen batean emakumeok gi-
zonek adina irabaziko dugunarena, egunen batean kolorerik gabeko lasterke-
ta ospatuko dugun ametsa, eta ez martxoaren 8an. -Ados ama. Dena den, gus -
tatu zaizkit aurten martxoaren 8ko ospakizunak: lasterketa, “flasbmob”a (bai
martxosoak Mendaur institutukoak); bakarrizketak, ipuin erotikoak (horretara
ez nintzen joan baina badakit zuri gustatu zitzaizkizula), Mendi Abesbatzaren
kontzertua, afaria... Dena ongi atera da, zorionak ama eta zorionak emakume
eta gizon guztioi aste morea hain berezia egiteagatik!

tan atera beharko dira
eta gaia honako hau iza-
nen da: Euskara eta
merkatari tza. Lehiake-
tan bi sari banatuko di-
ra (150 euro argazki one-
nari eta ber tze 150 eu-
ro argazkia atera den
saltoki edo ostatuari).
Argazkia whatsapp bi-
dez  b ida l i ko  da
638529785 telefonora.
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Doneztebeko
kiroldegian
emakumeentzat
eta
Elgorriagako
Herriko
Ostatuan
gizasemeentzat

TTIPI-TTAPA
Mar txoa ren  8ko

Emakume Langilearen
Egunaren harira haus-
narketa plazaratu du
Malerrekako Gazte

Asanbladak eta horre-
kin lotuta bi ekitaldi ere
antolatu ditu martxoa-
ren 25erako. Gazte
Asanbladak dioenez,
«emakumearen egoera
aldatzea, ez da emaku-
mearen ardura baka rrik,
gizarte osoarena baizik.
Askotan ikusten dugu
feminismoa, emaku-
meetara mugatzen de-
la, eta hori hanka motz
gelditzen da. Egia da,
emakumeek lanketa sa-
kon bat egin behar du-
tela, ahalduntze  eta ber-
dintasuna lortzeko, bai-
na hau ez da benetan

lortuko, beste aldeak,
gizonezkoen aldeak, be-
re lanketa propioa egi-
ten ez badu, feminismo
eta berdintasunean he-
zitzen ez bada». 

Egoera honi aurre
egiteko antolatu ditu
Gazte Asanbladak la-
runbaterako ekitaldiak.
Doneztebeko kiroldegi-
an, emakumeentzako
autodefentsa tailerra
izanen da 09:00etatik
14:00etara, Emagin el-
kartearen eskutik eta
Malerrekako mankomu-
nitatearen laguntzare-
kin. «Beharrezkoa ikus-

ten dugulako, emaku-
meak bere egoeraz
kontzientziatzea eta era-
soei modu pertsonale-
an aurre egitea», dio
Asanbladaren oharrak.
Lekua mugatua denez,
izena eman beharra da-
go, horretarako zenba-
ki honetara deitu behar
duzue: 948451746.

Bertze aldetik, aipa-
tu bezala,lanketa hau ez
da bakarrik emakume-
en ardura, eta horrexe -
gatik, muti lentzako
Maskulinitate berriaktai-
lerra antolatu dute, Ema-
gin elkartearen eskutik.

Malerrekako Gazte
Asanbladatik aipatu du-
tenez, «gizonezkoak,
zapaltzaile diren heine-
an, beharrezkoa da ho-
ri identifikatu eta hezi-
ketaren bitartez ekidi-
tea». 

Kasu honetan, taile -
rrak ez ditu plaza mu-
gatuak izanen, eta El-
gorriagako Ostatuan
emanen da martxoaren
25ean,  10:00etat ik
14:00etara.

GIZARTEA � MARTXOAREN 25EAN GAZTE ASANBLADAREN ESKUTIK

Autodefentsa eta maskulinitate
tailerrak prestatu dituzte

MALERREKA

UTZITAKO ARGAZKIA

Autodefentsa ikasiko dute
emakumeek kiroldegian.
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Ordezkapenak
egiteko
zerrendak ere
osatuko dituzte

Arkaitz MINDEGIA
Pulunpa eskolan su-

kaldaria eta zaintzaile-
ak kontratazeko deial-
dia ireki dute. Bi kontra -
tazio deialdi egin dituzte:
bat sukaldaria aukera -
tze ko eta bestea zain -
tzai leak aukeratzeko.
Momentuan sukaldari
bat eta bi zaintzaile kon-
tratatzeko asmoa dute.

Guraso Elkarteko
langile bezala kontrata-
tuko dituzte eta ez au-
tonomo gisara. Kontra-
tuak urritik maiatzera
izanen dira. Sukaldaria-
ri irailera eta ekainera
luzatzen ahal zaio kon-
tratua, beharren arabe-
ra (zaintzaileei, ez dago
aurreikusia luzatzerik).

Sukaldaria egunean

sei ordurako kontrata-
tuko da (astelehenetik
ortziralera) eta zaintzai-
leak bi ordurako egune-
an (astelehenetik ortzi-
ralera asteazkenak ezik).
Bazkaria eskolako su-
kaldean bertan presta-
tu beharko da.Sukalda-
ritza zerbitzuan eta za-
intza zerbitzuan sartu-
ta dauden lanak edo
eginbeharrak zehaztu-
ta daude deialdian. Par-
te hartzeko eskaera eta
beharrezkoa izanen den
dokumentazioa aurkez -
te ko epea martxoaren
31 arte zabaldu da. Deial  -
dian agertzen da zein or-
dutegietan eramaten
ahal den dokumenta-
zioa (eskaeraren kopia
bat sinatuta eraman
 dezan aurkezten den
pertsona bakoitzak). 

Bi zati izanen ditu ba-
lorazioak: Lehenbizi aur-
keztu den petrsona ba-
koitzaren merituak ba-
loratuko dira (esperien -

tzia, lanari buruzko for-
makuntza…). Gero, pro-
ba praktikoa izanen da.

Bi zerrenda eginen
dira: bat sukaldari zerbi -
tzurako aurkeztu dire -
ne kin eta bestea zain -
tzaile zerbitzurako aur-
keztutakoekin. Puntua -
zio gehien atera dute-
netik gutxiena atera du-
tenera ordenatuko dira
aurkeztu diren guztiak.
Kontratuak puntuazio
ge hien atera dutenei es-
kainiko zaizkie. Beste-
ak zerrendan egonen di-
ra, beharren arabera es-
kaintzeko kontratazioa
(zaintzaile gehiago be-
har badira, adibidez).

Korrika
Apirilaren 3an Korri-

ka Iturendik pasatuko
denez, eskolako komu-
nitateak kilometro bat
erosiko du, Udala eta
gazteen elkartearekin
batera. Pulunpa esko-
lan kutxa bat jartzeko
asmoa ere badute diru
 bilketa egiteko. 

Ekarpenak martxoa-
ren 25eko eguerdiko
12ak arte egin daitezke.
Udala eta gazteen el-
kartearekin batera ero-
sitako kilometroa Itu-
rengo herrian bertan iza-
nen da, (989.a hain zu-
ren ere), apirilaren 3ko,
gaueko 9ak aldera. 

GIZARTEA � PROPOSAMENAK MARTXOAREN 31 ARTE

Eskolarako
sukaldaria eta
zaintzaile  
bila deialdia

ITUREN

UTZITAKO ARGAZKIA

Arantzako Trikitixa jaialditik Lesakako Haur Kantu jaialdira
Martxoaren 11n Arantzan izan zen II. Trikitixa jaialdian Mendaur trikitixa esko-
lako ikasleek saio polita eskaini zuten eta ederki pasa zuten eskuladeko ber -
tze trikitilariekin batera. Orain, martxoaren 25ean Lesakan izanen den Nafa -
rroako Haur eta Gaztetxoen Kantu jaialdian parte hartuko dute. Denetara lau
talde joanen dira, 60 ikasle gutti gora behera eta arratsaldeko 7etan izanen den
bigarren saioan parte hartuko dute Harriondoa Kultur Etxean.

Eskolako irteera
Donostiara
Pulunpako eskolako
ikasleek Malerrekako
bertze eskola ttikiekin
batera. HH eta LH 3.
maila arte Donostiko
Zientzia Gunera eta
Planetariora joanen
 dira eta arratsaldean
berriz Txiki Parken jo-
lasteko aukera izanen
dute. 4., 5. eta 6. mai-
lakoak Bilbora joanen
dira eta Guggenheim
bisitatuko dute. Taile -
rrak eginen dituzte eta
Zubi Zintzilikatuari bi-
sita ere eginen diote.

Joaldunak berriz
Kepa Junkerarekin
Bi lboko Arr iagako
emanaldiaren ondotik,
pasa den martxoaren
11n Iturengo Joaldu-
nak Kepa Junkeraren
Maletakbiran parte har-
tu zuten Gernikako Jai
Alai pilotalekuan eta
datorren martxoaren
25ean,larunbat arra -
tsal deko 8etan Iruñe-
ko Baluarten izanen du-
te hurrengo saioa mu-
sikari bizkaitarrarekin.

� FLASH
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28 emakume
bildu ziren
Herriko
Ostatuan
egindako
afarian

Fermin ETXEKOLONEA
Emakumeen Eguna-

ren harira, Fatima filma
eskaini zuten eskolan,
Udalak antolatuta. On-
dotik, Herriko Ostatuan
28 emakume bildu zi-
ren afaltzera, argazkian
ageri denez, giro one-
an eta sasoian.

Errotarako eta 
herri lanetarako
langileak

Herrian egin beha -
rreko lanetarako langi-
leak hartu ditu Udalak.
Edorta Murua ariko da
errotazain eta herriko
mantenu eta beste la-
netan Martin Loiarte eta
Joseba Elizalde. 

Martxoan hasiak di-
ra lanean. Aipatu erro-
tako ordutegia, Aste
Santua bitarte, 11:00 -
etatik 14:00etara izanen
dela asteazkenetik igan-
dera (astelehen eta as-
teartetan itxita).

Lau taldea
Errandonea
ostatuan ostiralean

Martxoaren 24an E -
rrandonea ostatuan
kontzertua eskainiko du
Lau taldeak, ostiral arra -
tseko 10:30ean. Igeldo-
ko taldeak pop-rock
euskarazko bertsioak
egiten dituzte. Kontzer-
tuaren aurretik afaria es-
kainiko dute Errando-
nean, 10 eurotan. Mar -

txoaren 23an bukatze-
koa da izen emateko
epea.

Itturri Berako
finalaurrekoan

Martxoaren 5ean
Uharten kantatu zuen
Ander Fuentes Itturri
bertsolariak, Nafarroa-
ko bertsolari txapelke-
tako final laurdenetako
azken saioan. Hiruga -
rren izan zen 290 pun-

tu eta erdirekin eta ho-
nela, martxoaren 18an
Beran egin behar zen fi-
nalaurrekorako txartela
lortu zuen. 

Gaur egungo txa -
pelduna den Julio So-
to, Eneko Lazkoz, Iñigo
Olaetxea, Kotte Plaza
eta Alazne Untxalo izan
ditu lagun oholtzan eta
hau idazterakoan, ezin
jakin finalean lekurik iza-
nen duen edo ez.

GIZARTEA � MARTXOAREN 11N

Pelikula eta
afaria izan
dituzte
Emakumeen
Eguna ospatzeko

UTZITAKO ARGAZKIA

Banda-zabalera beharraren arabera aldatzen ahal da instalazio berririk egin gabe

ZUBIETA
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Ludoteka herritarren eskura
Udalak duela denbora dezente aipatu zuen he -
rritarrentzako ludoteka bat sortzeko asmoa zue-
la. Eskolako beheitiko solairuan egin dute eta Be-
ti Lan enpresak izan du lanak egiteko ardura. Uda-
lak enkantera atera zituen lanak eta bera izan zen
aurkeztu zen enpresa bakarra. Orain lanak bu-
katzen direnean, herritarrak bertara joatera ani-
ma daitezela. Lokalak komunak eta kalefakzioa
izanen ditu. 

Artzapezpikuaren bisita 
Martxoaren 27 eta 28an artzapezpikua etorriko
da herrira bisitan. Ermitaren teilatuak konpontze-
ko  duen beharraz solastu liteke agian berarekin... 

62 lagun bildu
ziren Barranka
ostatuko
bertso-afarian

Fernando ETXEBERRIA
Martxoaren 4an inau-

teri kolorez bete zen he -
rria. Goizeko hamarre-
tan hasi zen festa pilo-
talekuan, bertan bildu
baitzen eskean ibili zen
herritar taldea. Gehie-
nak mozorrotuta zeu-
den eta trikitixaren la-
guntzarekin etxez etxe -
ko bideari ekin zioten.
Oso harrera ona izan
 zuten etxeetan, jende-
ak pozik ireki zizkieten
ateak eta batean eta
bes tean, puskak jan eta
zerbait edanda, aurre-
ra segitzeko indarra
hartzeko aukera izan zu-
ten. 14:00ak aldera bu-
katu zuten itzulia. Arra -

tsaldean, lauak aldera,
haurrentzako ipun-kon-
talari baten emanaldia
egon zen eta baita jo-
lasak eta txokolatada
ere. Bien bitartean,
gazte eta helduak ba-
serrietan ibili ziren es-
kean. Gauean, Barran-
ka ostatuan egin zen
bertso-afarian 62 per -
tsona bildu ziren, herri-
tarrak eta baita inguru-
ko herrietakoak ere, Le-
itza, Ezkurra, Eratsun,
Saldias eta Zubietako-
ak. Mendizabal eta Te -
lleriak bertso dotoreak
bota zituzten eta Oiha-
na eta Oihana trikitilari-
en eskutik dantzarako
aukera ere izan zen. Ins -
trumenturen bat jotze-
ra animatu zen bolun-
tarioren bat ere egon
zen afalondoan.  Goi-
zeko laurak arte luzatu
zen festa. Gogoan har -
tzeko modukoa izan da!

OSPAKIZUNA � MARTXOAREN 4AN

Giro polita
izan da
inauterietako
ospakizunetan

EZKURRA

UTZITAKO ARGAZKIA

Barranka osatua saritua izan da
Herri ttikien inguruko albisteak agertzen direnean, aunitzetan ez dira berri pozgar-
riak izaten. Zerbitzu eskasia, heriotzak... baina oraingoan berri pozgarria dugu
emateko.  Barranka ostatuak Booking sareak ematen duen erabiltzaileen
 iritzietan oinarritutako saria lortu du. 2016 urtean lortu litezkeen 10 puntueta-
tik 9 lortu ditu. Barranka ostatuan egon diren erabiltzaileen iritzi onak ditu oi-
narri puntuazio horrek. Zorionik beroenak herriko biztanleen partetik ere! 

� FLASH

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA ETA DORLETA PENA
Haur, gazte eta helduek primeran pasa zuten inauteri giroan.
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612,13 euroko
suberabitarekin
bukatu zen
2016 urtea

TTIPI-TTAPA
Otsailaren 28an Ar-

kupeak Elkarteko zu-
zendaritza bildu zen eta
azken hilabeteetako
zenbait kontu errepasa-
tu eta datozen hilabe-
teetan izanen diren eki-
taldien inguruko eraba-
kiak hartu zituzten.

Hasteko, aurten lo-
teria kobratzeko egon
diren arazoak berriro ez
errepikatu eta prozesua
errazteko, La Caixako
edozein bulegotan ko -
bratu ahal izateko au-
kera desberdinak azter-
tuko dira. Diru kontuak
aipatuz, Nafarroako Ku -
txa Fundazioari eman-
dako 10.000 euroko di-
ru-laguntzagatik eske -
rrak ematea adostu zu-
ten eta 2016 urteko au -
rrekontuak ere onartu
zituzten. 462.255,96
euro ko gastuak eta
462.868,06 euroko sa -
rrerak egon dira eta ho -
rrebestez, 612,13 euro-
ko suberabita izan da. 

Bigarren seihilabete-
ko bidaiak ere adostu
zituzten eta hiru irteera
dira aipatu beharreko-
ak. Gaztela-Leonera le-
henbizikoa, (Salaman-
ca, Avila eta Segoviara)
Ikemevoy agentzia ar-
duratuko da bidaia an-
tolatzeaz. Benidormera

bigarrena, Barcelo bi-
daiak antolatuko du eta
hirugarrena Lanzarote-
ra, Eroski bidaiak agen -
tziak antolatuko duena.  

Ikastaroak ere ze-
haztu dituzte eta urta -
rriletik maiatzera bitar-
te, 10 ikastaro izanen
dira. Ekitaldi garrantzi -
tsuen artean, Dantxari-
neako Euskal Kantuen
Eguna aipatu behar da.
Apirilaren 27an izanen
dela iragarri dute eta 400
pertsonendako tokia
izanen da. Esertzeko or-
duan arazorik ez ego-
teko, txartel guztiek
eserleku zenbakia ze-
haztua izanen dute.  

Ezin aipatu gabe
 utzi Portugalerako bi-
daia ere. Aurreikuspen
guztiak gainditu dira eta
184 bazkidek eman du-
te izena. Bidaia hau api-
rilaren 29tik maiatzaren
6ra egiteko asmoa ze-
goen baina denak elka -
rrekin joateko modurik
ez dagoenez, bi txanda
antolatu dituzte. Lehen-
biziko txanda, apirilaren
18tik 25era izanen da
eta 70 bazkide joanen
dira. Bigarren taldea
berriz, apirilaren 18tik
25era joanen da bi au-
tobusetan. Bidaia anto-
latu dutenen ahaleginei
eta lanari esker, guzti-
entzako banakako lo-

gelak lortzeko modua
izan da. Aipatu behar
da Portugaleko bidaia
antolatu duen Ikemevoy
agentziako arduradu-
nak erran duela lanean
daraman 30 urtean ez
duela horrelako bidaia-
ri talde handiarekin lan
egin (bazkideren batek
oraindik eta jende ge-
hiago espero zuen a -
rren...). Krisia gaindi tzen
ari eta diru gehiago du-
gulako ote da? Edo ora-
in osasunez ongi gau-
den bitartean hoberena
probestea dela
uste dugu?

GIZARTEA � OTSAILAREN 28KO BILERAN

Orain artekoen
eta datorrenaren
errepasoa egin
du zuzendaritzak

ARKUPEAK

UTZITAKO ARGAZKIA

Xabierren izan ziren elkarteko 110 bazkide
Urtetako ohiturari eutsiz, 110 elkartekidek egin zuten Xabierrera irteera. Meza
eguerdiko hamabietan izan zen, segidan bazkaria eta gero Jose Angelekin dan -
tzaldia. Nahi izan zuenak arratsaldeko nobenak entzutera joateko aukera ere
izan zuen. Jende asko bildu zen egun horretan Xabierren, baita desfilea egin
zuten militarrak ere.

Ba al zenekien
Arkupeak Elkarteko Mus txapelketa martxoa-
ren 16an jokatzekoa zutela. Hurrengo aldizka-
rian izanen duzue emaitzen eta sarituen berria. 

?
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Astigarraga eta
Urnietara
ateraldiak egin
dituzte bi
asteburuz
segidan

Jaione ARIZTEGI

Pasatu da aurtengo
sagardotegiko ateraldia
ere. Aurtengoan, ateral-
di bikoitza egin dute
gazteek. Antolatuta ze-
goen ateraldia martxoa -
ren 11n izan zen, eta 22
lagun Urnietako Altuna
sagardotegira joan zi-
ren. Azkenean, taxietan
egin zuten buelta eta

diotenez giro ederrean
igaro zuten eguna. Ho -
rrez gain, aurreko aste-
buruan bertze ateraldi
bat egin zuten, martxo -
aren 5ean. Hemen 10
lagun bildu ziren eta As-
tigarragako Akelele sa-
gardotegira joan ziren. 

Emakumeen
bazkaria

Urtero bezala, aur-
ten ere bazkaria anto-
latu da herriko ostatu-
an emakumearen egu-
naren harira. Bazkaria
larunbatarekin egin zu-
ten eta emakume kua -
drilla polita bildu zen.
Seguru gustura egon zi-
rela hauek ere!

URROZ

GIZARTEA � MARTXOAREN 5EAN ETA 11N

Sagardotegira
ateraldi
bikoitza egin
dute gazteek

ARGAZKIA: JAIONE ARIZTEGI
Emakumeek giro ederrean bazkaldu zuten Herriko Ostatuan.

ARGAZKIA: MAIDER AROZENA
Urrozko gazteak Urnietako Altuna sagardotegian.
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Herriko
kilometroa
erosia dago

Markel LIZASOAIN
Ez da oraintxekoa

Korrika herritik azkene-
koz pasatu zenekoa;
kaskoan ile gehixego
genuen eta, hortik ate-
ra kontuak. Erretratoe-
ri begiratzen hasi, eta
2007ko martxokoak di-

ra. Orduan ere, kilome -
troa erosia zegoen, eta
euskararen aldeko afa-
ri-lasterkaldia egiteko
ai tzakia paratu zuen. Al-
di hartan, Doneztebetik
etorri eta Orokitara jo-
an zen, eta oraingo al-
dian ere halaxen joanen
da. Lagun kuadril batek
hartua du herritik pasa -
tzen den kilometroa.
Apirilaren 3an igaroko
da, 22:30ak airean. Ea

nork hartzen duen leku-
koa! 

Apuntatu kamerak
eta atera irudi politak!,

geroko ere pixko bat
oroitu behar baitu.

GIZARTEA � APIRILAREN 3AN, 22:30EAN

Korrika
pasatuko da
hamar urteren
ondotik

SALDIAS

ARTXIBOKO ARGAZKIAK

Aurten ere egokiera afaritxo bat edo zerbait egiteko elkarrekin.
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BEINTZA-LABAIEN

Bezperan
mozorro
desfilea egin
zuten herriko
eta Saldiasko
eskolakoek 

TTIPI-TTAPA
Eguraldi ederra la-

gun, giro onean pasatu
dira aurten inauteriak.
Bezperan, ortziralean,
herriko eta Saldiasko
eskolek antolatua, mo-
zorro desfilea eta hain-
bat joku antolatu ziren.
Bertze aldetik, gauean,
gazteak hasi ziren giroa
berotzen afari batekin.

Larunbata egun han-
dia izan zen: goiza
gazteek gosari eder ba-

tekin hasi zuten. Ondo-
ren, Labaienen etxez e -
txe puxkak biltzen ibili
eta Itturrondo Elkarte-
an bazkaldu zuten. Bi-
tartean, Beintzako Osta-
tuan 45 guraso eta haur
bildu ziren bazkari eder
baten inguruan, aurre-
tik mozorro desfilea eta
joku batzuk eginez.
Arra tsaldean, Beintza-
ko Plazan denak elkar-
tu ondoren, gazteak he -
rrian eta baserrietan ibi-
li ziren. Haurrak eta gu-
rasoak berriz, txokola-
te goxoa dastatzeko au-
kera izan zuten ostatu-
an. Gauean Elkartean
afaldu eta Beñat eta
Fernandorekin  Mariatxi-
en giroarekin ordu txi-
kitan luzatu zuten giroa,
hurrengo urte arte!!

OSPAKIZUNAK � OTSAILEKO AZKEN ASTEBURUAN

Giro ederrean
joan dira
inauteriak
aurten ere

UTZITAKO ARGAZKIAK

Ortziralean, herriko eta Saldiasko eskoletakoek ederki pasatu zuten (goiko argazkian).
Gazteak eta gaztetxoak Beintzako plazan elkartu ziren (behean).

MARTXOAREN 31N

Korrikako afaria eginen dute Beintzako Ostatuan
TTIPI-TTAPA

Korrikaren 20. edizioa apirilaren
3an 22:30ean Saldiastik pasatuko de-
la aprobetxatuz, 1002 kilometroa eros-
teko herri ekimena antolatu da eta
martxoaren 31n, ortziralean, he rri afa-

ri bat izanen da Beintzako Ostatuan.
Bertan kilometroa erosteko dirua bil-
du eta egunean bertan nola an -
tolatu solastuko da. Izena emateko:
Beintzako Ostatuan (948 450014),
martxoaren  29a arte. 

APIRILAREN 1EAN, BIDASOKO KONTRABANDISTAK ELKARTEAREN EKIMENEZ

Dena prest dago Hondarribian Lan Gauaren bosgarren ediziorako
TTIPI-TTAPA

Etxalar, Oiartzun, Erratzu
eta Arantzan egin ondotik, aur-
ten Hondarribian izanen da
Lan Gaua, Bidasoko Kontra-
bandistak (KB) elkartearen eki-
menez, apirilaren 1ean. 

Gaueko ibilaldi gidatuan Ar-
kotxa auzoan barna Guada-
lupera igo eta Kai Zarrean bar-
na itzuliko dira, guztira 3 or-
du eta 8 kilometro. Udaletxe -
ko estalpetik abiatu eta Poli-
tenea baserriko Miguelen tes-
tigantza ezagutuko dute. Egun
79 urte ditu eta 14 urtetan ha-

si zen Miguel legarra gaba -
rretan garraiatzen Txingudiko
badian. Lan horretaz baliatu-
rik, batzutan zerbait gehiago
pasatzen zuen...

Lan Gaua Bidasoako Kon-
trabandistak (KB) proiektua-
ren egitasmoa da, urtero gaue-
ko ibilaldi baten bidez kontra-
bandista ohien testigantza eta
bizipenak jasotzea du helbu-
ru.

Izen ematea (izen-abizena,
tfnoa, e-mailaa eta herria):
info@kontrabandistak.com

+INFO: 948 450 014

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joan den urtean Arantzan egin zen Lan Gaua ateraldia arrakastatsua
suertatu zen eta jende aunitzek parte hartu zuen.
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KULTURA

TTIPI-TTAPA
Martxoaren 20an ha-

si eta maiatzaren 31 bi-
tartean gauzatuko da
Irakurri, gozatu eta opa-
rituekimena 52 herri eta
eskualdetan. Aurtengoa
inoizko kopururik altue-
na da. Ekimenak 11. edi-
zioa du, baina lehenen-
go aldiz eginen da Ma-
lerrekan eta Leitza, Are-
so, Goizueta eta Ara-
non. Euskaltzaleen To-
pagunea eta Malerre-
kako Mankomunitate-
ko eta Leitza, Areso,
Goizueta eta Aranoko
Euskara Zerbitzuak di-
ra antolatzaileak.

Ekimen honek irakur-
zaletasuna bultzatu na-
hi du, herritarrak eus-
karazko liburuak irakur -
tzera animatu nahi ditu,
irakurtzearen alde atse-
gina azpimarratuz eta li-
burutegi publikoen zer-
bitzuen erabilera bul -
tzatuz. Ekimenak parte
hartzea saritzen du, libu -
ruak erosteko abantai-
la ekonomikoak ema-
ten ditu eta liburua opa-
ri bihurtzera gonbida -
tzen du. Liburutegian ja-
sotako erosketa-txeke-
ak, euskarazko beste
edozein liburu %35
merkeago erosteko  au-
kera  emanen du. 

Leitzako eta Donez -
tebeko liburutegi publi-
koek parte-hartzen du-
te ekimenean eta libu-
rudendei dagokienez,
Donez te beko Ostiz li-
buru dendak, Leitza eta
Areso aldean, Maimur
eta Astitz liburu dendek
eta Goizueta eta Arano-
rako Hernaniko Elkar li-
buru dendak.

KULTURA � IRAKURZALETASUNA BULTZATZEKO EKIMENA

‘Irakurri, gozatu eta oparitu’
ekimena abiatu da Malerrekan
eta Leitzaldea-Urumealdean
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LEITZA

Harribeltz
rokodromoa
larunbatean
aurkeztuko dute

Juan Mari BARRIOLA
Atekabeltz Herrigu-

nean biltzen diren herri -
ko eragile desberdinen
erakusle izanen da bi-
garrenez antolatu duten
Ateka Astea. Martxoa-
ren 22an hasi eta 30era
arte, ekitaldi ugari eta
anitzak dituzte prest.
Tartean, Atekabeltzeko
ganbaran auzolanean
egin duten Harribeltz
rokodro moaren aur-
kezpena eginen dute.

MMaarrttxxooaarreenn 2222aann,,
19:00etan eskaladaren
inguruko bideo proiek-
zioa izanen da.

MMaarrttxxooaarreenn 2233aann
eta 2299aann LeitzEko kon -
tsumo taldeak eta Uda-
lak elkarlanean antola-
tu dituzten energia jar-
dunaldien topaleku iza-
nen da Atekabeltz he -
rrigunea. Lehenbiziko
saioan Ainhoa Intxau -
rrandietak 'Zenbat ener-
gia dago hondakinen a -
tzean? Ekoiztu-bota-
 erre eredua ezbaian'
hitzal dia eskainiko du.
Bigarrenean berriz, Sus -
trai Eraikun tzako Xabi-
er Zubialdek 'Garraioa

arazoa da? Posible da
burujabetza e ner  geti -
koa garraio eredu  ho-
nekin? Garrai o aren ga-
ko batzuk' hitzaldia es-
kainiko du. Bi saioak
19:00etan izanen dira.

MMaarr ttxxooaarreenn 2244aann
Iñaki Ziarrustak Bihotz
salataria antzezlana tau-
laratuko du, 22:00etan.
Edgar Allan Poeren la-
nean oinarritutako mis-
terio eta beldurrezko
ikuskizuna.

MMaarrttxxooaarreenn 2255aaHa -
rribeltz rokodromoaren
aurkezpen eguna iza-
nen da. Umeen tzako es-
kalada jokoak antolatu
dituzte 11:00etan  eta
16:00etan Bulder txa-
pelketa (izen-ematea
15:30ean). 20:00etan
afar i -mer ienda eta
23:00etan kon tzertuak:
Tocan2 la polla eta Na-
farroa 1512.

MMaarr ttxxooaarreenn 2288aann
19:00etan Askapena tal-
deko kideek 'Brigade-
tatik herri boterea eraiki -
tzen’ hitzaldia eskaini-
ko dute, 2017ko briga-
den aurkezpena eginez.

MMaarrttxxooaarreenn 3300eeaann
19:00etan Siriar errefu-
xiatuen inguruko hitzal-
dia eskainiko dute Chio-
sen boluntario egon di-
ren Anttonio Sagasti-
beltza eta Sa -
grario Lasartek.

HITZORDUA � MARTXOAREN 22TIK 30ERA

Herriko eragile
desberdinak
bilduko ditu
Ateka Asteak ARGAZKIA: UDALA

Auzolanean moldatu dute eskola atzeko aterpea
Duela urte batzuk, 100 guraso inguruk umeek jolastu ahal izateko leku estali bat
egiteko eskaera egin zuten. Behar horri erantzuna emateko Leitzako Udalak bile-
ra parte-hartzaileak egin zituen gurasoekin eta aukera desberdinak aztertu ondo-
tik, eskolaren atzeko aldeko estalpea konpon tzea adostu zuten. Estalpeak zitu-
en itogin eta hezetasun arazoak konpontzeko 10.000 euro bideratu zituen Uda-
lak eta ondoren gurasoen txanda etorri zen. Hainbat asteburutan auzolanean
aritu dira txokoa atondu eta txukunduz eta mar txoaren 13an estreinatu dute.

UTZITAKO ARGAZKIA

Jende ugari Kaxkabeltzako stock azokan
Herriko plazan egin ordez, Amazabal pilotalekuan
egin zuten Kaxkabeltza elkartekoek stock azoka eta
hasiera batean martxoaren 4an soilik egitekoa bazu-
ten ere, azkenean igande goizean ere zabalik izan zi-
tuen ateak. Erosketak egiten zituztenen artean bi otor-
du zozketatu zituen elkarteak eta irabazleak Itziar
Martinez eta Iñigo Goikoetxea izan ziren. 

Kantu bazkaria
apirilaren 1ean
Aurrera elkarteak kan-
tu bazkaria antolatu du
apirilaren 1erako. Baz -
karirako txartelak Mai-
mur eta Peritzan dau-
de salgai, martxoaren
28ra arte. Giroa alai -
tzen Angel Mariezku -
rrena eta gonbidatuak
ariko dira.

Herri krosa 
Herri Krosa apirilaren
8an izanen da. Izen
ematea www.kirolpro-
bak.com helbidean
edo egunean bertan. 

� FLASH

UTZITAKO ARGAZKIA

Herriko 23 emakumek parte hartu zuten Lilatoian
Berdintasun Batzordeak Lilatoian parte-hartzeko egindako deialdiak arrakasta
handia izan du. Izan ere, irudian guztiak agertzen ez badira ere, 23 emakume
 leitzarrek egin dute korrika lasterketan. Zorionak neskak! Berriro ere korrikako
 oinetakoak janzteko aukera apirilaren 8an izanen dute Leitzako herri krosean.

Ba al zenekien
Udalak 2017ko aurrekontuak laburbiltzen dituen
bideo bat osatu duela. leitza.eus web orriko
 albisteen atalean ikus liteke.

?
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LEITZALDEA

Leitza,
Goizueta,
Areso eta
Aranon 751
sinadura lortu
dituzte 

TTIPI-TTAPA
Mendialdeko Gure

Esku Dago elkarteak bi
hilabetetan 1.423 sina-
dura bildu ditu eskual-
dean herri-galdeketa
egiteko. Joan den aben-
duaren 17an ekin zion
elkarteak herriz herriko
sinadura bilketari. Herri -
galdeketak egin ahal
izateko ezinbestekoa

zuen 16 urtetik gorako
biztanleen %10aren ba-
besa Leitza eta Lekun-
berrin eta %15 gainon -

tzeko udalerrietan eta
kopuru horiek erraz lor-
tu dira. Leitzan 402 si-
nadura lortu dira (%16),

Areson 65 (%26,3), Goi-
zuetan 240 (%37,6) eta
Aranon 44 (%45,8).

Elkarteak bi hilabete

hauetan hasierako hel-
burua bikoiztea lortu du
eta ekainaren 18an Goi-
zuetan, Aranon, Areson,
Leitzan, Larraunen, Le-
kunberrin, Araitzen eta
Betelun euren etorkizu-
na erabakiko dute.

Elkarteko kideak po-
zik daude emaitzarekin,
besteak beste jatorri,
ideologia eta adin ezber-
dineko jendearengana
iritsi eta guztiek ekime-
netan parte hartzea lor-
tu dutelako. Kontzien-
te dira oraindik ere he -
rritar gehiagorengana
iritsi behar dutela, bai-
na emaitza honek ilu-
sioa eta animoa area-
gotu du kideen artean.

GIZARTEA � EKAINAREN 18KO GALDEKETARAKO PAUSOA

Herri-galdeketa egiteko 1.423
sinadura bildu dituzte Mendialdean

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Abenduaren 17an egin zuten agerraldia Mendialdeko Gure Esku Dagoko kideek.

ARESO

Inkestak egingo
dituzte eta
parte-hartzea
eskertuko dute

Juana Mari SAIZAR
Egoera zein den jaki-

teko zuzenean galde tzea
izatean da askotan ho-
berena eta halaxe egitea
pentsatu dute herriko
kontsumo taldekoek.
Hasteko herriko nekaza-
ri eta abeltzainengana
joateko asmoa dute. Zer

ekoizten duten, nola, pro-
duktu horiek  sal tzeko
aukeraz... hitz egingo du-
te beraiekin. Herrian ber-
tan ekoizten denari ga -
rran tzia eman eta egiten
duten lana ikustarazte-
ko aukera desberdinak
aztertuko dituzte. Ho rren
ondotik, kontsumitzai -
leengana joko dute be-
raien kontsumo ohiturak,
interesak, iri tziak... bil -
tzeko. Data zehatzik ez
dute aipatu oraindik,
Udalarekin bilerak egi-
ten ari direlako, baina da-

tozen laister egin nahi-
lukete. Etorkizunean
ekintzak antolatzeko in-
teresgarria da eta he rri -
tarren parte-hartzea es-
kertuko da.

Korrikaren aldeko
ekimenak

Udalak Korrikari la-
guntzeko kilome troa
erosi du. Guraso Elkar-
teak eta eskolak anto-
latzen duten Korrika tti-
kia be rriz,  apirilaren 7an
izango da 16:00etan.

Udal idazkaria eta
administratzailea

Udalak idazkaria eta
administratzailea kon-
tratatzeko asmoa zue-
la au rreratu genuen au -
rreko aldizkarian eta ge-
roztik nobedadeak egon
dira. Idazkaria kontra-

tatzeko deialdia bertan
behera geratu da, au -
rreko idaz karia bueltan
datorrelako. Adminis -
tratzailea kontratatzeko
deial dia berriz, laister
argitaratuko du Udalak,
interesa duena erne ibi-
li dadila. 

GIZARTEA � AUKERA DESBERDINAK AZTERTZEKO

Kontsumo taldeak herriko ekoizle eta
kontsumitzaileen iritzia bildu nahi du

Ba al zenekien
Datorren ikasturtean 7 ikasle berri izango direla
Nazabal eskolan. Hiru joango dira Leitzara.  Aurre-
matrikulazioa bukatu berri da eta ikasle kopuru
polita izango da!

?
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GOIZUETA

Bestalde,
kitaldien
bilduman
aurkeztu
zutenez, iaz 70
ekitaldi
erregistratu
ziren herrian

TTIPI-TTAPA
Umore Ona Elkarte-

ak urteko batzarra egin
zuen martxoaren 11n.
Beste zenbait gairen ar-
tean, 2016 urteko kon-
tuen eta 2017ko aurre-
kontuaren berri eman
zuen eta komisioko ki-
de erdien aldaketa ere
eman zen.

Zuzendaritza batzor-
detik atera direnak Lu-
is Lujanbio, Eva Elize-
gi, Nagore Berroeta,
Manolo Aizkorbe, Julen
Apezetxea eta OxeIna-
zio Salaberria izan dira
eta bi urterako lanera
sartu direnak, be rriz, Jo-
se Luis Arozena, Loren -
txo Zabala, Juan Ra-
mon Iribarren, Luis Ape-
zetxea, Xabier Taberna
eta Jon Zabaleta

Bazkide berriak ere
onartu zituzten eta aur-
ten Mikel Mujika izan da
elkartean sartu den ba-
karra.

Erabaki guztiak aho
batez onartu ziren.

Ekitaldien
bildumaren
aurkezpena

Udalak 2016 hasie-
ran jarri zuen martxan
ekitaldien bilduma. Eki-
men honen helburua
Goizuetan dagoen kul-
tur eskaintza zein den
aztertzea eta hausnar -
tzea da. Horretarako,
2016an zehar herrian
antolatu diren ekitaldi-
en balorazio orriak bil-
du ditu udalak anto-
latzaileen eskutik. Balo -
razio hauek udal artxi -
bo an erregistraturik gel-
dituko dira. Baina horre -
taz gain, herriko eragi-
leak eta hainbat herri-
tar udaletxean elkartu
ziren martxoaren 10ean
eta 2016ko ekitaldien
errepasoa egin zuten.
Ze kultur eskaintza da-
goen aztertzeaz gain,
es kaintza hori nola ho-
betu aztertu zuten. He -
rri ta rrek beren propo-
samenak egiteko auke-
ra izan zuten eta Uda-
lak, ateratako ekarpe-
nak jaso zituen. Herri-
tar guztiengana iritsi eta
beraien iritzia eta pro-
posamenak jasotzeko
ere, inkesta jarri du mar -
txan www.goizueta. eus
web gu nean. Apirilaren
2 arte egongo da inkes-
ra erantzuteko aukera.

2016an 70 ekitaldi e -
rregistratu dira eta uda-

laren asmoa, aurrera be-
gira ere ekitaldiak erre-
gistratzen jarraitzea da.
Ekimenen bat antola -
tzen duten eragile eta
norbanakoentzat uda-
laren webgunean dago
ekitaldien bilduma orria
eskuragarri, bete eta
udaletxera bideratzeko.

Ardi eta behien
subentzio kanpaina

Ardi eta behi edo txo-
korren subentzio kan-
painarako beharrezko
diren ziurtagiriak Uda-
letxean eskatzeko epea
martxoaren 27a bitar-

tean zabalik dago. Es-
kaera egiterakoan errol-
da agiria 3 urteko antzi -
natasunarekin, herrian
urtean gutxienez 9 hila-
betez bizi denaren eta
bakoitzak dituen lurren
zinpeko aitorpenak eta
Udalarekin zorrik ez
duenaren, azinda kopu-
ruaren eta nagusiki
abeltzaintzan edo ne-
kazaritzan aritzen de-

naren ziurtagiriak aur-
keztu beharko dituzte.

Euskal Herriko mus
finalean

Fermin Narbartek eta
Mertxe Uitzik Euskal
Herriko mus txapelke-
taren finalean parte har-
tuko dute larunbatean
Anoetan. Nafarroako fi-
nalean, Iruñean, 131 bi-
kotetatik 14. izan ziren.

GIZARTEA � MARTXOAREN 11N

Zuzendaritza
batzordea
berritu du
Umore Ona
elkarteak

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE

Afaria eta ipuin musikatuak Emakumearen Eguna ospatzeko
Leitza, Goizueta, Areso eta Aranoko Gizarte Zerbitzuek antolatuta, Emakume
Langilearen Nazioarteko Egunaren harira martxoaren 8an 40 bat emakume bil-
du ziren Umore Ona elkartean, giro ederrean afaltzera. Biharamunean, Amaia
Elizagoien eta Olaia Inziarte baztandarren eskutik Zazpiak oihal batetik heldu-
entzako ipuin kontaketa musikatu gustagarria izan zen Udaletxeko gan-
baran.

Ba al zenekien
Azienda Feria egunetik galdutako kartera bat gor-
dea dutela Herriko Etxeko bulegoan eta ez dela
jaberik azaldu. Dokumentaziorik ez du, dirua, ar-
gazkiren bat eta botikako paperak bakarrik

?
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Hainbat
sindikatu,
eragile eta
elkartek

TTIPI-TTAPA
Landa eremu bizien

eta nekazaritza iraunko -
rraren bidean, esne sek-
torea ere bizirik behar
dugu goiburupean api-
rilaren 1erako Elizondon
eginen den manifesta-
zio deialdia egin dute
Baztan-Bidasoaldeko
hainbat sindikatu, gizar-
te eragile, elkarte eta
erakundek. Horien or -
dez  kari, Aitor Azkarate
aniztarrak, Marijoxe
Iparragirre elizondarrak,
Miel Joxe Ariztia amaiur -
tarrak eta Baztanda rra
Kooperatibako Santia-
go Urrutia presidente-
ak, manifestazioarekin
bat egitera deitu zuten
martxoaren 4ko agerral-
dian.

Apirilaren 1etik Da-
nonek Nafarroako men-
dialdeko 7 nekazariri
(tar tean eskualdeko lau)
es ne gehiagorik bildu-
ko ez diela jakinarazi on-
dotik eta Sorian 20.000

behi buruko esne ustia-
tegia egiteko proiektua
dagoela jakinik (lehena-
go Caparroson, 5.000
burukoa inongo zalapar-
tarik gabe egin zuten),
esne sektorearen etor-
kizunaz kezka handia
piztu da.  «Azkeneko ha-
marraldi luzeetan neka-
zaritzan orohar eta es-
negintzan partikularzki
industria eta banatzaile
handien neurriko eredua
bulkatu dute. Produkti-
bista, intentsiboa eta in-
dustriala. Hala, gure
men dialdeetako neka-
zariak aldiro estutuz,

aterabiderik gabeko ata-
karat eraman dituzte,
bat ere erabakitzeko
ahal menik gabe, pro -
duk zio kostuetarat aile-
gatzen ez diren prezioe-
kin, dirulaguntzei bu-
ruzko menpekotasuna-
rekin, inbertsio handie-
kin eta lan-baldintza go-
gorrekin», diote.

Ageri denez, orain ar-
tioko bideak nekazari -
tzarik gabeko landa ere-
muak ekarriko dituela
uste dute manifestazioa-
ren deitzaileek:  «Zazpi
nekazari hauek bizi du-
tena ez da arazo parti-

kularra. 20.000 behi bu-
ruko esne ustiategiaren
egitea esne-sektoreko
nekazarien arazo parti-
kularra ez denez. Jen-
darte osoari: landa ere-
muari eta hiriguneari era-
giten dioten arazoak di-
ra. Landa eremuak bizi-
rik atxekitzeaz ari bai-
kara, elikadura osasun -
tsua eta kalitatezkoa
kontsumitzeko eskubi-
deaz; edozein herrik bi-
zirauteko beharrezkoa
duen elikadura buruja-
betzaz». Horregatik he -
rritar guztiei zuzentzen
za tzaie, «zazpi nekaza-

ri hauek orain -baina bi-
har gehiago izan dai-
tezkeenak- bizi dutena-
ri eta 20.000 behi buru-
ko ustiategiak geroari
buruz ekarriko duenari
ez errateko. Baina lan-
da-eremuen etorkizuna-
ri bai errateko. Lurrari
lo tutako nekazaritza
iraunkorra, enpleguaren
sortzailea eta herri tti -
piak bizirik atxekiko due-
na bulkatzeko. Gure
ingu ru eta bazterrak
zain duko dituena, dui-
na eta bizi-kalitatea
ekarriko duena».

Guzti horregatik, ne-
kazarien eta kontsu-
mitzaileen arteko alian -
tzak bulkatu behar dire-
la uste dute: «Landa-
eremuen eta hiriguneen
artekoak. Langileen eta
baserritarren artekoak.
Ez gara bi gorputz, ba-
karra baizik. Batek min
badu, gorputz osoa eri
da. Ez oraingo kinkari,
bai, landa eremu biziei
eta bizitza justuari. Ka -
rrikara atera gaitezen,
gaur aski errateko eta,
bihar, bideragarria den
nekazaritza eta jendar-
te eredu justua eraiki -
tzeko».

BAZTAN

GIZARTEA � APIRILAREN 1EAN, 17:30EAN ELIZONDON

Landa eremu bizi eta esne sektorearen
defentsan manifestazioa deitu dute 

UTZITAKO ARGAZKIA

Hainbat eragilek bat egin dute apirilaren 1eko manifestazio deialdiarekin.



Erratzu, Elbete,
Elizondo eta
Oronozerako
bortz alarma
maila
desberdin
finkatu dira

TTIPI-TTAPA
2014ko uholdeek

utzi tako kezkak bulka-
turik Udalak bailaran iza-
ten diren uberroei buruz -
ko larrialdi plana egin
du. Planaren helburua
da uholdeengatik meha -
txatutako populazioa
babesteko eta ahal de-
la kalteak arintzeko,
uda lak eta herritarrek in-
formazio, aurreikuspen,
alerta eta ekintza dis-
positibo etengabea iza-
tea. Honela, Erra tzu, El-
bete, Elizondo eta Oro-
nozerako bortz alarma
maila finkatu dira eta,
horien arabera agintari
eta herritarrek neurri
desberdinak hartu be -
har ko dituzte. Alarma
mailaren araberako fi -
txak ere egin dira datu
publikometrikoak eta

uraren emaria kontuan
har tuz egin beharreko
ekintzak definitzen di -
tuz tenak.  Planaren
idazketak 6.000 euroko
kostua izan du eta Tra-
casa enpresak egin du.
Orain hori guztia apli-
kazio informatikoan eta
komunikazio sisteman
bihurtu behar da. 

Helburu horrekin, o -
tsailean Joseba Oton-
do alka tea eta Mikel Or-
tega zinegotzia Nafa -
rroako Go bernuko Ura-
ren zer bi tzuko ardura-
dun eta teknikariekin bil-
du ziren eta larrialdi pla-
na ezar tzeko behar den
sistema informatikoa
eta komunikazio siste-

ma garatzeko konpro-
misoa hartu zuten. Ho -
rretarako H2O Gurea
programako dirulagun -
tzak baliatuko dira.  Mo-
du berean Uraren Zerbi -
tzuak gonbidaturik, Mi-
kel Ortega udaleko zi-
negotziak uholdeak
maiz  izaten d i tuen
Irungo Behobia auzorat
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GIZARTEA � NAFARROAKO GOBERNUKO URAREN ZERBITZUKO ARDURADUNEKIN ERE BILDU DIRA

Uholdeei aurre egiteko larrialdi
plana onartu du Balleko Etxeak

BAZTAN

Udaberriko 
kontzertua
Etxarri Aranazko Abes-
batza Ttikiak eta Elizon-
doko Abesbatza Ttiki-
ak kontzertua eskaini-
ko dute hilaren 25ean,
larunbatean, 18:00etan
Arraiozko elizan.

Gas eta argindar
fakturaz solasean
Gasa eta argindarra,
kontsumitzaileen esku-
bide eta aukerak sola-
saldia antolatu dute
Iratxe Kontsumitzaile
elkarteak eta Udalak
martxoaren 30ean
Ariz kunenean. 12:15 -
e  an gazteleraz eta
19:00 etan euskaraz.
Fakturak eramatea
aholkatu dute.

Helduendako 
antzerkia Iruritan
Xake produkzioak tal-
dearen Mami Lebrun
antzezlana doan ikus-
gai izanen da apirila-
ren 2an, 19:00etan Gi-
zarte Bilgunean.

� FLASH

UTZITAKO ARGAZKIA

Elizondoko Zahar Etxeko sukaldeko teilatua konpondu berri dute
Elizondoko Francisco Joaquin Iriarte zaharretxeko sukaldearen teilatua kon-
pontzeko lanak akitu berri ditu Udalak. Lan hauen helburua sukaldeko itezu-
rak eta hezetasunak konpontzea zen. Horretarako txapazko teilatua aldatu eta
zapaldu daitekeen estaldura paratu da. Bertzalde sukaldearen barnean sabai
edo tetxoan zeuden orbanak garbitu eta margotu dira. Lanek 17.623 euroko
kostua izaten dute eta Putxiria S.L.k egin ditu, Udalak bailarako enpresa des-
berdinei aurrekontu eskaera egin ondotik eskaintza hoberena egin baitzuen.  

egin zen bisitan parte-
hartu zuen eta kalteak
prebenitu eta arintzeko
egiten dituztenak ikusi
ahal izan zituen.  

Bertzalde, Kantauri-
ko Konfederazio Hidro-
grafikoari zuzendu zaio
Udala, Elizondoko Gil -
txaurdi zubiaren begia
karrakatzeko eskatuz.  



Haraneko
etxeak eta
kaparetasunaz
ariko dira

TTIPI-TTAPA
Kasino Elkarteak eta

Etnografia Museoaren
Elkarteak antolatuta,
Baztango Haraneko his-
toriari buruzko hitzaldi

zikloaren baitan Baztan-
go haraneko etxeak. No-
la osatu ziren Baztango
herriak eta baserriakso-
lasaldia eskainiko du Jo-
se Maria Imizcoz Beun-
zak martxoaren 24an,
ortziralean 20:00etan
Elizondoko Kasinoko
ekitaldi aretoan. 

Apirilaren 7an, leku
eta ordu berean, Baztan-
go kaparetasuna: no -

bleziaren historia eta
Baztango haraneko ar-
marriak hitzaldia eskai-
niko du Imizcozek. Sa -
rreran borondatez ema-
ten dena Xauli elkartea-

ren alde izanen da.
Jose Maria Imizcoz

Euskal Herriko Uniber -
tsitateko historia moder-
noko irakaslea da. Pa-
risko Sorbonako Uni-

bertsitatean Baztango
historiaz doktoretza-te-
sia defendatu zuen eta
egun Euskal Herriko Uni-
bertsitateko ikerketa tal-
de bat zuzentzen du.
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UTZITAKO ARGAZKIA

Elizondoko Zahar Etxeko sukaldeko teilatua konpondu berri dute
Emakumearen Egunaren inguruko ekitaldiak akitzeko, Bizentaren lumak solas
jolasa egin zuten martxoaren 10ean Elizondoko Foru plazan, Udaleko Berdin-
tasun Batzordeak antolatua. lnstitutuko 20 gazte inguru gerturatu ziren eta ber -
tzeak bertze transexualitatearen eta maitasun erromantikoaren inguruan hitz
egin zuten.

BAZTAN

KULTURA � MARTXOAREN 24 ETA APIRILAREN 7AN

Historiari
buruzko
hitzaldi zikloan
bi saio gehiago



EH Bildu eta
Ezkerrarekin
batera,
Auzolaneane ko
zinegotziak
alde bozkatu
zuen Geroa
Baik
abstentziora jo
zuen eta UPNk
kontra bozkatu
zuen

TTIPI-TTAPA
Martxoaren 10ean

egin zen ez ohiko oso-
ko bilkuran Baztango
Udalak 2017ko aurre-
kontuak  onartu zituen,
EH Bildu (4), Ezkerra (2)
eta Auzolaneanen (1) al-
deko bozkekin. Geroa
Baik (2) abstentziorat jo
zuen eta UPNk (4) kon-
tra bozkatu zuen. Au -
rrekontua 7.382. 531 eu-
roko izanen da.  

Aurtengo aurrekon-
tuei buruz gastu arrun-
taren atalean herrieta-
ko eskoletako garbitzai-
leen plegu berria hor-
nitzeko izan den 47.000
euroko hazkundea ai-
pagarria da. Hazkunde
horrekin sektoreko hi -
tzarmena bermatuko
da. Bertzalde arkitektu
tekniko be rriaren kon-
tratazioak 35.400 euro-

ko igoera ekarriko du.
Kontu bat eta bertze
gastu arrunta osotasu-
nean %0,38 igan da. Ur-
tez urte ikusi ahal izan
denez, eta 2016 ere ho -
rren erakusgarria da,
udaleko gastu arrunta-
ren egiturak Baztango
beharrak neurri handi-
an asetzeko balio du.
Alde batetik azpiegitu-
ra publikoaren mante-
nimendua: herrietako
es kolak, mediku kon -
tsul tategiak, bideak, ki-
rol instalakun tzak, argi-
teria, garbiketa… Ber -
tzetik, ongizate gizarte
aitzinatu bati dagozkion
eskubideak eta zerbi -
tzuak: gizarte zerbitzu-
ak, berdintasuna, eus-
kara, kultura… Eta, gai -
ne rakoan, sustapen ar-
lo desberdinak: turis-
moa, azokak…  

SARRERAK JAITSI
Betiere, aurtengoan

sarreretan jaitsiera izan
da, hirigin tzari lotutako
sarrerak %1,55 jaitsi
baitira. Jaitsiera hau
koiun turala edo egitu-
razkoa ote den ikusi be-
harra dago, ho rren ara-
bera, aurrekontuen egi-
turan egin beharreko
moldaketak desberdi-
nak izanen baitira.  

Gauzak horrela, aur-
ten 339.653 euroko
inber tsioak eginen ditu
udalak. Horien artean

aipagarrienak Baztan
Marka 36.300 euro
(%70 diruz lagundua),
Ariz kungo eskolako le-
horra 30.000 euro, men-
diko lanak 154.500 eu-
ro (%50 diruz lagundua),
Agozpeko zentralaren
ubidearen konponketa
16.000 euro, bideen hor-
migoiztatze eta breaz -
tatzea 34.100 euro…  

Bertzalde, zorraren
amortizaziorat 650.000
euro bideratuko da. Aur-
tengo aurrekontuetan
zorra diru-sarrera arrunt
guztien %74koa izanen
da, iaz %80koa zen.

Ikusten denez, urtetik
urtera oinordetzan har-
tutako zor handia ttipi -
tzen ari da. Eta, gaur
egun, legeak emanda-
ko %110eko gehie-
nezko mugaren azpitik
dago. 2010ean %135e -
koa zen. Udalak zorra
ttipitzen segitu nahi du,
baina behar delarik, on-
gi justifikatutako inber -
tsioak egiteko mailegu-
ak ere eskatuz. Gaur
egun zor bizia 5.368.965
eurokoa da.  

Azkenik, diruzaintza-
ko-gerakina edo erre-
manentea 1.100.000

eurokoa da. 2016ko
kontuak hesterakoan
horren zati bat bertze
inber tsioak egiteko
erabil tzen ahalko da.
Nolanahi ere, gobernu-
ko taldeak diru zain -
tzako-gerakina eta mai-
leguak eskatzeko ahal-
mena Nafarroako Go-
bernurat aurkeztutako
Toki Inbertsio Plana fi-
nantziatzeko erabili na-
hi luke. Deialdi horreta-
rat 5.000.000 euroko in-
bertsio programa aur-
keztu du (herrietako sa-
neamenduak, bide-
ak…).
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BAZTAN

GIZARTEA � MARTXOAREN 10EAN

7.382.531
euroko
aurrekontua
onartu du
Udalak

UTZITAKO ARGAZKIA

Haziaren egun jendetsua egin dute Lekarozen
Gero eta errotuago dagoen Haziaren Egunaren aurtengo ospakizuna Lekaro-
zen martxoaren 11n egin zuten. Deialdiari erantzunez, gaian interesaturiko ha-
marnaka jende bildu ziren, iaz Erratzun egindako saioari segida emanez. Eguer -
di aldean, giro eguzkitsu eta atseginaren arrimuan, eskola ireki berriaren aitzi-
naldean, haziak trukatzeko paratutako mahaian gisa guztietako haziak elkar -
trukatu ahal izan ziren: banabarrak, artoa, kalabaza... Eta adin desberdinetako
jendeak, herrikoak eta eskualde guztikoak, haziei buruzko kezka bere -
tsuarekin eleketa gozoan aritu ahal izan ziren. Egunaren muina hazien elkar -
trukea izanagatik, goizean Elutseko mindeitza komunalean fruta-arbolen ne-
guko txerto ikastaroa egin zuten. Ruth Peña eta Iban Larratxearen eskutik ha-
rat hurbildutakoek amu teknikak ikasi ahal izan zituzten, bai betiko moduan:
behi kaka, buztin eta trapuarekin eta ore komertzial eta zinta aislantearekin ere
bai. Eguna borobiltzeko Jakoba Errekondoren mintzaldi jendetsua egin zen.
Usurbildarrak eskolarat bildutako berrogei lagunen kezka eta gelderei jakintza
handiarekin erantzun zien.  Aurtengo Haziaren eguna Baztango agroekologia
eskola herritarran baitan egin da, Hazitik Hoziek eta Legate elkarteak antola-
turik. Haziaren eguna urtero herriz aldatzeko hartutako erabakiaren ondotik, al-
diro jende desberdina bildu eta inplikatzeko ahalmena erakusten ari da eta,
horren bidetik, bertako haziak berreskuratu eta ez galtzeko kezka neurri bate-
an jen darteratzen. Agroekologia eskolaren egitarauaren barnean, martxoaren
17an, Jo ala Jok antolaturik bertako sagardoen dastaketa ere egin zen Arizkungo
Gamioxarrea dolarean, enologoen laguntzarekin.
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Kalejirak,
argazki
erakusketa,
bazkaria,
musika…

TTIPI-TTAPA
Elizondoko Lanbide

Eskolak urriaren 13an
50 urte bete zituen eta
egun horretan ospaki-
zun xume bat egin zen.
Ikasturtean zehar ere
zenbait ekitaldi egin di-
tuzte eta oraingoan, be -
rriz, maiatzaren 6an
egun osoko festa eder
bat egiteko asmoa du-
te ikasle, langile eta ira-
kasle ohi eta orain ari
diren guztiek.

Eguna hasiera ema-
teko 10:00etan txala-
parta eta aurreskua iza-
nen dute. Ondotik, ka-
lejira joaldun eta txistu-
lariekin. 11:30ean esko-
la irekiera eginen dute

Baztango dantzariek.
Argazki erakusketa eta
bisita gidatuak ere iza-
nen dituzte eskolan.
12:00etan pilota parti-
da jokatuko da eta
13:00etan  Gazte lu
abesbatzaren emanal-
dia. 14:30ean bazkaria
izanen da eta ondoren

bertsolariak eta trikitila-
riak ariko dira. 17:30etik
20:30era Oharkabe tal-

dearekin dantzaldia iza-
nen da. Egun osoan ze-
har ostatua izanen da.

TXARTELAK SALGAI
HERRIZ HERRI ETA
WEBGUNEAN

Egun horretarako
txartelak 35 eurotan sal-
gai daude Donezteben
(Titi ostatua eta Ostiz
estankoa), Beran (Xuga
ostatua), Elizondon
(Mendi ostatua eta Lan-
bide eskola), Erratzun
(Iparla ostatua), Iruritan
(Olari jatetxea), Leitzan
(Beatrizenea jatetxea)
eta Lesakan (Legarra
estankoa eta Xagu libu-
rudenda).

Bertze aukera bat,
ikasleek egun honeta-
rako sortu duten https://
50urtezlanbidean.wixsi-
te.com/elizondo web o -
rrian agertzen den kon-
tu korrontean ordainke-
ta egin eta maiatzaren
6an ordainketaren jus-
tifikantea eraman eta
txartela eskuratzea da.
Egun ederra izanen de-
la, ez dago dudarik!

BAZTAN

OSPAKIZUNAK � MAIATZAREN 6AN ELIZONDON

50. urteurrena egun osoko bestarekin
borobilduko du Lanbide Eskolak

AURTENGO GAUPASA MAIATZAREN 6AN IZANEN DA LARRAINTZARREN

Bazkide kanpaina berriari ekin dio BRT Menditarrak errugbi taldeak
TTIPI-TTAPA

Azken urteotan bezala, BRT
Menditarrak taldeak bazkide-
ak bereganatzeko lanarekin
segitzen du eta bertan parte
hartu, lagundu eta elkarlane-
an dabiltzan guztiak eskertu
nahi ditu. Bazkide txartelaren
eguneratzeko eta proiektu hon-
tara gehitu nahi duen oro era -
kartzeko ordua iritsi da. Bazki-
de txartela 2017 urterako ba-
liagarria izanen da eta hiru
bazkide mota daude (babe-
slea, laguna eta txiki) bakoi -
tza bere prezio eta onurekin. 

Honela, bazkide txikiek 5
euro ordaindu beharko dute
eta opari sorpresa jasoko du-

te. Bazkide Lagunak 15 euro-
ko urteko saria ordaindu be-
harko du. Horren truke, parti-
den ondorengo hirugarren
denboretan BRTetxe elkarte-
an pintxo, garagardo, edo tra-
goxka musu-truk hartzeko au-
kera izanen dute, zelaiko ta-
bernan tragoxkak merkeago,
BRT taldeak saltzen duen ma-
terialean eta taldeak antola-
tutako bidaia eta ekintzetan
deskontuak, taldeari buruzko
informazio zehatza eta egu-
neratua whatsapp edo emai-
lez hartzeko aukera eta urte-
roko Ultzamako gaupasarako
sarrera debalde izanen dute.
Aurten maiatzaren 6an izanen

da besta. Bazkide Babesle-
ak, berriz, 30 euroko urteko
saria ordainduz, onura horiek
guztiez gain, urteroko festa-
ko afaria debalde izanen du,
baita taldeak egiten duen
bazkideen batzarretara joate-
ko eskubidea ere.

2016an ere bazkide zirenek
eta bazkide izaten segitu nahi
dutenek BRT-ri adierazi behar-
ko diote (brt@baztanrt.com hel-
bidera idatziz, whatsapp edo
sms bidez 619196780 telefo-
noan, edo talde ko bitartekoa-
ri erranez) eta berehala jasoko
dute txartel berria. Harpidetza
utzi nahi dutenek ere bide be-
retik adierazi beharko dute. 

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Errugbia lantzen segitzen du BRT
Menditarrak taldeak.

Ba al zenekien
‘Esklerori anizkoitzarekin bizi’ solasaldia eskai-
niko dutela Nora Goñi eta Leire Tejedo fisiotera-
peutek apirilaren 6an, ortzegunean 19:00etan
Arizkunenea Kultur Etxean

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Ikastetxearen mende erdia ospatu zuten 2016ko urriaren 13an. ?
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1,7 milioi
euroko
aurrekontua
izanen dute eta
Europako
FEDER
Funtsak,
Nafarroako
Gobernuak eta
Udalak
ordainduko
dute

TTIPI-TTAPA

Auzoetarako ur-hor-
nidura proiektuko lanak
uda honetan hasteko
asmoa du Urdazubiko
udalak, berriki bizilagu-
nei eta Baztango Uda-
lari jakinarazi dienez. La-
nen  au r rekon tua
1.720.646 eurokoa da
(gehi BEZa).

Joan den abenduan
VS Ingeniería y Urba-
nismo enpresari esleitu
zitzaion proiektuaren
garapena eta lanak egi-
teko lehiaketa maiatze-
an hasiko da. Otsondon
mila metro kubiko ditu-
en ur-biltegia eraikitze-
az gain, auzoetako bil-
tegiak ere egokituko di-
ra eta hauen arteko ka-
nalizazioa ere eginen da.

Proiektu honekin, Ur-
dazubiko Udalak auzo
guzietako ur-hornidura
segurtatu nahi du dato-
zen 25 urtetarako. Bil-
tegi nagusia eta kana-
lizazio gehiena Baztan-
go lurretan daude, bai-
ta Urdazubiko bizilagun
batzuen lurretan ere, eta
hauekin solasean hasi-
ak dira, lanek zer era-

gin izanen duten infor-
matzeko. 

Abuztuan hasi gogo
dituzten lanekin ur-hor-
nidura arazoak akitzea
espero dute. Erratera-
ko, azken udan Alkerdi
auzora ura zisterna-ka-
mioietan eraman behar
izan zuten, idortearen
eraginez.

Gogoratu behar da
maiatzean H2O-Gurea
mugaz gaindiko proiek-
tua onartu zela eta egi-
tasmo honetan parte
hartzen du Urdazubiko
Udalak, bazkide gisara.
Egitasmo honen Hego-
aldeko zatia dagokio Ur-
dazubiko ur-hornidura
proiektuari, 984.320 eu-
roko aurrekontuarekin.
Zati honen %65a Euro-
pako Eskualde Garape-
nerako Funtsetik (FE-
DER) ordainduko da,

%25a Nafarroako Go-
bernuak eta %10 Urda-
zubiko Udalak. Gaine-
rako 736.363 euroak,
auzoetako biltegiak
egokitzeko eta kanali-
zazioak egiteko erabili-
ko da eta Nafarroako
Gobernuaren eta Urda-
zubiko Udalaren artean
ordainduko dute.

H2O-GUREA MUGAZ
GAINDIKO PROIEKTUA

H2O-Gurea proiek-
tua Agglomération Sud

Pays Basque erakun-
deak gidatzen du eta
bazkide gisara daude,
Urdazubiko Udalarekin
batera, Gipuzkoako Al-
dundia, Uraren Euskal
Agentzia, Servicios de
Txingudi S.A, eta Ges-
tión Ambiental de Na-
varra (GAN) erakunde-
ak. Horrez gain, Nafa -
rroako Gobernuaren,
Adou r-Ga rona  U r
Agentzia eta Pirinio
Atlan tikoen Departa-
mentuaren babesa dau-
ka. Proiektu honekin,
edateko uraren horni-
dura segurtatzeaz ga-
in, uholde-arriskuen ai -
tzinean kudeaketa ba-
teratua egin eta Bida-
soa, Urdazuri eta Uru -
mea ibaien kalitatea ho-
betu nahi da eta bazki-
de bakoitzak bere lana
dauka.

GIZARTEA � MAIATZEAN LEHIAKETARA ATERATZEKO ASMOA DU UDALAK

Auzoetarako ur-hornidura
lanak udan hasiko dira

URDAZUBI

UTZITAKO ARGAZKIA

Emakumearen Eguna sagardotegian ospatu dute
Ugarana Emakume Elkarteak afaria antolatu zuen martxoaren 10ean. Urtero-
ko ohiturari eutsiz, Gipuzkoarako bidea hartu zuten elkarteko kideek eta Pe -
tritegi sagardotegira herriko 19 emazte hurbildu ziren, elkarteak antolaturiko
autobusean. Giro ederrean ibili ziren.

TTIPI-TTAPA
Emakumeendako

autodefentsa feminis-
ta tailerra eginen du-
te apirilaren 1ean eta
8an, larunbatetan
09:30etik 13:30era
(guztira 8 orduko tai-
lerra) Arizkunenea
Ku l t u r  E t xean .
Baztango Bilgune Fe-
ministak antolatu du
tailerra, Baztango
Udalaren laguntzaz
e ta  i zen -ematea
martxoaren 27a bai-
no lehen egin behar
da 650 729639 tele-
fonora whatsappa
edo mezua bidaliz
edo ba2feminista@
baztan.eus helbide
elektronikora idatziz.

ERASO SEXISTEN
IDENTIFIKAZIOA

Eraso sexistak:
identifikazioa eta pro-
tokoloaren lanketa
eginen dute maiatza-
ren 5ean (ortziralea)
19:00etatik 21:00eta-
ra Berroetako elkar-
tean eta maiatzaren
12an  (o r t z i ra lea )
19:00etatik 21:00eta-
ra Arizkungo medi-
kuaren etxean. Baz -
tango Bilgune Femi-
nistak antolatu ditu
tailerrak, Baztango
Udalaren laguntzaz
eta izen-ematea 650
729639 telefonora
whatsappa edo me-
zua bidaliz edo ba2fe-
minista@baztan.eus
helbide elektronikora
idatziz egin daiteke.
Berroetako tailerrera-
ko maiatzaren 2a bai-
no lehen eman behar
da izena eta Arizkun -
gorako maiatzaren 8a
baino lehen.

APIRILAREN 1 ETA 8AN

Emakumeen
autodefentsa
feminista 
tailerra prest

BAZTAN

EGOERA

25
URTERAKO
auzo guzietako 

ur-hornidura segurtatu
nahi du Udalak proiektu

honekin.
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Mendiaren
mazela kixkali
da baina
etxebizitzarik
ez da kaltetu

Josebiñe eta Koro
Neguan gertatzen

 diren madarikazio bat
sufritu genuen joan den
martxoaren 2an: Aina-
rari su eman zioten.

Ilundu eta luze gabe
gertatu izanen zen
 seguraski gauerdirako
garrak indar-indarrean
ageri baitziren. Guztiz
ikusgarria zen eta kea
eta usaina garbiki suma -
tzen ziren herrian.

Berez kaltegarriak
baldin badira kontrolik
gabeko suteak, kasu
honetan larriagoa izan
da,  herritik hurbilen du-
gun mendixka delako
Ainara, eta bere maga-
lean lau etxebizitza dau-
delako. Zorionez, hai-
zearen ufadak bertze al-
dera egin zuen eta su-
garrak ez ziren etxeeta-
ra ailegatu. Etxe bizitzak
onik suertatu dira bai-
no ekialdeko mendix-

karen mazela, kanpa-
mentuen aldera, kixka-
li egin da.

Pala txapelketarako
izen-ematea zabalik

Pala pilota txapelke-
tako izen-emateko epea
ireki da. Interesa due-
nak Marixan ostatuan
eman beharko du ize-
na apirilaren 15a baino
lehen. Ondotik, anto-
latzaileek eginen dituzte

bikoteak, eta maiatze-
an hasiko dira partidak
(larunbat arratsaldez jo-
katuko dira). Finala, be-
ti bezala, bestetan iza-
nen da,  Andre Mari egu-
nean.

Xareta Eguna
ekainaren 25ean 

Urtero herriz-herri
ibiltari den Xareta Egu-
na, aurten Zugarramur-
din ospatzea tokatzen

da. Joan den martxoa-
ren 3an lehenbiziko bil-
kura egin zen, eta ber-
tan Xareta Eguna ekai-
naren 25ean (igandea)
egitea adostu zen. Pro-
grama ez da oraindik
guztiz itxi, baina segur
dena da bazkari bat egi-
nen dela. Beraz, mar-
katu gorriz egun hori
egutegian, inguruko
herritar guztiok elkartu-
ta, bestaederra izanen
da eta. 

GERTAKARIA � MARTXOAREN 2AN

Herrigunetik hurbilen dagoen
Ainara mendiari su eman diote

ZUGARRAMURDI

ARGAZKIA: GONTXU GARMENDIA
Sugar handiak eta kea eta usaina garbiki sumatzen ziren herrian.

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuak 500.000 eurore-
kin finantzatuko ditu
aurten kontsultategi-
ak eraberritzeko, han-
ditzeko edo hobekun -
tzak egiteko lanak.
Ins talazio horien titu-
lar diren toki erakun-
deek eskatu ahal iza-
nen dituzte diru-la -
gun  tza horiek; guzti-
ra, 234 dira Nafarroa-
ko kontsultategiak.
Az ke n bortz urtetan
ez zen deialdirik egin.

Honako lan hauek
finantzatzera bidera-
tuta daude laguntzak:
kontsultategiak han-
ditzeko lanetara, hau
da,eraikinean azale-
ra handiagoa eraiki -
tzeko lanetara; aurrez
dagoen azalera era-
berritzeko edo birmol-
datzeko lanetara; aza-
lera handitzea eta da-
goena eraberritzea
aurreikusten duten la-
netara; kontsultate-
giaren eraikinaren ins -
talazioak egokitzeko
edo hobetzeko jardu-
keta txikietara; eta
egituraren segurtasu-
narekin, iturgintzare-
kin, saneamenduare-
kin, oztopo arkitekto-
nikoak kentzearekin,
teilatuekin, fatxade-
kin eta kanpoko arotz-
lanekin lotutako lane-
tara, betiere, ez ba-
daude mantentze-jar-
duera gisa sailkatuta.

Laster argitaratu-
ko da Nafarroako Al-
dizkari Ofizialean es-
kabideak aurkezteko
epea. 

NAFARROAKO
GOBERNUAK

Kontsultategiak
eraberritzeko
dirulaguntza
deialdia egin du
5 urte eta gero

GIZARTEA
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Korrika
apirilaren 2an,
23:47an
sartuko da
herrian San
Inazio lepotik

Joana GERENDIAIN

Martxoaren 30ean,
20. Korrika Otxandiotik
(Bizkaia) abiatuko da eta
11 egunez gau eta egun
Euskal Herrian barna ibi-
liko da Iruñerat ailega -
tzeko apirilaren 9 an. Al-
di hunetan ere, Korrika
Saratik pasako da api-
r i laren 2an, igande
gauean, 23:47an hain
zuzen ere. Azkainetik
etorriko da San Inazio-
ko lepoa jau tsiz eta ge-
ro Senpereruntz joanen
da. Euskarari duten sus-
tengu erakusteko he -

rriko elkarteek 5 kilome -
tra erosi dituzte 200 eu-
roko prezioan bakotxa,
ho rretarako elkartu egin
dira. Parte hartu nahi
dutenek beharko dira
kilometroen panoen on-
doan egon, lehenik
bizkarrekoa erosteko
eta gero korrian haste-
ko. Panoak egun ba tzuk
lehenago lotuak izanen
dira.

Sara trail eta mendi
martxa

Martxoaren 26an Sa-
rako lasterketa elkarte-
ak 12. Sara korrika tra-
il antolatuko du. 22 ki-
lometrako lasterketa ho-
nek 1.595 metroko des-
maila positiboa du. Ko -
rrikalariak goizeko 9etan
abiatuko dira plazatik,
Larrun aldera joateko,
puntu gorena 873 me -

trotan da Larruneko ar-
ditegian, gero Olhaine-
runtz jausten dira eta
plazan bukatzeko.

Duela zenbait urte
orain, egun berean men-
di martxa bat antola tzen
dute ere, 15 kilometra-
koa, ibiltariek korrikala-
riak sustengatzen ahal
dituzte kontrako zen -
tzuan ibiltzen baitira.
Martxarentzat  izen

emaiteak egunean be-
rean egiten dira goize-
ko 7etatik goiti, 5 euro-
ko parte hartzea galde-
gina da. Abiatzeak 07:30
eta 08:30 artean eginen
dira plazatik.

Kirol emaitzak
Martxoaren 4 eta

5ean, eskubaloian nes-
kek  21-19 irabazi zu-
ten eta errubian basur-

deek 22-0 galdu zuten.
Martxoaren 11n, esku-
baloian 3 ekipek galdu
zuten 36-21, 13 urtez
azpikoentzat; 24-15, 15
urtea azpikoentzat eta
25-12 mutikoentzat;
bes te 2 ekipek irabazi
dute 18-12, 18 urte azpi-
koentzat eta 27-17 nes-
kentzat. Errubian 22-0
irabazi dute Amouren
kontra.

GIZARTEA � KORRIKA ETA SARA TRAIL

Euskararen
alde eta
zoingehiagoka
korrika egiteko
hitzorduak

SARA

ARTXIBOKO ARGAZKIAK

Goiko argazkian, Korrika Saratik pasatu zenean 2013an. Beheitian, Sara Korrika Trail iaz.
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Javier IGOA OTXOTEKO
Lesakan, 2016ko apirilaren 2an

I. URTEMUGA

Beti irrifarrea zenuen lagunmin
gauza denen gainetik aitzinerat ekin

bizitzari helduaz gogo guziekin
indar hau utzi duzu betiko gurekin
maite izan zaitugun familiarekin.

ETXEKOAK

Gauerdian
Azkainetik
Sarara sartuko
da eta
arratsalde
ilunabar aldera
Baigorritik
Erratzura
joanen da

TTIPI-TTAPA
Batzuk le lopean

martxoaren 30ean ha-
siko da aurten 20. edi-
zioa beteko duen Korri -
ka eta apirilaren 9ra bi-
tartean, Euskal Herriko

zazpi herrialdeetan bar-
na 2.535 kilometro egi-
nen ditu euskararen al -
de ko lasterketak.

Bilbon bukatu zen
duela bi urteko Korrika,
eta Bizkaian hasiko da
oraingoa, Otxandion eta
Iruñean bukatu. Baina
tarte horretan eskual-
deko herri batzuetatik
pasako da. Apirilaren
3an, gauerdian Sarako
lurretan sartuko da eus-
kararen aldeko laster-
keta, eta handik Senpe-
re alderako bidea har-
tuko du. 01:00 baino
pixka bat lehenxeago
ailegatuko da Senpere-
ra. Gero Maule aldera

joanen da Korrika eta
Zuberoa utzi eta berriz
Nafarroa Beherean sar-
tuta,  Baigorritik Baztan
aldera abiatuko da. Api-
rilaren 3an berean, 18:20
aldera Erratzutik pasa-
ko da Korrika eta Eli-
zondora joanen da ge-
ro. Oronoz utzita Do-
neztebera 21:00 alde-
rako ailegatuko da. Do-
neztebetik Iturenerako
bidea hartuko du, eta
Zubietatik Saldiasera
sartuko da. 22:30 alde-
rako Saldiasera ailega-

tuko dela aurreikusi du-
te antolatzaileek. Saldi-
as izanen da eskualde-
an Korrikaren lekukoa
ibiliko den azken herria,
handik Orokietan bar-
na Ultzamarako bidea
hartuko baitu. 

'Batzuk' leloa du 20.
Korrikak; 'bat' eta 'zuk'
hitzak elkartu dituzte.
Honela azaldu dute Ko -
rrikaren antolatzaileek:
«hizkuntza, kultura,
mundu 'bat' sendotze-
ko bidean, 'zuk' ere bat
egin dezakezu, zeure-

tik, zeure hizkuntz abe-
rastasuna eta kultur
aniztasun unibertsala bi-
zi ditzazun: ikasiz, era-
biliz, ahalbidetuz».

ESKUALDEAN BARNA
APIRILAREN 3AN
Sara: 00:06
Senpere: 00:56
Erratzu: 18:22
Elizondo: 19:19
Oronoz-Mugairi: 20:15
Doneztebe: 20:54
Ituren: 21:20
Zubieta: 21:45
Saldias: 22:30

EUSKARA � KORRIKA

Apirilaren 3an
pasako da
Korrika
eskualdetik

GIZARTEA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Eskualdeari kuku eginen dio aurten ere Korrikak.
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HERIOTZAK
MMaarrttiinnaa GGooññii MMoonnggaabbuurruu, Iruritakoa,
martxoaren 1ean, 86 urte.
MMaarrttiinn LLeeggaazzkkuuee ZZuullaaiikkaa, Sunbilla-
koa, martxoaren 1ean, 88 urte.
JJuuaann UUrrrruuttiiaa EEzzkkuurrrraa, Beintza-La-
baiengoa, martxoaren 5ean, 71 urte.
CCllaarraa AAiizzeeggaa EEttxxaabbee, Saldiaskoa, mar-
txoaren 6an, 95 urte.
JJuussttoo JJaauurreennaa SSaannttxxootteennaa, Arizkun-
goa, martxoaren 6an, 84 urte.
MMaarriiaa JJoosseeffaa IIttuurrrraallddee IIrriiggooiieenn, Eli-
zondokoa, martxoaren 7an, 90 urte. 
JJoossee IIggnnaacciioo FFaaggooaaggaa AAllttaammiirraa, Aran-
tzakoa, martxoaren 9an, 87 urte.
AAnnaassttaassiioo GGiilllleenneeaa GGooiieenneettxxee, Eli-
zondokoa, martxoaren 10ean, 87 urte.
MMaarrii CCaarrmmeenn LLaassaa IIrriibbaarrrreenn, Elizon-
dokoa, martxoaren 11n, 76 urte.
KKoonnttxxiittaa GGaarrttzziiaarreennaa BBaarraaiibbaarr, Ez-
kurrakoa, martxoaren 13an, 88 urte.
LLeeaannddrroo FFeerrnnaannddeezz GGoommeezz, Berakoa,
martxoaren 14an, 86 urte.
JJuuaannaa GGooññii IIssttiillaarrtt, Gartzaingoa, mar-
txoaren 14an, 93 urte.
MMaarriiaa JJeessuuss ZZuubbiieettaa EEttxxeebbeerrrriiaa, Erra-
tzukoa, martxoaren 15ean, 87 urte.

LLuuhhaaii JJuuaanneennaa MMaasskkootteennaa, Urdazu-
bikoa, otsailaren 27an.
AAnnee LLiizzaarrddii GGaarrzziiaa, Berakoa, martxo-
aren 1ean.
MMaattttiinn BBaarrbbeerreennaa BBiiddeeggaaiinn, Elbete-
koa, otsailaren 19an.
IIzzaarr GGeennuuaa AAggiirrrree, Leitzakoa, otsaila-
ren 11n.
AAiinnaarraa GGeennuuaa AAggiirrrree, Leitzakoa, otsai-
laren 11n.
EEnneekkoo TTeelllleettxxeeaa SSaann SSeebbaassttiiaann, Be-
rakoa, otsailaren 24an.
LLuukkeenn LLaauurr nnaaggaarraa ii  PPeerroo ttxxeennaa,
Arraiozkoa, martxoaren 8an.
JJooaanneess TTeelllleettxxeeaa AAllkkoorrttaa, Zugarra-
murdikoa, martxoaren 3an.
JJaanniirree OOttxxootteekkoo MMiihhuurraa, Zugarramur-
dikoa, martxoaren 9an.
HHaaiizzeeaa CCaassttrroo AAllddaalluurr, Lesakakoa,
otsailaren 24an.
EEddeerr CCaallddeerreerroo RRooddrriigguueezz, Lesaka-
koa, otsailaren 25ean.
AAnnee CCaallddeerreerroo RRooddrriigguueezz, Lesaka-
koa, otsailaren 25ean.
UUgguuttzz AAllttzzuurrii LLooiiaarrttee, Sunbillakoa,
martxoaren 8an.
AAnnddeerr ZZeellaaiieettaa ZZuunnzzaarrrreenn, Donezte-
bekoa, martxoaren 8an.
TTeevvaa PPiiccqq GGaaoonnaa, Sarakoa, otsailaren
22an.

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

SORTZEAKEZKONTZAK
EEzz ddaaggoo ddaattuu bbeerrrriirriikk..

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

.

Jesus 
ANSALAS ARRECHEA

«ARTXINTXE»
II. URTEMUGA

Etxalarren hil zen, 2015eko martxoaren 29an
Umorez eta alaitsu

egoten ginen elkarrekin,
eta oroitzapen ahaztezin horiek

beti geldituko dira gurekin.

ZURE FAMILIA

Juan Bautista
URROZ EZKURRA

VII. URTEURRENA
Beran hil zen, 2010eko martxoaren 20an,

67  urte zituela
Gogorra da onartzea

gehiago ez zaitugula ikusiko
baina bizi garen artean

ez zaitugu ahaztuko.

EMAZTEA, SEME-ALABAK, BILOBAK ETA FAMILIA
Bere aldeko meza martxoaren 26an, 12:30ean 

Berako San Esteban elizan.

Kontxita 
GARTZIARENA BARAIBAR

Martin Nobleren alarguna

2017ko martxoaren 13an hil zen, 88 urte zituela

Ezkurra

Zure maitasunak hezi gaitu eta hori 
gure barrenean erein duzu.

Muxuak ama. Ezkurratik zeruraino.

FAMILIA

ZURE FAMILIA

Egun gogor hauetan gure ondoan izan zareten eta
gure saminarekin bat egin duzuen guziei, mila esker
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Sei kategoriatan
banatuak

TTIPI-TTAPA
Doneztebeko Erreka

elkarteak hogeita zazpi-
garren aldiz antolatuta-
ko Josetxo Ezkurra Me-
moriala eskuz binaka-
ko pilota txapelketako
lehen jardunaldia joka-
tu zuten martxoaren
12an. Guztira 350 pilo-

tari ariko dira, sei kate-
goriatan banatuak Ben-
jamin (56), alebin (80),
infantil (64), kadete (64),
jubenil (56) eta senior
(40) mailako pilotariak
parte hartzen hasiak di-
ra txapelketan eta hau
irakurtzerakoan, lehen
bi kanporaketak ere jo-
katuak izanen dituzte.
Finalak noiz jokatuko di-
ren ez dute zehaztua
oraindik.

46 pilotarik
parte hartu
dute 16.
edizioan

TTIPI-TTAPA
Bortzirietako eskuz

banakako hamaseiga -
rren pilota txapelketa-
ko finalak jokatu zituzten
martxoaren 11n Bera-
ko Eztegara udal pilo-
talekuan. Denera 46 pi-
lotarik parte hartu dute
txapelketa honetan,
Bortzirietan entrenatzen
duten pilotariak, zazpi
kategorietan banatuak.
Ikusle aunitz hurbildu
zen Bortzirietako pilo-
tari gazteak ikustera.

Hauek izan ziren
emaitzak:
TTttiikkiiaakk:: Xan Villamea
(Bera), 13 – Loizate Go-
ñi (Bera), 18
UUmmeeaakk BB:: Ander Pago-
la (Bera), 18 – Amaiur

Martinez (Lesaka), 9
UUmmeeaakk:: Beñat Bertiz
(Hendaia), 18 – Aimar
Otxandorena (Lesaka),
13
KKiimmuuaakk BB:: Koldo Lakar
(Bera), 7 – Oskitz Ma-

dariaga (Arantza), 18
KKiimmuuaakk:: Andde Mari-
torena (Bera), 18 – Mi-
kel Eizagirre (Arantza),
17
HHaauurrrraakk BB:: Lander Etxe  -
nike (Igantzi), 18 – Ai mar

Zamora (Igantzi), 12
HHaauurrrraakk:: Unax Villamea
(Be ra ) ,  18  –  I ke r
Etxebes te (Irun), 14

Txapelketan parte
hartu duten pilotariek
oroigarriak eta sariak ja-

so zituzten finalen on-
dotik. Sari banaketan
izan ziren Ander Erran-
donea eta Iñigo Marti-
nez Berako pilotari pro-
fesionalak eta Jon Olai-
zola afizionatua.

PILOTA � MARTXOAREN 11N EZTEGARA PILOTALEKUAN

Bortzirietako eskuz banakako pilota
txapelketako finalak jokatu dituzte

PILOTA � XXVII. EDIZIOA

350 pilotari hasiak dira
Josetxo Ezkurraren omenez

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Josetxo Ezkurra zena.

ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA
Bortzirietako buruz buruko pilota txapelketako txapeldun, txapeldun ordeak eta hainbat parte hartzaile.

TTIPI-TTAPA
Martxoaren 2an abiatu zen erremonteko Sa-

gardoaren zazpigarren txapelketa. Bi multzotan
banatutako lau bikote jokatzen ari dira: Otaegi
eta Ion (Petritegi), Urriza eta Azpiroz (Larre-ga-
in), Etxeberria IV eta Etxeberria III (Gurutzeta),
Zeberio II eta Agirrezabala (Bereziartua), Ezku -
rra eta Aizpuru III (Altzueta), Uterga eta Larraña-
ga (Gaztañaga) eta Ansa II eta Endika (Setien).

Multzo bakoitzeko lehenbiziko bikoteak final
erdietarako zuzenean sailkatuko dira eta biga -
rrenak final laurdenetarako. Hirugarren eta lau-
garren sailkatuek elkarren kontra jokatuko dute
final zortzirenetan eta partida hauen irabazleek
jokatuko dituzte final laurdenak. Finala apirila-
ren 29rako iragarri dute.

ERREMONTEA

Sagardoaren txapelketan
hasiak dira zortzi bikote
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Doneztebarra
iazko aurrelaririk
onena izendatu
zuen Erremonte
Fundazioak eta
saldiastarra
erremontelaririk
moldakorrena

TTIPI-TTAPA
2017ko erremontea-

ren festa ospatu zuen
Euskal Jai Berri Erre-
monte  Fundaz ioak
mar txoa ren  10ean
Labriten. Koadro profe-
sionalean, iaz gehien na-
barmendu ziren erre-
montelariak saritu zi-
tuzten. Javier Urrizak ja-
so zuen 2016ko erre-

montelari onenaren sa-
ria. Xanti Uterga do-
neztebarrak lortu zuen
aurrelari onenaren sa-

ria eta Ion Etxeberriak
atzelari onenarena. Erre -
montelari moldakorre-
naren saria Endika Urru -

tia saldiastarrak jaso zu-
en eta promesarik one-
naren saria Xabier Azpi-
rozek.

Bigarren izan
zen 600 kiloko
kategorian eta
hirugarren
560koan

TTIPI-TTAPA
Txapelik gabe, bai-

na bi pisu arinenetan
podiumera igoz bukatu
du Lesakako Beti Gaz -
tek Euskadiko goma
gaineko sokatira txapel-
ketako parte-hartzea.

600 kiloko txapela
Lesakan erabaki zen
martxoaren 4an eta le-
hen fasean puntu gehi-

en Beti Gaztek lortu zi-
tuenez, bazuten etxean
txapela janzteko itxaro-
penik. Baina ezin izan
zuten eta azpitxapeldun
izan ziren, Gipuz koako
Ibarraren gibelet ik.
Bizkaiko Sokarrik osa-
tu zuen podiuma. Lau-
garren postua Gaztedik
eskuratu zuen, bosga -
rrena Lapurdiko Ñapu -
rrak-ek eta seigarrena
Bizkaiako Murueta Ak.

560 kiloko txapelke-
ta erabaki zen martxoa-
ren 11n, Laukizen (Biz -
kaia) jokatutako saio ba-
karrean. Bertako Gazte-
di taldea izan zen txa -

peldun. Beti Gazteren
kon tra berdindu, baina
gainerako tiraldi guzti-
ak irabazi egin zituzten
bizkaita rrek. Sokarri izan
zen biga rren, txapeldu-

nen kontra galdu baina
gainerako tiraldi guzti-
ak irabaziz. Beti Gaztek,
txa peldunekin berdin-
du, txapeldun ordeekin
galdu eta gainerako ti-

raldiak irabazi zituenez,
hirugarren izan zen. Mu-
rueta izan zen lauga rren
eta Berriozar eta Txan-
treak itxi zuten finaleko
sailkapena.

SOKATIRA � EUSKADIKO TXAPELKETA

Zilarrezko eta
brontzezko
dominekin
bukatu du 
Beti Gaztek

ERREMONTEA � 2016KO SARIAK

Uterga eta
Endika saritu
dituzte 

ARGAZKIAK: XAGU-LESAKA ETA UTZITAKOA

Beti Gazteko tiralariak bigarren Lesakan eta podiumeko hirugarren koxkan Laukizen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Xanti Utergak eta Endika Urrutiak ongi merezitako sariak eskuratu dituzte.
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LESAKA | 207.04.02
Tantirudantzarekin Lesakako karrikak
haur eta gaztetxo dantzariz beteak

Lesakako Tantirumairu Dantza Taldekoez
gain, Gure Txokoakoek (Bera), Txori Txiki
Dantza Eskolakoek (Zumaia) eta Gure Txeru -
koek (Getaria) parte hartuko dute. Herrian
ibilitakoan, 12:00etan plazan bilduko di ra.

Dantzak

LEITZA | 2017.03.30
Chios Irlako kanpamenduetan dauden
siriar errefuxiatuen egoera hizpide

Hitzaldi sorta antolatu dute Ateka Astea-
ren baitan, eta horien artean, Sagrario
Lasarte eta Anttonio Sagastibeltza leitza -
rrek siriar errefuxiatuen inguruko sola-
saldia eskainiko dute Atekabeltzen.

Hitzaldiak

MALERREKA | 2017.03.25
Autodefentsa eta maskulinitate tailerrak
antolatu ditu Gazte Asanbladak

Autodefentsa tailerra Doneztebeko kirol -
de gian izanen da 09:00etatik 15:00etara
eta maskulinitate tailerra Elgorriagako
ostatuan, gizonezkoentzat, 10:00etatik
14:00etara. Emagin Elkarteak emanen ditu.

Tailerrak

martxoak 23 - apirilak 6
Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58

Hitzaldiak
DONEZTEBE
Literatur solasaldia
Miren Gorrotxategirekin

Martxoaren 23an 33 ezkil
libu ruaz 19:00etan
 Liburutegian.

LEITZA
Energia jardunaldien eta Ateka
Astearen barne Atekabeltzen

Martxoaren 23an Zenbat
ener gia dago hondakinen
 atzean? Ekoiztu-bota-erre
eredua ezbaian Ainhoa In -
txau rrandietarekin, 19:00etan.
Martxoaren 28an Brigadeta-
tik herri boterea eraikitzen. Es-
perientziak eta 2017ko briga-
den aurkezpena 19:00etan
Askapenaren eskutik.
Martxoaren 29an Garraioa
arazoa da? Posiblea da buru-
jabetza energetikoa garraio
ere du honekin? Garraioaren
gako batzuk’ 19:00etan Xabier
Zubialderekin.
Martxoaren 30ean Siriar
erre  fuxiatuak Chios Irlako kan-
pamenduetan,19:00etan Sa -
grario Lasarte eta Anttonio
Sa gastibeltzarekin.

ELIZONDO
‘Baztango haraneko etxeak.
Nola osatu ziren herriak eta

Baztango baserriak?’

Martxoaren 24an 20:00etan
Kasinon. 
‘Gasa eta argindarra,
kontsumitzaileen eskubide eta
aukerak’

Martxoaren 30ean Arizkune-
nean. 12:15ean gaztelaniaz
eta 19:00etan euskaraz. 
‘Esklerosi anizkoitzarekin bizi’

Apirilaren 6an 19:00etan
Arizkunenean.
‘Baztango kaparetasuna:
nobleziaren historia eta
Baztango Haraneko armarriak’

Apirilaren 7an 20:00etan
 Kasinon.

Erakusketak
LEITZA
Eskaladaren inguruan

Martxoaren 30era arte
Atekabeltzen.

Tailerrak
DONEZTEBE
Autodefentsa tailerra
Martxoaren 25ean
kiroldegian, 09:00etatik
15.00etara.
‘Drogez solasteko... izan
ditzagun gauzak argi’ 
Martxoaren 28tik apirilaren
4ra asteartetan, gurasoentzat.
14:40tik 16:00etara Mendaur
Institutuko liburutegian.

ELGORRIAGA
Maskulinitate tailerra
Martxoaren 25ean
10:00etatik 14:00etara
ostatuan. 

BAZTAN
‘Bizi bat nola salbatu’ 
Martxoaren 28an Arraiozen,
18:30ean.
Martxoaren 29an Gartzainen,
18:30ean.

ELIZONDO
Emakumeendako
autodefentsa tailerra
Apirilaren 1ean eta 8an
09:30etik 13:30era Arizkune -

PROPOSAMENA

ESKUALDEA
Apirilaren 3an eskualdean
barna ibiliko da Korrikaren
lekukoa
Martxoaren 30ean Otxan-
diotik abiatuko da Korrika
eta apirilaren 3an ailegatu-
ko da gure eskualdera. Gau-
erdian Sara aldean ibiliko
da eta arratsaldean Izpegi-
tik barna Erratzura sartuko
da. Baztan aldean ibili on-
dotik, Donezteberako bidea
hartuko du eta gero Zubie-
tara joanen da, hemendik
Saldiasera joateko. Apirila-
ren 9an bukatuko da Korri-
ka, Iruñean.
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nean. Izen-ematea mar txoa -
ren 27a baino lehen:
ba2feminista@baztan.eus
mezua 650 729639ra.

Antzerkiak
BERA
‘Hotel Brasil’
Martxoaren 24an 19:00etan
Kultur Etxean.

LEITZA
‘Bihotz salataria’
Martxoaren 24an 22:00etan
Atekabeltzen.

SUNBILLA
‘Alicaté: la granola del amor’
Martxoaren 24an 19:30ean
Ulibeltzak Elkartean.

IRURITA
‘Mami Lebrun’
Apirilaren 2an 19:00etan hel-
duendako antzerkia Gizarte
Bilgunean.

Ipuin-kontalariak 
BERA
‘Hitzen lapikoa’

Martxoaren 31n 4 urtetik
 aitzinerakoentzat, 18:00etan
Herri Liburutegian.

Kontzertuak
ARRAIOZ
Ahots kontzertua

Martxoaren 25ean elizan,
Etxarri Aranaz eta Elizondoko
Abesba tza Ttikiekin (18:00).

IRURITA
Haur gazte kantarien 
VI. Topaketa

Maiatzaren 6an Josu Elber-
din musikariarekin. Izen-
ematea ikastetxeetan
apirilaren 13ra arte.

Zinema
ETXALAR
Katalina Erauso pastoralaren
proiekzioa

Martxoaren 24an eta 31n
18:30ean Kultur Etxean.

DONEZTEBE
Filma Zineman

Martxoaren 29an Mako
 Makako eta Karibeko piratak,
16:30ean. 

URDAZUBI
‘Gutik Zura’ dokumentala

Apirilaren 1ean 20:00etan
Etxe Kulturalean.

Dantzak
LESAKA
Tantirudantza

Apirilaren 2an 10:00etatik
aitzinera.

Azokak
SUNBILLA
Artisau feria eta gazta
lehiaketa

Martxoaren 26an.

Ospakizunak
SUNBILLA
Asteburu kulturala

Martxoaren 24tik 26ra.

ELIZONDO
Haurren Eguna

Martxoaren 25ean
pilotalekuan.

Korrikari ongi etorria

Apirilaren 3an 16:00etan
Izpegiko lepoan.

Mendi ateraldiak
SUNBILLA
Suspirora bizikletaz 

eta oinez

Martxoaren 25ean 08:30ean
plazatik abiatuta.

BAZTAN
Mendigoizaleen irteerak

Martxoaren 25ean Astigarra-
gara, 07:00etan Aurtiztik
 abiatuta.
Apirilaren 2an Zirolara, Gar -
tzipotetik 07:30 ean abiatuta.

SARA
Mendi lasterketa eta itzulia
Martxoaren 26an.

Lanbidez irakaslea bada ere, «saltsa guztietan sartzen den
eratsundarra» dela esanez aurkeztu digu Patxik  bere burua .
Iruñeko ikastetxe batean  egiten du lan, eta astea han pasa -

tzen  badu ere, asteburu  eta oporretan herrira etortzen da. Gainera ,
«etorkizu nean  Era tsu  n era  bizitzera etortze ko  asmoa» omen du.
Denbora librea duenean ere «batez ere nire herrian  egotea» atse -
gin du eta «Iruñetik Eratsu ne ra  etortze ko gogo haundia» izaten
omen du. Kon tatu digunez, gustuko  txoko «asko» ditu Eratsunen ,
baina aukeratzen hasita «nire etxe ko  balkoia» aipatu du: «berta -
tik   dauden bistak ederrak dira». He rrian  gozatzeaz gain, lan egi-
tea ere tokatzen zaio, zinegotzia  delako. Baina ez da hori  duen
ar dura  bakarra, lantokian ere zu -
zen dari tzan baitago: «saltsa gehie -
gitan sar tzen  naiz. Beraz, nahi ko
buruhauste izaten di tut». Aurkez -
pen gutxi behar  duen Angel Ma -
riez  ku rrenaren anaia da Patxi, eta
etxean  euskal  kantu  zaharreki ko
zaletasun haundia dute eta hori
«ahoz ko transmisioagatik» dela
uste du: «gura soak eta osaba-ize-
bak asko tan en tzun ditugu kan-
tuan etxean. Eratsundarrek  ere ohitura handia zuten fes ta eta
inau terieta ko otorduen ondoren kantatzeko». Bidaiatzea  ere gus-
tuko duenez,  «ateralditxo batzuk» eginda koa omen da: «orain 
gutxiago  nabil, baina badut oraindik  gogoa leku batzuk ezagutze -
ko». Kiro la, aldiz, ez omen du «batere» egiten. Dena den, hori ez
da aitza kia beretzat Korri kan  ez ateratzeko. Gustuko  du euskara -
ren  alde ko lasterketan  parte hartzea. «Hunki garria» dela dio, eta
«oraindik, zoritxa rrez, beharrez koa da. Euskara ren normalizaziora -
ko  lan handia dugu oraindik egiteko. Gobernuak  orain arte ez
duenez  askorik lagundu, horre la molda tu behar. Eus  ka rak gure
herrian duen tokia aldarrikatzen  jarraitu  behar dugu». Lankideek 
beti kilometro bat hartzen omen dute Nafarroako  Hegoaldean
eta dioenez, «osasuntsu nagoen bitartean eta beha rrezkoa den
bi tartean  jarraituko  dut». Aurten  ere bai: «eratsunda rrekin apiri-
laren 3an eginen dut eta martxoa ren 31n Azagran  lan ki   dee kin».
Euskararen harira, beste kezka bat ere badu: «herriko  haur as-
ko entzuten ditut gaztelaniaz  eta horrek pena ematen dit» .

«Herriko haur asko entzuten ditut
gaztelaniaz eta pena ematen dit»

Nire aukera

Patxi MARIEZKURRENA
Saltsa guztietan sartzen den eratsundarra

«Zoritxarrez, orain-
dik beharrezkoa da
Korrika. 
Euska raren
 normalizaziorako lan
 handia dugu
 oraindik egiteko».
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ELIZONDO. Juli osta-
tuan asteburuetan lan
egiteko norbait behar
dugu. Barra, sukaldea
eta jangelan aritzeko.
�647 650248 / 628
054435.

ELIZONDO. Bidegain
Azokan emakumea be-
har dugu lanaldi osoz
goizetan lan egiteko, as-
teartetik larunbatera.
Beharrezkoak dira gi-
da-baimena eta kotxea
izatea. Interesatuek bi-
dali currikuluma: info@
pescadosbidegain.com
helbidera edo deitu as-
teartetik larunbatera.
�948 580496 /  606
585163.

LANA
eskariak

Gizonezkoa lan bila. Es-
perientzia lorezaintzan,
mendiko lanetan, obre-
tako peoi bezala, ba-
natzaile bezala eta se-
gurtasun begirale ere lan
egindakoa. Lan horieta-
koren batean edo beste-
ren batean lan egiteko
prest. Gazteleraz eta
frantsesez hitz egiten du.
�602 521136.

50 urteko emakumeak
adinekoak zaintzen lan
eginen luke, interna mo-
duan. Esperientzia asko-
koa. �696 812598.

Emakumezkoa lan bila.
Adinekoak zaintzen es-
perientziaduna. �631
379865.

Haurrak zaintzeko eta
adinekoak orduka edo
interna moduan zaintze-
ko lan bila. Haurrak eta
adinekoak zaintzen es-

tan emateko. Herriko bis-
ta zoragarriak eskaintzen
dituen toki paregabea. 3
logela, 2 bainugela, su-
kaldea, 2 egongela, des -
pen tsa eta trasteleku
handiarekin. Oso eguzki -
tsua. �687 766971/ 672
153196.

BERA. 90 m2ko pisua-
duplexa garajearekin
erren tan emateko. Mo -
bleztatua, 2 logela, 2 ko-
mun, haundia eta argi -
tsua. Eraikuntza berria.
�637 915158  / 630
457347.

LESAKA. Apartamentua
errentan emateko. He -
rrian bertan. Logela bat
eta igogailuarekin. �675
714360 / 639 509148.

rra 4 hizkuntza jakitea
izanen da: euskara, gaz-
telania, frantsesa eta in-
gelesa. Interesatuek bi-
dali curriculuma: info@
etxalar.com.

BERA. Lixoia ostatuan
zerbitzaria behar da.
�948 631271.

DONEZTEBE. Eroski-
cityko arraindegia zure
kontura hartu nahi ba-
duzu deitu. Hilabete ba -
tzuetan proba egin de-
zakezu. �948 456152.

URDAZUBI. Indianoa
Baita ostatuan sukalda-
ri-laguntzailea behar du-
te eguerdian lan egite-
ko. Interesatuek bidali
curriculuma: indianoe
txea@gmail. com.

ZUGARRAMURDI. Os-
tatu batean asteburue-
tan lan egiteko zerbi -
tzaria behar da, euska-
raz eta frantsesez da-
kiena. �948 599022
(10:00-17:00).

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

DONEZTEBE. P isu
haundia errentan hartu
nahi da. 4 logelakoa edo
hiru logela eta trastele-
kuarekin. Igogailuarekin.
Eguzk i t sua .  � 690
843948.

ETXEBIZITZAK
konpartitzeko

BERA.Konpartitutako pi-
suan logelak errentan
emateko. Eztegara 30
helbidean. �629 008081.

LANA
eskaintzak

On-line lanean aritze-
ko zerbitzariak, komer -
tzialak, autonomoak edo
bertzelako langileak be-
har dira. �699 382673.

Etxalar Hotelean sukal-
daria eta harreragilea
behar dira. Harreragilea
izateko baldintza baka-

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI. Pi-
sua salgai, 90 m2ko aza-
lerakoa. Etxe moblezta-
tua, berogailua, igogai-
lua eta trastelekuarekin.
3 logela, egongela, su-
kaldea eta bainugela di-
tu. 90.000 euro negozia-
garriak.  �948 585036.

ELIZONDO. Akullegi ka -
rrikan 2 logelako pisua
salgai. Prezioa: 57.900
euro. �646 774117.

SUNBILLA. 92 m2ko pi-
sua salgai. Berogailua,
igogailua eta garajeko
marrarekin. 3 logela, 2
bainugela, sukaldea eta
egongela. �639 156105.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

ETXALAR. Larra pil Sarri -
ku auzoan etxe bat erren -

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

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

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta 
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 erantzukizunikBAZTAN, 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
anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA

Zerrikumea
(19 kilo): 63 €

Zerri gizena
1,218 € kiloa. 

Zerramak:
0,760 € Kg/bizirik. 

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 4,19   
1.koa 3,96
2.koa 3,78  
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 4,27 
1.koa 4,00 
2.koa 3,83

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.

Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):

Aretze mestizoak:
urruxak   160,00 
idixkoak  228,00 

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00 
idixkoak 180,00 

Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 3,20/3,30
Zaldi-behorrak: 1,87/2,07

Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 5,40/6,00
8-10 kilokoak: 4,70/5,20

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(martxoaren 3tik 10era bitarteko prezioak)



MERKATU TTIKIA | 47
ttipi-ttapa | 682 zk.

2017.03.23

da ispiluarekin eta armai-
rua. Materiala: pinua.
�676 442544.

ETXALAR. Belar idorra
fardo ttikitan salgai. �618
962774.

perientziaduna. Langilea
eta pazientziduna. �635
296717.

Haurrak zaintzen espe-
rientziadun emakumea
zonaldean haurrak zain -
tzeko lan bila. �651
648733.

ZERBITZUAK
zurgindegiak

ZERBITZUAK
denetarik

MOTORRAK
tailerrak

MOTORRAK
salgai

Suzuki GS500E moto -
rrasalgai. 1991koa. �680
770682.

ANIMALIAK
oparitzeko

Sharpei arrazako 2 ur-
teko zakurra oparitze-
ko, ezin delakoz atendi-
tu. Etxe barruan hazi eta
ohitutakoa. �636 557048
(Agustin).

Border Collie arrazako
hiru urteko txakurra opa-
ritzeko, he rrian denbora
luzez egoten baita baka -
rrik eta ezin dugu behar
bezala zaindu. �606
885278.

ANIMALIAK
salgai

10 antxu latxaarrazako-
ak salgai. �676 340461
/ 696 764669 (Deitu
20:30etik aurrera).

DENETARIK
salerosketak

Altzairuzko sei frega-
dera salgai, 1,5 metro
 luze, forma borobilduna-
rekin. �948 585036.

ORONOZ. Egurra xehe-
tua salgai. Pagoa eta hari -
tza. Etxera eramanen da.
�676 242520.

ARANTZA. Taxi plaza
salgai. �617 296458.

Bitrina hozkailuasalgai.
Egoera onean. Zabalera
1m, luzera 2m eta altue-
ra 1,20m. 800 euro ne-
goz iagar r iak .  � 610
500295 / 948 631536.

Beheko sua salgai. Egi-
tura osoa, egurra, harria
eta guzti. Hagitz egoera
onean. �699 912159.

Gereziondo egurrezko
jangelako mahaia hiru
luzagarrirekin (116 cm -
>155 cm -> 195 cm ->
235 cm) eta lau aulki ta-
pizaturekin salgai. Ma-
haia egoera ezin hobean
dago. �617 055249.

Estufa industriala sal-
gai. Gasolioa. Prezioa:
1 .000  eu ro .  � 948
630669.

Logela osoa salgai. 2
ohe, mesanotxea, komo-
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Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€ Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,42€ko 10 edo 
20 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

urtebetetzeak
Argazki soila: 5€; bikoitza: 10€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,45€ko 12 edo 24 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 5 edo 10 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

Etxalarko MALEN

INDABEREk mar -
txoaren 9an 
6 urte bete ditu.
Zo rionak gure
sorginari denen
partez! Batez ere
Elaiaren partetik!
Muxu pottolo bat!

Leitzako OIHAN

BARAIBAR LOIAR -
TE gure etxeko
biurritxo langi -
leari zorionak  
7 urte bete
dituelako. Muxu
asko etxekoen
partetik.

Aurtizko EKIÑE MINDEGIAk
 apirilaren 2an 19 urte beteko ditu.
 Zorionak izeba eta muxu haundi
bat  zure hiru iloben partetik,
 Leiane, Naikari eta Xabat. Bazkari
goxoa prestatu etxeko guziei, eta
nola ez, bertze muxu potolo bat
anai-arreba eta gurasoen partetik. 

Zorionak Erratzuko IKER eta
ENAITZi martxoaren 11n eta 18an
14 eta 8 urte bete dituztelakoz.
Erratzuko familiaren partetik eta
bereziki Naroa, Haritz, Hodei eta
Iraideren partetik musuak. 

XUBAN ARREGI MUTUBERRIAk 2 urte
bete ditu martxoaren 19an.
Muxu potolo bat etxekoen partetik,
 berexiki bere anaia Oian eta
lehengusu Oinatzen partetik.
Merienda goxoa prestatu.

BEÑAT ELIZONDO, ZORIONAK!!!  
5 URTE. HONTAKUN ZURE
TXANDAAAAA.

Narbarteko IRAIA
MARTIN ARGAINek
martxoaren 24an
5 urte beteko ditu
eta amatxi KON -
TXIk apirilaren 8an
67 urte. Zo rionak
familia eta berexiki
Juneren partetik. 

Berako XUANE ALTZUGUREN eta
IGONE IRATZOKIk martxoaren 23an
eta 12an 3 eta ez dakit zenbat
urte, baina aunitz, beteko dituzte.
Zorionak eta aunitz urtez Eñaut
eta attattoren partetik.

Elizondoko MALEN IPARRAGIRRE

OTEIZAk martxoaren 20an 4 urte
bete ditu. Aunitz urtez printzesa!
Mila muxu etxekoen partetik.

Aunitz urtez 
KE  MEN GARRO

OR  DO KI lesakarra-
ri, martxoaren 23 -
an 6 urte beteko
dituelako! Har tu
familiaren partetik
muxo zakukada
eder bat monono!
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