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MAITE BIDARTE SOTA

Imajinario kolektiboa

Gure imajinario kolektiboa hankamotza da. Pobrea. 
Injustua. Apenas agertzen da emakume izenik. Eta 
badakizue: izenik ez duena ez da existitzen. Jarri dut 
Wikipedian 'Euskal herritar ospetsuak' eta hara, ez omen 
dago nabarmeneko euskal emakume zientzialari, artista edo 
zinemagilerik. Zerrenda soilik gizonek osatzen dute...

Kontatu baitizkigute 
Felix Likinianoren 
balentriak baina ez 
Kaxildarenak. Juan 
Sebastian Elkanorenak 
baina ez Katalina 
Erausorenak. «Euskal 
sukaldaritza berriko» 
Arzak, Berasategi edo Subijana ederki ezagutzen ditugu 
baina ez generazio horretako kide zen Tatus Fombellida 
donostiarra. Pedro Miguel Etxekineren berri badugu baina 
nekez azalduko dugu nor zen Josefa Molera.

Gure betebeharra da imaginario hau aberastea. Etxean, 
ikastetxeetan... eta batez ere, hedabideetan. 

«GuRE IMAjINARIO 
KOLEKTIBOAN 
APENAS AGERI DA 
EMAKuME IZENIK»

leitzako Sarrio lantegiak 50 urte
Bi urtez obran aritu ondotik, 1959ko otsailaren 1ean zabaldu 
zuten Leitzako Sarrio paper-fabrika eta mende erdia aitzakia 
hartuta, erreportajea egin zuen TTipi-TTapa aldizkariak. Ehun 
bat langilerekin hasi zen lantegia eta horien artean ziren Jesus 
Azpirotz, Pilar Azpirotz, Juanito Alduntzin eta Felipa Aierdi. 
Horiekin bildu zen TTipi-TTapa eta ongi gogoan zituzten 
hasierako urte haiek. Hasiera hartan lana gogotik egin behar 
izan zutela, «egunean 30 pezetako jornala» zutela eta «lana 
ongi eginez gero, txartel arrosak eta gaizki eginez gero bel-
tzak» erakusten zizkietela kontatu zuten. Herria «asko aldatu» 
zela ere adierazi zuten: «langileentzako pisuak egiten hasi 
zirenean ordura arteko itxura galdu zuen Leitzak». 

2009-03-05 · TTIPI-TTAPA · 489 zk.

Saioa Jaurena baztandarra 
Frantziako ligan ari da gaur 
egun, ASB Baiona taldean.  
Espainiako selekzioarekin 
Europako errugbi 
txapelketako finalerako 
sailkatu da, final aurrekoan 
Errusiari 41-0 irabazita.

SAIOA
jAuRENA
ErrUGBilaria

Sasoiko dago Leitzako 
pilotaria, eta halaxe 
erakusten ari da Master Cup 
pilota txapelketan. 
Arrizabalaga lagun duela, 
igandean jokatuko den 
finalerdietarako txartela 
eskuratu du. 

IERA
AGIRRE
pilotaria

NirE tXaNda NaBarMENtzEKoaK

Patriarkatua patrikara!

Etxeko kontuak etxean gorde behar direla erakutsi digute… 
Emakumea, luzaroan, etxekotu egin dute. Oinarria aldatu 
ezean, etxetik eta etxera, nekez eginen dugu aitzinera. M8an 
denok eskubideak aldarrikatzera, guztiok bat egin eta sistema 
patriarkatua patrikan sartzera! Ez da atzoko leloa, ez da 
gaurkoa… Gurea behar luke orainak eta geroak. 

Ezpala

TTIPI-TTAPAKO EMAKuMEAK

atzEra BEGira
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KolaBorazioaK

Hauteskundeak

Hitzak merke-zurrean dabilzkigun garai hauetan, hartu-
emanetan hitzak baino egiten dugunarekin goazela aitzinera 
oroitu nahiko nioke nere buruari. Gizakiok komunikatzeko 
dugun gaitasunaren puska ttiki bat baita hitza, eta 
konparazioan aunitzez handiagoa gainerako guzia; gorputz-
keinuak, ahots tonua, begirada, pentsamendua eta intentzioa 
zer erranik ez. Madrilen nintzela, fisikari frantses batekin 
ikasi berri dut amoros hitzaren erran-nahia. Amoros hitzak 
gizatasunaren oinarrizko legea erakusten omen du. Gizakia 
gizaki ginen zibilizazioetan, hagitz aspaldi hartu baitzuen 
bere erran-nahia. Hitz guttitan errateko, bertzeei gaitzik ez 
desiratu eta ondokoaren onarekin bakoitzaren barrenak 
asetzeko gaitasuna omen da. Ez zen ez txoil nik uste nuena! 

Hitzen erran-nahiak gure pentsamenduan bizipenei lotuta 
sortzen ditugun oroitzapenekin eraikitzen omen ditugu. 
Bizipenak, pertsonak adina badira eta pertsonak bere 
bizipenen arabera pentsamenduak eraikitzen baditugu 

noiznahi, ez nau harritzen 
zenbaitzuetan mintzatuz 
elkar ezin ulertua izateak. 
Beharbada hitzen kanpoko 
itxurarekin ergeltzen gara, 
beharbada presaka ibiltzen 
gara, azaletik barrenerago 
gordea dagoenaz 
erreparatzeko, beharbada 

ez gara konturatzen, beharbada ez gara gauza? 
Hatsapaska hezi gara, egiteak izatea emanen ligukeelakoan. 

Gelditu gabe egiten ari garen bitartean gizakia ez baita gauza 
egiten ari den hura nahi duen edota bere barne baloreekin 
bat datorren edo ez erreparatzeko. «Zer moduz?» elkarri 
galdetzean, betiko erantzuna, «ezin ailegatuz» aditzera jarri 
gara. Hasieran elkarri erruki begiradaren bat oparitzen 
bagenion ere, aspaldian etsipena banatzen gabiltza. Joxe 
Ripiauen kantak dioen bezala, Beti presaka eta korrika inora 
ez iristeko!

Belaunaldiz belaunaldi jaso dugu gure mintzaira. Itxura 
batera hitz hutsak zirenak, berekin daramate gure arbasoen 
bizipenen puska bat. Izan zirenen ezaugarri, bizipen, 
baloreak, gaur gure zelulen zati dira, gure izatearen oinarria. 
Jaso dugun horrekin guztiarekin agertzen gara mundura, 
gure barrenak eta kanpotik jasotzen dugunaren artean 
pataska bat sortuz, momentu oro eraikiz eta deseginez. Dena 
begiratzen den begien neurrikoa izaki.

Agudo ditugu hauteskundeak, hitzetatik egitera pasatzeko 
aukera ezin hobea. Antzinako zibilizazioek sortu zuten 
demokrazia. Egiazko demokraziak aukera guzien artean 
herriarentzat onena zenaren egokiera egiteko grazia 
zakarkien berekin. Denen artean, denen berezitasunak 
kontuan hartuz, eskuak zabalduz erabakitakoari eusteko 
gauza ziren jendea zen nonbait. Zibilizazio hartatik ere 
zerbait gelditzen ote da gurean? Saiatuko al gara bertze 
behin, euskarari eta herriari berak eman digun guzia 
amoroski bueltatzen? 

AITZIBER ALMANDOZ LARRALDE

«HATSAPASKA HEZI 
GARA, EGITEAK 
IZATEA EMANEN 
LIGuKEELAKOAN»

Amak eta indigenak

Urtero bezala ama hizkuntzaren nazioarteko eguna ospatu 
zen otsailaren 21ean eta aurten, gainera, Nazio Batuen 
Erakundeak 2019a Hizkuntza Indigenen Nazioarteko Urtea 
izendatu du, beraz indar bikoitza izan zuen egunak. 

Hasteko, eztabaida sortzen dute terminoek. Alde batetik, 
ama hizkuntza, etxeko hizkuntza edo lehenbiziko hizkuntza 
deitzeak jende sobera uzten du kanpo, gure hizkuntzaren 
biziberritze prozesuan hain garrantzitsuak izanik ere maiz 
imajinario kolektiboan bigarren mailako euskalduntzat 
ditugunak. Are gehiago, adibidez, Lorea Agirrek erraten du 
euskara hizkuntza emetzat dugula, etxekoa, maitatu eta 
babestu beharrekoa... bide hori aski ongi garatu ondotik 
hizkuntzaren eta generoaren ahalduntzea batzen ditu askapen 
prozesu berberean: jakin, jabetu, ahaldundu, boteretu. İIldo 
berberetik doaie aitzineko artikuluko Jin, Jîyan, Azadî û Ziman 
kurduen leloa (Emakumea, Bizitza, Askatasuna eta Hizkuntza). 
Bertzalde, hizkuntza indigena edo jatorrizko hizkuntza 
bezalako terminoen definizioa eskasa da eta mahai gainera 
ekarri ordez iduritzen zait euskaldunok (baina ez bakarrik guk) 
komeni zaigularik salto egiten dugula multzo horren barne 
edo kanporat, behelaino artean ez dugula sobera argi zer 
garen eta akaso argitzea ere ez zaigula sobera interesatzen.

Duela gutti Txerra Rodriguezek ama hizkuntzaren egunaren 
kontra (eta alde) idatzi zuen bere blogean eta ospakizuna 
berrizendatzea proposatu zuen: hizkuntzaren biziberritze 
mugimenduaren aldeko (nazioarteko) eguna. Urtearekin ere 
halatsu eginen nuke nik, izenetik hasita mundua hizkuntza 
guttituen alde mugitzera bultzatu, erratetik ekitera, Amets 
Arzallusek ere aski ongi erran baitzuen munduko bertze 
hizkuntza guttitu aunitzendako baliagarri dena: «orain denak 
daude euskararen alde, baita bere heriotza diseinatu eta 
praktikatu zutenak ere». Otsailaren 1ean, New York-en Nazio 
Batuek duten egoitzan egin zen Hizkuntza Indigenen Nazioar-
teko Urtearen inaugurazio ofiziala eta ekitaldi horretan Elias 
Caurey-ek hartu zuen parte. Elias Boliviako hizkuntza aktibista 
guarania da eta Garabidek eta Mondragon Unibertsitateak 
antolatutako Aditu ikastaroaren III. edizioan parte hartu zuen. 
Hemen hasierako bere esaldi bat: «Abya Yalako nazio indige-
nak beti egon gara hemen, gure plazenta hemen dago eta 
hemen hilko gara. Horregatik munduko foro honetan errespe-
tua eskatzen dut gure lurrekiko eta gure hizkuntzekiko».

Terminoak termino, egoera da terminala: bi astetik behin 
hizkuntza bat hiltzen da. Edo hiltzen dugu, afera politikoa 
baita, milaka urteko historia, ondarea eta mundua eraldatzen 
segitzeko aukera. Akaso oraindik ere komeni da oroituaraztea 
hizkuntzaren bidez komunikatzetik aunitzez ere haratago 
goazela, gure identitatea definitzen dugula, gure kultura eta 
historia babesten eta giza eskubideak defendatzen ditugula,  
gizartearen aspektu guztietan hartzen dugula parte eta, finean, 
hizkuntza etorkizuna eraikitzeko tresna baliotsua dela. Beraz, 
ezin dugu esperoan egon ekiteko, oroitu: jakin, jabetu, ahal-
dundu, boteretu. Hori da hizkuntza lankidetzaren egunerokoa, 
hortaz Garabiden antolatutako ekintzetan aurten bereziki 
auzolanera deituak gaude.

MAIALEN SOBRINO LOPEZ
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Arantzan halako maitasuna- 
rekin egin zen Emakumea-
ren Oroimen Baratzean 
berriz ere hondatua agertu 
da. Tristea da gero halako 
irudiak berriz errepikatzea...

utzitakoa

Goiti Eta BEHEiti

Emakumearen Baratzean txikizioak

Leitzako Udalak 
oinezkoentzako seinalez- 
tapen horizontala berritu du 
eta segurtasuna bermatze 
aldera, piboteak jarri. Orain 
errespetatzea falta da!

Bakoitza bere lekutik joanda, hobe!

Noiz eta non sortua zara?
Lekarozko Ortiborroan sortu 
nintzen 1940an. 14 haurride 
ginen, ni hamargarrena. Orain 
etxean bi gelditu gara, ni eta 
90 urteko anaia.
Nolakoa haurtzaroa izan duzu?
Etxe handia genuen, baina 
baliabide guti. Nekazari etxea 
zen, aita maizter etorri zen. 
Pentsa, etxea ordaindu bitar-
tean 14 haur hezten...  
Laguntzarik izan zuten?
Beharrik izeba bat hemen gel-
ditu zen. Jostuna zen eta hark 
janzten gintuen...    
Eskolatik atera eta etxera lane-
tara...
Eskola bertan genuen eta han-
dik atera orduko azienda-la-
netara joan behar izaten ginen: 
behiak, ardiak, belagiak... 

Dena dela, ikasketak atera zeni-
tuen...
Haur Hezkuntza ikasi nuen. 
Oronozen egon nintzen eta  
oposizioak gaindituta Alman-
dozera joan nintzen. 3 urtez 
egon nintzen hor, urtean 16.200 
pezeta irabaziz. Egunez esko-
lan eta ondotik herriko 4 mu-
tili gau-eskolak ematen nizkien. 
Soldadu joan zirenerako es-
kutitzak idazten ikasi zuten.
Ondotik Iruñera jo zenuen ezta?
Bai ezkondu eta Iruñara joan 
nintzen. Seme eta alaba bat 
izan nituen eta sei urteren 
buruan alargundu nintzen...
Herrira itzuli eta irakaskuntzara 
berriz...
Seme-alabak hartu eta herri-
ra etorri nintzen. Berriz ira-
kasle hasi nintzen Gartzainen.  

Hasmentan 6 eta 12 urte bi-
tarteko 45 ikasle nituen. Es-
kola akitura dantzak irakasten 
nizkien, sanmartinetarako.  
Baliabide urriak gainera...
Estufa zahar bat baino ez ge-
nuen. Ez berogailu, ez telefo-
no ez ordenagailu... Komune-
ra joateko ere kanpora atera 
behar izaten zuten...   
Bitartean euskara lantzen ere 
aritu zinen...
Bai, etxeko euskara eta hika 
bakarrik nekien eta beharra 

ikusi nuen, eta nire kabuz ari-
tu nintzen...
Zenbat urtez izan zara irakasle?
28 urtez, 64rekin erretiratu 
nintzen. Gehienbat 6-7 urte-
koekin irakurtzen eta idazten 
ikasten. 
Orain egunerokoan zer egiten 
duzu?
Anaia zaintzen dut eta aste-
lehenetan ordu eta erdiz Eli-
zondoko psikiatrikora joaten 
naiz boluntario. Euskara ira-
kasten diot talde bati...

PAZITA ITURRIRIA gOñI lEKaroztarra

«Eskoletara itzuliko 
nintzateke, horrek 
bizipoza eman dit»

11 GaldEra laBUr
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Utzi ikastola bakean

AINHOA SENPER MAZIZIOR ETA 
IDOIA jORAjuRIA  TELLETXEA 
laBiaGa iKastolarEN izENEaN 

«Sometidos al adoctrinamiento en las 
aulas y al pensamiento único». Ikasto-
lako ikasleei buruz horixe bota du 
Berako UPNk Diario de Navarran. 
Batere lotsarik gabe. Gure 
seme-alabak, gure ikasleak, gure 
eskola-lagun eta herritarrak «sometidos 
al adoctrinamiento en las aulas y al 
pensamiento único». Bikain. Hamar 
puxtarri.

Aspaldi ikasi genuen nola jokatzen 
duten herri honetako kultur eragileen 
kontra: bozgorailuetatik «adoctrina-
miento y pensamiento único» bezalako 
zaborrak zabaldu, eta behin eta berriz 
errepikatu. Herri-mugimenduak 
deabruaren pare jarri eta gero mugi-
mendu horiek zanpatzeko eginahalak 
egin. Ez da berria errezeta hori.

Gu ere ez gara atzo jaioak eta badaki-
gu UPNk maiatzeko hauteskundeetako 
kanpaina politikoa abiatu duela 
jadanik. Zoritxarrez ez da gure seme-
alabak kanpaina baten erdian jartzen 
dituzten lehen aldia, baina argi utzi 
nahi dugu ez dugula hori inolaz ere 
onartuko. Lau boto zikinen truke gure 
seme-alabei eta haien heziketari eraso 
egin nahi dietenek jakin behar dute 
aurrean izanen gaituztela beti.

Ikastolako haurren gurasoak gara, 
ikastolako irakasleak gara,  
ikasle-ohiak, laguntzaileak... baina 
baita Berako herritarrak ere, eta ez 
dugu onartuko inork kanpaina politi-
koa herriko ikastetxe baten kontrako 
erasoetan oinarritzea. 

Utzi ikastola bakean.

Altsasukoak aske

MILA SALGADO

Lau haizetara aldarrikatu nahi dugu 
justizia: Jon Ander, Jokin, Julen, Adur, 
Aratz, Iñaki eta Oihan aske gelditu arte! 

Hori  izan zen urte berriari eskatu 
geniona. Eta, urte berriak ekarri zigun 
apelazio-epaiketan Jon Anderri eta 
Juleni ukatutako sei lekuko onartzea. 
Urtarrilaren 23ko bistan, San Fernan-
do de Henareseko Audientzia Naziona-
lean lekuko guztiek ukatu zuten Jon 
Ander Koxka tabernan egon zela 
istiluak gertatu zirenean. 

Lekukoen artean, Amaiaren testigan-
tza oso garrantzitsua izan zen. Zerga-
tik? Berak ikusi zuelako taberna 
barruan gertatakoa, baina hori ez ezik, 
gertakariak jazo zirenean tenientearen 
andreagaiaren (Maria Jose) laguna 
zelako. 

Amaiak esan zuen Maria Joserekin 
egon zela taberna barruan gau horre-
tan, eta ez zuela agresiorik ikusi, 
txupito edalontziak hegan egiten baino 
ez. Eta, kalera atera zenean, tenientea 
lurrean ikusi zuela eta bere ondoan 
zegoen lagunari laguntza eskaini ziola, 
baina Maria Josek laguntza ukatu ziola; 
eta, ez ziola erantzun hurrengo 
egunean bidali zion mezuari. 

Maria Josek, berriz, kontrakoa 
adierazi zuen epaiketan, besteak beste: 
bortizki jipoituak izan zirela taberna 
barruan, eta inork ez ziela lagundu. 
Asuntoa da, Amaiak ez ezik, testigantza 
eman duten testigu guztiek ez zutela 
jipoi basatirik ikusi, eta bi agenteek eta 
haien bikoteek kontatutako 'errelatoa' 
ezin izan dutela egiazki frogatu. 

Hala eta guztiz ere, gazte batzuk bi 
urte baino gehiago daramate gartze-

lan, eta beste batzuk bederatzi hilabete 
egingo dituzte laster. Bitartean, gu lur 
jota gaude, ez baitugu ulertzen nola 
eman diezaioketen oraindikan balioa 
agenteen eta neska-lagunen 'kontaki-
zunari'. Zein interes dago atzean? 
Dagoeneko, ez ote da nahikoa ordain-
du?

Apelazioaren zain gaude, triste 
gaude, asko sufritzen ari baikara, baina 
baditugu motiboak berri onak jasotze-
ko. Ez dakit orain jasoko ditugun, 
horixe nahi eta behar dugu: hiru 
hitzetan, justizia eta egia aiton-amo-
naren egonezinak.  Altsasukoak aske! 

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 gutuna laburtzeko. Gutunarekin batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-
deiturak, herria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

Koskontako bidea, 7 - 1, 31770 LESAKA

info@ttipi.eus

948 63 54 58
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N. BAZTERRIKA zUGarraMUrdi
Eman bezainbertze jaso eta 
irakatsi bezainbertze ikasteko 
izan dira Marifa Irazokirentzat 
Lesboseko (Grezia) Moria kan-
pamenduan errefuxiatuekin 
egin dituen egonaldiak. Joan 
den urtean herritar batekin 
izan zen, aurten, berriz, kusin 
batekin eta heldu den urtean 
ere itzuliko dela argi du: «nire 
oporrak horiek izanen dira, 
han egun bakoitza bidaia bat 
baita». 
Errefuxiatuak laguntzen izan zara. 
Kontaiguzu.  
Urtarrilaren 7tik 30era bitarte 
Lesbosen egon nintzen, kusin 
batekin, Joxe Arburuarekin. 
Gobernuz Kanpoko Erakunde 
(GKE) batekin, Refugees4Re-
fugees, joan ginen, bertako 
errefuxiatuak laguntzeko as-
moz. Gu olive grove deritzoten 
gunean daudenak laguntzen 
aritu ginen. Gune horretara 
ailegatu berri diren errefuxia-
tuak bidaltzen dituzte, Moria-
ko kanpamentua leporaino 
beteta dagoelako.
Zein izan ziren zuen egitekoak? 
Gisa guztietako lanak egin 
genituen: Moriatik arropak 
garraiatu, neurriaren arabera 
sailkatu eta errefuxiatuei ba-
natu; han eta hemen garbike-
ta lanetan aritu ginen; hau-
rrekin egon... Izan ere, Moria-
ko kanpamendukoek ez be-
zala, olive groveko haurrek ez 
dute eskolarik eta han ginenok 
halako lanak ere egin behar 
izaten genituen: irakasten eta 
haiengandik ikasten, jostatzen 

eta hezten aritu ginen, ahal 
izan genuen heinean, elkar 
errespetatzearen garrantzia 
ere ikusarazi nahi izan genien. 
Berez hondartza garbitzeko 
asmoa ere bagenuen baina 

hilabete osoan egun bakarrean 
izan genuen eguraldi ona...
gaur egun zenbat errefuxiatu 
daude Lesbosen? 
Gobernuak Moriako kanpa-
menduan eta olive groven 6.700 

inguru daudela erraten du, 
baina aise gehiago dira. Egia 
da familia aunitz Atenasera 
bidali dituztela... Hori baliatzen 
dute guttiago direla errateko, 
baina han ere lepo daude. 
Gainera, ateratakoak kontatzen 
dituzte, ailegatu direnez ez 
dute deus aipatzen... Areago, 
tokia bera 3.000 lagunendako 
prestatua da eta ia 7.000 dau-
de. Gehienak siriarrak eta 
Afganistanekoak dira, beraien 
herrietan deus ez dagoelako 
jo dutenak. Haiek, noski, ez 
dakite zer topatuko duten, 
engainatuta joan ohi dira. 
Turkian lana bilatu dietela eta 
hegazkineko txartela ordain-
du dietela erraten diete eta 
hara ailegatu eta pasaportea 
uzten dutenean ez zaie inor 
agertzen, pasaporte gabe gel-
ditzen dira, deus gabe... Orain 
arte etortzen ziren familiak 
dirua bazuten, mafiei ordain 
ziezaieketen... Orain, berriz, 
dirurik ez dutenez, guraso 
aunitzek haurrak bidaltzen 
dituzte. Han nintzela ailegatu 
zen azken txalupan 39 lagun 
etorri ziren, horietako 19 hau-
rrak ziren eta gurasorik gabe 
zetozen. 
Zein da bertako errefuxiatuek 
bizi duten egoera? 
Ez dira bizi... Animaliak beza-
la dituzte, kanpamenduetan 
sartu eta esperoan: paperak 
egiteko esperoan, janaria ema-
teko esperoan, arropa emate-
ko esperoan, zerbait erosteko 
esperoan... Beti esperoan 
daudenez pazientzia finitzen 
zaie eta erotu egiten dira... 
Egoera latzak bizi dituzte: bor-
txaketak eta engainuak. Ema-
kumezko aunitz bortxatzen 
dituzte, gau baten truk pape-
rak eskuratuko dizkietela erra-
nez... Ez emakumezkoak ba-
karrik, familiak ere suntsitu 
egiten dituzte. Gaztetxoak 18 
urte betetzean gurasoengan-
dik banatu eta bertze kanpa-
mendu batera eramaten di-
tuzte... Horren guztiaren 
ondorioz, gazteak beraien 
buruaz bertze egiten ari dira. 
Berriki hiru senidek egin dute; 
24, 18 eta 17 urtekoak, hiru 

«Lesbosen egindako 
egonaldiek bihotza  
ireki didate»
mARIfA IRAZOKI DENDARIETA zUGarraMUrdiar BolUNtarioa

Bigarren urtez segidan, Greziako errefuxiatuak laguntzen izan da Marifa irazoki. Bertako 
errefuxiatuek pairatzen duten egoera latzaz eta hortik ateratako ikasbideaz mintzatu da 

«BORTXAKETAK 
ETA ENGAINuAK 
jASAN BEHAR 
IZATEN DITuZTE»

«3.000 LAGuNEN 
TOKIAN 6.700 
INGuRu DAuDE 
MORIAN»

Marifa Irazoki, siriar errefuxiatu batekin. utzitakoa
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kanpamendutan banatu zi-
tuztelako.
Zein da gobernuak egoera horren 
aitzinean duen jarrera? 
Ez du deus egiten. Joan den 
urtetik aurtengora ikusi dudan 
aldaketa bakarra zementu 
pixka bat jarri dutela izan da, 
kanpamenduak ez desegiteko. 
Baina bertze gauza batzuk ere 
egitekoak zituzten. Argi kableak 
aldatu eta lur azpian paratu 
behar zituztela errana zuten... 
Ez dute deus egin. Ailegatzen 
diren txalekoak uzteko kamioi 
bat paratu zuten, Atenasera 
eramateko, baina deus gehia-
go. Bi abokatu dituzte 7.000 
lagunen paperak egiteko... 
Joan den urtean bortz edo sei 
zituzten... Elikadurari dago-
kionez, neurri zorrotzak har-
tu zituzten eta horrek ere 
egoera kaltetu zuen. Errate-
rako, Zaporeak elkarteak ja-
naria bidaltzeko saiakerak egin 
zituen eta Gobernutik paperak 
eskatu zizkion... Horiek izan 
gabe ez zieten aitzinera egiten 
utzi... Zorionez, eta bederatzi 
hilabetez gogor borrokatu 
ondotik, paperak lortu zituz-
ten. Otsailaren 12an hasi ziren 
banaketarekin eta 1.300 lagu-
nendako jana banatu zuten... 
Gu han ginelarik oraindik ez 
zuten lortua. Arras gogorra  
zen janaria lortzeko borroka-
tzen zutela ikustea... 
Eta duten osasun zerbitzua? 
Ikaragarria da... Kontsulta tti-
ki bat baino ez dute, hiru me-
diku dituzte hor. Hagitz mu-
turreko kasuak bakarrik arta-
tzen dituzte. Egia da badirela 
Gobernuz Kanpoko Erakunde 
batzuk horretan dihardutenak 
baina kanpadendetan daude 
eta ez dute behar adina balia-
bide. Hortaz, horiek gaixoak 
ospitalera bideratzen dituzte 
baina, noski, han lehendabizi 
greziarrak artatzen dituzte eta 
ondotik errefuxiatuak. Bertze 
neska katalan bat ere han da-
bil eta horrek oftamologo au-
nitz eramaten ditu. Izan ere, 
bonbek lehertzean botatzen 
duten zikinkeriaren ondorioz, 
haur aunitzek kataratak eta 
ikuseremu murritza izaten 

dituzte. Berari esker Bartze-
lonako ospitaletik betaurrekoak 
eta audifonoak ere bidali ziz-
kieten. Emakume horrek berak 
ere emakumezko ginekologoak 
eraman ditu, bortz-sei hila-
betetarako. Oro har, mediku, 
psikologo eta abokatu eskasia 
dago.
Bi egonaldiotan hamaika mo-
mentu biziko zenituen... Zein izan 
dira gogorrenak? 
Aurtengoetan batean arropa-
rik gabe gelditu ginen egune-
koa aipatuko nuke. Gau hartan 
kazkabarra eta euria egin zuen 
eta jendea arropak eskatzera 
etorri eta ez genuela ikustean 
frustrazio ikaragarria sentitu 
nuen... Samsa izeneko zazpi 
urteko neskatiko siriarra eza-
gutzeak ere hunkitu egin nin-
duen. Bonba bat bere etxe 
ondoan lehertzearen ondorioz, 
sorra da bera. Ez du ez solas-
tatzen ezta aditzen ere. Gaixoa 
ezin da komunikatu eta beti 
neskak negarrez marrazten 
ditu... Joan den urtean, berriz, 
hirugarren eguna izan zen 

zailena, bi arabiarri el pasillo 
de la vergüenza egin zieten 
momentua. Kanpin-denda 
batean bertze familiaren bati 
ebasteagatik jipoitu egin zi-
tuzten. Ilaratan jarri eta ha-
rrika, joka... aritu ziren eta 
ondotik nagusiak zigorraz jo 
zituen, gogor jo gainera. Po-
liziari deitzeko aipatu genien, 
baina hori normala zela eran-
tzun ziguten. Odolez beteta 
akitu zuten...
Hangoekin harremanetan segitzen 
duzu? 
Bai. Adibidez, aurten joan den 
urtean ezagututako pakistan-
dar bat ikusi dut eta harekin 
egon naiz. Bertze familia baten 
bila joan nintzen, nire hango 
familia zena, baina haiekin 
egotea ez nuen lortu. Gerora, 
Atenasera bidaliak zituztela 
enteratu nintzen, are gehiago, 
gizonezkoa alde batetik eta 
emakumezkoa eta seme-ala-
bak bertzetik jarriak zituzten... 
Gizonezkoa bere buruaz ber-
tze egiten saiatu zen baina 
mediku batek harrapatu egin 

zuen... Bere telefono zenbakia 
lortu nuen. Orain, noizbehin-
ka ahal duten guztiekin tele-
fonoz, Whatsappez edo Skipe 
bidez egoten saiatzen naiz. 
Nolako esperientzia izan da? 
Sekulakoa. Han egun bakoitza 
bi egun bezala da, gauza aunitz 
gertatzen dira momentu gu- 
ttian eta hainbertze gauza 
ikasten dira: zenbat kexatzen 
garen, zeinen gutti estimatzen 
dugun... Haiek irribarre bat 
edo besarkada bat aski dute 
kontent egoteko. Halako bi-
daiekin bihotza irekitzen da... 
Denok joan beharko genuke 
ikustera, zeinen ongi bizi ga-
ren estimatzeko, denok lagun-
du beharko genuke, bakoitzak 
ahal duen heinean: ez han 
bakarrik, hemen ere laguntza 
behar da eta guztiok pixka bat 
emanen bagenu... Ni itzuliko 
naiz, nire oporrak horiek iza-
nen dira. Han egun bakoitza 
bidaia bat da. Hasiera zaila 
da. Egia da joan den urtean 
Ainara eta biok, itzuli ginenean, 
kontatzeko zailtasunak izan 
genituela. Argazki-erakusketa 
bat egiteko ideia esku artean 
izan genuen baina ez genuen 
garatzerik izan. Aurten bi ur-
tetakoa egiteko asmoa dugu, 
Ainara, kusina eta hirurok 
garela eta bi tokitan egon garela 
aprobetxatuz...    

Boluntario guztiak eta errefuxiatuak egindako animazio-saio batean. utzitakoa

«EGOERAK GAIN 
HARTuTA, jENDEAK 
BERE BuRuAZ 
BERTZE EGITEN Du»

«HANGO 
ARGAZKIEKIN 
ERAKuSKETA BAT 
EGIN NAHI DuGu»
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G. PIKABEA
Egun historikoa izan zen joan 
den urteko martxoaren 8a, 
milaka eta milaka izan zirela-
ko deialdiarekin bat eginez 
planto egin zuten emakumeak. 
Aurten ere bide beretik jo nahi 
dute eta ortziralean, Emaku-
meen Nazioarteko Egunean, 
greba deitu du Euskal Herriko 
Mugimendu Feministak. Aur-
tengoa, ordea, 24 orduko la-
nuztea izanen da. Eskualdeko 
emakume feministek ere deial-
diarekin bat egin dute. 

Goldatz Berako Emakume 
Taldeak «iraultza behar dugu-
lako, sistema hautsi eta eral-
datu behar dugulako» bat egin 
du grebarekin eta Baztango 
martxoaren 8ko lantaldeak 
«borroka ez delakoz akitu». 
Leitzako emakume taldea ere 
lanean ari da eta «aurten urrats 
kuantitatiboa eta kualitatiboa» 

eman nahi du: «eskaera zeha-
tzekin gatoz, biziki sentitzen 
ditugulako zapaltzen, erasotzen 
eta mespretxatzen gaituen 
sistema honen kateak». Lesa-
kako Emakume Taldeak, berriz, 
«emakumeon lan guztiak iku-
sarazteko eta eskubideak al-
darrikatzeko greba egitea ga-
rrantzitsua» ikusten du. Area-
go, egun osoko greba «eragin-
korra» izan daitekeela dio. 

Joan den urteko 'sorpresa'
Iazko martxoaren 8ak izanda-
ko «arrakasta haundia» gogoan 
dute lesakarrek, eta baztanda-
rrentzat «sorpresa handia» izan 
omen zen: «jendarteak femi-
nismoaren beharra sentitzen 
duelako izan zuen halako 
erantzun indartsua». Geroztik 
«sistemaren desorekaren kon-
tzientzia sakonagoa» lortu dela 
uste dute, «lehengo urteetan 

baino ezagunagoak dira hete-
ropatriarkatua, menpekota-
suna, boteretzea edo andro-
zentrismoa bezalako hitzak. 
Gaia karrikara atera da eta hori 
baikorra da». Baina, aldi berean,  
«kontrako jarrerak ere gehiago 
ikusarazi» direlakoan daude 
baztandarrak. 

Goldatzekoen ustez, «ema-
kumeok esparru anitzetan 
dugun egoera eskasa» tarteko, 
«aldaketa sakon baten beharra 
aldarrikatzeko nahia eta gogoa 
izan ziren» iazko arrakastaren 
«gakoak». Emakumeek «urte-
tik urtera gauzak gero eta ar-
giago» dituztela diote: «gure 
artean elkarlana eta saretzea 
gero eta handiagoa da, gure 
eskualdean behintzat bai. Ho-
rrek indartu egiten gaitu». 

Leitzarrentzat iazkoa «zirra-
garria bezain hunkigarria» izan 
zen. Gainera, «urrats bat gehia-

go» emateko balio izan diela 
aitortu dute, «iazko greban 
sortutako energiak mantendu 
egin dira eta  joan den ekainaz 
geroztik, Leitzaldeko emaku-
meok subjektu feminista baten 
eraketan murgilduak gaude». 

Bortz ardatz
Bortz ardatz izanen ditu aur-
tengo grebak: pentsiodunak, 
ikasleak, zaintza, enplegua eta 
kontsumoa. Baina zaintza pa-
ratu dute erdigunean. «Ingu-
rukoen zaintzaz emakumeak 
arduratzen gara, gizonezkoak 
baino gehiago, eta sistemari 
dohainik ateratzen zaio, lan 
horiei inolako baliorik eman 
gabe. Gainera, lan munduan 
ere, zaintza lanak prekariza-
tuenetarikoak dira eta neurri 
handi batean emakumeok 
egiten ditugu. Nahikoa dela 
erran nahi dugu eta bizitza 
erdigunerat ekarri», azaldu du 
Baztango taldeak. 

Eskualdeko emakumeen 
egoerari erreparatuz, Baztanen, 
«zaintzari arras lotuak dauden 
lanpostu anitz» daudela azal-
du dute. Horrez gain, «landa 
eremua izaki, nekazariek har-
tzen dute etxeko lanaren kar-
garik handiena». Mutil-dantzen 
harira, «gatazka horrekin ezin 
akitu» gabiltzala aipatu dute: 
«tradizioaren aitzakian ema-
kumeok eskubide gutiago di-
tugula pentsatzen dute zen-
baitzuk, eta temati dabiltza 
aukera hori betikotu nahian». 

«Sozialki hagitz eskualde 
tradizionala» dela gaineratu 
dute lesakarrek, eta «emaku-

Emakumeak karrikak 
hartzeko prest
Euskal Herriko Mugimendu Feministak ortzirale honetarako, martxoak 8, deitutako egun osoko 
greba deialdiarekin bat egin dute eskualdeko hainbat emakume taldek. Horren bueltan, 
elkarretaratzeak, emakateak, manifestazioak eta bertze hainbat hitzordu antolatu dituzte

Otsailaren 16an Elizondo egindako prentsaurrekoan, Baztan-Bidasoaldeko emakume feministek grebarako deia egin zuten.

«GIZONEZKOEK 
FEMINISMOAREKIN 
BAT EGINEZ AINITZ 
DuTE IRABAZTEKO»

«Gu GELDITZEAN 
DENA GELDITZEN 
DELA ARGI uTZI 
NAHI DuGu»
EsKUaldEKo EMaKUME taldEaK
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meak batez ere zerbitzuetan 
eta zaintza lanetan» eta «gizo-
nezkoak lantegietan» ikusten 
dituzte. «Sistema produktiboa 
gizonezkoen esku dago eta 
erreproduktiboa edo zaintza 
emakumezkoen esku». 

Beratarrek ere «gure eskual-
dean ohitura eta tradizio ani-
tzek emakumeok alboratu 
egiten gaituztela» diote, eta 
emakumeen egoeraz ari dire-
la, «indarkeria matxista, lan 
baldintza prekarioak, balio 
sozial guttiagoko lanak, lan 
feminizatuak, soldata arraka-
lak, edertasun eta kontsumo 
ereduak...» gogoratu dituzte. 

Leitzarrek, berriz, garbi dute 
«gure amona eta amek iraba-
zitako espazio eta eskubideei 
gogor eusteko garaia» dela. 
«Agerikoa da nolako jarrera 
oldarkor eta erreakzionarioa 
dagoen esparru askotatik ema-
kumeok boteretzearen au-
rrean». Eskualdean ere, «ema-
kumeak esparru askotan za-
palduak, erasotuak eta ikuse-
zinak» direla salatu dute.  

Herriz herri hitzorduak
Hutsune horien kontra, «ani-
tza, jendetsua eta indartsua» 
izatea nahi dute martxoaren 
8a; «plazak beteta» ikusi nahi 
dituzte. Helburu horrekin, 
herriz herri hainbat ekimen 
eginen dituzte;  tartean, 
12:00etan, emakateak eginen 
dituzte Baztan-Bidasoaldeko 
herrietan. 17:00etatik aitzine-
ra, berriz, Elizondoko plazan 
bilduko dira, 19:00etan Elizon-
don eginen den manifestazioan 
parte hartzeko. Leitzarrek ere 
«anbizio handiko» egitaraua 
prestatu dute. Egun osoko 
egitarauaren barne, 12:00etan 
elkarretaratzea eta 19:00etan 
manifestazioa eginen dituzte. 
Batean zein bertzean izan, 
«grebarekin bat egin eta pla-
zara atera eta prestatutako 
ekitaldietan parte hartzeko» 
deia egin diete emakumeei.  

gizonezkoei deia
Gizonezkoei ere luzatu diete 
mezua. Baztandarrek «pen-
tsatzen hasteko, maskulinita-

te eredu berriak lantzeko eta 
pribilegioak dituztela ohartze-
ko» eskatu diete:  «feminis-
moarekin bat eginez gero ainitz 
dute irabazteko eta berdinta-
sunean oinarritutako jendar-
teak denondako lasaiagoak eta 
justuagoak dira». 

Martxoaren 8ari begira, be-
rriz, lesakarrek, beratarrek eta 
leitzarrek «erdigunetik ken-
tzeko» eta «euren inguruan 
dauden emakumeei greban 

parte hartzeko erraztasunak 
emateko» eskatu diete. «Zain-
tza eta etxeko lanez arduratuz, 
kontsumo greba eginez...». 

Handia izan zen iazkoa eta 
hura gainditu nahi dute aurten. 
Leitzarrek «indar erakustaldia» 
izanen dela diote, «emakume 
guztiontzat indarrak hartu eta 
lanean segitzeko erregaia». 
Beratarrek, berriz, «lehengo 
urteko aurreikuspenak gain-
ditu eta aurten hori eta gehia-

go» izatea espero dute. Lesa-
karrek argi dute «aldaketak 
maiz borroka bidez lortu» izan 
direla, eta «orain ere horren 
beharra» dagoela. Horretara-
ko eguna izanen da martxoa-
ren 8a. Gainera, «gogotsu eta 
bizirik» daudela diote talde 
feministetako kideek. Gehiago 
ere aitortu digute baztandarrek: 
«24 orduko geldialdi bat eginez, 
gu gabe mundua gelditzen 
dela erakusteko gogoz gaude».

sArA ArTIEdA  i  itUrEN

«Duela bi urte greba deialdi-
rik izan gabe ere, nik lantokia 
itxi nuen. Eguneroko erronka 
dugu eta egun batean bede-
ren, egunero egiten duguna 
egitetik utzita, ohartuko dira 
zenbat egiten dugun».

GArBIÑE MAIA  i  EtXalar

«Greba egitea pentsatzen dut, 
gizartean emakumeak duen 
papera aldarrikatzea garran-
tzitsua dela uste dudalako. 
Hagitz inportantea da egu-
nero berdintasunaren aldeko 
pausoak ematea».

HELENA XUrIO i zUGarraMUrdi

«Martxoaren 8ak balio dezala 
emakumeok pairatzen segi- 
tzen dugun diskriminazioa 
ikusarazteko. Nik greba eginen 
dut eta emakumeei karrikara 
atera eta eguneroko borrokan 
segitzeko erranen nieke».

KOrO IBArrA  i  lEGasa

«Emakume bezala libreki eta 
beldurrik gabe erabaki nahi 
dugulako, sistema patriarka-
lari planto eginez eta jasaten 
dugun diskriminazioa sala-
tzeko, Emakumearen Eguna 
indartsu ospatu nahi dugu». 

AdELA ArLEGI  i  lEsaKa

«Aurten ere greba eginen dut. 
Emakume jaiotzeagatik dis-
kriminatuak gara eta hori 
tristea da. Eskubide berdinak 
izateko egunero borrokatu 
behar dugu baina martxoaren 
8a egun aproposa da». 

ANA IrIArTE  i  arizKUN

«Bai, zaintza lanen garrantzia 
aldarrikatzeko eta kontsumo 
ereduaren inguruan hausnar-
keta bultzatzeko; gure kontsu- 
mitzeko moduak ekoizteko 
modua baldintzatzeko ahal-
mena duela ohartarazteko». 

AMAIA UITZI  i  GoizUEta

«Protesta egitea beharrezkoa 
eta garrantzitsua iruditzen 
zait, baina aldi berean zaila 
da emakumeak gelditzea. Nik 
arratsaldez geldialdia eginen 
dut eta egiten diren ekintze-
tan parte hartuko dut».

INMA GANdULLO  i  o. MUGairi

«Oraindik ere baztertu, iku-
sezin bihurtu, jo eta hiltzen 
gaituzte eta justiziak eta esta-
tuek ez dute neurririk hartzen. 
Greba eginen dut, baina hiru 
orduz, gutieneko zerbitzuak 
egin behar ditudalako». 

MAIA sArALEGI  i  lEitza

«Bai, greba eginen dut. Ema-
kume izanik, gure eskubideen 
alde borroka egiteko beharra 
ikusten dudalako eta zapaldua 
izanen ez naizen eta erasorik 
jasoko ez dudan herri batean 
bizi nahi dudalako». 

Martxoaren 8an greba eginen duzu?
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BERA

TTIPI-TTAPA
Heteropatriarkatu kapitalis-
tari planto egiteko deia eginez, 
ortzirale honetarako, martxoak 
8, deitua dagoen greba deial-
diarekin bat egin du Goldatz 
emakume talde feministak.
Horrekin batera,hainbat eki-
taldi prestatu ditu.

09:30ean ernatze feminista 
eginen dute herrian barna. 
10:30ean lila jokoak antolatu 
dituzte Merkatu Plazan eta 
12:00etan emakatea eginen 
dute Altzateko plazatik hasita. 
13:00etan bazkari feminista 

eginen dute Merkatu Plazan. 
Autogestionatua izanen denez, 
bakoitzak berea eraman behar-
ko du.

Arratsaldean, Elizondon egi-
nen diren eskualde mailako 
ekitaldietan parte den deia 
egin dute Goldatzetik. Horre-
tarako, 16:00etan Baztanera 
joateko autobusa antolatu dute. 
Txartelak Errekalde eta Katatu 
ostatuetan erosten ahalko dira, 
bortz eurotan.  17:00etan tribial 
feminista eta 19:00etan mani-
festazioa antolatu dituzte Eli-
zondon.

Heteropatriarkatuari 
planto egiteko deia 
egin du Goldatzek
Martxoaren 8rako hainbat ekitaldi prestatu ditu emakume 
talde feministak

Andoaingo jaialdian saritutakoak. utzitakoa

TTIPI-TTAPA
Isidro Fagoaga Udal Musika 
Eskolako ikasleek hainbat sari 
jaso zituzten Andoaingo XIV. 
Piano Jaialdian: hamar urte 
dituen Ainhoa Elgorriagak 
aipamen berezia lortu zuen; 
Mikel Cano eta Jimmy O'Learyk, 
A mailan bikoteka, urrezko 
domina eskuratu zuten. Bai 

Saioa Gartziak, A mailan ba-
karka, baita Axuri Zapiainek, 
Ione Huizik eta Onintza Goiak 
ere, A mailan hirukoteka, zi-
larrezko domina eskuratu 
zuten. C mailan, azkenik, 
Nahikari Loiarte eta Leire Ruiz 
bikotearen lana saritu zuten 
eta zilarrezko dominarekin 
itzuli ziren.

Musika eskolako ikasleak sarituak izan 
dira andoaingo piano jaialdian
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BERA

TTIPI-TTAPA
Tartean antzerki konpainiak 
Ghero. Azken euskalduna an-
tzezlana taularatuko du mar-
txoaren 16an kultur etxean. 
Euskaltziandiaren mendeu-
rrenaren harira eginen diren 
egitasmo kulturalen baitan 
eskainiko dute.

Kutsu futurista duen antze-
lanak 3000.urtera eramanen 
ditu ikusleak eta azken eus-
kaldunaren istorioa kontatuko 
du. Koldo Mitxelena idazleak 
euskararen misterioa ez zela 
bere jatorria erraten zuen, bere 
iraupena baizik. Antzezlanak 
mito horren inguruan dihardu, 

euskaldunok gure gain dugun 
euskararen iraupenaren zamaz. 
19:00etan hasiko da eta sarre-
rak zazpi eurotan eros ahalko 
dira; aitzinetik Xuga ostatuan 
ere bai. TTipi-TTapak ere ikus-
kizunera joateko sarrera bi-
koitza zozketatuko du Mecna 
duten harpidedunen artean.

Haurrentzat antzerkia igandean
Igandean, bertzalde, hilak 10, 
Patata Tropikala taldeak hau-
rrentzako emanaldia eskaini-
ko du kultur etxean: Kalean 
otso, etxean uso. 17:00etan 
hasiko da, eta sarrera lau euro 
ordaindu beharko da.

Tartean antzerki konpainiakoek Ghero antzeztuko dute kultur etxean. tartEan

'Ghero' antzezlana 
ikusteko aukera 
martxoaren 16an
TTipi-TTapak ikuskizunera joateko sarrera bikoitza zozketatuko 
du Mecna duten harpidedunen artean

Zuhaitzaren eguna arrakastatsua
Manttalek eta Ehiza eta Arrantza Elkarteak, udalaren 
laguntzarekin, antolatuta, Zuhaitzaren Eguna egin zen 
otsailaren 16an. Eguraldi eguzkitsua lagun, 80 bat haurrek 
parte hartu zuten eta zuhaitzak landatu eta gero gosari ederra 
egin zuten Ehiza eta Arrantza Elkartean.

utzitako arGazkia

kaldereroak inauteriak hasteko
Inauterien atarian, kalejira egin zuten kaldereroek otsailaren 
23an. Ibilbidean, San Jose Zahar Etxea ere bisita egin zuten. 
Eguna borobiltzeko, berriz, Herriko Etxeko plazan, ohiko 
ijitoen ezkontza egin zuten eta Ibon Irastortza Urdanitz eta 
Ane Osua Cabida izan ziren ezkongaiak. 

utzitako arGazkia
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AITOR AROTZENA
Bortzirietako Gizarte Zerbi-
tzuen Mankomunitateak Ema-
kumeen Egunaren harira ur-
tero antolatzen duen Bortzi-
rietako Emakumeen Mendi 
Itzuliaren hamargarren edizioa 
herrian eginen dute aurten. 
Martxoaren 10ean, larunbatean 
09:00etan abiatuko dira ema-
kume mendizaleak plazatik 
eta 13:00etan elkarretaratzea 
eginen dute leku berean. Du-
txatzeko aukera ere izanen da 
eta parte-hartzaileei salda 
emanen zaie. Gero, bazkaria 
izanen dute Kasinon. Bazka-

riaren prezioa 20 eurokoa eta 
martxoaren 5a bitarte eskura 
daiteke txartela.

Bertzetik, Lesakako Emaku-
me Taldeak ere hainbat eki-
taldi antolatu ditu martxoaren 
8rako. 00:00etan Akelarre 
hasiera eginen dute Zarandia-
tik abiatuta (ondotik gaubela 
Arrano elkartean). 09:00etan 
herri kalejira, plazatik abiatu-
ta 12:00etan emakatea Kos-
kontako bidean eta 13:30ean 
herri bazkaria Arrano elkartean. 
Elizondora autobusa aterako 
da 16:30ean eta 21:30ean Ake-
larre bukaera plazan.

Emakumeen mendi 
martxa herrian 
eginen dute aurten
aitzinetik, martxoaren 8an hainbat ekitaldi antolatu dituzte, 
akelarrea, kalejira, emakatea eta herri-bazkaria barne

LEsAKA

arbolaren eguna gardelkopagoetan
Aitzineko larunbatean eremua garbitu eta itxi ondotik, 
otsaileko azken larunbatean 140 zuhaitz inguru (bertako 
haritza, gereziondoa, intxaurrondoa eta lizarra) landatu 
zituzten Gardelkopagoetan, Arbolaren Egunaren harira. 
Eguraldi bikaina lagun izan zuten lanerako.

raFaEL EnEtErrEaGa

600 kilokoan ere txapeldun Beti gazte

680 eta 640 kilokoan egin zuen bezala, Beti Gazteko mutilen 
sokatira taldeak 600 kiloko Euskadiko txapelketa ere irabazi 
du. Joan den larunbatean 560 kiloko txapela ere jokoan izan 
dute eta izan daiteke lehen aldiz Euskadiko txapel guztiak urte 
berean irabaziak izatea. Ez litzateke marka makala izanen!

utzitako arGazkiaA. AROTZENA
Lesaka eta kultura; biziberritu 
nahi duzu? goiburupean so-
lasaldia antolatu du Lesakako 
kultura zaleak taldeak mar-
txoaren 16an, larunbatean 
11:00etan udaletxeko pleno 
aretoan. Gotzon Barandiaran  
idazlea eta Ximun Fuch an-

tzerkigile eta zinemagilea iza-
nen da hizlari. Lesakako kul-
tura zaleek diotenez, «kultur 
elkarte, talde eta eragile aunitz 
daude herrian, baina azken 
aldian ez ote dugu inertziaz 
funtzionatzen?». Bertze espe-
rientzietatik ikasteko solasal-
dirako gonbitea egin dute.

'lesaka eta kultura: biziberritu nahi 
duzu?' solasaldia martxoaren 16an
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ETxALAR

IRuNE ELIZAGOIEN
Gazteek antolatuta, aurten ere 
sagardotegira irteera eginen 
dute. Hain zuzen Adunako 
Aburuza sagardotegira, mar-
txoaren 23an prestatu dute 
ateraldia. Horretarako izena 
emateko zerrendak Elutsa eta 
Herriko Ostatuan egonen dira 
martxoaren 10a arte. Izena 
ematerakoan 20İ ordaindu 
behar dira. Autobusa 13:30ean 
abiatuko da herri sarrerako 
aparkalekutik eta goizaldeko 
lauretan itzuliko da Hernani-
tik. Egun-pasa ederra egiteko 
aitzakia bikaina.

Sagardotegira 
irteera martxoaren 
23an izanen da
adunako aburuza sagardotegira joanen dira aurten gazteak eta 
Hernanin segida izanen du bestak

100 pago landatu dituzte eskolakoek
Otsailaren 15ean ospatu zuten Landagain eskolako ikasle eta 
irakasleek Zuhaitzaren Eguna Axeri Lepoan. Eskolako 
ttikienak gurasoen laguntzarekin kotxez joan ziren eta 
gainerakoek oinez egin zuten ibilbidea. Eguraldia lagun, 
primeran pasatu zuten elkarlanean zuhaitzak landatuz. 

LandaGain EskoLa

trikiti afaria etxalarren

Ia 40 trikitilari eta panderojole elkartu ziren Etxalarren 
otsailaren 23an. Ilunabarrean herrian poteoa egin eta 
Larraburuan afaldu zuten inguruko herrietatik ez ezik, 
Gipuzkoa eta Bizkaitik gerturatutako musikariek. Trikiti 
doinuek goizaldera arte iraun zuten.

iBon ErrazuMaiatzaren 4an izanen da 
Etxalarko IV. Mendi itzulia. 
Hori antolatzeko martxoaren 
9an, larunbatean 18:30ean 
Larraburuan eginen den bile-
rara joateko dei egin die Al-
txata elkarteak herritarrei. 
Bilera ondotik berendua es-
kainiko diete bertaratutakoei. 

Maiatzaren 4an 
izanen da Etxalarko 
IV. Mendi Itzulia 

Pozik daude lortutakoarekin, 
kate hori Kanadako kate ga-
rrantzitsuenetariko bat baita. 
Etxalarren T3 teknologia be-
rezia erabilita hariak modu 
estrategikoan kokatuta ekoiz-
tutako galtzerdiak, merkatuan 
dauden galtzerdi tekniko one-
netakoak dira. 

Mountain Equipment 
kooperatiban sartu 
da Lorpen

Herriko gazteak sagardotegian.
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IgANTZI

oskar txoPErEna

Eguraldiak lagunduta, 40 mozorro inguru ibili dira aurten inauterietan baserriz baserriko 
eskean. Herriko txoko gehienetara zabaldu dute gazteek zalaparta eta umorea. Larunbat 
arratsaldeko Indiana Jones ikuskizuna arrakastatsua izan zen, hagitz entretenigarria eta 
haurren gustukoa. 

40 mozorro ibili 
dira inauterietako 
eskean

Otsailaren 16an jokatu ziren 
Biltoki elkarteko mus eta par-
txis txapelketen finalak. Par-
txisean Korpus Etxeberria eta 
Anttoni Goienetxe izan dira 
txapeldunak, Axun Iribarren 
eta Pili Iturbideri finalean ira-
bazita. Musean Iñaki Goiene-
txe eta Javier Tabernak lortu 
dituzte txapelak, Luis Alman-
doz eta Patxi Loiarte garaitu-
ta. Ligaxkako sarien irabazleak 
Anuntxi Txoperena eta Kon-
txita Bizente izan dira partxi-
sean, eta Iñigo Telletxea eta 
Juanjo Latasa musean, hurre-
nez hurren.

Mahai jokoen 
finalak Biltoki 
elkartean

Dagoeneko badaukagu Inter-
neteko banda zabala herriko 
bi lekutan: kontsultategian eta 
herriko eskolan. Nafarroako 
Gobernuaren ekimenez egin 
dira banda zabala paratzeko 
lanak eta litekeena da, aitzi-
nerago, zerbitzu hori bera 
Herriko Etxera ere zabaltzea. 
Eskolan paratu dute seinalea 
hartzeko antena eta handik 
eraman dute Latsagan dagoen 
kontsultategiraino, kable ba-
ten bitartez. Horri esker, batean 
zein bertzean Internetera  
sarbide azkarragoa izatea lortu 
dute. 

Interneteko banda 
zabala paratu dute 
herrian

TTIPI-TTAPA
Negu akabailako asteetan mu-
gimendua nabaritzen da men-
diko lanetan. Landaketak egin 
dira Frainen eta Petrikoren-
bordaren inguruan: pagoak, 
haritzak, gaztainondoak… 
paratu dituzte bi mendietan, 
auzolanean gehienak, esko-
lako zuhaitz egunekoak barne. 
Bertzalde, Gaztainbakarretik 
Frain aldera zuzenean doan 
bidea ere zabaldu dute. Alder-
di horretan sutea izan zenean 
suhiltzaileak pasatu ezinik 
gelditu ziren bidearen estuta-
sunarengatik. Zati hori zabal-

tzearekin irekia gelditu da 
pasabidea. Larreak erretzen 
ere arituak dira azken aldian: 
Apausko kaxkoa, Iratzelaieta 
eta Azaldegi alderdietan aritu 
ziren auzolanean. 

gaztainbakarretik Frainera doan bidea 
zabaldu eta landaketak egin dituzte

Bidea zabaldu dute. oskar txoPErEna
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ARANTZA

TTIPI-TTAPA
Iaz bezala, Euskal Herriko 
Mugimendu Feministak gre-
ba deialdia egin du ortzirale 
honetarako, Emakumeen Na-
zioarteko Egunean. Baina 
horrekin batera, bertze hain-
bat herri eta hiritan bezala, 
Arantzan ere jarduerak izanen 
dira plazan.

12:00etan elkarretaratzea 
eginen da eta ondotik, Ema-
kumearen ahotsaren aldarria 
komunikatua irakurriko dute; 
segidan, iaz bezala, aulkiak 
jarri eta korroan, gogoetak eta 

esperientziak partekatzeko 
solasaldiak izanen dira. Hau-
rrak zaintzeko zerbitzua ere 
izanen da. Egun horretan, 
mantala Herriko Etxeko bal-
koian paratuko dute eta etxee-
tan ere gauza bera egiteko deia 
egin dute. 

Bertzalde, arratsaldean, es-
kualde mailako manifestazioa 
eginen da Elizondon eta hor 
parte hartzeko mezua luzatu 
dute, baita igandean Lesakan 
eginen den Bortzirietako Ema-
kumeen Mendi Itzulira joate-
ko deia ere.

Emakumearen 
ahotsaren aldarria 
martxoaren 8an ere
Elkarretaratzea, komunikatuaren irakurketa eta solaserako 
tarteak, izanen dira eguerdian plazan

Hegazkina ilargi 
distiratsuaren 
inguruan

Otsailaren 20an, Ilargia 
Lurretik hurbilago zegoenez, 
irudi ikusgarriak utzi zituen 
eta tartean, Mikel Larretxea 
herriko argazkilariak 
ateratako hori. 2026ra arte 
ez dira Lurra eta Ilargia hain 
hurbil egonen.

N. ALTZuRI
Otsailaren 14tik 16ra izan ziren 
inauteriak eta eguraldi zora-
garria lagun, giro ederrean 
joan ziren. 

Ortzegun goizean, eskolara 
urteroko bisita egin ondotik, 
bi taldetan banatu eta base-
rrietako bidea hartu zuten 
Mozorro Zuriek, Beñat eta 
Andoni Mitxelena akordeoi-
lariekin. Eskolako lagunek, 
berriz, Mozorro Zuriz jantzita, 
herri-kirol saio polita eskaini 
zuten frontoian. 

Ortziralean, Mozorro Zuriak 
herrian barna ibili ziren eta  

eskolakoak herrian eta base-
rrietan.  Arratsean, poteoa eta 
bertso-afari jendetsua egin 
ziren eta goizaldean, Belfast 
taldearekin, Beñat eta Fernan-
dorekin, dantzaldia izan zen. 

Larunbat arratsaldean he-
rritar aunitz mozorrotu ziren 
eta gisa aunitzetako mozorroak 
ikusi ziren. Herriko trikitilari 
eta panderojoleek gidatuta, 
kalejira koloretsua egin zuten 
eta ondotik txokolate-jatea 
izan zen. Ilunabarrean, herri-
kirol saio jendetsua egin zuten 
frontoian eta gauez, dantzaldia 
izan zen Obaneuke taldearekin.

eguraldi eta giro erogarria aurtengo 
inauterietan
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TTIPI-TTAPA
Nafarroako Bertsolari txapel-
keta azken txanpan sartua da, 
martxoaren 23an Iruñeko 
Anaitasuna kiroldegian joka-
tuko den finalerako zortzi 
lehiakideen bila. Hiru finalau-
rreko jokatzen hasiak dira, eta 
horietako bakoitzeko irabaz-
lea finalera sailkatuko da zu-
zenean. Sailkapenaren arabe-
rako bost bertsolari ere pasa-
ko dira martxoaren 23an 
Iruñeko Anaitasuna kiroldegian 
jokatuko den finalera. 

Lehenbiziko finalaurrekoa 
martxoaren 3an jokatzekoa 
zuten Atarrabian Saats Kara-

satorrek (Tuterako lehen final 
laurdenetako saioko irabazlea), 
Eneko Lazkozek, Sarai Roble-
sek, Aimar Karrikak, Xabi Maia 
elizondoarrak eta Joana Zi-
gandak. Beraz, hau irakurtzen 
duzunerako, lehen finalista 
jakina izanen da.

Bertze bi finalaurrekoak as-
teburu honetan jokatuko di-
tuzte. Martxoaren 9an, larun-
batean 17:30ean Etxarri Ara-
natzeko Kultur Etxean ariko 
dira Urdazubiko final laurde-
neko saioan nagusitu zen Ju-
lio Soto gaur egungo txapel-
duna eta eskualdeko bortz 
bertsolari: Xabier Terreros eta 

Iban Garro lesakarrak, Julen 
Zelaieta beratarra, Diego Riaño 
leitzarra eta Iker Gorosterrazu 
iturendarra.

Azkena Lesakan
Hirugarren eta hondarreko 
finalaurrekoa martxoaren 
10ean, igandean 17:30ean ha-
sita jokatuko dute Lesakako 
Harriondoa Kultur Etxean. 
Saio honetan ere sei bertso-
larietatik bortz eskualdekoak 
izanen dira: Leitzako Joanes 
Illarregi (Iruritako final laur-
denetako saioan nagusitu zen) 
eta Xabat Illarregi anaiak, Josu 
Sanjurjo (Lizarrako saioko 
irabazlea) eta Eneko Fernan-
dez lesakarrak eta Alazne Un-
txalo iturendarra, Saioa Alkai-
zarekin batera.

www.bertsosarrerak.eus ata-
rian eskuratu daitezke saio 
guztietarako sarrerak. Saioen 
egunean bertan, gainera, za-
balik izanen dira hiru aretoe-
tako leihatilak, 16:00etatik 
aitzinera, baldin eta aurre-
salmentako sarrera guztiak 
bukatu ez badira.

xabat Illarregi txapeldun 
Abrako gazte sariketan
Nafarroako mugetatik hara-
tago, Xabat Illarregi bertsola-
ri leitzarrak irabazi du XVIII. 
Abra Saria, Getxon (Bizkaia). 
Otsailaren 23an jokatu zen 
gazte sariketa, saio bakarrera. 
Xabat Illarregirekin batera 
kantuan aritu ziren Elixabet 
Etxandi, Gorka Pagonabarra-
ga, Ane Peñagarikano, Naroa 
Torralba eta Aitor Ugarte.

Josu Sanjurjo nagusitu zen Lizarrako saioan eta sorterrian kantatuko du.

Bertsolari 
txapelketako azken 
finalaurrekoak prest
larunbatean Etxarri aranatzen eta igandean lesakan 
jokatuko diren saioetan erabakiko dira azken finalistak

EUsKARA BORTZIRIAK 

Berako Agerra mendi taldeak 
urtero antolatzen duen Bera-
Goizueta mendi ibilaldia 
martxoaren 17an eginen da 
aurten. Martxoaren 13a baino 
lehen eman behar da izena 
elkartean edo 948 630362 
telefonora deituz (gauez). 
Agerratik (07:00) eta Aginatik 
oinez (08:15ean autobusa 
Agerran) edo Goizuetara 
autobusez (11:00etan abiatuta 
elkartetik) egin daiteke bidea 
eta Umore Ona elkartean 
bazkalduko dute denek. Bertan 
ordainduko da bai bazkaria, 
baita autobusa ere.

Bera-Goizueta 
ibilaldia prest du 
aurten ere Agerrak

1944an Arantza, Igantzi eta 
Lesakan jaiotako kintoek 
martxoaren 23an eginen dute 
ur teroko bi lkura Zalain 
Jatetxean. Gainera, berezia 
izanen da ospakizuna, 75 urte 
beteko baitituzte aurten.

1944ko kintoen 
bazkaria Zalainen 
martxoaren 23an

Beratik Goizuetarako bidean.
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sUNBILLA

MAIDER PETRIRENA
Otsailaren 24an herriko Arku-
peak elkarteko kideek beraien 
urteroko besta ospatu zuten.  
10:00etan meza, ondotik mus 
txapelketa Ariztigain Kanpi-
nean eta eguerdian bazkari 
ederra izan zituzten.

Musean,Fulgenzio Iriarte 
eta Juan Antonio Ibarra izan 

ziren txapeldunak. Patxiku 
Zelaieta eta Santiago Aroza-
mena azpitxapeldunak, Migel 
Anzizar eta Jose Antonio Apez-
tegia hirugarrenak eta Juan 
Pedro Bertiz eta Jose Migel 
Zelaieta laugarrenak. 

Bazkari eta bazkalondo eder 
batez gozatzeko aukera ederra 
izan zuten.

Arkupeak 
elkartekoek herriko 
besta ospatu dute
Mus txapelketan Fulgenzio iriarte Juan antonio ibarra izan ziren 
txapeldun, patxiku zelaieta eta santiago arozamenari irabazita

Arkupeak elkartekoen mus txapelketa eta bazkaria. josEtxo aPEztEGia

koldo Herrerak denboraldia hasi du

Denboraldiari ekinen dio Koldo Herrera Urroz herritarrak 
Caja Ruralek antolatzen dituen karrerekin. Martxoaren 3an 
hasiko da Fiteron; 17an Murtxanten, maiatzaren 5ean Aiegin, 
Maiatzaren 19an Dikastillon; ekainaren 9an Zangotzan eta 
azkena, berriz, irailaren 22an urtero bezala Arazurin. 

utzitako arGazkia

Xanti Jimenez 
txapeldun 
Malerrekakoan
Doneztebeko Erreka 
elkarteak antolatutako 
Malerrekako eskuz binakako 
XVII. pilota txapelketako 
azken partidak jokatu 
zituzten otsailaren 22an eta 
23an. Bertan herritarrek 
parte hartu zuten baita 
txapel bat ekarri ere. 
Errekako pilotarien artean 
jokatutako lau eta erdiko 
txapelketan, aurrebenjamin 
A mailan, Xanti Jimenez 
Etcheverry sunbildarrak 
Unai Oteizari 18-15 irabazi 
zion. Zorionak txapeldun! anita EtchEvErry

Otsailaren 23an  Iruñan joka-
tu zen Nafarroa Garaiko azken 
fasean herriko bi bikotek par-
te hartu zuten: Jose Mari Arre-
txea-Jose Martin Agirre eta 
Ines Obregozo-Pattere Galtza-
gorri.  Martxoaren 16an Liza-
rrako finalean jokatuko dute 
Arretxeak eta Agirrek.

Arretxea eta Agirre 
Euskal Herriko mus 
txapelketako finalera

Otsailaren 25etik aitzinera 
frutaren kanpaina hasia da 
Eskolan Haur Hezkuntzan eta 
Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. 
mailakoen artean. Aitzineko 
urteetan bezala fruta astero 
banatuko dute ondorengo 
egunetan: asteartero, ortze-
gunero eta ortziralero.

Frutaren kanpaina 
hasi dute eskolako 
ttikienen artean
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TTIPI TTAPA
Esperientzia, profesionaltasu-
na, hurbiltasuna, aniztasuna... 
Aunitz dira Zugarramurdiko 
Tinta Lanak enpresak eskain-
tzen dituen zerbitzuen ezau-
garriak. Baina beharbada hauek 
dira aipagarrienak: esperientzia 
–ia 15 urteko ibilbidea duen 
enpresa delako–, profesional-
tasuna –hori delako bermatzen 
dutena–, hurbiltasuna –beze-
roei tratu familiarra eskaintzen 
dietelako– eta aniztasuna –alor 
ugaritan lan egiten dutelako–.

«Obra haundiak eta ttikiak, 
etxe barneko eta kanpoko la-
nak». Guztietan aritzen dira 
Ramuntxo Errandonearen 
enpresan. Pintura lanen artean, 
«teilatuak, leiho-ateak eta pa-
retak» margotzen aritzen dira. 

Gainera, «leiho-ateak tinda-
tzeko tailer egokitua» dute. 
Dekorazioaren munduan ere 
sartuak dira eta, «barneko pa-
retetan papera eta tela» jartzeaz 
gain, dendak dekoratzeko zer-
bitzua eskaintzen dute. Pladur 
lanak ere egiten dituzte, eta 
altzariak bernizatzen eta egu-
rrezko zolak jartzen ere aritzen 
dira, hala nola, parketa. 

Zabaltzeko bidean
Bortz urtez bertze enpresetan 
lan egin ondotik, Errandoneak 
2004an eman zuen bere gisa-
ra hasteko urratsa. Geroztik 
egin duen ibilbidearen arra-
kasta bistakoa izan da. Batetik, 
bakarra izatetik lau langile 
hartzera pasatu da. Areago: 
«Baztan-Bortziriak aldeko ber-
tze langile baten bila ari gara». 
Eta bertzetik, «etenik gabe» 
lanean ari dira. Ipar Euskal 
Herrian dituzte bezero gehie-
nak: «Donibane Lohizunetik 
Baionaraino». Prest eta gogo-
tsu daude merkatua zabaltze-
ko: «orain Baztan, Malerreka 
eta Bortzirietan hasi nahi 
dugu». Lapurdin duten eran-
tzun ona ikusita, ez zaie zaila 
eginen bidea irekitzea.

Ramuntxo Errandonea. UTZITAKO ARGAZKIA
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DONEZTEBE

MARGA ERDOZAIN
Martxoaren 8a indartsu dator. 
Aurten ere Doneztebe zein 
Malerrekako indar metaketa 
handia espero dute. Ekitaldie-
tan parte hartzeko gonbida-
pena luzatu dute. 

10:00etan ernatze feminista 
izanen da. 11:30ean, berriz, 
eskola ondoko biribilgunean  
bilduko dira eta 12:00etan 
emakatea eta herrian barna 
itzulia eginen dituzte. Itzulian 
merkatari eta zerbitzuei in-
formazioa zabaldu eta parte 
hartzera animatuko dituzte. 
13:00etan Herrigunean afari 
autogestionatua izanen da eta 

ondotik jokoez gozatzeko eta 
eztabaidetan parte hartzeko 
aukera izanen dute. Elizon-
doko bilkurara joan nahi du-
tenek ere izanen dute aukera. 
18:30ean Firin Farandula an-
tzerki taldearen emanaldiaz 
gozatuko dute, zineman. 

Larunbatean Mendi Abes-
batzek (nagusiak eta ttikiak) 
elizako plazan emanaldia es-
kainiko dute, 19:00etan. 

Igandean, berriz, Carmen 
eta Lola filma pantailaratuko 
dute. Aitzinetik, 10:30ean, 
Errekako emakume lasterka-
riak Donostiko Lilatoira joanen 
dira.  

Joan den urteko martxoaren 8an egindako elkarretaratze jendetsua.

'Carmen eta Lola' 
filma ikusgai 
martxoaren 10ean
Martxoaren 8an, berriz, Firin Farandula antzerki taldearen 
emanaldia izanen da zineman, 18:30ean

Urtero bezala aurten ere, 
2018an jaiotako umeek, fami-
lien laguntzaz, zuhaitzak lan-
datuko dituzte. Martxoaren 
10ean, igandean, zehaztu dute 
hitzordua. Ekimen horrekin 
herriak aurten sortu diren tti-
kiei ongietorria egitea du hel-
buru. 

Zuhaitzen Eguna 
izanen dute 
martxoaren 10ean

Mila esker guk isuritako mal-
koak metatuta melodia ederra 
konposatu duzulako. Dagoe-
neko entzungai dugu. Zure 
eserkiak udaberria otsailera 
ekarri du, denboraren mugak 
gaindituz. Guztiagatik, mila 
esker eta adiorik ez. Maite 
zaitugu!

Ainhoa sanz 
gogoan, herritarren 
esker oneko hitzak 

Begoña Indabereren gidari-
tzapean, sei orduko irriterapia 
tailerra antolatu du Udalak. 
Martxoaren 29an hasiko da 
eta apirilaren 5ean eta 12an 
izanen du segida. Interesatuek 
25 euro ordaindu beharko di-
tuzte eta izena emateko 659 
37 99 17ra deitu behar da. 

Irriterapia tailerra 
martxoaren 29tik 
aitzinera

Martxoaren 15ean akituko da 
0-3 urte arteko haurrei zerbi-
tzua eskaintzen dien haur-
eskolan aurrematrikula egite-
ko epea. Larunbat honetan, 
martxoak 9, eskola bertatik 
bertara ikusteko aukera izanen 
da, ate irekien jardunaldia 
eginen baitute. 

Askin haur-eskolan 
ate irekien eguna 
martxoaren 9an

M. ERDOZAIN
Aurten ere, Xabierrera joateko 
autobusa antolatu du Erreka 
elkarteak. Autobusa martxoa-
r e n  1 6 a n ,  l a r u n b a t e a n , 
04:45ean abiatuko da Beratik 
eta Donezteben 05:00etan 
eginen du geldialdia. Iruñera 
autobusez joanen dira eta on-
dotik Xabierrera dauden 42 
kilometroak oinez eginen di-
tuzte. Buelta, berriz, Xabie-
rretik autobusez eginen dute.
 
Izen-ematea 
Ateraldian parte hartu nahi 
dutenek Titi ostatuan edo 948 

45 02 71 telefonora deituz eman 
beharko dute izena. Prezioa-
ri dagokionez, Errekako baz-
kideek 15 euro eta gainerakoek 
20 euro ordaindu beharko 
dituzte. 

Aurten ere Xabierrera joanen dira.

Xabierrera joateko autobusa antolatu du 
erreka elkarteak martxoaren 16rako

M.ERDOZAIN
Zinea maite dutenek aukera 
ederra izanen dute hilabete 
honetan. Martxoaren 10ean, 
Smallfoot filma euskaraz ikus-
teko aukera izanen da, 16:30ean, 
eta beranduago, 18:30ean, 
Carmen eta Lola  eskainiko 
dute.

Martxoaren 22an Euskal He-
rriko zinema areto ezagunetan 
eskaini duten eta Ukerdi Film 
Festivalen gidoi onenaren sa-
ria eskuratu duen Aralar, mun-
dua leku den lurra dokumen-
tala pantailaratuko dute, 
19:30ean. 80 minutuko lanak 

naturaren kontserbazioaren 
aldeko mezu garbia du.

Martxoaren 24an, azkenik, 
16:30ean La panda de la Selva 
eta 18:30ean Bohemian Rhap-
sody ikusgai izanen dira.

Aralarri buruzko filma hilaren 22an.

Hainbat film ikusteko aukera izanen da 
hilabete honetan
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ZUBIETA

F. ETXEKOLONEA
Herriko gazteek sagardotegi-
ra irteera antolatu dute. Mar-
txoaren 30ean, hondarreko 
larunbatean, zehaztu dute 
hitzordua eta Astigarragako 
Etxeberria sagardotegira joa-
nen dira. Herritarrei anima-
tzeko deia luzatu nahi izan 
diete. 

matxoaren 15a arte eman 
daiteke izena 
Izen-ematea zabalik da mar-
txoaren 15a, ostirala, bitarte 
eta 636 81 76 15 telefonora 
deituz edo gazteetakoren ba-

tekin harremanetan jarriz 
apuntatu beharko da. Anto-
latzaileek adierazi dutenez, 
herritar dezente animatuz gero, 
autobusa jartzeko aukera 
izanen da.  

Sagardotegira 
irteera martxoaren 
30ean
Martxoaren 15a, ostirala, bitarte eman daiteke izena           
636 81 76 15 telefonora deituz

Astigarragan bazkalduko dute.

Japoniar ipuinen bueltan, giro goxoa

Herritarrek japoniar ipuin tradizionalen bidez, bertako 
kulturaren zertzelada batzuk ezagutzeko aukera izan zuten 
otsailaren 15ean. Entzuleak geldi, isilik eta adi egon ziren eta 
kontaketa eta kontaketa artean txalo bidez adierazi zuten 
gozamena. 

oLatz BaLEztEmaF. ETXEKOLONEA
Otsailaren 23an jokatu zen 
Euskal Herriko Mus Txapel-
ketako Nafarroa Garaiko fina-
la. 157 bikote bildu ziren Iruñan 
eta horietatik 32 bikotek es-
kuratu dute martxoaren 16an, 
larunbatean, Lizarran izanen 
den finalerako txartela. 

Sailkatuen  artean daudeLei-
re Mariezkurrena eta Pili Te-
lletxea eta eskualdeko herritar 
gehiago ere izanen dira (lesa-
karrak, doneztebarrak, sun-
bildarrak, oronoztarrak...). 
Guztira 128 bikote lehiatuko 
dira, 08:00etan hasita. Egun 
osoko egitaraua prest dute. 

leire Mariezkurrena eta pili telletxea 
mus txapelketan aurrera

emakumeen afaria larunbatean
Herritarrek martxoaren 8ko aldarrikapenekin bat eginen 
dute. Udalak, bere aldetik, olana zintzilikatuko du; eta herriko 
emakumeek afaria egiteko asmoa dute. Estalpean bilduko 
dira. Afalondoan kantuan eta dantzan ibiltzeko aukerarik ez 
da faltako.   

artxiBoko arGazkia
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ITUREN

emozioei buruzko ikastaro arrakastatsua
Abarun aterpetxeak otsailaren 23tik 24ra bitarte adimen 
emozionalari buruzko ikastaro interesgarria eskaini zuen. 15 
lagunek eman zuten izena eta giro bikaina izan zuten. 
Jarduera praktikoak izan zituzten ardatz. Donna Apellaniz 
Nietok gidatu zituen saioak.

utzitako arGazkiak

ARKAITZ MINDEGIA
Martxoaren 9rako, heldu den 
larunbaterako, emakumeen 
afaria antolatu dute. Herriko 
Ostatuan bilduko dira eta ber-
taratzen denak afari goxo ba-
ten bueltan elkartzeko aukera 
izanen du. Izena emateko 
hondarreko eguna martxoaren 

7a, osteguna, izanen da. Txar-
telak Herriko Ostatuan bertan 
eros daitezke 33 eurotan. Afa-
ri goxo-goxoa dastatuko dute 
eta afalondoan kantu eta dan-
tzan ibiltzeko aukerarik ez da 
faltako. Ekiñe eta Irati trikiti-
lariak arituko dira mingain eta 
gorputzak astinarazten.  

Emakumeen afaria 
martxoaren 9an 
Herriko Ostatuan
Martxoaren 7a, ortzeguna, izanen da izena emateko 
hondarreko eguna

ARKAITZ MINDEGIA
Nafarroako Gobernuak fruta 
eta barazkiak jatera bulkatze-
ko eskola-kanpainarekin bat 
egin dute Nafarroako 109 zen-
trok eta tartean izan da Pulun-
pa eskola. Egitasmoan Lehen 
Hezkuntzako lehendabiziko 
eta bigarren mailako ikasleek 

parte hartuko dute. Kanpaina 
abiatu dute dagoeneko eta 
ekainera bitarte iraunen du. 
Astearte, ortzegun eta ortzira-
letan ikasleei fruta banatuko 
zaie. Kanpainaren helburuak 
ikasleak ohitura osasungarriak 
izatera bulkatzea eta obesita-
tea saihestea dira. 

gobernuak sustatutako fruta jateko 
eskola-kanpainarekin bat egin dute

ariztegik bigarren 
postua lortu du 
Zarautzen 
93 altxaldirekin, bigarren 
sailkatu zen Maika Ariztegi 
Zarauzko Kirol Elkarteak 
antolatutako herri-kirol 
ikuskizunean. Virginia Finol 
izan zen garaile (94 altxaldi) 
eta Karmele Gisasola 
hirugarren (89 altxaldi).  artxiBokoa

ARKAITZ MINDEGIA
Bigarren ebaluazioan bisitariak 
eduki dituzte Pulunpa eskolan. 
Otsailaren 19an, Malerrekako 
Mankomunitatearen eskutik, 
birziklapen tailerrak egin zi-
tuzten. Tailerren helburuak 
gazte-gazterik horren garran-
tziaz jabetzea eta hori ikastea 

izan ziren. Ez da izanen duten 
bisita bakarra. Izan ere, Patxi 
Zubizarreta eta Enkarni Ge-
nuaren bisita ere jasoko dute. 
Zubizarretarekin irakurri berri 
duten bere lanetako bat izanen 
dute hizpide eta Gernua Gal-
tzagorriak izeneko txontxongilo 
antzerkiaz solastatuko da.  

Birziklapen tailerrak egin dituzte 
pulunpa eskolako ikasleek
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BAZTAN-BIDAsOA

TTIPI-TTAPA
Bizikletaz ibiltzea pedalak as-
tintzea baino gehiago da. Hor-
taz, Baztan-Bidasoa Turismoak 
bizikleta eskola antolatu du, 
Ederbidea egitasmoaren bai-
tan sustatutako egitasmoa.  
Udaberrian eginen da bizikle-
ta eskola, Bidasoko Bide Ber-
dean barna. Lehen Hezkun-
tzako 5. eta 6. mailako ikasleek, 
DBH1etik DBH4 artekoek eta 
Batxilergoko lehen eta bigarren 
mailako ikasleek parte har 
dezakete jarduera horretan. 
Helburua: bide segurtasun 
arauak eta mekanika oinarriz-

ko ezagutzak irakastea, bizi-
kletaz osotasunean gozatzeko. 
Izena emateko epea zabalik 
da, martxoaren 29ra arte. Ho-
rretarako, 948 59 23 23 telefo-
nora deitu behar da.

Edukiak
Bizikletaren ezagutzan sakon-
tzeko oinarrizko edukiak ira-
katsiko dizkiete gazteei: zirri-
kak zulatzen badira nola kon-
pondu, mekanika pixka bat 
eta bidezko segurtasun arauak 
zeintzuk diren azalduko diete. 
Bizikletaz ibiltzerakoan kon-
fiantza eta segurtasuna ber-

matzea da helburua eta hortaz, 
Bidasoko Bide Berdean barna 
ibilaldia ere eginen dute.

Helburuak
Gazteen artean bizikletaren 
erabilera sustatzea da helbu-
ru nagusia, bai toki batetik 
bertzera mugitzeko, baita ai-
sialdian erabiltzeko ere. Gaz-
teei oinarrizko ezagutzak 
ematea, mugikortasuna segu-
rua eta bermez egiteko. 

• Bizikleta mugitzeko tresna 
osasungarria eta jasangarria 
dela ohartaraztea.
• Eskualdean ditugun bizikle-
taz ibiltzeko bideen garrantzia 
eta erabilera sustatzea.
• Natur eta kultur ondarearen 
ezagutza sustatzea eta bizikle-
taz ibiltzeko bideetatik hurbil 
dauden zerbitzuak ezagutu.
• Baztan-Bidasoko eskaintza 
turistikoa indartzen lagundu-
ko duten jarduerak bultzatzea.

Mugikortasunaren 
alde bizikleta eskola 
abiatu nahi dute
Baztan-Bidasoa turismoak sustatutako egitasmoan izena eman 
dezakete 10 eta 17 urte artekoek martxoaren 29ra bitarte

Joan den urtean lehen aldiz egin zen Ederbidea Zikloturista. artxiBokoa
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BERTIZ

auzolanean bi zebra-bide egin dituzte
Zenbait lagun auzolanerako bildu ziren otsailaren 23an. 
Udalak erosi duen errota zaharra hustutzeaz gain, bi zebra-
bide margotu dituzte.bata elizara joateko eta bertzea parkera. 
Leurtzara auto aunitz igarotzen direnez, lasaiago ibiltzeko 
aukera emanen die herritarrei berrikuntza honek.

tEstua Eta arGazkia: jaionE ariztEGi

Sagardotegira irteera martxoaren 9an

Bertze urte batez, aurten ere sagardotegira irteera antolatu 
dute Urrozko gazteek. Aspaldi antolatuta dago, eta 
martxoaren 9a izanen da hortaz disfrutatzeko eguna. 30 lagun 
inguru joanen dira Oianume sagardotegira larunbatean, eta 
joan-etorria autobusez eginen dute herriko plazatik.

tEstua Eta arGazkia: jaionE ariztEGi

URROZ

TTIPI-TTAPA
Bertizko Jaurerria Natur Par-
keak Basoen Munduko Eguna 
ospatuko du bigarren urtez. 
Martxoaren 17an, igandeare-
kin, hainbat jarduera eginen 
dituzte duen zabaleragatik 
baita duen balio ekologikoa-
rengatik ere Bidasoaldeko baso 
berezi eta ederrenetako honi 
buruz, informatu eta erakus-
teko. 

Egun honek, NBEko Batzar 
Orokorrean horrela adostuta, 
pertsonen bizitzan basoek 
duten garrantziaz gizartea  
kontzientziatzeko helburua 
dauka, baita ingurumen iraun-
kortasunean, elikaduraren 
segurtasunean eta pobreziaren 
desagertzean betetzen duten 
paper erabakigarriaz ere. Aur-
tengo leloa honako hau da: 
Hezkuntza eta Basoak. Basoa 
maitatzen ikasi ezazu!

Egitaraua
11:30etik 12:30era Bertizko 
Jaurerriaren Basoaren 200 
urteko historia solasaldi inte-
resgarria eskainiko du Jesús 
Garitacelaya Saldise mendi 
ingeniariak.

12:30ean, 2019.urtean eginen 
den Bertizko Jaurerriko Natur 
Parkearen argazki lehiaketako 
oinarrien aurkezpena eginen 
dute.

12:40ean, Bizitza oso bat 
zuhaitzez gozatzen argazki 
erakusketaren aurkezpen eta 
bisita, Luis Lansa eta Vicente 
Garroren eskutik 

11:30etik  13:30era, natura-
tik bildutako elementuekin 
haurrentzako tailerrak eskai-
niklo dituzte doan. 

Bisita gidatua
12:30ean eta 16:00etan. Aiz-
kolegiko Jauregiraino pista 
nagusitik basoan zehar mi-
krobusez bisita gidatua eskai-
niko dute, ordu eta erdi ingu-
rukoa. Salneurria: 5 euro 
pertsonako. Izen-ematea te-
lefonoz: 948 59 24 21 martxoa-
ren  9tik aitzinera, honako 
ordutegian: 10:30etik 17:30era.

16:00etatik 17:30era, natu-
ratik bildutako elementuekin 
haurrentzako tailerrak eskai-
niko dituzte doan

Lorategi Historiko – Artisti-
kora sarrera doan  izanen da 
egun osoan. 

Basoen Munduko 
Eguna ospatuko dute 
martxoaren 17an
Bertizko Natur parkean eskainiko dituzte egun osoan eta 
lorategira sarrera doan izanen da egun osoan
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Ezkontza
gehigarria

Ezkontza tradizionalak indarra galdu ahala, ezkongaien gus-
tuetara egokituta antolatu ohi diren ospakizunak nabarmen-
tzen ari dira. Estiloa zehaztea da gakoa, horrek xehetasun 
guztiak lotzeko bide eman baitezake. Koloreen arteko har-
moniak ere badu bere garrantzia. Bata zein bertzea aukeratu 
eta zure modura koloreztatu!

Aniztasuna nortasunarekin zipriztinduz
Aurtengo joera ez da zurruna izanen. Jantzi urdin eta beltz 
klasikoenetatik hasi eta estanpatudun modernoetaraino ha-
maika aukera eskainiko dira. Garrantzitsuena aukeratuta-
koari nortasun zertzeladak ematea izanen da.
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Norberari egokitutako orrazkerak
Formalak edo informalak, bilduak edo erdi bil-
duak... aukerak mugagabeak dira. Adituek, joerez 
haraindi, norberaren ile, aurpegi, soineko eta esti-
loaren arabera aukeratzea gomendatzen dute. 
Ile dezente eta luzea dutenen artean, txirikorda 
erromantikoak, alde batera edo gibelera orraztu-
takoak, dira proposaturiko aukeretako batzuk. Ile 
guttiago dutenetzat, berriz, garondoan bilduak edo 
altuak nabarmentzen dituzte, eta halakoetan buru-
koak ere mesedegarri izan daitezkeela gaineratzen 
dute. Ile laburra duten ezkongaiek mozketaren ara-
berako aukerak aztertu behar dituzte.
Aurpegi luzanga dutenek aurpegiaren bi aldeetako 
bolumena bilatu behar lukete; eta biribila dutenek, 
berriz, ile-sortaren bat solte utz dezakete, luze 
sentsazioa lortzeko. Ile bildu edo motots altuak ere 
lagungarri izan daitezke.
Uhalik gabeko eskoteak dituzten soinekoak ile sol-
tearekin edo motots bildu altuarekin konbinatzea 
aholkatzen dute; itsasontzi-formako eskoteak ga-
rondoan bildutako orrazkerak edo txirikordak; eta 
bizkarra agerian dutenendako bi aukerak, bilduak 
zein solteak. Zenbaitek goizeko erritualerako bil-
duagatik, dantzaldirako soltatzeko moduan uzten dute. 

Natural baina ikusgarri
Gehiegikeriarik gabeko makilla-
je naturalak izanen dira nagusi. 
Norberaren larruazalarekin bat 
datorren kolorea izanen da oina-
rri, marroi argiak gailenduko dira, 
erromantizismoaren eta goxota-
sunaren adierazle. 
Begi-itzalen argitasunak eta ez-
painetako koloreak naturaltasu-
naren mugak gaindituko dituzte. 
Larruazalaren, ilearen eta begien 
kolorearen arabera aukeratu eta... 
garrantzitsuena, zurekin bat dato-
rrela egiaztatu!

Estetika eta 
orrazkerak
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Argazkilariak

Irudiak sentimenduen eragile
Argazki-bildumek eta bideoek ezkontza eguneko momentu bakoitza gogora-
razteko eta sentimenduak azaleratzeko bide ematen dute. Hortaz, argazkila-
riek ateratakoez gain, gorde nahi dituzuen bertze uneak zerrendatzea lagun-
garri gerta daiteke. 

Une horien artean, gero eta ohikoagoak dira ezkontza aitzineko urduritasuna 
islatzen dutenak. Emaztegaiaren soinekoaren bueltan ateratakoak, amabi-
txiaren zoriontasun keinuak islatzen dituztenak edo anai-arreben arteko be-
sarkadenak… 

Hitzartzeko momentuaren bueltan emozioa gori-gori islatzen duten argazkiak 
egin daitezke: lagunak agurtzen ari direnean, jantziei begiratzen dietenean, 
elkar ikusten duten momentuan... Ingurua atzendu eta momentuaz gozatzen 
hasten direnean azaleratzen diren irribarreen, laztanen eta musuen  irudiek 
ere barruak mugiarazteko balioko dute. Azkenik, bazkariaren eta dantzaldia-
ren momentuak ez luke hutsik egin behar.  Oro har, momentu goxoak eta 
bat-batekotasuna ardatz dutenak gailenduko dira.

Argazkilaria ezagutu eta eroso sentitu
Argazkiak zehaztearekin batera, argazkilariarekin hartu-emana eraikitzea ga-
rrantzitsua gerta daiteke. Horretarako, ezkontza egunaren aitzinetik beraren 
lanak ezagutzeko eta elkarren berri izateko hitzorduren bat zehaztea komeni 
da. Boda aitzineko bilduma bat egitea kamara aitzinean erosotasuna lortzeko 
ere mesedegarri izan daiteke.

Hori bezain garrantzitsua da harek dituen eskaintzei erreparatzea. Gaur egun, 
erraterako, bideo laburrak egitea moda-modan dago. Hori bai, salneurriari 
erreparatzean gibeleko lana aintzat hartu behar da. Gorabehera handiak egon 
daitezke, baina gogoan izan argazkiak egokitzen, bideoak sortzen eta lana 
mimatzen eman duten denbora ez dela hutsala… Guztia hitzartua delarik 
hitzarmena idatzi eta sinatzea komeni da.
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Gonbidatuak ere argazkilari
Ezkontza egunean toki guztietan egotea 
ezinezkoa izaten denez, momentu guz-
tiak gorde ahal izateko, gonbidatuak ar-
gazkilari lanetan jartzea aukera ona izan 
daiteke. 

Batetik, mahaietan erabili eta botatzeko 
kamerak paratu eta egunaren bukaeran 
biltzeak, erritualaren ondotiko momentu 
lasaiagoak, seriotasun guttiagokoak... 
biltzeko aukera eskain diezazuke. 

Bertzalde, argazki horiek egunean ber-
tan bildu nahi izanez gero, uneko argazki 
kamerak aukera bikaina dira. Sokak ja-
rriz eta ateratako argazkiak bertan zin-
tzilikatuz, gonbidatuek kuxkuxeatzeko 
aukera izanen dute. Edo nahiago izatera, 
gonbidatuei horiek liburu batean itsatsi 
eta egunean bertan zerbait idazteko eska 
diezaiekezu. 
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Loreak eta 
landareak

Oroigarriak

Apaingarri 
xume eta dotoreak
Ezkontza-apaingarrietan 
joera minimalistak gailenduko dira. 
Naturaltasuna izanen da tendentzia eta barreneko zein 
kanpoko ospakizunetan lore zein landareek indar handia hartuko dute.  

Aulkietan, jatetxeetako mahaietan, zintzilik, txokoetan apaingarri... izkin guz-
tietan ikusiko ditugu, baina zalantzarik gabe, andregaiak daramanak bilduko 
ditu begirada gehien. 

Sorta arinak
Sortak behar bezala aukeratzeko, soinekoari eta gorputzaren formari ez ezik, 
ezkontza garaiari erreparatzea komenigarri gerta daiteke. Bolumen handiko 
soineko klasikoekin bouquet erako sorta biribil eta ttikiak nabarmentzen dituz-
ten heinean, soineko soilagoentzat irregularrak dira egokienak.

Ezkontza-estiloaren arabera, berriz, kolore argiak, biziak, leun edo ikusgarriak 
aukeratu beharko dira. Dena dela, garrantzitsuena eroso sentitzea denez, ari-
nak aholkatzen dira. 

Izan daitezela praktikoak eta originalak
Ezkonberrien aldetik detaile bat da lagunei eta senitartekoei ezkontzara 
etortzeagatik zerbait oparitzea. Erregalu prak-
tikoa eta originala baldin bada, orduan seguru 
da etxera eramatea «mahaian atzenduta» utzi 
gabe. Eta gainera neska-mutilentzat berdin ba-
lio baldin badu, orduan eta hobe. Oliba olio on 
bat duen botilatxoa, oinak neka-neka eginak 
daudenerako sandalia batzuk, Unicef, Mugarik 
Gabeko Medikuak, Inter-
mon Oxfam edo antze-
ko erakundeen txartel 
solidarioak, kosmetiko 
naturalak, libretak eta 
agendak, pertsonaliza-
tuak dauden poltsak, 
opari ekologikoak eta 
abar.
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Bitxiak

Gonbidapenak

Nahitaezko osagarriak
Izan bitxi berriak, aspaldiko piezak edo norbaitek utziak, ezkontza batean 
nahitaezko osagarriak dira. Behin jantziak, oinetakoak eta look orokorra 
erabakita dagoenean, hu-
rrengo pausoa ospakizunean 
erakutsiko diren bitxiak hau-
tatzea izanen da. Ez dago 
andregairik, nabarmentzea 
batere gustuko ez izanagatik 
ere, ezkontza eguneko eraz-
tun, belarritako edo lepokoari 
arreta berezia jarriko ez dio-
nik. 

Ezkontzaren aurkezpena
Gonbidapenaren bitartez formalizatzen da os-
pakizuna. Jantzia, orrazkera, makillajea eta 
lore-sortarekin asmatzea bezain garrantzitsua 
da gonbidapenarekin ere asmatzea. Ezkon-
gaien estiloa eta nortasuna 
erakutsiko dute ezkontza 
gonbidapenek eta, bidena-
bar, informazio garrantzitsua 
emanen diete gonbidatuei. 
Originaltasunari eta sorme-
nari bide emanez, harrituta 
utziko dituzue gonbidatuak.
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Gosea ase
Ezkontza urduritasuna baretzeko eta gosea asetzeko tokia da jatetxea. 
Gonbidatu guztien dastamenerako, sarrerakoak txokoka antolatu eta nor-
berak berea hartzeko aukera nabarmentzen ari da. Horrela, guztien gus-
tuko zaporeak dastatzea eta neurria norberak hartzea ahalbidetuko duzu. 
Gazia eta gozoa. Eztei-tartaz gain, dantzaldirako unean gozozaleen goza-
menerako itxura bertsuko cupcakesak ere jar ditzakete osagarri. Koloreak 
eta zaporeak nahasi eta gonbidatuak pozik utzi! 
Jakiek ez ezik, bai jatetxeak eskaintzen dituen zerbitzuek, baita haren 
kokapenak ere indar handia izan ohi dute aukeraketan. Izan ere, aurten 
aire zabaleko ospakizunak izanen dira nagusi. Naturaren erdian, ingurune 
eder eta lasaietako ezkontzak dira bai ezkongaiek baita gonbidatuek ere 
bilatzen dituztenak. Ez itsutu eta kontuan hartu ttikikeria ttikienen eragina 
uste baino handiagoa izan daitekeela. 

Jatetxeak
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Bidaiak

Urte sasoia eta bidaia mota
Urte sasoiaren arabera antolatzea komeni da. Horrek klima ez ezik, prezioa 
eta norakoan aurkituko dugun egoera, guztiz baldintzatzen baitu. Ondotik, egin 
nahi den bidaia mota aukeratu behar da. Bertzeak bertze, aunitz bidaiatu duten 
bikoteei paradisu exotiko ohikoenak gomendatzen zaizkien heinean, aunitz ibili 
ez direnei aldaketa eta jende masa handiko herrialdeak saihestea gomenda-
tzen zaie. 

Itzultzeko aitzakiaren bila...
Egonaldiaren arabera, toki gehiago edo guttiago bisitatzea komeni da, baina 
bidaia-agentzia gehienek helmuga guttiago eta bakoitzean denbora gehiago 
egotea aholkatzen dute, zerbait ikusteke uzteak itzultzeko aitzakia ere sortzen 
baitu. Era berean, herrialde bakoitzaren berezitasunak aintzat hartu eta erres-
petatzeko, aurrez ezagutzea komeni izaten da: elikadura eta klima, garraio zer-
bitzua, hizkuntzak, ohitura eta tradizioak...

Profesionalei utzi eta baietz irabazi!
Eta azkenik, nahi dena zer den argiturik, aurrekontuaren arabera egokitu behar 
da. Aunitzetan bikoteak bere kabuz antolatzen hasten dira, erreserbak han eta 
hemen eginaz. Aitzitik, zenbat denbora behar izaten da horretarako?  Eta zinez 
al da merkeago? Antolatzen hasi aitzinetik bidaia-agentzietan galdetzea eta 
informatzeak ez du kalterik egiten... Gerora ere, zuena baita azken hitza!

Atseden hartzeko garaia
Bukatu dira prestaketak direla eta egindako ha-
rat honatak. Etapa bat itxi eta bertze bat hasi 
aitzinetik geldialditxo bat ez dago inoiz soberan. 
Dena ongi lotzeko eta merezitako atsedena lor-
tzeko aholku batzuk bildu ditugu segidan. Itxi 
begiak eta irudikatu... gainerakoaz ez arduratu!
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EZKURRA

jAIONE ZABALO
Ezkurrako inauteriak martxoa-
ren 9an ospatuko dituzte. 
Goizean denak frontoian el-
kartu ondoren musikaren 
laguntzarekin herrian barrena 
ibiliko dira kaleak alaituz.

Arratsaldean, berriz, base-
rriak alaituko dituzte eta fron-
toian umeendako jokoak eta 
txokolatea meriendatzeko 
aukera izango dute.

Gauean, triki-bertso-afaria 
izanen dute Barranka jatetxean, 
Mendiluze eta Zubeldia ber-
tsolariekin eta Oihana-Oiha-
na trikitilariekin.

Martxoaren 9an 
ospatuko dituzte 
inauteriak
larunbatean etxez etxe eta baserriz baserri ibili ondotik, 
gauean triki-bertso-afaria izanen dute Barrankan

arkupeak elkartekoen herriko bazkaria
Urtero bezala, aurten ere Arkupeak elkarteko herriko 15 
bazkidek bazkaria ospatu dute otsailaren 24an. Eguerdian, 
elkarteko hildako kideen omenez meza entzun ondotik, 
Barranka jatetxean ederki bazkaldu dute. Giro ederrean ibili 
dira bazkarian eta bazkalondoan ere.

jaionE zaBaLo

Martxoaren 8an Emakumeen Nazioarteko Egunaren harira, 
Udaletxeko balkoitik errespetuan oinarritzen den eskualde 
baten aldarrikapenak irudikatzeko olana zintzilikatuko da, 
emakumeen eskubideen aldeko borrokak gogoratzeko zein 
eskubide horiek betetzea eskatzeko.

Udaletxeko balkoitik 
olana zintzilikatuko 
dute Emakumaren 
Egunaren harira

Larunbatean ikusiko dira mozorroak.
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ARKUPEAK

FERNANDO ETXEBERRIA
Otsailaren 19an 62 lagun bil-
du ziren Hondarribin eginda-
ko mendi-irteeran. Itzuliaren 
ondotik, Batzoki jatetxean 
bazkaldu zuten eta ondotik, 
Tomasen eskutik, kantuan eta 
dantzan ibiltzeko aukera izan 
zuten. Pablori mendi-irteera 
antolatzeko egindako ahale-
gina eskertu ondotik, hurren-
go hitzordua zehaztu zuten: 
martxoaren 20an, asteazke-
nean, Arantzara joanen dira. 

453 lagun ikastaroetan
Elkarteko kideek bai mendi-
irteeretan baita kiroldegietan 

ere, parte-hartzeak goiti egin 
duela adierazi dute. 

Amaiurren, Beran, Dona-
marian, Donezteben, Elgo-
rriagan, Elizondon, Leitzan, 
Oronoz-Mugairin, Urdazubin, 
Lesakan... eskaintzen ari diren 
ikastaroetan, erraterako, in-
formatika, yoga, luzaketak, 
frantsesa, mugikorren erabi-
lera, margolaritza, gimnasia, 
uretako gimnasia, memoria 
tailerra eta igeriketa arrakas-
tatsu gertatu dira.

Guztira 453 lagun ari dira 
ikastaroetan eta 155 kidek es-
kualdeko kiroldegietan izena 
eman dute. 

Mendi-irteera 
Arantzara 
martxoaren 20an
453 lagun ari dira ikastaroetan eta 155 kidek kiroldegietan 
izena eman dute

62 mendizale bildu ziren Hondarribin egindako irteeran. FErnando EtxEBErria

Herrietako bestak ospatu dituzte

Herrietako bestak ospatu dituzte eta mus txapelketek ez dute 
hutsik egin. Donezteben Juanito Iribarren eta Marcos 
Juanena; Elgorriagan Juan Miguel Benito eta Marcelino 
Altxu; Beran Miguel eta Pedro Lizasoain; Arizkunen Lorenzo 
Agirre eta Pedro Mari Camino... izan ziren garaile. 

FErnando EtxEBErriaMartxoaren 21ean euskal kan-
ta tradizionalak oroitzeko eta 
Erramun Martikorenaren aho-
tsaz gozatzeko, Dantxarineko 
Euskal Kantuen Egunera joa-
nen dira 342 bazkide. Joseanen 
musikak eta Guatekeak ez dute 
hutsik eginen. Bide batez, Ra-
montxo omenduko dute. 

342 lagun 
dantxarineko Euskal 
Kantuen Egunera

Mus txapelketako txapeldunek, 
txapeldunordeek eta hirugarren 
sailkatuek finala jokatuko dute 
martxoaren 28an Donezteben. 
09:00etan hasiko dira partidak 
Santa Maria jatetxean eta ber-
tan bazkalduko dute. Sari-ba-
naketa bazkalondoan eginen 
dute.  

Mus txapelketako 
finala martxoaren 
28an
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TTIPI-TTAPA
Bortz urte maite duguna eli-
katzen lelopean, martxan da  
aurtengo Errigora. Dagoene-
ko bortz urte joan dira Nafar 
hegoaldeko uzta eskutik esku-
ra kanpainaren lehenbiziko 
edizio hartatik, eta geroztik 
240.000 litro olio eta 700.000 
ontzi kontserba baino gehia-
go banatu dituzte. Joan den 
urtean, erraterako, 6.500 su-
kaldetan bat egin zuten kan-
painarekin. Hala ere, Errigo-
ratik adierazi dutenez, «zen-
bakietatik harago, maite du-
guna elikatzea da kanpaina 
honen balio nagusia» eta 
helburu horrekin ari dira la-
nean. Aldi honetan, Nafarroa 
hegoaldeko oliba-olio birjina 
estra, kontserbak (12 ontziko 
sortetan) eta arroz-sortak es-
katzen ahal izanen dira, eko-
logikoak direnak edota ez 

direnak. Horrez gain, Errigo-
raren kamisetak ere prestatu 
dituzte, helduentzat zein hau-
rrentzat.

Eskaerak
Martxoaren 7tik 22ra bitarte 
egiten ahal izanen dira eskae-
rak: online, errigora.eus web-
gunean, ala tokian tokian 
banatuko diren eskuorriak 
betez. Produktuak jaso, ordea, 
bi txandatan eginen dira. Api-
rilaren 5tik 17ra olioa eta ka-
misetak banatuko dituzte eta 
maiatzaren 22tik 31ra kon-
tserbak eta arroza. Ordainke-
ta produktuak jasotzean egin 
beharko da. 

Bi berritasun nagusitu ditu 
aurtengo kanpainak: kamise-
tak eta arroza. Kamisetak 
«marka ikusarazteko zein ko-
munitatea indartzeko asmoz» 
egin dituzte eta bortz eurotan 

eskainiko dituztenez, «ez dira 
diru-iturri izanen». Arrozaren 
kasuan, online bakarrik eska-
tu ahal izanen da, stock mu-
gatua dutelako.

Olioari dagokionez, bortz 
etxetako olioak izanen dira 
aukeran. Banaka eta lau boti-
la batera eskatzen ahal izanen 
dira. Kontserben kasuan, bi, 
hiru edo lau ekoizleren pro-
duktuak jaso daitezke sorta 
bakoitzean eta denetariko 
aukera dago: pikillo piperrak, 

zainzuriak, orburuak, barazki-
menestra, potxak, tomate 
frijitua, kremak eta arroza. 
Kamisetak, berriz, helduentzat 
gris ilunak egin dituzte eta 
moreak haurrentzat. 

Zozketak TTipi-TTaparen eskutik
TTipi-TTapak bi kontserba-sor-
ta zozketatuko ditu, ekologikoa 
eta arrunta, Mecna duten har-
pidedunen artean. Sarituek 
TTipi-TTaparen bulegora etorri 
beharko dute saria jasotzera.

Goian Errigorako produktuak jasotzen eta beheitian kontserba-sortak. ErriGora

Ortzegun honetan 
hasiko da 
Errigoraren kanpaina 
Martxoaren 22ra arte ekologikoak diren eta ez diren olioak, 
kontserbak, arroza eta kamisetak eskatzen ahal izanen dira

gIZARTEA
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LEITZALEITZALEITZALEITZA

illarregi anaiak punta-puntan
Joanes Illarregik Nafarroako Bertsolari Txapelketaren bueltan 
Iruritan jokatutako kanporaketa irabazi zuen. Horri esker, 
finalaurrekoetarako txartela eskuratu zuen. Xabatek, berriz, 
otsailaren 23an Getxon XVIII. Abra Saria lortu zuen.  
Zorionak bikote!

utzitako arGazkia

leitzeko elkartea buru-belarri
Otsailaren 16an urteko lehendabiziko batzarra egin zuen 
Leitzeko kontsumo taldeak. 2019rako asmo eta lan-ildoak 
erabaki zituen eta Bertatik Bertara ekimenaren harira, 
ekintza-plana zehaztu zuten. Berrikuntza gisa, ekintzak bi 
sailetan banatu dituzte: herrikoak eta eskualde mailakoak.  

utzitako arGazkia

jM BARRIOLA 
Turismo, merkataritza eta 
bestelako zerbitzu arloetan 
sare sozialak, hizkuntzak eta 
zergen inguruko ikastaroak 
antolatu dituzte Plazaola Pa-
tzuergo Turistikoak eta Ce-
derna Garalur elkarteak elkar-
lanean. Horrela bada, mar-
txotik ekainera bitarte Lekun-
berrin eta Leitzan bost ikas-
taro eskainiko dituzte. 

Leitzan eskainiko dutena 
maiatzaren 6an abiatuko da 
eta turismoaren eremuan era-
biltzeko frantses profesionala 
landuko dute. Zehaztuta di-

tuzte egunak, maiatzaren 6an, 
8an, 13an, 15ean, 20an, 22an, 
27an, 29an eta ekainaren 3an 
eta 5ean bilduko dira, 10:00eta-
tik 12:00etara udaletxean. 

Ikastaro horrekin turisten 
beharrei erantzun nahi diete. 
Izan ere, «turista gehienak 
frantsesak dira eta Edernodea/
Eurovelo proiektuei esker 
gehiago izatea  aurreikusi da». 
Oinarrizko ezagutza mailan 
trebatuko dira eta «harrera 
egiten, inguruari buruzko azal-
penak ematen laguntza 
eskaintzen...» ikasi ahal izanen 
da.

turismoan frantsesa erabiltzeko 
ikastaroa antolatu dute

jM BARRIOLA
Emakumezkoen Nazioarteko 
Egunaren harira, hainbat eki-
taldi antolatu ditu Leitzaldeko 
talde feministak. 

Egun osoko egitaraua
00:00etan, herriko plazatik 
abiatuta, aldarrikapen burrun-
badarekin hasiko dute eguna. 
08:00etan, herriko plazan txo-
ko feminista paratuko dute. 
11:45ean zutabeen irteera 
eginen dute, plazatik, Ateka-
beltzetik eta eskolatik abiatu-
ko dira. Eguediko 12:00etan, 
berriz, Lopeneko biribilgunean 
elkarretaratzea eginen dute. 

Ondotik, grebalarien bazka-
ria eginen dute 14:30ean. Baz-
kalondoan, 17:00etan, dantza 
ekuatorriarrak dantzatu ahal 
izanen dituzte. 19:00etan ma-
nifestazioa eginen dute, pla-
zatik abiatuta eta guateke 

feministarekin borobilduko 
dute eguna. Musika, pintxoak, 
edatekoa... izanen dituzte. 

martxoaren 7an dokumentala
Bezperan, ostegunean, Nes-
katoak dokumentala eskaini-
ko dute, 22:00etan udaletxean. 

Jon Abrilek zuzendutako 
dokumentalak frankismo ga-
raian Ipar Euskal Herrira nes-
kato-lanetan aritzera joan ziren 
Baztan-Bidasoko emakumeen 
historia du ardatz.

'Neskatoak' 
dokumentala 
martxoaren 7an 
Biharamunean grebalarien bazkaria eginen dute, 14:30ean 
plazan

Joan den urteko manifestazioan.

EH Bilduk agintaldiaren 
balorazioa egin eta aurrera 
begirako programa lantzeko 
bilkurak egin ditu. Martxoaren 
7an abiatzekoa zuen Leitza 
Hausnartu parte-hartze 
prozesua. Martxoaren 14an 
bilera eginen dute udaletxean, 
18:00etan.

EH Bilduk programa 
aurkeztuko du 
martxoaren 21ean

N a f a r r o a k o  G o b e r n u k o 
Ingurugiro Zuzendaritzak 
Ixkibar eta Urkizuko pago 
mugarratuak ezagutzeko 
hitzordua egin zuen. Gabriel 
Saralegik eta Jose Migel 
Elosegik gidatu zuten bisita 
eta Nafarroatik zein Gipuzkoa-
tik 20 lagun inguru bildu ziren.

Zuhaitz 
mugarroetara bisita 
egin dute
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LEITZA 

energia planak ekarpen nabarmenak
2016an onartutako Udal Energia planari esker aurreztea lortu 
dute. Dagoeneko urtean 22.000 euro baino gehiago aurrezten 
ari dira, urteko kontsumoa 119.063 eurotik 96.973ra jaitsiz. 
Horretarako, potentziak jaitsi, kontratuak Goienerrera pasatu 
eta plakak autokontsumorako bideratu... zituzten.

LEitzako udaLa

agirrek 
finalerdietarako 
txartela lortu du 
Otsailaren 24an Orozkon 
jokatu zuten partidan Agirre 
eta Arrizabalagak 18-5 
irabazi zieten Ainhoa 
Romero eta Amaia Aldairi. 
Horri esker martxoaren 
10ean jokatuko diren 
finalerdietara sailkatu dira. mastEr cuP

jM BARRIOLA
Guraso Katolikoen Elkartekoek 
pasa den larunbatean, otsai-
laren 23an, batzarra egin zuten 
eta 29 lagun elkartu ziren. 
Hizpide izan zituzten gaien 
artean garrantzitsuena Oialde 
izeneko lokala Udalari baldin-
tzapeko donazioan ematea 
izan zen. Baldintzapekoa plan-
teatu zen, betiere, lokal horren 
helburua liburutegia izatea 
edota elkartearekin bat egiten 
duten helburu fundazionale-
kin bat eginen duen erabilera 
bat ematea delako. Ahobatez 
erabaki zen, beraz, denoi ir-

tenbide egokia iruditu zitzaien 
Udalaren planteamentua.
Beraz, Udalak hurrengo agin-
taldian egonen diren PILeko 
deialdietan diru-laguntza es-
katzeko aukera izanen du. 
Bertan, espazioak uztartuko 
dituen liburutegi moderno eta 
eroso bat egotea da helburua: 
haurrek etxeko lanak egiteko, 
isiltasunean ikasi edo irakurri 
ahal izateko, ordenagailuetan 
lan egin edo kontsultak egite-
ko, prentsa irakurtzeko... In-
bertsio handia egitea espero 
da. Udalak datorren agintaldian 
dena burutzea du helburu.

Oialde gunean 
liburutegia eginen 
dute
Guraso Katolikoen Elkarteak oialde lokala Udalari eman dio, 
baldintzapeko donazioaren bitartez

kaxkabeltza 
elkarteak lau afari 
oparitu ditu
Herriko Kaxkabeltza 
elkarteak beraien 
photocallarekin argazkia 
atera eta otsailaren 28an 
Facebook atarian 'gustuko 
dut' gehien lortu zituenari 
lau pertsonendako afari bat 
oparitu zion. kaxkaBELtza

kontrolik gabeko 
suteak okabion 
eta tranpatxon 

Giro bero eta haizetsuaren 
eraginez, bi sute izan ziren 
herrian. Suhiltzaile 
boluntarioak eta Nafarroako 
Suhiltzaileak aritu ziren 
lanean. Udalak «modu 
egokian eta baimenekin» 
erretzeko deia egin du. suhiLtzaiLEak
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gOIZUETA

TTIPI-TTAPA
Datorren martxoaren 16an, 
eginen dute Umore Ona el-
karteko Bazkideen Ohiko Ba-
tzar Orokorra. Elkartean ber-
tan bilduko dira eta bi deialdi 
izanen dituzte: 17:00etan 
lehendabizikoa; eta 17:30ean 
bigarrena. 

Egungo egoeraz eta 2019rako 
aurrekontuaz ariko dira
Bilkuran, besteak beste, ho-
nako alderdiok landuko di-
tuzte: aurretiko bilkurari da-
gokion aktaren irakurketa eta, 
bidezkoa bada, horren ones-

pena; oroitza txostena, gastuak 
eta balantzea; eta 2019rako 
aurrekontuen onespena. Ko-
misioko bodega-arduraduna-
ren, presidentearen, diruzai-
naren eta bertze bi kideren 
hautaketa ere eginen dute. 
Bukatzeko galderak erantzu-
nen dituzte.  

fitxen eguneraketa
Batzarra iragartzearekin ba-
tera, egun dauden 243 bazki-
deen-fitxak eguneratzeko deia 
egin dute goizuetakoumoreo-
na@gmail.comera beraien 
e-maila bidaltzeko eskatuz.

umore Ona elkarteko 
ohiko batzarra 
martxoaren 16an
Elkartean bilduko dira eta bi deialdi antolatu dituzte:  
17:00etan eta 17:30ean

Zazpi ikasle ari dira euskara ikasten: sei lehen urratsean eta bat B1 mailan.

TTIPI-TTAPA
Aurten, euskara ikasteko taldea 
sortu da Goizuetan. Nafarroa 
Iparraldeko Euskara Manko-
munitateak kudeatzen ditu 
eskualdeko herrietan euskara 
ikasteko taldeak eta horiek 
sortzeko baldintzetako bat 
ikasle kopurua da. Azken ur-
teetan baziren interesa zuten 

batzuk baina ez ziren taldea 
osatzera iritsi. Iaz, ordea, baz-
kide kopuruaren baldintza 
aldatzeari esker, hirura jaitsi 
zuten gutxieneko ikasle kopu-
rua. Hala, azaroaz geroztik 
zazpi lagun ari dira: sei lehen-
dabiziko urratsean eta bat 
B1ean. 2007/2008 ikasturtetik 
herrian ez zuten aukera hori.

euskara ikasteko taldeak martxan dira 
herrian

TTIPI-TTAPA
Inauteriak bukatu aurretik 
ondorengo ekitaldiei begira 
hasiak dira. Martxoaren 9an, 
larunbatean, Kontuen Eguna 
izanen dute, mozorroak janz-
teko azken eguna. Dena dela, 
ekitaldiek segida izanen dute. 
Udalaren, Kultur taldearen eta 

euskara zerbitzuaren eskutik, 
martxoaren 10ean, nerabe eta 
helduei bideraturiko Campeo-
nes filma eskainiko dute, 
18:30ean ganbaran. Martxoa-
ren 16an, larunbatean, berriz, 
haur eta gurasoentzako karao-
kea antolatu dute. 18:00etan 
toki berean bilduko dira. 

nerabe zein helduentzako zinema eta 
haur zein gurasoentzat karaokea 

2019ko zorrak ordaintzeko 
epeak zehaztu dituzte eta web-
gunean daude eskura: ibilgai-
luen gaineko zerga apirilaren 
12a arte ordain daiteke; jar-
duera ekonomikoen gaineko 
zorrak ekainetik uztailera; 
tasak irail hasierarako eta kon-
tribuzioa azarorako.  

2019ko zerga 
egutegia argitara 
eman du Udalak

Herritarrek joan den ostegu-
nean, otsailaren 28an, egin 
zuten herriko festak antola-
tzeko lehendabiziko bilkura. 
Udaletxean elkartu ziren eta 
hasierako proposamenak bil-
du zituzten. Gehiago ere egi-
nen dituzte eta parte hartzeko 
deia luzatu dute. 

Festak antolatzeko 
lehendabiziko bilera 
egin dute

ikasle eta 
irakasleak haziak 
ereiten
Eguraldi bikaina lagun, 
Xalto eskolako ikasle eta 
irakasleak zuhaitzak 
landatzen aritu ziren 
otsailaren 20an. 70 haritz 
inguru landatu zituzten eta 
ilusio handiz aritu ziren 
lanean.
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AREsO

TTIPI-TTAPA
Emakumeen Nazioarteko Egu-
nean, martxoaren 8an, are-
soarrek ere beraien aldarrika-
penak plazaratuko dituzte. 

11:00 aldera bilduko dira eta 
herritik Leitzara oinez joango 
dira, hango manifestazioare-
kin bat egiteko. Bazkalordu-
rako, berriz, herrira itzuliko 

dira. Herritarrei parte hartze-
ko deia luzatu diete.  

gizonezkoek prestatutako 
bazkaria 
Gizonezkoek emakumeentza-
ko  bazkaria prestatuko dute. 
Pake Toki elkartean bilduko 
dira eta Sastinean jarriko dute 
bazkarirako izena emateko 
papera.

'Emakume Raketistak. Lehen 
eta orain' dokumentala 
Ilunabarrean, 19:00etan, Ema-
kume raketistak. Lehen eta 
orain dokumentala eskainiko 
dute. Ikusleek emakume pi-
lotari profesionalak ezagutze-
ko aukera izanen dute, haien 
lekukotasunen bidez. Testi-
gantza horien artean Felisa 
Pellejero herritarrarenak iza-
nen dira.

Afari autogestionatua 
Eguna Pake Tokin egingo du-
ten afari autogestionatuarekin 
borobilduko dute.

Emakumeek gizonezkoek prestatutako bazkaria dastatuko dute. artxiBokoa

Martxoaren 8rako 
egun osoko 
egitaraua prest dute

Eskualdeko hainbat herritan 
suteak izan dira otsailean: 
Berroetan, Beintza-Labaienen, 
Saldiasen, Goizuetan, Leitzan... 
Baita Areson ere. Antzuola 
inguruan erreketak egiten ari 
zirela gertatu zen ezbeharra. 
Sua kontrolatu ezinik, pinadi 
txiki bat erre zen. 

sute baten eraginez, 
herriko pinadi txiki 
bat erre da

Udalak jakinarazi duenez, 
sutarako egur loteak eskatze-
ko epea zabalik da matxoaren 
8a arte. Eskaerak udaletxean 
bertan egin daitezke eta pre-
zioak honakoak dira: lotea 
etxera eramatea 190 euro; 
lotea pistan jasotzea 90 euro; 
eta lotea zutik 45 euro. 

Egur loteak 
eskatzeko epea 
zabalik da
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Zigako inauteriak giro ederrean joan dira
Eguraldi ederra lagun, inauteri arrakastatsuak izan dituzte 
Zigan. Gazteen artean ez zen kolore, umore eta mozorrorik 
falta izan. Afarian guztira 55 lagun bildu ziren. Ortziralean, 
berriz, Orakunde egunean ere 44 pertsonek bakaldu zuten 
eta ondotik urteroko jokoetan aritu ziren. 

utzitako arGazkia

Biovallée ingurua bisitatuz Frantzian

Frantziako Val de Drôme eskualdean egon berri dira 19 
baztandar Arras Baztan fundazioak antolatutako ibilaldian. 
Helburua 2000. urteaz geroztik lantzen ari diren Biovallée 
lurralde garapen estrategia ezagutzea izan da. Bertako 
nekazarien %38 ekologikoan ari da (Frantzian %3,5 bakarrik).

utzitako arGazkia

TTIPI-TTAPA
Leitzaldea, Baztan eta Bortzi-
rietako gazteen topagunea 
izan nahi duen Mendialdeko 
Bulkada Eguna eginen dute 
martxoaren 16an Elizondon, 
Ernai erakundeak antolatuta, 
Bulkada berrien garaia da 
lelopean.

Larunbat horretan, 12:00etan 
Arizkunenea Kultur Etxean, 
Eskualdeko belaunaldi ezber-
dinak izenburupean mahai-
ingurua eginen dute. 13:00etan 
ostatuz ostatu bertsopoteo 
desafioa eginen dute Leitzako 
Illarregi anaien eta Lesaka-

Hendaiako Txoperena anai-
arreben artean. 14:30ean An-
txitonea trinketean herri-baz-
karia izanen dute eta ondotik 
kantaldia. Bazkarirako txar-
telak Lesakako Arrano osta-
tuan, Leitzako Torrea tabernan, 
Doneztebeko Titin eta Baz-
tango Intzan eta Zubipuntan 
paratu dituzte salgai. 19:00etan, 
Elizondoko karriketan barna 
karropoteoa eginen dute eta 
23:00etatik aitzinera, Gazte-
txean kontzertuak eskainiko 
dituzte Sofokaos eta Herdoil 
taldeek. Ondotik, musika iza-
nen da DJ Map-Hrekin.

Elizondo izanen da 
eskualdeko gazteen 
topagunea
leitzaldea, Baztan eta Bortzirietako Bulkada Eguna martxoaren 
16an antolatu du Ernaik, hainbat ekitaldirekin

BAZTAN

Okintza ekologikoari buruzko 
ikastaroa antolatu du Udalak, 
Xabier Akizu adituaren esku-
tik. Martxoaren 22an Arizku-
nenean izanen da, 18:00etatik 
20:00etara eta martxoaren 
23an, Elizondoko eskolan, 
10:00etatik 14:00etara eta 
15:00etatik 18:00etara.

Okintza ekologikoaz 
ikastaroa eginen 
dute Elizondon

Martxoaren 15erako klima 
aldaketaren kontra sistema 
aldarazteko ikasle greba deitu 
dute mundu osoan. Deialdia-
ren helburuarekin bat eginez, 
bizikleta ibilaldia eginen dute 
egun berean 19:30ean Elizon-
dotik plazatik abiatuta, herrian 
barna itzulia egiteko. 

'sistema alda 
dezagun, ez klima' 
bizikleta ibilaldia
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BAZTAN

arraiozko inauteriak giro ederrean

Otsailaren 22 eta 23an ospatu zituzten Arraiozen inauteriak. 
Giro ezin hobea eta eguraldia lagun izan zituzten. Ortziralean 
gazteak etxez-etxe ibili ziren baserrietan eta Mardea auzoan. 
Larunbatean, berriz, herrian barrena. Batzartegian, 45 lagun 
bildu ziren afarian. Haurrak ere ederki ibili ziren.

tEstua Eta arGazkia: nErEa mortaLEna

TTIPI-TTAPA
Martxoaren 8ko greba femi-
nista girotzeko egitarau zaba-
la prestatu dute egun horre-
tarako Elizondon. Egun osoan, 
Zaintzaren izeberga ikusgai 
izanen da Elizondoko plazan. 
10:00etan plaza girotzea eginen 
dute. 12:00etan emakatea. 
14:00etan bazkaria izanen dute 
(bakoitzak berea eraman 
beharko du). 17:00etan tribial 
feminista eginen dute (me-
riendarako zerbait ekarri 

beharko da). 19:00etan eskual-
deko Bizitzak erdigunean! 
manifestazioa eginen dute.

Martxoaren 8ko 
greba eguna girotuz 
egitaraua prest
Egun osoan 'zaintzaren izeberga' plazan, emakatea, bazkaria, 
tribial feminista eta manifestazioa izanen dituzte Elizondon

TTIPI-TTAPA
Otsailaren 22an zabaldu da 
Baztango udako jostaldieta-
rako begiraleen lan-poltsa 
osatzeko deialdian izena ema-
teko epea. Interesa dutenek 

dokumentazioa aurkeztu behar 
dute martxoaren 15eko 14:00 
baino lehen, Baztango Uda-
leko Euskara Zerbitzuan edo 
euskara@baztan.eus helbide 
elektronikoan.

udako jostaldietarako begirale bila

Hainbat ekitaldi antolatu dituzte.



48 ttipi-ttapa | 729 zk. | 2019-03-07

BAZTAN

anizko i. pala txapelketan 12 bikote
Hamabi bikote lehiatu dira hilabete batez Anizko I. Pala 
txapelketan. Irabazleak Gabon Gamio aniztarra eta Patxi 
Barberena zigatarra izan dira, bigarrenak berriz, Kani Lakosta 
eta Xanti ibarra, Anizkoa eta Zigakoa hauek ere. Elkartean 
afaria izan zuten parte-hartzaileek.

arGazkia Eta tEstua: maitanE maritorEna

TTIPI-TTAPA
Energia Ona kanpaina aur-
keztu berri dute. Helburu na-
gusi bezala, argindar berriz-
tagarria eskaintzen duten 
irabazi asmorik gabeko koo-
peratibetan izena emanen 
duten ehun bazkide berri 
erdietsi nahi dituzte udarako.  
Otsailaren 26an Arizkunenean 
egindako aurkezpenean aipa-
tu zutenez, «gure eguneroko 
jardueretarako erabiltzen du-
gun energia, batik bat, kan-
poko iturrietatik ailegatzen 
da. Motor bidezko garraioan 
petrolioaren deribatuak era-
biltzen dira. Etxeetan, berriz, 
kontsumitzen dugun energia, 
gehienbat, elektrizitatetik edo 
petrolioaren deribatuetatik 
lortzen dugu. Elektrizitatea, 
ordea, energia primarioetatik 
dator».  Gaur egun, Nafarroan, 
energia-iturri primarioak pe-
troliotik eratorritakoak dira. 
Era horretan, egunerokoan 
erabiltzen dugun elektrizitatea 
petrolioaren edo gasaren era-
torrietatik heldu da nagusiki. 
«Denok dakigunez, –aipatu 
zuten– petrolioaren konbus-
tioa da negutegi efektua sortzen 

duen gas isurketen sortzaile 
nagusia, Lurra berotzea era-
ginez. Bertzalde, petrolio erre-
serbak mugatuak dira, eta 
etorkizun beltza aurreikus 
genezake petroliotik eratorri-
tako energiarendako». 

Kanpainaren antolatzaileek 
aipatu zutenez, «elektrizitatea 
merkaturatzea, gehienbat, 
konpainia handien esku dago, 
herritarrei energia-zerbitzua 
eskaintzeaz harago, beraien 
etekinak lehenesten dituzte». 

Duela urte batzuk, elektri-
zitatea merkaturatzen duten 
irabazi asmorik gabeko koo-
peratiba batzuk sortu ziren. 
Hauek, elektrizitate berrizta-
garria merkaturatzen dute eta 
bazkideei erabakiak hartzeko 
aukera ematen diete. «Gure 
inguruan bi nabarmen geni-
tzake: Energia Gara eta Goie-
ner. Kooperatiba horietako 
partaide izanik,  klima alda-
ketaren kontrako borrokan 
parte hartuko dugu, etorkizu-
nean energia agortzeko arris-
kua gutituko dugu, gure ener-
giaren hornikuntzan buruja-
beagoak izanen gara eta tari-
fen igoera saihestuko dugu».

Argindar garbiaren 
alde 'Energia Ona' 
kanpaina martxan
argindar berriztagarria eskaintzen duten kooperatibetan izena 
emanen duten ehun bazkide berri erdietsi nahi dituzte udarako 

Energia Ona kanpainaren aurkezpena. utzitako arGazkia

Gartzaingo herriak, Ezkaldo 
elkarteak eta Hazitik Hozie 
taldeak antolatuta Haziaren 
Eguna eginen dute martxoaren 
9an. Larunbatean 10:30ean 
hazien trukaketa frontoian. 
Eguerdian, Jakoba Errekon-
doren eskutik, hitzaldia adi-
tzeko aukera izanen dute. 
Ezkaldo elkartean.

Haziaren Eguna 
martxoaren 9an 
Gartzainen
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BAZTAN

TTIPI-TTAPA ErratzU
Nafarroako Gobernuko Turis-
mo eta Merkataritza Zuzen-
daritza Nagusiak abian jarri 
du Landa Merkataritza Pro-
gramaren bigarren edizioa, 
saltokian bertan egiten den 
aholkularitza pertsonalizatu-
ko plana, non 2.500 bizilagun 
baino guttiagoko herrietan 
kokatutako elikadura-saltokiek 
parte har dezaketen. Deialdi 
horretan interesa duten sal-
tokiek martxoaren 15era arte 
dute eskaera egiteko epea.

Turismo eta Merkataritzako 
zuzendari nagusiak, Maitena 
Ezkutarik, Altxuko Denda bi-
sitatu zuen Erratzun, 2018ko 
dinamizazio-programan par-
te hartu zuen saltokietako bat. 
Koldo Uribe, saltokiaren ar-
duradunak aurkeztu du berri-
ki bere esperientzia eta balan-
tze «arras positiboa eta abe-

rasgarria» egin du prozesuan 
izan duen parte-hartzeaz. 
Uriberen erranetan, ekimenak 
bere negozio-aukerak zabaldu 
ditu publiko potentzialareki-
ko. Erratzuko bizilagunei es-
kaintzen dien zerbitzua opti-
mizatzeaz gain, herria bisita-
tzen duten pertsonak erakarri 
nahi ditu. «Online daukadan 
presentzia hobetu behar du-
dala ikusarazi didate, eta tek-
nologiek negoziorako eskain-
tzen dizkiguten aukerak pro-
bestu behar ditudala», azaldu 
du Uribek.

Errentagarritasuna eta 
bizimodua hobetzea 
Laguntza- eta prestakuntza-
programa apirilaren 1ean 
hasiko da eta zazpi saltokiri 
emanen die laguntza gehienez. 
Parte-hartzeari buruzko in-
formazio gehiago jasotzeko 

eskuragarri daude www.co-
mercio.navarra.es webgunea, 
CEINen helbide elektronikoa 
edo 848 42 60 00 telefono-zen-
bakia.

Iaz bezala, landa-saltokien 
berritze- eta modernizatze-
proposamenak azken helbu-
ru bat du xede: saltokiaren 
errentagarritasuna eta saltzai-
learen bizimodua hobetzea.

Proposamena saltokien ti-
tularrei dago bideratua, toki-
koaren balioaren alde eginez 
egungo negozio-eredua alda-
tu edo hobetzeko beharra 
daukatenak. Arreta pertsona-
lizatua eskaintzen zaie salto-
kian, CEIN enpresa publikoko 
teknikarien eta garapen-agen-
tzien kolaborazioarekin. 

Prozesua negozio bakoitze-
rako azterketa pertsonaliza-
tutik abiatzen da eta presta-
kuntza espezializatua, jardu-
keten ezarpenen jarraipena 
eta emaitzen azken balorazioa 
eskaintzen ditu. Horretarako, 
negozioaren pertsona titula-
rraren konpromiso argia es-
katzen da prozesu osoan zehar. 

Programak eskainitako pres-
takuntza-jarduerak aurrez 
identifikatutako beharretara 
egokitzen dira, bai saltokia 
kudeatzen duten pertsonen-
tzako, bai inguruko garapen-
agenteentzako ere. Jarduera 
horiek komunikazioaren, 
marketin bisualaren, salmen-
ten eta analisi ekonomikoaren 
eremuetan kokatzen dira.

Gobernuko eta udal ordezkariak, Erratzuko Altxuko dendan. naFarroako GoBErnua

Landa-saltokiak 
modernizatzeko 
programa abian
2018ko programan parte hartu zuen Erratzuko altxuko denda 
bisitatu zuten Nafarroako Gobernuko ordezkariek

Turismoaren ikuspuntutik 
erakargarriak diren herrietan, 
lan-ildo berriak ireki eta turistak 
erakartzera animatzen du 
p r o g r a m a k ,  t u r i s m o -
espazioetako hobekuntzak 
aprobetxatzeko.
Erratzuko saltokiaren kasuan, 
aholkular itza eman zaio 
saltokiaren jabeari Xorroxingo 
ur-jauzia bisitatzeko asmoz 
herrira iristen diren turistak 
nola erakarri jakiteko, baita 
saltokiaren seinaleztapena 
hobetzearen beharrari buruz 
ere, ikusgarriago ager dadin. 
Aktibo turistiko hobe batek, 
hala, negoziorako publiko 

potentzial handiagoa ekarriko 
du.
Xorroxineko ur-jauziaren 
kasuan, Baztango Udalak 
2017. eta 2018. urteetan 
egindako jardunen kostuaren 
erd ia  lagundu du d i ruz 
Nafarroako Gobernuak, 
Gorostapolo auzoa jendez 
arintzeko helburuarekin. 
Ur-jauzia bisitatzeko ibilbide 
berri bat egin da eta horretarako 
mozketa egin behar izan da 
trazatuaren parte batean, bidea 
irekitzeko. Gainera, erortze-
arriskuan zeuden zuhaitzak 
moztu behar izan dira eta 
informazio-panel berri bat eta 

informazio-seinaleztatze 
berriak instalatu dira herri-
erdigunean. 
Hori eginda, 7,4 kilometro luze 
den ibilbide zirkularra osatu 

da. Aitzinekoa baino zertxobait 
luzeagoa da egungo ibilbidea, 
baina herrigunetik pasatzeko 
aukera ematen du eta egokia 
da pertsona guztientzako.

Xorroxin ur jauzia: jardun duala

Xorroxingo informazio-panelaren aitzinean. naFarroako GoBErnua
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sARA

Goian errugbi jokalariak eta beheitian Herriko Etxean egindako harrera. GanEx

TTIPI-TTAPA
Kontent dira errugbizaleak eta 
kontent jokalariak. Bozpasei 
hilabete pasatu dira Sarako 
Izarra errugbi elkarteko hel-
duen taldea Euskal Herriko 
ligan jokatzen hasi zenetik eta 
emaitza bikainak eskuratu 
ditu. Lehenbiziko fasean jo-
katutako partida guztiak ira-
bazi ditu eta horri esker, lehen-
dabiziko postuan finitu du, 57 
punturekin, bigarren gelditu 
den Logroñoko taldeak baino 
bederatzi puntu gehiagorekin. 
Orain, bigarren fasea jokatu-
ko du Elorrioko, Irungo eta 
Logroñoko taldeen aurka eta 
hor lehendabiziko sailkatzen 
denak mailaz upatzeko auke-
ra izanen du.  

Harrera Herriko Etxean
Otsailaren 23an, lehen fase 
horretako azken partida Bil-

boko taldearen aurka jokatu 
zuen etxeko taldeak eta 43-14 
irabazi zuten saratarrek. Egun 
horretan, Iñaki Laskurain Eus-
kal Herriko Errugbi Federa-
zioko lehendakariaren bisita 
ere izan zuten. Battit Laborde 
auzapezak eta hautetsi batzuek 
Herriko Etxean errezibitu zu-
ten eta eskerrak eman nahi 
izan zizkioten Sarako taldea 
ligan onartzeagatik.

Patxi Jauregi errugbi elkar-
teko lehendakariak ere bide 
beretik jo zuen, eta eskerrak 
eman zizkien denei, baina 
bereziki Jose Miguel Galdos 
federazioko idazkariari. Las-
kurain ere pozik agertu zen 
eta herriko errugbilarien jokoa 
nabarmendu zuen, «joko be-
rezia» dutela aipatuz. 

Herriko Etxeak Lur Berri 
gelan eskaini zuen krakada-
rekin borobildu zuten eguna.

Mailaz upatzeko 
aukera du helduen 
errugbi taldeak
lehen fasea lehendabiziko postuan finitu du eta orain bigarren 
fasea jokatu beharko du

Unama taldekoak Saran izanen dira martxoaren 24an. unama

TTIPI-TTAPA
Usopop jaialdiaren hamarga-
rren urteurrena berezia izatea 
nahi dute antolatzaileeek, eta 
helburu horrekin ospakizunak 
maiatzera ez mugatzea era-
baki dute. Motorrak berotze-
ko, kantaldia antolatu du 
martxoaren 24an, Santa Ka-
talina kaperan.

Bolada luzean isilik egon 
den Unama taldea gomitatu-
ko dute Sarara. Are gehiago, 
Usopop Diskak-i esker diska 
berria argitaratu du eta hori 
herrian aurkeztuko dute, mar-
txoaren 24an. Taldearen bi-
garren lana da Santa Katalina 

kaperan aurkeztuko dutena, 
Iduzki Xuria izenekoa. 

Ez da eguneko hitzordu ba-
karra izanen, Daniel Bluberg 
abeslari eta musikari ezaguna 
ere bertan izanen baita kon-
tzertua eskaintzeko prest. 

Egun osoan joste merkatua
Santa Katalina kaperakoa ez 
da igande horretako hitzordu 
bakarra izanen. Izan ere, egun 
osoan joste merkatua antola-
tu dute Lur Berri gelan. 

Parte hartu nahi dutenek 
izena eman beharko dute, 
aitzinetik 06 20 33 17 54 tele-
fonora deituta. 

unama taldeak Santa katalina kaperan 
aurkeztuko du bere azken lana

Otsailaren 16-17ko asteburuan 
Lizarieta inguruan izandako 
sutea «kriminala» izan dela 
iritzita, salaketa aurkeztu du 
Battit Laborde auzapezak. 
Halaxe jakinarazi du Naiz.eus 
atariak. Hedabide horretan 
ageri denez, «sastraka erretze-
tik harago sute horrek azken 
hamarkadetan garatutako 
zuhaitzen landaketa egitas-
moari eginiko kaltea deitora-
tu du auzapezak». Oraindik, 
kalteak neurtu ez badituzte 
ere, 550.000 eurotik goitikoa 
izan daitekeela adierazi du 
auzapezak.  

Lizarietako suteak 
550.000 eurotik 
goitiko kaltea

Martxo hondarreko asteburuan 
lasterkariz beteko da herria. 
Izan ere, agortu dira Sara Ko-
rrika taldeak antolatuta mar-
txoaren 30ean eginen den 
taldekako lasterketarako dor-
tsalak, baita biharamunean, 
martxoak 31, egitekoa den 22 
kilometroko lasterketako dor-
tsalak ere. Azken proba horren 
kasuan, hemendik aitzinera 
apuntatzen direnak itxarote-
zerrendara pasako dira eta 
hutsuneren bat geldituz ge-
ro,parte hartzeko aukera iza-
nen dute. Hala jakinarazi du 
talde antolatzaileak. 

sara Korrika trail 
lasterketarako 
dortsalak finituak
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ZUgARRAmURDI

MARIFA ETA KORO
Otsailaren 16-17ko aste hon-
darrean piztu ziren hainbat 
suteren artean, gure ingurue-
tan ere sofritu genitugun. 

Larunbat ilunabarrean, ikus-
tekoa zen Ibantellin ageri ziren 
sugarrak eta kea. Nahiz eta 
herritik urrun dagoen eremua 
izan, sekulako lur-zatia hartzen 
zuela nabaria zen. Denbora 
berean, Ibanteli ondoan da-
goen Larun mendian ere, hiru 
sute ikusten ziren, ttikixeagoak 
horiek.

Eta biharamuneko igande 
arratsaldean,  bertze sute bat 
piztu zen, aldi honetan herri-
tik hurbil: Mendibileko he-
goaldeko magalean. Oronoz-
ko eta Senpereko suhiltzaileak 
etorri behar izan zuten, eta 
gauerdi alderako itzali zuten. 

Hamar hektarea
Beharrik erretako eremuan 
arbol gutti zeudela, eta kaltea 
ez da haundiegia izan, baina 
hala ere, hamar bat hektarea 
kiskalduta gelditu dira.

Hainbat sute izan 
ziren otsailaren 
16-17ko asteburuan
ibantellin, larunen eta Mendibilen izandako suak hamar bat 
hektarea erre zituen, zorionek arbol gutti

'Herri ttiki, infernu haundi' herrian
Otsailaren 12an hemen barna ibili ziren  Euskal Telebistako 
Herri ttiki infernu haundi saioko Zuhaitz Gurrutxaga eta 
Mikel Pagadi. Batzuekin eta bertzeekin aritu ziren, eta 
programa polita prestatu zuten. Otsailaren 21ean frontoian 
ikusteko aukera izan genuen, eta emanaldiaren ondotik, 
detaile polita izan zuten alkate eta zinegotziek, mandarra 
eman, zartagiak sutan paratu, eta ikusle guztientzat txistorra 
eta xingar pintxoak prestatu baitzituzten frontoian berean. 
Telebistan martxoaren 3an, joan den igandean, ematekoa 
zuten.

mariFa Eta koro

Lapiztegiko maldan brea eta 
zebra-bideak berritu zituzten 
urte hondarrean. Berriki, Ma-
dariko bidean zabalguneak 
egin dituzte, Sabideko sarrera 
moldatu, eta Ehitoneko bidea 
zimentatu. Eta azken egun 
hauetan Bentetako bideko 
ziloak tapatu dituzte.

Moldaketa politak 
egiten ari dira 
azken hilabeteotan

Otsailaren 22an Korrika eta 
Korrika Kulturala antolatzeko 
bilera egin zen. Hamar bat 
lagun bildu ziren, Zugarra-
murdi eta Urdazubikoen ar-
tean. Bi herrien artean 4 kilo-
metro erosiko dira, eta Korri-
ka Kulturalean zerbait anto-
latzeko martxan jarri dira.

Korrika eta Korrika 
Kulturala 
prestatzeko bilera

Sua Mendibileko hegoaldeko magalean. mariFa Eta koro
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sENPERE/URDAZUBI

PIERRE BASTRES
Eguzkia izan da arizale nagu-
sia aurtengo ihauterietan. 
Bertze senpertar ainitz beza-
la, Ramuntxo eta Ibai hor ziren 
eta Ramuntxok, Ibaien aitak, 
goresten du besta herrikoi hau: 
«gure herriko giroa atzeman 
dut aurten ere, atsegin handia 
izan dut. Beharbada aitzineko 
urteetan baino jende gutti-
xeago hurbildu da, aro ede-
rragatik norabait ganak, doike». 
Halaber, zortzi urteko semea-
ri ere ihauteriak handizki gus-
tatzen zaizkio: «urte guziz 
joaldunaz mozorrotua naiz, 
eta joaldun handiekin ibilki 
naiz desfilean. Aurten, desfi-
learen ondotik hartza lotan 
ikusi dugu automobil baten 
gainean, eta atzartzerat gate-
rat behartuak izan gara, az-
karki inarrosi dugu!», aipatu 
digu Ibaik.

Armelle San Pantzarren au-
zia idatzi duenetako bat da, 
eta haren ustez,  «ihauteriak 
azkartuz doaz urte zonbaitez 
geroztik. Idaztea ez dut usaia-
ko aisialdia, baina auziarena 
aitzakia ona da adin jendea-
rekin egoteko, eta plazer bat. 
Nagusiki eskuaraz egiten dugu 
auzia, ihauteriak euskal kul-
turaren barnean dira, bainan 
erdarazko erranaldi batzuk 
sartzea deliberatu dugu. Gu-
retzat oreka ona daukagu, 
gainerat bilkurak eskuaraz 
egiten ditugu, partzuer guziek 
eskualdunak ez baldin badira 
ere». San Pantzar zeren ho-
bendun zen galdeturik: «be-
roan-beroko gaiak ez ziren 
falta: Tour de France, Euska-
raldia, Larrun Ez Hunkiko 
mugimendua, heldu den uda-
ko G7, jaka horiak eta bertze 
horrenbertze». Senpereko ihauterietako irudi ikusgarriak. ramuntxo sauBaBEr Eta PascaL BaudiEr

Ihauteriak ospatu 
dituzte Senperen 
udaberriko aroan
Betiereko arrakasta bildu du otsailaren 23ko desfileak, 
usaian baino jende guttixeago izanik ere

IñIGO IMAZ
Ugarana Emakume Elkarteak 
aurten ere Emakume Langi-
learen Eguna ospatzeko hain-
bat ekitaldi antolatu ditu. 

Elkarteko zuzendaritza oso-
tzen duten Ana Alzuiet, Itziar 
Rementegi, Ainhoa Miura eta 
Anaxtaxi Bidartek lan polita 
egin dute herriko emakumeak 
plazara irten daitezen.

Martxoaren 2arekin, Virginia 
Imazen antzerki komikoa ikus-
gai izan zen Kultur Etxean.

Hilaren 7an, 19:00etan, Na-
gore Laffageren amak hitzaldia 
emanen du Kultur Etxean. 

Hitzaldiarekin batera, doku-
mentala ikusi ahalko da. Sa-
rrera doan izanen da.

Martxoaren 8, 9 eta 10ean 
autodefentsa pertsonala lan-
tzeko kirol tailerra, Leorlaseko 
eskola publikoaren kiroldegian 
(09:30-13:30). Izen-ematea, 
doan izanen da.

Martxoaren 8an elkarreta-
ratzea eginen dute Herriko 
Etxearen aitzinean, 17:00etan 
eta martxoaren 9an, Lesakako 
sagardotegian afaria. Bazki-
deentzako autobusa doan 
izanen da. Salbatore plazatik 
20:00etan abiatuko da.

emakumearen nazioarteko eguna 
ospatzeko hainbat ekimen urdazubin

'ez dok hiru' martxoaren 24an larrekon
Euskal Herriko imajinario musikalaren errepaso ironiko, 
absurdu eta dibertigarria eskaintzen duen Ez dok hiru 
antzezlana eskainiko du Tartean antzerki konpainiak 
martxoaren 24an Larreko gelan. Sarrera bikoitza zozketatuko 
du TTipi-TTapak Mecna duten harpidedunen artean.

utzitako arGazkia
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TTIPI-TTAPA ErratzU
Laugarren finalean lortu du 
Xabier Ibargaraik lehen aldiz 
buruz buruko munduko pala 
txapelketa irabaztea. Erratzua-
rrak 3-2 irabazi zion otsailaren 
16ko finalean Esteban Gau-
beka armintzarrari, Bilbon, 
Bizkaia pilotalekuan. Lehia 
estua izan zen, ordu eta erdi-
koa eta detaile ttikiek erabaki 
zuten azken aldiko finalik 
onena izan zen. Arras zail gel-
ditu zitzaion partida irauli ahal 
izan zuen Ibargaraik.

Lehenbiziko jokoa bizkaita-
rrak irabazi zuen: 10-6. Ondo-
ko guztiak parekatuak eta 
borrokatuak izan ziren. Biga-
rrena 8-10 irabazi zuen Ibar-
garaik, hirugarrena 10-9 biz-
kaitarrak, laugarrenean ia 
txapela eskura izan zuen Gau-
bekak, baina 1-5 galtzen joan 
ondotik Ibargaraik bosgarren 
jokoa behartu zuen 9-10ekoa-
rekin eta azkenekoa 8-10 ira-
bazi zuen erratzuarrak.

Bizkarreko minak erabat 
ahantzita, bere betiko ametsa 
bete ahal izan du Xabier Ibar-
garaik eta buruz buruko bere 
lehen txapela jantzi ahal izan 
du.

Aspaldiko ametsa beteta?
Hala da, urte anitzetako lana-
ren fruitua izan da, hamaika 
urte eta lau final jokatu ondo-
tik, azkenean ametsa beteta.
Baina bidea aski zaila izan duzu…
Arras zaila, banituen zenbait 
arantza sartuta. Iaz ezin izan 
nuen finalerdia jokatu bizka-
rreko arazoengatik. Debutatu 
eta guttira, Bilboko Deportivon 
bizkarrean zartada bat eman 
zidan eta ordutik beti arazoe-
kin ibili naiz. Azkenean, hernia 
diskal bat neukan. Zorionez, 
orain bizkarra ongi dago, tra-
tamenduak on egin dit, eta 
alde horretatik, kontent.
Iazkoa kolpe handia izan zen… 
Pala uztea pasa zitzaizun burutik?
Azkenean, txanpona airera 
bota nuen: «tratamenduak on 
egiten dit edo hemen gelditzen 
da nire ibilbidea». Zortea izan 
dut eta lana serio egin dut. 
Erran zidaten lana egin behar 
nuela bizkarra zaintzen, tra-
tamendua ona zela, baina 
eguneroko lana behar zuela. 
Egunero bizkarra zaintzen dut, 
ariketak egiten ditut. Sufri-
mendua, lana… baina azke-
nean txapela etxera. Hemen 
burugogorra ez bazara eta ez 

baduzu lanean segitzen, or-
duan bai ez duzula deus egi-
tekorik.
Ederki sufritutako txapela… fi-
nala ere aski gogorra izan zen.
Gaubeka deus oparitzen ez 
duen aurkari horietako bat da. 
Zerbaitegatik ditu bortz txa-
pela. Pilotari ikaragarria da, 
historiako onenetakoa, onena 
ez bada. Hemendik aitzinera 
ere, 41 urte ditu, baina datorren 
urtean ere hor ibiliko da lehian.
Afizionatuetatik erabiltzen ez 
zenituen posturak ere berresku-
ratu omen dituzu… 
Bai, nire aurkariek bazekiten 
nire ahulgunea non zegoen, 

baina ez zekiten zergatia, ez 
nuen deus erraten. Pilota es-
kuinera goiti etortzen zitzai-
danean ezin nion gerriari jira 
guztia eman, ezin nion pilo-
tari kolpea tira eta frontisean 
sartzera joaten nintzen baka-
rrik edo minarengatik kale 
egiten nuen. Goiko postura 
berreskuratu dut, azkenean 
postura hori herrian suabe-
suabe entrenatzen joan naiz, 
baina suabe-suabe jota, par-
tidetan ez duzu deus egiten.
Bizkarreko arazoak kendu 
ditut, orain ongi nago eta nire 
aurkariek ezagutzen ez zituz-
ten posturak erabiltzen hasi 
naiz. Baina niretzat naturalak 
ziren, afizionatuetan horiek 
erabiltzen bainituen.
Inoiz baino hobe zaude?
Bai, kantxan gozatzen ari naiz. 
Egia erran arras kontent nago, 
ez bainuen uste halako maila 
emanen nuenik. 

Xabier Ibargarai txapeldun eta Gaubeka txapeldunorde. utzitako arGazkia

«urte anitzetako 
lanaren ondotik bete 
dut ametsa»
xABIER IBARgARAI  pala tXapEldUN BUrUz BUrU

ERRATZuARRAK 
3-2 IRABAZI ZION 
FINALEAN 
GAuBEKARI

TTIPI-TTAPA BEra
Apirilaren 14an jokatuko den 
Berako XV. Mendi Maratoi 
Erdirako izena emateko epea 
martxoaren 11n, astelehenean 
15:00etan irekiko du Mantta-
lek. 525 dortsal izanen dira 
partaideen eskura. Inskripzioa 
pb-organisation.com webgu-

nean egin ahal izanen da ba-
karrik.
Izen-ematearen prezioa 28 
eurokoa izanen da korrikala-
ri federatuentzat eta 32 euro-
koa ez federatuentzat. Behin 
inskripzioa egindakoan ez da 
dirurik bueltatuko, baina ko-
rrikalariaren bajarengatik ti-

tulartasun aldaketak egin ahal 
izanen dira lasterketaren ai-
tzineko ortzegunera arte.

70 lasterketa, bortz garaipen 
Manttalek mendiko nahiz 
errepideko 70 lasterketetan 
parte hartu zuen iaz eta bortz 
garaipen lortu zituen,Gwendal 
Larque (Senpere eta Agerra) 
eta Ane Eltzaurdiaren (Donos-
tiako Sudur Krosa, Berako Gau 
Krosa eta Senpere) eskutik.

Berako XV. Mendi Maratoi erdian izena 
emateko aukera martxoaren 11n zabalik

Ane Elzaurdia Berako Gau Krosean.
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TTIPI-TTAPA
Erremonteko Sagardoaren 
Txapelketaren bederatzigarren 
edizioa abiatu da. Aitzineko 
zortzi edizioetan bezala, txotx 
garaian sagardoaz eta sagar-

dotegiez ez ezik, erremonteaz 
gozatzeko aukera izanen da.

Zortzi bikote hasi dira, ba-
koitza sagardotegi bat ordez-
katuz. Bi taldetan banatuko 
dira eta A taldean ariko dira; 

Segurola eta Endika Urrutia 
saldiastarra (Petritegi), Aritz 
Juanenea saldiastarra eta Az-
piroz (Larre Gain), Xanti Uter-
ga doneztebarra eta Labaka 
(Bereziartua) eta Urriza-Zaldua 
(Gaztañaga). B taldean, berriz; 
Josetxo Ezkurra II.a donezte-
barra-Garces (Gurutzeta), 
Goikoetxea V.a-Barrenetxea 
IV.a (Oialume Zar), Etxarri-Ion 
(Altzueta) eta Ansa II.a-Agi-
rrezabala (Setien).

Formatua ohikoa da lehe-
nengo fasean, baina aldatu 
eginen da bigarrenean. Bi 
taldeetako lehenengo bi sail-
katuak finalerdietarako ligax-

kara sailkatuko dira eta ligax-
ka horretako lehenengo biek 
jokatuko dute finala. Puntua-
keta ohikoa: lau puntu garai-
learentzat, bi 36-39 tanto bi-
tartean egiten dituenarentzat, 
bakarra 32-35 artean eginez 
gero, bat bera ere ez 26-31 
tanto artean egiten duenaren-
tzat eta 26 tanto baino guttia-
gorekin galduz gero, puntu 
bat kenduko zaio bikoteari.

Lehenengo fasea otsailaren 
28an hasi zuten (Uterga do-
neztebarra eta Juanenea sal-
diastarra izan ziren aurrez 
aurre) eta apirilaren 6an aki-
tuko da. Bigarren fasea apiri-
laren 11n hasi eta 27an buka-
tuko da eta finala maiatzaren 
4an jokatuko da Galarretan. 

Urriza, Uterga eta Labaka 
2018ko onenak
Javier Urrizak jaso du aurten 
ere urteko erremontista one-
naren saria, otsailaren 23an 
Galarretan egin zen Erremon-
tearen Egunean. Xanti Uterga 
doneztebarrak A multzoko 
erremontista onenaren saria 
jaso zuen eta Labakak B mul-
tzokoarena. Oroigarriekin 
batera, Amets Arzallus bertso-
lariaren bertsoak ere jaso zi-
tuzten saritzat erremontelariek 
eta erremontezaleek.

Iaz irabazle suertatu zen Gurutzeta sagardotegian egin zuten IX. Sagardoaren Txapelketaren aurkezpena. maiaLEn andrEs

Zortzi bikote hasi 
dira IX. Sagardoaren 
Txapelketan
Maiatzaren 4an jokatuko den finalerako txartel bila lehiatuko 
dira eta Uterga, Endika, Juanenea eta Ezkurra ii.a ari dira

Beteranoen txirrindulari taldea abiatu da

Transportes Bidasoa-Eusomaster-Bodegas Inurrieta taldeko 
txirrindulari eta babesleen aurkezpena egin dute. Lesakako 
Luziano Mitxelena (M60), Leitzako Peio eta Iñigo Lizartza 
anaiak, Elizondoko Gaizka Otxandorena eta Iruñeko Ruben 
Alonso eta Victor Ganuza (M30) dira taldekideak.

utzitako arGazkia

etxeberria nagusitu zaio Corcherori

Urteko lehen aizkora desafioa erraz irabazi zion Zigako 
Joxean Etxeberriak Araiako Eloy Corcherori. Baztandarrak 49 
minutu eta 2 segundo behar izan zituen zortzi kanaerdikoak 
eta lau oinbikoak mozteko eta Arabakoak, berriz, 54 minutu 
eta 57 segundo. Bakoitzak 3.000 euro jarriak zituen jokoan.

utzitako arGazkia
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KIROLAK

TTIPI-TTAPA doNEztEBE
Zazpi kategoriatan banatuta-
ko 176 bikote hasi ziren Do-
neztebeko Erreka elkarteak 
hamazazpigarren urtez anto-
latutako Malerrekako eskuz 
binakako txapelketan eta otsai-
laren 23an jokatu zituzten 

finalak Sunbillako eta Donez-
tebeko Ezkurra pilotalekuetan. 
Elite mailan, bigarren urtez 
segidan txapeldun suertatu 
zen Errekako Iker Salaberria 
goizuetarra, oraingoan Ola-
buruko Otaduyrekin bikotea 
eginez.

sunbillan hiru final
Benjaminak: Munduate eta 
Landa (Lapke), 16 - Antimas-
beres (Barañain) eta Mendi-
zabal (Kurene), 18.
Alebinak: Lanzeta eta Segu-
rola (Atzapar), 14 - Raul eta 
Ibai (Haro), 18.
Infantilak: Sanchez eta La-
rrainzar (Oberena), 18 - Otae-
gi eta Otaegi (Txapagain), 3.

Donezteben bertze lau
Lau final nagusiak Donezteben 
jokatu zituzten. 
Kadeteak: Loza eta Petite II.a 
(Barberito I), 14 - Egiguren eta 
Labaka (Ilunpe), 18.
Jubenilak: Alberdi (Ilunpe) 
eta Etxeberria (Tolosa), 14 - 

Fernandez I.a (Fuenmayor) 
eta Etxeberria (Lapke), 18.
Bigarren mailako seniorrak: 
Matxin eta Elizegi (Zegama), 
19 – Adonis eta Aranguren 
(Zazpiturri), 22. 
Elite: Zubiria (Zazpiturri) eta 
Gorriti (Erreka), 9 - Iker Sala-
berria (Erreka) eta Otaduy 
(Olaburu), 22.

Errekakoak lau eta erdian
Ohikoa denez, txapelketa na-
gusiaz gain, Errekako pilotariek 
ere beraien arteko txapelketa 
jokatu zuten, buruz buru lau 
eta erdiaren barrenean. Hauek 
izan ziren bezperan jokatuta-
ko finalen emaitzak:
Aurrebenjaminak B: Oier 
Errandonea, 9 – Ekaitz Mada-
riaga, 18.
Aurrebenjaminak A: Unai 
Oteiza, 15 – Santi Jimenez, 18
Benjaminak: Iker Anzizar, 18 
– Mikel Ezkurra, 6.
Alebinak B: Amets Jauregi, 18 
– Mattin Zelaieta, 13.
Alebinak A: Martin Jimenez, 
18 – Odei Iriarte, 17.
Infantilak B: Aritz Mariezku-
rrena, 18 – Patxi Oiartzabal, 
13.
Infantilak A: Beñat Apezetxea 
18 – Aitor Agesta 13.
Kadeteak: Mikel Mikelarena 
18 – Erik Garcia 10.
Jubenilak: Gaizka Agirre 18 
– Patxi Loiarte 14.

Finalista eta bertze parte-hartzaileak, antolatzaile eta laguntzaileekin batera, sari banaketaren ondotik. josE mari tELLEtxEa

Malerrekako XVII. 
eskuz binakako 
txapelak eman dira
Elite mailan, iaz bezala, Errekako iker salaberria goizuetarra 
suertatu zen txapeldun, oraingoan otaduirekin bikote eginez

TTIPI-TTAPA
Baztan-Errekako XIX. Paxaka 
txapelketako finala eta hiru-
garren posturako lehiak joka-
tu zituzten otsailaren 24an 
Iruritako Aranabia pilotale-
kuan. Final handian, Iruritako 
Xabi Barberena eta Iñaki Etxan-
dik eta Erratzuko Kaiet Itoitzek 
9-4 irabazi zieten Arraiozko 
Mikel Mindegia eta Iruritako 
Egoitz Prim eta Miguel Angel 
Iñarreari.

Gero galtzaile suertatu zire-
nek irabazi zuten lehen jokoa, 

baina ondoko bortzak txapel-
dunek egin zituzten eta hor 
erabaki zen finala. Ordubete 
eskas iraun zuen eta emozio 
pixka bat falta izan zitzaion.

Hirugarren postua
Finalaren aitzinetik, hirugarren 
posturako lehia berdinduagoa 
izan zen eta iazko txapeldunak 
suertatu ziren irabazle. Iruri-
tako Gorka Urtasun, Elizon-
doko Juan Mari Maia eta Erra-
tzuko Joxe Itoizek 9-7 irabazi 
zieten Erratzuko Manu Irigoien, 

Arraiozko Xabier Mihura eta 
Iruritako Joxe Mari Salaburu-
ri. Ondotik sari banaketa egin 
zuten Oihana Prim eta Joxe 

Itoiz,  Iruritako eta Erratzuko 
alkateek, Laxoa Elkarteko Ti-
burtzio Arraztoa eta Josu Pri-
mekin batera.

Barberena, etxandi eta itoizek irabazi 
dute XiX. paxaka txapelketa

Paxaka txapelkateko lau hirukote onenak, antolatzaileekin. juan mari ondikoL
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HitZaldiak

LEKArOZ
'Azukrea behar dut'
Zubigainea etxean, martxoaren 
7an eta 11n, 17:30etik 19:30era 
eta 10:00etatik 12:00etara, 
hurrenez hurren. 

'Dieta egiten ari naiz. 
Etxekoak ez' solasaldia
Zubigainea etxean, martxoaren 
14an eta 20an, 17:30etik 
19:30era eta 10:00etatik 
12:00etara, hurrenez hurren. 

'Ez dut denborarik. Nola 
antolatuko naiz?' mintzagai
Zubigainea etxean, martxoaren 
21ean eta 25ean, 17:30etik 
19:30era eta 10:00etatik 
12:00etara, hurrenez hurren. 

ELIZONdO
'Nolako jangelak nahi ditugu 
eskoletan?' solasaldia
Arizkunenean, martxoaren 7an, 
17:00etan. 

tailerrak

GArTZAIN
Agroekologia eskola 
herritarra
Martxoaren 9an, frontoian, 
10:30ean hasita.

dONEZTEBE
Irriterapia tailerra
Martxoaren 29an eta apirilaren 
5ean eta 12an. Prezioa: 20 euro.
Izen-ematea: 659 37 99 17.

ELIZONdO
Bailableak
Plazan, martxoaren 10ean, 
12:30ean.

BErA
Koadernaketa tailerra
Liburutegian, martxoaren 14an, 
18:00etan.

ikuSkiZunak

LEITZA
'Neskatoak' dokumentala
Udaletxean, martxoaren 7an, 
22:00etan.

dONEZTEBE
Firin Farandula taldearen 
emanaldia
Zineman, martxoaren 8an, 
18:30ean.

Mendi Abesbatza kontzertuan
Elizako plazan, martxoaren 9an, 
19:00etan.

'Smallfoot' filma
Zineman, martxoaren 10ean, 
16:30ean.

'Carmen eta Lola' filma
Zineman, martxoaren 10ean, 
18:30ean.

'Aralar, mundua leku den 
lurra' filma
Zineman, martxoaren 22an, 
19:30ean.

ArEsO
'Emakume Raketistak' 
dokumentala
Martxoaren 8an, 19:00etan.

BErA
'Kalean otso, etxean uso' 
ikuskizuna
Labiaga ikastolaren eskutik. 
sarrera: 4 euro.  
Kultur etxean, martxoaren 
10ean, 17:00etan.  

'Ghero: azken euskalduna' 
antzerkia 
Kultur etxean, martxoaren 16an, 
19:00etan. Sarrera: 7 euro. 

Haurrentzako ipuin-
kontalaria
Liburutegian, martxoaren 29an, 
18:00etan.  

GOIZUETA
'Campeones' filma
Martxoaren 10ean, 18:30ean.

Karaokea
Ganbaran, martxoaren 16an, 
18:00etan.

IrUrITA
'Karramarroa' antzerkia
helduendako antzerkia. dohainik.  
Gizarte Bilgunean, martxoaren 
10ean, 19:00etan.

Dantza emanaldia
Pilotalekuan, martxoaren 16an, 
19:30ean.

ELIZONdO
'Baubo' ipuin-saioa
Arizkunenean, martxoaren 17an, 
19:00etan.

LEsAKA
'Xuxurlak' 
josu okiñenaren eskutik. 
Martxoaren 23an.

IrUrITA
'Dantza' ikuskizuna 
Damaso Zabalza Gizarte 
Bilgunean, martxoaren 31n, 
19:00etan.

BertSoa

LEsAKA
Nafarroako Bertsolari 
Txapelketako finalaurrekoa
joanes eta xabat illarregi, josu 
sanjurjo, alazne untxalo, saioa 
alkaiza eta Eneko Fernandez. 
Harriondoan, martxoaren 10ean, 
17:30ean.

leHiaketak

BAZTAN
Argazki lehiaketa
Brtren eskutik. Gaia: lohia.  
Martxoaren 15a arte, info@
baztanrt.com helbidera.

EsKUALdEA
Inauterietako argazki 
lehiaketa
Erran.Eus atariak antolatua.  
Martxoaren 22ra arte bidal 
daitezke, erran.eus atariaren 
bidez.

UtzitaKoa

GArTZAIN Agroekologia eskola herritarra
hazien trukaketa eta hitzaldia jakoba Errekondoren eskutik.
Martxoaren 9an, 10:30ean hasita. 

AgENDA

martxoak 7 - 21
INFORMAZIOA BIDALTZEKO: tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus



2019-03-07 | 729 zk. | ttipi-ttapa 57

AgENDAAgENDAAgENDAAgENDA

«Besta egitea, lagunekin denbora pasatzea, pandereta 
astintzea, musika entzutea...» gustuko duen 19 urteko 
gazte «alaia» da Zuriñe Bueno. Legasan sortu bazen ere, 
Narbarten bizi da egun. Bien bitartean, bizitzak berak 
hala bideratuta, eskualdeko bi herritan bizi izan da: 
«zazpi urte nituela Aurtitzera joan ginen eta han bost 
urtez bizi izan ginen. Ondotik, Zubietara jo genuen». 
Narbartera «duela bi urte» joan ziren. Batean zein 
bertzean ederki laketu bada ere, gogoan ditu hasierako 
egun horiek: «lotsatu egiten nintzen... Zorionez, 
pixkanaka, harremana egin nuen eta orain gustura nago, 

lagun asko egin ditut 
hemen». Bizitokia 
aldatuagatik ez ditu 
han eta hemen 
eraikitako harremanak 
itzaltzen utzi, eta horri 
esker, gaur egun, txoko 
askotan ditu lagunak: 
«batzuekin planak 
egiten ditut eta 
besteekin bestara 
ateratzen naizenean 
egoten naiz». Guztien 
artean «aurtiztarrak» 
ditu gogoan: «bereziki 
inauteri eta bestetan 

haiekin elkartzeko aprobetxatzen dut». Ez da harritzekoa 
lagunak ez galtzea, «lagun on eta eskuzabalak» edonork 
eta edonon onartzen ditu eta. Bere izaeraren adierazle 
dira, halaber, egin dituen ikasketak: «erizain laguntzailea 
izateko ikasketak egin nituen eta Elizondoko zahar-
etxean ordezkapen bat egiten ari naiz». Hasieratik argi 
zuen zein izanen zen bere bidea: «besteak laguntzen eta 
zaintzen lan egin nahi nuen». Ogibide horrek «bihotza 
zabatzen» eta «norbere buruaz harro egoten» laguntzen 
duela iruditzen zaio. Lan eta lan artean atseden hartzen 
ere badaki eta halakoetan «herrietako bestaren bat» 
baldin badago, ez du hutsik egiten: «giro polita izaten 
da». Biharamunean, berriz, lasaitasun ederra du eskura: 
«Bertiz bertan daukagu eta lagunekin edo familiakoekin 
arratsalde zoragarri bat pasatzeko txoko polita da». Plan 
bat edo bestea aski zaio zoriontsu izateko: «nire ondoan 
familia eta lagunak daudela jakitearekin nahikoa dut». 
Eguneroko zoriontasuna ageriko zaio irribarrean, 
baikorra da, ameslaria. «Ezer ez da ezinezkoa» 
berarentzat eta hortaz «atautxi, amatxi eta ama berriz 
besarkatzeko» ametsa ere bizi-bizi du. 

«Bizitokia aldatuagatik 
lagunarteko harremanak 
mantendu behar dira»
ZUrIÑE BUENO BArBArIN NarBartEN Bizi dEN GaztEa

Nire aukera

kirola

BErA
Xabierrera
donezteben geldialdia 05:00etan. 
iruñetik xabierrera oinez (42 km). 
Martxoaren 16an, Beratik 
04:45ean abiatuta.

LEsAKA
Bortzirietako Emakumezkoen 
X. Mendi Itzulia
Martxoaren 10ean, plazatik 
abiatuta, 09:00etan.

ELIZONdO
Arranomendira
Martxoaren 17an, plazatik 
abiatuta, 07:30ean.

Okolin
Martxoaren 24an, plazatik 
abiatuta, 07:30ean.

sENpErE
Senpere trail
21 kilometroko ibilbidea. 
Ibarrun auzoko pilota plazatik, 
martxoaren 10ean, 09:00etan.

Gotorlekuen itzulia
42 kilometroko ibilbidea. 
Ibarrun auzoko pilota plazatik, 
martxoaren 9an, 09:00etan.

ArANTZA
III. Mendi-lasterketa
Ekaitza Elkartearen eskutik. 
Martxoaren 31n, 09:30ean 
herriko plazatik abiatuta. 

oSpakiZunak

dONEZTEBE
Zuhaitzen eguna
Landaketak eginen dituzte.  
Martxoaren 10ean.

BAZTAN
Kupelen irekiera
jo ala jo kultur taldearen eskutik. 
Martxoaren 16an.

BOrTZIrIAK
Kinto besta
1944an sortutakoak. 
arantzakoak, igantzikoak eta 
Lesakakoak bilduko dira. 
Martxoaren 23an.

BOrTZIrIAK Emakumeen X. Mendi Itzulia
Goizean mendi itzulia, eguerdian elkarretaratzea eta ondotik bazkaria. 
Martxoaren 10ean, 09:00etan Lesakako plazatik abiatuta.
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MErKatU ttiKia

ETxEBIZITZAK
saLGai
ETXALAR. Borda bat bere lur ere-
muarekin salgai. ☎ 661 12 15 40. 

ErrEntan EmatEko
LESAKA. azkaine karrikako 3. zen-
bakian, apartamentua errentan 
emateko. Logela bat, bainugela, 
trasteleku ttiki bat eta sukalde- jan-
gela. ☎628 04 20 47.

gARAJEAK/LOKALAK
ErrEntan EmatEko
DONEZTEBE. merkatarien karrikan 
lokala errentan emateko. ☎ 686 35 
50 79.
LEKAROZ. hiru iturri ostatu-jatetxea 
errentan emateko (logelekin). ☎ 948 
45 26 24 / 696 07 97 85.

saLGai
BERA. arrazoi pertsonalengatik ba-
zarra traspasatzeko dute. 20 urteko 
antzinatasuna duen denda. ☎ 670 
47 19 08 / 673 51 10 31.

LANA
Eskariak
Emakume bat adinekoak edo haurrak 
zaintzen edo garbiketan aritzeko lan 
bila. hiru alorretan esperientzia due-
na. ☎ 644 96 38 20.
BAZTANen bizi den 40 urteko ema-
kumea lan bila. hezkuntzan aritua, 
ingeles maila altua eta ostalaritza eta 
sukaldaritza naturalean aritua. Base-
rriko lanetan ere aritzeko prest. ☎679 
92 83 31 / 948 45 32 28.
BORTZIRIAK. administrari lanak 
egiteko lan bila. ☎677 60 62 92.
ETXALARko neska bat lan bila dabil. 
haurrak zaintzen, garbiketan, ile-
apaindegian laguntzaile bezala eta 
fabriketan esperientziarekin. ikaste-
ko gogoz. ☎687 22 23 20.
neska bat interna bezala aritzeko lan 
bila. hagitz erreferentzia onekin, ar-
duratsua eta serioa. ☎602 18 24 68.
BAZTAN-BORTZIRIAK aldean, or-
duka garbiketa lanak egiteko lan bila: 
etxeak, portalak, bulegoak... ☎ 674 
15 56 52 (deitu arratsaldez).
BERAn bizi den emakume gaztea 
orduka lanerako prest, garbiketan 
edo adinekoekin. ☎631 85 29 14.
BORTZIRIAK. 50 urteko emakume 
euskaldun batek haurrak edo adine-
koak zainduko lituzke. ☎ 650 40 79 
78.
Esperientziadun emakumea adine-
koak edo haurrak zaintzeko edota 
garbiketa lanak egiteko lan bila. or-
duka edo interna. ☎ 644 85 81 34.

adinekoak edo haurrak zaindu edota 
etxeko lanak egiteko esperientziadun 
emakumea lan bila. orduka edo in-
terna moduan. ☎ 644 96 38 20.
adinekoak edo haurrak zaindu edota 
etxeko lanak egiteko esperientziadun 
emakumea lan bila. orduka edo in-
terna moduan. Erizaintzako ikasketak. 
ostalaritzan ere esperientziaduna. 
☎644 93 62 74.
ostalaritza eta eraikuntzan esperien-
tzia duen gizona lan bila. ☎644 49 
13 31.

Eskaintzak
IBARDIN. Egunero lan egiteko fran-
tsesa dakien langilea behar dute, 
saltzaile eta kutxazain aritzeko. cu-
rrikulumak: beolaetxea@gmail.com.
DONEZTEBE. auto tailer batean me-
kanikari lanak egiteko langilea behar 
dute. ☎ 948 45 03 33.

LESAKA. Enpresa batek elektrizitatea 
eta mekanika dakien langile bat behar 
du. ☎ 948 62 53 95 (goizetan deitu).
BERA. Esperientzia duen estetizista 
behar dute. ☎ 948 630760
BERA. asteburuetan eta udan haurrak  
zaintzeko eskualdeko norbait behar 
dute. arduratsua, gaztea eta euskal-
duna. ☎ 677 35 72 56. 
Esperientzia duen administraria 
behar dute egun erdiz aritzeko. inte-
resatuek: beolaetxea@gmail.com.
MIARRITZE. Garbiketa enpresa ba-
tean garbiketan aritzeko jendea behar 
dute. Frantsesez ulertzen dutenak. 
astean 35 ordu lan egiteko, 03:00eta-
tik 13:30era, asteburuak barne. Gida-
baimena eta autoa izatea beharrez-
koak, baina lanerako autoa enpresak 
utziko du. ordua 10,02 euro. ☎ 0033 
685 53 21 90.

BERA. Frantses pixka bat dakien 
neska eta mutila behar dituzte sei 
hilabetez Larungo benta batean zer-
bitzari aritzeko. ☎607 56 60 22.
IGANTZI. irrisarri Landek denboraldi 
berrirako langileak aukeratuko ditu: 
sukaldaria, parrileroa, zerbitzaria, 
monitorea  eta harreragilea. Bidali 
currikuluma 'xorroxin' erreferentzia 
paratuz rrhh@irrisarriland.esera. Edo 
hurbildu irrisarri Landera, astelehe-
netan 10:00etatik 13:00etara.
ARIZKuN. Enpresa batek langileak 
behar ditu. ☎ 649 62 88 49.
BERA. churrut hotelean lan egiteko 
zerbitzaria eta harreragilea behar 
dituzte. Bidali curriculuma: info@
hotelchurrut.com.
IBARDIN. denda batean harakina 
behar dute. Esperientzia izatea ez da 
nahitaezkoa, ikas daiteke. Gida-bai-
mena izatea eta frantsesez jakitea 
kontuan hartuko dira. Egonkortasun 
ekonomikoa eskainiko da. harrema-
netarako: rrhh@ventabiok.com.
BAZTAN-BORTZIRIAK-XARETA. 
Pintura lanetan aritzeko langilea behar 
da. Esperientzia izatea baloratuko da. 
☎ (0033) 603 34 70 76 (momentuan 
hartzen ez badu, utzi mezua).
DANTXARINEA. maspormenos-en 
lanerako jendea behar dute. kirol 
artikulu eta arropa teknikoak saltzen 
dituzte: goi-mendikoak, lasterketeta- 
koak, kanpoko jardueretarako... cu-
rriculumak: info@maspormenos.net.
IBARDIN. sukaldari laguntzailea 
behar dute egunero lan egiteko. ☎629 
91 23 93.
IBARDIN. asteburuetan jatetxean lan 
egiteko zerbitzaria behar dute. ☎629 
91 23 93.
IBARDIN. mendiko jatetxean sukal-
dari laguntzailea behar dute, astebu-
ruetan eta jaiegunetan. curriculumak: 
info@mendikoibardin.com.
IBARDIN. Frantsesa dakien langilea 
behar dute asteburuetan eguerdiko 
zerbitzua egiteko. interesatuek idatzi: 
bentagorria@hotmail.com. 
LESAKA. koxkonta jatetxean zerbi-
tzari euskalduna behar dute. ☎608 
75 72 28.

mOTORRAK
saLGai
Hyundai Tucson 5p 1.6 131 cv 4x2 
klass nav salgai. Gasolina. 2016koa. 
5 urteko garantia (2021 arte). 17.500 
km inguru. nabigatzailea, Bluetooth, 
Wifi, ukipen-pantaila, atzerakako 
kamara… azterketa guztiak tailer 
ofizialean. ☎ 676 44 15 80 (aritz) 
deitu arratsaldez.

iragarkia jartzeko:

sail honetan IRAgARKIA jartze ko 10 € ordaindu behar da
ARgAZKIAREKIN jarri nahi izanez gero 12 €

iragarki bakoitzeko gEHIENEZ 25 HITZ onartuko dira

ttiPi-ttaPa aldizkariaren 2 zenbakitan eta 
Erran.Eus webgunean hilabete batez agertuko da 

ordainketak rural kutxako Es86 3008 0080 5607 0330 4329 kontuan

ttipi-ttapak ez du bere gain hartuko argitaratu diren iragarkien ondorioz 
sortu ahal diren operazio bidegabeen erantzukizunik

948 63 54 58 www.erran.eus

744 48 43 61 info@ttipi.eus

BEHI-AZIENDAK
Aretze gizenak: 
Idixkoak: €/kg kanal
• Extra 4,23
• 1.koa 4,10
• 2.koa 3,96

Urruxak: €/kg kanal
• Extra 4,34
• 1.koa 4,20
• 2.koa 4,06
Oharra: prezioak 180-220 kg kana-
lean pisatzen duten aretzeenak dira

Aretze ttikiak
• (15 egun ingurukoak).
Aretze mestizoak
• Urruxak 168,00
• Idixkoak 235,00
Aretze nabarrak
• Urruxak: 150,00
• Idixkoak 170,00

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

ARDI-AZIENDAK
Bildotsak
• 6-8 kilokoak: 6,10/6,70
• 8-10 kilokoak: 4,90/5,40

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 56 €
Zerri gizena 1,090 €
Zerramak 0,460€ kg/bizirik

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
(otsailaren 15etik 22ra bitarteko 
prezioak)

BaSErria

ZERBITZUAK
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VW California Beach furgoneta 
salgai. 2009koa. 156.000 kilometro. 
hagitz egoera onean. ☎ 617 23 93 
61.

ANImALIAK
Erosi
Antxu-ardien larruak erosiko ni-
tuzke, egoera onean daudenak, 
pinturarik gabe edo ahalik eta pin-
tura guttienarekin. ☎ 948 45 24 08 
(julio).

saLGai
5 urteko behi mestizoa, belga-li-
musina, bere aretzearekin salgai. 
☎ 627 71 96 43.

oParitzEko
3 hilabeteko zakurkume mestizo  
emea oparitzeko. ☎ 686 67 31 05.

dEnEtarik
Katakume bat nahi dugu. ☎ 695 
51 07 54.

DENETARIK
GaLdu-aurkituak
Zakurren mendiko GPS bat aur-
kitu dugu, mendian. ☎ 687 15 37 
59 / 617 74 44 91.
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• Ainhoa Sanz Sagaseta, 
Doneztebekoa, otsailaren 14an, 46 urte zituela. 

• Marie Dupuy, Sarakoa, otsailaren 14an, 92 urte zituela
• Francisco Goñi Ariztegi, 

Oizkoa, otsailaren 15ean, 80 urte zituela. 
• Maritxu Oskoz Sarratea, 

Doneztebekoa, otsailaren 16an, 91 urte zituela.
• Juan Cruz Iribarren Sukilbide, 

Azpilkuetakoa, otsailaren 17an, 82 urte zituela.
• Jose Urroz Ezkurra,  

Doneztebekoa, otsailaren 19an, 81 urte zituela.
• Juan Bautista Goñi Luziaga, 

Lekarozkoa, otsailaren 20an, 72 urte zituela. 
• Andresa Bikondoa Barrenetxe, 

Arizkungoa, otsailaren 22an, 90 urte zituela.
• Celia Etxeberria Iguzkiagirre, 

Igantzikoa, otsailaren 24an, 66 urte zituela.

HEriotzaK

oroiGarria

zurE BiLoBak

Maritxu
OSCOZ SARRATEA

zure bitartez ikasi dugu amatxi,
bihotzen solaserako nola
inoiz urrunik ez dagon.

Eta maiteak maiteekin direla
bakar-bakarrikan egon.

izan zarena izan zarelako
esker bana ta bidaia on.

donezteben, 2019ko otsailaren 16an

oroiGarria

zurE iLoBak

Celia
ETXEBERRIA IGUZKIAGIRRE

dena eman zenigulako
adiorik ez, 

geroarte baizik.

igantzin, 2019ko otsailaren 24an, 
66 urte zituela
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UrtEBEtEtzEaK

zorion itzazu lagunak eta senitartekoak, 
TTipi-TTaparen bitartez! Bi bide dituzu:

Internetez: http://erran.eus/zorionagurrak 
helbidean sartu zorion agurra.
Urtebetetze egunean bertan argitaratuko da 
webgunean eta ttipi-ttapa aldizkarian.

Bulegoan: Etor zaitez ttipi-ttaparen 
bulegora: Koskontako bidea, 7-1·31770 
lEsaKa.

Aunitz urtez!

otsailaren 27an Naiara mendiburu 
Andresenak 12 urte bete ditu. zorionak zure 
familiaren partetik! Berendu goxoa prestatu 
bertan egonen gara eta!! mila muxu eta 
besarkada potolo zuretako!

Iradi Arteaga Andresenak martxoaren 1ean 
3 urte beteko ditu. zorionak zure familiaren 
partetik!!!! muxuak eta besarkada potoloak 
zuretako.

aunitz urtez Aitor, Joxema, Joxhe eta Ainara! martxoaren 16an, 18an eta 28an urteak beteko 
dituzuenez, lankideak gosariaren esperoan dituzue! a, Ainara, zurea heldu den urtean bi aldiz 
ospatuko dugu!

• Xuban Oteiza Bengotxea, Narbartekoa, otsailaren 19an. 
• Xian Gonzalez Jorge, Lesakakoa, otsailaren 20an. 
• Lorea Irigoien Ballester, Lesakakoa, otsailaren 6an.
• Irati Itzayana Maceiras Txabarria, Lesakakoa, otsailaren 

21ean.

sortzEaK

Kontatu, kontatu!
Baduzu ospakizun edo ateraldiren baten berririk eta argazkia erakutsi nahi 
zenuke? zerbait ikusgarria aurkitu duzu eta horren berri ematea gustatuko 
litzaizuke? Edozein argazki erakutsi nahi duzula ere, kontaiguzu!

Posta elektronikoa edo Whatsapp 
Bidali mezua info@ttipi.eus helbidera edo Whatsappez 744 48 43 61 
zenbakira.

Ttipi-Ttaparen egoitzan
Etor zaitez TTipi-TTaparen bulegora: lEsaKa, Koskontako bidea, 07-1. 

KoNtatU KoNtUaK

Solaslagunak sagardotegian. Aitzineko urteetako ohiturari 
eutsiz, otsailaren 23an Donostiako, Irungo, Iruñerriko eta 
Hondarribiko mintzalagunekin sagardoterira joan ziren eskualdeko 
solaslagunak. Lesakan egin zuten hitzordua. Lehenbizi Lesakako 
karriketan barna ibili ziren eta eguerdian Linddurrenborda 
sagardotegian elkartu ziren. 85 lagun bildu ziren eta kontatu 
dutenez, «giro ezin hobea» izan zuten. «Bapo bazkaldu ondotik, 
musikarien laguntzarekin kantari ere ibili ziren». 

• Oumar Diawara eta Maud Pasquier, otsailaren 16an Saran.

EzKoNtzaK

arantzako Alazne 
Baleztena goñik  
7 urte beteko ditu 
martxoaren 14an. 
zorionak familia 
guziaren partetik, 
batez ere zure bi 
anaien partetik.

Aroa Larretxea de 
mateo beratarrak  
10 urte beteko ditu 
martxoaren 13an. 
aunitz urtez etxeko 
sorgintxoari. ongi 
pasa eguna eta 
muxu pottolo bat.

zorionak fermin zeruntako familiaren partetik 
eta besarkada haundi bat. 

Asier Telletxea 
Rekartek 7 urte 
beteko ditu mar- 
txoaren 26an. aunitz 
urtez txapeldun! 
Egun ona pasako 
dugu zurekin. muxu 
asko! zure familia.



62 ttipi-ttapa | 729 zk. | 2019-03-07



2019-03-07 | 729 zk. | ttipi-ttapa 63



64 ttipi-ttapa | 729 zk. | 2019-03-07




