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Ortziralean Doneztebeko feriak ospatuko dituzte; larunbatean Leitzan, azaroaren 20ean eta 21ean Lesakan eta 30ean Goizuetan.

IKASLEAK GREBARAKO PREST 
Indarra izan eta eman gure hezkuntzari lelopean ikasleei grebarako deia egin diete azaroaren 28rako. Hezkuntzaren 
eremuan ikasleek jasaten dituzten «zapalkuntzak» salatzeko eta euskal hezkuntza sistema propioa aldarrikatzeko
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«Ez dakit Irujo edo Aimar 
bezalakorik aterako den  
baina pilotari onak badira 
eta izanen dira»

Ttikitako ametsa egia bihurtuta, 
profesionaletara salto 
egin du Iker Salaberria 
Orbegozo goizuetarrak. 
Asperekin bi urtetarako 
kontratua sinatu du.  / 8
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«Pako hasi berotzen»

Bideoa grabatzen ari denak dio, «Pako, hasi berotzen, aterako 
zara!» eta pantailan ageri den gizona saltoka hasi da, besoak 
alde batera eta bertzera astintzen. Gizasemeak badu txapel 
berde bat buruan, eguzkitako antiojoak, militar txaketa, 
gerriko gorria, etxeko zapatilak... Ah! Eta benda batekin 
estalita du aurpegia, momien gisa. Berotzen ari den Pako, 
Francisco Franco diktado-
rea da. Donostiako Egia 
auzoan paseatu zuen 
gauez, pasa den urriaren 
24an,  maleta bat eskuan, 
desorientatuta, 40 urte eta 
gero, Erorien Bailaratik 
atera dute eta ez zekien 
nora joan. 

Noski, Franco hura umore handiko donostiar bat zen. Eta 
sasi diktadoreak Egiako auzoa poztu egin zuen eta irria 
eragin bideoa ikusi genuenoi. Umoreak sendatzen baitu 
zauri gaiztotuena ere. Hori bai, umorea beti, behetik goiti. 
Egitekotan, gure buruaz eta gu baino boteretsuagoa denaz 
egin irri, ez, behean dagoenaren kontura.  Bertze hori 
opresioa da. 

«BEHEAN 
DAGOENAREN 
KONTURA IRRIRIK 
EZ. OPRESIOA DA»

Pello Apezetxea eta bere liburuak
Etxalarri buruzko bertze bi liburu idatzi zituen duela hamar 
urte Pello Apezetxea Zubirik: Etxalarko etxeen izenak eta 
Etxalarren historiako zenbait jakingarri; azken hori 800. 
urtetik XX. mendera herriaren historiaren zati handi bat bil- 
duz. Jakin-nahia izan zen abiapuntua: «betitik interesatu zait 
eta bertzerik gabe, datuak koaderno batean biltzen nituen. 
Azken urteetan, ordea, zahartzen ari nintzela eta, datuak 
zokoan gelditu eta egunen batean norbaitek botako zituela-
-eta, eskura nuena jendeari eman behar niola pentsatu nuen». 
Gustura gelditu zen egindakoarekin, eta aldi berean, «lehena-
gokoa ezagutuz, gu eta gure gaurkoa ezagutzea garrantzitsua» 
dela azpimarratu zuen TTipi-TTapan egindako elkarrizketan. 

2009-11-12 · TTIPI-TTAPA · 506 zk.

Europako Gastroenterologia 
Elkartearen eskutik, 
Europako ikertzaile gazteei 
zuzendutako Rising Star 
Award Saria irabazi du 
Matxus Perugorria 
beratarrak. 

MATXUS 
PERUGORRIA
BERAKO IKERLARIA

Irantzu Etxebeste beratarra 
Laboral Kutxa Master Cupen 
hasi da. Urriaren 27an debut 
bikaina egin zuen eta bide 
beretik segitu zuen hilaren 
2an Beran egindako 
partidan. Biak irabazi zituen.

IRANTZU
ETXEBESTE
BERAKO PILOTARIA

NIRE TXANDA NABARMENTZEKOAK

ATZERA BEGIRA

Txoriak handik, txoriak hemendik

Uso ehiza-denboraldia bukatzear dago eta kexu dira 
ehiztariak: gero eta guttiago pasatzen direla gure mendietatik, 
itsas aldetik igarotzen direla, Landetan gelditzen direla artoa 
jaten… Ehiztari haina iritzi. Baina ez al dira ohartu? Maria 
Jesus garai bateko akordeoilari famatuak jakinarazi du, ez 
duela gehiago Pajaritos joko Benidormen. Horra hor arrazoia!

EZPALA

AITOR AROTZENA ALBIZU
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KOLABORAZIOAK

Prestatuak gaude gure gurasoen 
zaintzaileak izateko?

Maiz aditu izanen duzu ondoko erranera: Haur jaiotzen gara 
eta haur bihurtu. Segur aski txantxa moduan ere erabili izanen 
dugu behin baino gehiagotan, baino egiatan  bigarren haurtza-
roaren momentua iristen denean, bere kabuz baliatu ezin den 
pertsona gure aita edo ama denean, arazo latzarekin topo 
egiten dugu. Bizia eman digutenei, zahartzaroaren bidean 
laguntzea kosta egiten zaigu.

 Jaiotzen garenean haurrak gara, babesgabeak, ahulak, eta 
zahartzaroan, bizitzaren zikloa ixtera doanean haur izatera 
itzultzen gara. Gurasoen zahartzaroan, seme edo alaba garenok 
zainduak izatetik zaintzaile izatera pasa behar dugu, haurtza-
roan gure babesa izan zirenak orain gure babesa behar baitute. 

Eta ez gaude inolaz ere prestatuak, paper aldaketa hau 
onartzea bide luzea baita. Gure gurasoak hondatzen ikustea,  
heriotza gero eta hurbilago sentitzeak izutzen gaitu, haserra-
razten gaitu eta bizitza konplikatzen digu. Angustia honek 
gure bizitzaren bidaiak amaiera duela aitzinean jartzen digu 
eta eguneroko errealitatetik aterarazten gaitu. Heriotza 
biziaren partea da, bukaerak tristatzen gaitu eta oraindik 
gehiago, gure gurasoena baldin bada.

Gurasoak zaintzearekin beraien agurra prestatzen ari gara. 
Bizian zehar eman digu- 
tena, maitasunez itzultzea 
izan beharko luke garai 
honen helburua. Eginki-
zun hau egiteko modu 
aunitz daude, guraso eta 
seme-alaben arteko 
harreman adina modu. 

Seme-alaba hiperbabesleak izan gintezke, beraien ondoan 
gure bizitza hipotekatzera iritsi arte edo bertze muturreraino 
joanez, egoerari uko egin eta distantzia jar dezakegu geu eta 
gurasoen artean... Ez bata ez bertzea ez dira gomendagarriak, 
bi aldeak kaltegarriak  baitira zaintzailearentzat. Lehenengo 
kasuan askatasunik eta bizitza propiorik gabe gera baikintezke 
eta bigarren kasuan familiarekin harremanak hautsirik. 

Bertze behin, oreka da aukerarik hoberena, sanoena.  Oreka 
hau zehazteko moduak askotarikoak izan daitezke, hurbileko 
zahar-etxe batean bizitzea, etxea konpartitzea, bi etxetan 
bizitzea tartean elkartuz, kanpoko zaintza profesionala etxera 
ekartzea... Zaintza modu guzti hauek familia bakoitzaren egoe-
ra afektiboa, ekonomikoa eta laboralaren ondorioa dira eta 
ezin dugu erran bata bertzea baino hobea denik, are guttiago 
familiaren egoera ezagutu gaberik. Modua edozein izanda ere, 
hagitz garrantzitsua da hurbiletik eta maitasunez bide honetan 
akonpainamendua ematea eta jasotzea. Guraso eta seme-ala-
ben eremuak eta momentuak errespetatuz, goxotasunez muga 
eta betebehar argiak ezartzea beharrezkoa da.

Bertze puntu garrantzitsu bat aipatu gabe ez nuke bukatu 
nahi. Gurasoekin konpondu gabe ditugun kontuak bizirik 
dauden bitartean moldatu beharko genituzke. Heriotzak ez du 
deus argitzen. Ez ditzagun biharko utzi gaur moldatu ditzake-
gun arazoak.

GABI GOIA IPARRAGIRRE

«GURASO ETA SEME-
-ALABEN ARTEKO 
HARREMANEAN OREKA 
DA AUKERARIK ONENA»

XXI. mendeko urrea

Merkatuan arrakasta izaten ari dira sukaldeko robotak 
azkenaldian. Kuriositateak jota, horietako bati barrenak 
ateratzen ari ziren iaz bi gazte, bertan espero ez zuten pieza 
bat aurkitu zutenean. Mikrofono bat zen, baina aparatuak 
ez zeukan ahots bidez aginduak emateko mekanismorik.

Sukaldeko aparatuek, edo egunero gainean daramagun 
telefonoek, entzun egiten al gaituzte? Asko dira lagunekin 
elkarrizketa bat izan eta gero, mugikorrean gai horren 
inguruko publizitatea azaldu zaiela susmatu dutenak. 
Bestela ere, jakin badakigu gure interneteko arrastoa zein 
ederki jarraitzen duten publizitate pertsonalizatua erakus-
teko garaian. Zergatik ez dute ahotsaren teknologia erabili-
ko helburu horrekin, besteak beste?

Gure datuak nola erabiltzen dituzten erakusten duten 
adibide ugari daude. Google Maps erabili duena konturatu-
ko zen aplikazioak edozein errepidetako trafikoaren egoera 
erakusten digula denbora errealean. Edozein istripu gertatu 
dela, euriarengatik trafikoa moteldu dela, mapan gorriz 
agertzen zaigu errepidearen zati hori. Horretarako, noski, 
gure mugikorren kokapenaren informazioaz baliatzen dira, 
gure mugimenduak etengabe aztertuz.

Ez gara atzo jaioak, eta esango nuke dagoeneko gehienok 
jabetzen garela zein 
kontrolatuta gauden 
teknologia berrien mundu 
honetan. Baina benetan 
arduratzen al gaitu horrek? 
Ordainetan gero eta 
zerbitzu aurreratuagoak 
jasotzen ditugu. Gero eta 

bizimodu erosoagoa daukagu. Erosotasun horiek sakrifika-
tzeko prest al gaude? Zeren truke, zehazki?

Kontu honek hausnarketa hau egitera eramaten nau: 
erakunde pribatu solteek beren poltsikoak betetzeko 
erabiltzen gaituzte? Edo arazoa estrukturalagoa da, eta 
boterea duten gutxi horiek gizartea bide batetik edo bestetik 
eramatea dute helburu? Biak oso lotuta daude, erakunde 
pribatu horiek dirutza eskaintzen dien edozeini saltzen 
baitizkiete gure datuak. Eta, azkenean, ez dakigu datu 
horiek noren eskutaraino iristen diren, ez eta nola eta 
zertarako erabiltzen dituzten ere.

ZUHAITZ BELOKI LEITZA

«EROSOTASUNAK 
SAKRIFIKATZEKO 
PREST AL GAUDE? 
ZEREN TRUKE?»
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Aurkeztu zure burua.
Zubietako gazte musikari, 
euskaldun eta abenturazalea.  
Zein dira zure zaletasunak?
Musika jotzea eta aditzea eta 
atzerrira bidaiatzea. Surf egi-
tea ere gustuko dut.
Noiz hasi zinen musika ikasten? 
9-10 urterekin gitarra ikasten 
hasi nintzen. Bi urte eskas egin 
ondotik, alde batera utzi nuen. 
14 urte nituela, herritarrekin 
erromeria talde bat sortzeko   
baxua ikasten hasi nintzen eta 
horrekin segitzen dut. Hala 
ere, bitartean gitarra nire ka-
buz jotzen ere jarraitu dut.
14 urtetan hasi eta zenbait tal-
detan ibili zara...
Bai, herrian sortutako Aierrik 
taldean lauzpabost urte, As-
katu ska-rock taldean eta 

Oharkabe erromerian bina 
urte, Estu&Larrin gehixeago 
eta, azkenik, Azken Trena tal-
dean. Egun, azken horretan 
jotzen dut. 
Noiz eta nola sartu zinen Azken 
Trena taldean?
Ni sartu aurretik taldea baze-
goen, beste formatu batean. 
Talde akustikoa ziren eta al-
datzea erabaki zutenean sar-
tu ginen Mattin (bateria-jolea) 
eta biok. Eurek egin ziguten 
proposamena.   
Emanaldi asko izaten dituzue?
Diskoaren aitzakiapean Euskal 
Herrian barna emanaldi batzuk 
eman genituen...  Azken aldian, 
lasai samar gabiltza. Orain 
hilaren 30ean Zubietan  izanen 
dugun jaialdiari begira hasiak 
gara.  

Nondik sortu zen Piz&Lohi jaial-
dia egiteko ideia?
Rocka bizirik dagoela ikusa-
razteko eta hori indartzeko 
asmoz, eskualdeko talde batzuk 
elkartuta sortu zen. Gozatzea 
eta gozaraztea dugu helburu. 
Ikusiko dugu zer-nolako ha-
rrera duen... 
Zein da herrian jotzearen bere-
zitasuna?
Familia eta lagunak hurbil 
izatea beti da pozgarria, hemen 
rockzale gutxi dagoen arren. 

Zer da musika zuretzat?
Gozatzeko tresna izateaz gain, 
terapiarako bitarteko ere bada: 
lasaitzeko edo motibatzeko 
aukera ematen didana, zo-
riontsu egiten nauena. 
Zerk egiten zaitu zoriontsu?
Lagunek, familiak eta edozein 
bizipen onek. Adibidez, lagu-
nekin kontzertu on bat ikus-
teak. 
Amets bat?
Bi zaletasunak uztartuz, atze-
rrian musika-bira bat egitea. 

MANEX ORMAZABAL ZUBIETARRA

«Rocka bizirik dagoela 
erakusteko jaialdi bat 
antolatzen ari gara» 

11 GALDERA LABUR
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IRAKURLEAK MINTZO
Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze aldera, ez da komeni 1.900 karaktere edo 24 lerro baino gehiagoko 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

Etxe goxoa

IULEN LIZASO ALDALUR

Eusko Jaurlaritzak dekretu berri bat 
osatu du, konpontzeko beti daukaten 
zailtasuna, modulatu eta enkajatu ahal 
izateko gazteentzako eta 
adinekoentzako etxebizitzen puzzlearen 
piezak.

Konponbiderik gabeko arazoa da, 
inbertsioa alokairu sozialera ausardiaz 
bideratzen ez duten bitartean. Izan ere, 
ezinbestekoa bezain preziatua den 
ondasun sozial bat, espekulazio 
pribaturako objektu bilakatzen dute, 
bitxiak, akzioak... balira bezala.

Merkataritza perbertsio maila berean, 
gauza bera egiten dute ondasun publiko 
handienarekin, urarekin. Klimaren 
kontrolarekin batera, horiek izango dira 
XXI. mendeko bi gerrak. Hurrengoa, 
airearena? Ez dago tarterik egutegian 
horretarako... eta ez da hatsik geratuko, 
berri bat egiteko.

Ondo ekipatutako zaharren egoitzak 
dauzkagu, intimitate falta kenduta; izan 
ere, logela konpartitu behar dute, 
geratzen zaien bizitzaren denboraren 
erdian. Irabazi asmoko merkataritza-
irizpideen arabera pribatizatzen ari 
denez, lan gatazkak eragiten ditu, 
zerbitzuaren kalitatean eta prezioetan 
eragiten dutenak. Eta zaharren egoitzak, 
eskola eta ospitaleekin batera, ez 
lirateke sekula negozioak izan beharko.

Etxebizitzen puzzlearen komodina 
izan litezke, gutxiegi erabilitako 
etxebizitzak, bakarrik bizi diren 
adinekoenak, askotan irisgarritasun 
arazo handiak eta gehiegizko zarata 
dutenak.

Euskal medioetan oso isla txikia 
dauka, nahiz eta Europan aurreko 

mendearen erdialdetik den eraginkorra, 
eta 2000. urtetik estatuko lurraldeetan. 
Adineko pertsonen etxebizitza 
kolaboratibo eta autogestionatuak, 
zaharren egoitzen alternatiba onena 
dirudi, sedentarismo apatikoa eta 
bakardadeko bizitza saihesteko.

Cohousing senior delakoa, zerbitzu 
komunitarioekin eta 24 orduko 
erizaintza asistentziarekin, erabilera 
eskubidearekin da (ez alokairua eta ez 
erosketa); eta Danimarkan sortu zen, 
1960an. Hori sustatu eta, era berean, 
adineko pertsona horien etxebizitzekin 
hornitze hutsarekin, agintariek 
aurreztuko lukete lurra, sustatuko lukete 
enplegua, eta hobetuko lukete alokairu 
sozialaren eskaintza familia sortu nahi 
duten bikote gazteentzat.

Pertsona

ESTEBAN IRUSTA MALLEA

Hizkuntza guztiak izate biziak dira, eta 
ondorioz, etengabe aldatzen ari dira. 
Hitz askoren esanahia aldatzen joaten 
da denboraren poderioz. Horietako bat 
'pertsona' hitza da. Jatorriz, bai grekoz, 
baita latinez ere, aktoreek beren 
antzezlanetan erabiltzen zuten 
maskarari deitzen zioten. Maskara 
horren helburua ahotsa hobeto 
entzutea zen. Ez dago esan beharrik 
garai haietan ez zegoela gaurko 

mikrofono eta bestelako tresna 
teknikorik ahotsa ozenki entzuteko. 

Latinez oso garbi ageri da bere 
helburua: 'per sonare' erdaraz para 
sonar esan nahi duena. Haserako 
esanahi horrekin badauka nolabaiteko 
zerikusirik, gaur egun bai antzerkian 
baita zineman ere aktore eta antzezleek 
hezurmamitu behar duten paperarekin. 
Baina gehienbat, pertsona hitzak beste 
esangura hau dauka: giza mota 
banakoa bere ekintzen jabe dena.

Erromatarrentzat, adibidez, esklaboak 
ez ziren pertsonak, gizaki soilak baizik. 
Baina gizakia, gaur egun ere ez da guztiz 
desegin pertsona hitzak maskararekin 
izan zuen loturatik. Denok daramagu 
nolabaiteko mozorroa gure bizitzan. Bi 
mundutan bizi gara. Bat denen agerian 
dagoena, eta bestea, guztiz desberdina, 
gutako bakoitzak bere barrenean bizi 
duena. Publikoki ageri dena, oro har, 
askoz baikorragoa izaten da. Inork ez 
ditu bere arazoak azaldu nahi 
jendaurrean. Bere etxekoei edo 
sendagileari azalduko dizkie dauzkan 
arazo fisikoak; baina fisikoak ez diren 
beste arazo mota asko ez ditu agerian 
jarriko. Horiek bere barrenean geldituko 
dira, eta askotan, arazo fisikoak baino 
larriagoak izaten dira,eta tratamendu 
zailagoa izaten dute. 

Pertsonen intimitatea oso konplexua 
da eta arazo guztiei etengabe irtenbide 
bat aurkitu behar izaten zaie. Ez da 
zeregin samurra, eta bakoitzak uste 
duen konponbide onena aukeratzen 
du. Baina, beti ez da asmatzen eta 
arazoak konpondu beharrean zaildu 
egiten dira, eta une horietan 
garrantzitsua izaten da beste pertsona 
erantzule eta egoki bati azaltzea 
daukagun arazoa.

IRAKURLEAK MINTZO
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BOTA BERTSOA
HAIRA AIZPURUA IBARGARAI
BAZTAN-BIDASOKO XXXII. BERTSOPAPER 
LEHIAKETAN AIPAMENA (11-14 URTE)

Doinua: Egun berezi bat bazela gaur

Kolegioa fini zen eta 
kontent ginen bakantzetan 
bi gau pasatu behar nituen 
bertso eskolen topaketan. 
Burua lagun artean nuen 
ta ez etxeko lanetan... 
Nola pasa zen kontatuko dut 
ondoko bertso hauetan.  
 
Bertso eskolen topaketara 
gateko gogo handia 
banuen eta bideko nuen 
lagun bikain bat, egia. 
Atzean utzi herri, guraso 
ta etxeko ataria... 
Aitzinean zen topaketaren 
nire lehenengo aldia! 
 
Autobusaren zain hitzorduan 
pixka bat nintzen izitu, 
baina busean bilakatu zen 
orena zena minutu. 
Ni topaketan parte hartzeaz 
ez naiz sekula damutu, 
Iparraldeko bertsozaleak 
bainituen ezagutu. 

Orion zenez arrauna egin, 
gero bertsotan klasea, 
arratsaldean Xabier Sukia 
hark maite du mintzatzea, 
Egaña eta Onintzarekin 
bertso-afari luzea... 
Bertso eskola handi bihurtu 
genuen aterpetxea. 
 
Gaua kalakan pasa ondotik 
gosaltzeko logurea... 
Gero kantuan Jone ta Gurru 
ze bikote dotorea. 
Eta Benito Lertxundi ere 
ze nolako ohorea! 
Maiteago dut askoz kantari 
mintzatzen baino ordea! 
 
Ta finitzea ailegatu zen, 
hola izaten da dena... 
Autobusetik nire jaistea 
dut azken oroitzapena. 
Lagunak berriz ikusteko dut 
gaitzeko itxaropena... 
Lehen topaketa izan dut baina, 
ez da izanen azkena!

Bertso eskolen topaketa

Tunel bana eraikiko dute Almandozen eta Belaten

2025erako bi tunel eraiki nahi ditu Nafarroako Gobernuak: bat 
Belaten eta bertze Almandozen, bakoitza bi erreirekin. Halaxe 
jakinarazi zuen urri hondarrean Bernardo Ziriza Nafarroako 
Gobernuko Lurralde Kohesiorako kontseilariak. Legedira ego-
kitzeko eta segurtasuna handitzeko hartuko dituzte neurriak. 
Izan ere, kontseilariak oroitarazi duenez, joan den apirilaren 
29az geroztik, bi tunelek ez dute Europako araudia betetzen eta 
«arrisku handiko tunelak dira, aireztapen aldetik gabeziak di-
tuztelako eta larrialdietako irteerarik ez dutelako». Belateko 
tunelak 3,6 puntuko arrisku maila omen du eta Almandozkoak 
2,3 puntukoa; eta onartutako maila 1,5ekoa da. N-121-A erre-
pidean ere hainbat konponketa egiteko asmoa du Gobernuak. 
Hala nola, 2-1 errei-sistema ezarri nahi du.

JAKIN BEHARREKOAK

Nafarroa iparraldean airea gehien kutsatzen 
dutenen artean Leitzako paper-lantegia

Ecologistas en Accion taldeak airearen kutsaduraren inguruko 
ikerketa bat egin du urtarriletik irailera bitarteko datuak kontuan 
hartuz eta Leitzako Torraspapel Nafarroan konposatu organiko 
lurrunkor (KOL) gehien isurtzen duen lantegia dela adierazi du. 
Nafarroako Gobernuak atmosferaren kutsadura kontrolatzeko 
dituen bederatzi estazioetako datuak kontuan hartuz egin du 
ikerketa eta horren arabera, Nafarroan aurten ozono kontzentra- 
zioa «nabarmen» igo da, «batez ere Erriberan, eta neurri ttikia-
goan Nafarroa erdialdean eta mendialdean». Irailera bitarteko 
egunak kontuan hartuz, estazio guztietan OMEk aholkatutako 
gehienezko kutsadura gainditu dute. Bederatzi gailu horietako 
bat Leitzan dago eta Leitzakoaren kasuan, aurten 34 egunetan 
gainditu dute muga –25 egunekoa da urtean onartutako kopu-
rua–. Are larriagoak dira bertze hainbat tokitako datuak. Tutera- 
ko behategian, erraterako, 117 egunetan gainditu dute muga.

«Batez ere 3. mailatik aurrera, 
irakaskuntzaren formatua ikas-
le guztiak mahaian eserita ira-
kasleari begira jartzea da. Ez da 
aniztasuna kontuan hartzen (...) 
Badira irakasleak espazioak eta 
irakas-moduak berrantolatzen 
dituztenak ikasle guztiak iritsi 
daitezen informaziora, baina erabaki pertsonalak dira, sistema 
kontrako norabidean doa: adabakiak jartzen doa, eta adabakiek 
balio ez dutenean, gela egonkorretara bidaltzen dituzte ikasleak. 
Haur asko dira sistema horretatik kanpo geratzen direnak, horiek 
beste gela batera eraman eta kito, hori bazterketa da, ez inklusioa 
(....) Gela arruntean mantentzeko ikasleei eskatzen zaie: hitz egi- 
teko gaitasuna, geldi eta isilik egotekoa eta paper gainean lan 
egitekoa. Horietako batean huts egiten baduzu, gela egonkorrera 
zoaz. Lotsagarria da, sarri gakoa ez baita ikasleak ez duela barne-
ratzeko gaitasunik, baizik eta ohiko bideetatik ez duela barneratzen».

KATTALIN EZKERRA SOBRINO HEZITZAILE ELIZONDOARRA 
ARGIA. 2019.11.03

HEMEROTEKA
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G. PIKABEA GOIZUETA  
Urte borobila izaten ari da Iker 
Salaberria Orbegozorentzat 
(Goizueta, 1999). Haurra ze-
netik txapel mordoxka iraba-
zitakoa da pilotan. Zehatz 
esateko, 98 jantzi ditu guzti-
ra, eta horietatik ia hamar 
aurten eskuratu ditu. Hala 
ere, ez du txapel sortak egin 
urtea berezi 20 urteko gaz-
tearentzat; koxka bat gora 
egin eta profesionaletarako 
saltoa egin izanak baizik. 3-4 
urterekin attarekin pilotan 
hasi eta atta pilotako epaile 
izanda bere arrimuan frontoiz 
frontoi ibili zen mutilari «tti-
kitako ametsa» egia bihurtu 
zaio. Aspe pilota enpresarekin 
bi urtetarako kontratua sina-
tu du. Berriki egin du debuta, 
azaroaren 1ean Tolosan, eta 
ez nolanahi gainera. 13-22ko 
emaitzarekin partida irabaz-
teaz gain, bikain jokatu zuen 
goizuetarrak. Estreinako 
partida gaindituta, argi du 
zein izanen den hemendik 
aurrera bere helburua: «pix-
kanaka gora egin nahi dut eta 
ea urte asko egiten ditudan 
goian pilotan jokatzen». 
Nondik datorkizu pilotarako za-
letasuna? 
Ttikitatik afizio handia eduki 
dut. Haurra nintzela beti pi-
lotan aritzen nintzen eta jo-
katzen ez bazen, pilota poltsi-
koan ibiltzen nintzen, noiznahi 
aritzeko prest. Asko gustatzen 
zait eta ordu asko sartutakoa 
naiz; bai attarekin baita lagu-
nekin ere. 

Goizuetako Umore Ona pilota 
eskolan hasi eta handik Donez-
tebeko Erreka elkartera joan 
zinen... 

Bai, bederatzi edo hamar ur-
terekin, Errekara joan behar 
izan nuen. Goizuetan ez zegoen 
pilotan jokatzen zuen nire 

edadekorik eta pilotan segi-
tzeko Doneztebera joan nin-
tzen. Orain arte hantxe egon 
naiz, hamar bat urtez, baina 
Umore Onarekin beti oso ongi 
moldatu izan naiz. 
Atta izan duzu erakusle? 
Bai, hasiera-hasieratik, eta 
orain arte erabat berekin ibi-
li izan naiz. Goizuetako pilota 
eskolaz bera arduratzen da 
eta ttiki-ttikia nintzela bera-
rekin hasi nintzen. Geroztik 
frontoietara beti lagundu izan 
dit eta entrenamenduetara 
ere nirekin ibili izan da. Gai-
nera, orain dela urte batzuk 
arte profesionaletan epaile 
lanetan ibiltzen zen eta esku-
tik hartuta Labritera edo epai-
le lana egitea tokatzen zitzaion 
tokietara berekin joaten nin-
tzen; aldageletan pilotariekin 
hitz egiteko aukera izaten nuen 
eta gustura ibiltzen nintzen. 
Orain niri tokatuko zait hola 
ibiltzea. 
Ttikitako ametsa egia bihurtu da? 
Bai, bai. Nik uste pilotan ibil-
tzen garen guztion ametsa 
profesionaletara pasatzea dela. 
Gutti batzuk lortzen dugu eta 
niri aukera eman didatenez, 
ahalik eta gehien gozatu eta 
bide honetan dena eman nahi-
ko nuke.  
Zer du Goizuetak goi-mailako 
hainbeste pilotari ateratzeko? 
Herrian beti pilota izan da 
kirol nagusia. Futbolean ari-
tzeko baliabiderik ez dugu eta 
beti frontoian ibili izan gara, 
eta egia da pilotari asko atera 
direla hemendik: Aimar eta 
Asier Olaizola, Jon Apezetxea, 
Joxe Julian Salaberria... eta 
orain ni. Beti bada goizuetar 
pilotariren bat goi-mailan.
Asperekin profesionaletarako 
saltoa egin duzu. Nola hartu ze-
nuen berria? 
Abuztuan esan zidaten eta 
hasieran zur eta lur gelditu 
nintzen. Siestatik esnatu nin-
tzenean deiak eta Inaxio Erran-
donearen mezu bat ikusi ni-
tuen, deitzeko esanez. Aspe-
rekin debutatzeko aukera 
eskainiko zidatela esan zida-
nean, lehenbiziko bost egunak 
ezin sinetsiz pasatu nituen. 

«Goian mantentzea zaila 
izanen da baina ez naiz 
saiatu faltan geldituko»
IKER SALABERRIA ORBEGOZO GOIZUETAKO PILOTARIA

Haurra zenetik attaren arrimuan frontoiz frontoi ibili den pilotari gazteak profesionaletara 
saltoa egin du. Hilabete hasieran Tolosan egin zuen debuta, garaipen garbiarekin.

ELKARRIZKETA

«LAU ETA ERDIKOA 
IRABAZTEAK 
EGINEN LIDAKE 
ILUSIO HANDIENA»

«BETI BADA 
GOIZUETAR 
PILOTARIREN BAT 
GOI-MAILAN»

Pilotako bere ibilbidean txapelketa ugaritan parte hartu du. Argazkia 2015ekoa da.

Haurra zenetik txapel andana jantzi ditu Salaberriak. Argazkia 2009koa da.
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ELKARRIZKETA

Gerora, pixkanaka-pixkanaka 
mentalizatzen hasi nintzen. 
Egia esateko ilusioz eta oso 
kontentu nago.  
Baiko enpresarekin ere solasean 
ibili zinen... 
Bai, entrenatzen ibili nintzen, 
baina ekainean Arretxeri kon-
tratua berritzea erabaki zuten 
eta ez zidaten aukerarik eman. 
Hala ere, ez dut hori buruan. 
Beste aukera bat etorri zait eta 
oso gustura nago. 
Asperekin bi urterako kontratua 
sinatu duzu. Nolako urteak es-
pero dituzu? 
Pausoak emanez goraka egin 
nahi nuke eta ea goian urte 
asko egitea lortzen dudan. 
Pilotari guztion ametsa goian 
ahalik eta urte gehien egitea 
da, eta hori lortzeko asko en-
trenatzen dugu. Badakit zaila 
izanen dela, baina saiatu fal-
tagatik behintzat ez dadila izan.  
Urte berezia izan da aurtengoa. 
Txapel asko lortu dituzu... 
Bai, nik uste aurtengoa nire 
urterik onena izan dela. Kan-
txan asko disfrutatu dut eta 
fisikoki ere hobeki sentitu naiz. 
Emaitzak onak izan dira, bai-
na hori baino garrantzitsuagoa 
iruditzen zait aldiro ongi jo-
katzea eta gozatzea. 
Asperekin entrenatzen hasi za-
renetik nolakoa da zure asteroko 
martxa? 

Astelehen, asteazken eta os-
tiraletan alderdi fisikoa lantzen 
dugu Tolosako gimnasioan, 
eta astearte eta ostegunetan 
frontoian pilotan aritzen gara, 
gehienetan Tolosan, eta ba-
tzuetan Iruñean edo Idiaza-
balen. 
Alde handia sumatu duzu Aspe-
rekin entrenatzen duzunetik? 
Hasieran, abiadura eta erritmo 
biziagoa nabaritu nituen. Bai-
na aste hauetan nahiko ongi 
egokitu naiz, entrenamendu 
onak egiten ditugu eta ongi 
sentitzen naiz.
Pilotan, zure zein ezaugarri na-
barmenduko zenuke? 
Aurrelari errematatzailea nai-
zela esanen nuke. Agresiboa 
izatea gustatzen zait eta orain 
arte defentsan ere nahiko ongi 

ibili naiz. Ea hemendik aurre-
ra nola moldatzen garen.
Eta hobetzeko zer duzu? 
Botean eskuinarekin, gantxoa... 
Badut zer ikasia eta horretan 
ari gara Jon [Apezetxea] eta 
Jokinekin [Etxaniz]. Ea poli-
ki-poliki ikasten dugun.
Zergatik aurrelari? 
Ttikitatik aurrean ibili naiz. 
Aurreko jokoa gehiago gusta-
tzen zait eta dauzkadan ezau-
garriekin atzean ez nintzateke 
moldatuko.
Partidetan urduritasunak gain 
hartzen dizu? 
Ez naiz asko urduritzen den 
horietakoa. Urteekin kontro-
latzen ikasi dudan zerbait da.
Ikasten ere ari zara... 
Bai, Andoainen goi-mailako 
mekanizazio zikloa egiten ari 

naiz. Aitortu behar dut nire 
egunerokoan ikasketek baino 
garrantzi handiagoa duela 
orain pilotak. Hortik bizi naiz 
eta lehentasuna pilotak du. 
Hala ere, argi dut pilotan jo-
katuagatik ikasketak ezin di-
tudala alde batera utzi. Goi-
-mailakoa bukatuta, ikasten 
segituko dudala uste dut; 
beharbada irakasle ikasketak 
eginen ditut. 
Nolako etorkizuna ikusten diozu 
pilotari? 
Ona. Ez dakit Aimar eta Irujo 
bezalako pilotaririk aterako 
den, baina beti izanen dira 
pilotari onak. Gaur egun ere 
gazte asko dira onak: Altuna, 
Irribarria... Eta gehiago ere 
izanen dira.
Zein helburu dituzu pilotan? 
Hasierako helburua hobetzea 
izanen da, pausoak pixkana-
ka-pixkanaka gora eta aurre-
raka ematea eta finalen bat 
edo bestelako aukeraren bat 
tokatzen bazait ahalik eta 
gehien aprobetxatu nahiko 
nuke. 
Zein txapel janzteak eginen lizu-
ke ilusiorik handiena? 
Beti lau eta erdikoa gustatu 
izan zait. Afizionatuen mailan 
nahiko ongi moldatu naiz eta 
ilusio handia eginen lidake 
profesionaletan lau eta erdiko 
txapel bat janzteak. 

Motzean

Aurkeztu zure burua: pertsona arrunta, mendian ibiltzea 
eta lagunekin kalean ibiltzea gustatzen zaiona. 
Pilotari bat? Aimar Olaizola.
Noren aurka jokatuko zenuke? Altunaren aurka.
Pilota ez den beste kirol bat? Tenisa.
Pilotan jokatu aurretik maniarik baduzu? Partidetara 
beti galtzontzilo gorriak eramaten ditut.
Frontoi bat? Labrit.
Bizitzeko toki bat? Oraingoz, Goizueta.
Goizuetako tokirik gustukoena? Frontoia.

Iker Salaberriak profesionaletako ibilbidea ederki hasi zuen azaroaren 1ean. Rezustarekin bikotea osatuz, partida ederra jokatu zuen eta 13-22 irabazi zuten.
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G. PIKABEA
Indarra izan eta eman gure 
hezkuntzari lelopean grebara 
deitu dituzte ikasleak azaroa-
ren 28rako. Euskal Herriko 
ikasle mugimenduetako hain-
bat kidek egin dute deialdia, 
«espainiar eta frantziar estatuek 
inposatutako hezkuntza siste- 
men zanpaketak salatu eta 
euskal hezkuntza sistema buru- 
jabe bat sortu» nahi dutelako.

Bortzirietan 'Ikasleok Tinko!'
Eskualdeko gazte talde ugarik 
bat egin dute aldarriarekin, 
tartean, iaz lanean hasi eta 
ikasturte honetan sortu duten 
Berako institutuko Ikasleok 
Tinko! taldeak. «20 bat ikasle» 
direla eta «gogotsu eta indar-
tsu» ari direla kontatu digute 
Ekhiñe Zapiain Arlegik (Bera, 
2002) eta Beñat Iantzi Etxartek 
(Lesaka, 2000). Zapiainek aitor- 

tu digunez, «nazionalki anto-
latzeko beharra» ikusi zutela-
ko, «Euskal Herriko bertze 
txokoetako jendearekin» el-
karlanean hasi, eta «Gora ikas-
leon borroka dinamikaren 
baitan» greba deitu dute. «Hel-
burua Euskal Herriko ikasleria 
kontzientziatu eta jendartea-
ri ikasleok egungo hezkuntza 
sistema zanpatzailearekin ados 
ez gaudela eta horri aitzin egi-
teko antolatu garela erakustea 
da». Halaxe azaldu digu Iantzik.

Baztanen ere lanean
Baztanen, Lekarozko institu-
tuko ikasleek ere badute mu-

gimendua. Garazi Sarobe 
Sansiñenak (Elizondo, 2003) 
aitortu digunez, «joan den ur-
tean hasi ginen biltzen, baina 
taldea aurten egonkortu dugu 
eta 22 lagun gara». Sarobe be-
zala, Baztango ikasle mugi-
menduko kide den Markel Adin 
Bidegainek (Arizkun, 2004) 
erran digunez, «desadostasu-
nak aldarrikatzeko eta aldarri-
katu nahi duguna erakusteko» 
egin dute grebarako deia.  

Leitzan ere grebarako prest
Leitzan iaz sortu zuten ikasle 
taldea, Xabat Illarregi Marzo-
lek (Leitza, 2001) kontatu digu- 

nez, «gaiari buruz hausnartze-
ko eta mugitzen hasteko». 
Geroztik bai «lokalki» eta ekai-
naz geroztik baita Euskal He-
rriko bertze ikastetxeekin ere 
lanean ari dira.  Joana Sagasti- 
beltza Zabaletak (Leitza, 2004) 
Leitzan bost lagun biltzen 
direla adierazi digu eta «ikas-
leok ditugun problematikei 
eta zapalkuntzei aurre egiteko» 
bat egin dutela Euskal Herri 
mailako mugimenduarekin. 
Illarregirentzat «garrantzitsua 
da ikasleen artean zapaltzen 
gaituen eta gure nahiak muga- 
tzen dituen hezkuntza sistema 
honen inguruan kontzientzia 
piztea, baita kritika egitea ere, 
aldaketarako modu bat baita». 

Ikasleen egoera «txarra» 
Ikasleen egoerak ezinegona 
sortzen die sei gazteei. Adin 
eta Sagastibeltzarentzat, egoe-
ra hori «txarra» da, leitzarraren 
ustez, «zapalkuntza asko di-
tugulako» eta arizkundarraren 
arabera, «zenbakitzat hartzen 
gaituen hezkuntza bat inposa- 
tzen digutelako». Saroberi ere 

Argazkian ageri diren gazteek joan den urriaren 12an egin zuten azaroaren 28rako ikasle grebarako deialdia. UTZITAKO ARGAZKIA

Ikasgelak hustu eta 
karrikak hartzeko prest
Egungo hezkuntza sistemaren «zanpaketak» salatu eta euskal hezkuntza sistema propio bat 
aldarrikatzeko ikasleak grebara deitu dituzte azaroaren 28rako. Euskal Herriko ikasle 
mugimenduetako hainbat kidek, tartean eskualdeko gazte ugarik, egin dute deialdia.

ERREPORTAJEA

«GREBA HAU 
OINARRIZKO 
URRATSA DA»
GARAZI SAROBE SANSIÑENA, ELIZONDO

«IKASLEOK 
ZAPALKUNTZA 
ASKO DITUGU»
JOANA SAGASTIBELTZA ZABALETA, LEITZA

«SISTEMA 
ZANPATZAILEAREKIN 
EZ GAUDE ADOS»
BEÑAT IANTZI ETXARTE, LESAKA
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ERREPORTAJEA

«ikasleak zenbaki hutsak» iru-
ditzen zaizkio, «ikasketetan 
dugun gaitasunagatik bereiz-
ten gaituzte onak eta txarrak 
garen; kalifikazioetan hartzen 
dugun nota bertzerik ez gara».  

Zapiainek, berriz, «espainiar 
zein frantziar hezkuntza sis-
temen aldetik, ikasle euskal-
dunak zanpatuak» ikusten ditu 
eta Iantzik «bi estatu horiek 
gure herria hainbat aspektutan 
zanpatzen» dutela dio: «eta 
hezkuntzak berebiziko garran-
tzia du zanpaketa horretan». 

Ikasle mugimenduak «garai 
hobeak izan dituela» uste badu 
ere, «injustiziei aitzin egiteko 
antolatzen den ikasleria» ba-
dela oroitarazi du lesakarrak. 
Bere hitzetan, «gehiengo za-
bala egungo hezkuntza siste-
marekin ez dago ados». Illa-
rregi eta Zapiainek ikasleak 
«deseroso» sumatzen dituzte;  
«beharturik gaudelako gure 
maila azterketa bateko notara 
mugatzera, beharturik azter-
keta erabakigarri bat egitera 
ikasketekin jarraitzeko, behar-
turik ezarritako aurpegi bate-
tik historia ikastera, behartu-
rik diru kantitate jakin bat 
gastatzera ikasteko materiala 
edukitzeko...», dio leitzarrak.

Kezka bai, baina mugimen-
du gutti. «Batzuei oraindik 
antolatzeko pausoa ematea 
falta zaiela» azaldu du berata-
rrak eta lesakarraren ustez, 
«ikasleak ez dira aitzin egiteko 
antolatzen eta egitekotan in-
dibidualki egiten dute». Argi 
du horren «erruduna sistema» 
dela: «sistemak balore indibi-
dualistetan hezten gaitu, es-
perientziak erakutsi baitio 
ikasleria banatuta baino arris-
kutsuagoa dela antolatuta».

Hezkuntza sistemarekin haserre
Hezkuntza sistemarekin ere 
kritiko dira. Adinen hitzetan, 
«zanpatzailea» da eta Zapiai-

nentzat «sistema kapitalista 
heteropatriarkatuari mesede 
egiten dion eredua da». Iantzik, 
berriz, «momentuko gobernuak 
aukeratutako balioen baitan 
hezten gaituen sistema» dela 
nabarmendu du eta  Illarregik 
hezkuntza sistemak ikaslea 
«sumiso izatea» nahi duela 
uste du, «ahoa itxi eta iritzi 
kritikorik ez edukitzera bul-
tzatzen baitute». Saroberen 
hitzetan, sistemaren helburua 
«makinak sortzea» da: «ikastea 
ez da kontutan hartzen, nota 
ona ateratzea baizik». 

Mugitzeko deia
Grebarekin bat egin duten 
eskualdeko sei ikasle dira Za-
piain, Sarobe, Iantzi, Illarregi, 
Adin eta Sagastibeltza eta «in-
justizia, zanpaketa eta proble-

matikei aitzin egiteko», gaine-
rako ikasleek azaroaren 28an 
euren bidea hartzea nahi dute. 
«Frantzia eta Espainiatik eza-
rritako sistema hau aldatu 
beharra dago, eta horretarako 
ikasleak mugitzea besterik ez 
da geratzen», aipatu digu Illa-
rregik. 

«Jendea grebara batuz eta 
ikasleak antolatuz, gure eredua 
lortzea posible dela» sinetsita 
dago Zapiain, «agian ez epe 
laburrean, baina bai gerora». 
Bide horretan, Sarobek argi du 
greba «oinarrizko urratsa» iza-
nen dela, «ikasleak mugitzen 
ari garela eta hezkuntza siste-
ma zanpatzaile honen aurka 
gure aldarriak erakutsiko ditu- 
gula ikusarazteko». Hortik ai- 
tzinera, «antolakuntza egon-
kortuta, lanean segituko»  

dutela onartu digu Adinek. 
Ilarregiri ere ez zaio iruditzen 
«horrelako zerbaitek greba 
hutsean geratu behar duenik. 
Grebak jendea pizteko eta hor 
gaudela jakinarazteko balio 
du, eta hortik aurrera hasten 
da helburu bat lortzeko bidea». 
Sarobek «hurrengo pausoak 
antolakunde propioa sortzea 
eta poliki-poliki lanean segitzea 
izanen direla» gaineratu du. 

Egunari begira, inguruan 
grebak erantzun «ona» izatea 
espero dute, nahiz eta mobi-
lizazioetan parte hartzea «zai-
lagoa» izanen dela dioten. 
Iantzi «ziur» dago «ikasleen 
%99ak grebarekin bat eginen 
duela, %100a ez errateagatik», 
baina aldi berean «ziur» dago 
«greba eginen dugun ikasle 
guztiak ez garela Hego Euskal 
Herriko hiriburuetan antola-
tuko diren mobilizazioetara 
agertuko, eta batzuk greba 
klasea galtzeko eginen dutela». 
Garbi utzi nahi izan du greba 
«borrokarako tresna» dela, «eta 
ez klasea galtzeko zerbait».

Beñat Iantzi Etxarte lesakarra.

Ekhiñe Zapiain Arlegi beratarra.

Garazi Sarobe Sansiñena elizondoarra.

Markel Adin Bidegain arizkundarra.

Joana Sagastibeltza Zabaleta leitzarra.

Xabat Illarregi Marzol leitzarra.

«IKASLEAK 
KONTZIENTZIATZEA 
GARRANTZISUA DA»
XABAT ILLARREGI MARZOL, LEITZA

«GREBAREN 
ONDOTIK LANEAN 
SEGITUKO DUGU»
MARKEL ADIN BIDEGAIN, ARIZKUN

«ANTOLATUZ GERO 
POSIBLE DA EREDU 
PROPIOA LORTZEA» 
EKHIÑE ZAPIAIN ARLEGI, BERA
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TTIPI-TTAPA
Gure Txokoak hogeita hamahi-
rugarren aldiz antolatutako 
Lurraren Eguna arrakastatsua 
izan zen urriaren 27an eta ehun 
eskulangile ingururen eta 40 
elikadura produktuen postu 
hedatu zituzten Altzate karri-
kan, Altzateko Plazan eta bes-
ta egun honetan gero eta pro-
tagonismo handiagoa hartzen 
ari den Illekuetako zubiko 
bertze aldean ere, Merkatuko 
Plazan. 33. gazta lehiaketako 
eta 22. sagardo lehiaketako 
epaimahaiak ere lanean aritu 
ziren, azken hauek Karnese-
nean. 

Gazta lehiaketan zazpi ale 
aurkeztu zituzten eta horien 
artean, Garmendiko Bordako 
Sokorro Almandozek aurkez-
tutakoak irabazi zuen 300 
euroko lehen saria eta iaz ira-
bazle suertatu zen Berako 

Pimitxeneko Eider Pikabeak 
eraman zuen 200 euroko bi-
garren saria.

Sagardo lehiaketara, berriz, 
hamasei botil sagardo aurkez-
tu zituzten eta horien artean, 
Berako Maleteneko Alejandro 
Altzugurunenak lortu zuen 
200 euroko lehen saria; biga-
rrena, 100 euro, iaz irabazle 
suertatutako Lesakako Enda-
ra auzoko Aialde baserriko 
Alberto Otxotekok eskuratu 
zuen. Josu Iratzoki beratarra 
izan zen hirugarren.

Egun osoan, besta giroa bi-
zitu zen Beran, musika eta 
dantza lagun. Ikastetxeetako 
ikasleek ere, bere produktuak 
eta zozketak salgai paratu zi-
tuzten, baita kantuak eskaini 
ere, gehienek ikas-bidaiak 
ordaintzeko. Lurraren Egune-
ko lantaldeak taloak prestatu 
zituen egun osoan. Arratsal-

dean, bertsolariek girotutako 
sari banaketaz gain, muxikoak 
dantzatzeko aukera ere izan 
zen, Kuxkuxtu txarangarekin.

Erakusketa Labiaga 
ikastolako areto berrituan
Urtetan Rosa eta Totono Erran-
doneak paratu izan duten 
argazki erakusketari txanda 
hartuz, Lurraren Egunaren 
bezperan ireki zen Labiagako 
aretoan Aitziber Orkolagaren  
Plaketak erakusketa. Egun 
berean egin zen areto berritu 
honen inaugurazio ofiziala 
eta ikasturte osoan, erakus-
ketak hartuko ditu larunbat 
eta igandetan. Plaketak era-
kusketa abenduaren 29ra bi-

tarte bisita daiteke, larunbat 
eta igandetan, 16:00etatik 
20:00etara.

Barazkiopil lehiaketa
Hamahirugarren barazkiopil 
lehiaketa ere egin zen bezpe-
ran. Zazpi kuadrilla artean, 
Oihan Pikabeak, Iciar Pater-
nainek, Leire Inzak eta Amaia 
Bikuñak osatutako Zinaurriak 
I taldeak irabazi zuen lehen 
saria, 200 euro, oroigarria eta 
bi kaja ardo; bigarren izan 
ziren Izen Gabekoak taldekoak, 
Irene Matxiarena, Itxaso Iri-
goien eta Garbiñe Iguaranek 
osatutako hirukotea, eta kaja 
bat ardo lortu zuten. Nabo 
Taldea izan zen hirugarren. 

Garmendiko borda 
eta Maletenea 
irabazle aurten
Gasna eta sagardo lehiaketak irabazi zituzten urriaren 27ko 
Lurraren Egunaren 33. edizioan

BERA

Barazki ederrak ikusteko aukera izan zen Merkatuko Plazan. AITOR AROTZENA
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BERA

Isidoro Fagoaga Udal Musika 
Eskolak antolatuta, Santa Ze-
zilia musikarien eguneko 
kontzertua eskainiko dute 
azaroaren 18an, astelehenean 
18:00etan Musika Eskolako 
areto-nagusian. Ikasleek ira-
kasleen laguntzarekin eskai-
niko duten emanaldiaren 
ondotik, joan den ikasturtean 
solfeoko bigarren maila bu-
katu zuten ikasleei diplomak 
emanen dizkiete. 

Santa Zezilia eguneko 
kontzertua Musika 
Eskolan hilaren 18an

Berako XXI. Kafe Antzerki Zi-
kloa igandean abiatu zen Ka-
takun, Tabernaria antzezla-
narekin. Azaroaren 17an, 
igandean, 18:00etan, Bidaxkan 
Manifestu bat eskainiko du 
Beheko Larraine taldeak. Bu-
katzeko, azaroaren 24an, igan-
dean, 18:00etan, Goxune ka-
fetegian, Bakean dagoenari 
bakean utzi eskainiko dute 
Idoia Torregaraik eta Mirari 
Martiarenak.

Kafe-Antzerki 
Zikloko azken bi 
emanaldiak

TTIPI-TTAPA
Urtero-urtero, Europa osoko 
sei-zortzi ikerlari kliniko gaz-
te bereizten ditu United Eu-
ropean Gastroenterology 
(UEG) elkarteko zuzendaritza 
batzordeak, Rising Star sariak 
emateko. 2019ko edizioan, 
sarituetako bat Matxus Peru-
gorria Montiel beratarra izan 
da, Biodonostia Osasun Iker-
keta Institutuko Ramon y Ca-
jal ikerlaria. Urriaren 23an jaso 
du saria Bartzelonan.

Matxus Perugorria Biodo-
nostia OIIko gibeleko eritasu-
nen taldean dago, eritasun 
hepatiko eta gastrointestina-
len atalean. Gibeleko gaixo-
tasun kronikoaren, fibrosiaren 
eta zirrosi hepatikoaren za-
balkundean eta gibeleko tu-
more primarioen garapenean 
parte hartzen duten mekanis-
mo molekular eta zelularren 
ikerketan esperientzia handia 
eta nazioarteko aitorpena 
dauka herriko ikerlariak.

Rising Star sariek 40 urte 
baino guttiagoko Europa oso-
ko profesional gazteen kalita-
teko ikerketen ibilbidea na-
barmentzen dute, gastroen-

terologia arloan nazioartean 
eragina duten ikerketak, alegia. 

Biologia eta Biokimika ikas-
ketak egin ondotik, gibeleko 
gaitz kronikoen in gu ruan 
doktore tza egin zuen Matxus 
Perugorriak. Ingalaterrara joan 
zen eta hiru urtez han ibili zen 
Fi bro si He pa ti koan sa kontzen. 
Duela bortz urte Eus  kal He rrira 
itzuli zen Iker bas que Fun da-
zioak nazioartean dauden 
ikertzaile gazteak erakartzeko 
egindako deial dia ri esker eta 
geroztik Donostian ari da.

Europako sari 
handia lortu du 
Matxus Perugorriak
Europako Gastroenterologia Elkarteak emandako Rising Star 
Award Saria eskuratu du herriko ikerlariak

Matxus Perugorria ikerlaria.

Bederatzi orduz emakumeak pilotan
Lau eta erdiko Laboral Kutxa Emakume Master Cup 
txapelketako hirugarren kanporaketak emakumezkoen pilota 
onenaren bederatzi ordu eskaini zituen azaroaren 2an 
Eztegara pilotalekuan. Guztira 15 partida jokatu zituzten, 
tartean, Irantzu Etxebeste herritarrak Nagore Aramendi 
serie-buruari 18-13 irabazitakoa. Publikoak, Goldatz 
emakume taldearen bi pankarta eta guzti (Jo pilota neskak, 
paretak bota arte! eta Emakumeok ahaltsu, aupa Irantzu! 
zioten), herriko pilotaria bultzatu zuen.

UTZITAKOA
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LESAKA

AITOR AROTZENA
Transformados Zalain lante-
gian lan-istripu larria gertatu 
zen urriaren 24an eta zauri-
tutako langile saldiastarra 
Donostiako Ospiralera eraman 
zuten Zainketa Intentsiboko 
anbulantzia batean.

Istripua artatzera Elizondo-
ko komisariako foruzainak 
bertaratu ziren. Handik guti-
ra Berako Osasun Etxeko me-
diku-erizainak bertaratu ziren 
artatze lanetan laguntzera eta 
berehala anbulantzia Donos-
tiako Ospitalera abiatu zen.

Langileen Batzordetik adie-
razi dutenez, «zaurituaren 
bilakaera baikorra baldin bada 
ere, bizi guzirako ondorio la-
rriak izaten ahal ditu». Hori 
horrela, lankide eta komiteko 
kideek «elkartasuna eta babe-
sa» adierazi nahi dizkiote bai 
berari baita bere senideei ere.

Komitearen ezohiko batza-
rraren ondotik, txanda guz-
tietan batzarrak eta elkarre-
taratze bat egin zuten, Lan 
istripu gehiagorik ez lelopean. 
Komiteko kideen arabera, 
«arrisku prebentzioaren arloak 
lehentasuna behar luke eta 
hor  izugarrizko hutsunea dago. 
Horren adierazle garbia gure 
lantegian gertatzen diren is-
tripu larri kopurua». Hori ho-
rrela, «ATS duen botikinaren 
zerbitzua berreskuratzea» 
garrantzitsua delakoan daude.

Zalaingo lantegiko 
botikinean erizaina 
izatea eskatu dute
Urriaren 24an istripu larria izan zuen Saldiasko langile batek 
eta zerbitzu hori berreskuratu behar dela uste du komiteak

'Arnasa gara' egitasmoaren aurkezpena

San Fermin Elkarteak omenduak

85 urte (Carlos Pellejero) eta Urrezko Ezteiak (Juan Irazoki-
MªAngeles Zozaia, Evaristo Otxoteko-Mari Jose Portu, Juan 
Fernandez-Maripaz Maritxalar, Pakito Portu-Mª Jose 
Telletxea eta Manolo Arozena-Dolores Albizu) ospatzen 
dituzten bazkideak omendu zituen San Fermin elkarteak.

AITOR AROTZENA 

Euskararen arnasguneetako herritarrek euskararen 
ongizatean duten garrantziaz jabetzeko Arnasa gara kanpaina 
aurkeztu zuten urriaren 26an Harriondoan. Horren barnean 
ekoitzi duten Kartzela serie digitaleko aktoreak ere izan ziren 
ekitaldian, tartean Juanen Saralegi herritarra.

UTZITAKO ARGAZKIA

Azaroko lehen asteburuan 
Jardunaldi Feministak egin 
ondotik, hilaren 6an egin zu-
ten Arranon Lesakako Ema-
kume Taldearen aurkezpena.  
Azaroaren 25eko Emakumeen-
ganako Indarkeriaren Aurka-
ko Egunerako ekitaldiak an-
tolatzen ari dira.

Lesakako Emakume 
Taldearen 
aurkezpena 

Musika Eskolak kontzertua 
eskainiko du azaroaren 20an, 
asteazkenean 18:00etan Ha-
rriondoa Kultur Etxean. Feria 
bezperako Merkatu Eguna 
musikaz ongi hornitua egonen 
da, ordu berean hasita triki-
tixa taldea ibiliko baita karri-
kaz karrika. 

Musika Eskolak 
kontzertua emanen 
du azaroaren 20an

Elkarretaratzea egin zuten langieek.



Zure jatetxeko
diseinuarekin menuak, 
kartak, mahai-oihalak, 

musuzapiak,
baso-azpikoak, etab. 

pertsonalizatzen ditugu

kulturkari.com
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Feriak maite dituenak izanen du asetzeko aukera azaroan; astero 
azokaren bat izanen baita eskualdean. Azaroaren 21ean, ortzegunarekin, 
Lesakan izanen dute hitzordua. Goizean artisau eta azienda azokak 

hartuko ditu plaza bazterrak. Eguerdira arte, Baztango Gaiteroak karrikaz 
karrika ibiliko dira. 11:00etan herri-kirol erakustaldia izanen dute, plazan. 
Ondotik, Lizaso eta Soto bertsolariak igoko dira oholtzara. Azienda lehiaketako 
sariak banatuta, mahaiaren bueltan bilduko dira herritarrak. 17:00etan pilota 
partidak izanen dira pilotalekuan. Pala egokituan, Lizaso eta Lasa, Navaridas 
eta Matarratzen aurka ariko dira. Lau eta erdian, berriz, Olaizola eta Beroiz 
Elizalde eta Martinezen aurka. Eguna akitzeko muxikoak izanen dituzte Jeiki 
Hadi taldearen eskutik. Egun handia ortzegunean izanagatik, bezperan ere 
izanen da mugimendurik: herriko historiari buruz zertxobait ikasi, sabela bete 
eta sukaldaritzarako dituzten dohaiak agerian uzteko aukera izanen dute. 

LESAKAKO
FERIAK

2019 / azaroak 20-21

Feria giroak aurrea  
hartuko dio asteburuari



eus

Mendialdeko Albisteak
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Saltsero hitza darabilte aho-
tan Zubiriaz solas egiten du-
ten gehienek eta aitortu digu: 

«gustatzen zait ahal dudan neurrian 
laguntzea». Zer erranik ez aziendak 
tartean badira: «ttikitatik etxean ikusi 
dudan zerbait izan da. Aitak betidanik 
lanerako zaldiak izan ditu». 

Gazte-gaztetatik hortan ibili izan 
dela aipatu digu: «eskua banuen eta 
patata edo arto tartean errelduak egin 
behar zirenean, ni jartzen ninduten 
zaldiarekin aitzinean eta aita eta bi-
zilaguna makinarekin aritzen ziren 
gibeletik». Baina lana soilik ez, goza-
mena ere eman die zaldiek: «montu-
razko zaldia dut orain. Terrenorik ez 
dut, baina bati eta bertzeari eskatuz, 
bizia bilatuz, lortu dut nire zaldia iza-
tea. Eta egia erran,  hagitz gustura ibil-
tzen naiz».  

Apustua
Ibili eta ez edonola, uda partean ze-
rerrana eman zuten Zubiriak eta bere 
zaldiak: «zaldia nahiko txukun ibil-
tzen zela ikusten nuen eta duela urte 
batzuk zaldi baten eta lasterkari baten 
artean egin zuten apustua errepika-
tzeko inguruan zirikan aritu nintzen. 
Baten kontra beharrean bi pertsonen 
kontra aritu nahi nuen nik». 

Larunbat eguerdi batean, kafe 
baten bueltan, lotu zuten apustua: 
«Saralegiri bota nion erronka. Las-
terka ongi ibiltzen da bera eta ingu-
rukoak ere tartean sartu eta animatu 
egin zen». Bikotea topatu eta zaldia, 
bi lasterkariren aurka aritu zen az-
kenean: «zaldiak irabazi zuen, bai-
na larri. Polita izan zen, aunitzetan 
jendea ekartzeko zer egin pentsatzen 
aritzen zara eta hori gauza aunitzik 
gabe egin eta jende aunitz bildu zen». 
Anekdota ttiki bat ere kontatu digu: 
«Bera aldera, erdi gordean, zaldia-
rekin entrenatzera joan eta Saralegi 

Jose Angel ZUBIRIA LEIZA

«Etorkizunean aziendak 
izatekotan elkarlanean 
aritzea ezinbertzekoa 
izanen da»

LESAKAKO FERIAK · 2019

familia osoarekin egin nuen topo!», 
gordean ibili nahi eta behar ez zuenak 
ikusi azkenean».

Ferien antolaketa
Azienda kontuak goiti eta beheiti ibili-
ta, feria ezin aipatu gabe utzi. Antola-
keta lanetan ibili da azken aldian: «bi-
lerak egin ditugu eta baserritarrekin 
zer azienda jaitsi behar den solastatu 
eta aitzineko urtetik zer hobetu behar 

«Lesakan bada azienda 
duen gazte kuadrilla 

dezentea. Ez dakit 
nondik heldu den 
horrelako afizioa»
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den ikusi dugu». Antolaketa hori ai-
tzinetik eginda, feria eguneko lanak 
erraztu nahi dituzte: «zenbat azienda 
heldu den jakinda, ongi banatu eta 
eta horrela aziendak zuzenean bere 
lekura joanen dira». Lehiaketan ere 
moldaketa ttiki bat egin dute: «Ardien 
presentzia indartzeko bortz ardi eta 
ahariarekin lotea osatzeko eskatu die-
gu baserritarrei. Salmentarako txoko 
bat jartzea ere pentsatzen ari gara». 
Feria egunez aldatzea ere urtero 
mahai gainean jartzen duten kontua 
omen da: «feria asteburura pasatzea 
burutan izan dugu aunitzetan, baina 
momentuz bere horretan utzi dugu».

Feriak biziz
Goizean goizik hasten du feria egu-
na: «aitzineko egunean hasten gara 
aziendak mendian biltzen eta feria 
egunean baserritarrei aziendak jais-
ten laguntzen diet. Astia baldin ba-
dut, hortxe nago laguntzeko». Seiak 
alderako lanean hasi eta, «kakaz oratu 
alde guztietatik, ezin kargatuz ibilita 
ostikadaren bat jaso...» irrika labur-
bildu digu egitekoa, «gero, herrira ai-
legatzen garelarik aziendak lotu eta 
gosaltzera joaten gara». Sari-bana-
keta ikusi ondotik, «aziendak baserri 
eta belar-soroetara eramaten ditugu. 
Luze egiten da, aziendak utzi orduko 
16:00 izaten dira. Gero etxera joan du-
txa bat hartu bixi-bixi eta bazkaltzera 
joaten gara. Egun hagitz polita da gu-
retzat».

Feria indartsu
Azienda feria indartsu dagoela dio, 
«aspaldiko urtetan azienda dezen-
te ekartzen da feriara. Bertze urte 
batzuetan parte hartu izan ez duen 
jendea ere animatu da aurten». Alde 
horretatik, gazteen artean piztua den 
interesa azpimarratu nahi izan du: 
«Lesakan bada azienda duen gazte 
kuadrilla dezentea. Monturako zal-
diak, behiak, betizuak... Ez dakit non-
dik heldu den horrelako afizioa».

Horrek etorkizuna izan dezan, «el-
karlana» funtsezkoa izanen dela uste 
du eta eman dute pausoa: «whatsapp 
taldea egin dugu eta hasi gara bilerak 
egiten. Zer mendi garbitu behar den 
traktoreekin, zein erre... denon artean 
erabakitzen dugu. Duela gutti, erra-
terako, auzolan bat egin dugu Artiku-
tzako mugako zerrakura berritzeko». 
Egunerokoan ere hagitz ongi heldu 
zaie hartu-emana izatea:  «aziendaren 
bat behar ez den tokian ikusten badu-
gu taldean idazten dugu. Ezagutzen 
ditugu baten eta bertzearen aziendak 
eta horrek erraztu egiten ditu gauza 
guztiak».  

Giroa berotzen hasteko
Hitzordu nagusia ortzegunean, azaroaren 21ean, badute ere, bezperan, 
izanen dute mugimendurik. Feriak antolatzen hasi zirela 520 urte bete dira 
aurten eta gaiaren inguruan solasaldia antolatu dute 17:30ean Herriko Etxe-
ko Batzar Aretoan. Segidan, 18:00 aldera, belarriak eta sabelak goxatzeko 
aukera izanen da. Urtero bezala, Beti Gazte elkartearen eskutik, ajoarriero 
lehiaketa eta dastaketa izanen dituzte Beheko Plazan (euria ari badu Alon-
degiko arkupeetan eta gaztain jatea. Ordu berean, Lesakako trikitixa talde-
koek kalejira eginen dute.

«Feria asteburura 
pasatzea burutan 

izan dugu aunitzetan, 
baina momentuz bere 
horretan utzi dugu»
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ETXALAR

Navarra Telebistako 'Tiramillas' saioan
Urriaren 7 eta 8an grabaketak egin ondotik, urriaren 24an 
emititu zuten Etxalar herriari eskainitako saioa. Ordu bete 
eskas irauten duen saioa ikusgai dago Tiramillas saioaren 
webgunean, baita youtuben ere. Paula aurkezleak gidatuta, 
hainbat herritar eta Etxalarko xoko erakusten ditu saioak.

TIRAMILLAS TV

Hilerria lorez apaindua

Azaroaren 1ean, urtero bezala, herriko hilerriak itxura aldatu 
zuen, Santu Guztien egunean. Ohitura mantenduz, jende 
aunitz ibili zen hilerrian, familako hildakoak gogoratuz bisitan 
eta lore koloretsuz apainduta geratu zen, tristurari eta 
oroitzapenari alaitasun puntua emanez.

IRUNE ELIZAGOIEN

IRUNE ELIZAGOIEN
Larraburua elkarteak antola-
tuta, hitzaldia eta sukaldaritza 
ikastaroa eginen dituzte as-
teotan.

Azaroaren 16an, osasuna 
hobetzeko aholkuak emanen 
ditu Mª Jose Indaburuk 
18:00etatik aitzinera. 

Azaroaren 8an hasita sukal-
daritza ikastaroa emanen du 
Iñaki Pikabeak ortziraletan 
18:30etik 20:30era. Izena ema-
teko 948 63 51 66 edo 664 38 
73 43 telefonora deitu behar 
da. 

Bi ekitaldi interesgarri hauek 
denentzako irekiak dira eta 
Larraburuan bertan izanen 
dira. 

Hitzaldia eta 
sukaldaritza 
ikastaroa prest
Herritar guzientzako irekitako ekitaldiak antolatu ditu 
Larraburua elkarteak

IRUNE ELIZAGOIEN
Nahiko eguraldi aldrebesa 
egin du aurtengoan uso den-
boraldian. Hori dela eta, ber-
tze urtetan baino uso gutiago 
pasa da. Azaro hasiera arte 46 
dozena zituzten sareetan ha-
rrapatuak baina oraindik sasoia 
bukatzeko falta diren 20 egu-
nak ongi aprobetxatzeko es-

perantzarekin daude usoza-
leak. 

Bertzetik, Lizaietan dauden 
C-PAL elkarteak 50 txoloma 
anilatu zituen sasoi hasieran. 
Bisita gidatuei dagokienez, 
eguraldi ona denetan behintzat 
jende dezente animatzen da 
tradizio zahar hau ezagutzeko 
bisitak egitera.  

Usategietako denboraldia azken txanpan 
sartua da

Pikabeak emanen du ikastaroa.
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IGANTZI

Eskolako ikasleek 
urteroko auzolana 
egin dute
Urriaren 30ean egin zuten 
auzolana eskolako ikasleek. 
Koxkorrenak Berrizaunera 
joan ziren trenbide eta ibai 
inguruko zaborra biltzera. 
Haur Hezkuntzakoak, 
berriz, hosto biltzen aritu 
ziren Baratzondoko atarean.

TTIPI-TTAPA
Urteak dira herritarren eskae-
rak ikusita kanposantua za-

baltzeko gestioak hasi zituela 
Herriko Etxeak. Agintaldi sail-
txo bat joan zen gestioak bi-

deratu eta gauzatzeko. Azke-
nean, 2014-2015eko neguan 
egin ziren handitze-lanak eta 
prest gelditu zen beharrezko 
pausuak eman eta arauak 
zehazteko. 

Bilera urriaren 25ean
Zerrenda bat ireki ondotik 
aukera izan dute herritarrek 
euren eskariak egiteko eta 
dagoeneko alde berria erabil-
tzen hasia da. Gai honetaz 
arduratzen den zinegotziak 
bilera egin zuen urriaren 25ean 
zerrendan daudenekin eta 
bertan erakutsi zizkien pro-
posatutako banaketak, bete 
beharreko baldintza estetikoak 
eta lehenbiziko hilobien guti 
goiti-beheitiko aurrekontuak. 
Hilobien arteko nolabaiteko 
berdintasuna edo oreka gor-
detzea da Udalbatzaren asmoa. 
Halere, bilkuran agertutako 
zenbait ideia hausnartzekotan 
gelditu ziren. 

Hagitz txuku dago orain 
kanposantua, tenore honetan 
urtero bezalatsu.

Hagitz txukun dago kanposantua, tenore honetan ohikoa denez. OSKAR TXOPERENA

Kanposantuko zati 
berria erabiltzeko 
arauak onartzear
Urriaren 25ean egindako bileran proposatutako banaketak, 
baldintza estetikoak eta aurrekontuak erakutsi zituzten

Baratzondo Elkartean udaz-
kenean jokatzen ari diren mus 
eta partxis txapelketaren sari 
banaketa abenduaren 3an 
eginen dute elkarteko aretoan, 
bazkari eder baten ondotik. 
Ekitaldian parte hartu nahi 
duenak azaroaren 23rako 
ohiko lekuan eman beharko 
du izena.

Mus eta partxis 
txapelketako sariak 
Baratzondon

Giltzarri Abesbatzak bere 
urteroko Eguberrietako ema-
naldia Igantzin eskainiko du, 
bigarren urtez jarraian.  Aben-
duaren 14an izanen da eta 
ohiko ordutegia errespetatuz 
gero, ilunabarreko mezaren 
ondotik izanen beharko luke, 
20:30 aldera.

Giltzarri Abesbatzak 
kontzertua emanen 
du abenduaren 14an
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ARANTZA

NEREA ALZURI
Ekaitza Elkarteak antolaturiko 
Baserritarren Egunak, urtero 
bezala harrera ezin hobea izan 
zuen azaroaren 1ean. Bertako 
barazki, lore, fruitu, zerriki, 
gozoki, talo, ezti, oilasko, es-
kulan, oroigarri, tresna, azien-
da… iaz baino postu gehiago 
ikusi ahal izan zituzten hur-
bildutako dozenaka lagunek. 
Herriko trikitilari eta pande-
rojole taldeak girotu zuen goi-
zeko lehenbiziko tartea, bes-
ta-gunera jendea gonbidatuz. 

Frontoira sartzeko bidean, 
aziendak ikus zitezkeen: ponia, 
zaldikumea, behorra, untxiak, 
usoak, oilaskoak, artaldea, 
ahariak… Merkatu bilakatu-
riko frontoian, berriz, postu 
erreldoa koloretsu zegoen 
etxeko produktuekin, eskulan 
eta nekazaritza-tresnekin.   Eta 
ostatuan, eskolako guraso eta 
irakasleak lanean, tragoxka eta 
pintxo beroak eskaintzen.

Gazta eta ahari lehiaketak 
ere egin zituzten. Bortz gazta 
aurkeztu zituzten eta Seroren-
bordakoa izan zen irabazle; 
bigarren eta hirugarren pos-
tuetan Larauburuko bordako 

eta Martineko bordako gaztak 
gelditu ziren. Aurkeztutako 
denak saldu ziren. Ahari lehia-
ketan, berriz, Oskozenekoek 
irabazi zituzten bi sariak. Eta 
bertako produktuez osaturiko 
zarea Pueskineko Rakel Aro-
zenari egokitu zitzaion.

Larunbat arratsalde osotua
Ez zen asteburuko kontu ba-
karra izan. Azaroaren 2an, 
duela hiru urte bezala, Niala 
magoak aho zabalik utzi zituen 
bertaratutakoak bere trukoe-
kin. Ondotik Partxis txapelke-
tan hamabi bikotek parte 
hartu zuten, eta guztien artean, 
Xuban Taberna eta Enaut San 
Juan nagusitu ziren eta bigarren  
Kattin Madariaga eta  Ainhize 
San Juan gelditu ziren.

Ondotik jokatu zen mus txa-
pelketan, hamaika bikote el-
kartu ziren. Gaizka Almando-
zek eta Dabid Iturriak eraman 
zuten sari nagusia eta bigarren 
saria Ander Almandoz eta Xa-
bier Gamonentzat izan zen. 

Urriko kultur ekitaldiak  
Azaroko lehenbiziko astebu-
ruan ez ezik, urri hondarrekoan 

ere ekitaldiak izan ziren: Bor-
tziriak Solasean liburu eta 
DVDaren aurkezpena, Aralar: 
mundua leku den lurra doku-
mentalaren emanaldia eta 
horren gaineko solasaldia, 

Ixabel ipuin-kontalaria, Ban-
kako Menditarren kantaldia, 
Tabernaria antzezlana... Eki-
taldi guztietan ibili ziren he-
rritarrak, baita gustura ibili 
ere.

Kultur egun ederrak izan dira aurtengoak. M. LARRETXEA / A. MAEZTU / I. UGALDE

Serorenbordako 
gaztak irabazi du 
gazta lehiaketa
Ahari lehiaketan Oskozeneko aziendak nagusitu dira inoiz 
baino postu gehiago paratu dituzten Baserritarren Egunean
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MAIDER PETRIRENA
Urriaren 24an Arkupeak El-
karteko kideek Bazkide Eguna 
ospatu zuten. Inguruko baz-
kide aunitz elkartu ziren, he-
rrikoak tartean, egun eder 
honetaz gozatzera. 

Eguna mezarekin hasi eta 
omenaldiekin segitu zuten. 
Omenduen artean 85 urteko 
Consuelo Fernandez sunbil-
darrari oroigarria eman zioten 
eta familiarekin egun polita 
ospatu zuen. 

Bertzetik, Urrezko Ezteiak 
ospatu zituztenen artean Jose 
Mª Sainek eta Carmen Zozaiak 

osatutako bikoteak ere oroi-
garria hartu zuen. 

Omenaldiak bukatutakoan 
hainbat lehiaketetako sariak 
eman zituzten. Narrazioko 
sarien artean bigarrena Pako 
Paskual Barrena sunbildarrak 
eskuratu zuen Cuatro Amigas 
lanarekin. Ospakizun giro ho-
rretan, bazkaria eta musikaz 
gozatzeko tartea izan zuten. 

Ebasketak
Urriaren 26 eta 27ko astebu-
ruan herrian ebasketak izan 
ziren. Kontuz ibiltzeko mezua 
bidali dute.

Herriko erretiratuak 
ere omendu ditu 
Arkupeak elkarteak
85 urte bete eta Urrezko Ezteiak ospatu dituztenekin batera, 
literatur lehiaketako sarietako bat lortu du Pako Paskualek

SUNBILLA

Koldo Herrera 
garaile Oteizako 
lasterketan

Urriaren 27an ospatu zen DN 
Openeko karreran, Oteiza de 
la Solanan, Koldo Herrera 
Urrozek lehen postua lortu 
zuen. Horrez gain, aipatuko 
dugu kuadrilla ederra elkartzen 
dela mendi-bizikleta proba 
hauetan parte hartzeko. 

Urrezko Ezteiak ospatu dituzte Jose Mari Sainz eta Carmen Zozaiak. UTZITAKOA

Consuelo Fernandezek alboan izan zituen herritarrak. UTZITAKOA

Pako Paskual Barrenak saria lortu du bere narrazioarekin. UTZITAKOA
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DONEZTEBE

TTIPI-TTAPA
Ur-depositu berria eraikitze-
ko lanak aitzinera doaz.  2017-
2019 denboraldirako Tokiko 
Inbertsioen Planetik hartuta-
ko dirulaguntzari esker, Uda-
lak 364.829,30 euroko inber-
tsioa eginen du deposituan 
eta gisa honetara, funtziona-
mendu hobea eta uraren ku-
deaketaren kontrol egokia 
bermatu nahi ditu. 

Orain arteko deposituaren 
ondoan ari dira berria egiten, 
pixka bat gorago, eta Mariez-
kurrena enpresa ari da ardu-
ratzen. Lanak aurreikusi be-
zala egiten badituzte, deposi-

tua urte hondarrerako akitua 
izatea espero du Udalak.  

Mendaur Plana onartu zu-
tenetik, Iturenen dagoen bil-
tegitik hodi bitartez herriko 
depositura ura ekarrita hor-
nitu izan dira herritarren ur- 
beharrak. Azken urteotan, 
ordea, lur mugimenduaren 
ondorioz, biltegia hondatua 
gelditua zen. Arraildura bat 
tarteko depositua ezin da go-
raino bete. 

Bertzetik, Udalak joan den 
urtera arte uraren banaketa 
sarean zeuden ihesak molda-
tu zituenetik ur-jario horiek 
erdira murriztu ahal izan dira.

Depositu berria urte 
hondarrerako akitzea 
aurreikusi dute
365.000 euroko aurrekontua duten lanak egiteko Tokiko 
Inbertsioen Planetik dirulaguntza hartuko du Udalak

Erremontea utzi du Etxeberria III.ak
22 urtez profesionaletan ibili ondotik, Jose Jabier Etxeberria 
Lakanbra Etxeberria III.ak aio erran dio erremonteari. 
Urteotan guztiotan hainbat txapel eta garaipen garrantzitsu 
lortu dituen 46 urteko erremontistak azaroaren 9an 
jokatzekoa zuen hondarreko partida Hernaniko Galarretan.

ORIAMENDIUr-depositu berriko lanak.

Urtero bezala, indarkeria sexistaren aurka elkarretaratzea eginen da aurten ere.

TTIPI-TTAPA
Azaroaren 25a Emakumeen-
ganako Indarkeriaren Aurka-
ko Nazioarteko Eguna dela 
eta, egun horren bueltan hain-
bat hitzordu izanen dira.

Azaroaren 22an, genero in-
darkeria salatzeko elkarreta-
ratzea eginen dute biribilgu-
nean, 12:00etan. Egun berean, 
Irungo emakumeak plazara 
dokumentala ikusteko aukera 
izanen da zineman, 20:00etan.

Asteburua borobiltzeko, hi-
laren 24an, Berdintasunari 
Konta eta Kanta haurrendako 
tailerra antolatu dute. Herri-
gunean eginen dute, 11:30ean. 

Gazte Burrunbak, bere al-
detik, emakumezko bertsola-
riekin bertso-afaria antolatu 
du azaroaren 30erako. 20:30ean 
bertso-poteoa eginen dute eta 
21:30ean afaltzeko bilduko 
dira Herriko Ostatuan. Lerro 
hauek idazterakoan Sarai Ro-
bles eta Saioa Alkaiza bertso-
larien parte-hartzea baieztatua 
zuten eta hirugarren baten 
erantzunaren esperoan zeuden 
Gazte Burrunbako kideak.

Afarirako txartelak Titi os-
tatuan eros daitezke; Gazte 
Burrunbako bazkide direnek 
20 eurotan eta bazkide ez di-
renek 25 eurotan.

Azaroaren 25aren bueltan hainbat 
ekitaldi izanen dira 

Urri hasieratik itxita egon on-
dotik, azaroaren 6an ireki zi-
tuzten berriz liburutegiko 
ateak. Enplegu bulegotik Mi-
rentxu Santesteban zubietarra 
kontratatu dute eta bera da 
langile berria. Liburutegia 
ohiko ordutegiarekin irekitzen 
dute: 16:00etatik 20:00etara.

Hilabeteko 
itxialdiaren ondotik 
liburutegia zabalik
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ELGORRIAGA

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gobernua Elgo-
rriagako errota zaharreko 
presa botatzen hasi da eta hori, 
Eguzki eta Rios con Vida tal-
deen iritziz, «arrunt albiste 
ona da».

Eguzki Talde Ekologista eta 
Antinuklearrak bidalitako oha-
rraren arabera, «presa aspal-
di-aspalditik zegoen abando-
natuta. Orain dela hamar bat 
urte eraiki zuten arrain-eska-
lak, berriz, ez du inoiz behar 
bezala funtzionatu. Gauzak 
horrela, presa oztopo gaindie-
zina izan da izokina eta bertze 

arrain espezie batzuk Ezkurra 
errekan goiti eta beheiti ibil-
tzeko». Kontuan izan behar 
da Ezkurra Bidasoaren ada-
rretako bat dela, eta, hain 
justu, izokina dela arrazoi 
nagusietako bat Bidasoa Na-
tura 2000 Sarearen parte iza-
teko, bertze hainbat natura 
baliorekin batera. Ura hartze-
ko eskubideak bertan behera 
uztea eta ibai barreneko oz-
topoak kentzea ibaiak hobe-
tze-bidean helburu nagusie-
takoak dira, Eguzkirentzat.
Elgorriagako errota zaharreko 
presa bota ondotik, aisialdi-

rako gune bat egokituko dute 
ibai ertzean. Gune horretan 
presa ttikiago bat paratuko 
dute, desmuntagarria. Presa 
horrek ekain eta irail bitartean 
bainuetarako baltsa edo putzu 
bat sortzea ahalbidetuko du. 
Eguzkik dioenez, «presa berri 
horrek, desmuntagarria izanen 
den arren, errezeloak sortzen 
dizkigu eta adi egotera behar-
tuko gaitu, baina berriro dio-
gu: presa zaharra botatzea 
albiste ona da».

Errota zaharreko 
presa botatzen 
hasiak dira 
Gune horretan presa desmuntagarri ttikiago bat paratuko 
dute, udan bainurako putzu bat sortzea ahalbideratuko duena

Presa botatzeko lanean. NAF.GOBERNUA

Errota zaharreko presa lehen. EGUZKI
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ZUBIETA

FERMIN ETXEKOLONEA
Malerrekako Mankomunita-
teak, Udalaren laguntzaz, 
berdintasuna lantzeko tailerra 
eta inauteriei buruzko hitzal-
dia antolatu ditu azarorako.

'Berdintasunari konta eta 
kanta' tailerra
Azaroaren 22an, ostiralean, 
izanen dute lehendabiziko 
hitzordua. Zehazki, hiru eta 
hamabi urte bitarteko gazte-
txoei bideraturiko 'Berdinta-
sunari konta eta kanta' tailerra 
izanen dute. Ludotekan bil-
duko dira, 18:00etan eta Hai-

zea Loira musikoterapeuta 
izanen dute gidari. 

Inauteriei buruzko hitzaldia
Biharamunean, larunbatean, 
berriz, inauterien bilakaerari 
buruz solastatzeko elkartuko 
dira. Ludoteka izanen dute 
bilgune, 19:00etan. 

Hitzaldia Aitzpea Leizaolak, 
Antropologian eta hizkuntza-
laritzan lizentziatua den Eus-
kal Herriko Unibertsitateko 
irakasleak, bideratuko du eta, 
besteak beste, emakumezkoen 
parte hartzea izanen du hiz-
pide. 

Tailerra eta 
inauteriei buruzko 
hitzaldia azaroan
Hilaren 22an eta 23an zehaztu dute hitzordua herriko 
ludotekan 

Baztango, Malerrekako, Bor-
tzirietako eta Leitzako musi-
karien bilgune bihurtuko da 
herria azaroko azken larun-
batean, hilaren 30ean. Izan 
ere, Joseba Irazokiren eta Za-
Kill, Kaskezur, Ozpinduk, Az-
ken Trena eta Sodade taldeen 
eskutik, kontzertuak izanen 
dituzte herriko estalpean. 
Arratsaldean adituko dira 
lehendabiziko musika doinuak 
(ordua zehazteke dute orain-
dik) eta gaualdi bukaeran DJak 
girotuko ditu bazterrak.    

Piz&Lohi jaialdia 
azaroaren 30ean 
estalpean

Joseba Irazoki bertan izanen da.

Urriaren 24an Gorraizen os-
patu zuten Bazkideen Egu-
nean, Arkupeak elkarteak 
ezkonduta 60 edo 50 urte egin 
dituztenak eta aurten 100 edo 
85 urte bete dituztenak omen-
du zituen. Azken horien artean 
izan zen Engraxi Urriza he-
rritarra. Urte askotarako En-
graxi!

Arkupeak elkarteak 
Engraxi Urriza 
omendu du

Engraxi (eskuinean) omenaldian.
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ITUREN

ARKAITZ MINDEGIA
Inauteriei begira hasiak dira 
herritarrak eta horixe izanen 
dute azaroko bi hitzorduek 
ardatz. Batetik, Mankomuni-
tatearen eskutik, azaroaren 
23an, 17:00etan, inauteriei 
buruzko hitzaldia izanen dute. 
Bestetik, antolatzaileek inau-
terietarako proposamenak 
biltzeko bilera deia egin dute 
azaroaren 24rako, hondarre-
ko iganderako. 18:00etan He-
rriko Etxeko ganbaran zehaz-
tu dute hitzordua. Hasteko, 
2019ko inauterien balorazioa 
eginen dute; eta ondotik, hel-

du den urtekoei buruz solas-
tatuko dira: musika, sukalda-
riak, erosketak... izanen dituz-
te hizpide. Azkenik, Kontuen 
Egunaz aritzeko tartea hartu-
ko dute. 

Inauteriak 
antolatzeko bilera 
azaroaren 24an 
Malerrekako Mankomunitateak antolatuta, inauteriei buruzko 
hitzaldia izanen dute bezperan

Iazkoen balorazioa eginen dute.

Herritarrek, azaroaren 6az 
geroztik, berriz ere, erosketak 
bertatik bertara egiteko auke-
ra dute. Bi urtez zerbitzu ho-
nen faltan izan dira eta azke-
nean, Jone Altxu Juanikorena 
herritarrak hartu du denda 
kudeatzeko ardura: «herrian 
eta herritarrei zerbitzua ema-
teko lan aukera ikusi nuen. 
Egia erran erabakia hartzea 
ez zen erraza izan eta herrita-
rren babesa sumatzea lagun-
garri izan zitzaidan». Gogotsu 
hasi du bidea. 

Ariztegi denda 
zabalik azaroaren 
6az geroztik

Malerrekako Mankomunita-
teak antolatuta, berdintasuna 
lantzeko 'Konta eta kanta' 
tailerra izanen dute azaroaren 
23an, larunbatean, herrian. 
Haizea Loira musikoterapeu-
tak gidatuko du tailerra eta 
arratsaldean, 17:00etan, dute 
hitzordua.  

'Konta eta kanta' 
tailerra azaroaren 
23an

Denda zabalik da berriz.

Errigorako saskiak eskatzeko 
epea zabalik da  azaroaren 20a 
arte, Alix Gereka edo Iker Go-
rosterrazurekin harremanetan 
jarriz. Hiru saski daude auke-
ran: beltza (betikoa) 50 euro-
tan; berdea (ekologikoa) 60 
eurotan; eta zuria (berezia) 
70tan. 

Errigorako saskiak 
eskatzeko aukera 
azaroaren 20a arte
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MALERREKA/BERTIZARANA

TTIPI-TTAPA
Malerrekako Mankomunita-
teko Gizarte Zerbitzuek anto-
latuta, genero berdintasunari 
lotuta Malerrekan eta Bertiza-
ranan egiten ari diren hitzor-
duek ondoko asteetan segida 
izanen dute. Aipatu behar da 
duela hilabeteko TTipi-TTapan  
ekitaldi horien data batzuk 
aipatu zirela, baina geroztik 
aldaketak egin dituztela Ma-
lerrekako Mankomunitateko 
kideek agendan.

Aste honetan
Aste honetan, Elgorriagan, 
Gaztelun eta Urrozen izanen 
dituzte ekitaldiak. Larunbatean, 
azaroak 16, Elgorriagan Ber-
dintasunari Konta eta Kanta 
tailerra eginen dute. Haizea 
Loirarekin genero berdinta-
suna landu bidenabar, 3 eta 
12 urte bitarteko haurrek ipuin-
-kontaketaz gozatu eta kanta 
sortu eta kantari aritzeko au-
kera izanen dute, 18:00etan. 
Igandean, berriz, Urrozen 
eginen dute. Berdintasunari 
Konta eta Kanta tailerra fron-
toian eginen dute, 18:00etan. 

Gaztelun, bertzetik, igandean, 
Irungo emakumeak plazara 
dokumentala ikusteko aukera 
izanen dute, 16:00etan. His-
toriak baztertutako Irungo 
emakume aipagarrienen gai-
neko dokumentala da.

Heldu den astean gehiago
Azaroaren 22an, ortziralea, 
alde batetik, Berdintasunari 
Konta eta Kanta tailerra eginen 
dute Zubietako eskolan, 18:00- 
etan. Bertzetik, Doneztebeko 
zinean, Irungo emakumeak 
plazara dokumentala eskai-
niko dute, 20:00etan.

Biharamunean, azaroak 23, 
Berdintasunari Konta eta Kan-
ta tailerra Iturenen eginen dute, 
17:00etan Ganbaran. Ordu eta 
egun berean, baina eskolan, 
iturendarrek emakumeak inau-
terietan gaia izanen dute hiz-
pide Aitzpea Leizaolarekin. 
Egun berean Zubietako esko-
lan hitzaldi hori eskainiko du 
Leizaolak, 19:00etan. Astebu-
rua borobiltzeko, azaroaren 
24an, Berdintasunari Konta 
eta Kanta tailerra Doneztebe-
ko Herrigunean eskainiko dute, 
11:30ean.

Haurrendako tailer gehiago
Hilaren 29an, Saldiasen Ber-
dintasunari Konta eta Kanta 
tailerra eginen dute, 18:00etan 
udaletxean, eta hilaren 30ean 
Legasan hitzordu bera anto-
latu dute, 18:00etan eskolan. 
Abenduaren 2an Sunbillan 
eginen dute, 17:30ean sabaian; 
abenduaren 6an Ezkurrako 
jubilotekan, 17:00etan, eta 
abenduaren 7an Oizko udale-
txeko ganbaran, 17:00etan.  

Berdintasunari 
lotuta hainbat 
ekitaldi azaroan
Malerrekako Mankomunitateko Gizarte Zerbitzuek tailerrak, 
dokumental emanaldiak eta hitzaldiak antolatu dituzte

TTIPI-TTAPA
Doneztebeko Merkatari eta 
Zerbitzu Elkarteak Eguberrie-
tako estra zozketatuko du 
abenduaren 2ra arte elkarteko 
saltokietan erosketak egiten 
dituztenen artean. Erosketak 
eginez, bezeroek zigiluak lor-
tuko dituzte eta horiekin eros-

keta-txartel bat bete beharko 
dute. Betetako erosketa-txar-
tel guztien artean abenduaren 
5ean zozketa eginen dute. 800, 
500 eta 300 euroko hiru opa-
ri-txartel zozketatuko dituzte 
eta irabazleek abenduaren 9tik 
21era aldatu ahal izanen di-
tuzte elkarteko saltokietan.

Merkatariek Eguberrietako estra 
zozketatuko dute bezeroen artean

Saldiasko eskolakoak Zubietako errotan
Saldiasko eskolako Haur Hezkuntzako eta Lehen 
Hezkuntzako 13 ikasleek eta irakasleek Zubietako errota 
bisitatu zuten urriaren 25ean. Eguraldia lagun, ikasiz 
gozatzeko aukera izan zuen argazkian Edorta errotazainarekin 
ageri diren neska-mutikoek eta Izaskun eta Leti irakasleek.

IZASKUN ZUBIALDE

Leizaolak hitzaldiak eskainiko ditu.

Errekako lasterkariak Lizuniagako Igoeran

Urriaren 26an Beran jokatu zen Lizuniagako Igoeran parte 
hartu zuten argazkian ageri diren Errekako lasterkariek.  
Ez hori bakarrik. Doneztebeko Santi San Miguelek laugarren 
egin zuen sailkapen nagusian eta beteranoetan bera izan zen 
lehenbizikoa. 

ERREKA
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ER AIKUN T ZA
gehig ar r ia

2019
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Auzokideen arteko bileretan ez-
tabaidagai izaten dira aunitze-
tan eraikinaren egoera eta egin 

beharreko zaharberritze lanak. Era-
ginkotasun energetikoa hobetu edo-
ta sarbide-irteerak erraztuko dituzten 
neurriak hartu behar izaten dira eta au-
rrekontu handia duten obrak direnez, 
auzokide guztiak ados egotea ez da erra-
za izaten. 

Hala ere, jakin behar da badirela apar-
tamentuetako edo pisuetako sarbide-ir-
teeretan traba arkitektonikoak kentzeko 
(berdin du igogailua jada baduen edo 
ez) edota, eraikin osoaren kanpoko 

leiho, ate eta paretak eraberritzeko es-
kura daitezkeen dirulaguntzak. 

Nafarroako Gobernuak, erraterako, 
aurrekontu babesgarriaren % 20-45 
arteko dirulaguntzak ematen ditu, ka-
suaren arabera. Urte osoan zehar egin 
daitezke eskaerak eta tramiteak bide-
ratzeko bi bulego daude gure inguruan: 
Donezteben (Nasuvinsa) eta Leitzako 
Udalean, Etxeak Zaharberritzeko Bu-
legoan. Bi bulego horietan informazio 
zehatza ematen diete auzo-lagunen ko-
munitateko ordezkariei tramiteak nola 
egin azalduz.

DIRULAGUNTZAK ESKATZEKO
BALDINTZA OROKORRAK
• Obra hasi baino lehenago aurkeztu 
behar da laguntza eskaera.
• Eraikinak 25 urte baino gehiago izan 
behar ditu.
• Aurrekontu babesgarriak, etxebizitza 
bakoitzeko eta zergak kontatu gabe, 
6.000 eurotik gorakoa izan behar du in-
guratzaile termikoa hobetzeko kasue-
tan; eta 2.000 eurotik gorakoa traba arki-
tektonikoak kendu nahi diren kasuetan. 
Galdetu xehetasunak Nasuvinsan edo 
Leitzako Udalean.
• Aurrekontu babesgarrian sartzen diren 
atalak: obraren aurrekontua, arkitek-
tuaren faktura, EET txostenaren kostua 
(Eraikinen Ebaluazio Txostena) eta ta-
sak dira.

Erabakia hartzeko 
bultzadatxo bat 
Igogailua jarri edo berritu 
edota eraikin osoko leiho, 
ate eta paretak eraberritzeko 
obrek aurrekontu  handia 
izaten dute baina badira 
dirulaguntzak

DIRULAGUNTZAK
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ETXEAK ZAHARBERRITZEKO LAGUNTZAK   |   2018ko datuak

2018: ETXEBIZITZEN ZAHARBERRITZE ESPEDIENTEAK
Herria Espedient. kop. Etxebizitz. kop. Aurrekontua Diru-laguntza 
ARANO 0 0 0 0
ARANTZA 1 2 92.360,170 13.739,24
ARESO 0 0 0 0
BAZTAN 27 71 946.196,05 306.373,16
BEINTZA-LAB. 0 0 0 0
BERA 8 38 498.575,32 198.36,29
BERTIZARANA 2 2 10.332,63 1.637,44
DONAMARIA 3 3 208.480,98 55.876,62
DONEZTEBE 3 11 81.119,93 35.102,10
ELGORRIAGA 1 1 5.841,00 2.628,45
ERATSUN 1 1 29.161,26 13.167,57
ETXALAR 1 1 12.428,23 5.592,70
EZKURRA 0 0 0 0
GOIZUETA 1 1 39.611,90 3.961,19
IGANTZI 3 3 76.510,74 24.045,17
ITUREN 1 1 13.926,00 6.266,70
LEITZA 8 68 1.249.533,19 400.885,46
LESAKA 14 55 925.638,57 379.013,80
OIZ 0 0 0 0
SALDIAS 0 0 0 0
SUNBILLA 7 13 268.310,36 84.496,98
URDAZUBI 2 2 95.692,38 39.772,32
URROZ 0 0 0 0
ZUBIETA 1 1 44.107,55 16.454,51
ZUGARRAMURDI 1 1 9.421,45 4.239,65
Denetara 85 275 4.566.036,67 1.576.467,27

2018an 1.576.467 euro hartu ziren etxeak zaharberritzeko, 2017an baino %56 gehiago. 
Aurten, urriaren 1a bitarteko datuen argitara, jarduera %24 igo dela nabaritu dute Na-
suvinsak Donezteben duten bulegoan, 2018ko epe berarekin konparatuta.

Etxeak zaharberritzeko 
dirulaguntzek %56 egin dute 
goiti 2017tik 2018ra
Laguntza eskaerak urte osoan egin daitezke baina 
beti, obra hasi baino bi hilabete lehenago, gutienez 

2017ko datuekin konparatuz tramitatu den espe-
diente kopurua jaitsi bada ere, jarduera manten-
du dela erran daiteke, onuradun izan diren etxe-
bizitza kopuruari zein aurrekontuari dagokionez. 

ESKATZAILE IZATEKO BALDINTZAK?
• Etxebizitza ohiko bizitoki iraunkorra izatea.
• Etxeak 25 urte baino gehiago izatea, pertsona 

desgaituentzat egokitzeko edo derrigorrezko 
arau teknikoak betetzeko baldin bada salbu.

• Obraren aurrekontu babesgarria etxebizitza-
ko 2.000 eurotik gorakoa izatea.

• Obrak hasi gabe egotea. Behin-behineko ka-
lifikazioa egiten denetik, obra sei hilabeteko 
epean hasi eta 36 hilabeteko gehienezko epean 
bukatzea da.

• Etxeak 50 urte baino gehiago duenean, beha-
rrezkoa da EETa izatea (Eraikinak Ebaluatze-
ko Txostena).

• Eskatzailearen diru-sarreren, adinaren eta 
etxearen antzinatasunaren arabera emanen da 
dirulaguntza.

Nasuvinsak
tramitatzen ditu 
Baztan, 
Bertizarana, 
Bortziriak eta
Malerrekan etxeak 
zaharberritzeko
laguntzak

948 456 103 DONEZTEBE

Arano, Areso,
Goizueta eta
Leitzakoek, aldiz,
Sakanako 
Mankomunitatera 
deitu behar dute 
(EZABU)

948 464 867 LAKUNTZA
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DIRULAGUNTZAK ZERTARAKO?
Dirulaguntzak bizitokiaren barneko obrak egite-
ko eta etxearen elementu komunitarioak (teila-
tua, eskailera, fatxada…) zaharberritzeko izaten 
ahal dira:
• Etxearen egitura edo funtzionamendua egoki-

tzeko (teilatua, fatxadak, igogailua, elektrizita-
tea, iturgintza,…).

• Eraginkortasun energetikoa hobetzeko (isola-
menduak, berokuntza sistema jarri edo aldatu, 
galdara edo leihoak aldatu…).

• Irisgarritasuna hobetu eta trabak kentzeko 
(elbarriendako eta adinekoen oztopoak…).

• Bizigarritasun baldintzak hobetzeko etxe bar-
neko obrak (bainera kendu eta dutxa jartzea, 
hodiak eta txorrotak aldatzea…).

• Etxeeetan bizitzeko egokia den azalera handi-
tzeko (120 m2 erabilgarri arte) eta etxebizitzak 
egiteko, lehendik dauden etxebizitza handiak 
zatituz.

• Indarrean dauden lege eta araudietara egoki-
tzeko.

• Etxea desgaitasunen bat duten pertsonentzat 
egokitzeko dirulaguntza bereziak daude.

BIZILAGUNEN KOMUNITATEAK
Dirulaguntza bolumenik handiena urte batzuk 
dituzten etxebizitzetan igogailua jarri eta traba 
arkitektonikoak kentzeko, leihoak aldatzeko 
eta berokuntza sistema efizienteagoa instala-
tzeko izaten dira.
  
BIZIGARRITASUN-ZEDULA GEHIAGO 
URTETIK URTERA
Etxe eta pisuen salmenta kopurua igotzen ari da 
urtetik urtera. 2017an Nasuvinsak Donezteben 
duen bulegoaren bitartez 59 zedula eman ziren: 
24 Baztanen, zortzi Beran, zazpi Lesakan, sei Do-
nezteben, bina Arantzan, Eratsunen, Iturenen, 
Sunbillan eta Zugarramurdin, eta bana Bertiza-
ranan, Igantzin, Elgorriagan eta Beintza-Labaie-
nen. 2018an, urria bitarte 60 bizigarritasun-zedu-
la eman dira dagoeneko.

Datuak:                                                                                            
Nasuvinsa eta Sakanako Mank. (EZABU)

Igogailuak 
instalatzeko eta 
leihoak aldatzeko 
eskatzen da 
dirulaguntza 
gehien.

Bizilagunen 
komunitateetan 
igogailua jartzeko 
eta traba 
arkitektonikoak 
kentzeko, leihoak 
aldatzeko eta 
berokuntza sistema 
eraginkorragoak 
instalatzeko izaten 
da dirulaguntzen 
bolumenik 
handienak.

Urtetik urtera
bizigarritasun-
zedulen eskaerek 
goiti egin dute:
2015ean 26, 
2016an 32, 
2017an 59 eta 
2018an 60
urria bitarte.
Horrek adierazten 
du notariako 
salerosketa kopurua 
handitu dela azken
urteotan.
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ASEGURUAK

Ongi babestu,
ezustekoa bikoitza
izan ez dadin

Urarekin lotutako 
ezbeharrak (%32), 

puskatutako krista-
lak (%19,3), laguntza 
zerbitzuak (%10,8), 

gertakari atmosferi-
koak (%6,9) eta lapu-
rretak edo lapurrek 
eragindako kalteak 
(%6,7) konpontzeko 
laguntza dira beze-

roek eskatzen dituz-
ten zerbitzuak

Estalduren txostena ongi irakurri, etxeko ondasunen 
balioa zehaztu eta aseguruak barne hartzen duela 
jakintzat jo ordez egiaztatzea komeni da

Mamia bezain garrantzitsua izaten da aza-
la eta etxe aseguruetan ere, biak babestu 
behar dira. Mamiak ondasun pertsonal 

eta materialei egiten die erreferentzia eta norberak 
hauta dezake horietatik zein babestu nahi dituen; 
azalak, berriz, etxebizitzaren egitura-elementuak 
hartzen ditu barrenean, eta aseguratu aitzinetik 
balioztatzea egitea komeni da. Estaldurak ere ba-
nan bana irakurri eta beharren arabera egokitzea 
komeni da. Ezbeharren bat gertatuz gero, kalte-or-
daina diruz edo tresna ordezkatuz jasoko genukeen 
argitu beharko da. Hirugarrenen-aseguruak biltzea 
ere komeni da, etxeko matxurak gertatzen direnean 
ohikoa baita bertzeengan kalteak eragitea.
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IKERKETAK

Arazoei aurre hartzeko  
bidea
Azterketa geologikoak eta hidrologikoak 
funtsezkoak dira proiektu baten bideragarritasun  
teknikoa eta ekonomikoa neurtzeko

Oro ez da urre eta itxuraz egokia zirudien lursailak ezusteko bat baino 
gehiago gorde dezake izkutuan. Eraikuntza arloan, ezusteko horiei 
ahalik eta tarte ttikiena uzteko lanean ari dira hainbat profesional; ara-

zoei aurre hartzeko bidea eginez.  Azterketa geotekniko eta hidrogeologikoak 
dira proiektu bat teknikoki eta ekonomikoki bideragarria ote den neurtzeko bi-
tartekorik eraginkorrenetako bat. Non eraiki behar den jakitea funtsezkoa baita 
nola eraiki jakiteko.

Lur-geruzak eta lur-azpiko materialen ezaugarriak eta portaera neurtzen di-
tuzte ikerketa geoteknikoen bidez. Azterketa hidrogeologikoen bidez, berriz, 
lurraren eta lurpearen iragazketa-ezaugarriak, inguruko ur-emariak eta isur-
keta-uren maila. Azterketa horiei esker, eraikuntza-lanak lursailaren ezauga-
rrietara egokitzen dituzte. Horrela, eraikuntza fasean edota eraiki ondotik sor 
daitezkeen arazoei irtenbidea ematen zaie hasiera-hasieratik.

Zein da 
arkitektoen
egitekoa? 
Arkitektoa eraikuntza pro-
zesu guztiaren ezagutza 
globala eta integratzailea 
duen profesionala da.
• Ikuspegi estetiko zein 

funtzionala kontuan 
hartuta bezeroari ir-
tenbideak emanez, 
proiektuak garatzen 
saiatzen dira. 

• Obran esku hartuko 
duten gainerako pro-
fesional guztiak koor-
dinatu eta aldez aurre-
tik onartutako epeak 
eta aurrekontuak 
errespetatzen direla 
gainbegiratzen dute.
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OBRA-LIZENTZIAK

Obretarako udal-
-lizentziaren tasa 

aurrekontuan 
aitortutako zen-
batekoaren %5 

ingurukoa izaten 
da. Hondakinak 
kudeatzeagatik 

ere fidantza jarri 
behar da eta uda-

lak agindutako 
zabortegian egin 
dela egiaztatzean 

bueltatzen da

Eraikuntza-lan edo eraberritze bat egin aitzinetik obrako lizentziak es-
katu behar izaten dira. Obra handiko lizentzia edo obra txikikoa eska 
daitezke eta jende gehienak ez daki argi zer desberdintasun dauden 

bien artean. Honela laburbil daiteke:

Obra handiko lizentzia:
Oin berriko obra eta, oro har, eraikuntza baten egitura ukitzen edo fatxa-
da-teilatuak aldatzen dituzten handitze-, aldatze edo eraberritze-lanak eta 
urbanizazioko obrak egiteko behar den lizentzia da. Adibidez, etxe berri bat 
eraiki, fatxadan leihoak ireki edo espazioen banaketak aldatu behar dire-
nean karga-hormei eta zutabeei eragiten badie. Eraikin baten erabilera alda-
tzen denean, lokal bat etxebizitza bihurtzen denean adibidez, obra handiko 
lizentzia eskatu behar da.

Obra txikiko lizentzia: 
Eraikuntza edo instalazioaren egitura ukitu ez eta lurraren edo lurrazpiaren 
okupaziorik ez dakarten obra guztiak egiteko behar den lizentzia da. Aurre-
kontu txikiko lanak izaten dira: sukaldeko paretak eta zorua eraberritzea, ko-
munetako estaldurak eta komunak aldatzea, zoruak aldatzea, margo-lanak 
edo trenkada aldatu edo kentzen bada ere bai.

Nola jakin obra handiko 
edo obra txikiko lizentzia 
eskatu behar duzun?
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Ohiko eraikuntza-metodoak hain-
bat alderditan izan duen bila-
kaera ukaezina da, adibidez, 

energia-efizientziari edo materialen ka-
litateari dagokienez. Hala ere, nolabait 
kezkagarria iruditzen zaigu etxe berrien 
eraikuntzak oso kontzeptu garrantzitsu 
bat aintzat ez hartzea: bizilagunen osa-
suna.

Funtsezko gai bat da; izan ere, gure in-
guruan alergien eta bestelako gaixotasu-
nen gero eta kasu gehiago ditugu (arnas-
keta-arazoak, bihotzeko gaitzak, logalea, 
migrainak, etab.). Askotan, gaixotasu-
nen bat agertu edo larritzen zaigunean, 
ahaztu egiten zaigu gure etxebizitzak 
eragin handia duela horretan. Hala, 
gero eta gehiago hitz egiten da eraikin 
gaixoaren sindromeaz, hau da, bizilagu-
nak gaixotzen dituzten eraikinez.

Baliteke etxebizitza berri bat, A edo B 
energia-efizientziaren ziurtagiria edu-
ki arren, gaixo egotea, orientazio txarra 
duelako edo kanpotik zoritxarrez kutsa-

tuta dagoen airea sartzen delako, airez-
tapen-beharrengatik jarri den aire-sa-
rreraren bitartez. 

Lehenik eta behin, etxeko bizilagunok 
kutsatzen dugu gutxika barruko airea, 
gure arnasketa-sistemaren bidez eta 
erabiltzen ditugun materialen higadura-
ren eta produktuen bitartez (alfonbrak, 
altzariak, garbiketa-produktuak, etxe-
tresna elektrikoak...). Geu konturatzen 
gara askotan etxeko giroa «kargatuta» 
dagoela. Egoera horretan, egungo etxe-
bizitzek irtenbide bakarra eskaintzen 
dute: leihoak zabaldu, eta etxea «airez-
tatzea». Hala, etxebizitza aireberritu du-
gula uste izaten dugu.

Hori, baina, ez da egia; izan ere, etxe-
ra zikinkeriaz betetako airea sartzen ari 
gara: hautsa, akaroak, lizuna, polena, 
kutsatzaile kimikoak, CO2a, etab. 

Arazo horri aurre egiteko irtenbidea 
hiru printzipio nagusitan oinarrituta-
ko etxebizitza efizienteak eraikitzea da. 
Hauek dira printzipio horiek: hermeti-
kotasuna, isolamendua eta aire garbia 

ekartzen duen etengabeko aireztapen-
-sistema. Passivhaus estandarraren 
araberako eraikuntzak hiru printzipio 
horiek ziurtatzen ditu.

Passivhaus estandarrak ziurtatzen 
du etxebizitzak etengabe aireztatuta 
daudela. Horretarako, guk kutsatutako 
barruko airea xurgatu, eta kanpoko aire 
garbia ematen duen bihotz artifizial bat 
erabiltzen du, eta giro osasungarria eta 
ongizate optimoa lortzen du. Leihoak 
irekitzea aukera bat da, noski, baina ez 
da beharrezkoa izango. 

Passivhaus etxebizitzetan ia ez da 
hautsik, akarorik, lizunik edo hezetasun 
problematikorik agertzen. Gainera, be-
rokuntzaren kostua, ohiko etxebizitze-
narekin alderatuta, % 80 txikiagoa da, 
eta ingurumen-jasangarritasuna lortzen 
laguntzen du.

Passivhausen alde egiteko ordua da; 
ingurumenaren, energia-aurrezpena-
ren, osasunaren eta etxekoen ongiza-
tearen alde egiteko ordua.

«Egungo etxebizitzen osasun-arazoak. 
Osasungarriak al dira gure etxeak?»

PUBLIERREPORTAJEA



36 ttipi-ttapa | 746 zk. | 2019-11-14

ZERAMIKA

Material bat, milaka aukera
Iraunkorrak eta kalitatekoak diren produktuen aldeko apustua egiten dute 
kontsumitzaileek eta bi baldintza horiek ezin hobeto betetzen ditu zera-
mikak. Horma eta zoruak janzteko orduan aukera ohikoenetako bat da eta 
geroz eta gehiago dira egongela, logelak edo etxebizitzako bertze espazioak 
janzteko ere material hau aukeratzen dutenak. Material gogorra izateaz 
gain, gutxieneko zaintza eskatzen du, instalatzeko erraza da eta bertze mate-
rial batzuekin primeran ezkontzen da. Formatu, kolore, akabera, tamaina 
eta balizko milaka konbinazio daude merkatuan eta horregatik zeramika 
erabiltzeko muga bakarra irudimena izanen da.
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ETXEGILEAK

Harria: eskualdeko etxeen bereizgarria
Eskualdeko etxeetan errepikatzen den material bat bada, harria da hori. Era-
bilera aunitz ditu: etxeko paretak, sarreretako arkuak, pareta edo leihoetako 
izkinak janzteko erabil daiteke eta baita etxe-ingurua babesteko harri-pare-
tak egiteko ere. Kanpoan ez ezik, barrenean ere diseinuko elementu bezala 
indarra hartzen ari da: tximinia inguruak, hormak... apaintzeko erabiliz. 

Granitoa, gneisa, hareharria, kaliza, marmola, arbela eta pizarra dira 
gehien erabiltzen direnak. Material naturalak izanik, eraikuntzan erabili ai-
tzinetik landu egin behar izaten dira: harrobietatik erauzi, moztu, landu eta 
leundu. 
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ETXEGILEAK

Etxebizitza bat hutsetik eraiki 
edo eraikita dagoen bat era-
berritu nahi denean, inurrien 

antzera, piezaz pieza osatu behar iza-
ten da katea. Badira, kate hori osatu 
eta gainbegiratzea gustuko dutenak, 
profesional bati edo bertzeari deitu, 
dena hitzartutako denbora eta mo-
duan egiten dela egiaztatu... obraren 
xehetasun guztiak hurbiletik jarrai-
tzea erabakitzen dutenak.

 Bertze hainbatek, ordea, nahia-
go dute ardura hori arkitekto edota 
eraikuntza enpresen esku utzi. Etxea 
berritzeko erabakia hartzen denetik, 
lana bukatu arte haiek koordinatuko 
dute guztia. 

Gremioen kudeaketa
profesionalen esku uzteak
dakartzan onurak  
1. Langile profesionalak kontrata-

tzen dituzte eta erantzukizun zi-
bileko asegurua bermatzen dute. 

2. Hainbat aurrekontu aurkezten 
dizkiote bezeroari. Guztiak ida-
tziz jasota.

3. Dokumentazio guztiaren kudea-
keta egiten dute. 

4. Eraikuntza lanak antolatu eta ja-
rraipena  egiten dute. 

5. Aurrekontuek BEZa izanen du-
tela ziurtatzen dute, horrek ber-
mea ematen duelako.

Hasieratik bukaerara,
tarteko buruko minik gabe
Aurrekontuak eskatu, dokumentazioa osatu, gre-
mioak antolatu eta lanen jarraipena egiten dute 
eraikuntza-enpresa zein arkitektoek

1.

2.

3.

4.

5.
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Lurraren kohesioa, 
dentsitatea, 

trinkotasuna... 
kontuan hartuta, 

makineria bat edo 
bertze  aukeratu eta 
lan egiteko modua 

egokitzen dute.

MAKINERIA
Lanerako prest!
Hondeamakinak, kamioiak, konte-
nedoreak... eraikuntza lanetan ezin-
bertzeko bihurtu dira. Antzina eskuz 
egiten zen lana mekanizatuta, pro-
duktibitatea areagotu eta lanak buka-
tzeko behar duten denbora murrizten 
dute. Gainera, lurra mugitu, tokia 
prestatu edota eraikuntza-lanetan 
sortutako hondakinak kudeatu behar 
dituztenean, tokian tokiko beharreta-
ra egokitzeko aukera ematen diete.
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GARAJEKO ATEAK

Erosotasunak eta 
segurtasunak bat egiten 
duten tokia

Garajearen formak, tamainak... baldintzatuko dute 
aukeraketa baita erosotasunak eta segurtasun 
mailak ere

Garajeko atea izaten da etxebizitza aunitzetan 
gehien erabiltzen den sarbidea. Horregatik, 
bata edo bertzea aukeratu aurretik komeni 
da merkatuan dauden ate mota desberdinen 
abantailak eta desabantailak zeintzuk diren 
jakitea: 

Gidaridun-ateak
Gurpiltxo batzuen gainean ezkerretik eskui-
nera mugitzen da atea. Espazio dezente behar 
izaten dute instalatu ahal izateko, ateak ibilbi-
de osoa egin behar duelako erabat ireki ahal 
izateko.

Ate sekzionalak
Bata besteari lotutako panelen bidez osatzen 
da atea eta aldamenetan jarrita dauden errai-
len bidez, gorantz biltzen da atea. Espazio de-
zente irabazten da horrela, ateak traba gutxi 
egiten duelako.

Ate eraisgarria eta kulunkariak
Irekiera espazioa ahalik eta gehien aprobetxa-
tzen duen sistema da, baina atearen zabalera-
ren arabera, ate eraisgarria bada, dezenteko 
eremua behar izaten du xaflek ezker edo es-
kubirantz egin behar dutelako. Kulunkariak 
diren kasuetan, xaflak sabairantz igotzen dira. 
Kasu honetan altuera erreparatu behar da, 
autoa kabituko ote den edo ez jakiteko. 
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1Espazio irekiak sor-
tzeko joera egon da 
azken urteetan, bai-

na batzuetan espazioak 
mugatu nahi izaten dira. 
Hormak erabili ordez bei-
rate bat jarrita, argitasuna 
galdu gabe espazioa bitan 
banatzea lortzen da. Era-
bat itxi gabe, muga bisual 
bat sortzen da.

2Gurean udako egun 
beroek ez dutenez 
luzaroan irauten, 

balkoi edo terrazan itxi-
tura jarrita, metro horiek 
etxebizitzari gehituko 
zaizkio, urte osoan erabili 
daitekeen espazio bat lor-
tzen da horrela. Beharren 
arabera, ireki edo ixteko 
aukera eskaintzen duten 
sistemak izaten dituzte.

3Sukaldea eta egon-
gelaren arteko ba-
naketa egiteko, 

ezkerretik eskuinera, bi 
noranzkoetan mugitzen 
diren ateak jar daitezke: 
muga fisiko finkorik ez 
dagoen tokian, beharra 
dagoenean, bi espazioe-
tako bat ireki edo itxi nahi 
denerako baliagarria da. 

4Patio itxi batera 
ematen duen logela 
bat edota argitasun 

nahikorik ez duen espa-
zio bat argitzeko egokiak 
izan daitezke itxiturak. 
Hormak bota eta bere or-
dez kristala eta aluminioa 
erabiliaz egitura bat osa-
tzen da. Kristal opakuak 
erabilita intimitatea galdu 
gabe, argi gehiago sartzen 
da. 

Itxiturak erabilita, obra handiegirik egin gabe, etxebizitzan metroak edota ar-
gitasuna irabazi, espazio bat berrantolatu edota erabilgarritasunaren aldeko 
pausoa eman daiteke. Segidan dituzue hainbat ideia:

Moldatu, eraldatu... 
elementu bat gehituta

ITXITURAK
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LEIHOAK

Airea sartzeko zirrikitua 
edo oztopoa?

Egoera kaxkarrean dauden leiho zaharrak eraginkorrak diren bertze 
batzuengatik ordezkatzea ariketa erraza eta azkarra da. Egunetik egu-
nera, geroz eta hermetikoagoak dira jartzen diren leihoak. Leihoaren 

egituraren %20 perfila da eta %80 beira, baina lehenengoa bigarrena be-
zain garrantzitsua da, egoera txarrean dagoen perfilak ez duelako airearen 
sarbidea oztopatuko. Emaitzarik onenak lortzeko beiraren kalitatea (mota, 
lodiera, aire-kamararen lodiera...), markoaren materialaren kalitatea (egu-
rra, altzairua, aire iragazkortasuna, mantenimendu beharra...), leihoa itxi 
eta irekitzeko sistemak... 
kontuan hartu behar dira. 
Horretaz gain, leihoaren 
instalazioa ongi eginda 
egotea funtsezkoa da, 
beira eta markoa ongi lo-
tuak egotea kasu, infiltra-
zioak ekiditeko.

Egurrezko leihoak
Isolatzaile onak izateaz gain, estekikoki ede-
rrak dira. Arront erabiliak dira.

Aluminiozko leihoak
Tenperatura aldaketekiko iraunkorrak dira eta 
hainbat koloretan pinta daitezke. Gainerako 
materialek baino azalera ttikiagoa izan ohi 
dutenez kanpoko argia gehiago aprobetxatzea 
ahalbidetzen dute.

PVC leihoak
Isolatzaile termiko eta akustiko bikaina dire-
nez, maiz, toki hotzetan erabiltzen dira. PVCa 
material birziklagarria eta garbitzeko erraza 
da, ura eta xaboia baino ez baita behar.

Leiho mistoak
Arrazoi estetiko eta funtzionalak tarteko, 
gero eta gehiago erabiltzen dira. Teilatuetako 
leihoetan erraterako barnetik egurrezkoak eta 
kanpotik aluminiozkoak diren leiho mistoak 
dira nagusi.
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Egurrak duen he-
zetasunaren %12-18 
idortzea eta berni-
zak erabiliz babes-
tea beharrezkoa da 

zahartu, hanpatu 
edota  urdindu ez 

dadin

.

 Estilo bakoitzare-
kin zuzenean lotzen 

da egur kolore eta 
bukaera jakin bat:  
nordikoa (zurizta),  

retroak (tonu ilu-
nak), erromantikoak 

(zaharkitu itxura)...

ZURGINAK

Merkatuan material berriak 
agertzen diren arren, egu-
rrak, oraindik orain, es-

kualdeko etxebizitzetan material era-
bilienetakoa izaten segitzen du. 

Material iraunkorra da oso eta be-
rezkoak dituen ezaugarriak galdu 
gabe, landu eta zaharberritzeko auke-
ra ematen du. Gainera, zuraren buel-
tan sortu den sektoreak nabarmen 
egin du aurrera; erabiltzaileen pre-
mietara egokitu eta arauzko presta-
zio tekniko guztiak betetzen dituzten 
produktuak eskainiz.

Zura material berriztagarria da eta 
fabrikazio-prozesuan energia gutxi 
kontsumitzen duenez, eraikuntzaren 
arloan geroz eta esparru zabalagoa 

hartzen joan da. Material moldaerra-
za, iraunkorra, berriztagarria, arina 
eta birziklagarria ere badenez, egu-
rra etxe aunitzen goitik beheitiko di-
seinuen ardatza da: zorua, eskailera, 
altzari edota teilatuetan aurki daite-
ke baita eraikinen bizkarrezurra den 
egituran ere. 

Zura eta etxebizitza, 
etorkizun handiko bikotea
Zura, berezkoak dituen estetika eta ezaugarri 
teknikoengatik, etxebizitzak eraiki eta janzteko 
erabiltzen da
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Non eta zertarako?
Egur mota bat edo bertzea auke-
ratzeko pieza hori non jarriko den 
(barruan edo kanpoan) eta zerta-
rako erabiliko den hartu behar da 
kontuan; leiho bat edo lurzoru bat 
egiteko erabiliko den zura ez dituzte 
berdin landuko.

Lurzoruetan, erraterako, haritza 
da nagusi; baina, neurri ttikiagoan, 
pagoa eta intxaurrondoa ere erabil-
tzen dira. Kanpoaldeko lurzoruetan, 
berriz, Ipe espeziea da gehien erabil-
tzen dena, termikoki landutako egu-
rrekin batera. Batzuen edo bertzeen 
erabilera, bere ezaugarriek baldin-
tzatuko dute, baita joera estetikoek, 
iraunkortasunak eta egonkortasunak 
ere.

Garai batean puri-purian 
egon ziren zoru dizdira-

tsuak albo batera utzi eta 
zuraren bukaera ahalik eta 
naturalena izatea bilatzen 
da orain: zurak berezkoa 

duen xarma balioan jarriz
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ITURGINTZA

Geotermia:
lurrarekin 
bero-trukean

Lurraren gainazalaren azpian metatutako energia 
baliatzen duen klimatizazio-sistema da: neguan eraiki-
nak berotu eta udan freskatzeko balio dezakeena
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Lurrazalean pilatzen den ener-
giari probetxua ateratzeko bi-
dea ematen du geotermiak. 

Bost eta ehun metro arteko sako-
nerako geruzen beroa erabiltzen da 
berokuntza-sistema neguan, klima-
tizazioa udan eta ur bero sanitarioa 
lortzeko.

Truke geotermikoa teknologia oso 
efizientea da eraikinen klimatizazio-
rako. Lurperatutako zirkuitu batean 
dabilen uraren bidez hartzen da lur-

zoruko energia. Sistema benetan 
sinplea da; lurzoruan egindako zen-
bait zulo ditu, eta bertan instalatzen 
dira urak ibiltzeko erabiltzen dituen 
lurpeko kanalizazioak. Horizontalak 
edo bertikalak izan daitezke zuloak, 
eta kasu bakoitzean komenigarrie-
na zein den aztertzen da. Zuloetatik 
dabilen fluidoak lurrean bildutako 
beroa xurgatzen du eta eraikinaren 
klimatizazio-sisteman injektatzen 
du bero-ponpa baten bidez.

Onurak
Geotermia energia garbia da, ehu-
neko ehun berriztagarria. Ekonomi-
koki ere ez da nolanahiko abantaila: 
etxeak berotzeko energia-kontsu-
moa %75 inguru jaisten da eta hoz-
teko kontsumoa %50 inguru. Egia da 
hasieran egin beharreko inbertsioa 
nahiko handia dela, baina ez du ia 
mantentze-lanik behar, balio-bizi-
tza 50 urtetik gorakoa da eta hamar 
urteren bueltan berreskuratu ohi da 
inbertitutako dirua.

Etxe edo eraikin bateko hezetasuna erregulatzeko, aireztapen egokia izatea 
funtsezkoa da. Horretarako, geroz eta gehiago zabaltzen ari da higroerregula-
zioa: etxea ongi aireztatuta eduki, diru dezente aurreztu eta airearen kalitatea 
altua izatea bermatzen duen aireztapen-sistema.

Haizagailuek geletatik haizea xurgatzen dute eta ondoren, behar adina aire 
sartzen dute gelakoa berrituz. Automatikoki neurtzen dute airearen emaria. 
Horrela, kontsumoa adimendua eta neurtua da, aireberritu behar diren tokien 
benetako beharrei erantzuten zaie. Horrela, energia eraginkortasuna eta hor-
niduretan aurrezpena lortzen da.

Higroerregulazioa
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ZORU ERRADIATZAILEAK

Ezkutuan dago 
tenperatura egokia 
lortzeko giltza 

Zoru azpian hodi-sare bat osatzen da eta hodi 
horietan joan-etorrian dabilen uraren tenperatura 
egokituta lortzen da giroa berotu edo freskatzea

Berria dirudien arren, zoru erradiatzaile bi-
dezko berokuntza-sistema duela 2.000 urte 
inguru sortu zen. Antzinako Erromako erai-

kin batzuetan labe batek eraikineko geletara be-
roa bidaltzen zuen lurrean egindako zuloen bidez. 
Gerora, Erdi Arotik XX.mendera arte, etxeen kan-
poko aldean jartzen zen tximinia zen bero-iturria; 
tiroa horizontala izaten zen eta etxea zeharkatzen 
zuen zoru hotza berotuz. Ideia horiek garatu eta 
70eko hamarkadaren erdialdetik aitzinera, gaur 
egun erabiltzen den zoru erradiatzaile bidezko 
berokuntza-sistema zabaltzen joan da.

Nola funtzionatzen du?
Zoru azpian uniformeki banatutako hodi-sare 
bat da sistema honen oinarria. Hodi hauetatik 
ura joan-etorrian dabil eta uraren tenperatura 
egokituz eraikinak berotu edo freskatzeko erabil 
daiteke sistema berbera. Etxebizitza edo eraikina 
berotu nahi denean ura 35-40 gradu arteko tenpe-
raturan pasatzen da zoruaren eta mortero geruza 
baten azpitik. Freskatu nahi denean, berriz,ura 
17º inguruan ibiliko da zorupetik, era honetan 
gehiegizko beroa xurgatuz eta freskura eskainiz. 

Kontuan hartu beharrekoak:

• Galdara etengabe piztu eta itzaltzea beha-
rrezkoa ez den tokietarako gomendatzen 
dute; inertzia termikoarekin funtzionatzen 
duenez, pixkanaka lortzen da nahi den ten-
peratura.

• Oso garrantzitsua da instalatu aurretik azter-
keta bat egitea. Lurzoruaren eta gainazala-
ren artean 10-12 zentimetro inguruko tartea 
behar da hodi-sistema jarri ahal izateko eta 
kasu guztietan ezin da egin. 

• Inbertsio ekonomikoa sistema tradizionala-
rena baino handiagoa da, baina luzera begira, 
inbertsio hori berreskuragarria da. Gainera, 
beste sistema eraginkorrekin konbina daite-
ke: eguzki-energia, aerotermia, geotermia... 
energia-kontsumoa murriztuz.
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Bainugelak berritzeko inbertsio handia egin 
behar izaten da, beraz, garrantzitsua da 
hasi aurretik dena planifikatzea. Aurrekon-

tu bat ezarri behar da eta aukera posible guztiak 
mahai gainean jarri. Inspirazioa behar baduzu, 
2020ko azken joerak bildu ditugu zuentzat:

• Gehien erabiltzen diren materialak zura, kris-
tala eta baldosa ttikiak dira, baita terrazoa eta  
marmola ere.

• Urre koloreko metalek, material naturalekin 
kontraste polita egiten dute. 

• Azulejuak diseinu ederrak osatzeko erabil 
daitezke, horma dotoreak osatuz.

• Bainuontziei protagonismoa ematea propo-
satzen dute, txoko batean izkutuan egon or-
dez, erdi erdira ekarriz.

• Landareak bainugelak apaintzeko erabiltzea 
ere boladan dago.

• Zuria izaten zen duela gutxira arte bainugele-
tan nagusitzen zen kolorea. Orain, ordea, ko-
loreak ez du mugarik: altzariak, bainuontziak, 
osagarriak, hormak... kolorea nahi duenak, 
badu aukera.

BAINUGELAK

Bainugela 
berritu nahi 

duzu?  
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ELEKTRIZITATEA

Panel elektrikoa: 
instalazio elektriko osoa 
babesten duen kaxa  

Kaxa elektriko seguru batek indarrean dagoen araudi 
guztia bete behar du eta energia elektrikoa hornitzen 
duen konpainiak zigilatuta egon behar du
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Estatistiken arabera, etxeko su-
teen erdiak argindar akatsek 
eragindakoak izaten dira. Hori 

hala izanda, ulergaitza da eskualde-
ko hainbat etxebizitza eta eraikinetan 
segurtasun elektrikoko araudiak bete-
tzen ez direla jakitea. 

Gainkargatutako entxufeak, zirkui-
tulaburrak, kable zurituak edo eten-
gailu automatiko eta magnetotermiko 
zaharrak dira huts egin dezaketen ele-
mentu elektrikoetako batzuk. Horiek 
eragindako kalte pertsonalak (elek-
trokuzioa) edota materialak (suteak) 
ekiditeko kaxa elektrikoa ongi munta-
tua edukitzea ezinbertzekoa da.

Zein elementuk osatzen dute 
kaxa elektrikoa?
Kaxa elektrikoak fusible, etengailu 
magnetotermiko eta etengailu di-
ferentzialen bidez zirkuituaren atal 
bakoitza babesten du. Instalazio 
elektriko batean gutxienez distribu-
zio-koadro bat badago, etxebizitza 
gehienetan bezala, distribuzio-koa-
dro honetatik argindarra bigarren 
mailako bertze distribuzio-koadro 

batera edo gehiagotara banatu lite-
ke. Koadro elektriko seguru batek, 
indarrean dagoen araudi guztia bete 
beharko du (BTEE, ITC-23, etab.). 

 

Kaxa elektrikoek eskaintzen dituz-
ten segurtasuna eta prestazioak area-
gotzeko gailu espezifikoak gehitzeko 
aukera ere badago: babes magneto-
termikoa eta diferentziala bermatu-
ko duten etengailu automatikoak, 
argindarra etenda zerbitzua zintzilik 
ez gelditzea bermatzen duten siste-
mak jarrita, gaintentsioen aurkako 
babes bereziak jarrita.. Etengabe be-
rritzen doan sektorea da eta horrega-
tik, dauden aukerak zeintzuk diren 
jakiteko profesionalei galdetzea da 
hoberena..

Kaxa elektrikoa energia 
elektrikoa hornitzen duen 

konpainiak behar bezala zi-
gilatuta ez badago, ezbehar 

bat gertatzen bada, aseguru-
-etxeak ez du kalteordaina 

ordainduko 

Konpainia elektriko baten zerbitzua kontratatu aitzinetik, garrantzitsua da 
kontsumoa zein izanen den pentsatzea: zenbat argindar eta zertarako erabiliko 
dugun aurreikustea. Izan ere, ez dira berdinak izanen bortz senideko familia 
batek edo bakarrik bizi den pertsona batek izanen dituen premiak. Potentzia 
jakin bat kontratatu beharko dugu eta tentuz egin, kontsumoa kontrolatzeko 
konpainia elektrikoak etengailu magnetotermiko automatiko bat jarriko bai-
tu. Xahutzen den potentzia kontrataturiko potentzia baino handiagoa bada 
etengailuak salto egiten du; argindarrik gabe utziz. Dena den, alderantziz ere 
gerta daiteke; kontsumoa kontrataturiko potentzia baino askozaz ere ttikiagoa 
izatea. Kasu horretan kontratua berrikusi eta aldatuta, sos batzuk aurrezteko 
modua izanen duzue.

Potentziarekin saltoka
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PINTURA

Hitz egin dezatela 
hormek
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Laukiek eta paper margotuek boladan se-
giko duten arren, 2020 urtean arrakasta 
izanen duen joera bat bada hori koloreak 

konbinatzea izanen da. Hormaren erdia kolore 
biziz margotu eta bertze erdia tonu pastelekin 
janztea, gela bakar bat margotzeko hiru edo lau 
kolore erabiltzea... orain arteko ikuspegia hankaz 
gora jartzeko ordua da! 

Arrosa, beigea eta grisa  
Hain modan dagoen ekialdeko estiloarekin bat 
egiten duten koloreak dira eta ongi baino hobeki 
ezkontzen dira elkarrekin. 

Lur kolorea eta korala  
Diseinu modernoak boho giroko estiloarekin lo-
tzeko bidea ematen duten koloreak dira.

Goroldioaren parekoa  
Egur naturalari protagonismoa ematen dieten 
landa giroko diseinuetan hormak berdez margo-
tzea gomendatzen dute: tonu ilun xamarretan.

Urdin ilun iluna  
Urdin ilunaren eta beltzaren artean dagoen to-
nua, horixe gomendatzen dute hormetako bat 
nabarmendu nahi bada. Emaitza hagitz dotorea 
da.

Eta sabaia ere margotuko bagenu?
Indartsu heldu den joera da. Dena den, adituek 
kolore eta konposizioak aukeratzeko orduan 
neurriz jokatzea gomendatzen dute espazioa be-
teegia gera ez dadin. 
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DEKORAZIOA

Garai berrietara egokitu
Altzarien eta osagarrien sektoreak 
pauso bat haratago eman eta disei-
nu adimendunak sortu dituzte: tablet 
edo mugikorrak kablerik gabe karga-
tzeko aukera ematen dutenak. 

Diseinuak borobildu
Ertzak, formak... borobiltzeko apus-
tua egin dute diseinatzaileek. Lanpa-
rak, altzariak, egongelako aulki edo 
besaulkiak... guztia borobil-borobila 
izanen da. 

Ekialdea eta iparraldea lotu
Japonia eta Norvegiak bat egitea posi-
ble ote da? Diseinatzaileek baietz dio-
te. Japandi izena eman diote ekialde-
ko ukituak eta zertzelada nordikoak 
nahasten dituen joerari.  

Lau 
proposamen

Ttikienen neurrira egina
Montessori filosofiarekin bat egin eta 
haurren logeletako diseinuak birpen-
tsatu dituzte. Autonomia irabazten 
dute haurrek, euren neurrira egoki-
tzen diren altzariekin.

1 2

3 4
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SUKALDEAK

Sukaldea da etxebizitzetan 
erreforma gehien egiten 
den espazioa

Sukalde batean estetika bezain garrantzitsua da era-
bilgarritasuna. 2020ko dekorazio joerek bi ezaugarri 
horiek ederki uztartzen dituzte

Esekita dauden altzariak 
Geroz eta gehiago ari dira zabaltzen 
altzariak hormetan esekita jartzen di-
tuzten diseinuak. Sukaldearen itxura 
nabarmen aldatzen da eta gainera az-
pialdeen garbiketa errazten da.  

Nanoteknologia altzarietan 
Ate eta altzarietako materieletan na-
noteknologia baliatu dute eta emaitza 
praktikoa lortu dute: behin eta berriz 
ukituta ere, hatz-markarik agertzen 
ez den materiala.

Harraska eta txorrotak 
koloreztatu
Gainazaletan ongi integratzeko, ha-
rraska eta txorrotak ere koloreztatzea 
proposatzen dute. Altzairu herdolgai-
tza izanen da erabiliko den materiala, 
baina tindatuta: berdea, beltza, urdi-
na, zuria... aukera handia dago.

Pentsaezinak ziren irtenbideak
Ez dago ezinezkorik. Espazio eta 
beharretara ahalik eta hobekin ego-
kitzeko diseinu bakoitza pertsonali-
zatu egiten dute.

Kolore atenporalak
Nahiz eta zuriak kolore erabiliena 
izaten segitzen duen berdea, urdina, 
grisa, beigea eta beltza sukaldeko al-
tzarien diseinuetara ezin hobeki ego-
kitzen dira.

Etxetresnak
Etxetresnak erosteko garaian, kon-
tsumoa, salneurria... izaten dira kon-
tuan hartzen diren irizpideak baita 
diseinua ere. Fabrikatzaileek geroz 
eta gehiago zaintzen dute estetika. 
Hala, koloretako etxetresnak, ate-is-
piluak dituztenak... geroz eta gehia-
go ikusten dira.
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Gainazaletan estetika eta
erresistentzia eskutik doaz:  

• Marmola: Goxotasuna emanen 
dio sukaldeari, baina delikatua 
da eta erraz zikintzen da.

• Mikrozementua: Indartsu dato-
rren joera, bertze material batzuk 
baino merkeagoa. Ongi jasaten 
du ura, baina argi kolpeekin. 

• Harria: Lodiera egokitu daiteke 
eta gutxi dira beroa harriak be-
zain ongi jasaten duten materia-
lak. Erraz zikintzen dela da aur-
kako faktore bakarra.

• Granitoa: Protagonista izan da 
urtetan beroa ongi jasan eta  lo-
dierarekin jokatzeko aukera 
ematen duelako.

• Koriana: Material organikoa ez 
den arren, oso egokia da diseinu 
bereziak osatu nahi direnean, 
gainazalak osorik, ageriko lotu-
nerik gabe moldatzen baitira.

• Silestonea: kuartzo naturala era-
biliz, aukera interesgarria da, ez 
duelako pororik eta orbanekiko 
erresistentea delako.
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TTIPI-TTAPA
Udalak, kultur taldeak, gura-
so elkarteak, gizarte zerbitzuek, 
Umore Onak eta euskara zer-
bitzuak antolatutako kultur 
agenda osatuari esker, herritar 
guztientzako ekitaldiak izanen 
dituzte datozen asteburuetan 
herrian.  

Azaroaren 15ean, ostiralean,    
azukrearen kontsumoaz hitz 
egiteko aukera izanen dute, 
hainbat eragilek, elkarlanean, 
sortu duten Kiliki salda tal-
dearen eskutik. Eskolako jan-
tokian, 19:00etan dute hitzor-
dua. Biharamunean, azaroaren 

16an, jolasak izanen dituzte 
umeek, eskolako frontoian, 
16:30etik aurrera. 

'Kartzela' serie digitala
Hurrengo larunbatean, aza-
roaren 23an, Arnasa Gara eki-
menaren barne, Kartzela serie 
digitalaren aurkezpena eginen 
dute. Jangelan zehaztu dute 
hitzordua, 19:00etan. 

Azaroko ekitaldiak azienda, 
artisau eta nekazaritza feria-
rekin borobilduko dituzte. 
10:00etan hasiko da mugimen-
dua eta egun osoz besta giroan 
murgilduko dira. 

Hitzaldia, jolasak, 
aurkezpena eta feria 
datozen asteburuetan 
Azukrearen kontsumoaz hitz egiteko eskolako jangelan bilduko 
dira azaroaren 15ean

Musean eta trukean giro ederrean
Jubilatuen Egunaren harira, musean eta trukean aritu ziren 
hilaren 3an. Musean Manolo Legarretak eta Joxe Goizuetak 
irabazi zuten. Trukean, berriz, Felisa Salaberria eta Pakita 
Goizueta izan ziren garaile (argazkian txapeldunak eta 
txapeldunordeak, antolatzaileetako batekin). 

UTZITAKOA

Garagardo Festa arrakastatsua

Herritar talde batek antolatuta, urriko azken larunbatean, 
Garagardo Festa izan zuten herrian. Lehenbiziko edizioa 
izanagatik, afari-txartel guztiak astebete lehenago saldu ziren 
eta, musika lagun, bertaratutakoak oso gustura egon ziren.  
Arrakasta ikusirik, seguru segida izanen duela!

UTZITAKOA

Yoni Salaberria 
margolaria  
telebistan

EITBk urriaren 23an abiatu-
tako 'Arimaren Margolariak' 
saioan dabil Yoni Salaberria 
herritarra. Beste zazpi hauta-
gairekin batera, Euskal Herri-
ko margolari amateur onena 
izendatzeko bere trebeziak 
ikusarazten ari da.  

Azaroaren 3an jokatu zen lehen jardunaldiak ikusmina piztu zuen. UMORE ONA

TTIPI-TTAPA
Azaroaren 3an abiatu zen 
Umore Ona pilota txapelke-
taren laugarren edizioa. Ki-
muen mailan hasiera ederra 
eman zioten herritarrek txa-
pelketari. Izan ere, Salaberriak 
eta Apezetxeak 18-17 irabazi 
zieten Bortzirietako Azpiroz 
eta Kortari. 22 urtez azpikoe-

tan, berriz, galdu egin zuten,  
Oiarpeko Ugalde eta Etxebe-
rria izan ziren garaile, Aizkor-
be eta Apezetxea mendean 
hartuz (22-17). Hurrengo par-
tidak hilaren 8an jokatzekoak 
zituzten. Azaroaren 15ean eta 
22an eta abenduan izanen 
dute segida. Ilbeltzaren 14an 
borobilduko dute txapelketa. 

Umore Ona pilota txapelketak azaroaren 
15ean izanen du segida

GOIZUETA
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ARANO

Ganbarako lanto-
kiaren aurkezpena 
egin dute 

Urriaren 25ean, Ganbaran 
etxetik lan egiten dutenen-
tzat prestatu duten txokoa 
bisitatzeko aukera izan 
zuten herritarrek. Kuxku-
xean ibili eta musikaz 
gozatzeko aukera izan zuten 
bertaratu zirenek.

E.IRAOLA ARANO
Mendialdea Mankomunita-
tearen eskutik hondakinen 
murrizketa eta berrerabilpena 
indartzeko helburua duten 
tailerrak egin dituzte Arano, 
Areso, Goizueta eta Leitzan. 
Azkeneko saioa azaroaren 14an 
dute Leitzako eskolan 11:00etan    
Dakienak ez dakienari eraku-
tsi izenburupean auzolana eta 
elkarreragitea dute ardatz. 
Ansa aritu da tailerrak gidatzen.
Zer da lantzen ari zaretena?
Adineko jendeak daki, gutako 
askok baino hobeki, gutxirekin 
edo juxtukoarekin nola bizi 
daitekeen. Egoerak behartuta, 
halabeharrez, batez ere haur-
tzaroan edota gaztaroan egoe-
ra hori askok bizi izan dutela-
ko. Gaur egun, 'zer ikusi, hura 
nahi' baldintzarekin bizitzen 
ikasten dugu, baina gure kon-
tsumo ohiturek ondorio na-
barmenak dituzte ingurume-
nean. Horretan pentsaraztea 
da tailerraren helburua, batez 
ere zaborren murrizketan be-
girada jarriz.
Elkarri erakustearen garrantzia 
azpimarratu duzue...
Bai uste dugu adineko jendeak, 
baina baita kontsumo ohitu-
ren inguruan pentsatzen hasia 

den jende askok ere, baduela 
zer erakutsia zaborrak murriz-
teaz behin ere pentsatzen 
jarri ez denari.
Ohiturak aldatzeko premia han-
dia dago?
Beti dago zer hobetua, eta 
zaborren murrizketan ere, zer, 
non, noiz, nola...erosi bi aldiz 
pentsatzea guztiok egin beha-
rreko ariketa da.
Berrerabilpenean eta zaharbe-
rritzean jarri duzue fokua
Bigarren saioan etxean zabor 
izateko puntuan dagoen zerbait 
ekarri eta bigarren bizitza bat 
ematen saiatu gara. Horrela 
denen artean saiatuko gara 
berrerabilpenaren ariketa egi-
ten, zabortegietara edo garbi-
gunera buelta gutxiago egiteko; 
inguruak eskertuko digu.

Ainhoa Ansa. E.IRAOLA

«Denok dugu zer 
ikasia eta zer 
erakutsia»
AINHOA ANSA ZUGARRAMURDI

ARESO

Adur Etxezarreta 
azaroaren 30ean 
hasiko da lehian

Ekainean hasi zen 
denboraldia prestatzen eta 
Txilen, Suitzan eta Austrian 
entrenamenduak egin 
ondotik, Lake Louiseko 
lasterketan (Kanadan) 
emango dio hasiera 
Munduko Txapelketari.

TTIPI TTAPA
Abenduaren 3an, asteartea, 
Euskararen Eguna ospatzeko 
aukera polita izango dute are-
soarrek. Azaroaren 5ean egin 
zuten aurreneko bilera eta 
ekitaldi gehienak lotu dituzte 
dagoeneko.  

Goizean kalejira egingo dute 
herriko musikari gazteekin eta 
bi elkarteetan poteoa egitea 
proposatu dute. Jolaserako 
tartea ere hartuko dute, garai 
bateko jokoak berreskuratuz. 
Bazkaria izango dute gero Pake 
Tokin eta bazkalondoan mus 
txapelketa. Arratsaldea giro-

tzeko ekitaldiren bat lotu 
nahian ere badabiltza: antzer-
kia, musika...

Herritarrak baserritarrez 
janztera animatu nahi dituz-
te eta iaz bezala, jantzi doto-
reena duenak saria izango du. 
Aurtengo berrikuntza banabar 
txapelketa izango da. Parte 
hartu nahi duenak azaroaren 
15a baino lehen eman behar-
ko du izena Sastinean, baita 
bazkarira joan nahi duenak 
ere.  

 Azken xehetasunak lotzeko 
bilera azaroaren 15ean egingo 
dute 17:00etan Udaletxean.

Euskararen eguneko 
egitaraua prestatzen 
hasiak dira
Azaroaren 15ean, 17:00etan, egingo dute azken xehetasunak 
lotzeko bilera

Errigora ekimenaren udaz-
keneko kanpaina abiatu berri 
da, eta heldu den asteazke-
nera arte, azaroaren 20ra 
bitarte, hiru saskietako bat 
eskatzeko aukera izango da. 
50, 60 eta 70 eurotan eskura 
daitezke. Sastinean jarri dute 
eskaera egiteko papera.

Errigorako saskiak 
Sastinean eskatu 
daitezke 

Udalak hainbat bizilagunen 
kexak jaso ditu herritar batzuk 
bide publikoan ibilgailuak 
aparkatu eta pasabidea oz-
topatzen dutelako. Bidea libre 
utzi edo maniobra egiteko 
tokia uzteko eskatu du Uda-
lak batez ere larrialdiren bat 
balego bidea libre egon dadin. 

Bide publikoak ez 
oztopatzeko deia 
egin du Udalak  
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50. urteurreneko 
ospakizunak prest 
ditu Erleta Eskolak

LEITZA

Orreaga Fundazioko kideen festa

Nafarroako hainbat txokotatik etorritako Orreaga Fundazioko 
kideak elkartu ziren urriaren 26an Leitzan. Goizean hasi eta 
goizaldeko ordu ttikiak arte luzatu zen pesta. Tartean, lekuko 
aldaketa ere egin zuten, iaz  Agoitzen jasotako lekukoa, 
Andosillako herritarrei eman zieten leitzarrek.

JM BARRIOLA

Liburutegia beteta urriaren 24an

Liburutegien Nazioarteko Eguna ospatzeko ipuin-kontaketa 
saioa izan zuten.Talde polita bildu zen Liburuzaina eta 
gaizkileak ipuina entzutera. Azaroan, bestalde, sorgin edo 
munstroei buruzko liburuak, irakurleek zeintzuk nahiago 
dituzten jakin nahian ekimena jarri dute abian.

LEITZAKO LIBURUTEGIA

TTIPI-TTAPA
Azaroaren 23an 50. urteurre-
neko pesta ospatuko dute 
Erleta Eskolan. Hain juxtu, 
mende erdia bete baino egun 
bat lehenago,1969ko azaroa-
ren 24an ireki zituen-eta ateak 
eskolak.

Bertako ikasleek, guraso el-
karteko kideek eta udalak el-
karlanean antolatutako pesta 
izanen da eta herriko jende 
askok bertan ikasi duenez, 
denei luzatu nahi izan diete 
pestan parte hartzeko gonbi-
dapena. Goizean, 10:30ean 
irekiko dute eskola eta pasi-
lloetan jarriko dituzten argaz-
kiak ikusiz eskolako historian 
atzera egiteko aukera izanen 
da. Gero, dantzariek saioa es-
kainiko dute eta pilota partidak 
ere izanen dira. Bi ekitaldiak 
Aurrera Elkarteko kideen la-
guntzarekin antolatu dituzte. 

Gero, bazkaria izanen dute 
eskolako jangelan (txartelak 
eskolan bertan, Maimurren 
eta Astizen jarriko dituzte sal-
gai). Bazkalondoan guraso 
elkarteak antolatutako jokoak  
izanen dituzte eta bukatzeko 
Olaia eta Irati aresoarrek kan-
taldia eskainiko dute. Elkar-
lanean prestatutako pesta, 
elkarrekin gozatuko dute. 

Abestia, dantza eta bideoa
Ospakizuna aitzakiatzat har-
tuta, bideo berezi bat ere sor-
tu dute eskolako ikasle izan-
dako hainbat artisten lagun-
tzarekin. Katez musika talde-
koen abesti bat hartu eta letra 
egokitu dute Xabat eta Joanes 
Illarregik. Abesti horrentzat 
koreografia asmatu du Paula 
Perurenak eta irakasle eta 
ikasleei erakutsita bideoklipa 
grabatu dute. 

Eskola bisitatzeko aukera emanen dute eta bazkaria, dantza 
emanaldia, pilota partidak eta kantaldia ere izanen dituzte

Azaroko azkeneko ostegu-
nean, 17:30ean elkartuko dira 
Udaletxeko lehenego solai-
ruan. Haur-eramaile motak, 
haurra eramateko postura 
egokiak... azalduko dituzte. 
Alderdi teorikoa eta praktikoa 
landuko dituzte eta gurasoen 
zalantzak argitu.

Haur eramaile 
tailerra eginen dute 
azaroaren 28an

Gurasoei zuzendutako saioa 
izanen da eta tramiteak, es-
kubideak, laguntzak, fami-
liako aldaketak, haurraren 
beharrak eta zaintza, guraso 
izatearen alde ezkutuak... 
izanen dituzte hizpide. Aza-
roaren 19an, Udaletxean, 
11:00etatik 12:00etara. 

'Haur bat izan behar 
dugu eta orain...' 
hitzaldia 19an

TTIPI-TTAPA 
Leitzako Udalak Inguruarte 
berreskuratu eta egokitzeko 
hurrengo pausoa eman du. 
Herritarrek emandako iritziak 
eta proposamenak jaso ondo-
tik, gehien errepikatu direne-
kin zirriborro edo bozeto bat 
egiteko eskatu zion paisajista 
talde bati. Urriaren 29an Iñi-
go Segurola paisajistaren es-
kutik, aurreneko zirriborroa 
ikusteko aukera izan zuten 
Udaletxera joan ziren herri-
tarrek: multzo polita bildu zen, 
gazteak ugari eta hainbat ekar-
pen egin zituzten.

Orain, udalak diru-laguntza 
eskatuko du LGP-PDRko pro-
gramaren barruan eta onartzen 
badute proiektua gauzatuko 
dute: Inguruarte biziberrituko 
dute.

Segurola azalpenak ematen. UDALA

Inguruarte eraldatzeko proiektuaren 
zirriborroa aurkeztu dute
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LEITZALDEA

TTIPI-TTAPA
Bertako produktuei eta ekoiz-
leen lanari balioa emateko 
asmoz sortu zen azokak bos-
garren edizioa beteko du aza-
roaren 16an. LeitzEko kontsu-
mitzaileen elkarteak, Udalak 
eta boluntarioek antolatzen 
duten azoka berezian, ikusi, 
erosi eta jan-edanerako tartea 
izanen da. 10:00etan irekiko 
dituzte azokako ateak eta 14:00 
ingurura arte egonen da za-
balik. Eguraldi onarekin plazan 
egiteko asmoa dute baina 
eguraldi iragarpena ez bada 
aldekoa, Amazabal pilotale-
kuan izanen da.

Aukera zabala
Denera, hogei postu jarriko 
dituzte: hamalau barazki pos-
tu, ogia eta glutenik gabeko 
gutiziak salduko dituen postu 
bat, gozoak salduko dituen 
beste bat, hiru ezti postu eta 
ukenduen bestea. Horretaz 
gain, taloak eta burduntzian 
prestatutako txerriki pintxoak 
ere salduko dituzte. Aziendak 
ere ez dira faltako. Hamar ba-
serritarrek oiloak, txekorrak, 
zaldikoak, pottokak... erama-
nen dituzte. 

Sagardoa nola egiten den 
ikusteko aukera
Aurtengo berrikuntza Leitza-
ko Sagardoaren Lagunak tal-
dearen eskutik heldu da. Azo-
kan bertan sagardoa egiteko 
prozesua erakutsiko dute eta 
muztioa jarriko dute salgai. 
Kupeletan gordeko dute gero, 
eta ekainean izaten den Sa-
gardo Egunean dastatzeko 
aukera izanen da. 

Leitza eta Aresoko 
20 ekoizle bilduko 
ditu azaroaren 16ko 
azoka bereziak
Hamar abeltzainek emanen dituzte aziendak eta aurrenekoz 
sagardoa eginen dute azokan bertan Sasoiko produktuak jarriko dituzte salgai bertako ekoizleek. ARTXIBOA
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Aurreratuak dituzte Leitzako Herri Aretoko lanak. UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Leitzako zinea zenak itxura 
berritzeaz gain, izena ere be-
rria izanen du aurrerantzean. 
Udalak herritarren esku utzi 
zuen erabakia eta lau izen ja-
rri zituen aukeran: Arizpe, 
Meaka, Arigunea eta Leitzako 
Herri Aretoa. Urriaren 31ra 
arte izan zuten botoa emate-

ko aukera eta Leitzako Herri 
Aretoa izan da aldeko bozka 
gehien jaso dituena (botoen 
%45 jasota), Arizpek (botoen 
%32), Meakak (%15) eta Ari-
guneak (%7).  Erabaki honekin 
izen propiorik erabili gabe, 
herri-aretoaren ideiak berak 
eta izanak hartuko du garran-
tzia.

'Leitzako Herri Aretoa' izena aukeratu 
dute herritarrek

JM BARRIOLA
Leitzako Ernaik eta Torreak 
elkartasun eguna antolatu dute 
azaroaren 16rako. Mendi mar-
txa izanen da ekitaldi nagusia. 
08:45ean bilduko dira plazan, 
09:00etan abiatuko dira Guratz 
mendiko tontorrerantz eta 
kaxkoan daudela ekitaldia 

eginen dute.14:00etan bazka-
ria izanen dute Atekabeltzen 
(txartelak 10 eurotan jarriko 
dituzte salgai Torrean). 18:30 
aldera poteoan hasiko dira eta 
00:00etan Torrean izanen den 
Esna Beltza taldearen kon-
tzertuarekin borobilduko dute 
eguna.

Presoen aldeko mendi martxa antolatu 
dute azaroaren 16rako

JM BARRIOLA
Euskararen arnasguneetako 
herritarrek euskararen ongi-
zatean duten garrantziaz ja-
betzeko 'Arnasa Gara' kanpai-
na abiatu dute Euskal Herrian.  
Leitza da arnasgune horietako 
bat eta horregatik, Erleta Es-
kolako jangelan, 19:00etan 

eginen dute ekimenaren aur-
kezpena. Bertan, abenduan 
aurkeztuko duten Kartzela 
serie digitalaren aurre-estrei-
naldia eginen dute eta arnas-
guneen inguruan ariko dira 
hizketan: zer diren, zergatik 
diren hain garrantzitsuak... 
azalduz. Anima zaitezte!

'Arnasa gara' ekimenaren aurkezpena 
eginen dute azaroaren 16an

Bost erosketa txartel 
zozketatuko ditu 
Kaxkabeltzak 

TTIPI-TTAPA
Leitzan erosi, denok irabazi 
izenburupean kanpaina be-
rezia egiten ari dira Kaxkabel-
tza elkarteko kideak. Herrian 
egiten diren erosketak saritu 
nahi dituzte eta 100 euroko 
bost erosketa-txartel zozketa-
tuko dituzte. Azaroaren 9an 
jarri zuten martxan egitasmoa 
eta azaroaren 30era arte Kax-
kabeltza Elkarteko kide diren 
berrogeita sei denda edo zer-
bitzuetakoren batean eroske-
ta egiten duten bezeroek zi-
gilu bat lortuko dute. Zozketan 
parte hartzeko bost zigilu 

ezberdin beharko dira, eta 
behin txartela osatuta dute-
nean Kaxkabeltzako edozein 
saltokitan utzi beharko dute. 
Bakoitzak nahi adina txartel 
osa ditzake. 

Irabazleak abenduaren 2an
Abenduaren 2an, astelehenean, 
jakinaraziko dituzte irabazleen 
izenak. Eguerdian Karrape 
irratian zuzenean eginen dute 
zozketa. Irabazleek Kaxkabel-
tza Elkarteko kide diren sal-
tokietan erabili beharko di-
tuzte ehun euroko erosketa-
-txartelak. 

Azaroaren 30era arte Kaxkabeltza elkarteko saltokietan 
erosketa egiten dutenek zigilu bat jasoko dute

LEITZA

TTIPI-TTAPA
1988an Leitzako Aurrera El-
kartearen alde aizkoran aritu 
ziren boluntarioak omendu 
nahi izan zituzten aurtengo 
Aurrera Egunean. Aizkolari 
bakoitzari usb eramangailu 
bana oparitu zieten, barrenean 
1988ko aizkora jaialdiko iru-

diekin osatutako bideo bate-
kin. Bideo horixe bera, TTIPI-
-TTAPA aldizkariaren  esku 
utzi du Aurrera Elkarteak eta 
erran.eus webgunean zintzi-
likatu dute. Hamabost minu-
tuko iraupena duen bideoa 
ikusi nahi duen orok eskura-
garri dauka.

1988ko aizkora jaialdiko irudiekin 
bideoa osatu dute

Orduko argazki eta irudiak bildu dituzte bideo batean. UTZITAKOA
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TTIPI-TTAPA 
Emakumeenganako Indarke-
riaren Kontrako Nazioarteko 
Egunaren harirat, Baztango 
Udaleko Berdintasun Batzor-
deak antolatuta, hainbat eki-
taldi izanen dituzte azaroan 
Baztanen. Ekitaldiak hilaren 
25eko manifestazioarekin bo-
robilduko dituzte.

'Alu ulu' antzerki-foroa 
Elizondon
Azaroaren 19an Elizondoko 
Arizkunenea kultur-etxean, 
19:00etan, dute lehendabiziko 
hitzordua. Bertan, Emakumeen 
sexualitatea umoretik, onar-
penetik eta plazeretik plaza-
ratzeko tresna gisa ikusarazten 
duen Alu ulu antzerkia ikus-

teko aukera izanen dute. Ho-
rren helburua, «norbere bu-
ruarekiko tratu onak, harre-
manak, plazera... erdigune 
izatea» da. 

Biharamunean, hilaren 20an, 
antzerki bera Lekarozko ins-
titutuko Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzako 4. mailako ikas-
leendako eskainiko dute (kasu 
honetan, ez da publikoari 
irekia izanen). 

'Tomiris' antzerkia Iruritan
ATX Teatroaren eskutik, To-
miris ikuskizuna izanen da 
azaroaren 24an, 19:00etan, 
igandean, Iruritako Damaso 
Zabalza Gizarte Bilgunean. 
Biolentzia matxista ardatz duen 
eta errealitatea eta fikzioa uz-
tartzen dituen «istorio gordin 

bezain sentsuala, erreal bezain 
fantastikoa, zorrotz bezain 
zolia» ikusteko aukera izanen 
dute. Sarrera dohainik izanen 
da. 

Elkarretaratzea eta 
manifestazioa Elizondon
Ekitaldiak azaroaren 25ean, 
Emakumeenganako Indarke-
riaren Kontrako Egunean, 
akituko dituzte. Astelehen 
eguerdian, 12:00etan, elkarre-
taratzea eginen dute Elizon-
doko Foruen Plazan. Arratsal-
derako, berriz, manifestazio 
burrunbatsua antolatu dute. 
19:30ean abiatuko dira Foruen 
Plazatik eta herritar eta ingu-
rukoei aldarrikapenekin bat 
egin eta parte hartzeko gon-
bidapena luzatu diete. 

Azaroaren 25ean, 12:00etan, elkarretaratzea eginen dute Elizondoko Foruen Plazan. ONDIKOL

Azaroaren 25aren 
bueltan antzerkia 
eta elkarretaratzea
Elizondon 'Alu ulu' antzerki-foroa izanen dute eta Iruritan 
'Tomiris' antzezlana izanen da ikusgai
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Udaberriko feria jendetsua
Urriaren 25ean egin zuten udaberriko ferian jende dezente 
bildu zen Elizondon. Guztira 500 bat azienda buru plazaratu 
eta karriketan 250 postu inguru paratu zituzten. Ortziralean 
paratutako postuak larunbatean erretiratu zituzten eta 
atsoferiek ere,  ikusmira handia eragin zuen. 

ONDIKOL

Elizondoko abesbatzak anto-
latuta, kontzertua izanen dute 
azaroaren 24an, hondarreko 
igandean. Herriko parrokian 
zehaztu dute hitzordua eta 
aditu nahi dutenek 13:00etan 
bertaratu beharko dute. Aho-
tsa landuz, kanta gustagarriak 
prestatu dituzte. 

Abesbatzaren 
kontzertua 
azaroaren 24an

Aranoko Maria Jesus Zugarra-
murdik eta Ansa ahizpek osa-
tutako Artantxuriketan taldeak 
kontzertua eskainiko du aza-
roaren 17an Elizondoko Ariz-
k u n e n e a  k u l t u r  e t x e a n . 
19:00etan hasiko da saioa eta 
doan izanen da (xehetasunak 
745.zenbakian). 

Artantxuriketan 
taldea hilaren 17an 
Elizondon

TTIPI-TTAPA
Lekarozko ZaKill taldeak Itza-
la izeneko diska grabatu du 
eta azaroaren 16an kaleratuko 
dute. Hori aitzakiatzat hartuz, 
kontzertu-bira bat egiten ari 
dira. Lehendabiziko bi kon-
tzertuak hilaren 2an eta 9an 
eskaini zituzten, Uztaritzen 

eta Arazurin. Hurrengoa aza-
roaren 23an izanen dute, Sa-
rako gaztetxean. Hondarreko 
larunbatean, 30ean, berriz, 
Zubietan bilduko dira. Kon-
tzertuek abenduan izanen dute 
segida. Herrian bertan ere 
geldialdia egitea aurreikusi 
dute, abenduaren 14an. 

Lekarozko ZaKill    
taldeak lehendabiziko 
diska grabatu du 
Azaroaren 16an aurkeztuko dute eta hori aitzakiatzat hartuz 
kontzertu-bira antolatu dute

Urtero bezala, Xaulik urriaren 
26an, ferietako larunbatean, 
margolan bat zozketatu zuen. 
Aurten Ana Gonzalez margo-
lariak emandakoa izan da eta 
0450 zenbakia izan da saritua. 
Margolana jasotzeko harre-
manetan jarri behar da: 948 
58 14 58/ 606 16 04 55. 

Ana Gonzalezen 
margolana 0450 
zenbakiarentzat 

Baztango artistek egindako 
artelanak erakusteko edota 
mailegatzeko, Arteka proiek-
tua martxan da Baztanen. 
Bertako bizitza artistikoa eta 
kulturala bultzatzeko, Nafa-
rroako liburutegi publikoen 
txartela dutenek lanak maile-
ga ditzakete (30 egunez).  

Arteka proiektua 
martxan Baztango 
liburutegi publikoan
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Iker Elosegi izanen da hizlari. UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Joan den urtean 444h. erre 
ziren baimenik gabe Baztanen. 
Erreketa horiek kalte eta arris-
ku dezente eragin zuten: sua 
etxe baten ondora ailegatu 
zen eta egur pila erre zen;  
Ikastolako haurren hariztia 
kaltetu zen...  Halakoak saihes-
teko eta herritarrak kontzien-

tziatzeko, Udalak antolatuta, 
'Mendiko suak: ingurua iraun-
korki kudeatzeko tresna? Ge-
rorik gabeko iraganeko ohi-
tura?' solasaldia izanen dute 
azaroaren 22an, 11:00etan, 
Elizondoko Arizkunenean. 
Laborantza Ganbarako koor-
dinatzaile den Iker Elosegi 
izanen da hizlari.

Mendiko suei buruzko hitzaldia 
azaroaren 22an Elizondon 

TTIPI-TTAPA
Baztango Udal Musika Esko-
lako ikasle eta irakasleek ur-
teroko hitzordua izanen dute 
azaroaren 19an, heldu den 
asteartean. Santa Zezilia egu-
na aitzakiatzat hartuz, Elizon-
doko karrikak musikari eta 
musikazalez beteko dira. 

Zahar-etxetik plazara
Zahar-etxea izanen dute bil-
g u n e  e t a  a r r a t s a l d e a n , 
17:00etan, zehaztu dute hi-
tzordua. Eguraldia lagun bada 
behintzat, bertatik abiatu eta 
elkarrekin plazara joanen dira, 

karrikaz karrika tresnak astin-
du eta ingurua alaituz. Euria 
egiten badu, berriz, musika-
-eskolan elkartuko dira. Batean 
edo bertzean izan, giro bikai-
na izanen dute.  

Musikarien hitzordu 
handia azaroaren 
19an Elizondon
Eguraldia lagun bada, karrikaz karrika ibiliko dira; euria eginez 
gero, berriz, musika-eskolan bilduko dira

Ana Mari Marin 
margolaria 
omendu dute

Blanca de Navarra 
Emakumeen Elkarteak Ana 
Mari Marin omendu zuen 
urriaren 26an. 
Margolaritzan ez ezik, 
bertze hamaika alorretan 
egindako ibilbidea 
goraipatu zuten. F. ANBUSTEGI

TTIPI-TTAPA
2019ari dagokion jarduera 
ekonomikoaren gaineko zer-
ga ordaintzeko borondatezko  
epea zabalik da azaroaren 27ra 
arte. Helbideratuei hilaren 
27an pasatuko zaie ordainke-
ta horiek egiteko emandako 
banketxeko kontura. Helbi-

deratua ez dutenek,  CaixaBank 
edo Caja Rural banketxeetan 
egin beharko dute, Udalak 
postaz bidaliko dien ordaina-
giria aurkeztuta. Hori jaso 
ezean, udaletxeko bulegora jo 
dezakete. Borondatez ordain-
tzeko epea pasatuz gero %5eko 
gainordaina ezarriko zaio. 

Jarduera ekonomikoaren gaineko zerga 
ordaintzeko epea zabalik

TTIPI-TTAPA
Udalaren, Hazitik Hozieren 
eta Energia Onaren eskutik, 
bigarren urtez, Landa Begira-
dak gogoetaldian murgilduta 
dabiltza baztandarrak. Aurten 
klima larrialdia eta krisi eko-
soziala izan dituzte hizpide: 
azaroaren 8an Jeune Bergère 

artzain gaztearen filma pan-
tailaratu zuten; biharamunean,  
En la espiral de la energía li-
buruaren egileetako batekin 
bildu ziren. Jardunaldiak aza-
roaren 16an, akituko dira 'Sis-
tema aldatu, ez klima' mural-
margotzearekin. 11:00etan  
frontoi zaharrean bilduko dira.

Landa Begiradak saioak borobiltzeko 
mural-margotzea larunbatean Elizondon

Arizkundar batek 
irekitako okindegia 
Mexikoko zaharrena

MXCityren arabera, 1870 
inguruan Marcelino 
Zugarramurdi arizkundarrak 
irekitako La Vasconia 
okindegia egun zabalik 
dagoen Mexikoko zaharrena 
da. Laster 150 urte beteko 
ditu.  MXCITY
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Johana Soldevillaren margolana irabazle
2017an ere garaile izan zen Bianako Johana Soldevillak 
irabazi zuen azaroaren 3an Elizondoko Kasinoak Jose Mari 
Apezetxea zenaren omenez antolatutako margo lehiaketa 
(800 euro jaso zituen saritzat). Bigarren saria (400 euro), 
Eduardo Alsasua gasteiztarrarentzat izan zen.

JUAN MARI ONDIKOL

Gau beltzaren tradizioa argitu dute Anizen

Urriaren 31n gau beltza ospatu zuten Anizen. Herriko 
gaztetxoak etxez etxe ibili ziren, buztinez egindako kalabazak 
banatzen. Ondotik, Xabier Zabaletaren eskutik, Anizko 
herritarrak ardatz, sortutako istorio eder eta beldurgarria 
aditzeko aukera izan zuten. 

TESTUA ETA ARGAZKIA: MAITANE MARITORENA

TTIPI-TTAPA
Estresari eta antsietateari au-
rre egiteko sei orduko tailerra 
eskainiko dute azaroaren 20an 
eta 27an, hurrengo bi asteaz-
kenetan, Elizondoko osasun 
etxeko Erabilera Anitzeko 
Aretoan. Saioak 10:00etan ha-
siko dira eta 13:00 arte izanen 
dira.

Helburua 
Tailerren helburua estresa zer 
den eta zerk sortzen duen ja-
kitearekin batera, erlaxatzeko 
teknikak ikasi eta praktikatzea 
dira. Horrela bada, aldaketak 

pentsatzeko eta tentsio gu-
txiago nola sortu jakiteko edo-
ta sortutakoak kanporatzeko 
estrategiak jorratuko dituzte. 

Izen-ematea
Tailerrari buruzko informazio 
gehiago eskuratzeko 948 58 
18 32 telefonora deitu edo Mila 
Perez erizainarekin solas egin 
daiteke. Izena emateko, berriz, 
telefono horretara deitu edo 
osasun etxeko harreran jaki-
narazi behar da. Parte-har-
tzaile kopurua mugatua da eta 
hori bete arte eman daiteke 
izena. 

Estresari aurre 
egiteko tailerra 
Elizondon  
Saioak azaroaren 20an eta 27an izanen dira, 10:00etatik 
13:00etara

TTIPI-TTAPA
2014ko uholdeek kaltetutako 
Giltxaurdi futbol-zelaiko be-
larra aldatzen ari dira. Bartze-
lonako Sports&Landscape 
enpresa ari da lanean eta guz-
tira 165.049,02 euro inguru 
kostako da. Nafarroako Go-
bernuko Kirol eta Gaztediaren 

Institutuak 120.000 euroko 
dirulaguntza eman du. Gai-
nerakoa, Udalak ordainduko 
du. Azaroaren 22rako, ortzi-
ralerako, akituko dutela au-
rreikusi dute eta bitartean 
Baztan Futbol Taldeko hamai-
ka taldeek etxetik kanpo joka-
tuko dituzte partida guztiak. 

Giltxaurdi futbol-zelaiko belarra aldatzen 
ari dira
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Ainara eta Gaineko borda tartean hetsi den bidexka. MARIFA ETA KORO

MARIFA ETA KORO
Urriaren 26an Atxuria mendi 
taldekoek Etxebertzeko bor-
dara egin zuten ibilaldia, eta 
Ainarako kaskotik harago, 
sorpresan hartu zuten bide 
zati bat hetsita aurkitzea, ar-
bola bat erdian erorita zegoe-
lako. Ez zen berriki gertatua, 
ondoan bertze bidexka bat 

irekita baitzegoen. Duela pare 
bat urte boluntario-talde ba-
tek garbitu zuen kanpamen-
tutik Gaineko bordara doan 
bidexka, eta lan horretan, 
galdutako bide zati bat berres-
kuratu zuten, sasiak eta arbo-
lak kenduz. Orain, berriz hetsi 
den bidea berreskuratzeko 
haitada egiteko asmoa dute.

Hetsita dagoen bide zati bat 
berreskuratzeko haitada egin nahi dute

Zenbait seinale bertikal para-
tu dituzte. Madaria, Olasur 
eta Etxartea auzoetatik herri-
ra sartzeko karreteretan, he-
rriaren izena duten bana eman 
dute. Gainera, herri bidea dela, 
azienda libre dagoela edo toki 
arriskutsua dela iragartzekoak 
ere paratu dituzte. 

Zenbait seinale 
eman dituzte 
herrian

Zenbait seinale paratu dituzte.

ZUGARRAMURDI

TTIPI-TTAPA
Urdazubiko eta Zugarramur-
diko Udalek antolatuta, infor-
matika ikastaroa dute azarotik 
ekainera herrian. 

Oinarrizko ikastaroa
Oinarrizko ezagutza eskura-
tzeko ikastaroa izanen da eta 
testuak sortzen, kalkulu-orria 
erabiltzen, aurkezpenak egi-
teko Power Point programa 
edota Interneteko beste hain-
bat kontu erabiltzen ikasiko 
dute. Saioak asteazken arra-
tsaldetan dira, 19:00etatik 
20:00etara, Leorlas auzoan, 

eskola ondoan dagoen eraiki-
nean eta hilabetean 35 euro 
ordaindu beharko dira. 

Izen-ematea
Izena eman nahi dutenek 
,izen-abizenak eta telefono 
zenbakia eman beharko di-
tuzte eta horretarako bi auke-
ra dituzte: Urdazubiko eta 
Zugarramurdiko Udaletako 
idazkariarekin, Javierrekin, 
harremanetan jarri (627 93 04 
98 edo 948 59 90 34 telefono-
ra deituz) edo barneforma@
gmail.com helbidera mezu bat 
idatzi. 

Informatika ikasteko 
aukera azarotik 
ekainera 
Oinarrizko ezagutzak eskuratzeko ikastaroa izanen da eta 
asteazkenetan eskainiko dute

Iratxe Nafarroako Kontsumi-
tzaileen Elkartearen eskutik 
Iruzurrak eta jardunbide oke-
rrak internet-telefonoan sola-
saldia eta mahai-ingurua es-
kainiko dute azaroaren 18an, 
18:00etan Elizondoko Arizku-
nenea Kultur Etxean. Akitzean 
pastak hartuko dituzte.

Internet-telefonian 
jardunbide okerrak 
hizpide Elizondon

Hasieran azaroaren 9an egi-
tekoa baldin bazen ere, Baz-
tan-Bidasoa Turismoak anto-
latutako Lan Gaua abenduaren 
14an eginen dute, azkenean. 
18:00etan abiatuta, Beartzunen 
eginen dute ibilbidea, Urrus-
kako Joxepi Mihura gidari eta 
erakusle dutela.

Lan Gaua 
abenduaren 14an 
eginen dute
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ZALDUA

570 lagun inguru bildu ziren, urriaren 24an, Gorraizen ospatu zuten Bazkideen Egunean. 
Eguerdiko mezaren ondotik, presidenteak, Jose Luis Legarrak, elkartearen helburuak, lana, 
kezka... ekarri zituen gogora. Ondotik, omenaldia eta pintura, argazkilaritza eta literatura-
lehiaketetako sari-banaketa izan zituzten.  Mahaiaren bueltan borobildu zuten eguna. 

Giro bikaina izan 
dute Bazkideen 
Egunean 

PABLO IRASTORTZA
Elkarteko batzordea bigarren 
seihilekoaren balantzea egi-
teko bildu zen azaroaren 5ean. 
Bide batez, urte bukaeran ar-
gitaratuko den buletinean 
azalduko diren ekintzak, hel-
du den urteari dagozkionak, 
lortzen aritu ziren. 

Parte-hartze handia
Aztertutakoaren arabera, el-
karteko kideen parte-hartzeak 
goiti egin du. Bai 23 herritan 
eskaini diren 53 ikastaro, so-
lasaldi, tailer eta kiroletan 
izandako partaideak, baita 
Bazkideen Egunean bildutako 
kopurua dira gorakada horren 
lekuko. 

Heldu den urterako 
aurreikuspenak
2020rako ekitaldi eta irteerak 
zehazten ere aritu ziren. Ohi-

ko hitzorduak ez dituzte baz-
tertuko: herriz herriko mus 
txapelketa eta Gimnasia Egu-
na ospatuko dituzte eta sagar-
dotegira, Xabierrera, Benidor-
mera, Gandiara, Euskal Kan-
tuen Egunera... joanen dira.

Urtero egiten dituzten horiez 
gain, urtarriletik ekainera es-
kaintza zabala egitea aurrei-
kusi dute. Bertzeak bertze, 
martxoan Andaluzia eta maia-
tzean Bartzelona bisitatzea 
aurreikusi dute. Ekaineko 
bigarren hamabortzaldian, 
berriz, Suedia, Bergen eta No-
ruegako Fiordoetan barrena 
zortzi eguneko itsas-bidaia 
egitekotan dabiltza. 

Bidaia horiei buruzko infor-
mazio zehatza eta izena ema-
teko nondik norakoak urte 
bukaeran herri bakoitzeko 
ordezkariak banatuko duen 
buletinean bilduko dira. 

Heldu den urterako 
bidaiak lotzen ari dira 
dagoeneko  
Elkarteko kideek urte bukaeran bilduko den buletinean 
informazio zehatza jasoko dute

Rosa Mendiburu elizondoarrak bere lanak ikusarazi zituen ferian. UTZITAKOA

PABLO IRASTORTZA
Elkarteko kideek ez zuten hu-
tsik egin urriaren 25ean eta 
26an Elizondon izan zen udaz-
keneko ferian. Eskulangileek 
pazientziaz eta trebetasunez 
egindako lanak plazaratu zi-
tuzten eta ikusleek atseginez 
ikusi zituzten guztien lan ede-
rrak. 

Donezteben hitzordu ederra
Orain hurrengo hitzorduari 
begira hasiak dira. Urriaren 
15ean, heldu den ortziralean, 
Donezteben biltzekoak dira. 
Guztira elkarteko 55 kidek 
eman dute izena. Goizean 
elkartuko dira eta herriko ka-
rriketan eta postuz postu ibi-
li ondotik, Etxalarko Bentetan 
bazkalduko dute. Bazkalon-
doan, berriz ere herrira itzu-
liko dira. Ezkurra pilotalekuan 
jokatzekoa duten euskal kirol 
saioaz gozatzeko aukera izanen 
dute. Egun osoan aspertzeko 
tarterik gabe ibiliko dira, ba-
tetik bertzera. 

Elizondoko feriak pasatuta 
Doneztebekoei begira ari dira

ESKULANGILEEN 
LANAK IKUSGAI 
DONEZTEBEKO 
FERIETAN  



72 ttipi-ttapa | 746 zk. | 2019-11-14

TTIPI-TTAPA
Irailaren 20an Itsasun abiatu 
zen aurtengo Taldekako Xila-
ba Txapelketa larunbat hone-
tan, azaroak 16, arribatuko da 
bere azkenera eta Izturitzen 
jokatuko den finalarekin bo-
robilduko dute. 

Finalean bi talde ariko dira 
lehian: alde batetik, azaroaren 
1ean Baionan jokatu zen final 
aitzinekoan 4koplaSara tal-
dearen aurka nagusitu zen 
Hasta La 2toria (Lur Renteria, 
Maddi Sarasua, Elixabet Etxan-
di, Hodei Renteria eta Leire 
Saskaraik osatua) eta bertzetik, 
biharamunean Muskildun egin 

zen saioan UrruñaGo taldea-
ri irabazi zion Ez Otoi Pentsa 
taldea (Maddi Ane eta Josu 
Txoperena anai-arrebek –Le-
saka, Hendaia–  eta Miren eta 
Gorka Artetxek osatua).

Izturitzeko herriko gelan 
jokatuko da finala. Halere, ez 
da saio hutsa izanen. Izan ere, 
12:00etan bazkaria antolatu 
dute eta 16:30ean lehia hasiko 
da. Txartelak Baionako Elkar 
dendan, Hazparneko Xuriatea 
ostatuan eta Garaziko Irulegi-
ko Irratian eskura daitezke eta 
erreserbatzeko Bertsularien 
Lagunak Elkartera ere deitzen 
ahal da (05 59 54 15 04). 

Taldekako Xilaba 
txapelketako finala 
larunbat honetan
'Hasta La 2toria' eta 'Ez Otoi Pentsa' taldeek lortu dute 
larunbatean Izturitzen jokatuko den finalerako txartela

Untxalo ezkerrean Majuelorekin kantatzen. NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEA

TTIPI-TTAPA
Nafarroako bertsolari gazteei 
plazak eskaintzeko eta Iruñe-
rriko publikoa bertsozaletzeko 
egin den Bertsokabi-Eugenio 
Arraiza Sariketako finala urria-
ren 24an jokatu zuten Iruñean 
eta Alazne Untxalo (Ituren) eta 
Irati Majuelo izan ziren txa-
peldun. Hiru bikote aritu ziren, 

hiru kanporaketetan irabazle 
izan zirenak, hain zuzen: Un-
txalo eta Majuelo; Xabat Illa-
rregi (Leitza) eta Aitor Irastor-
tza; eta Ekhiñe Zapiain (Bera) 
eta Josu Sanjurjo (Lesaka). 

Sariketa 2021ean eginen dute 
berriz, bi urtetik behin egiten 
baita, Izeta Sariketarekin txan-
dakatuz. 

Alazne Untxalok eta Irati Majuelok 
irabazi dute Bertsokabi Sariketa

TTIPI-TTAPA
Eskualdeko sei bertsolarik 
parte hartuko dute Iruñeko 
Udalak, Nafarroako Bertsoza-
leen Elkartearekin elkarlanean, 
antolatutako Bertso Aroa zi-
kloan: Alazne Untxalo (Ituren), 
Joanes eta Xabat Illarregi (Lei-
tza), Ekhiñe Zapiain (Bera), 

Iker Gorosterrazu (Ituren) eta 
Maddi Ane Txoperena (Lesaka). 
Azaroaren 5ean hasi zen Ber-
tso Aroa, eta hilaren 26an Na-
farroako Antzerki Eskolan 
eginen den jaialdiarekin bo-
robilduko dute. Tarte horretan, 
bertso saioak, hitzaldiak, an-
tzerkiak... izan dira. 

Eskualdeko sei bertsolari gazte Iruñeko 
Bertso Aroa zikloan

Josu Txoperena –erdian– eta Maddi Ane Txoperena –eskuinean– bertsotan.

KULTURA
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GANEX ETXEBERRIGARAI
Badira bederatzi edo hamar 
urte Herriko Kontseiluak Li-
zarietako lepoan hainbat obra 
egitea pentsatu zuela. Bada, 
itxura guztien arabera, proiek-
tuarekin fite hasiko dira. 

Proiektu horren barne, alde 
batetik, txoriak kontatzeko 
etxola eraikiko dute eta horrez 
gain, Lizarietako lepotik pa-
satzen diren ibiltari eta men-
dizaleentzako lehorra eginen 
dute, bertzeak bertze, zerbi-
tzuak edo komunak izanen 
dituena. Zaldiekin dabiltzanek 
ere animaliak uzteko tokia 
izanen dute eta ibiltarientza-

ko bidaxken informazioa edo 
mapa bilduko duen panela 
ere paratuko dute. 

Lanak egiteko behar den 
dirua nagusiki Euskal Hirigu-
ne Elkargoak bideratuko du 
eta herriko lantegiak ardura-
tuko dira obraren zati handie-
naz, terrazaz izan ezik. Har-
gin-lanak Mikel Iriartek eta 
Beñat Mendiondek eginen 
dituzte, zurgin-lanak Peio 
Amestoik eta elektrizitateaz 
Jean Luk Soudre arduratuko 
da. Terrazako obra izanen da 
herritik kanpoko lantegi batek 
eginen duen bakarra. Sobamat 
enpresak eginen du. 

Lizarietako lepoko 
lanak fite hasiko 
dituzte
Bertzeak bertze, txoriak kontatzeko etxola, ibiltarientzako 
lehorra eta zerbitzuak ezarriko dituzte

Pilota elkarteko biltzarrean parte hartu zuten batzuk. GANEX

G. ETXEBERRIGARAI
Buraso eta jokalarien artean, 
ehun bat lagun bildu ziren 
iragan urriaren 25ean Izarra 
pilota elkarteak Lur Berri gelan 
egin zuen biltzar nagusiak. 
Guy Mounho lehendakariak 
hartu zuen hitza eta denei on-
gi-etorria emateaz gainera, 
urte osoan egiten dituzten 
hitzorduen xehetasunak eman 
zituen.

Jakinarazi zuenez, denetara 
109 pilotari ibiltzen dira elkar-
tean, eta aurten guztira 508 
partida jokatu dituzte esku 
huska, xisteraka,  pasakan eta 
palantxaka. Horietako batzuk 
Saran jokatu dituzte, eta ber-
tze batzuk Azkainen, Amotze-
ko trinketean eta Zugarramur-
din. Datu gehiago ere eman 
zituen lehendakariak. Hala 
nola, 23 final jokatu dituzte 
eta hamahiru alditan izan dira 
txapeldun: zortzi aldiz Euskal 

Herriko ligan eta bortz aldiz 
Frantziako txapelketan. 

Martin Bruno diruzainak, 
bertzetik, kontuen berri eman 
zuen eta positiboan dira. Hori 
hola izan dadin ezinbertzekoak 
izan dira uda partean errugbi 
eta eskubaloi elkarteekin eta 
dantza taldearekin antolatu-
tako ekitaldiak, jende andana 
ibili baita horietan.

Gainerakoan, bulegoak ber-
din segitzen du. Mounhorekin 
batera, Patrick Mariluz da 
lehendakaria, Martin Bruno 
diruzaina eta Frantxoa Pouyet 
eta Julie Blu idazkariak. Biltza-
rrean esker oneko hitzak ere 
izan zituzten pilota elkarteko 
kideek. Herriko Etxeari, pilo-
tariei, entrenatzaileei, diruz 
laguntzen dieten guztiei eta 
gainerako boluntarioei eskerrak 
eman nahi izan zizkieten. Bil-
kura zintzur bustitzearekin eta 
pintxo batzuekin finitu zuten. 

Ehun bat lagun bildu ditu pilota 
elkartearen biltzar nagusiak

Lizarietako lepoak hartuko duen itxura berria.

Olhain Ikastolak antolatuta, 
kantaldia eginen dute aza-
roaren 23an Lur Berri gelan. 
17:00etan hasiko da. Ikasleak 
eta burasoak kantari ariko 
dira eta horrez gain, jatekoa 
eta edatekoa eskainiko dute. 
Helduek sartzea hiru euro 
ordaindu beharko dute. 

Ikastolak 
antolatutako 
kantaldia 

Igande honetan zortzi, aza-
roaren 24an, Santa Katarina 
bestak ospatuko dituzte Bara-
txarten. 10:30ean egin dute 
hitzordua; ordu horretan meza 
izanen dute kaperan eta on-
dotik, 11:30ean, aperitifa es-
kainiko dute hurbiltzen diren 
guztientzako. 

Santa Katarina 
besta azaroaren 
24an

Aitzineko TTipi-TTapan iragarri 
bezala, igande honetan, aza-
roak 17, Ongi Izate Eguna 
antolatu dute. 09:00etatik goi-
ti herriko terapeuta eta prak-
tikanteak ezagutzeko aukera 
izanen da eta horrez gain, haur 
eta helduentzako hainbat tai-
ler izanen dira egun osoan.

Ongi Izaite Eguna 
igande honetan 
iraganen da
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TTIPI-TTAPA BERA
Urriaren 26an egin zen 39. 
Lizuniagako Igoeran, Erren-
terian bizi den Chakib Lachgar 
marokoarrak errekorra hobe-
tu zuen. Duela 11 urte Abdel-
fata Louajarik jarritako marka 
(16.01)gaindituz, kronoa 15 

minutu eta 55 segundotan 
gelditu zuen. Ugaldea Ahol-
kularitza eta Zalain Jatetxeak 
emandako 150€ irabazi zituen.

Hasieratik bere martxa har-
tuta, bakarrik joan zen eta 
gibeletik izan zituen Dimitry 
Martins frantziarra (16.48) eta 

Xabi Martinez, iazko txapel-
duna (17.46). Laugarren, Erre-
kako Santi San Miguel done-
tebarra izan zen (18.26) eta 
beteranoetan lehenbiziko 
postua eskuratu zuen. Bosga-
rren, Beti Gazteko Beñat Sa-
ralegi lesakarra izan zen (18.27). 
Beteranoetan hirugarren izan 
zen Joseba Lasarte beratarra.

Emakumeetan lehia polita 
izan zuten, azken lau urtetan 
irabazle suertatutako Lurdes 
Oiartzabal lezotarrak eta Be-
rako Ane Elzaurdia Mentabe-
rrik. Azkenean gipuzkoarrak 
bosgarren garaipena segidan 
lortu zuen (22.19), eta zazpi 
segundoko aldea atera zion 
Ane Elzaurdiari (22.26). Me-

lissa Hourdebaigts izan zen 
hirugarren (22.59). Emakume 
beteranoen artean, Teresa 
Igoa beratarra nagusitu zen 
(27.25). Junior mailan, Berako 
Ainhoa Etxegarai (23.24) eta 
Kenai Garcia izan ziren biz-
korrenak (26.00).

Beratarren artean, Gwendal 
Larque (19.00) eta Ane Elzaur-
dia (22.16) izan ziren lehen-
dabiziko helmugaratu zirenak.

Guztira 86 partaide izan zi-
ren helduen lasterketan eta  
haurren krosean 100 lagune-
tik goiti. Hauen artean, Batis-
ta Telletxea beratarra, 39. aldiz 
lasterketa akitu zuena. Parte-
-hartzaileen %25 emakumez-
koak izan ziren.

Ezkerrean, gizonezkoen podioa, Gure Txokoako eta udal ordezkariekin. Eskuinean, emakumeen podioa. UTZITAKO ARGAZKIAK

Errekor berria egin 
dute Lizuniagako 
Igoeran
Chakib Lachgar izan da 4,9 kilometroko proba 16 minutu 
baino guttiagoan egin duen lehendabiziko korrikalaria

TTIPI-TTAPA LESAKA
Nafarroako zortzinakako so-
katira txapelketako lehen txa-
pelak banatu zituzten urriaren 
26an Elizondon. Gizonezkoen 
600 kiloko kategorian eta ema-
kumeen 520 kiloko kategorian 
Beti Gazteko tiralariak suer-
tatu ziren txapeldun.

Gizasemeen artean, Arbizu-
ko lehen jardunaldian bezala, 
tiraldi guztiak irabazi zituzten 
lesakarrek. Bigarren Berriozar 
izan zen, Txantrea hirugarren 
eta Antsoain laugarren. Beti 
Gazte talde txapelduneko zor-
tzikotean Jose Angel Mitxele-

na, Ander Mitxelena, Mikel 
Apeztegia, Beñardo Iantzi, 
Unai Gurrutxaga, Iñigo Alzu-
garai, Eneko Saldias eta Paskual 
Tabernak tiratu zuten, Beñat 
Ordoki erakusle zutela. Aipa-
tzekoa da Ander Mitxelenaren 
debuta, 15 urterekin bere lehen 
txapela jantzi baitu. 

Emakumezkoetan, Elizondon 
berdindu egin zuten Txantreak 
eta Beti Gaztek, baina Arbizun 
lesakarrek tiraldi guztiak ira-
bazi zituztela kontuan hartuz, 
Beti Gaztek jantzi zuen txape-
la, Txantrea eta Antsoainen 
aitzinetik.

Beti Gazteko zortzikote txa-
peldunean, Amaia Leiza, Ai-
tziber Goienetxe, Irantzu 
Goienetxe, Ane Gurrutxaga, 
Karmele Pikabea, Oihana Min-
degia, Arritxu Muxika eta Ma-
ria Iantzi aritu ziren, Joxe 

Angel Mitxelena erakusle zu-
tela. 

Hau irakurri orduko, ema-
kumeen 480 kiloko eta txapel-
keta mistoko txapelak ere 
banatu izanen dira, Leitza eta 
Lesakako saioen ondotik.

Nafarroako sokatira txapelketako lehen 
txapelak lortu ditu Beti Gaztek

Beti Gazteko gizasemeak eta emakumeak lehen txapelekin Elizondon. UTZITAKOA
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Iker Vicentek lehen txapela jantzi du

Euskal Herriko 1. mailako aizkolarien txapelketa irabazi zuen 
lehen aldiz Iker Vicentek. Otsagikoaren ondotik, Larrañaga, 
Txikia IV.a, Eneko Otaño, Iñaki Azurmendi eta bere 
aurreneko finalean seigarren egin zuen Jon Rekondo leitzarra 
sailkatu ziren urriaren 27an Gasteizen.

UTZITAKO ARGAZKIA

TTIPI-TTAPA
Nafarroako lur gaineko rally 
txapelketa Borjan egindako 
rallyarekin bukatu zen, urria-
ren 20an. Ordurako, Iñaki 
Ubiria lesakarrak eta Gorka 
Biain kopilotoak bazekiten 
txapeldun izanen zirela, baina 

halere, txapelketako azken 
lasterketa ere irabazi zuten.

Izan ere, Iñaki Ubiriak bortz 
rallyetatik lau irabazi ditu eta 
171 puntu pilatu ditu. Zehaz-
ki, Allon, Los Arcoseko Nafa-
rroako Zirkuituan, Torresen 
eta Borjan irabazi du. Corellan 

zazpigarren izan zen. Joan den 
urtean ere Nafarroako txapel-
dun izan zen Ubiria. Orduan, 
sei proba puntuagarrietatik 
bakarra irabazi zuen, baina 
erregularra izan zen bertze 
guztietan.

Banesa San Juan beratarra, 
berriz, laugarren izan da pi-
lotoen sailkapenean, Ubiriaren, 
Gabriel Jimenezen eta Jose 
Manuel Gonzalezen gibeletik. 
Bere kopilotoa, Oskia Domin-
guez, hirugarren izan da eta 
Ford Focus Kopan 13. izan da, 
26 ibilgailuen artean.

Lehia estua asfaltoan
Malerrekako eta Callaghango 
rallyen faltan, Garesen lortu-

tako garaipenari esker, Nafa-
rroako asfalto gaineko rallyen 
pilotoen sailkapen buruan 
jarri da Iñaki Zozaia, 558 pun-
turekin, eta bigarren da Jose-
ba Beola etxalartarra, 555 
punturekin. Kopilotoen artean, 
Joxelu Iratzoki igantziarra dago 
buruan 555 punturekin eta 
bigarren da Xabier Andueza 
lesakarra, 532 puntu eta erdi-
rekin. Aipatu bezala, Garesen 
garaile suertatu ziren Zozaia 
eta Andueza eta bigarren izan 
ziren Beola eta Iratzoki.

Formula librean, kopilotoen 
artean bigarren da Miren Maia 
lesakarra (187,5 puntu) eta 
hirugarren Miguel Elizalde 
lesakarra (135 puntu).

Ezkerrean, Banesa San Juan eta Iñaki Ubiria, beraien kopilotoekin. Eskuinean, Garesko rallyko podioan, Zozaia eta Andueza garaile. UTZITAKO ARGAZKIAK

Iñaki Ubiria garaile 
Nafarroako lurreko 
rally txapelketan
Asfalto gainean, bi lasterketen faltan, lehia gogorra dute 
Beola-Iratzokik eta Zozaia-Anduezak

TTIPI-TTAPA
Asteburu honetan abiatu da 
Baztan-Errekako paxaka txa-
pelketaren hogeigarren edizioa. 
Bortz hirukotek eman dute 
izena eta partida guztiak Iru-
ritako Aranabia pilotalekuan 
jokatuko dituzte.

Azaroaren 8tik abenduaren 
8ra jokatuko den lehen fasea-
ren ondotik, lau onenek joka-
tuko dituzte finalerdiak aben-
duaren 13tik 15era eta final 
handia abenduaren 21ean 
jokatuko dute, 18:00etan. Ai-
tzinetik, hirugarren posturako  
partida jokatuko dute.

Hauek dira hirukoteak: Os-
kar Urrutia, Egoitz Prim eta 
Miguel Angel Iñarrea; Xabi 
Barberena, Guillermo Etxeni-
ke eta Mikel Sagaseta; Mikel 
Mindegia, Manu Irigoien eta 
Joxe Mari Salaburu; Gorka 
Urtasun, Juan Mari Maia eta 
Kaiet Itoitz; eta Ioritz Zelaieta, 
Aimar Saldias eta Iker Bereau.
Partida bakoitzean hiru puntu 
banatuko dira: galtzaileak ez 
baditu sei joko lortzen, 3 pun-
tuak irabazleak eskuratuko 
ditu. Galtzaileak sei joko edo 
gehiago lortzen baditu, irabaz-
leak 2 puntu eta galtzaileak 1.

Paxaka txapelketaren 20. edizioa 
asteburuan abiatu da bortz talderekin
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LESAKA
'Ferietan ere, zaindu zure 
burua' hitzaldia   
13-16 urte bitarteko gazteentzat.
Erabilera Anitzeko Aretoan, 
azaroaren 14an, 17:00etan. 

ELIZONDO
'Euskara eta feminismoa 
genealogiatik egungo 
erronketara' hitzaldia 
Saioa Iraola izanen da hizlari. 
Gaztetxean, azaroaren 15ean, 
19:00etan.  

'Mendiko suak: ingurua 
iraunkorki kudeatzeko 
tresna?' solasaldia 
Arizkunenean, azaroaren 22an, 
11:00etan.  

GOIZUETA
'Azukrearen gazi-gozoak'   
Azukrearen kontsumoa hizpide
Eskolako jangelan, azaroaren 
15ean, 19:00etan. 

ZUBIETA-ITUREN
Inauteriei buruzko solasaldia  
Azaroaren 23an, 17:00etan 
Iturenen eta 19:00etan Zubietan.

ETXALAR
Osasun-laguntza hizpide  
Mari Jose Indaburu hizlari.
Azaroaren 16an, 18:00etan.  

DONEZTEBE
Euskaraldiaren aurkezpena  
Mankomunitatearen egoitzan, 
azaroaren 21ean, 19:00etan. 

IKUSKIZUNAK

GAZTELU-DONEZTEBE
'Irungo emakumeak plazara' 
dokumentala
Azaroaren 17an Gaztelun 
(16:00etan) eta 22an 
Donezteben (20:00etan).

BERA
'Manifestu bat'
Beheko Larraine Taldea. 
Bidaxka ostatuan, azaroaren 
17an, 18:00etan. 

'Bakean dagoenari bakean 
utzi'
Idoia Torregarai eta Mirari 
Martiarena.
Goxune kafetegian, azaroaren 
24an, 18:00etan. 

ELIZONDO
'Alu Ulu' antzerki-foroa
Arizkunenean, azaroaren 19an, 
19:00etan. Azaroaren 20an 
DBHko 4.mailako ikasleentzat.

GOIZUETA
'Kartzela' serie digitala
Arnasa Gara egitasmoaren harira.
Jangelan, azaroaren 23an, 
19:00etan. 

IRURITA
'Tomiris' antzezlana
Damaso Zabalza Gizarte 
Bilgunean, azaroaren 24an, 
19:00etan. 

KIROLA

LEITZA
Presoen aldeko mendi martxa
Gero, ekitaldia, bazkaria, poteoa 
eta kontzertua (Esne Beltza).
Azaroaren 16an, 08:45ean 
plazatik abiatuta. 

TAILERRAK

ETXALAR
Sukaldaritza ikastaroa
Iñaki Pikabearen eskutik.
Ortziraletan, 18:30etik 20:30era 
arte. 

GOIZUETA
Haurrentzako jolasak
Eskolako frontoian, azaroaren 
16an, 16:30ean hasita. 

LEKAROZ
Sukaldaritza tailerra
Belen Urrutiaren eskutik.
Azaroaren 19an eta 26an, bi 
asteartez, 18:00etatik 
20:00etara. 

DONEZTEBE
Tabakoa uzteko tailerra
Osasun etxean, abenduaren 9ra 
arte, astelehenetan, 17:30etik 
19:00etara. 

MALERREKA
'Konta eta kanta' ipuin-
kontaketa   
Azaroaren 16an Elgorriagan 
(18:00), 17an Urrozen (frontoian 
18:00etan), 22an Zubietan 
(18:00), 23an Iturenen 
(17:00etan), 24an Donezteben 
(Herrigunean, 11:30ean), 29an 
Saldiasen (18:00etan) eta 30ean 
Legasan (18:00etan).  

ELIZONDO
Estresari eta antsietateari 
aurre egiteko tailerra
Osasun etxean, azaroaren 20an 
eta 27an, 10:00etatik 
13:00etara.  

KONTZERTUA

ELIZONDO
Artantxuriketan
Arizkunenean, azaroaren 17an, 
19:00etan. 

Elizondoko abesbatza
Elizan, azaroaren 24an, 
13:00etan. 

LESAKA
Santa Zezilia 
Harriondoan, azaroaren 20an, 
18:00etan.  

SARA
Kantaldia
Lur Berri Gelan, azaroaren 23an, 
17:00etan. 

ZUBIETA 
Piz&Lohi jaialdia
Eskualdeko musikariak: Joseba 
Irazoki, ZaKill, Kaskezur, 
Ozpinduk, Azken trena eta 
Sodade.
Estalpean, azaroaren 30ean.

ARTXIBOKOA

DONEZTEBE-LESAKA-GOIZUETA Udazkeneko feria
Azienden bueltan, bertako produktuak, eskulangileen azoka...
Azaroaren 15ean, 21ean eta 30ean, hurrenez hurren.  

AGENDA

AZAROAK 14-28
INFORMAZIOA BIDALTZEKO: Tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus
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«Areson bizi den zubietarra» da Geno Telletxea. Bizi 
erdia baino gehiago sorterritik kanpo daraman arren, 
herriarekiko lotura ez du eteten utzi: «orain dela 40 urte 
etorri nintzen Aresora eta hemen gustura bizi banaiz ere, 
zubietarra naiz». Herri batetik besterako aldaketa ez zen 
muturrekoa izan Telletxearentzat, baina Aresora joan 
zenean hasi zen baratzean eta azienda lanetan: 
«Zubietan koinatua eta aita zena aritzen ziren eta 
hurbiletik ikusia nuen. Ordura arte etxean ukuilurik ez 
nuen izan...». Dena dela, erraz egokitu zen eta, orain 
urte batzuk arte, «ardi eta behi dezente» izan dituzte, 
«guztira 200 buru inguru». Gaur egun, «etxean 

kontsumitzeko adina» 
izaten dituzte eta 
baratzean, «bertako eta 
garaiko produktuak» 
ekoizten dituzte: 
«letxugak, porruak, 
kalabazina, kalabaza, 
banabarrak, patata...». 
Orokorrean, etxean eta 
etxekoentzat egiten 
dutela argitu arren, 
azaroan Leitza eta 
Aresoko ekoizleen 
azoka uzta 
plazaratzeko eguna 
izaten dute: 
«aresoarrak orain 

bospasei urte hasi ginen produktuak eramaten, 
leitzarrek gonbidapena egin zigutenean, eta egia esan 
oso gustura joaten gara». Egun hori «berezia bezain 
polita» da Telletxearentzat eta sortzen den giroa, 
«Leitzan ostiralero egiten dituzten azoketan ez 
bezalakoa» da: «bertako jendea bertaratzen da, 
baserritarrak gerturatzen dira, kanpotik jendea etortzen 
da... eta eramandako gehiena saltzen dugu». Salmentak 
jendeak baratzeko produktuei dien estimuaren lekuko 
dira eta horretan «banabarrak, eztiak, gaztak... badute 
arrakasta». Dagoeneko eraman beharrekoa prestatzen 
hasia da eta aurreratu digunez «aurten letxuga eta 
tomate gutxi ikusiko da, azelga, porru, kalabaza... 
dezente». Banabarrak ere, «asko eta asko» izan dituzte 
eta hori ez dute falta izanen. Produktuen kalitatea 
lehenesten dutenez, «etxeko ardi-ongarria besterik ez» 
dute erabiltzen baratzean. Hortaz, «ez dugu denetarik 
izaten, ateratzen dena ateratzearekin konforme gaude. 
Horiek osasungarriak izan daitezela eta kito». Eskaintza 
bikaina dakarte: bertan ekoitzi, bertakoa erosi, 
osasuntsu bizi.

«Azokan biltzen diren 
produktuak bertakoak 
eta osasungarriak dira» 
GENO TELLETXEA ELIZALDE

Nire aukera

ERAKUSKETA

BERA
Aitziber Orkolagaren 
'Plaketak' argazki-
erakusketa  
Labiaga ikastolan, abenduaren 
29ra arte, astebururo, 
16:00etatik 20:00etara. 

ELIZONDO
Pintura-erakusketa 
Torralba artistaren lanak ikusgai.
Arizkunenean, azaroaren 24a 
arte. 

OSPAKIZUNAK

SARA
Ongi Izaite Eguna
Haur eta helduentzat tailerrak 
egun osoan.
Azaroaren 17an. 

Santa Katarina besta
Mezaren ondotik, aperitifa 
eskainiko dute. 
Azaroaren 24an. 

ELIZONDO
Santa Zezilia
Zahar-etxetik abiatuta, 
azaroaren 19an, 17:00etan. 

DONEZTEBE
Bertso-afaria
Azaroaren 30ean. 

FERIAK

DONEZTEBE
Feriak 
Azaroaren 15ean. 

LESAKA
Feriak 
Azaroaren 20an eta 21ean. 

LEITZA
Leitza eta Aresoko ekoizleen 
azoka
Leitzan, azaroaren 17an, goizez. 

GOIZUETA
Azienda, artisau eta 
nekazaritza feria
Azaroaren 30ean, 10:00etan 
hasita.

ARTXIBOKOA

ESKUALDEA Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako Eguna
Azaroaren 25aren bueltan, dokumentalak, tailerrak, antzerki-foroak, 
elkarretaratzeak...
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MERKATU TTIKIA

ETXEBIZITZAK
ERRENTAN EMATEKO

BERA. 90 m2ko duplexa errentan 
emateko. Bi logela, bi bainugela, 
sukaldea, egongela eta garajea. Oso 
argitsua. ☎637 91 51 58 / 630 45 
73 47.

ALMUÑECAR. Negua epela den 
tokian, bat edo bi lagunentzako 
apartamentua errentan emateko. 
Hondartzako lehenbiziko lerroan, 
terrazarekin eta bista zoragarriekin. 
Klimatizatua eta ongi hornitua. Ur-
tarrilean, otsailean eta martxoan 
errentan emateko. 1.600 euro guz-
tira. ☎658 94 37 10.
LESAKA. Apartamentua errentan 
emateko edo salgai. Logela bat, 
komuna, trasteleku ttiki bat eta su-
kalde-egongela ditu. Berogailuare-
kin. Hagitz erosoa. ☎628 04 20 47.

ERRENTAN HARTZEKO
BERAN edo INGURUAN pisua erren-
tan hartu nahi dute, logela batekoa 
edo bikoa. ☎680 78 61 82.
BAZTAN. Lekaroztarrak pisua edo 
apartamendua errentan hartu nahi 
du. ☎659 30 83 84.
DONEZTEBE. Pertsona bat pisu bila. 
Epe luzerako. ☎600 64 34 60.

GARAJEAK/LOKALAK
SALGAI
BERA. Zurgindegia salgai, dena 
muntatua, makinariarekin. ☎648 26 
56 63.

LURRAK/ORUBEAK
SALGAI
OIZ. 10.783,50 m2ko lurra salgai. 
Errepide ondoan. ☎628 31 60 81.

LANA
ESKAINTZAK
BERA. Auzoa jatetxean etxez etxe 
jatekoa eta edatekoa banatzeko 
banatzaileak behar dituzte. ☎657 
47 20 20 (Whatsappez).
DONEZTEBE. Titi ostatuan sukaldean 
egun osoz aritzeko langilea behar 
da, esperientziarekin. ☎948 45 02 
71.
BERA. Hortz klinika batean lagun-
tzailea behar dute. ☎666 11 23 49.

ESKARIAK
Esperientziadun emakumea lan bila. 
Adinduak zaintzen eta garbiketan 
esperientzia duena. Orduka edo in-
terna moduan aritzeko prest. ☎631 
80 86 33.
Obratako lanetan eta pertsona adin-
duak zaintzen esperientzia duen 
gizonezkoa lan bila. Edozein laneta-
ra egokitzeko prest. ☎632 73 25 42.
BERA edo LESAKA inguruan ema-
kumezko bat lan bila. Etxeko lanetan, 
garbiketan edo adinekoak zaintzen 
aritzeko prest. ☎678 90 32 94 / 948 
63 09 14.
Adinduak zaintzen esperientziadun 
emakumezkoa lan bila. Garbitasu-
nean, zaintzan, ostalaritzan... lan 
egiteko prest. ☎631 20 24 80.

Garbitasunean urte aunitzez aritu-
takoa lan bila; edozein lanetara 
egokitzeko prest. ☎641 48 06 81.
Eraikuntzan eta adinduak zaintzen 
esperientzia duena, edozein arlotan 
lan egiteko prest. ☎632 72 51 39.
Sukaldari bezala eta adineko per-
tsonak zaintzen esperientzia duena 
edozein arlotan lan egiteko prest. 
Ordutegi malgua. ☎643 62 79 70.
Lanean esperientzia duen mutil gaz-
tea lan bila, edozein lanetan aritze-
ko prest; zerbitzari moduan, adin-
duak zaintzen, eraikuntzan... ☎641 
66 11 84.

ZERBITZUAK
ZURGINDEGIAK

MOTORRAK
SALGAI

Dacia Logan Laureate, 1.6 MPI 
autoa salgai, 2005ekoa, motorra 
gasolina, 133.000 kilometro, IAT-ITV 
pasatu berria eta korrea, ur bonba, 
olioa... aldatuak. Beti garajean egon-
dakoa. Jabe bakarrekoa. ☎687 83 
28 44 / 617 80 46 51.

Peugeot 306 1.9 autoa salgai 
191.000 km. Diesela 1.500 euro. 
☎679 79 47 50.

DENETARIK
SALGAI
BH abdominalen taula, barra eta 
pesak eta mankuernak salgai. Hain-
bat posizio aukeran, bizepsak, ab-
dominalak, koadrizepsak, sorbaldak, 

IRAGARKIA JARTZEKO:

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

Iragarki bakoitzeko GEHIENEZ 25 HITZ onartuko dira

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

Ordainketak Rural Kutxako ES86 3008 0080 5607 0330 4329 kontuan

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

948 63 54 58 www.erran.eus

744 48 43 61 info@ttipi.eus

ZERBITZUAK

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

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

Aretze ttikiak
• (15 egun ingurukoak).
Aretze mestizoak
• Urruxak 170,00
• Idixkoak 200,00
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: 8,30/8,90
• 8-10 kilokoak: 7,00/7,50

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 58 €
Zerri gizena 1,440 €
Zerramak 0,760€ kg/bizirik

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
(urriaren 25etik azaroaren 1era 
bitarteko prezioak)

BASERRIA

744 484 361
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ZERBITZUAK

Nahia Gomez Ribeiro beratarrak azaroaren 
18an 7 urte beteko ditu. Zorionak amatxi, 
atatxi eta familiaren partetik.

Donamariako Oinatzek 3 urte beteko ditu 
azaroaren 25ean. Aunitz urte Egoi eta 
familiaren partetik! Zorionak bitxo!!

Goizuetako Ireber Indakoetxea Mendizurik  
8 urte bete ditu azaroaren 7an. Zorionak gure 
etxeko erregeari Ilargi, aita, ama, amona 
Pakita eta Hernani eta Usurbilgo familia 
guztiaren partetik. Asko maite zaitugu!

Zorionak Naroa 
azaroaren 20an  
7 urte beteko 
dituzulako. Muxu 
potolo bat familiaren 
partetik.

• Txomin Castera Conejo eta Sara Duke Albeniz 
Burlatakoak, urriaren 26an Igantzin.

• Ainara Salaberria Goizueta eta Vlad Dorian Morar 
Goizuetakoak, azaroaren 2an Goizuetan.

EZKONTZAK

• Ane Erasun Etxeberria, Doneztebekoa, urriaren 13an.

SORTZEAK

Igantziko Haizea 
Aranguren 
Irigoienek 3 urte 
beteko ditu azaroaren 
17an. Zorionak eta 
muxu potoloak bi 
amatxi, guraso eta 
Jonen partetik!

Aurtizko Leiane Altzuri Mindegia etxeko 
sorgintxo haundiak azaroaren 22an 8 urte 
beteko ditu. Muxu haundi bat familia guziaren 
partetik eta bereziki atta, ama, Naikari ahizpa 
eta Joritz anaiaren partetik. Berendu goxoa 
prestatu!!

Sunbillako Ixone 
Muñoz Arretxeak 
azaroaren 1ean urtea 
bete du. Aunitz urtez 
familia eta bereziki, 
amatxi, atautxi eta 
Amaneren partetik. 
Muxuak prexioxa.

Izargi Mariezku-
rrenak 3 urte beteko 
ditu azaroaren 19an. 
Zorionak printzesa! 
Muxu haundi bat 
June, Lide eta 
Haizederren partetik!

femorala... lantzeko. Ia erabili ga-
beak. ☎600 67 04 95.
Arraun-makina estatikoa salgai, 
BH R350. 5 programa. Erabilera 

erdi-profesionala. Ia erabili gabe. 
Erabiltzen ez delako salgai. ☎600 
67 04 95.

Lesakako Unax Zelaieta Urrizak 2 urte bete 
ditu azaroaren 6an. Zorionak eta muxu haundi 
bat etxeko ttikiari ama, aita eta batez ere 
Hegoiren partetik.

Leitzako Aratz Barandarain Aranaldek zortzi 
urte beteko ditu azaroaren 23an. Zorionak! 
Etxeko mutikoa handitzen ari zaigula...  Ongi 
ospatu eta hartu txokolate eta marrubizko 
muxu goxo bat! Ea argazkian jaten ari zarena 
bezain goxoa dagoen!

IRAGARKIAK INTERNETEN
Sail honetako iragarkiak gure webgunean ere 

argitaratzen ditugu hilabete batez. 
Ikusi iragarki guztiak Interneten: 

https://erran.eus/merkatu-ttikia
Informazio gehiagorako: info@ttipi.eus 

948 63 54 58 edo 744 48 43 61.
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ZERBITZUAK

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

 Eskelak, Esker Onak  eta  Urteurrenak
 Ttipi-Ttapa aldizkarian + ERRAN.EUSen:  90 € 

    Ttipi Txartela dutenek %10eko deskontua.

 Oroigarriak egiten ditugu, pertsonalizatuak, nahi den argazki eta 
testuekin prestatuak. Ikusi ereduak gure bulegoan,

 (Koskontako bidea, 7-1 · 31770 LESAKA).

OROIGARRIA

OROIGARRIA

• Antoine Astigarraga, Sarakoa, urriaren 14an, 85 urte zituela.
• Marie Jeanne Telletxea, Sarakoa, urriaren 22an, 95 urte 

zituela.
• Francois Errandonea, Sarakoa, urriaren 22an, 78 urte zituela.
• Mª Jesus Alberro Arretxea, Gartzaingoa, urriaren 24an, 83 

urte zituela.
• Mª Dolores Egozkue Irazoki, Berakoa, urriaren 24an, 77 urte 

zituela. 
• Fernanda Aldabe Telletxea, Sunbillakoa, urriaren 27an, 91 

urte zituela. 
• Antonio Elizalde Alsua, Goizuetakoa, urriaren 27an 91 urte 

zituela. 
• Paula Extremera Rodriguez, Leitzakoa, urriaren 28an, 70 

urte zituela. 
• Rosalina Elizalde Irazabal, Iturengoa, urriaren 29an, 88 urte 

zituela.
• Mª Dolores Baleztena Hernandorena, Eratsungoa, urriaren 

31n, 86 urte zituela. 
• Candida Lasarte Telletxea, Ezkurrakoa, azaroaren 1ean,  

82 urte zituela. 
• Santiago Iparragirre Apezetxea, Arantzakoa, azaroaren 3an, 

72 urte zituela. 
• Pakito Eulate Antoñana, Donamariakoa, azaroaren 4an,  

81 urte zituela.
• Mercedes Irasuegi Beloki, Berakoa, azaroaren 4an, 97 urte 

zituela. 
• Teodora Zugarramurdi Iriberri, Elbetekoa, azaroaren 5ean, 

93 urte zituela. 

HERIOTZAK
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ZERBITZUAK

KONTATU KONTUAK

Gau Beltza ospatu dute. Kalabazak hustu, kandelak piztu, mozorroak jantzi... Euskal Herriko bertze txokoetan bezala, eskualdean 
ere hainbat izan ziren urriaren 31n Gau Beltza ospatu zutenak. Argazkian Arraiozko eta Iturengo haurrak ageri dira mozorrotuta.

80 eta 70 kiloko kalabazak Leitzan. Nahikoa lan izan du Gregorio 
Oiartzun leitzarrak baratzetik uzta biltzeko. 80 eta 70 kiloko 
kalabaza bana jaso du Leitzako Landako baratzean. Ez dakigu 
kalabazak hustu eta arimen gaua ospatzeko erabili ote zituen, 
jateko prestatu edo hala bazan edo ez bazan.... Leitzako haurren 
ipuinak gordeko dituzten barrenean. Gregorio bera ere kabitzen 
da halako aleen barrenean!

NEREA MORTALENA

Dolores Goienetxe eta Fermina Mikelestorena gogoan. Sortzez 
etxalartarrak diren baina Gipuzkoan bizi diren Dolores Goienetxe 
eta Fermina MIkelestorenak 93 eta 95 urte beteko dituzte laster. 
Haiek gogoan, Markos Negueruelak 1949an Goienetxe-Larralde 
familiari ateratako argazkia ekarri du gogora. Zutik Maria Lizarreta, 
Asuntzion Goienetxe, Inazio Elgarresta, Fermina Mikelestorena, 
Maria Goienetxe, Maria Lizarralde, Lutxi Goienetxe, Marzelina 
Larralde, Mañula Goienetxe, Emilio Negueruela, Benita Iurrebaso, 
Xidoro Mikelestorena, Mª Dolores Goienetxe, Pedro Iurrebaso, 
Ramon Iurrebaso, Periko Mendia, Asuntzion Arburua, Jose Mª 
Iurrebaso eta Manuel Larralde eta Kontxita Larralde ageri dira; 
beheitian, Inazio Goienetxe, Inazio Indaburu, Xeberino Larralde, 
Martin Indaburu, Korito Mendia, Bittoriano Goienetxe, Mª Luisa 
Larralde, Isabel Arburua, Txomin Elgarresta eta Frantzixku Goienetxe. 

Sanmartinak gogoan Berroetan. Iraganeko  San Martin bestak 
oroituz, 50  bat lagunek afaria egin zuten azaroaren 2an Berroetan. 
Akordeoiaren doinuekin dantzan eta kantuz pasatu zuten gaba.

MAIALEN IANTZI

Baztan ONCEko kupoietan. Azaroaren 21eko ONCEren kupoia 
Baztango paisaiek koloreztatuko dute. Hala adierazi zuten azaroaren 
4an Joseba Otondo alkateak eta ONCEko Valentin Fortunek. 

ONCE
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