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IRITZIA

Errekako bandera Ekuadorko Andeetan

Duela hamar urte Gogor Atxalandabaso, Joxerra Aldabe, 
Roberto Ordax, David Mindegia, Sanba San Miguel eta Juanje 
Lizarragak Ekuadorko mendirik garaienetara eraman zuten 
Doneztebeko Erreka Kirol Elkartearen bandera, zehazki 
Chimborazo (6.310 metro) eta Cotopaxi (5.897 metro) 
tontorretara. TTipi-TTapak orduko espedizio hura izan zuen 
hizpide duela hamar urte argitaratutako aldizkarian. Bi 
tontor horiek izan ziren mendizaleen helburu nagusiak, 
baina Laguna Cuicocha (3.600 metro), Fuya Fuya (4.200 
metro) eta Guagua Pichincha (4.800 metro) ere igo zituzten, 
baita 5.116 metro dituen Illiniza Norte ere. Aitortu zutenez, 
«helburu guztiak beteta itzuli ziren etxera».   

2011-01-20 · TTIPI-TTAPA · 534 zk.

UNAI
IANTZI 
KIROLARIA

Berako zahar etxeko 35 
egoiliarrek ilbeltzaren 18an 
hartu zuten Covid-19aren 
kontrako txertoaren lehenbi-
ziko dosia, tartean, abuztuan 
100 urte beteko dituen 
Milagros Aldabe beratarrak.

MILAGROS 
ALDABE
100 URTE

NABARMENTZEKOAK

ATZERA BEGIRA

Unai Iantzi aniztarrak lehen 
aldiz Euskal Herriko lokotx-
biltze txapelketa irabazi zuen  
ilbeltzaren 16an Abadiñon 
(Bizkaia). Denbora bikaina 
egin zuen gainera, bere 
marka hobetuz (6:02).

NIRE TXANDA

Kontsumoa vs. kontsumismoa

Lan kontuengatik tokatu zait azken hilabeteetan aldaketa 
klimatikoaren gaian murgiltzea eta balio izan dit bizi dugun 
krisiaren aitzinean kontzientzia gehiago hartzeko. Hasteko, hau 
ez dela aldaketa klimatikoa, baizik eta krisi ekosozial bat, edo 
krisi sozioekologiko bat, nahi bezala deitu.  Thriller onenetan 
gertatzen den bezala, detaile ttikienak ere badu lotura, baita bizi 
dugun krisian ere: poloak urtzea, Filomena, animalia espezieak 
desagertzea eta soldata arrakalak areagotzea...
Gure gizarte ereduak eragin 
du krisi hau: ekoizpen eta 
kontsumo-sistema global 
aseezin bat, hazkunde 
mugagabea helburu 
bakarrarekin: etekina. 
Kontsumoa eta kontsumis-
moa. Ia, baina ez dira 
igualak. Kontsumismo guttiago eta kontsumo arduratsu gehiago. 
Guttiago erosi baina bertan eta bertakoa. Auto bidaiak konparti-
tu, bizikleta hartu, joan gaitezen oinez. Plastikoa saihestu, eta 
berrerabili. Bai, badakit Dabid eta Goliatena dela hau. Goikoak 
mugituko ote diren ez dakit, baina premia handia da. 

«KONTSUMISMO 
GUTTIAGO, ETA 
KONTSUMO ARDURA-
TSU GEHIAGO»

MAITE BIDARTE SOTA
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KOLABORAZIOAK

Nolako zahartzaroa nahi dugu?

Berriki galdera honi buruz pentsatzen paratu ninduten: 
Zuretako zein da zahartu izanaren seinalea? Erantzuna ez 
zen erraza izan: bista, gorputza, adina, ximurrak....? Azkene-
ko urteetan hogeita hamar urtetik goiti gazteak ez garela 
onartu behar izatea aldarrikatu dut, eta orain geure burua 
zahar noiz izendatu pentsatzen nabil. Gaztetasuna uztea 
bezainbertze kostatuko zaigu? Geure burua zahartzaroan 
imajinatzen dugu?

Hasteko, hiztegian egon bai, baina batere ezagutzen ez 
dugun hitz bat dago: adinkeria. Adinean oinarrituz ematen 
den diskriminazioari erraten zaio, zaharren kontra izaten 
diren diskriminazio ekintzak deskribatzeko: infantilizatzea, 
ikusezin bihurtzea, beren buruaren jabe ez direla pentsatzea, 
erabakitzeko ahalmena ukatzea, tratu txarrak, estereoti-
poak... 

Bazterrean uzten dugun adin tarteaz ari gara. Gainerako 
adin tarteak (haur, gazte, heldu) produkziorako etorkizuna 
edo oraina dira. Zaharrek produzitzen ez dutenez, kapitalis-
moak hala agindua, gure agendetatik kanpo, gure egunero-
koetatik urrun, gure aldarrikapenetatik bazter uzten ditugu.

Eta akitzeko, zahar-etxean bizitzearen aukera azken aukera 
gisa ikusten dugu. Ez du glamourrik. «Zaharrekin bizitzen» 

imajinatzen dugu geure 
burua, gu betirako adin 
berean geldituko bagina 
bezala. Orain akaso ezagu-
tzen ari gara pixka bat, 
Elizondoko zahar-etxeko 
langileek beren aldarrikape-
nak mutur aitzinean paratu 

dizkigutelarik. Langileak ari dira beren lan baldintzak duinak 
izatearen alde, beraiek ere zaintza duina ziurtatu ahal 
izateko. Baliorik ematen ez zaionari balioa ematen. Aldarri-
kapen horiekin bat egiteko inork ez du zalantzarik izanen, 
enpresa bera ez bada behinik behin. Langileek, egoiliarrek, 
hauen senideek... Herriaren partea direla ohartzetik hasi, 
etorkizuneko gure etxea izatea onartzeraino. 

Eta hemen nire galderak: nolako zahartzaroa nahi dugu? 
Non pasatuko dugu? Zahar-etxean bai edo ez? Hala bada, 
nolakoa nahi dugu? Pribatua? Publikoa? ...

Zahar-etxearen kontzeptua aldatzea oraitik tokatzen zaigu, 
berritzea. Oraitik pentsatu beharko genuke nolakoa izatea 
nahiko genukeen, nolako zahar-etxean ikusten dugun geure 
burua, nolakoa zahartzaroa. Oraitik hasi, geroko duintasuna 
bermatzeko. 

ELURRE IRIARTE BAÑEZ

«ZAHAR ETXEAREN 
KONTZEPTUA 
ALDATZEA ORAITIK 
TOKATZEN ZAIGU»

Aldarriak egiteko tenorea

Azken urteotan ilbeltza izan da euskal preso politiko eta 
iheslarien aldeko aldarriak egiteko tenorea. Urte hasierarekin 
batera, milaka ahots, lagun eta oihu batzen dira Bidasoa 
ibaiaren bi aldeetan, bi estatu zapaltzaileen artean bizi den 
herri bakarra presoen aldeko eskubideak eskatuz. Batzuetan 
karrikak jendez beteta egin dugu aldarria, bertzeetan plazak 
itxaropenez argituz. Euskal Herriko gehiengo sozialak, politi-
koak eta sindikalak bat egiten duen aldarriarekin bat egiteko 
tenorea da ilbeltza.

Aldarri hauen testuinguruak ez dira sekula berdinak izaten, 
eta egun, Covid-19aren eraginez, oraindik eta bereziagoa da. 
Osasun larrialdiak eta honek ekarri dituen prebentzio neurriek 
gizarte osoaren eskubideak urratzeko aukera eskaini die 
agintariei, eta, zer erranik ez kartzelan dauden lagunen eskubi- 
deak. Dudarik gabe, egoera honetan presoen eta iheslarien 
zein beraien senideen egoera larritu egin da. Kartzelari kartze- 
la barruko bertze zigor bat ezarri zaio, dispertsio politika eta 
urrunketa inposatuaz aparte, euskal presoak senideekiko zein 
lagunekiko harremanik gabe, inoiz baino isolatuago gelditu 
baitira. Zigor gehigarria ezarri diete salbuespeneko politika 
honekin. Bizitza guztirako kartzela zigorrak indarrean jarrai-
tzen du eta Etxeratek argitaratutako datuen arabera, egun, 

oraindik ere, euskal presoen 
%80 lehen graduko egoeran 
dago eta horien artean, 
batzuek hogei urte baino 
gehiago daramatzate (Etxerat, 
2021). Urte hasieran, Zaballa-
ko espetxean bi lagunek bizi- 
tza galdu zutela ere jakinarazi 

ziguten. 2020an sei presok bizitza galdu zuten Arabako 
espetxean (Salhaketa, 2021). Ikaragarria.

Iñaki Lagabaster Euskal Herriko Unibertsitateko katedradu-
nak eta Amaia Goirigolzarri abokatuak hirurehun legelariren 
izenean aldarria argia egin zuten: «egungo espetxe politikaren 
larritasun handiena legez kanpokoa izatea eta oinarrizko 
eskubideak ez errespetatzea da» (Sare, 2020).

Eta nola diren gauzak. Gibelerat pixka bat begiratzen 
badugu, 1988ko urtarrilaren 12an sinatu zen Ajuria Eneko 
Itunak zioena datorkit burura, zeinean borroka armatua 
bukatzen zenean euskal preso politiko guztiak kalera ateratzea 
arazoaren konponbidea izanen zela onartu zen. Itun honen 
sinatzaileen artean zeuden PNV, PSE, AP, CDS, EA eta EE. 
2011n adostu zen armagabetzea, baina ez da ez barkamen 
eskaerarik, ez presoen hurbilketarik, ez deus ere ailegatu. 
Itunaren funtsa bi aldeek zerbait ematea da, baina, oraingoz, 
soilik batek egin du esfortzua.

Lehen argi bagenuen, orain inoiz baino argiago dugu. Gure 
preso eta iheslariak bahituta dituzten bitartean, gure etorkizu-
na bahitu dute. Euskal preso politiko eta iheslarien etxeratzea 
arrazoizkoa eta, zinez, gizalegezkoa da. Adituek ere horrela 
erran dute. Herritarren gehiengoak horrela aldarrikatu du. 
Sentipen, pentsamendu eta ideologia guztien gainetik etxean 
behar eta nahi ditugu. Haien ametsak, gureak ere badirelako.

IZASKUN REKARTE BENGOETXEA

«EUSKAL PRESO 
POLITIKO ETA IHES- 
LARIEN ETXERATZEA 
GIZALEGEZKOA DA»
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Nola aurkeztuko zenuke zeure 
burua? 
Martxoan 23 urte beteko dituen 
neska gazte elizondoarra.
Zein dira zure zaletasunak?
Mendia, lagunekin denbora 
pasatzea eta bidaiatzea. Orain 
arte, azken honetarako den-
bora guti izan dut lana eta 
ikasketak direla medio.
Zer ikasi duzu?
Ile-apainketako erdi mailako 
ziklo bat egin nuen lehenik 
Burlatan eta ondotik Elizon-
doko ile-apaindegi batean 
lanean hasi nintzen. Gero, goi 
mailako zikloa lanarekin uz-
tartu nuen eta orain CAP-a 
egiteko intentzioa dut.
Zergatik aukeratu zenuen ile- 
apaintzaile izatea? 
Nerabezarotik argi nuen bide 
hau segitu nahi nuela, atentzioa 

ematen zidan eta arras kontent 
nago egindako hautaketarekin.
Nafarroako Gobernuko Erasmus 
beka lortu duzu... 
Bai, honen bidez bertze he-
rrialde batera bidaiatu eta 
bertan nire formakuntzan 
segitzeko aukera izanen dut .
Zergatik aukeratu duzu joatea?
Hasiera batean martxoan Ita-
liara joatekoa nintzen, baina, 
Covid-19a tarteko, bidaia ber-
tan behera gelditu zen. Orain, 
Portugalera joan bertze auke-
rarik ez dut izan. 
Aukera ona dela uste duzu? 
Doike! Apainketa mundu bat 
da, eta herrialde batetik ber-
tzera joerak pila bat aldatzen 
dira. Ziur aunitz ikasiko du-
dala eta teknika berriak eka-
rriko ditudala Elizondora. Hori 
espero dut.

Zer da zure lanbidetik gehien 
gustatzen zaizuna?
Ile-apainketako teknika berriak 
probatzea: kolore ausartak, 
ile mozketa ezberdinak...
Eta guttien? 
Zure irudimena eta sormena 
lantzen uzten ez dituzten lanak 
dira astunenak iruditzen zaiz-
kidanak.
Ile-apaintzaileari nahi duena 
egiten utzi behar zaio?
Ez beti. Ile-apaintzaileak be-
zeroak zer nahi duen errefe-

rentzia gisa hartuta, hobekien 
geldituko zaion proposamena 
egin behar dio. Bezeroaren 
eta profesionalaren arteko 
adostasuna bilatu behar da.
Nori eginen zenioke ile-apainke-
ta?
Karrikan oinez nabilenean 
bista jendearen burura joaten 
zait eta «honi ilea moztuko 
nioke eta bertze hari kolore 
pixka batek itxura edertuko 
lioke» pentsatzen aritzen naiz 
batzutan.

ITSASO URRUTIA ELIZONDOKO ILE-APAINTZAILEA

«Bezeroaren eta 
apaintzailearen arteko 
adostasuna behar da»

11 GALDERA LABUR
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Auzo-lotsa

XANTI BEGIRISTAIN MADOTZ  

Non eta zergatik sentitu ote dut nik 
inoiz inoren lotsa, bizitzan zehar? Leku 
askotan eta arrazoi ugarirengatik, da 
erantzuna. 

Gizarte honetan, jakina da, ezberdinak 
diren pertsonak edota gehienekin bat 
egiten ez dutenak, nola edo hala, bazter-
tuak eta zokoratuak izaten direla. Esate 
baterako, emakumeekin gertatzen da, 
gizonak ez izateagatik. Beltzekin ere bai, 
zuriak ez direlako. Txiro eta behartsuekin 
beste horrenbeste pasatzen da, diru gutxi 
dutelako. Etorkinei, errefuxiatuei,  lesbia-
nei, gayei, transexualei, bisexualei, inter-
sexualei, prostitutei, galtzaileei, espetxe-
ratuei eta abarri ere berdintsu gertatzen 
zaie; alboratuak eta zapalduak izaten 
dira. Zerrenda arrunt luzea izan liteke, 
ia-ia amaigabea. Gizartea ez da batere 
solidarioa mota horretako pertsonekin, 
are gehiago, esan liteke, gehienetan, oso 
ankerra dela, eta, horrek sufrimendu 
handia dakar pertsona askorentzat. 

Aipatutako pertsona ezberdin eta dife-
rente horien artean, aniztasun funtziona-
la edota arauz kanpoko funtzionaltasuna 
dutenak dira (elbarriak, urritasunen bat 
dutenak, ezinduak, gutxituak, ezgaitasun 
fisikoak edo psikikoak dituztenak: itsuak, 
gorrak, mainguak, aulki gurpildunak eta 
abar), izen horiek guztiak eta gehiago ere 
erabiltzen edo inoiz, behintzat, erabili 
izan dira, pertsona batzuk izendatzeko; 
denak, gizabanako duinak eta giza esku-
bide guztien jabeak direnak aipatzeko, 
alegia. Ez dira izen gutxi, alajainetan! 

Bizitzan, batzuetan, pertsonok inoren 
lotsa pasatzen dugu. Baina, jakina, egoe-
ra guztiak ez dira berdin-berdinak, edota, 
beste modu batez esateko, pertsona 
guztiek ez dute erantzukizun berbera 
gizartearen eta norbanakoen aurrean. 

Oraingo honetan, batez ere azpima-
rratu nahi ditut, 2003tik 2007ra, Iruñeko 
Udalean, zinegotzi izan nintzen garaian, 
alegia, lau urte haietan, nire egoera fisi-
koarengatik, hau da, gurpil-aulki batean 

ibili eta bizitzeagatik, gertatu zitzaizkidan 
hainbat eta hainbat bizipen ezohiko. 
Baina, aurreko hamarkadetan ere gertatu 
zitzaizkidan beste pasadizo bitxi eta 
deseroso batzuk, besteak beste, pertsona 
publiko batzuekin, esate baterako, Javier 
Iturberekin, Alfredo Jaimerekin, Juan 
Ramon Gancedo Iruñeko udal arkitek-
toarekin eta abar, eta abar. 

1. PIXA ERREKA BERNETAN. 
Gorago esan dudan bezalaxe, bizitzan 

makina bat pasadizo bizi izandakoa 
naiz, nire izaera fisikoarengatik. Honako 
hauxe izanen da, seguru asko, gogora-
tzen dudan lehenetariko bat. Hamar bat 
urte nituenean, ordurako gaizki samar 
ibiltzen nintzen fisikoki, gaitz hereditario 
bat tarteko zela. Giharrak eta orpazurdak 
ez zitzaizkidan behar bezala garatzen, 
eta, horregatik, oin puntetan ibili ohi 
nintzen, modu xelebre samar batean. 
Hura dela eta, Lekunberriko mutiko ba-
tzuek oin-punta esaten zidaten, izengoiti 
moduan, ni iraindu nahian-edo. Ibilera 
ezohiko hark, erraztasun handiarekin  
lurrera erortzea ere ekartzen zidan, eta, 
halaxe joan nintzen handitzen eta hazten 
iseka eta laido batzuen artean; Etxarrin, 
gure herrian, ez, han betidanik halaxe 
ezagutu baininduten. 

Igande jakin batean, Lekunberriko 
parrokiatik atera bezain azkar, hara non, 
herri hartako mutiko txiki bat, ni baino 
dezente kakanarruagoa zena, niregana 
hurbildu, eta, batere zalantzarik egin ga- 
be, pitilina atera eta pixa egin zidan goi-
tik behera zangoetan, konplexurik gabe. 

Ni, adin hartan, oraindik galtza mo-
txetan ibiltzen nintzen, eta, eskerrak!, 
bestela, pentsa dezagun zer gertatuko 
zatekeen, bururatu izan balitzaio gauza 
bera egitea, baina galtzen gainean!; askoz 
ere enbarazu handiagoa niretzat! 

Gaur egun, harreman ona daukat garai 
hartako mutiko txiki eta bihurri harekin; 
ez dakit berak gogoratuko ote duen pasa- 
dizoa, nik ez diot inoiz aipatu, baina argi 
dagoena da, ekintza hura egin zuenean 
irudituko zitzaiola zerbait on eta handi 
egiten ari zela, gainera, ni ez bainintzen 

Lekunberrikoa, baizik eta ondoko herri 
batekoa, eta, horrela, beharbada, eginen 
zuen konbentzimendu eta amorru han-
diagoarekin. Bera gustura geldituko zen, 
segur aski, baina, ni, zeharo harrituta, 
ordea, eta inoren lotsa sentituko nukeen, 
noski, adin handiagoa izan banu. 

IRAKURLEAK MINTZO

MALEN 
ALTZUART
ERRATZUKO 
BERTSOLARIA

Originaltasun, 
originalkeria,  
originalago, 
originalegi...
Doinua: Seaskari

Originala izan beharra
zaigu sarritan bizio
maite duguna egite hori 
bilakatuz arerio
egiten zu(e)nak egiteari
horregatik utzi dio
berriz berria berritzeari
ustel usaina dario

Nork ez ote du sormen arloan
izaten aski presio
‘izan, liburu ona da baina 
berriz gauza bera dio'.
Sortzailea bai, hunkitzen zuen
horrek ez al du balio?
Sormenak ez du kartzelik behar
izan behar du patio!

Nahiz sormenaren mundua dugun 
edukietan zabala
berria sortze horrena zailtzen
da denbora pasa ahala
Baina hau ezin zaigu bihurtu 
ez sortzeko arrakala
presio hori ere ez da ta
gargero originala.

BOTA BERTSOA
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N. BAZTERRIKA ZUGARRAMURDI
Ipuin eta kondairak bazterrean 
utzi eta egia ezagutzeko beha-
rra sentituta, herriko historia 
aztertzen hasi zen Helena Xurio 
(Zugarramurdi, 1970). Asisko 
Urmeneta komikilariarekin 
batera, Euskal Herriaz harain-
di, inkisizioaz idatzi dutena 
irakurri eta hariak lotu ondotik, 
emaitza komiki batean bildu 
du. Zugarramurdin eta Erron-
karitik Amezkoaraino Sugarren 
mende bizitakoa ageriko egi-
teko, herriz herri lana aurkezten 
ari dira orain.
Noiz ikusi zenuen memoria histo-
rikoa egiteko beharra eta zer dela 
eta ekin zenioten lanari?   
Haurrak ginela, beti aditu izan 
dugu herrian sorginak izanak 
zirela, Zugarramurdi sorginen 
herria zela… Ama, amatxi eta 
adinekoei galdetuta ere, inork 
ez zekien deus. Nire kusina, 
Koro Irazoki, hasi zen ikertzen. 
Berak Zugarramurdiko sorginak 
izeneko liburuxka bat atera zuen 
eta herrian zigortutakoak bildu 
zituen. Zerrenda hori eskuetan 
izan nuelarik hasi nintzen kon-
tzientziatzen. Jende horien 
abizenak gaur egungo Zugarra-
murdiko etxeen izenak direla 
ikusi nuen eta orduan zigortu-
takoak gaur egungo jendearekin 
ordeztu nituen. Herriko 32 lagun 
ehizatu, herri arrotz batera era-
man, ondasun guztiak bahitu, 
torturatu, birrindu, batzuk han 
berean hil eta hondarreko mo-
menturaino akusazioak ukatu 
zituztenak erre zituztela jakinik, 
nola da posible horri buruzko 

tantarik ere ez ailegatzea? Gal-
dera hori izan nuen abiapuntu.
Aunitz dira sorginei buruzko lanak. 
Sarritan, ordea, sorginak kondai-
ren erdigune dira. Horren gibeletik 
bada zer kontatua…   
Bai, azken urteetan historia 
honek ipuin edo mito itxura 
hartu du eta hori ikustea ere 
egia kontatzeko bulkada izan 
da. Arbasoek sufritutakoarekin 
ipuin bat sortzen ari gara Eus-

kal Herrian, sorgin izatea ona 
dela erran eta erre zituzten 
sorginen seme-alabak garela 
aldarrikatzen ari gara. Egia ho-
rren gogorra izaki, asmatzen 
hasi gara... Horren aitzinean, 
begiak irekitzeko eta gure his-
toria kontatzeko beharra sen-
titu dut. 
Sugarren mende komikia izan da 
emaitza. Zer dela eta izenburu 
hori?

Batetik, Zugarramurdiri keinu 
bat egiten zaio, sugarra-Zuga-
rra(murdi). Herrian gertatuta-
kotik abiatu ginen baina ezin da 
hori bakarrik kontatu, testuin-
guru historikorik gabe. Mende 
osoa kontatu behar zela ohartu 
ginen, Nafarroako konkistaren 
ondotik hasita. Hor agertu zen 
lehenbiziko aldiz Euskal Herriko 
historian sekta satanikoa kon-
tzeptua. Sekta sataniko horiek 
Katherina I.aren eta Johan III.a 
Albretekoaren aldekoak ziren 
lekuetan –Erronkarin, Zaraitzun, 
Aezkoan, Luzaiden…– zeuden. 
Hortik hasi eta mende batez (1513-
1616) garbiketa izugarria egin 
zuten, sekulako sugarrak izan 
ziren Erronkaritik Amezkoaraino, 
Lapurdin barrena (hortik mende, 
menpe). Muga guztia garbitu nahi 
zuten, bi inperioek beraien mugak 
zehazteko.
Zugarramurdiko sorgin ehiza izan 
duzue abiapuntu, eta hortik abia-
tuz Euskal Herriko sarraskia az-
tertu duzue.  
Bai. Hasiera Zugarramurdin 
kokatzen da, 1580. urtean. He-
rritarrek sagarrondo bat landa-
tu zuten, Zugarramurdi Urda-
zubiko monasteriotik indepen-
dizatuko zela eta herriko etxea 
sortuko zela deliberatu zuten. 
Batzar horretan zegoen jendea 
30 urte berantago epaitua eta 
kondenatua izan zen. Hortik 
abiatuta, 1616ra arteko proze-
sua bildu dugu. Zugarramur-
dikoa kasu moderno eta eza-
gunena da baina ez bakarra eta 
hildako gehiago eragin zituzten 
prozesuak ere badira. Erronka-
ri eta inguru horietan jende 
aunitz erre zuten. Lapurdikoaz 
ez dakigu deus, Pierre de Lan- 
cre inkisidoreak paper guziak 
erre zituelako. Ez dugu sumatzen 
ahal sarraski honen tamaina. 
Inkisizioaren izate politikoa eta 
poliziala guti ikertu dela diozue. 
Zer da ikertzeko dagoena?
Euskal Herritik kanpo ikertu da 
eta hori da guk egin nahi izan 
duguna. Espainiako koloniak 
izanak diren eta independentzia 
lortu zuten herrialdeetara jo 
dugu eta han inork ez duela 
sorginak izan zirenik aldarrika-
tu ikusi dugu. Han euren na-

«Mehatxupean isildu da 
inkisizioak eragin zuen 
neurrigabeko sarraskia»
HELENA XURIO ARBURUA  'SUGARREN MENDE' LIBURUKO GALERIA ATALAREN EGILEA

Inkisizioaren ondotik etorri zen 400 urteko isiltasuna urratuz, Sugarren mende liburua plazaratu 
du Asisko Urmenetak. Gaiaren lanketan bidelagun izan du Helena Xurio zugarramurdiarra

Helena Xuriok komikiaren galeria egin du. 

ELKARRIZKETA
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rratiba propioa dute eta gu 
oraindik herrialde okupatu 
batean gaudenez, ikuspegi hori 
ez dugu landu. Niretzat aurki-
kuntza handia izan da eta lan 
honek egiten duen ekarpen 
nagusia hori dela erranen nuke.
Herritarrak gerraren biktima izan 
ziren...
Ehizakiak izan zirela erraten 
dugu. ‘Sorgin’ hitza uztea zail 
egiten zaio jendeari... baina ez  
ziren sorginak, gure arbasoak 
‘ez gara sorginak’ erranez hil 
ziren eta guk ez genuke hori 
aldarrikatu behar. 
Zer-nolako jendea izan zen epaitua, 
zigortua eta torturatua?
Denetarikoa. Ehizaki horiek 
orduko lider sozialak, klase 
guztietakoak, ziren. Armadoreak, 
nobleak, apezak, abokatuak, 
ikazkinak, errotariak, eskaleak…, 
bai gizon, bai emakume, baita 
haur pila bat ere. Salazar Bida-
soa eskualderat –Baztan, Ma-
lerreka, Bortziriak eta Xareta-
ra–etorri zenean ia 1.400 haurren 
salaketak jaso zituen. Herri oso 
bat izan zen zigortua.  
Lapurdi eta Nafarroako jazarpena, 
momentu batetik aitzinera, koor-
dinatua izan zela diozue. 
Momentu batean, etsai histo-
rikoak ziren Espainiak eta Fran-
tziak elkartzen jakin zuten gure 
herria garbitzeko. 1609ko do-
kumentu batean Leon Arani-
barrek, Urdazubiko monaste-
rioko buruak, eta Espainiako 
erregearen ordezkariaren espioi 
nagusiak deitutako bilera bat 
egin zuten Ainhoan. Bertan 
elkartu ziren De Lancreren bu-
rua, Urtubiko jauna, Senpere-
ko jauna [historikoki etsai han-

diak izanak] eta Logroñotik 
etorritako Juan Valle Alvarado 
inkisidorea gure herria harra-
patzeko. Behin baino gehiago-
tan elkartu ziren, konkistatu-
tako Nafarroako eremu hori 
hartu eta euren muga defini-
tzeko.
Nola gelditu zen herria inkisizioa-
ren ondotik?
Ba pentsa! Gehien sufritu du-
ten lekuetan ikusten da horren 
aldarri handiena. Zugarramur-
din sartu eta sorgina ikusten 
da, Sorginen Lezea, Sorginen 
Museoa, panpinak, pegatinak, 
herriko etxeko taldea Akelarre 
da, elkartea ere bai… Akelarre 
hitza inkisizioak asmatu zuen 
Logroñon, eta gu hori aldarri-
katzen ari gara. Zaila izanen 
da Zugarramurdi-sorgin lotu-
ra hori haustea, baina hasi 
beharko dugu kontzientzia 
hartzen. Badakigu ez zirela 
sorginak eta ez genituzke hala 
izendatu behar… Ezin dugu 
atzendu inkisizioak herrian 
zatiketa eta mesfidantza era-
gin zituela. 1610ean sorginak 
zirela onartu zutenek tortu-
rapean egin zuten, gainera, 
bertze herritar batzuk salatu 
zituzten... Horrek herrian mes-
fidantza eta beldurra eragin 
zituen eta herriko baloreak 
suntsitu egin ziren.

Isiltasunak ezkutatu du egia osoa...
Bai, inkisizioak isiltasunaren 
ediktua eman zuen, zigorraren 
mehatxupean eta, ondorioz, 
inkisizioaren jazarpenaz min-
tzatzea debekatua gelditu zen. 
1616an Zugarramurdiko talde 
bat –aunitz Logroñoko preson-
degitik pasatu zirenak– Urda-
zubiko monasteriorat joan zen 
justizia eta erreparazio eske, 
baina Aranibarrek ediktu hori 
oroitarazi zien. Horrela kon-
prenitu behar dugu 400 urteko 
isiltasun hori, nire ustez sarras-
kiaren neurriaren adierazle dena. 
Isiltasun horrek menderakun-
tza eta kolonialismoaren izu-
garrikeria estali du. Maiz pen-
tsatu izan dut: ‘noiz ezabatuko 
zen hau guztia gure arbasoen 
memoriatik?’. Pentsa, Pedro 
Agerre Axularrek garai horretan 
atera zuen liburua, 1643an. 
Berak hori guztia bizi izan zuen, 
hemengoa zen. Nola ez du deus 
aipatu? Zigorraren mehatxua 
hor zen eta… 
Isiltasun hori hautsiz, azaroan 
herriko 32 biktimak omendu eta 
liburua aurkezteko hitzordua an-
tolatu zenuten.
Etxeberriko plazan bildu, ar-
basoei omenaldia egin eta 
herrian liburua aurkeztu nahi 
izan genuen. Alkateak, koro-
nabirusaren aitzakiapean, 

azken momentuan, eta udal 
taldekideei botoa emateko 
aukerarik eman gabe, liburu 
aurkezpena debekatu zigun. 
Debeku guztien gainetik gure 
herritarrak omentzea erabaki 
genuen. Etxeberriko plazan 
elkartu eta sagarrondoa lan-
datu genuen, 1580ko batzarrean 
egin zuten bezala. Monaste-
rioko buruak, Leon Aranibarrek, 
debekatua zuen herritarrek 
arbola landatzea eta kontra 
egiteko keinua izan zen, herri 
independentea zirela adieraz-
teko, alegia. Orduko batzar 
horretan aukeratu zuten lehen-
biziko alkatearen –Mikael Goi-
bururen– ondorengoek, Goi-
buruko Maitanek eta Mattinek, 
landatu zuten. Prozesuan zi-
gortutako herritarren omenal-
di gisa banaka izenak erran eta 
herritar bakoitzaren historia 
irakurri genuen arbasoen me-
moria garbituz.
Orain herriz herri lana aurkezten 
ari zarete. Eskualdean non dituzue 
hurrengo aurkezpenak?
Otsailaren 5ean Elizondon, 6an 
Arantzan, apirilaren 16an Le-
sakan eta 30ean Ezkurran iza-
nen gara. Lana aurkeztearekin 
batera, herrietan laguntza 
eskatu nahi dugu, ahalik eta 
datu gehien bilduz memoria- 
txosten bat osatzeko. 

Elurre Iriarte arizkundarrare-
kin batera, Sugarren mende 
liburuan murgilduta ibili da 
Helena Xurio zugarramurdia-
rra azken bi urteetan. Infor-
mazioa bilketa eta komikia 
Asisko Urmenetak egin du eta 
Iriartek eta Xuriok komikiaren 
bukaeran erantsi duten 'Ga-
leria' atala landu dute. Bertan, 
komikian agertzen diren per-
tsonaiak banan-banan aur-
keztu dituzte, «zigortuak ez 
ezik, zigortzaileak ere bilduz». Orain arte Euskal Herrian eta inguruan idatziak diren «sor-
ginen aferetan argia herritarrengan emana» izan da, «zer egiten zuten eta zer ez bildu izan 
dute». Hauek, ordea, «argia inkisiziora eman» dute: «inkisidoreak nor diren eta zergatik 
agertzen diren aztertu dugu, inkisizioak eragindako sarraskiaren ikuspegi historikoa bilduz». 
Liburua www.gureberriak.com atarian edo Erratzuko Zubi-puntan eskura daiteke. 

Komikia eta galeria 

ELKARRIZKETA

«DENETARIKO 
JENDEA ZIGORTU 
ZUTEN SORGINAK 
ZIRELA ERRANEZ»

«INKISIZIOAK 
MUGIMENDU 
INDEPENDISTAK 
GELDITU DITU»
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G. PIKABEA I ITUREN
Bidea luzea eta gogorra izan 
da, eta tarte horretan «itxarope- 
na, inpotentzia, beldurra, za-
lantza, amorrua...», denetarik 
sentitu dute. Ez dira urte erra-
zak izan, baina lortu dute «ame-
tsa» egia bihurtzea eta eskola 
berria dute Iturenen. Pulunpa 
ikastetxeko 70 ikasleek eta 11 
irakasleek ilbeltzaren 11n es-
treinatu zuten eraikina, eta 
Arantza Diez Aranburu azken 
16 urteotan eskolako irakasle 
eta gaur egun zuzendaria de-
naren hitzetan, «ilusio handiz» 
hasi dute ibilbidea. 

Nafarroako Gobernuak 
2.685.774,34 euroko inbertsioa 
eginez, sei unitate, ingeleseko, 
musikako eta orientazioko ge-
lak, jantokia, sukaldea, zuzen-
daritza eta irakasle gelak, gim-
nasioa, aldagelak, komunak 
eta patioa dituen eskola egin 

du eta emaitzaren kontent 
daudela azaldu dute Diezek, 
Mixel Gereka Zelaia azken 27 
urteotan eskolako irakasle de-
nak eta 2011tik 2019ra zinego-
tzi izanak, Mari Jose Bereau 
Baleztena 2011tik 2019ra alka-
te izandakoak eta Jabier Bereau 
Mikelarena egungo alkateak.

Gabeziak
Urte luzez sumatu dituzte es-
kola zaharraren gabeziak: az-
piegitura zaharkitua, toki falta, 
lege aldetik hutsuneak... 1989an 
zaharberritutako udaletxean 
izan dute orain arte eskola, eta 

udalarekin eta herriko osta-
tuarekin partekatu behar izan 
dute, momentuko beharreta-
ra egokitzeko herriko etxeko 
lau solairuetan goiti eta behei-
ti ibiliz. Izan ere, azken urteo-
tan matrikulazioa nabarmen 
hazi da Pulunpan, 30-40 ikas-
le izatetik 70 izatera pasatuz, 
eta ikasle kopuruaren goraka-
dak sortutako toki eskasiari 
udal artxiboa eta ostalarien 
pisuaren zati bat ikasgela bihur-
tuz erantzun izan diote. 

Bertzelako ezintasunak ere 
izan dituzte eta Gerekaren iru-
diko, «eskola zaharra legez 

kanpokoa» zen: «ostatuko txi-
miniak su hartu eta bi aldiz 
atera behar izan dugu eskola-
tik ume eta guzti. Eskolak bal-
dintzak betetzen ez zituela 
ikusita eta arriskutsua zela 
adieraziz, suhiltzaileek txosten 
bat ere sinatu zuten. Norbaitek 
eskolara makuluekin edo gur-
pil-aulkian sartu behar bazuen, 
besoetan sartu izan da. Gaur 
egun halakoak ezin dira plan-
teatu ere egin, urteekin eska-
kizunak aldatu diren seinale». 

Errepidea eta plaza izan di-
tuzte bertze kezka iturri; Diezek 
erran bezala, «trafiko handia 
duen errepide nagusia» atarian 
izan dutelako, eta Gerekak 
oroitarazi duenez, «jolaslekua 
plaza» izan delako, «aldi berean, 
kotxeentzako tokia izan dena».  

Covid-19arekin gabeziak are 
ageriago gelditu dira: «Salto 
gela eta jantokia ganbaran izan 
ditugu eta osasun egoerarekin 
salto gela ezin izan dugu era-
bili, jantokirako distantziak 
bermatu ahal izateko eremu 
osoa jantoki bihurtu genuela-
ko. Irakasleon gela, berriz, 
ttikia zenez, ezin genuen klaus-
trorako erabili», kontatu du 
Diezek. 

Ibilbide luzea
Eskola aspaldiko eskakizuna 
izan dute Iturenen, eta Gerekak 
berretsi duenez,«udal guztiek 
beti izan dute eskolaren proiek-
tua aurrera ateratzeko gogoa». 
Bide horretan, udalak 1996an 
eman zuen lehenbiziko pausoa, 
estreinatu berri duten ikastetxea 
dagoen lur eremua erosi zue-
nean. Eskolaren maketa ere 
egin zuten, baina bere horretan 
gelditu zen: «tokia egokia ez 
zela iritzita, uko egin zioten 
eskola hor egiteari», onartu du 
Jabier Bereauk.

Geroztik bertzelako proposa- 
menak landu dituzte. Piszifak-
toria zegoen tokian eskola 
egiteko eskariak, erraterako, 
ez zuen gobernuaren erantzun 
ofizialik jaso. Horrez gain, 2009-
2011 agintaldian, orduko uda-
lak Landa izeneko eremuan 
eskola eraikitzeko proiektua 
prestatu zuen, «hirigintza pla-

Iturengo Pulunpa eskolako 5. mailako ikasleak kontent eskola berrian.

Iturengo eskola berriak 
ateak ireki ditu
Azpiegitura zaharkituak, toki falta, lege aldetik hutsuneak... Urte luzez sumatu dituzte udaletxean 
izan duten eskolaren gabeziak Iturenen. Ilbeltzaren 11n, ordea, aspaldiko urtetako eskaria egia 
bihurtu zuten eta Pulunpa ikastetxeko 70 ikasleek eta 11 irakasleek eraikin berria estreinatu zuten

HAINBAT GABEZIA 
IZAN DITUZTE 
UDALETXEAN IZAN 
DUTEN ESKOLAN

GOBERNUAK 2,6 
MILIOI EUROKO 
INBERTSIOA EGIN 
DU ESKOLA EGITEKO
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narekin izandako zenbait ara-
zo tarteko, alde batera gelditu 
zen».

2016an, udalak Landan egin 
zuen berriz saiakera, baina 
«ekonomikoki ezinezkoa izan 
zen. Udalak ezin zuen Landa-
ko lurrengatik eskatzen zute-
na bere gain hartu», aipatu du 
Mari Jose Bereau orduko al-
kateak. Ez zuten etsi, ordea, 
eta gobernutik eskola egiteko 
eskatzen zieten baldintzetako 
bat lurra izatea zenez, 1996an 
erositako lur eremuan berriz 
saiatzea erabaki zuten. 15 urte 
lehenagotik ezin izan zutena 
orduan lortu zuten: gobernuak 
exijitutako eguzkialdi azterke-
ta egin ondotik ontzat eman 
zuten eskola hor eraikitzea. 

Luzatu eta luzatu
Geroztik «kontseilariekin, obra-
ko zuzendariarekin, proiek-
tuaren arduradunekin, arki-
tektoekin... bilerak eta deiak 
aunitz» izan direla dio alkate 
ohiak: «gobernuarekin harre-
man ona izan dugu, baina 
goiti eta beheiti ibili gara, ba-
tzuetan itxaropenez gainezka 
eskola eginen zutela segurutzat 
joz, eta bertzeetan gibelera 
eginez». 

Horren harira, «burokrazia 
izugarria» nabarmendu du 
Gerekak: «gure agintaldian 
hasieratik eskatu genuen go-
bernuarekin gaia berrartzeko 
bilera, eta lau urte beranduago 
hitzez proiektua eginen zutela, 
lehentasunezkoa zela eta lasai 
egoteko erranez bukatu genuen. 
Baiezkoa erran bai, baina noiz?». 
Bide beretik jo du zuzendariak 
eta parlamentariek eta kon-
tseilariek eskolara egindako 
bisitak ekarri ditu gogora: «de-
nek ikusi zuten zein zen gure 
egoera, eta zerbait egiteko 
beharra onartu ere bai, baina 
beti arazoak sortzen ziren, mo-
menturo goxokia eman eta 
kendu ariko balira bezala». Gisa 
berean, «egunerokoan jendea-
ren aldetik sumatu dugun ez-
kortasunak» ez omen die gehie-
gi lagundu: «gogorra izan da 
'eskola noizko?', 'ez dute eginen' 
behin eta berriz aditzea».  

2017/2018 ikasturterako 
«ahoz proiektua onartua» ze-
goela adierazi du Gerekak, «hiru 
urteren buruan ailegatu da». 
Gobernuak eskola eraikitzeko 
argitaratu zuen lehenbiziko 
lizitazioa esleitu gabe gelditu 
zen eta 2019ko uztailean egin 
zuen bigarren saiakera, 
2.235.910,87 euroko aurrekon-
tua aurreikusita, alkate ohiak 
oroitarazi duenez, «lehenbizi-
ko aldian baino 800.000 euro 
gehiagoko aurrekontuarekin».

Oztopoak eta saltsak 
Argi utzi dute han eta hemen 
oztopoak izan dituztela, go-
bernuarekin ibilitako bueltez 
gain, herri mailan ere tirabirak 
izan baitituzte. Mari Jose Be-
reauk aitortu duenez, «eskola 

eremua urbanizatzerakoan 
herritarrekin saltsak sortu zi-
ren». Egungo alkateak, berriz, 
2019ko azaroan obrak hasita-
koan mendia erori izanak ere 
«eztabaida handia sortu» zue-
la kontatu du, baina konpondu 
dutela gaineratu du: «gobernuak 
ia bertze 500.000 euro gastatu 
ditu mendia egonkortzen eta 
orain badakigu ongi dagoela». 

Egonkortze-lanek eta pan-
demiak obra gehiago luzatu 
dute, berez irailean irekitzekoa 
zena ilbeltzean egin baitute. 
Baina Diezek dioenez, «ibili 
eta buelta lortu dugu behar 
genuena eta eskerrak emateko 
ordua» da. «Udal guztiei eske-
rrik beroenak» eman nahi izan 
dizkie «denak beti gure alde 
aritu direlako», baita gober-

nuari ere «halako eskola eraiki 
eta hain ongi hornitzeagatik», 
familiei «beti laguntzeko prest 
izateagatik», ikasleei «hain zin-
tzo eta gustura egoteagatik», 
eta irakasle guztiei ere bai. 

Hurrengo pausoak aparkale- 
kua eta eskolara oinez joateko 
bide seguruak egokitzea izanen 
dira. «Udalarekin elkarlanean, 
eskolara oinez etortzeko proiek-
tua aurten egitea» gustatuko 
litzaioke Diezek. Aparkalekua, 
berriz, martxan dutela argitu 
du alkateak:«eskola atarian 
udalak lurra erosi du eskola-
rako aparkalekua egiteko eta 
bide batez, herriak duen apar-
katzeko arazoa konpontzeko». 

Etorkizuneko erronkak go-
goan, aspaldiko erroka behinik 
behin bete dute eta Gerekaren 
ustez, «lorpen handia» izan da, 
«bai eskolako kideontzat, bai 
herriarentzat». Diez, berriz, 
etorkizuna ziurtatu dutelakoan 
dago: «eskola herri baten biho-
tza da, eta berria eraikiz etor-
kizunean eskola herrian izanen 
dela ziurtatu dugu».

Ezkurra, Zubieta, Beintza- 
Labaien, Eratsun... Urteotan 
Malerrekan itxi dituzten esko-
len zerrenda luzea da. Iturenen, 
ordea, berria egin dute. Sun-
billan izanen da hurrengoa, 
Hezkuntza Departamentuak 
2023rako aurreikusi duena. 

Ezkerretik hasita Mixel Gereka irakaslea, Mari Jose Bereau alkate ohia, Jabier Bereau alkatea eta Arantza Diez zuzendaria.

Kontsumo ia nuluko eraikina 

Eskola modernoa, argitsua eta solairu bakarrekoa estreinatu 
dute Iturenen, eta gobernuaren hitzetan, kontsumo ia nuluko 
eraikina da. «Berokuntza-sistema zoru erradiatzailea du eta 
leihoak ireki gabe, eraikina bera bakarrik aireztatzeko pres- 
tatua dago», dio Jabier Bereau alkateak: «Sistemak CO2 
kopuru jakin bat detektatzen duenean, airea garbitzen hasten 
da. Barreneko airea haizagailu batek atera eta kamara batetik 
pasatzen da. Kanpotik datorren airea bertze haizagailu 
batetik sartzen da eta bitartean berotu egiten du. Hala, airea 
garbi mantentzen du, berotasuna galdu gabe». 
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IZASKUN REKARTE
Guztira 64 bikotek eta hiru-
kotek hartu zuten parte ilbel-
tzaren 9an Manttale Mendi 
Lasterketa Taldeak antolatu-
tako Berako XIV. Mendi Egu-
nean. Aurten, Covid-19aren 
erruz egin beharreko murriz-
keten ondorioz, ohiko progra-
ma bi jardueratara mugatu 
zen: Santa Barbarako kronoes-
kalada eta mendiaren ingu-
ruko dokumental baten ema-
naldia.

Santa Barbarako kronoes-
kaladan 70 bikotek eta hiru-
kotek emana zuten izena, 
baina azkenean 64 atera ziren 
5,5 kilometro inguruko ibilbi-
dea egiteko. Zirkuituaren za-
tirik altuena elurtuta zegoen, 
baina ez zen ezbeharrik izan. 
Ez zen ohiko mendi irteera 
antolatu, baina mendizale 
anitzek haien kabuz bira zir-
kularra osatzea erabaki zuten.

Bikote eta hirukoteek minu-
tuko tartearekin egin zuten 
irteera, eta bakoitzak dortsa-
la bortz minutu lehenago jaso 
zuen, pilaketarik gerta ez zedin. 
Gainera, parte-hartzaile guz-
tiek maskara paratuta eraman 

zuten erlojuaren kontrakoaren 
aitzinetik eta ondotik. Ohikoa 
denez, izen-ematea doakoa 
izan zen, lasterkariek buka-
tzerakoan poltsa bat jaso zu-
ten produktu gastronomikoe-
kin, eta oparien zozketa ere 
egin zen. Denborak hartu ziren, 
baina ez zen sailkapenik egin 
ez eta honen araberako saririk 
eman ere.

'Cholitas' dokumentala
Erlojuaren kontrakoaren on-
dotik, kultur etxean Cholitas 
dokumentala proiektatu zuten. 
Covid-19ak jarritako murriz-
keten ondorioz, kultur etxea-
ren edukiera erdira mugatu 
zen arren, eskura zeuden 103 
sarrerak (edukiera posible 
guztia) agortu egin ziren. 

Manttaletik eskerrak eman 
nahi dizkiete XVI. Mendi Egu-
na ospatzen lagundu duten 
boluntario, parte-hartzaile eta 
publikoari. «2022an egoera 
normalera itzultzea espero 
dugu, Xabier Zubieta, Xabier 
Saralegi eta Loro Pikabearen 
omenez urtero egiten ditugun 
jarduera guztiak berreskura-
tzeko», diote.

64 taldek parte hartu 
dute Santa 
Barbarako igoeran
XIV. Mendi Egunaren baitan, sarrera guztiak agortu ziren 
'Cholitas' dokumentala ikusteko

Hotzari eta elurrari kontra egin behar izan zieten korrikalariek. SAIOA ZELAIETA

BERA

Bi parte-hartzaile Santa Barbaran beheiti. UTZITAKOA

Inoiz izan den parte-hartzerik handiena izan zen. UTZITAKOA
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BERABERA

Egoiliar guztiak txertatu dira

Ilbeltzaren 18an ailegatu da txertoa zahar etxera. 35 egoiliarrek 
jaso zuten dosia (egoiliarren %100) eta 31 langileetik 30ek. 
Bigarren dosia otsailaren 8an ailegatuko da eta, Amaia Pandok,  
zahar etxeko arduradunak, adierazi duenez «gogotsu» daude 
bigarren dosia jasotzeko.

UTZITAKOA

Ilbeltzaren 15ean Nafarroako 
hainbat udalek Klima eta Ener-
giaren aldeko Alkateen Ituna 
sinatu zuten, tartean Berako 
Udalak. Itun honen helburua 
2005eko negutegi efektuko 
gasen isurien inbentarioa egin 
eta isuriak %40 murriztea da.

Inbentarioa egiteko lau sek-
toren isuriak aztertuko dira: 
udal sektoreko eraikin, azpie-
gitura, argiteria eta ibilgailue-
na; herriko etxebizitzena, 
garraioarena eta hondakinena. 

Hala ere, udalak ezin izanen 
ditu herriko industriaren eta  
herritik kanpoko errepideko 

ibilgailuen isuriak aztertu, 
hortaz, udalkideek adierazi 
dutenez «datuak ez dira guz-
tiz errealak izanen».

Otsailean neurri berriak
Ituna ilbeltzean sinatu bada 
ere, Nasuvinsak otsailean ar-
gitaratuko ditu 2005eko ne-
gutegi efektuko gasen isuria-
ren azterketaren emaitzak. 
Hau erreferentzia gisa hartu-
rik, ondorengo hilabeteetan 
hainbat neurri hartuko ditu 
negutegi efektua sortzen duten 
gasak murrizteko eta 2005eko 
gasen isuria % 40 guttitzeko.

Klima eta Energiaren aldeko Alkateen 
ituna sinatu du udalak

IZASKUN REKARTE
Herriko mugikortasun eta 
trafikoa aztertu ondotik «mer-
kataritza establezimenduak 
dituzten zenbait karriketan 
aparkalekuak txandakatzeko 
tokiak ezartzeko beharra» iku-
si du udalak. 

Behar hau asetzeko asmoz 
«ordutegi mugatuko 20 apar-
kaleku» egokituko dituztela 
jakinarazi dute Aitor Elexpuru 
eta Esteban Aguirre udalkideek. 
Adierazi dutenez «Kantton-
berri karrikan ordutegi mu-
gatuko hamar aparkaleku 
paratu dira; lau Altzate karri-
kan, lau Altzateko plazan eta 
bi Mukixu Haur Eskola on-
doan».

Aparkaleku hauek «erabil-
tzeko araubideak» izanen di-
tuztela iragarri dute, «aparka-
tzeko gehienezko denbora 30 
minutukoa izanen da. Ordu-
tegia merkataritzakoa izanen 
da: lanegunetan, astelehene-
tik ortziralera 09:00etatik 
13:30era eta 16:30etik 20:00eta-
ra. Jai ez diren larunbatetan 
09:00etatik 13:30era. Ordute-
gi horretatik kanpo aparkatzea 
libre izanen da». 

Jakitera eman dutenez «den-
bora kontrolatzeko, dendan 
ordu-disko bat eskatu behar-
ko da, eta han aparkatzen den 
ordua zehaztu». Gainera «ibil-
gailuaren gidariak haizetakoa-
ren barruko aldean paratu 
beharko du diskoa, kanpotik 
ikusteko moduan».

Erosketak edo kudeaketak 
egiteko «ordu erdiko denbora 
izanen da, eta bukatutakoan, 
ordu-diskoa jaso den estable-
zimendura itzuli beharko da». 
Baldintza horietan aparkatzen 
dutenek «ez dute deus ordain-
du beharko eta arau-hausleek 
ordenantzan ezarritako isuna 
ordaindu beharko dute.

Ordutegi mugatuko 
20 aparkaleku 
paratu ditu udalak
Merkataritza-ordutegira mugatzen diren plaza hauek kolore 
urdinarekin eta zerrenda gorriekin seinaleztatuko dira

Aparkatzeko ordu-diskoa
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AITOR AROTZENA
Mairu antzerki tailerrak Ilun-
tzen lanaren estreinaldia egi-
nen du urtarrilaren 30ean, 
larunbatean 18:00etan Lesa-
kako Harriondoa Kultur Etxean. 
Gaizka Sarasolaren testuan 
oinarrituta eta Manex eta Xi-
mun Fuchsen kanpo begira-
dapean, Iban Garro, Gaizka 
Sarasola, Juanen Saralegi eta 
Ritxi Abril aktoreak izanen dira 
oholtzan eta bertze lan-talde 
zabala gibelean laguntzen.

Mikroipuinak, elkarrizketa 
biziak eta isiluneak tartekatuz, 
alegiazko istorio batean bar-
neratu nahi du Mairu Antzer-

ki Tailerreko lan honek. «Su-
rrealismo magikoaren kutsua 
eman, baina errealitatearen 
iluntasunari ihes egin gabe. 
Idazkera poetikoan sakondu, 
eta gordintasuna azalerazi» 
tailerreko kideek diotenez.

Animaliak protagonista
Alegia klasikoetan bezala, an-
tzezlan honetan ere animaliak 
dira protagonista; baita mito 
eta kondairetatik eratorritako 
pertsonaiak ere. Pertsonak 
diruditen animaliak edo ani-
maliak diruditen pertsonak. 
Alegiazko pertsonaiak azken 
finean.

Mairu antzerki 
tailerrak 'Iluntzen' 
estreinatuko du
Urtarrilaren 30ean, larunbatean 18:00etan eskainiko du 
antzezlana Harriondoa Kultur Etxean

LESAKA

Mikroipuinak, elkarrizketa biziak eta isiluneak tartekatzen ditu istorioak. MAIRU

Etxebizitzaren egoera azter-
tzeko ikerketa egiten ari da 
udala eta inkesta paratu dute 
herritarren eskura, ikuspuntu, 
behar eta arazoak sakonean 
aztertu ahal izateko. Inkesta-
ren helburua etxebizitza beha-
rren argazki orokor bat egitea 
da, sakondu beharreko pun-
tuak identifikatu eta ikerketa-
ren bigarren zatian hauek 
garatu ahal izateko. 16 urtetik 
goitiko herritarrek inkesta 
betetzeko epea urtarrilaren 
27an bukatuko da eta udalaren 
webgunean digitalki egitea 
lehenetsi dute.

Etxebizitzari buruzko 
inkesta egiteko 
hondarreko egunak

Su-egur lote bakoitza bortz 
tona ingurukoa izanen da eta 
200 euro ordaindu beharko 
da. Loteak Zanbrako zabal-
gunean utziko dituzte, edo 
zenbateko osagarri bat or-
dainduz, eskatzaileak adie-
razitako lekura eramanen 
dituzte. Egur loteak nahi di-
tuztenek www.lesaka.eus 
webgunean egin dezakete 
eskaera edo 948 63 70 05 te-
lefonora deitu datu hauek 
emanez: eskatzailearen izena 
eta harremanetarako telefo-
noa. Eskaerak aurkezteko epea 
otsailaren 12an bukatuko da.

Su-egur loteak eska 
daitezke otsailaren 
12ra bitarte

A. AROTZENA
Landa-bideen erabilera eta 
aprobetxamendua arautzen 
duen ordenantza onartu du 
udalak eta horren berri eman 
du bando bidez.

Landa -bideak soilik Lesakan 
matrikulatutako ibilgailuen 
jabeek erabili ahal izanen di-

tuzte; gainerako jabeek bai-
mena eskatu beharko dute. 
Ordenantza hau indarrean 
dagoela jakinarazi zaio Foru-
zaingoari.

Ordenantzaren testu osoa 
urriaren 27ko Nafarroako Al-
dizkari Ofizialean (250 zk.) 
argitaratu zen.

Herrian matrikulatutako ibilgailuek 
bakarrik erabil ditzakete landa-bideak

Txertoa eman dute Zahar Etxean
Andra Mari Zahar Etxean ere Covid-19aren kontrako 
txertoaren lehen dosia hartu zuten ilbeltzaren 18an. 
Bigarrena otsailaren 8an hartuko dute. 35 egoiliarretatik 33k 
hartu dute txertoa eta zahar etxean ari diren 34 langileetatik 
29k.

UTZITAKOA
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TTIPI-TTAPA
Sari bat ez, baizik eta bi ema-
nen ditu aurten Tene Mujika 
sariak. Euskal Herriko historia 
hurbilaz idazteko ez-fikziozko 
proiektuak saritzen ditu De-
bako Udalak eta Elkar argita-
letxeak antolaturiko beka 
honek. Aurten proiektu ugari 
eta maila handikoak aurkeztu 
ziren; horien guztien artean, 
saria bi lani ex-aequo ematea 
erabaki du Idurre Eskisabelek, 
Imanol Muruak eta Elixabete 
Garmendiak osatutako epai-
mahaiak, eta Debako Udalak, 
berriz, saria bitan banatu or-
dez bikoizteko erabakia hartu 

du: 6.000 euro irabazle bakoi-
tzarentzat.

Orain urtebeteko epea izanen 
dute irabazleek nork bere lana 
burutzeko, eta 2022an liburu 
gisa plazaratuko ditu biak El-
kar argitaletxeak.

Saritutako proiektuak
Erika Lagoma Pombar (Le-
saka, 1981) eta Estitxu Fer-
nandez Maritxalar (Lesaka, 
1975) eskuz esku arituko dira 
amatasun disidente eta femi-
nistak erakutsi nahi dituzten 
elkarrizketa-sorta bat ontzeko. 
Amaren irudi patriarkal este-
reotipatuaz gaindi, eta super-

woman-en amatasun neoli-
beraletik urruti, egungo siste-
ma zalantzan jarri nahi duten 
ama izateko moduak: askota-
rikoak, kontraesanei uko egi-
ten ez dietenak. Hamaika 
bizipen, hamaika praktika, 
hamaika esperientzia. Eta ho-
rien ondoan, beren aitatasuna 
feminismotik bizi nahi duten 
bi gizonezkoren kasuak.
Jon Abril Olaetxea (Bera, 1975) 
kazetari eta kultur dinamiza-
tzaileak Euskal Herrian barna 
emakumeek izan dituzten 
lanbideen erakuspen zabal 
bat eskaini nahi digu, Ezku-
tatutako eskuak: emakume 
langileak gerra ondoko Euskal 
Herrian proiektuan. Lehendik 
ere Nafarroatik Lapurdira nes-
kame joaten ziren neskatoen 
historiaz aritu izan da, eta 
orain, hari horretatik eta ber-
tze batzuetatik tiraka, antzeko 
istorio gehiago osatu nahi du, 
elkarrizketa sakonen eta ber-
tze iturri batzuen bidez, guz-
tira hamaika lanbide erakus-
teko gure geografian barna.

Tene Mujika beka 
Bortzirietako hiru 
egilerentzat aurten
Erika Lagoma eta Estitxu Fernandez lesakarrek, alde batetik 
eta Jon Abril beratarrak, bertzetik, lortu dute saria

BORTZIRIAK / KULTURA

Erika Lagoma eta Estitxu Fernandez lesakarrek eta Jon Abril beratarrak jasoko dute beka. UTZITAKOAK

TTIPI-TTAPA I BERA
Berako Udalak Eguberrieta-
ko kanten lehiaketa antolatu 
du lehen aldiz eta saridunak 
Xarbotak taldea eta Zu eta ni 
bideoak izan dira hurrenez 
hurren. Bi bideoak udalaren 
Youtubeko Kultur Pilulak 
kanalean ikusgai daude. Epai-

mahaia Igor Telletxea Bera-
ko bandako zuzendariak, 
Fatima Gonzalez Berako 
abesbatzako zuzendariak eta 
Estitxu Pinatxo kultur zine-
gotziak osatu dute. Lehen-
dabizikoek 300 euroko saria 
irabazi dute eta bigarrenek 
200 eurokoa.

Xarbotak taldeak irabazi du Berako 
Eguberrietako kanten lehiaketa

Christiane 
Girauden 
eskulturak ikusgai 
daude Beran

TTIPI-TTAPA I BERA
Ilbeltzaren 16tik aitzinera Be-
rako Labiaga Ikastolako Areto 
Nagusian, Christiane Giraud 
artista lapurtarraren burdi-
nazko eta zurezko eskulturak 
ikusgai paratu dituzte. Era-
kusketa martxoaren 21a bi-
tarte egonen da zabalik larun-
batetan eta igandetan 16:00eta-
tik 20:00etara.

Lapurtarrak bere sorkuntza-
ri bizi guztia eskaini dio. Baio-
nan, oraindik haurra zelarik, 
Arte Eskolako Fréderic Dupuy 
maisuaren eskutik bokazio 
hori sortu zitzaion. 

Maiatz argitaletxearen koor-
dinatzailea den Lucien Etxe-
zaharretaren hitzetan proiek-
tu honetan «zuraren beroa eta 
burdinaren hoztasuna» elkar-
tzen ditu Christiane Giraud 
artistak.

erran.eus webgunean ere ikus daitezke bideoak.

Girauden artelanak Labiagan.
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ETXALAR

IRUNE ELIZAGOIEN
Bertze urte batez, Altxatak men-
di federazioko txartelak egiteko 
deialdia zabaldu du. Bizi dugun 
egoera dela eta, lizentziaren 
alta eta ordainketa norberak 
Internet bidez egitea lehene-
tsiko du. Interneten www.na-
farmendi.org orrialdean bete 

behar dira datuak. Norberak 
lizentzian alta emanda ere, on-
dotik Altxatari abisua pasatu 
beharko dio federazioaren txar-
telak hartzeko. Izan ere, txar-
telak Altxatakoek bakarrik jaso 
ditzakete. Federatua altan ego-
nen da 2021eko urtarrilaren 
1etik abenduaren 31ra arte.

Mendi federazioko 
txartelak egiteko 
deialdia irekita
Ordainketa norberak www.nafarmendi.org bidez egitea 
lehenetsiko dute

Urte berezia izanagatik, egoe-
rara moldatzeko lanean ari 
dira herritarrak. Usoa koope-
ratiban azken urteetako al-
daketekin segitu dute. Jana-
ri-denda zerbitzua eskaintzen 
hasi ziren eta antolatu, hotz 
kamerak jarri, elikagaiak sar-
tu eta kobratze sistema berri-
tu dute. Guraso elkarteak, 
aldiz, eskolako haurrekin 
osatutako argazki muntaia 
bat erabili du aurtengo egu-
tegia egiteko eta bortz eurotan 
eskura daiteke kultur etxean, 
plazako dendan eta herriko 
okindegian.

Janari-denda Usoa 
kooperatiban eta 
eskolako egutegiak

Baserri auzoetako sarreretan, 
baserri bakoitzaren identi-
f ikazio zenbakia agertuz, 
panel horiak jarri ditu udalak. 
Horrez gain, Landaburu on-
doko autobus geltokiaren 
paretan, Et xa larko mapa 
paratu dute, auzoetako etxe-
bizitza guztien kokapena 
adieraziz. Helpbidea edo 
Metrobaserri proiektuaren 
bigarren faseko lanak izan 
dira hauek. Edozein ezbeha-
rren a it zinea n baserr ia k 
errazago identif ikatu eta 
hauetara xuxen ailegatzea 
da helburua. 

Metrobaserri 
proiektuaren 
bigarren fasea abian 

Mendiak zurituak
Herriraino elurrik iritsi ez bada ere, mendi inguruak ederki 
zuritu ziren urtarrilarekin batera. Elurrarekin gozatu nahi 
zuenak urruti joan gabe aukera paregabea izan zuen. Udalak, 
gainera, hotz handiek sor ditzaketen hormaren kontra gatza 
dohainik eskuragarri jarri du Usoa kooperatiban. 

UTZITAKOA

Presoen aldeko elkarretaratzea
Aurten, osasun krisia dela eta, Bilbon presoen aldeko 
mobilizaziorik ez da izan. Horregatik, ordu berean herrietan 
bildu eta argazkia ateratzeko deia egin zuen Sarek. 
Etxalarren, bertze herri aunitzetan bezala, urtarrilaren 9an 
egin zen argazkia herriko plazan.

IRATI LUJUA
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I. REKARTE I ETXALAR
Amaiurren grabatu zen Herri 
txiki, infernu handi saioan azal-
du zen Axun Elizalde Ariztegi 
etxalartarra eta baserriko lanak 
egiteko bere abileziagatik EITBk 
estreinatu duen saio berrian 
parte hartzeko dei egin zioten, 
eta berak erronka onartu zuen.
Nola aurkeztuko zenuke zeure 
burua?
Pertsona alaia, nahiko urduria, 
langilea eta bi umeren ama 
naiz. Jaiotzez etxalartarra naiz, 
nahiz eta aspaldi Amaiurren 
bizi. 
Zein dira zure zaletasunak?
Azienda eta baserriko bizimo-
dua aunitz gustatzen zaizkit, 
baina ni aspaldian joana naiz 
baserritik. Etxalarren, gurasoen 
etxean, behi esnedunak geni-
tuen, baina gurasoek aspaldi 
saldu zituzten etxekoek base-
rriko martxarekin segitzeko 
asmorik ez genuela ikusirik. 
Hala ere, Amaiurren kasik bi 
urtez igandetan behiak jezten 
aritu naiz. Diru truke aritu ba-
naiz ere, afizioa nuen.
Zer da Baserria saioa? 
Baserria saioa, niretzat aukera 
bat izan da. Momentu horretan 
hagitz estresatua nengoen. 
Konfinamenduan umeekin, 
bortz eta hiru urtekoak, etxean 
egon nintzen eta gainera, lana 
utzi nuen. Momentu gogorra 
izan zen  eta aukera hau eskai-
ni zidatenean nire errutinatik 
ateratzeko ihesbide gisa ulertu 
nuen. 
Saioaren grabaketa noiz hasi ze-
nuten?

Grabaketa irailaren 28an hasi 
genuen. Saioan sartzeko parte 
hartzaile guztiek PCR proba 
egin behar izan genuen eta gero 
han denak maskararik gabe 
ibili ginen eta niretzako ikara-
garrizko askatasuna izan zen. 
Ni hagitz maitekorra naiz, be-
sarkadak ematea aunitz gusta-
tzen zait eta bertan askatasun 
hau izan nuen.  
Zein proba mota egiten zenituzten?
Probetako bat gurdi batekin 
oztopoak gainditzea zen, bertze 
batean, malda batean zeuden 
kalabaza batzuk hartu behar 
izan genituen eta ondotik pi-
satu, ardiak itxituretan sartu… 
Batez ere, jarduera fisikoak egin 
ditugu. Eta niretzat saioak izan 
duen makurrena hori izan da. 
Denbora aunitz pasatzen duzu 

saioa grabatzen, baina proba 
egin ondotik ordu aunitz pasa-
tzen genituen deus egin gabe. 
Esperoan zinen eta bat-batean 
probarekin hasten zinen, zero-
tik ehunera segundo gutitan, 
eta hori arront gogorra egin zait. 
Ehuneko ehuna eman behar 
duzu eta nik igual, zentzu ho-
rretan, ez nuen espero zena 
eman, nerbioak tarteko zirela. 
Gainera, kamera aitzineko pre-
sioa handia da. Herri txiki, in-
fernu handi saioan dena ongi 
antolatua dago. Zuretzat eza-
guna den leku batean eta zu 
prest zaudenean zure abileziak 
erakusten dituzu.  Dena aitzi-
netik prestatua eta lotua duzu. 
Aldiz, Baserria saioan modu 
inprobisatuan proba batzuetan 
lehiatu behar duzu. 40 minutuz 

proba grabatzen duzu eta gero, 
ahantzi egiten zara. Gainera, 
saioa leku arrotzean jende eze-
zagunarekin gauzatzen da. 
Baina esperientzia hagitz poli-
ta izan da. Nik negar pila egin 
dut. Hustu naiz, baina hori behar 
nuen. 
Aipatu duzunez, saioan ez zenuen 
zuk eman izena…
Ez, Amaiurko Herri txiki in-
fernu handi saioan agertu 
nintzen. Ez zidaten deus abi-
satu, EITBkoek Amaiurko al-
kateari deitu eta honek nire 
telefono zenbakia eman zuen 
niri deus erran gabe eta ezus-
teko handia izan zen. Baina 
bueno, niri ez zait inporta, 
hagitz jende artekoa naiz. 
Zuzenean baserritarren taldean 
sailkatu zintuzten...
Nik aipatu nien ttikitatik ba-
serrian hezia nintzela, baita 
duela 15 urte ez garela berta-
tik bizi ere. Baina «zu baserri-
tarren taldean egonen zara» 
erran zidaten eta horrela sail-
katu ninduten. Bikoteak sortu 
zizkiguten, baserritar bat eta 
kaletar bat. Eta berarekin ongi 
eraman behar zenuen. Egia 
erran, ez nuen ezberdintasun 
handia sumatu nire eta kale-
tarraren artean.
Zein izan da proba zailena?
Zailena gurdiaren proba izan 
zen, hagitz fisikoa baita. Hori 
garraiatu beharra lohiarekin… 
Eguraldiak ere ez zuen sobera 
lagundu, lehen egunean ona 
egin bazuen ere, gainerako 
egunetan euria eta hotza egin 
zuen, eguraldi guztiz kaxkarra. 
Fisiko handia eta indarra due-
nak errazago egiten zituen 
proba hauek, baina, ni nire 50 
kiloekin, mugatuago nengoen. 
Zein dira saioan parte hartzeko 
behar diren gaitasunak?
Nik beti pentsatu dut fisikoaz 
gain zeure burua gainditzeko 
nahia dela garrantzitsuena. 
Nire kasuan, ez dut hau egin 
inori deus demostratzeko, nire 
ingurutik atera eta zerbait ez-
berdina probatu nahi nuen. 
Fisikoak laguntzen du, noski, 
baina, burua ere izan behar 
duzu. Burua hotz mantentzen 
jakin behar da, proba aztertu.

«Fisikoa garrantzitsua 
da baina burua hotz 
mantendu behar da»
AXUN ELIZALDE ARIZTEGI ETXALARKO BASERRITARRA

EITBko 'Baserria' saioan parte hartu du Axun Elizalde etxalartarrak eta baserritarren taldean bizi 
izandakoaren berri eman dio TTipi-TTapa aldizkariari

Baserria saioan gustura aritu dela adierazi du etxalartarrak.

ETXALAR
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ARANTZA

NEREA ALZURI
Egungo osasun egoerari ego-
kituz, herriko inauteriei keinu 
bat egiteko asmoa dute esko-
lan. Hala, otsailaren 4an, ikas-
leak, urtero bezala, mozorro 
zuriz mozorrotuak joanen dira 
eskolara. Arratsaldez herri 
kirol ekitaldia eginen dute, 
baina ez da herriari irekia iza-
nen. Ikastetxeko bizikidetza 
talde burbuilei zuzendua iza-
nen da.

Bertzalde, hurrengo urteei 
begira, eskolako hezkuntza 
proiektua berritze prozesuan 
dute. Xedea, Ikuskera eta Ba-

loreak dokumentua berritu 
nahi dute eta hezkuntza ko-
munitate osoari egin diote 
prozesuan parte hartzeko deia.

Irakasleriak dagoeneko gaia 
landu du eta zirriborro bat 
prestatua du. Behin hori egin-
da, hurrengo betebeharra 
gurasoen ekarpenak jasotzea 
izanen da. 

 Dokumentu honetatik abia-
tuta, hurrengo lau urteetara-
ko ikastetxeko plan estrategi-
koa diseinatuko dute (2021-
2025), eta urtez urteko pro-
gramazio orokorrekin garatu-
ko dute.

Inauterien seinalea 
otsailaren 4an 
eginen dute eskolan
Eskolako bizikidetza taldeak errespetatuz, arratsaldean herri 
kirol saioa eginen dute baina ez da herriari irekia izanen

Presoak etxeratzeko eskatu dute plazan
Sarek egindako deialdiarekin bat eginez eta eguraldi 
txarrari gogor eginez, hainbat lagun bildu ziren ilbeltzaren 
9an herriko plazan presoak etxeratzeko aldarriarekin bat 
egiteko. Aurten Bilbora edo Baionara joatea ezinezkoa izan 
da, baina elkartasun keinuek ez dute huts egin. 

UTZITAKOA

Mendi eskian urrutira joan gabe

Elur azkarki egin du aurten, eta batez ere mendi gain eta 
inguruak ederki zuritu dira. Elurra maite dutenek gogotik 
probestu dute eta bideo eta argazki ederrak ikusi ahal izan 
ditugu. Mendi eskia egiteko ere probestu dute zaleek, 
urrutira joan gabe horretarako aukera izan baita. 

XABI ZUGARRAMURDIBortzirietako iragan historikoa 
aztertzen duen Bortzirietako 
nobiliarioa. Noblezia, kapa-
retasuna eta odol-garbitasuna 
egiaztatzeko frogantzak (XVI-
-XIX. Mendeak) liburuaren ale 
bat liburutegian dagoela adie-
razi dute udaletik. Herriko 
etxean erosi ere egin daiteke. 

Bortzirietako 
nobiliarioari buruzko 
liburua udaletxean

Duela 400 urteko sorgin ehiza 
hizpide hartuta, Sugarren Men-
de album ilustratua egin du 
Asisko Urmenetak, Helena 
Xuriok egindako ikerketetatik 
abiatuta. Eta otsailaren 6an, 
udalak antolatuta, liburua aur-
keztera etorriko dira eskolara. 
18:00etan izanen da.

'Sugarren mende' 
liburuaren 
aurkezpena eskolan
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IGANTZI

MAITE, ANA ETA ITZIAR
Aurten, eskolako Lehen Hez-
kuntzako ikasleek Miren Ca-
mison adituarekin haur filo-
sofia izeneko gaia landuko 
dute. Gauden egoera berezian 
egonda, ikasturte honetan ez 
dute yoga landuko ikastetxean. 
Emozio Hezkuntzako progra-
mazioa osatzeko, haur filoso-
fia lantzea erabaki dute esko-
lan.

Hurrengo asteetan Miren 
Camisonek, haur filosofia zer 
den azaltzeko, gurasoekin el-
kartu eta hitzalditxoa emanen 
du.

Mendian eta 
bizikletan federatu 
Biltoki elkartearen 
eskutik

Igantziko Biltoki elkarteak 
mendi eta bizikletako federa-
zioko tramiteak egiten ditu 
herritarrentzat. Bere egunean 
federatzeko eskaera egin zu-
tenak egun hauetan jasoko 
dute txartela. Mendian fede-
ratutakoek txartel fisikoa iza-
nen dute. Bizikletan federa-
tutakoek, berriz, txartel bir-
tuala izanen dute aurtengoan.

Miren Camisonekin 
haur filosofia 
landuko dute aurten
Ikasgaia zer den erakusteko eta azaltzeko bilerak eginen ditu 
datozen asteetan gurasoekin

Etxez etxe ibili ziren errege magoak
Ilbeltzaren 5ean Meltxor, Gaspar eta Baltasar herrira hurbildu 
zitzaizkigun. Bertze urteetan egiten den moduan aurtengoan 
ezin egin eta, jende multzoak ekiditzeko, erregeak etxez-etxeko 
ibilbidea egin zuten. Haurreei ilusio ederra egin zien beraien 
opariak etxeko atarian jasotzea.

MAITE, ANA ETA ITZIAR
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SUNBILLA

MAIDER PETRIRENA
Bide segurtasuna hobetzeko 
helburuz, N-121-A errepidean 
40+900KPtik 52+430KPrako 
tartea (Arrigaztelu tuneleko 
hegoaldeko ahoraino), 2+1 
motako bide bihurtzeko 
proiektuari behin-behineko 
onespena eman diote. 

Alegazioak aurkezteko 
hilabeteko epea
Behin-behineko onespena 
urtarrilaren 19an Nafarroako 
Aldizkari Ofizialean argita-
ratu ondotik, proiektuak 
ukitutako ondasun eta esku-
bideen desjabetze espedien-
teari hasiera emanen diote 
(urtarrilaren 19ko aldizkarian, 
eranskinen atalean, ageri da 
ondasun eta eskubideen ze-
rrenda). Era berean, proiek-
tua jendaurrean paratuko 
dute hilabetez, bai proiek-
tuaren eduki teknikoari bai-
ta lurrak okupatu beharrari 
dagokionez, desjabetu ahal 
izateko. Epe horretan, ego-
kitzat jotzen diren ohar edo 
alegazioak egiten ahalko dira, 
idatziz. Interesdunek eskura 
izanen dute proiektua Lu-

rralde Kohesiorako Depar-
tamentuko Herri-lanen eta 
Azpiegituren Zuzendaritza 
Nagusiaren web-orrian eta 
Baztango, Bertizaranako, 
Doneztebeko eta Sunbillako 
udaletxeetan.

Modu berean, aipaturiko-
foru agindu hau Azterlan eta 
Proiektuen Zerbitzuari, Des-
jabetze Atalari eta Baztango, 
Bertizaranako, Doneztebeko 
eta Sunbillako udalei jakina-
razi beharko diote, eta azken 
horiek premiatuko dituzte, 
horrela, beraien udaletxeko 
iragarki-tauletan argitara-
tzeko. 

N-121-A Sunbillaraino 
2+1 bide bihurtzea 
onetsi dute
40+900KPtik 52+430KPrainoko tartea (Arrigazteluko 
tuneleraino) 2+1 bide bihurtzeko proiektua onetsi dute

Kamioia Sunbillako bidegurutzean.

Santa Barbarara igoeran 
Urtarrilaren 9an, Berako Mendi Egunaren hamalaugarren 
edizioa antolatu zuten eta urtero bezala, Santa Barbarara 
kronoigoera egin zuten. Igoera horretan, bikoteka, parte 
hartu zuen Eneko Herrera herritarrak Ibai Berregi 
aurtiztarrarekin. 

SAIZ

Nafarroako arpana txapelketa mistoan

Urtarrilaren 17an Unai Bertiz Anzizar eta Esti Gastearena 
Villanueva herritar bikoteak Nafarroako arpana txapelketa 
mistoan jokatu zuten Lekunberrin. Nahiz eta egindako 
lanarekin ez ziren kontent gelditu, hurrengoan hobetzeko 
aukera izanen dute. Zorionak eta segi horretan.

UTZITAKOA

GIZARTEA
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ARKUPEAK

PABLO IRASTORTZA, ARKUPEAK ELKARTEAREN IZENEAN

GUTUNA

Urte hasiera zalantzaz josia

Irakurle preziatua, kaixo eta urte on!
Orrialde honetan Arkupeak elkartearen nondik norakoen 

berri ematen dugu hamabostero. Hori hala izanik, barkatuko dit 
irakurle orok lerro hauek jubilatu edo adin nagusiko lagunei 
zuzenduak izatea.

Hamar-hamaika hilabete daramatzagu borrokan zomorro 
maltzur honen aurka, eta osasun adituek ere ez dakite oraindik 
noiz arte luzatuko den hain petrala gertatzen ari zaigun 
borroka. 768. zenbakian bidali nizuen elkartearen izenean 
azkeneko elkartasun-agurra, eta han irakurri zenituztenak 
hitzez hitz errepika daitezke urte berri honen hasieran ere. 
Orduko kezka, ezinegon eta buruhauste bertsuek jarraitzen 
dute, gaur egun ere, gure gogoeten ardatz nagusi izaten. 

Agian, gu edo gure ingurukoren bat lanik gabe gelditzea 
suertatu da... Gu artatzeagatik, hainbat osasun-zaintzaile 
arriskuan edo kutsatuak izan dira...  Zer erran, eta batez ere nola 
ahantzi, 2020an gaitz bat edo bertzea dela eta, sendikoren bat 
galdu duten familien hutsa eta samina. Besarkada bat eta 
animoak denoi! Aipatzen nuen, guk denok gehien desio, espero 
eta amesten genuen konponbidea txertoa zela. Erdia egia, erdia 
gezur, osasun agintariak deskantsurik gabe erraten ari dira 
milioika erosi dituztela eta aurten denok txertatuak izanen 

garela. Antza denez, sortua 
dago hainbertze espero dugun 
erremedioa, eta berri pozgarria 
dela ezin ukatu. Ea hasieran 
amesgaiztoa zirudien eta egia 
gordina menturatu zen 
eragozpen maltzur hau, 
pixkanaka, gure bizitzetatik 

baztertzen dugun eta eguneroko arruntera itzuli.
Arkupeak elkarteko presidentea, Zuzendaritza Batzordea, 

ekonomia eta bertze ataletako arduradunak, bulegoko 
administraria, herrietako delegatuak, han eta hemen beti esku 
bat luzatzeko prest daudenak... hainbat ustekabe, arazo eta 
atsekaberen erdian aurkitu ziren 2020an. Denon artean, 
atsedenik gabe eta betiko mimoakin, iazko urterako zituen 
helburu gehienak hankaz goiti gelditu ziren. Hara eta hona 
antolatuak zeuden hainbertze txango, bidaia eta egonaldi 
(martxoren erdia arteko hiru izan ezik) bertan behera utzi behar 
izan ziren. 

Dena den, daukagun egoera kezkagarriak, nahiz eta batzuk 
harritu eta nirekin bat ez etorri (barkatu ausardia), baditu 
alderdi probetxugarriak ere. Edozein egoera kamutsek bezala, 
Covid-19ak ere ekarri dizkigu irakaspenak. Hiru aipatuko ditut: 
batetik, mundu osoa gure aginduetara eta gure zangopean 
zegoela pentsatzen bagenuen, harropuzkeria apaltzeko 
masailekoa ez zaigu gaizki etorri; bertzetik, argi eta garbi 
erakutsi digu zein afera diren garrantzitsuak eta zein 
tontakeriak; eta azkenik, harreman txikien balio izugarria ez 
dugu atzenduko. 

Bukatze aldera, irakurleei beraien eta ingurukoen osasuna 
zaintzeko mezua bidali eta elkarteko kideei urteroko 
eskaintzak zabaltzeko asmoa dugula aipatu nahiko nieke. Ea 
lortzen dugun!

«URTEROKO 
ESKAINTZAK 
ZABALTZEKO 
ASMOA DUGU»

TTIPI-TTAPA
Eratsun eta Ezkurran bizi diren 
hainbat adinekoren bizipenei 
ahotsa eman eta euren bizi ka-
litatea aztertzeko tailerrak izan 
dituzte sei astez Ezkurran. Gu-
rutze Gorriak elkarteak susta-
tutako proiektua lantzen aritu 
da Garbiñe Olazar: «hainbat gai 
landu ditugu, bakardadea zer 
den eta nola kudeatu daitekeen, 
zer-nolakoa izanen den gure 
etorkizuna, nola egiten diegun 
arazoei aurre...». 

Datu soziodemografikoei 
begira, Ezkurrako eta Eratsun-
go biztanleriaren adina «baila-
ra osoko bataz bertzekoarekin 
alderatuz altuagoa» da eta «gai-
nerako herri batzuetatik saka-
banatuago egoteaz gain, «zer-
bitzuak ere murritzagoak dira». 
Hori guztia kontuan hartuz, 
«isolamendu edo bakardade 
maila altuko» herriak diruditen 
arren, Olazarrek errealitatea 

bertzelakoa dela ondorioztatu 
du: «biztanleen arteko harre-
mana izugarria da. Ezkurran 
elkarlaguntza dute oinarri eta 
komunikatean egiten dute lan. 
Konfinamenduak erakutsi du 
adineko zein gazteen beharrak 
asetzeko adina baliabide dute-
la». Tailerretatik bi ondorio 
nagusi atera ditu iturendarrak. 
Batetik, «bakardadeak ez due-
la zertan txarra izan» ikusi du 
eta «aukeratzen ez dugun ba-
kardadea» ailegatzen denean 
garrantzitsuena «asimilazioa» 
dela nabarmendu du. Eta ber-
tzetik, «bertako adinekoen bizi 
kalitatea, euren adineko agu-
reenarekin alderatuz, aunitzez 
hobea» dela adierazi du. Emai-
tzekin eta partekatutakoarekin 
kontent da Olazar eta esker 
oneko hitzak ditu guztientzat: 
«Segi bide beretik eta eskerrik 
asko emandako laguntzagatik 
Jaione eta Edurne». 

Adinekoen bizi 
kalitatea aztertu du 
Garbiñe Olazarrek 
Ezkurran egindako tailerretan «bertako adinekoen bizi 
kalitatea adin berekoena baino askoz hobea» dela ikusi du

Tailerretan bakardadea, etorkizuna, arazoak... izan dituzte hizpide. 

Elkarteak Eguberrietan saldutako 92.907 zenbakian 
jokatutakoa errekupera daiteke Caixabank banketxeko 
edozein bulegotan martxoaren 22a baino lehen.

Loteria
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DONEZTEBE

MARGA ERDOZAIN
Herriko euskaltegiari eta solas-
laguna egitasmoari esker, he-
rriko eta ingurukoek euskara 
ikasteko eta praktikatzeko au-
kera izanen dute. Batetik, IKA 
euskaltegiak ikasturtearen 2. 
matrikulazio epea otsailaren 
12ra arte zabalik du. Dagoene-
ko martxa eta aurrez aurreko 
jarduera duten taldeetan izena 
ematen ahal da: A1, B2 eta C1 
edo EGA titulua prestatzeko 
ikastaroa. Informazioa eta ar-
gibideak 948 45 15 55 telefonoan 
edo malerreka@ikaeuskaltegiak.
eus helbidera idatzita jasotzen 

ahal dira. Bertzetik, Solaslagu-
na mintzapraktika programan 
izena emateko epea ere berriz 
zabaldu dute. Parte-hartzaileak 
astean ordu batez 4-5 pertso-
nekin elkartu eta euskaraz solas 
egiteko aukera izanen du, kon-
fiantza eta giro onean. Bidela-
gun gisa (euskaraz ongi solas 
egiten duten pertsonak) edo 
Bidelari gisa (euskaraz komu-
nikatzeko oinarrizko gaitasuna 
dutenak) parte hartu ahal iza-
nen da. Argibideak jasotzeko 
610 92 06 73 telefonora deitu 
edo solaslaguna@topagunea.
eus helbidera idatzi behar da. 

Euskara ikasi eta 
praktikatzeko izen 
ematea zabalik
Euskara maila egiaztatzen duten tituluak prestatzeko eta 
hobetzeko aukera ematen dute IKAk eta Solaslagunak

M. ERDOZAIN
Gurean eta dohainik den kon-
tsumitzaileentzako zerbitzuak  
urteko lehenbiziko hiruhile-
koan lau egunez herritarrei 
arreta emanen diela jakina-
razi dute. Honakoak dira bu-
legoa irekitzea aurreikusi 
duten egunak: heldu den 

ortziralea, urtarrilaren 29a, 
otsailaren 5a eta 19a eta mar-
txoaren 5a. 

Erabiltzaileek, bertaratu 
aitzinetik, hitzordua eskatze-
ko Malerrekako Zerbitzuen 
Mankomunitatera (948 45 17 
46 telefonora) deitu ahal iza-
nen dute. 

Kontsumitzaileen bulegoa irekita 
hainbat egunez

Herriko Etxean eman zioten 3.700 euroko txekea elkarteari. ARTXIBOKOA

MARGA ERDOZAIN
Doneztebeko Udalak 3.700 euro 
eman dizkio Anela Alboko Es-
klerosi Amiotrofikoaren Nafa-
rroako Elkarteari.  Hainbat 
hilabetetan herriko kolektibo 
aunitzek gurean antolatutako 
hamaika jardueratan bildutako 
dirua da, hala nola,  Donezte-
beko Udalak, Doneztebe Futbol 
Taldeak, Erreka Kirol Elkarteak, 
Erreka Guraso Elkarteak, I. Mar-
txa Nordikoaren antolatzaileak. 

«Urte bitxia izan da, eta Co-
vid-19aren ondorioz, hainbat 
ekitaldi egiterik ez da izan, bai-
na horrek ez du eragotzi orain-
dik ere diru gehiago biltzea. ELA 

eritasun larri honi herrian ikus-
garritasuna ematea ere lortu 
dugu», aipatu du Xanti Uterga 
Doneztebeko alkateak eta aldi 
berean, eskerrak eman dizkie 
ekimenean parte hartu duten 
elkarteei. Tantaka- tantaka, 
aleka-aleka elkartasun pilatuta 
3.700 euroko ekarpena egitea 
lortu da.

Anela elkartetik, Alberto Ar-
mendariz Txapelak eskerrak 
eman ditu egindako ekarpena-
gatik. «Oso garrantzitsua da 
guretzat, edozein ekarpenek 
batzen baitu».

Doneztebeko Udalak, hainbat 
elkarterekin elkarlanean, due-
la urte batzuk erabaki zuen 
hainbat jardueratan biltzen ahal 
duen guztia dohaintzan ematea 
guztien onerako lan egiten du-
ten elkarteei. Oraingoz, kan-
painak egin dira Sahararen alde, 
Saray, Adano, Mps eta Anelaren 
alde.

3.700 euro eman dizkio herriak Anela 
elkarteari

JARDUERETAN 
JASOTAKOA 
DOHAINTZAN EMAN 
DUTE

Herriko Etxeak, Nafarroako 
Gobernuko legedia betez, 
aurtengo tasak abenduko 
ezohiko bilkuran onartu zi-
tuen. Ondorioz, hiri-kontri-
buziorako eta landa-kontri-
buziorako tasa bakarra % 
0,25ean ezarri du (aitzineko 
urteetan %0,21ean zegoen). 

Udalak  
kontribuzio-tasa 
berrezarri du 
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MALERREKA

Ariketak egiteko makinak Donamarian
Herriko parkean ariketa fisikoa egiteko sei makina paratu ditu 
Donamariako Udalak. Horri esker, hemendik aitzinera herritar 
zein bisitariek lagunartean eta naturarekin harreman estuan, 
ariketa fisikoa egiteko aukera izanen dute. Makina bakoitzak 
gorputz atal bat mugiarazteko modua ematen du.

NATALIA REKARTE

TTIPI-TTAPA
Larrialdi kasuetan medikuak, 
suhiltzaileak eta zerbitzu pu-
blikoak baserrietara ahalik eta 
lasterren ailegatzeko baliaga-
rria den Helpbidea proiektua 
lantzen ari da Donamariako 
Udala. Jakinarazi dutenez, 
laster herriko baserri eta bor-

detan identifikazio plakak 
paratzen hasiko dira eta on-
dotik herriko bidegurutzeetan 
panelak jarriko dituzte. Jaki-
narazi dutenez, herritarrei 
proiektuaren berri emateko 
bilera bat eginen dute eta ho-
rri buruzko informazioa sarri 
ailegatuko zaie.  

Donamariako Udala 
Helpbidea proiektua 
lantzen ari da 
Proiektuaren nondik norakoak azaltzeko herritarrentzako 
bilera informatiboa eginen dute

TTIPI-TTAPA
Gobernutik jasotako dirula-
guntza bati esker, udala, kan-
poko enpresa batekin, herriko 
ur sarea eta kontagailuak az-
tertzen eta dauden deposituen 
informazioa biltzen ari da. 
Dagoeneko datuak bildu eta 
inbentarioa osatu dute (plano 

batean ur horniduraren bideak, 
deposituak eta kontagailuak 
bildu eta digitalizatu dute). 
Hori egiterakoan, kontagailu 
batzuk gaizki daudela eta ber-
tze batzuek ez dutela egiten 
ikusi dute. Orain herrian dau-
den beharrak aztertu eta ho-
betzeko plan bat egin nahi dute. 

Donamariako uraren inbentarioa egiten 
ari dira gero hobetze lanak egiteko

Inauteriei keinu egin diete Eratsunen

Urtarrilaren 16an eta 17an izatekoak ziren Eratsungo inauteriak. 
Aurten, ordea, birusak ospakizunak galarazi ditu eta ez dute 
besta egiterik izan. Dena den, herritarrek egun horietan aurreko 
urteetakoa oroitzeko asmoz, herriko etxe batzuk apaindu zituzten, 
kolorezko oihalak eta globoak paratuz.

PATXI MARIEZKURRENA

Kirola egiteko aukera Ezkurran ere
Aire zabalean gimnasia egiteko tresnak paratu dituzte Ezkurran 
ere. Horrela, «paseoan ibiltzen direnek bestelako ariketak egin 
ahal izatea» lortu nahi izan dute eta, bide batez, «herritarren bi-
zitza bio-osasungarria bultzatu». Urtea osasuntsu hasi nahi 
duenak badu aukera!

JAIONE ZABALO
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BERA (Kanttonberri, 14) | DONEZTEBE (Ameztia, 13)
ELIZONDO (Santiago, 52) | LESAKA (Zarandia, 18)

LEITZA (Ind. Landa II, 7. nabea)

948 63 74 04 / 948 19 70 70
www.tanatoriosirache.es

Nafarroako familien 
zerbitzura 1976tik

ETXEETAKO ZERBITZUA
Lekualdatzeak Iruñeko, 
Donostiako eta Irungo 
ospitaleetatik edozein herritara

Irache Tanatorioak, 
betitik zurekin
Gure zerbitzuak zuen beharretara 

egokitzen dira eta tanatorioetan 
ez ezik, etxeetan ere egiten ditu-

gu. Momentu berezi horietan hilkutxa 
aukeratzen, egunkarietan eskelak eta 
TTipi-TTapa aldizkarian oroigarria jartzen 
lagunduko dizugu azken agurra irudi-
katzen duzuen bezalakoa izan dadin.

GURE HISTORIA
1976an hileta zerbitzuetan tradizio lu-
zea zuten lau familia batu ginen: Ardaiz, 
Azkona, Ortigosa eta Unzue; eta Irache 
Tanatorio taldea sortu genuen. Urte ho-
rretako urriaren 30ean zabaldu genuen 
Nafarroako lehen tanatorioa.

HERRITARREKIKO KONPROMISOA
Hasieratik Nafarroako biztanleriarekiko 
genuen konpromisoa erakutsi genuen 
eta Nafarroako hainbat herritan gure 
zerbitzua eskaintzen hasi ginen. Gaur 
egun 60 beilatoki eta tanatorio inguru 
ditugu eta 80 bat langile.

ESKUALDEAN AITZINDARIAK
Irache Tanatorio taldeak 2002an ire-
ki genuen Elizondoko tanatorioa, eta 
lehenak izan ginen etxeetan hileta zer-

bitzua eskaintzen. Era berean, zerbitzu 
hau eskaintzen lehenak izan ginen Le-
sakan, Beran, Donezteben eta Leitzan. 
Urte hauetan, hildako pertsonaren fa-
miliaren eta lagunen ondoan egon gara, 
zeregin honek eskatzen duen errespetu 
eta profesionaltasun guztiarekin.

GURE TALDEA
Bidasoa eskualdean Fernando, Andoni 
eta Juan aritzen dira lanean, eta Lei-
tzaldean, Jose Ignacio, Blanca, Eduardo 
eta Izaskun, denek ere Irache Tanato-
rio talde guztiaren sostengua dutelarik. 
Jarrera isil eta diskretu batetik, familia 
bakoitzak nahi duen agurra prestatzen, 
senide eta lagunak hartzeko espazio go-
xoa sortzen eta heriotza batek eskatzen 
duen dokumentazio guztia kudeatzen 
laguntzeko prest gaude. 

ZUK NAHI DUZUN AGURRA
Agur zibil edo erlijiosoak eskaintzen di-
tugu, nahi duzun agurra emateko auke-
ra izan dezazun. Edozein agur ekitaldi 
aitzinera eraman ahal izateko beharrez-
koak diren giza eta teknika baliabideak 
jartzen ditugu zure eskura. Zentzu ho-
rretan ere, bide-urratzaile gara.

ZERBITZUAK
• Hileta-zerbitzu integrala 

eta pertsonalizatua.
• Hileta-produktuen aukera 

zabala.
• Estatuko eta nazioarteko 

lekualdaketak.
• Gipuzkoan jarduteko 

lizentzia.
• Laguntza psikologikoa.
• Tanato-estetika.
• Kontserbazio-tekniketan 

espezializatutako 
profesionalak.

• Aitzineko salmenta.
• Era guztietako lan 

espezializatuak egiten 
ditugu hilerrietan.

• Hilberria etxeetan 
artatzeko aukera.

• Aseguru guztiekin lan 
egiten dugu: 24 ordu, 
365 egun.
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ITUREN

Maika Ariztegi lokotx biltzen bigarren
Urtea indartsu hasi du Maika Ariztegik. Ilbeltzaren 10ean Erribe-
rabeitian Sorondoren aurka bigarren izan zen eta hurrengo aste-
buruan, berriz, Euskal Herriko bi txapelketa jokatu zituen: lokotx 
eta ingude txapelketa. Lokotx biltzen azpitxapeldun izan zen 
(Ainhoa Iraizozek irabazi zuen) eta ingude txapelketan laugarren. 

UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Ilbeltzaren 11n udaletxeko 
eraikina utzi eta eskola be-
rrira lekualdatu ziren ikasle 
eta irakasleak. 

Inaugurazio ekitaldian es-
kola zaharra utzi eta berrira 
joateko, Arantza Diez zuzen-
dariaren solasak eta Iker 
Gorosterrazu bertsolariaren 
bertsoak izan zituzten lagun: 
Eskaileretan goiti ta behiti
geroz eta haur gehiago
gelan aulkian jarrita baino
ganbaran xutik nahiago
tristurak poza negarrak irri
herriko aunitzen haurtzaro
iIzan zarena agur dezagun
sentitzetik haratago
bizitakoa deskribatzeko
ikasgairikan ez dago.
Jende aunitzen lana eskertuz
gatoz gaur zure ondora
irudikatzen pasa ondotik
urte luzeen denbora

bizipen goxo aunitzen txoko
izan dadila gerora
edonor kontent etortzen bada
eta atera gustora
Pulunpa eskola denok amesten
dugun hori izango da!

Uraren erabilera eta kontserbazioa
Geroztik, ikasle eta irakasleek 
buru-belarri ekin diote lana-
ri eta lehenbiziko bisita izan 
dute. Izan ere, urtarrileko 
azken aurreko astean NILSA 
enpresako bi begirale  Haur 
Hezkuntzatik hasita Lehen 
Hezkuntzako seigarren mai-
lara artekoekin txandaka 
ibili ziren, ur tratamenduari 
buruzko tailerrak ematen. 
Udaberrian errekako ura az-
tertzen irakasteko saioa iza-
nen dute eta horrekin guz-
tiarekin uraren erabilera eta 
kontserbazioa landu nahi 
dute.

Eskola berrian 
ikasleak gogotik ari 
dira lanean 
NILSA enpresako bi begiralek ur tratamenduari buruzko 
tailerrak eman zituzten eta udaberrian tailerrekin segituko dute

Bi herritar Santa Barbarako igoeran
Manttalek antolaturiko Santa Barbara igoeran parte hartu dute 
herriko bi kirolarik. Aurtengoan, Ibai Berregik Eneko Herrerarekin 
egin zuen eta Javier Seinek Igor Agestakin. Urteroko luntxa eman 
ez bazuten ere, euren esfortzua saritzeko bertako produktu sorta 
bat jaso zuten.

UTZITAKOA

Urteroko joare soinuek ez 
dute hutsik egin errege bez-
peran. Gazteak herrian barna 
ibili ziren Aurtitzen eta ilu-
nabarrean Iturengo zein Aur-
tizko gaztetxo eta helduek 
hartu zuten lekukoa. Errege 
bezperan inauteriak ailega-
tzeko falta diren egunak kon-

tatzen hasi ohi dira herritarrak. 
Aurten, ordea, pandemiak 
eragindako egoeragatik uda-
lek bertan behera uztea era-
baki dute. Hortaz, oraingo 
honetan herritarrek urtebete 
esperatu beharko dute horren 
gustuko dituzten inauterie-
tarako. 

Joare soinuek girotu dute Errege 
bezpera

20 basurdetik goiti hil dituzte 
Basurde kuadrilla bota dute denboraldi honetan herriko ehiz-
tariek. Dagoeneko 20tik goiti dira hil dituztenak. Asteburuz 
asteburuz punteria zorrozten ari dira eta, beraz, basurdeek ez 
dute alde egitea lortzen. Ea denboraldia zenbatekin akitzen 
duten! 

UTZITAKOA
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GIZARTEA

TTIPI-TTAPA
Denok Bat Federazioak, Ce-
derna Garalur elkartearekin 
lankidetzan eta Nafarroako 
Gobernuaren laguntzarekin 
Nafarroako top produktuak 
online saltzeko Toptopa pla-
taforma martxan jarri zuene-
tik ia bi hilabetera, zerbitzua 
zabaltzen segitzen dute. Orain 
erosketak dendan jasotzeko 
aukera ere badute bezeroek, 
bidalketa gastuak ordaindu 
gabe. 

Elizondoko zortzi, Iruritako 
bat, Doneztebeko zortzi, Be-
rako hamar, Lesakako zazpi, 
Leitzako hiru, Altsasuko hamar, 
Etxarri-Aranazko bi eta Arro-
txapeako hiru denda dira on-
line salmentarako plataforman, 
52 guztira. Erosketak online 
egiteko aukera ematen diete 
bezeroei, eta behin erosketak 
eginda, bezeroek etxean jaso 
ditzakete erosketak, dendako 
5,78 euroko bidalketa gastuak 
ordainduta. Ez hori bakarrik. 
Orain erosketak dendan ere 
jaso ditzakete, inolako bidal-
keta gasturik ordaindu gabe.

Merkealdiak
Bertzalde, aipatu behar da, 
ilbeltzaren bigarren asteaz 
geroztik merkealdian daude-
la Toptopako hainbat denda-
tan. Gure dendetan, tokikoak 
ditugun horietan, norberari 
hobekien heldu zaion moduan 
erosketak egin eta gainera 
deskontuak probesteko auke-
ra bikaina izan daiteke! Eta 
tokiko denda, zerbitzu eta 
ekoizleek ere ateak zabalik 
dituzte proiektuarekin bat egin 
nahi izanez gero.

Erosketak dendan 
jasotzeko aukera 
ematen du Toptopa 
Plataformak
Denok Bat Federazioak sustatutako plataformako hainbat 
dendatan merkealdian daude Toptopa.shop webguneko irudi bat.
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LEITZA

JUAN MARI BARRIOLA
Pesta batzordeak eta Udalak 
jakinarazi dutenez, aurten 
ezinezkoa izan da inauteriak 
ospatzea, pandemiak eragin-
dako legeen arabera ezin di-
relako bermatu normaltasunez, 
hau da, «jende pilaketarik 
gabeko desfile, kalejira, eske, 
herri bazkari eta gisakorik an-
tolatzea ez baita posible».
Baina hori ez da etxean geldi-
tzeko aitzakia izan eta horren 
ordez, udalak eta pesta ba-
tzordeak elkarlanean kultur 
ekimenak jarri dituzte aukeran 
eta horrekin batera, inauteri 
garaian aretora mozorrotuta 
azaltzeko eta etxe balkoiak 
apaintzeko deia egin dute.

'Bideak' dokumentala
Azken egunotako kontzertu, 
bakarrizketa eta antzerkiaren 
ondotik, datozen egunetan 
ekitaldi gehiago izanen dira. 
Larunbatean, ilbeltzaren 
30ean, Aritz Ganboa artzaina-
ren erronkari buruzko Bideak 
dokumentala ikusteko aukera 
izanen da Herri Aretoan, 
19:00etan. Sarrera, bost euro-
tan, Maimur edo Astiz liburu- 
dendetan eskura daiteke.   

Miren Fagoagaren erakusketa
Otsailaren 1etik 7ra, berriz, 
Miren Fagoaga herritarraren 
Dolua barne hutsaren kolorea 
irudietan erakusketa ikusgai 
izanen da Herri Aretoan, 
18:30etik 20:00etara. Sarrera 
doan izanen da eta edukiera 
bete arte sartzeko aukera iza-
nen da.

Hileta zibilak hizpide
Otsailaren 4an, hileta zibilen 
inguruko azalpenak emanen 
ditu Iñaki Olaizola Eizagirrek. 
Nolako agurra nahi duzu? Nola 
antola daiteke? Galdera horiei 
erantzuten saiatuko da18:30ean 
Herri Aretoan eginen den hi-
tzaldian. Bestalde, hitzordu 
berean udalak gai honen ha-
rira egindako gida aurkeztuko 
dute.

Saharako egoerari begira
Otsailaren 13an, Saharako 
egoeraz mahai-ingurua anto-
latu dute eta Haizearen egia 
dokumentala ikusgai izanen 
da, Herri Aretoan, 18:00etan. 
Sarrerak otsailaren 5etik au-
rrera Astiz eta Maimur libu-
ru-dendetan doan eskuratu 
ahal izanen dira.  

Inauterien faltan 
hainbat kultur 
ekitaldi aukeran
Ekitaldien artean, otsailaren 1etik 7ra Miren Fagoaga 
herritarraren doluari buruzko erakusketa ikusgai izanen da 

Errege Magoek ez dute hutsik egin

Urtero bezala, zintzarri hotsei segika ailegatu ziren hiru 
Errege Magoak etxeetara. Indarrean dauden aginduak eta 
segurtasun neurriak betez, modu berezian egin bazuten 
ere, errege egun bezperako protagonistek ez zuten hutsik 
egin.

UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Udalak eta pesta batzordeak 
elkarlanean prestatu dituzten 
kultur ekitaldiez gain, Ateka-
beltz Herrigunean ere izanen 
dira bestelako hitzorduak.

Ostegun honetan, esaterako, 
ilbeltzaren 28an, Burgosko 
auziaren 50. urteurrena dela 
eta, Sortuk hitzaldia antolatu 
du, 19:00etan. Eneko Compains 
izanen da hizlari.

Otsailaren 18an, bestalde, 
Osasunaz hausnartzen lantal-
deak antolatuta, Zer da bizitza 
osasuntsua? Elikaduratik gure 
interdependentziak arakatzen 

hitzaldia emanen du Goiuri 
Alberdi Aresti nutrizioan eta 
dietetikan doktorea denak. 
19:00etan hasiko da eta gisa 
honetara itxiko dute abenduan 
abiatutako Osasunaz beste 
begirada bat formakuntza zi-
kloa. Tarte horretan, deneta-
riko gaiak landu dituzte: osa-
suna zaintzeko aholkuak, 
kutsadura elektromagnetikoa, 
txerto emozionala... 

Otsailaren 27an, berriz, Mur-
segoren kontzertua antolatu 
du Atekabeltz Herriguneak. 
Lapur(ari)ketak emanaldia 
emanen du 19:00etan.  

Atekabeltz Herrigunean ere hainbat 
ekitaldi datozen asteetan

Datorren astean Miren Fagoagaren erakusketa ikusgai jarriko dute. TOLOSALDEKO ATARIA

JM BARRIOLA
Udaletxeko teilatuko berritze- 
lanak amaitu ondotik, orain, 
herriko plazan beste hainbat 
lan egiteari ekin dio udalak. 
Pilotalekuko hormigoizko zo-
rua, inguruko koska eta pare-
tak eta frontiseko burdinazko 
sareak berrituko dituzte. Guz-

tira 78.424 euroko aurrekontua 
dute eta 50.000 euro landa 
garapeneko programatik ja-
soko dituzte.

Lanak urtarrilaren 11n hasi 
zituzten eta udaletik iragarri 
dutenez, bi bat hilabete irau-
nen dute. Tarte horretan, 
arretaz ibiltzea eskatu dute.

Herriko plazan hainbat hobekuntza 
eginen dituzte
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Gaizka Aranguren –Labrit Ondarea– eta Mikel Zabaleta –alkatea–. aurkezpenean

JUAN MARI BARRIOLA
Ilbeltzaren 2an Eta plaza larre 
bihurtu zen dokumentala aur-
keztu zuten Herri Aretoan bil-
du ziren 120 lagunen aurrean. 
Lan hori 2020an egindako 
grabaketekin osatu du Labrit 
Ondarea ekoiztetxeak. Pande-
miak eragindako etxealdian, 
bizitza guztiz baldintzatua izan 

zen eta kaleak hustu egin ziren, 
herriko plazan belarra ugari-
tzeraino. Hortik datorkio izen-
burua. Egoera berezi hartatik 
sortutako ekimen berritzaileak 
eta orduko hainbat testigantza 
eta irudi ageri dira lanean. 
Udaletik adierazi dutenez, egun 
hartan ikusterik izan ez zutenek 
aurrerago izanen dute aukera. 

'Eta plaza larre bihurtu zen' 
dokumentalak harrera ona izan du

Euskal presoak etxeratzeko eskaria
Elurrari eta hotzari aurre eginez, 150 bat lagun elkartu ziren 
urtarrilaren 9an herriko plazan, Sarek deitutako presoen 
aldeko elkarretaratzean. Bidea eginez, euskal presoak etxera 
aldarrikatu zuten plazan bildu ziren haur, gazte nahiz 
helduek. 

UTZITAKO ARGAZKIA

TTIPI-TTAPA
Eguberrietako oporrak buka-
tuta, liburutegiak ilbeltzaren 
6an ireki zituen ateak eta as-
teleheneko, hilak 25, opor 
egunaren ondotik, ohiko mar-
txari heldu dio.

 Aste honetan, liburutegi 
ibiltariak hasiko du urte be-
rriko ibilbidea. Hain zuzen, 
aste honetan eginak dituzte 
hitzorduak Areson, Goizuetan 
eta Aranon. Asteazkenean, 
ilbeltzaren 27an, 14:15etik 
15:00etara Areson egitekoa 
zuen liburutegi ibilaldiak gel-
dialdia eta ostegunean, ilbel-
tzaren 28an, Goizueta eta 
Aranoren txanda izanen da: 
Goizuetan 14:30etik 15:30era 
eta Aranon egun berean 
16:00etatik 16:30era. 

Aurretik liburu edo DVDren 
bat eskatu nahi izanez gero, 
Whatsappez 617 38 58 82 zen-

bakira edo biblilei@navarra.
es helbidera idatzita egiten 
ahal izanen da eskaera. 

Otsailean irakurle taldea
Otsailaren 10ean, irakurle tal-
deak hitzordua egina dute, 
18:00etan liburutegian. Pello 
Lizarralde idazle zumarraga-
rrak 2002an argitaratutako 
Larrepetit liburua izanen dute 
hizpide. Espetxetik ihesean 
doazen bi lagunen ibilerak eta 
haiei lagunduko dien hiruga-
rren batenak kontatzen ditu.

Urte berriarekin 
martxan da  
liburutegi ibiltaria
Otsailaren 10ean irakurle taldea bilduko da Larrepetit 
liburuaz mintzatzeko

LEITZA

Bazterrak txuri-txuri
Aspaldi hartu gabeko itxurarekin ikusi ditugu ilbeltzean 
herrigunea, baserri auzoak eta mendiak, elurra gogotik bota 
ondotik txuri-txuri. Kontuak kontu, urtea hasi orduko, 
gehixeago edo gutxixeago, gozamenerako tarte ederra eman 
du elurrak.

UTZITAKOAKIrakurle taldearen artxiboko irudi bat. 
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GOIZUETA

TTIPI-TTAPA
Hasi da El Conquistador del fin 
del mundo saioaren XVII. edi-
zioa eta parte-hartzaileen artean 
dago Jon Zabaleta Beko. 30 ur-
teko suhiltzaileak bere burua 
«aurrera egiteko moduan» ikus-
ten du eta «nafarren batek ira-
bazteko ordua» dela uste du. 

Jon Zabaleta 'El Conquistador' saioan 
parte hartzen ari da

TTIPI-TTAPA
Udaleko etxebizitza batzordeak 
udal eraikinei buruzko plan-
gintza egin du eta behin lan 
hori osatuta, orain herritarrei 
aurkeztu nahi die, ospitalea-
rekin, medikuaren kontsulta 
zaharrarekin eta beste udal 
eraikinekin zer egiteko asmoa 

duen jakinarazteko. Helburu 
horrekin batzar irekia deitu 
du ostiral honetarako, urta-
rrilaren 29rako. 19:00etan 
udaletxeko ganbaran bilduko 
dira eta udaletik adierazi du-
tenez, herritarrek beraien 
proposamenak egin eta iritzia 
emateko aukera izanen dute.

Udal eraikinei 
buruzko batzarra 
ostiral honetan
Bilkura 19:00etan udaletxeko ganbaran eginen dute eta 
herritarrek proposamenak egiteko aukera izanen dute

Presoei elkartasuna adieraziz
Eguraldi txarra ez zen oztopo izan urtarrilaren 9an kalera 
atera eta presoei elkartasuna adierazteko. Sarek deitutako 
deialdiarekin bat eginez, hainbat eta hainbat izan ziren 
preso eta iheslariak etxeratzeko eskatuz plazara atera ziren 
herritarrak. 

UTZITAKOA

Urtarrilaren 17ko partidan Arozena-Zelarain eta Zabaleta-Eskudero. IGOR ELIZEGI

TTIPI-TTAPA
Hiru bikotek eman dute izena 
Nafarroako bigarren mailako 
eskuz binakako emakumez-
koen txapelketan, eta horie-
tatik bi herritarrak dira: Irati 
Arozena eta Mayi Zelarain 
batetik eta Ainhoa Zabaleta 
eta Maria Eskudero bestetik. 
Urtarrilaren 17an herriko fron-
toian jokatu zuten txapelke-
tako aurreneko lehia eta Za-
baleta eta Eskudero izan ziren 
irabazle (6-22), Arozena eta 
Zelarain mendean hartuta. 

Txapelketako bigarren par-
tida joan den asteburuan jo-
katzekoa zuten Arozena eta 

Zelarainek, Altsasuko Alonso 
eta Bergararen aurka. Igande 
honetan, berriz, urtarrilaren 
31n, Zabaleta eta Eskuderok 
altsasuarren aurkako partida 
jokatuko dute, eta Arozenak 
eta Zelarainek atseden eguna 
izanen dute.

Hiru bikoteen artean lehena 
sailkatzen denak zuzenean 
lortuko du finalerako txartela 
eta bigarren eta hirugarre sail-
katutako bikoteek otsailaren 
14an finalerdia jokatuko dute. 
Finalerdietan irabazten due-
nak lortuko du otsailaren 20an 
Iruñeko Labriten eginen den 
finalerako beste txartela. 

Finalerako txartelaren bila Arozena-
Zelarain eta Zabaleta-Eskudero bikoteak

Kabalgatarik ez izanagatik, 
urtarrilaren 5ean eskolako 
frontoian harrera beroa egin 
zieten Errege Magoei ume eta 
gurasoek. Segurtasun neurriak 
errespetatuz, umeek pozik 
hartu zituzten opariak.

Harrera beroa egin 
diete hiru errege 
magoei

Liburutegi ibiltaria ostegunean, 
hilaren 28an, etorriko da, 
14:30etik 15:30era. Aurretik 
liburu edo DVDren bat nahi 
duenak Whatsappez 617 38 58 
82ra edo biblilei@navarra.es 
helbidera idatziz eska ditzake.

Liburutegi ibiltaria 
ostegun honetan 
etorriko da

FELIX LOIARTE ARTXIBOKO IRUDIA
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ARESO

TTIPI-TTAPA
Urte bukaeran egin ohi den 
batzarra deitzerik izan ez zu-
tenez, etxeetara banatutako 
gutun batean bildu du udalak 
pasa den urtean egindako 
langintzen laburpena.

Eskoletxeko obra
2019an udal berria martxan 
hasi zenean, bi proiektu na-
gusi zeuden mahai gainean: 
Eskoletxeko eta gaineko bi 
etxebizitzetako leihoak alda-
tzea eta etxebizitzetako bat 
egokitzea erabilera anitzeko 
gune bihurtzeko. Obra hauek 
aurrera eramateko dirulagun-
tzak hiru tokitan eskatuta 
zituen lehengo udalak eta 
onartuta zeuden. Eskoletxeko 
leihoak aldatzeko lanak bu-
katu berri dituzte, baina era-
bilera anitzeko gunearen 
proiektua ez da aurrera atera. 

Udalak azaldu du aurkeztuta- 
ko proiektua ez zela bideraga- 
rria: «proiektua bere gain har-
tu nahi zuen enpresarik ez 
zen aurkeztu. Hori ikusita, 
kontratista bat ekarri genuen 
proiektua ikustera eta hainbat 
akats zituela ohartu ginen. 
Gainera, aurrekontua eta obra 
ez zetozela bat aipatu zuen». 
Hala, enpresen faltan eta au-
rrekontu horretan esleitzea 
ezinezkoa zela ikusita, uko 
egin zioten dirulaguntzari.

Hirigintza Elkartea
Udalak bere garaian ehuneko 
ehunean udalaren jabetzakoa 
den hirigintza elkartea sortu 
zuen Eluseder industriagunea 
gauzatzeko. Horren garape-
nerako Espainiako Industria 
Ministerioak mailegu bat eman 
zuen. Poligonoaren garapenak 
ez du aurreikusitako bidea 

izan eta horrek mailegua or-
daintzerako orduan zailtasu-
nak eragin ditu. 2018, 2019 eta 
2020ko kuotaren ordainkete-
tan udalak parte-hartze zuze- 
na izan du eta 2021eko azken 
kuota ordaintzerako zailta-
sunak izatea aurreikusi du.

Zerbitzu anitzetako langilea
Egungo herri langilearen egoe-
ra kontuan izanik eta etorki-
zunera begira suerta daitez-
keen beharrei erantzuteko, 
udalak lan poltsa osatu nahi  
du datozen hilabeteetan.

Basoa
Mendiko itxituren zati bat 
auzolanean egin zen eta falta 
zen zatia Imanol Mendi-lanak 
enpresak gauzatu zuen. Aur-
tengo baso lanetarako dirula- 
guntza eskatua dute mendi 
garbiketak egin, itxiturak kon-
pondu eta landaketak egiteko.

Egur loteek, bestalde, buru- 
hausteak sortu dituzte. Aurten 
2019ko egur loteak banatu 
dituzte, lizitazioan banaketa 
egiteko enpresarik ez zelako 
agertu. Mendiko zuhaitzen 
egoera ikusita, datozen urtee-
tarako lote eskaintza zintzilik 
gelditu da. Horren ordez, uda-
lak baso komunalean eta bere 
jabetzako lurretan eroritako 

zu ha it zen ba na keta ra ko 
arauak finkatu ditu. Baldintza 
orokorrak ezagutu eta izena 
emateko udaletxera joan dai-
teke. 2021eko udaberrirako 
zozketa egitea espero du, jen-
deak egurrak ekar ditzan.

Hirigintza plana
Hirigintza plana udalak esku 
artean duen gaietako bat da. 
Bi parte-hartze saio egin on-
dotik, teknikoen lana aurre-
ratu dute. Hurrengo pausoak 
udalak batzarrean onartu 
beharrekoak izango dira. Hala 
ere, tramitazio osoan herri-
tarren eskura izango dira 
dokumentuak eta legeak eza-
rritako kasuetan alegazioak 
aurkezteko aukera izango da.

Internet zerbitzua
Udala, WIFI FOR EU izeneko 
dirulaguntza baliatuta, herri 
osoan hamar wifi puntu libre 
eskaini eta Internet sistema 
berritzeko proiektua lantzen 
ari da. Hala, orain arte es-
kaintzen zuen Internet zer-
bitzua bertan behera geldi-
tuko da 2021ean. Dena den, 
konexio arazo handiagoak 
izan ditzaketen etxebizitzei 
zerbitzua mantentzeko Izar-
kom enpresarekin elkarriz-
ketan ari da udala. 

2019 eta 2020 
urtetako laburpena 
egin du udalak
Egindako lanak, egiterik izan ez dituenak eta esku artean 
dituen proiektuak azaldu ditu etxeetara bidalitako gutunean

Elurte ederra urte hasieran

Aurreikuspenak bete eta berez ere ederrak diren bazterrak 
soineko zuriz jantzita agertu ziren urteko lehenbiziko 
astean. Mendi bueltak eginez, elurretako panpinak osatuz… 
Haur, gazte eta helduek gozatu ederra hartu zuten  
elurrarekin.

A. NIETO

Gauzak ongi bidean, urtarrile- 
ko azken egunetan inauteri 
giroa izango zen nagusi herrian. 
Baina egungo egoerak ez du 
aukerarik emango. Guraso el-
karteak eta Lagunarteak ospa-
kizunak bertan behera uztea 
erabaki dute. Eskolako haurrak 
izango dira, segurtasun arauak 
betez, urtarrilaren 29an kaleji- 
ra batekin inauteriei keinu txi-
kia egingo dietenak. Dena den, 
festaren seinalea egiteko as-
motan, Euskararen Egunerako 
egin zen bezalaxe, herritarren 
bideoak bilduta bideo bat osa-
tzeko asmoa dute.

Aurten ez da 
Inauteririk  
izango

Liburutegi ibiltariak urtarri-
laren 27an, asteazken honetan, 
egingo du urteko lehenbiziko 
bisita herrira. Egun horretan 
14:15etik 15:00etara udale-
txean izango dute nahi duten 
herritarrek liburu trukea egi-
teko aukera. 

Aurrekoetan bezala, aurre-
tik liburu edo DVDren bat 
eskatu nahi dutenek bi bide 
izango dituzte horretarako: 
617 38 58 82 telefonora Wha-
tsappez mezua bidal dezake-
te edo bestela, biblilei@na-
varra.es  helbidera idatzi 
beharko dute. 

Liburutegi ibiltaria 
asteazken honetan 
etorriko da
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TTIPI-TTAPA
Covid-19agatik Nafarroako 
Gobernuak agindutako osta-
tu eta jatetxeen hesteak era-
gindako ondorioa aztertzea 
erabaki du Baztango Udalak. 
Horretarako, jarduera guztie-
tarat inkesta bat igorri dute. 
Gisa bertsuan, inkestan osta-
tu eta jatetxeak laguntzeko 
Nafarroako Gobernuak eman-
dako 20 milioi euroen eragina 
neurtuko dute. 

Laguntzak «proportzionalak»
Azken osoko bilkuran Geroa 
Baik ostatu eta jatetxe guztiei 

400 euroko laguntza emateko 
proposamena aurkeztu zuen, 
baina Baztango Udal taldea 
osatzen duten gehiengoak –EH 
Bilduk eta Ezkerrak– ezetz erran 
zuen, «lehenbizi Nafarroako 
Gobernuak emandako lagun-
tzak neurtu behar direla» ar-
gudiatuz eta «laguntzak ema-
tekotan proportzionalak izan 
behar dutela eta denei lagun-
tza bera ematea ez dela zuze-
na» iritzita. 

Horrela bada, erabaki horri 
erantzuteko, egoera zein den 
aztertuko dute, «ondotik, ego-
kiak diren pausoak emateko».

Birusak ostalaritzan 
izandako ondorioa 
aztertuko dute
Ostatu eta jatetxeetan pandemiak izan duen eragina eta 
Nafarroako Gobernuaren laguntza aztertzeko inkesta egin dute  

Maitane Maritorena Azkara-
tek herriari buruz egindako 
Aniz, 11 etxe, 11 labe, 22 ze-
tabe, bat bertzearen behartu 
gabe lana aurkeztuko du la-
runbatean, ilbeltzaren 29an, 
Elizondon. Arizkunenea kul-
tur etxean dute hitzordua 
19:00etan. 

Aniz aztergai duen 
lanaren aurkezpena 
ortziralean

Euskara praktikatu nahi du-
tenek eta praktikatzen lagun-
tzeko prest daudenek, urta-
rrilean Solaslaguna egitas-
moan izena eman dezakete.  
Solaslaguna@topagunea.eus 
helbidera idatziz edo 610 92 
06 73 telefonora deitu eta ja-
kinaraztea aski izanen dute. 

Solaslaguna 
programan izen-
ematea zabalik

Elizondoko alkateak eta kargodunek hilaren 17an hartu zuten kargua. ONDIKOL

TTIPI-TTAPA
Abenduko hirugarren igandean 
alkateak izendatzeko batzarrak 
egiten dituzte Baztango herri 
guztietan. 15 herrietatik 11tan 
hautatu zituzten alkateak: Be-
rroetan, Arraiozen eta Gartzai-
nen Carlos Garaikoetxeak, 
Joxelu Retegik eta Fernando 
Arraztoak segituko dute; eta 
Elbeten Imanol Juanikotena, 
Erratzun Kaiet Itoizek, Oronoz-
-Mugairin Jorge Oteizak, Zigan 
Joxean Etxeberriak, Almando-
zen Pello Sarrateak, Azpilkue-
tan Aitor Iturraldek, Anizen 
Kristina Fernandezek eta Le-
karozen Ernesto Pratek hartu 
zuten kargua.

Elizondon, Arizkunen, Iru-
ritan eta Amaiurren karguak 
hutsik gelditu ziren. Ordenan-
tzetan markatutakoa betez, 
lau herri horiek bigarren au-
kera bat izan zuten Errege 
Eguneko batzarrean. Egun 

horretan hautatu zuten 
Amaiurko alkate, Ixabel Ale-
manek kargua hartzeko bo-
rondatea agertuta.

Gerora, Elizondon Aitor Baz-
terrikak bere burua aurkeztu 
eta bera hautatu zuten alkate 
ilbeltzaren 16ko batzarrean.

 Orain, Amaiurko eta Elizon-
doko alkateak hautatu ondo-
tik, Iruritako eta Arizkungo 
alkateak gelditzen dira hau-
tatu gabe. Lerro hauek idaz-
terakoan Irurita eta Arizkunen 
ez zen inor aurkeztua eta ur-
tarrileko lehenbiziko igande-
ko batzarretik hilabeteko epea 
zuen Batzar Nagusiko batzar 
buruak herri horietan batzarra 
deitzeko. Ondotik, hautagai-
tzarik aurkeztuko ez balitz, 
ordenantzak zehazten ez duen 
aldia ireki beharko lukete eta 
prest legokeen norbait ager-
tzerakoan batzarra deitu ahal-
ko litzateke. 

Irurita eta Arizkungo alkateak aukeratu 
gabe daude oraindik



2021-01-28 | 774 zk. | ttipi-ttapa 33

BAZTAN

TTIPI-TTAPA 
Andoni Egaña bertsolari eza-
gunak, Jon Ostolaza soinujo-
learen laguntzarekin, bere bi-
zitzari loturiko bertso sortak 
kantatuko ditu otsailean Eli-
zondon izanen den Niretik 
bertso saioan. 

Baztango Udaleko Kultura 
Batzordeak antolatutako hi-

tzordua otsailaren 7an, lehen-
biziko igandean, izanen da 
Arizkunenea kultur etxean. 

Saioa 19:00etan hasiko da eta, 
osasun neurriak betetzeko edu-
kiera mugatua izanen denez,  
sartu ahal izateko gonbidapena 
beharko da. Egunean bertan, 
18:30etik aitzinera, jarriko di-
tuzte eskuragarri. 

'Niretik' bertso saioa 
otsailaren 7an 
Elizondon
Andoni Egañak bertsolariak Jon Ostolaza soinujolearen 
laguntzarekin eskainiko du saioa

Bere bizitzari loturiko bertsoak kantatuko ditu Egañak. ARITZ MUTIOZABAL 

TTIPI-TTAPA
Martxoaren 12ra arte, ortzi-
ralero haurdun daudenenda-
ko musikoterapia tailerrak 
ematen ari dira Elizondon. 
Haizea Loira irakasle dutela, 
10:00etatik 11:30era Arizku-
nenea kultur etxean biltzen 
hasiak dira. Hiruhilabete ho-
netako tailerretan, aitzine-
koetan bezala, tailerrak hi-
giene eta babes neurriak 
betez eginen dira. 

Tailer horien helburua «on-
gizatea hobetzea, haurraren 
garapenean laguntzea eta bien 
arteko lotura sendotzea» da 

eta haurdunaldiaren bizipe-
na «osotasunean eta kontzien-
teki» bizitzeko gakoak lantzen 
dituzte, «arlo fisiko, psikolo-
giko, emozional, sozial eta 
espiritualari erreparatuz». 

Haurdun daudenendako musikoterapia 
ikastaroa martxoaren 12ra arte

Gandeia taldea joan den azaroan Beran izan zen. ARTXIBOKOA

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gobernuak susta-
tutako Artea eta Kultura  
2021egitasmoaren barne, Amaia 
Cordoba piano-joleak, Yorrick 
Troman bibolin-joleak, Ion 
Irazoki txistulariak eta Lorea 
Lizarreta eta Oihana Santxo-
tena dantzariek osatutako 
Gandeia taldearen musika eta 

dantza emanaldia izanen da 
ilbeltzaren 31n, heldu den 
igandean, Elizondon. Euskal 
Herriko musika aditu eta go-
zatzeko erritmo biziko saioa 
Elizondoko Arizkunenea kultur 
etxean ikusi ahal izanen da, 
19:00etan. Gonbidapenak 
18:30etik aitzinera eskuratu 
ahal izanen dira. 

Gandeia taldearen emanaldia 
ilbeltzaren 31n Elizondon

TTIPI-TTAPA
Elizondoko Francisco Joaquin 
Iriarte zahar etxeko langileek 
abenduan zahar etxea babes-
teko egindako mobilizazio 
deialdian izandako «erantzun 
erraldoia» eskertu dute: «bizi 
dugun egoera zail hauetan 
indarberritzen gaituelako».

Babesa eskertzearekin bate-
ra, enpresaren aldetik jasan-
dako «mehatxuak» salatu nahi 
izan dituzte. Langileek argitu 
dutenez, IDEAk erantzunean 
«langileok eta erabiltzaileak 
bizi eta salatu dugun egoera 
komunikatu baten bitartez 
desitxuratu» egin dutela adie-
razi dute. Gainera, enpresak 
Eguberrietako estra «ordaindu 
nahi ez» eta ilbeltzatik aitzi-
nera «hilabetez hilabete» or-
daintzeko erabakia hartu 
duela salatu dute. Langileek 
egin duten lan-hitzarmen pro-

posamenari IDEAk «ezezko 
borobila» eman diola eta «inon-
go borondaterik erakutsi gabe 
proposamen apalago bat egi-
tea exijitu» dietela salatu dute. 
Are gehiago, oharrean jakite-
ra eman dutenez, «urteetan 
salatu dugun langile kopuru 
kaskarrari, entzungor egin eta 
gainera ERTE bat aurkeztuko 
dutela» iragarri diete.

Horren aitzinean,« langileek 
zaintza eta lan baldintza dui-
nak lortzeko borrokan» segi-
tuko dutela adierazi dute: 
«IDEAren jarrera horrek ez 
gaitu beldurtu ezta etsitzeko 
gogorik eman ere». Orain ar-
teko «elkartasuna» eskertzea-
rekin batera horren beharra 
azpimarratu dute: «hemendik 
aitzinerat orain arte erakutsi 
diguzuen babes eta elkartasun 
hori inoiz baino beharrezkoa-
goa izanen dugu».

IDEAk «mehatxuekin» erantzun diela 
salatu dute zahar etxeko langileek
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Izaskun Igoaren poesiarentzat aipamena

Izaskun Igoa zigatarraren Lurra zango zolaren gainean poesia 
lanak Iruñeko Udalak antolatutako sortzaile berrien literatura 
lehiaketan aipamen berezia izan du. Bere lana bertze lan 
sarituekin batera argitaratuko den liburuan irakurri ahal 
izanen da. Zorionak eta segi hausnarketak zabaltzen!

IRUÑEKO UDALA

TTIPI-TTAPA
Baztango kultura batzordeak 
antolatuta, Asisko Urmenetak 
Sugarren mende lana aurkez-
tuko du otsailaren 5ean, lehen-
biziko ortziralean, Arizkunenea 
kultur etxean. Bertaratzen 
direnek, orain arteko kondai-
rez haraindi, orain 410 urte 

inguruko sorgin ehizari bu-
ruzko lan historikoaren emai-
tza ezagutzeko aukera izanen 
dute.  Aurkezpenera bertara-
tu nahi dutenek gonbidapenak 
18:30etik aitzinera jaso ahal 
izanen dituzte. Lanari buruz-
ko xehetasunak eta informazio 
gehiago 8. eta 9. orrialdeetan. 

'Sugarren mende' liburua aurkeztuko 
du Asisko Urmenetak Arizkunenean

TTIPI-TTAPA 
Osasuna osotasunean forma-
kuntza zikloa izanen dute 
otsailean Arizkunenea kultur 
etxeko goitiko solairuan. Se-
gurtasun neurri guztiak betez 
eta edukiera mugatuz, hau da, 
elkar zainduz, norbera zain-
tzeko gakoak izanen dituzte 
solasgai, hainbat alorretako 
adituen eskutik. 

Txertoaz otsailaren 12an 
Ortziralean, otsailaren 12an, 
izanen dute lehenbiziko hi-
tzordua, Arturo Vinuesa me-
dikuaren eskutik. Xertoa zu 
zeorre zara goiburupean bil-
duko dira, 18:00etan.

Biomedikuntzaz otsailaren 19an
Hurrengo ortziralean, hilaren 
19an, ordu berean, Asier Ga-
lanek, biologia molekularrean 
doktorea denak, oinarri zien-

tifikoak biomedikuntzan iza-
nen ditu solasgai. 

Egungo egoera ekonomikoaz  
otsailaren 20an  
Egungo egoeraren gakoak iza-
nen dira larunbateko, otsai-
laren 20ko, aztergaiak eta 
Nekane Jurado ekonomialariak 
emanen du horien berri 
11:00etan hasiko den solasal-
dian. Hiru solasaldiok gazte-
leraz izanen dira. 

5Gaz eta elektromagnetismoaz 
hilaren 26an
Zikloa ixteko Asier Arregi in-
geniari agronomoa eta geo-
biologoa gonbidatu dute.  
5Gari, osasunari eta elekro-
magnetismoari buruzko ja-
kintzak partekatuko ditu otsai-
laren 26an eta, gainerako 
ortziraleetan bezala, 18:00etan 
elkartuko dira. 

Osasunari buruzko 
formakuntza zikloa 
otsailaren 12tik 26ra 
Hainbat adituk hitzaldiak emanen dituzte otsailaren 12an, 
19an, 20an eta 26an Elizondon, Arizkunenean 

San Anton Egunean zozketa egin dute

Ezohikoa izan da aurtengo San Anton Eguna, baina baztanda-
rrek egin diote keinurik. Urtero bezala, Balleko Etxeak Francisco 
Joaquin Iriarte Zahar Etxearen alde zozketa egin zuen eta 
honakoak izan ziren sarituak: 2.469arentzat aretzea; 2.483aren-
tzat txerria, 4.841arentzat bi bildots; eta 4.403arentzat magra. 

ONDIKOL
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N. BAZTERRIKA
Alkate lagun, Erberea kuarte-
leko juntero eta mendi komi-
sioko kide izan ondotik, alka-
tetzara egin du salto Jorge 
Oteizak (Oronoz-Mugairi, 1962). 
Ilbeltzaren 6an hartu zuen 
kargua eta ondoko bi urteetan 
«herrian sortzen diren arazoei 
irtenbidea bilatzeko eta Baz-
tango Udalarekin bitartekari-
tza lana egiteko» ardura izanen 
du. «Denen gustura ezin dela» 
jakitun izan arren, bere lana 
«ahalik eta hobekien» egiten 
saiatzeko gogotsu dago.  
Oronoz-Mugairiko alkate zara 
ilbeltzaren 6az geroztik... Zein 
izanen dira ondoko bi urteetan 
zure ardurak?
Batetik, herrian sortzen diren 
arazoei irtenbidea ematea; eta 
bertzetik, Baztango Udalarekin 
bitartekaritza lana egitea. Ber-
tzelako kontuak ere izaten dira, 
auzolanak antolatu, ordainke-
tak kudeatu… Batzuetan ez da 
arazo haundirik izaten, ber-
tzeetan sortzen dira… 
Nor izanen dituzu alkate lagun?
Bittor Elizagoien, Aritz Goñi 
eta Josu Intziarte. Horrez gain, 
Mañolo Intziartek ere behar 
bada laguntzeko prest dagoe-
la errana du. Bittor alkate izan 
zen eta Aritz azken bi urteotan 
lantaldean aritu da. Bera da 
taldeko gazteena, eta bertzeok 
adin batean gaude dagoeneko. 
Pena da gazteak herriko kon-
tuetan gehixeago ez sartzea, 
ea lortzen dugun hurbiltzea. 
Lantalde horretaz gain, orain 
urte batzuk herrian batzorde 

batzuk sortu ziren: auzolana-
rena, hilerriarena, frontoiare-
na, elizarena, urarena… Alde 
horretatik alkatea nahiko ba-
bestua dago, bazterretik lan 
egiten duen jendea dagoelako. 
Gure aitzinetik egon direnek, 
Ruth Peñak eta bere lantaldeak, 
laguntzeko prest daudela erra-
na digute. Denen artean eginen 
dugu.
Zer helburu jarri diozu zeure bu-
ruari datozen bi urteetarako?
Ez dut helburu jakinik, herria 
mantendu nahiko nuke. Era-
biltzen ez diren bide batzuk, 
erdi itxita daudenak, garbitu; 
eta erabiltzen diren batzuk 
moldatu. Herri ttiki hauetan 
aurrekontua ttikia izaten da... 
Horrez gain, edozein arazo 
sortzen delarik, irtenbidea 

agudo eta ongi ematea gusta-
tuko litzaidake. 
Epe luzeagora begira, zein dira 
herrian ikusten dituzun beharrak?
Bai nik baita herriak ere ikusten 
duen behar nagusia herriko 
plazan lehorpea egitea da. He-
rriko plaza lehorperik gabe 
tristea da, nahikoa da euri pix-
ka bat egitea edo denbora txar-
tzea ezin aprobetxatu geldi-
tzeko. Bittor Elizagoien alkate 
zelarik horrekin bueltaka ibili 
ginen, proiektua eta guzti egin 
zen baina krisia ailegatu zen 
eta gibela eman zen. Herriko 
etxea deitzen diotena salduz 
gero, diru horrekin eta Nafa-
rroako Gobernuaren eta uda-
laren laguntzarekin, komun 
batzuk eta lehorpea egitea 
gustatuko litzaidake. Bi urtez 

zaila izanen da, baina… Orain 
ez bada ea aitzinerago egiterik 
baden. 
Herri ttikietako biztanleriak behei-
ti egin du hondarreko urteetan. 
Nola ikusten duzu Oronoz-Mu-
gairiren etorkizuna?
Gaurko egunean gazteek ez 
dute erraz. Ahal duten guzia 
gurasoekin bizitzen dira, eta 
lanean ari direnek ere ez dute 
erraz etxetik ateratzea. Lan 
aldetik, inguruan ez dago au-
kera aunitzik eta Iruñera edo 
Donostiara jotzen dute batzuek. 
Horiek han berean hartzen 
dute zerbait, eta hori herria-
rendako ez da mesedegarri. 
Batzuk ondoko herrietan egin 
diren babes ofizialeko etxebi-
zitzetara joanak ere badira. 
Laguntza batzuk ez badira 
ematen zail dago kontua. He-
rrian etxe batzuk badira hutsik 
daudenak eta horietan ezin da 
gazte bat bakarrik sartu. Horiek 
egokitzeko Baztango Udaletik 
eta Nafarroako Gobernutik 
dirulaguntzak lortuz gero, etxe 
batzuetan lau bizitza egin dai-
tezke. Berriak egin beharrean 
horiek egokitu eta irtenbidea 
ematen ahal zaie…
Baztan-Bidasoko lanbide esko-
laren proiektua ere hortxe duzue… 
Aurten lizitatu eta idaztea aurrei-
kusi du Nafarroako Gobernuak… 
Behar bezala egiten bada, he-
rriak ez duela problemarik 
izanen uste dut. Lekua ere 
egokia ikusten dut… Herrien-
dako eta bailara guztiarenda-
ko garrantzitsua izanen da. 
Erran dutenaren arabera, 
gainera, inguruan daudenak 
baino formakuntza ziklo gehia-
go eskainiko dira… Herriko 
lasaitasunean momentu ba-
tzuetan eraginen du, autobu-
sen-joan etorrietan erraterako, 
baina dena ezin da.
Bertzerik gehitu nahi duzu? 
Herriari eskerrak eman nahi 
dizkiot niregan konfiantza 
izateagatik eta  alkaterik gabe 
dauden herrietan herritarrei 
animatzeko deia egin nahi 
diet, Batzar Nagusiko eraba-
kietan euren tokia dutelako 
eta alkateak izatea garrantzi-
tsua delako. 

Inguruko babesak lagunduta hartu du alkate kargua Oteizak. UTZITAKOA

«Pena da gazteak 
herriko kontuetan 
gehixeago ez sartzea»
JORGE OTEIZA UGARTE ORONOZ-MUGAIRIKO ALKATEA

Bittor Elizagoien, Aritz Goñi eta Josu Intziarte lagun dituela, ilbeltzaz geroztik Oronoz-Mugairiko 
alkate da Oteiza. Orain arte herriaren alde egindako lanari alkatetzatik emanen dio segida
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BAZTANBAZTAN

TTIPI-TTAPA 
Baztango Udalak, (H)ilbeltza 
elkarteak eta Txalaparta argi-
taletxeak elkarlanean euskal 
literatura beltza hedatu eta 
munduko literatura beltza 
euskaratzeko helburuz, lau-
garren (H)ilbeltza beka deial-
dia egin zuen. Joan den ortze-
gunean, ilbeltzaren 21ean,  
jakitera eman zutenez, aurten 
Eneko Barberena izanen da 
bekaren onuraduna. 

Landa eremuko kontaketa  
Epaimahaikide den Txalapar-
tako editoreak, Garazi Arrulak, 
jakinarazi zutenez, Barberenak 
landa giroan kokatutako isto-
rio bat jorratuko du eta «men-
dia norena da? galderari eran-
tzunez, artzain eta mendiza-
leen desadostasunak, litio 
meategi bat eraikitzeko en-
presa batek duen interesa...». 
Kontaketa atal motzetan ba-
natuko du eta horrek «irakur-
keta arin» bihurtzen du.  

Sormen eta itzulpen lanak
Lehenbiziko edizioa sormen 
beka izan zen, Miel A. Elus-
tondok irabazi zuen eta Kezko 

bola batek itoak birikak ele-
berria argitaratu zuen 2019ko 
hasieran. Hurrengo deialdia 
itzulpenari egokitu zitzaion, 
eta Patricia Highsmith esta-
tubatuarraren Lardaska no-
bela euskaratu eta 2020 ha-
sieran aurkeztu zuen Josu 
Barambonesek. 2019an Miren 
Gorrotxategik irabazi zuen 
sormen beka eta iaz Koldo 
Biguriak egindako itzulpena 
2022ko ilbeltzean aurkeztuko 
du. 

Euskal Nobela Beltzaren Astea 
Ilbeltzaren 20tik 26ra egitekoa 
zuten Euskal Nobela Beltzaren 
astea. Dena den, antolatzaileek, 
egoera ikusita, urtean zehar 
mahai inguruak antolatzeko 
asmoa adierazi dute. 

Eneko Barberena da 
aurtengo (H)ilbeltza 
bekaren irabazlea
Bekari esker, landa eremuan girotutako istorio bat landuko du 
idazle arrasatearrak

Eneko Barberena.

'Erraldoien istorioa' 

Izaskun Gutierrez Arruabarrena eta Juan Angel Perotxena 
egileek Erraldoien istorioa ipuin liburua aurkeztu zuten hilabete 
hasieran Elizondon. Berdintasuna, esker ona, lankidetza eta 
laguntza bezalako balioak lantzen dituen lana saldu eta sina-
tzearekin batera, ipuina kontatzen aritu ziren.  

ONDIKOL

TTIPI-TTAPA
Miren Gorrotxategi idazle az-
peitiarrak 2019ko (H)ilbeltza 
bekari esker idatzi duen Sotoan 
gordeak nobela beltza aurkez-
tu zuen ilbeltzaren 14an Do-
nostian. (H)ilbeltza elkarteak, 
Baztango Udalak eta Txala-
parta argitaletxeak antolatzen 
duten Euskal Nobela Beltza 
sustatzeko beka irabazi zuen 
Gorrotxategik, eta horri esker 
urte bateko epea izan du lana 
bukatzeko. Berez, egun haue-
tan Baztanen ospatzekoa zen 
Euskal Nobela Beltzaren As-
tearen baitan egin behar zuen 
aurkezpena, baina jakina da 
aurten ez dela aitzineko ur-
teetako egitaraurik izanen.
Hortaz, Baztanen, otsailean 
eginen du aurkezpena, ziur 
aski.

Sotoan gordeak Gorrotxate-
giren bigarren eleberria da, 
lehenbizikoa, 33 ezkil (Elkar), 
2017an argitaratu zuen Agus-
tin Zubikarai bekari esker, eta 
Imanol Rayo zinema zuzen-
dariak duela hilabete batzuk 
pantaila handira eraman zuen 
istorio horretan oinarritutako 
Hil kanpaiak filma.

Sinopsia
Bigarren argitalpen honetako 
istorioa Bilbo eta Vianan artean 
gertatzen da. Gorrotxategik 
azaldu duenez, nobelak Nora 
eta Alex ditu protagonista na-
gusi. Bikotea Guggenheim 
museoan erakusketa bat ikus-
ten ari da Norak bertze garai 
bat gogorarazten dion zerbait 
ikusten duenean, eta Alexek 
zer gertatzen den galdetzen 
badio ere, Norak ez dio eran-
tzuten. Egun berean Norak 
aitaren heriotzaren berria 
jasoko du, eta bikotea Noraren 
sorterrira, Vianara joanen da. 
Han, Alex Noraren iragana 
ikertzen hasten da, bere se-
kretuak zeintzuk diren jakin 
nahian. 

Miren Gorrotxategik 2019an saritutako 
'Sotoan gordeak' aurkeztu du

Miren Gorrotxategi liburuarekin.
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Santiago, 53 - 31700 Elizondo
Tel. 948 580 283 
info@beatrizbienestar.com www.beatrizbienestar.com

Ohartu orduko, 
ilerik gabe!

Osasunean eta edertasunean 
adituak gara, 30 urte baino gehiago 
daramatzagu ikertzen eta trebatzen

Bonu bereziak, 
etor zaitez eta 
zure beharrak 

aztertuko 
dizkizugu doan!

LASER SISTEMA BERRIENA erabiltzen dugu, punta-pun-
takoa, azkarra, segurua, eraginkorra eta ekonomikoa, GI-
ZONEZKO ETA EMAKUMEENDAKO. KLINIKOKI PROBA-
TUA, eraginkortasun eta segurtasun ziurtagiria duena. 12 
urtetik goitiko guztiendako baliagarria.

Zaindu eta gaztetu
AKNEA ETA FOLIKULITISA –ILE ENKISTATU ETA INFEKTA-
TUAK– desagerrarazteko edota azala gaztetzeko baliagarria. 
AURPEGIKO GORRITASUNAK ETA ARMIARMA BASKULA-
RRAK kentzeko, hanketako osasun baskularra hobetzeko… 
sistema azkarra eta segurua, LEHENBIZIKO SAIOTIK BISTA-
KO ALDAKETA. SAIO GUTITAN eta albo-kalterik gabe. 

Sistema 
azkarra 
Bigotea minutu ba-
karrean, besapeak 
bortz minututan, 
hanka erdiak edo gi-
zonezkoen bizkarra 
ordu laurdenean eta 
hanka osoak ordu 
erdiz depilatuak.

Punta-puntakoa
Larruazal zuri eta 
beltzaranentzat 
egokia, ile lodiak eta 
finenak kentzeko 
aproposa.

Segurua
40 urtez probatua 
gisa guztietako ile 
eta azalekin.

Aurreratua
Azaleko tenperatu-
rara egokitzeko eta 
berezko tenperatura 
mantentzeko siste-
ma berritzailea.

Eraginkorra
Saio guti eta lehen-
bizikotik aldaketa 
nabarmena, hasie-
ra-hasieratik ileen 
%40 baino gehiago 
desagerrarazteko 
ahalmena. 

Ekonomikoa
Saioak 15 EUROTIK 
HASITA.

LEHEN

ORAIN

LEHEN ORAIN
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URDAZUBI

Aurten ez da San Anton Egunik ospatu
Nekazarientzat urteroko zita izaten da San Anton Eguna. Meza 
ondotik bazkari ederra izaten dute eta 25-30 bat nekazari bildu 
ohi dira. Aurten, ordea, egoera dela eta ezin izan dute egun hau 
ospatu. 2022rat esperatu beharko da berriro ere mahaiaren 
inguruan nekazariak elkarturik ikusteko.

ARTXIBOKOAARANTXA ETA IRAIA
La Caixa fundazioaren bidez 
Udalak 5.400 euroko dirula-
guntza jaso du Kolesterolaren 
ibilbidea egitasmoa martxan 
jartzeko. Egitasmo honen hel-
burua adineko pertsonek ari-
keta fisikoa egitea bultzatzea 
da, eta horretarako, herrian 
barna sei aparatu jarriko di-
tuzte: gihar abdominala eta 
lunbarra indartzeko, besoen, 
sorbalden, ukondoen eta es-
kumuturren koordinazioa 
laguntzeko bolantea eta ber-
tze ariketa anitz egiteko ere 
bai (ipar martxa…). 

Ekipamendu berri hauekin 
bizitza aktiboa sustatu nahi 
da, baita ariketa fisikoak per-
tsona helduengan duen onu-
rez kontzientziatzea ere. Ko-
kapena adosterakoan ikusiko 
ditugu tresna hauek. 

Ariketa fisikoa 
egiteko tresneria 
ezarriko dute
'Kolesterolaren ibilbidea' osatzeko 5.400 euroko dirulaguntza 
jasoko du udalak La Caixa Fundazioaren eskutik

Urtarrilaren 15ean Covid- 
19aren kontrako txertoa ai-
legatu zen herriko osasun 
etxerat. Dena den, aitzinetik 
urdazubiar batek txertoa har-
tua zuen: Gainekolako Miguel 
Migeltorenak. Baztango zahar 
etxean txertatu zuten lehe-
netariko pertsona izan zen.

Covid-19aren txertoa 
ailegatu da herriko 
osasun etxera

Urtarrilaren 14an Frantziak 
hainbat muga itxi zituen. Ire-
kita utzitako mugen artean 
Dantxarineko muga dago. 
Beraz, Iparralderat pasa behar 
duenak ate hau irekia izanen 
du. Halere, jendarmeen kon-
trolen ondorioz batzuetan 
auto-ilarak sortzen dira.

Dantxarineko mugak 
kontrolak kontrol 
irekita segitzen du

Elurraz gozatzeko mendira joan behar
Inguruko herri anitzetara bezala, Urdazubirat ere ailegatu zen 
elurra urtarrilaren 9an. Arratsaldeko laurak aldean elurra hasi 
zuen eta gelditzea kosta bazitzaion ere, igande goizean hainbat 
leku xuriturik agertu ziren. Halere, elurraz gozatzeko eta elu-
rrarekin jolasteko herritarrek mendi alderat jo behar izan zuten. 

OIHANE ETXEBERRIA

Gisa honetako tresnak jarriko dituzte.
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ZUGARRAMURDI

MARIFA ETA KORO
Urtarrilaren 14az geroztik tra-
bak jarri dazkigute Hegoalde-
tik Iparraldera eta alderantziz 
mugitzeko, Frantziako Gober-
nuak muga egiten duten pa-
sabide batzuk hetsi dituelako.

Guri zuzen kaltetzen gaituz-
tenak Gaineko-benta eta Li-
zuniaga ixteak dira. Ondorioz 
eta protesta gisa, elkarretara-
tze bat egin zen urtarrilaren 
16ean Gaineko bentan. Ehun 
bat lagun elkartu ziren, eta 
Sara eta Zugarramurdiko uda-
letatik informazioa eman zu-
ten. Bertso bat ere bota zuten, 
eta bukaerako txaloen artean, 

ondoko belategiko asto batek 
irrintzinaka bere elkartasuna 
ere erakutsi zuen.
Hainbertze mugarekin 
aspertuak gara
Hoiek  salatzeko 
gaur dugu parada
Ez dute bereiziko 
Nafarroa eta Sara
Gure batze gogoa 
mugagabea da.

Harritzekoa dena, ixtearen 
arrazoia da: terrorismoagatik 
omen delako. Ibardin eta Dan-
txarinea irekiak daudela iku-
sirik, bistan da terroristek 
Ricard-a erosteko arazorik ez 
dutela izanen...

Muga hestearen 
kontrako protesta 
Gaineko bentan
Urtarrilaren 16an egin zen elkarretaratzean ehun bat lagun 
elkartu ziren, Zugarramurdi, Urdazubi, Sara eta Berakoak

Zugarramurdi, Urdazubi, Sara eta Berako jendea elkarretaratzean. MARIFA ETA KORO

Ohi baino arazo gehiago sortu du elurrak

Elur-larrialdiak eragin ttikia izan du herrian. Usaian ez du elur 
aunitzik botatzen. Hala ere, itzalean dauden bazterretan, 
elurrak gehiago iraun du, eta hormak ere arazoak sortu ditu. 
Horietako bat  Etxartea auzoan izan da, harat doan pistan, 
urtarrilaren 11ko goizean bi kotxe bidetik atera baitziren. 

MARIFA ETA KORO
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SARA

TTIPI TTAPA
Pirinio Atlantikoetako Prefek-
turaren hitetan «terrorismoa-
ren aurkako borroka indar-
tzeko» urtarrilaren 14az ge-
roztik Hego eta Ipar Euskal 
Herriaren arteko zortzi pasa-
bide hetsi dituzte. Lerro hauek 
idazterkoan, oraindik ez dute 
zehaztu noiz arte iraunen duen 
neurri honek. 

Zehazki, hauek dira hetsi 
dituzten mugako bideak: Hen-
daia eta Hondarribia lotzen 
dituen itsasoko nabeta; Hen-
daiako merkantzia zubia; Li-
zuniagako, Lizarietako, Izpe-
giko eta Iturzaetako lepoak; 

Berruet bentako pasabidea 
eta Aldudeko ibarrekoa.

Gainerako pasabideak irekiak 
daude. Hala, ibilgailuak eta 
oinezkoak eremu hauetatik 
pasatzera gomitatu ditu pre-
fekturak: Hendaia eta Irun 
arteko Santiago zubia; Pausu-
ko zubia eta Biriatuko muga; 
Ibardineko lepoa; Dantxarinea 
muga eta Arnegi.

Etxeratze agindua
Covid-19aren hedapena kon-
trolatzeko etxeratze agindua 
18:00etara aitzindu zuten ur-
tarrilaren 16an eta, guttienez, 
bi astez egonen da indarrean.

Lizuniaga, Lizarrieta 
eta Berruet bentako 
pasabideak hetsiak
Urtarrilaren 14tik aitzinera Lizuniagako eta Lizarietako lepoak 
eta Berruet bentako pasabidea hetsi dituzte

Lizuniagako bidea hetsi dute. FRANCK DOLOSOR

Aritza Villaluenga, Euskal He-
rriko Unibertsitateko Histo-
riaurreko irakasle laguntzaileak 
ikerketa zientifikoen esparruan 
azterketa arkeologiko bat egi-
teko proposamena luzatu zion 
Herri Kontseiluari eta honek 
abenduaren 21ean eginiko 
bilkuran bere onespena eman 

ziola plazaratu du. Jose Miguel 
de Barandiaran izan zen Fahar-
diko Harria bisitatu zuen lehen 
ikerlaria, 1942an. Ondotik 
eginiko indusketetan ondare 
litikoak eta brontzezko aizko-
ra aurkitu baziren ere, inoiz 
ez da indusketa arkeologiko 
arauturik egin.

Aritza Villaluengak Fahardiko Harrian 
azterketa arkeologikoa eginen du

Berriro ere zelaian dira Izarrak

Hamar hilabeteko geldialdiaren ondotik, Izarra errugbi taldeak 
urtarrilaren 9an jokatu eta irabazi zuen Irungo Txingudi errugbi 
taldearen kontra (21-5). Hurrengo partida urtarrilaren 16an 
Donostiako Bera Beraren kontra jokatu zuen eta berriz ere 
garaile suertatu ziren saratarrak (20-41).

GANEX

Larrun Ttiki haur bilguneak 
otsailaren 8tik 19ra zerbitzua 
eskainiko du. Hiru eta hama-
bi urte arteko 48 haurrentzat 
edukiera du. Hortaz, izen-ema-
teak lehenbailehen egitea 
komeni da. 

Ordutegia
Haur bilgunea 07:30etik 
18:30era irekia dago, eta egu-
neko jarduerak 09:00etatik 
17:00etara izaten dira. Egune-
roko egitaraua aitzinera era-
mateko, bilguneko arduradu-
nek ordutegia errespetatzea 
eskatu dute.

Prezioak
Herriko bizilagunentzat zer-
bitzu honen  eguneko prezioa 
11,50 eurokoa da. Herritarrak 
ez direnentzat, berriz, pre-
zioa13,50 eurokoa da. Prezioak 
bere gain hartzen du eguneko 
otorduaren edo ogitartekoaren 
gastua.

Ez etortzea
Haurrak joan ezin badu, 
09:30ak aitzin zentrora abisa-
tu behar da. Huts egitea me-
diku-egiaztagiriarekin frogatu 
behar da, bertzela, eguneko 
prezioa ordaindu beharko da.

Larrun Ttiki haur bilgunea otsailaren 8tik 
otsailaren 19ra irekia izanen da
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JEAN-LOUIS BESSONART
Badira jadanik bortz aste pasa 
(joan den urteko abenduaren 
13tik), Jean Marc Dupont sen-
pertar arraunlariak bere aben-
tura abiatua zuenetik, eta 
orainokoan bidearen laurde-
na egina luke Martinika ugar-
tera ailegatu aitzin (4000 ki-
lometro eskas). Lehen asteak 
biziki zailak ukan ditu, bere-
ziki haize eta itsas korrontea 
kontra izanik arraunekin egin 
lan guzia deuseztatua dela-
koan. Adibidez, bizpahirutan 
egin ditu itzuli handi batzuk 
berriz hastapeneko puntura 

heltzeko. Egun anitz galdu 
ditu eta pixka bat nahigabetua 
egon bada ere, berriz gaindia 
hartua luke eta, iduriz, haizeak 
ere zentzu onera pusatzen du 
orain. 

Ikusten duzuen bezala de-
netarik jasaten ari da herriko 
itsas- gizona, ekaitzak azkar 
jotzen duelarik sartzen da ba-
bes-kabinaren barnera eta 
itxoiten du itsasoa jabal dadin. 
Gauza bat argiarazten du bere 
ontzi liburuan, kuraiez beterik 
dagoela eta ez duela etsiko 
bururaino ailegatu aitzin. 

Aupa Jean Marc! Jean Marc Dupont babes-kabinaren barrenean. UTZITAKOA

Jean Marc Duponten 
itsas-abentura 
Atlantikoan barrena
Abenduaren 13an abiatu zen herriko arraunlaria eta bidearen 
laurdena, 4.000 kilometro eskas egina behar luke

SENPERE

Aurtengo egoera sanitarioa 
ikusiz, anitz herriko kontseiluk 
egin duten bezala Senperen 
ere prentsa gomitatua izan da 
agiantzen helarazteko irakur-
leei. Ororen gainetik, auzape-
zak bi hizkuntzetan desiratu 
du, urgentzia delakoan, osa-
garri on, elkartasuna eta la-

saitasuna, hitz hauekin gogo-
ratu ditu komerzio, lantegi, 
kultur eta kirol munduek zer 
egoera mingarria jasaten du-
ten. Jadanik herriko kazetan 
agertzen diren puntu anitz 
azaldu ditu, baina gaur egun 
zalantzan dira hainbat proiek-
tu, tunelaren itzaletik argira 

ateratzekoan, emeki-emeki 
gauzatuko direnak. Halere bi 
egitasmo nahi lituzkete lehen-
bailehen martxan ezarri, kar-
tieretako kontseiluak baita 
neurtu elkarte eta egituren 
beharrak hautetsi, herriko 
langile eta herritarren par-
tehartzearekin. 

Osasun egoeraren karietara agiantzak prentsaren bidez eman 
ditu ezagutzera herriko kontseiluak

Alkatea eta axuantak agiantzen berri ematerakoan. JL BESSONART

Uda garairako 
langileak xerkatzen 
ditu Senpereko 
Herriko kontseiluak

TTIPI-TTAPA
Udako sasoinari buruz, urte-
ro bezala, herriko kontseiluak 
18 urtez goitiko gazteak kon-
tratatu nahi ditu, hainbat zer-
bitzutan aritzeko, hala nola 
,aisialdia zentroan, lakuaren 
garbitze-lanetan, pedaloak, 
auto aparkatzeetan, berdegu-
netan eta abar… 

Baldintzetan, 18 urte beteak 
izatea da ekainaren 25a aitzin, 
lan galderaren dosierra herri-
ko etxean eskuratzen ahal da 
edo  accueil@senpere64.fr  hel-
bide elektronikoan xehetasun 
guziak bila daitezke. Matxoa-
ren 1a galderen azken epea 
da, beraz erne ibili.

Herriko hainbat gazterentzat 
lanerako sarbidea izaten dira 
udako lanbide hauek.
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TTIPI-TTAPA
Nafarroako bigarren mailako 
aizkora txapelketaren finala 
jokatu zuten urtarrilaren 17an 
Lekunberrin. Bi kanaerdiko, 
60 ontzako bertze bi enbor eta 
oinbiko bat moztu behar zuten 
eta lana burutzen lehena Julen 
Olano leitzarra izan zen (17:24). 
Aresoko Asier Pellejero izan 
zen bigarren (18:57) eta biek 
lortu dute lehen mailara igo-
tzea. Beintza-Labaiengo Jesus 
Etxeberriak osatu zuen podioa 
(20:54) eta Beintza-Labaiengo 
Jon Telletxea laugarren izan 
zen (21:50).

Etxekonanea 3. mailara
Txapela ez ezik, jaitsiera ere 
jokoan zen Lekunberrin. Izan 
ere, bigarren mailako aizkora 
txapelketako kanporaketan, 
Patxi Mindegia zubietarrak 
ezin izan zuen parte hartu 
lesio baten ondorioz. Kanpo-
raketa hartan Beintza-Labaien-
go Jacinto Etxekonanea azken 
aitzineko sailkatu zen. Maila 
mantentzeko asmoarekin jai-
tsiera kanporaketa jokatzeko 
eskatu zuen Mindegiaren aur-

ka. Kanporaketa hori ere il-
beltzaren 17an jokatu zuten 
Lekunberrin. Bina kanaerdiko 
eta 60 ontzako bat moztu behar 
izan zituzten eta Mindegia 
erraz nagusitu zen (10:18). 
Etxekonaneak 13 minutu eta 
5 segundo behar izan zituen 
eta maila galdu du.

Nafarroako arpana txapelketa 
mistoa Ultzamara
Lekunberriko saioa borobil-
tzeko Nafarroako arpana txa-
pelketa mistoa jokatu zuten 
eta Ultzamako Ainhoa Iraizoz 
eta Josetxo Barberena nagu-
situ ziren. Etzanda jarritako 
45 ontzako enborrari hamar 
epai emateko 5 minutu eta 38 
segundo aski izan zituzten. 
Daniel Saldias arraioztarra, 
Irene Biurrurekin bikote eginez 
bigarren izan zen (6:48) eta 
Olatz Altunak eta Josu Elizal-
dek osatu zuten podioa. Es-
kualdeko bertze ordezkariei 
dagokienez, Lekarozko Sela 
Goñi eta Jesus Goñi bosgarren 
izan ziren (7:30) eta Sunbilla-
ko Unai Bertiz eta Esti Gas-
tearena bederatzigarren (8:52).

Julen Olano leitzarra 
bigarren mailako 
txapeldun aizkoran
Asier Pellejero aresoarrarekin batera Nafarroako lehen 
mailara igoko da

Nafarroako bigarren mailako aizkora txapelketako podioa. UTZITAKO ARGAZKIA

Nafarroako arpana txapelketa mistoko podioa. Ezkerrean, Dani Saldias. UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Urtarrilaren 17an abiatu zen 
Doneztebeko Erreka elkarteak 
hemeretzigarren urtez anto-
latutako eskuz binakako pilo-
ta txapelketa. Covid-19aren 
eraginez, Nafarroako pilotariak 
bakarrik ari dira eta, ondorioz, 
pilotari guttiago ari dira. Ben-
jaminak Legasan, alebinak eta 

infantilak Lesakan eta kadete 
eta jubenilak Donezteben ari-
tu ziren lehen jardunaldi ho-
netan. Kategoria ttikienetako 
finalaurrekoak igande honetan, 
ilbeltzaren 31n jokatuko di-
tuzte.

Urtarrilaren 19an eta 20an, 
elite mailako pilotarien txan-
da izan zen eta lehen kanpo-

raketa jokatu zuten Legasan 
eta Doneztebeko Ezkurra pi-
lotalekuan. Jardunaldi horre-
tako irabazleek finalaurrekoak 
jokatuko dituzte otsailaren 
3an pilotaleku berean.

Senior mailako pilotariek 
urtarrilaren 27an jokatzekoa 
zuten lehen jardunaldia eta 
hauek ere otsailaren 3an iza-
nen dituzte finalaurrekoak.

Kategoria guztietako finalak 
otsailaren 20an jokatuko di-
tuzte Donezteben.

Malerrekako eskuz binakako XIX. pilota 
txapelketaren finalak otsailaren 20an

ARPANA MISTOA
EMAITZAK

1. IRAIZOZ-BARBERENA 5.38
2. BIURRUN- Dani SALDIAS 6.48
3. ALTUNA-ELIZALDE 7.23
4. RODRIGUEZ-HUARTE 7.26
5. Sela GOÑI-Jesus GOÑI 7.30
6. IZURA-GIL 7.45
7. GOÑI-AIZKORBE 8.36
8. OLANO-GARAIKOETXEA 8.50
9.  Esti GASTEARENA-Unai BERTIZ 8.52
10. GANUZA-GOLDARAZENA 9.23
11. TANCO-KAÑAMARES 10.04
12. OTXOA-OTEIZA 10.09

Pilotari nafarrak bakarrik ari dira.

2. MAILAKO AIZKORA
2020KO FINALA

1. Julen OLANO (Leitza) 17.24
2. Asier PELLEJERO (Areso) 18.57
3. Jesus ETXEBERRIA (Labaien) 20.54
4.Jon TELLETXEA (B-Labaien) 21.50
Olano eta Pellejero mailaz igoko dira 
eta lehen mailan ariko dira

JAITSIERA KANPORAKETA
1. Patxi MINDEGIA (Zubieta) 10.18
2. Jacinto ETXEKONANEA 13.05
Beintza-Labaiengo Etxekonaneak 
maila galduko du
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TTIPI-TTAPA
Bi modalitatetako Euskal He-
rriko txapelketak jokatu zituz-
ten urtarrilaren 16an Abadiñon 
(Bizkaia). Eskualdeko kirolarien 
parte-hartzea bikaina izan zen 
eta lehendik Nafarroakoa hi-
rutan irabazia zuen Unai Ian-
tzi aniztarrak lehen aldiz Eus-
kal Herriko txapela jantzi zuen 
lokotx-biltzen, marka bikai-
narekin (6:02). Aniztarraren 
marka onena izan da, aitzine-
tik zuena zazpi segundotan 
hobetuz eta 2004. urtean Fer-
nando Etxegarai beratarrak 
egin zuen errekorretik bortz 
segundo eskasera. Gehiago 
oraindik, Iantzik historiako 
hirugarren denbora onena 
egin du, 2012an Eneko Gar-
mendia gipuzkoarrak egin 
zuenatik 8 zentesimara. Mai-
ka Ariztegi iturendarra txapel-
dunorde izan zen lokotx-bil-
tzen eta laugarren ingude 
altxatzen eta Josetxo Urrutia 
leitzarra hirugarren izan zen 
ingude altxatzen, txapeldunak 
eta bigarrenak baino altxaldi 
bat guttiagorekin.

Lehenik, emakumezkoen 
lokotx-biltze txapelketa joka-
tu zen. Ultzamako Ainhoa 
Iraizoz nagusitu zen, bigarren 
izan zen Maika Ariztegi itu-
rendarra eta hirugarren Ara-
bako Zuriñe Frutos . 

Ondotik, gizonezkoen lo-
kotx-biltze txapelketan Unai 
Iantzik lortu zuen txapela, 
marka bikainarekin (6.02). 
Bertze nafarrak, Aitor Blancok, 
lortu zuen bigarren postua eta 
Aritz Martin bizkaitarrak osa-
tu zuen podioa.

Ingude txapelketak
Gero, emakumeen ingude-ja-
sotze txapelketa jokatu zuten, 
10 kiloko ingudearekin, mi-
nutu eta erdian ahalik eta 
jasoaldi gehien egitera. Hiru 
bizkaitarrek osatu zuten po-
dioa. Txapeldun, Karmele 
Gisasola izan zen (97 jasoaldi), 
bigarren Valentina Rancel (91 
jasoaldi) eta hirugarren Nerea 
Egurrola (90 jasoaldi). Podio-
tik jasoaldi bakarrera gelditu 
zen Maika Ariztegi iturendarra 
(89 jasoaldi). 

Azkenik, gizonezkoak aritu 
ziren 18 kiloko ingudearekin. 
Gipuzkoako Gorka Etxeberriak 
eta Iosu Marturet nafarrak 
87na jasoaldi egin zituzten 
minutu eta erdian, baina gi-
puzkoarra pisuz arinagoa iza-
nik, beretzat izan zen txapela. 
Josetxo Urrutia leitzarra bie-
tatik jasoaldi bakarrera geldi-
tu zen (86 jasoaldi) podioko 
hirugarren koxkan. 

Unai Iantzi aniztarra Euskal Herriko lokotx-biltze txapeldun lehen aldiz. UTZITAKOA

Euskal Herriko 
lokotx-biltze txapela 
jantzi du Unai Iantzik
Nafarroakoa hiru aldiz irabazi ondotik, lehen aldiz lortu du 
Euskal Herrikoa, bere markarik onena eginez (6:02)

Maika bigarren lokotx-biltzen.

Bortzirietako eskuz 
banakako pilota 
txapelketa azkarra 
jokatu dute

TTIPI-TTAPA
Abenduaren 28an hasita, lau 
egunez Bortzirietako banaka-
ko pilota txapelketa azkarra 
jokatu zuten Beran, eta urte-
zahar egunean, zazpi katego-
riatan banatuta  jokatu zituz-
ten finalak.

59 neska-mutikok hartu zu-
ten parte 2020ko azken astean 
Berako Eztegara pilotalekuan 
jokatu zuten pilota txapelketan. 
Osasun egoera tarteko, publi-
korik gabe eta pilotari bakoi-
tzarekin laguntzaile bat sar-
tuta jokatu zituzten partidak. 
Finalak, berriz, abenduaren 
31n egin zituzten.
Ttikien kategorian, Beñat Goñi 
(Bera) eta Amets Madariaga 
(Arantza) aritu ziren finalean 
eta beratarra nagusitu zen.
Umeen B mailan, berriz, Aner 
Mariezkurrenak (Arantza) eta 
Ibai Criadok (Lesaka) jokatu 
zuten finala eta txapela aranz-
tarrak jantzi zuen.
Umeen A mailako txapela ere 
Arantzara joan zen. Ander 
Etxegarai (Arantza) eta Urko 
Telletxea (Igantzi) aritu ziren 
nor baino nor gehiago, eta 
Etxegarai gailendu zen.
Kimuetan, Markel Irazokiren 
(Etxalar) eta Kemen Telletxea-
ren (Igantzi) arteko finala izan 
zen, eta Irazokik irabazi zuen.
Haurretan, alde batetik, nes-
kak eta bertzetik, mutilak ari-
tu ziren. Nesketan Amaiur 
Martinezek (Lesaka) eta Kattin 
Madariagak (Arantza) jokatu 
zuten finala eta lesakarrak 
lortu zuen garaipena. Mutile-
tan, bertzalde, Eukeni Etxe-
nike (Igantzi) eta Unax Bereau 
(Lesaka) aritu ziren finalean, 
eta Bereaurentzat izan zen 
txapela.
Kadeteen mailako finalean, 
azkenik, Oier Orbegozo eta 
Beñat Etxabide lesakarren 
arteko lehia izan zen. Orbe-
gozo nagusitu zen.

EH LOKOTX-BILTZEA
GIZONEZKOAK

1. Unai IANTZI (Aniz) 6.02
2. Aitor BLANCO (Nafarroa) 6.14
3. Aritz MARTIN (Bizkaia) 6.22
4. Patrick SAITUA (Bizkaia) 6.45
5. Xabier VEGAS (Araba) 6.46
6. Mattin JAUREGI (Gipuzkoa) 7.03
7. Jon VEGAS (Araba) 7.14
8. Uxer MOZO (Gipuzkoa) 7.34

EMAKUMEZKOAK
1. Ainhoa IRAIZOZ (Ultzama) 7.32
2. Maika ARIZTEGI (Ituren) 7.56
3. Zuriñe FRUTOS (Araba) 8.13

EH INGUDE ALTXATZEA
GIZONEZKOAK

1. Gorka ETXEBERRIA (Gipuzkoa) 87
2. Iosu MARTURET (Nafarroa) 87
3. Josetxo URRUTIA (Leitza) 86 
4. Igotz ARDEO (Bizkaia) 80
5. Unai GOITIA (Gipuzkoa) 78
6. Unai ARDEO (Bizkaia) 77
7. Jon Ander MALAINA (Bizkaia) 77
8. Pablo ALVAREZ (Bizkaia) 67

EMAKUMEZKOAK
1. Karmele GISASOLA (Bizkaia) 97
2. Valentina RANCEL (Bizkaia) 91
3. Nerea EGURROLA (Bizkaia) 90
4. Maika ARIZTEGI (Ituren) 89
5. Garazi ARRUTI (Bizkaia) 85
6. Esti CIDAD (Araba) 80
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SOLASALDIAK

ELIZONDO
'Aniz, 11 etxe, 11 labe, 
22 zetabe, bat bertzearen 
behartu gabe' aurkezpena
Arizkunenean, ilbeltzaren 29an, 
19:00etan. Gonbidapenak: 
18:30etik aitzinerat. 

'Sugarren mende' liburu 
aurkezpena
Asisko Urmeneta eta Helena 
Xurio egileak hizlari.
Arizkunenean, otsailaren 5ean, 
19:00etan. Gonbidapenak:  
18:30etik aitzinerat. 

'Xertoa zu zerorre zara' 
Arturo Vinuesa medikuaren 
eskutik.
Arizkunenean, otsailaren 12an, 
18:00etan. 

'Oinarri zientifikoak 
biomedizinan' 
Biologia molekularrean doktorea 
den Asier Galan hizlari.
Arizkunenean, otsailaren 19an, 
18:00etan. 

LEITZA
Hileta zibilak hitzaldia 
Iñaki Olaizola Eizagirreren 
eskutik. 
Herri Aretoan, otsailaren 4an, 
18:30ean.

ARANTZA
'Sugarren mende' liburu 
aurkezpena
Asisko Urmeneta eta Helena 
Xurio egileen eskutik.
Eskolan, otsailaren 6an, 
18:00etan. 

ERAKUSKETAK

ELIZONDO
Klaustrofilia erakusketa
Xehetasunak: www.centrohuarte.
es webgunean. 
Arizkunenean, otsailaren 14ra 
arte, astelehenetik larunbatera.

LEITZA
Doluari buruzko erakusketa 
Miren Fagoagaren eskutik. 
Herri Aretoan, otsailaren 1etik 
7ra, 18:30etik 20:00etara.

IKASTAROAK

DONEZTEBE
Ekimen antolakuntza 
ikastaroa
Nafar Lansarek antolatuta.
Otsailaren 11ra arte. Argibideak: 
848 42 18 01 telefonoan. 

ELIZONDO
Kantu herrikoiak 
Kalakan taldeko Thierry 
Biscaryren eskutik. 
Arizkunenean, martxoaren 17ra 
arte, asteazkenetan, 18:30etik 
20:30era.

Musikoterapia ikastaroa
Haizea Loira gidari. 
Arizkunenea kultur etxean, 
martxoaren 12ra arte 
ortziralero, 10:00etatik 11:30era 
bitarte.

ARIZKUN
Kirikoketa eta txalaparta 
ikastaroak
Gamioxarrean, astearte eta 
ortzegunetan 16:00etatik goiti. 

Iraupena: 12 ordu. Informazio 
gehiago: 676 20 44 30.

BAZTAN
Mutildantza erakusleendako 
ikastaroa
Ortziraleetan 19:00etan eta 
larunbatetan 11:00etan. 
Iraupena: 20 ordu. Informazio 
gehiago: 676 20 44 30.

Mutildantza ikastaroa
Ortzegunetan, 19:00etan. 
Informazio gehiago: 676 20 44 
30. 

IKUSKIZUNAK

LESAKA
'Iluntzen' antzezlana
Mairu antzerki taldea.
Harriondoan, ilbeltzaren 30ean, 
18:00etan. Sarrerak 5 eurotan 
salgai.

ELIZONDO
Gandeia kontzertua
Arizkunenean, ilbeltzaren 31n, 
19:00etan.

'Niretik' bertso saioa
Andoni Egaña bertsolaria, Jon 
Ostolaza soinujolearen laguntzaz.
Arizkunenean, otsailaren 7an, 
19:00etan. 

LEITZA
'Bideak' aurkezpena eta 
proiekzioa
Aritz Ganboa Arruazuko 
artzainarekin. 
Herri Aretoan, ilbeltzaren 30ean, 
19:00etan. Sarrerak Astiz eta 
Maimur liburu-dendetan 5 
eurotan.  

'Haizearen egia' 
Saharako egoerari buruzko mahai 
ingurua eta dokumentala.
Herri Aretoan, otsailaren 13an, 
18:00etan. Sarrerak otsailaren 
6an Astiz eta Maimur liburu-
dendetan 5 eurotan.  

ARTXIBOKOA

ELIZONDO Gandeia taldearen emanaldia
Musika eta dantza uztartzen dituen ikuskizuna.
Arizkunenea kultur etxean, ilbeltzaren 31n, 19:00etan. 

URTARRILAK 28 - OTSAILAK 11
INFORMAZIOA BIDALTZEKO: Tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus
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AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA

Leitzarra da sortzez eta biho-
tzez Edurne Jauregi (Leitza, 
1992), baina Anoeta du bizi-
toki. Hanka bat Nafarroan eta 
bestea Gipuzkoan duela, harat- 
honatean ibiltzen da egunero-
koan: «Nafarroan egiten dut 
lan, inklusio laguntzarako tek-
nikaria naiz eta behar anitzak 
dituzten haur nahiz nerabeekin 
aritzen naiz. Arratsaldetan, nire 
bizitoki inguruko hainbat nera-
beri errefortzu saioak ematen 
dizkiet». Astegunetan, lanetik 
kanpoko denbora librea egu-
neroko paseotxoa egiteko eta 
ikasteko baliatzen du. Aste-
buruetan, berriz, «aisialdiaz 
gozatu eta sukaldean saltsan» 
aritzen da.

Sormena, gozamena
Sortzea «txiki-txikitatik» gus-
tuko izan du Jauregik. Eskuak 
eta burua landuz, bere baitatik 
ateratako bitxi eder andana 
gordetzen ditu: «eskulanak, 
marrazkiak, poesiak, ber-
tsoak...». Normalean beraren-
tzako gordetzen ditu lanak, 
baina bada kanporatu duenik 
ere: «noiz edo noiz idatzizko 
bertso lehiaketa edo mikro-ipuin 

lehiaketaren batean parte har-
tu dudan arren, zentzu horre-
tan ez naiz kanpora begirako 
pertsona bat». Bestela izaten 
da sukaldeko sormen lanekin, 
errezeta osasuntsuak egin eta 
jendeari probatzeko ematea 
«asko» gustatzen baitzaio. 

Etxetik plazara
Pixkanaka, ordea, lanak aza-
leratzen hasi da eta harrera 
bikaina izan du: «2020an kon-
finamenduari lotutako hainbat 
ekimenetan parte hartu nuen, 
hala nola, Amazabal institutu-
ko emozioei buruzko argazki 
lanketan». Etxean egon beha-
rrak bultzatu zuen Itzaire haur 
eskolako logoa berritzeko 
egindako lehiaketara leitzar 
sortzailea: «birusa dela-eta 10 
egunez gelan egon behar nue-
la esan zidan medikuak». Den-
bora-pasa, Leitzako Udalaren 
web orrialdean berriak irakur-
tzen sartu zen batean ikusi 
zuen deialdia: «ostirala zen eta 
astelehena zen lanak aurkez-
teko azken eguna». Etxean 
egon beharrak eragindako 
«amorrua» alde batera utzi, 
jarrera aldatu eta parte hartzea 

erabaki zuen unean hasi zen 
ideiak garatzen eta garatuta-
koari forma ematen: «astebu-
ru osoan nire amorruaz oroitu 
ere ez nintzen egin, emozioen 
lanketa ikaragarria izan zen». 
Ilusio handiz egin zuen, eta 
ilusioz hartu zuten herritarrek 
irudia. Izan ere, bere lana izan 
zen 300 parte-hartzaileren 
artean aukeratua: «ez nuen 
halakorik espero, eskerrik asko 
nire lagun Carmen eta Aloña-
ri emandako laguntza eta ahol-
kuengatik eta Leitzako herria-
ri aukera emateagatik. Niretzat 
ohore handia da haur eskolak 
nik egindako logoa izatea eta 
kosta egiten zait emaitza han 
eta hemen ikusiko dudala 
sinestea». 

Gaztain batean   
haur eskolaren izaera
Gaztaina aukeratu zuen haur 
eskolaren izaerarekin bat egi-
nen duen iruditzat Jauregik: 
«Leitzan ugaria den naturak 
emandako fruitua izateaz gain, 
haurtzaroan pertsona askoren 
bizitzetan ageri den elementua 
delako: amonaren sutondoan, 
familia osoa gaztainak biltzera 
joaten gineneko egun-pasetan, 
Eguberrietan ('Hator hator' 
kantan erraterako) duten pre-
sentzia...». Ez da gaztain arrun-
ta logoan bildu duena, «komu-
nitate anitza da gurea eta 
gaztainean irudikatutako pieza 
inperfektu horiekin taldea adie-
razi nahi izan dut, puzzle bat 
osatuz». Erdigunean atea jarriz, 
«haurra protagonista» egin nahi 
izan du eta erantsi dizkion hiru 
ileekin «haurren adin-tarteari» 
egin nahi izan dio keinu.  

 
Jendaurrera salto 
Talde bakoitzak bere kolorea 
du eta kolore bakoitzak bere 

esanahia sortzailearen lanean: 
«urdinak egonkortasuna, aska-
tasuna eta gardentasuna adie-
razten ditu; berdeak natura eta 
oinarri sendo gisa jarri dut; 
horiak Itzaire haur eskolan 
itzartzen den eguzkia; laranjak 
sua eta giro epela; gorriak 
maitasuna; moreak magia, 
indarra eta berdintasuna; eta 
zuria haur bakoitzaren sorme-
na islatzeko orri txuria». Kolo-
reek banaka duten esanahia-
ri elkartzean hartzen duena 
gehitu nahi izan dio: «denak 
bateratuta maskara koloretsu 
bat osatzen dute, hau da, ongi 
pasatzeko une asko».

«Gaztaina maskorretik ate-
ratzen den bezalaxe, gu ere 
gure txikitasunean autonomia 
geureganatzen joaten gara, 
eta horretarako ezinbestekoa 
da Itzaire» Jauregiren ustez. 
Hortaz, egiten duen ekarpena 
azpimarratzekoa da: «herriaren 
hazkuntzan eta gizartearen 
heziketan elkarlanean jarrai-
tzeko baliabide ederra da». 

Herri «aberatsa»
Horrek guztiak eta gehiagok 
egiten dute Leitza: «Leitzak 
natura du, naturan murgildua 
dago-eta. Leitzak festa du, 
fanfarroiak izanen ez gara ba! 
Leitzak onddoak, gaztainak 
eta mendiak ditu, gipuzkoarrak 
etorriko ez dira ba! Leitzak 
kultura eta historia du, bisita-
riak izanen ez ditugu ba! Leitzak 
kirolariak eta kirolzaleak ditu, 
aberatsak izanen ez gara ba! 
Leitzak baserri eta ekoizleak 
ditu, bertakoa sustatuko ez 
dugu ba! Eta, Leitzak haurrak 
eta gazteria ditu, beraz, etor-
kizuna ez da faltako!». 

Herrian dutena estimatzen 
du leitzarrak: «zerbait falta al 
du Leitzak?» dio irri artean. 
Txoko guztietan, bezala, bada 
zer hobetua eta gaztea den 
aldetik, «alokairurako aukera 
gehiago edo garraio publiko 
aberatsagoa» eskatuko lituzke, 
Leitzara itzultzeko edo joan- 
etorriak arintzeko gogoa 
baduen seinale. 

«Herriaren hazkuntzan eta 
gizartearen heziketan 
jarraitzeko dago Itzaire»
EDURNE JAUREGI URKIOLA LEITZARRA

Nire aukera

«EMOZIOAK 
LANTZEKO AUKERA 
EMAN DIT LOGOA 
SORTZEAK»
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ETXEBIZITZAK
SALGAI
BERA. Herriko Etxeko Plazan etxea 
salgai. ☎616 24 35 30.
LESAKA. Bittiriko plazan pisu ederra 
salgai. ☎687 33 00 17.
BERA. Kanttonberri karrikan, 6. 
zenbakian, pisua salgai. Sukaldea, 
egongela, bainugela, 3 logela eta bi 
balkoi ditu. ☎610 77 54 48.

EROSI
Borda bat erosi nahi dute, berdin 
da non eta zein egoeratan dagoen. 
☎693 69 49 76.
LEITZA. Herrigunean etxebizitza bat 
erosi nahi dute, lur eremuarekin. 
☎615 70 47 28.

ERRENTAN EMATEKO
LESAKA. Pertsona batentzako lo-
gela bat errentan emateko. Erretzai-
lea ez dena. ☎678 85 50 56.
BERA. Legia karrikan 100 m2ko 
pisua errentan emateko, igogailua-
rekin eta mobleztatua. ☎653 02 13 
20 / 685 76 44 00.
ELIZONDO. Lanbide eskolatik 100 
metrotara etxebizitza errentan ema-
teko. Altzariz hornitua eta eraberri-
tua. Bi logela, gela, sukaldea eta 
bainugela. Gela guztiak kanpoalde-
ra begira. Balkoi bat. Prezioa 520 
eurokoa da, ez ordaintzeagatiko 
asegurua barne. WhatsAppez eran-
tzuten dugu. ☎644 42 53 36.

ERRENTAN HARTZEKO
MALERREKA, BAZTAN edo BOR-
TZIRIETAN bikote gazte batek pisu 
bat errentan hartu nahi du, zakur 
batekin. ☎638 91 46 94.

GARAJEAK/LOKALAK
SALGAI
BERA. 150 m2ko pabiloia salgai. 
130.000 eurotan. ☎648 26 56 63.

ZERBITZUAK
ZURGIN-LANAK

ZERBITZUAK
DENETARIK
Ingeniari tekniko batek jarduera 
sailkatuak, proiektuak eta ikerketak 
egiten ditu. 688 60 99 05 / joxebe1@
gmail.com.

LANA
ESKARIAK
Tornuekin aritutako eta soldaduraren 
inguruko jakintza duen 39 urteko 
gizonezkoa lan bila. ☎601 00 43 
06.
GOIZUETA inguruan emakumea lan 
bila. Orduka ariko litzateke. Adine-
koekin eta etxeak garbitzen espe-
rientzia duena. ☎646 93 64 92.
Baztanera bizitzea etorri den neska 
euskalduna edozein arlotan lan egi-
teko prest: garbitzaile, zerbitzari, 
zaintzaile, kutxazain, saltzaile... 
Esperientziaduna dendari, garbitzai-
le eta ume-zain. ☎646 50 18 07.
IRUN eta INGURUAN sortzez nika-
raguarra den emakumezkoa lan bila, 
adinekoak eta haurrak zaintzeko 
edota etxeak garbitzen aritzeko. 
Externa eta interna gisa lan egiteko 

prest. Erreferentziekin. ☎677 24 93 
27.
Eskualdean adineko jendea zaintzen 
aritzeko lan bila. ☎632 56 00 52.

ANIMALIAK
OPARITZEKO 

Bi hilabete dituzten ardi txakurku-
meak oparitzeko. Arrak. ☎620 13 
57 21.

SALGAI
10 ardi mutur-gorri salgai, ernari 
edo bildotsarekin. ☎607 89 09 66.

GOIZUETA. Betizuak salgai, oso go-
gorrak. ☎655 70 60 73.

DENETARIK
SALEROSKETAK

90 cm-ko bi ohatze eta armairua 
salgai. Guztia 200 eurotan. ☎673 
54 87 67.

Egurrezko hamabi aulki salgai, 
120 eurotan (bakoitza 10 eurotan). 
☎653 02 13 20 / 685 76 44 00.

Liburutegi-altzaria eta altzari 
osagarria salgai, biak gerezi egu-
rrarekin eginak. ☎696 44 34 27.
Solarium Philips salgai. Gorputz 
osokoa eta aurpegi babesarekin. 
Zutik, etzanda eta jarrita erabiltzeko. 
Tenporizadorea eta itzaltze automa-
tikoa. Mugitzeko erraza eta leku 
gutti behar da gordetzeko. ☎690 26 
57 76.
Belarra salgai, fardo ttikietan, ardi, 
behor eta behientzako. Ongi idortua. 
☎618 96 27 74.

Sukaldeko txokorako jarlekua 
(rinconera) salgai. ☎676 38 94 81.

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
Bizum bidez (744 48 43 61)

TTipi-TTapak ez du bere gain hartuko argitaratu diren iragarkien ondorioz 
sortu ahal diren operazio bidegabeen erantzukizunik

948 63 54 58 www.erran.eus

744 48 43 61 info@ttipi.eus

BEHI-AZIENDAK
Aretze gizenak: 
Idixkoak: €/kg kanal
• Extra 3,96
• 1.koa 3,84
• 2.koa 3,69

Urruxak: €/kg kanal
• Extra 4,07
• 1.koa 3,93
• 2.koa 3,79
Oharra: prezioak 180-220 kg kana-
lean pisatzen duten aretzeenak dira

Aretze ttikiak
• (15 egun ingurukoak).
Aretze mestizoak
• Urruxak 130,00
• Idixkoak 150,00
Aretze nabarrak
• Urruxak: 120,00
• Idixkoak 140,00

ZALDI-AZIENDAK
Zaldikoak: €/kg
• Sortu berriak: 4,00/4,10
• Zaldi-behorrak 1,87/2,04

ARDI-AZIENDAK
Bildotsak
• 6-8 kilokoak: 5,70/6,00
• 8-10 kilokoak: 5,10/5,60

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 47 €
Zerri gizena 1,096 €
Zerramak 0,360€ kg/bizirik

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
urtarrilaren 8tik 15era bitarteko 
prezioak)

BASERRIA
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Egongelako eta sarrerako altza-
riak salgai. Pinu mexikarraren egu-
rrarekin egindakoak. ☎676 38 94 
81.
Su-egurra salgai. Eltzaurra eta li-
zarra, sutarako hautsia: erdia kozi-
narako eta bertze erdia lurreko su-
rako. Ona eta merke. ☎948 63 40 
87 (20:00-22:00).

90 cm-ko bi ohe salgai, bere me-
sanotxearekin. Koltxoiak eta somie-

rrak barne. Hagitz egoera onean. 
Prezioa: 175 euro. ☎685 76 44 00.

Etxeko su egurra salgai. Garraio 
zerbitzuarekin, etxeraino eramanen 
dizugu egurra. Deitu konpromisorik 
gabe. ☎629 451 426 (Joxean).

GALDU-AURKITUAK
BERA. Giltzak galdu dira. ☎610 95 
61 30.

KONTATU KONTUAK

Organo eta oboe doinuekin ospatu dituzte Berako organoaren 
125 urteak. 1896ko urtarrilaren 17an aditu ahal izan zen lehenbiziko 
aldiz organo doinua Berako elizan eta aurten, 125. urteurrena 
ospatzeko, Haizearen oihartzunak organo eta oboe kontzertua 
eman zuten Berako elizan. 

Lesakako dantzariak trikitixaren doinuekin dantzan. San Anton 
egunaren seinale, urtarrilaren 17an, kontzertua eman zuen Trikidantz 
taldeak Lesakako Harriondoa Kultur Etxean. Taldearen Bizitzaz 
goxatu disko berriko lanak ezagutzeaz gain, Lesakako Tantirumairu 
taldeko dantzarien saioaz gozatzeko aukera ere izan zuten 
bildutakoek.

Txertoa ospitale mugikorrean. Covid-19aren aurkako txertoa 
paratzeko Nafarroan batetik bertzera ibiliko den ospitale mugikorrak 
urtarrilaren 19an Oronoz-Mugairin hasi zuen ibilbidea. 170 bat 
lagunek hartu zuten txertoaren lehenbiziko dosia, zehazki, Baztan, 
Bortziriak eta Malerrekako langile soziosanitarioek eta menpekotasun 
handiko lagunek hartu zuten. Otsailaren 9an itzuliko da ospitale 
mugikorra eskualdera, txertoaren bigarren dosia emateko. 
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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).

• Jean Baptiste Subelzu, Sarakoa, abenduaren 15ean, 93 urte 
zituela.

• Jose Fermin Albiasu Astiz, Narbartekoa, urtarrilaren 8an, 
86 urte zituela. 

• Mª Lorenza Telletxea Gastearena, Leitzakoa, urtarrilaren 
9an, 87 urte zituela. 

• Micaela Soria Berasain, Leitzakoa, urtarrilaren 9an, 84 urte 
zituela

• Jose Mª Arregi Urteaga, Elizondokoa, urtarrilaren 11n, 
59 urte zituela. 

• Martintxo Arretxea Belarra, Doneztebekoa, urtarrilaren 12an, 
59 urte zituela. 

• Pedro Hualde Indakotxea, Zubietakoa, urtarrilaren 12an, 
90 urte zituela. 

• Miguel Nieve Albiasu, Leitzakoa, urtarrilaren 14an, 68 urte 
zituela. 

• Marcelino Etxenike Aleman, Iruritakoa, urtarrilaren 15ean, 
78 urte zituela. 

• Mª Carmen Prieto, Elizondokoa, urtarrilaren 17an, 56 urte 
zituela. 

• Tiburcio Apeztegia Saldias, Iturengoa, urtarrilaren 17an, 
83 urte zituela.

• Juan Iturbide Berrueta, Etxalarkoa, urtarrilaren 18an, 79 urte 
zituela.

• Alejandro Aragon Morentin, Elizondokoa, urtarrilaren 19an, 
88 urte zituela.

HILBERRIAK

OROIGARRIA

ZURE FAMILIA

Ez da inoiz itzaliko
zure txistuaren oihartzuna,

Ez da inoiz itzaliko
zuganako maitasuna.

Zurekin bizitakoak 
oroitzen ditugu irrian,
beti egonen zara zu
guztion bihotzian.

Loli 
OTXANDORENA LASAGA

Gartzainen, 2021eko urtarrilaren 2an

• Elaia Agerre, Sarakoa, azaroaren 19an.
• Nicoleta Clopot, Doneztebekoa, abenduaren 9an.
• Andrian Clopot, Doneztebekoa, abenduaren 9an.
• Emma Etxegarai, Sarakoa, abenduaren 13an. 
• Huann Ferreira Silva, Lesakakoa, abenduaren 27an.
• Leire Oskariz Teiletxea, Etxalarkoa, ilbeltzaren 17an.

SORTZEAK

• Xabier Altzuri Apezetxea  eta Maria Hernandez Bergara 
Arantzakoa eta Lesakakoa, urtarrilaren 9an Lesakan.

EZKONTZAK
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URTEBETETZEAK

Naikari eta Joritz Altzuri Mindegiak 
urtarrilaren 12an 6 eta 2 urte bete dituzte. 
Muxu haundi bat familia guziaren partetik, eta 
bereziki atta, ama eta Leiane ahizparen 
partetik.

Arantzako Kattalin Ordoki Hualde gure 
etxeko erreginak 5 urte beteko ditu otsailaren 
1ean. Aunitz urtez atta, ama eta bereziki zure 
anaitxo Xubanen partetik. Gominolazko 
muxuak zuretzat!!!!

Aunitz urtez, 
Naroa!!! 9 urte! 
Ongi-ongi pasatu 
zure egunean eta 
muxu haundi bat 
familia guziaren 
partetik. Zorionak!

Arraiozko Aiora Arraztoa Agerreberek 
urtarrilaren 22an 8 urte bete ditu. Aunitz urtez 
familia guztiaren partetik, eta bereziki Oinatz 
eta Urkoren partetik.

Berako Noa Irazoki 
Irazokik otsailaren 
2an 9 urte beteko 
ditu. Zorionak familia 
guztiaren partetik, 
Noa! Ikaragarri maite 
zaitugu!

Arantzako Kattalin Ordoki Hualde eta 
Eneko Ordoki Agesta osaba-ilobek urteak 
beteko dituzte otsailaren 1ean eta 5ean. 
Zorionak familia guziaren partetik eta ea 
berendu goxo bat prestatzen duzuen!!

Lesakako Hegoi Zelaieta Urrizak urtarrilaren 
16an 7 urte bete ditu. Zorionak txapeldun 
Oizko familiaren partetik eta muxu handi bat!!

Igantziko Jon Aranguren Irigoienek 8 urte 
beteko ditu urtarrilaren 14an. Zorionak eta 
aunitz urtez zure arreba Haizea, bi amatxi eta 
gurasoen partetik. Muxu potoloak gure 
partetik!

Maddi, Nahia eta Jare Olanok 6 urte bete 
dituzte urtarrilaren 19an. Zorionak eta musu 
handi bana etxekoen partetik! 

Sunbillako Argia 
Agirre Arretxeak 
otsailaren 3an 10 
urte beteko ditu. 
Aunitz urtez 
familiaren partetik. 
Egun ederra pasa 
dezazula. Muxuak.

Lesakako Aizpea Terreros Alzugaraik  
5 urte beteko ditu otsailaren 4an. Zorionak eta 
muxu aunitz atatxiren partetik. 

Aresoko Maddik 3 urte beteko ditu otsailaren 
1ean. Zorionak gure nexkatxe haundiari eta 
txokolatezko muxu erraldoiak! Ederki 
ospatuko dugu!

Zorion itzazu lagunak eta senitartekoak!

Internetez http://erran.eus/zorionagurrak helbidean 
sartuta, TTipi-TTaparen bulegoan edo postaz 
argazkia eta testua Koskontako bidea, 7-1·31770 
LESAKA helbidera bidalita. 

Ordaintzeko: 
(1) Bulegoan, dirutan (5 edo 10 €) (2) Hegoaldetik 
postaz 0,65 €ko 10 edo 20 seilu. (3) Iparraldetik 
postaz 5 edo 10 €ko txekea. (4) erran.eusen 
bitartez.

Aunitz urtez!
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