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IRITZIA
NIRE TXANDA

Jabier Tirapu neuropsikologoarekin

Neurozientzia Klinikoa Saria hartu berritan, duela hamar urte 
elkarrizketa egin zion TTipi-TTapak Jabier Tirapu Ustarroz Leitza- 
ko neuropsikologoari. Gizakia «gero eta baldarragoa» dela zioen: 
«Gizakia mugitzeko egina dago, arrazoitzeko eta emozioak sen- 
titzeko. Lehen zerbait jakiteko asko mugitu behar zen: liburute-
gira, eskolara... Orain, ordea, hitz gakoa Googlen sartu eta infor- 
mazioa eskuratu dugu. Bizitza gero eta erosoagoa da, gero eta 
pasiboagoak gara eta gure garunak esfortzu txikiagoa egin behar 
du. Zenbat eta teknologia gehiago, gizakia orduan eta baldarra-
goa da». Horrez gain, «garunarentzako onena ibiltzea» dela eta 
«emozio sistema garatzea ezinbestekoa» dela nabarmendu 
zuen. «Garuna ongi garatzeko kuriositatea ere garrantzitsua da».  
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ADUR
ETXEZARRETA
ARESO

Seigarrenez, Carlos Nuñez 
gaitero ezagunarekin 
Eguberrietako biran parte 
hartu du Etxalarko trikitila-
riak. Otsail hondarrean 
Argentinan eta Txilen 
kontzertuak emanen ditu.

ITSASO 
ELIZAGOIEN
ETXALAR

NABARMENTZEKOAK

ATZERA BEGIRA

Nork du maskara?

XABAT ILLARREGI MARZOL

Bi aldiz sanferminak, bi aldiz santiburtzioak, bi aldiz San Juan 
bezpera, beste bi aldiz Gabonak eta urte zaharra... Eta orain, 
bigarren aldiz galduko ditugu inauteriak? Bi urte dira kutsatuak 
gora eta behera, intzidentziak gora eta behera eta neurriak gora 
eta behera (edo hobe esanda, neurriak gora eta gora) gabiltzala. 
Eta osasuna hainbeste aldarrikatzen dugun garaiotan, uste dut 
ahazturik dugula osasun mentala zer den, eta are gehiago, zein 
garrantzia duen. Kalera ateratzea, harremanak izatea, parranda 
egitea, «libre» ibil zaitezkeela 
sentitzea eta gazteak berez 
dituen ezaugarriak aprobetxatu 
ahal izatea osasuna da. Nahikoa 
dela uste dut, beti berdinak jarri 
dira jo-puntuan azken bi 
urteotan (gazteak, kulturgi-
leak...) eta neurriek zentzurik ez 
dutela denok dakigu (pasaportea, tabernen itxiera ordutegia, 
maskara aire librean...). Hortaz, kendu diezaiogun neurrien 
tranpari maskara eta jantzi ditzagun guk maskarak, mozorrotu 
gaitezen. Neurriak deuseztatzen hasteko eta gure neurrira 
bizitzeko garaia da, gaurkoa ezin izanen baitugu bihar edo 
hemendik hamar urtera bizi. Gaur, gaurkoa.

«NEURRIEI  
MASKARA KENDU 
ETA MASKARAK 
JANTZI DITZAGUN»

Urtarrileko maldan gorabeherak

Urtarrileko maldan behera ziztuan jautsi da Adur Etxezarreta 
eskiatzaile aresoarra Italia aldean, baina gainerakoentzat malda 
goitira begira dagoelakoan nago. Joan den urtea bukatu bezala, 
aurtengoan ere ur azpian hasi dugu eta batzuk, Beran, beraien 
etxeetatik kanpo lo egin behar izan dute. Ekaitza eta gero omen 
dator barealdia eta Eguberrien ondotik inauteriak. Edo?

EZPALA

AITOR AROTZENA ALBIZU

Ilbeltzaren 14an Italiako 
Tarvision jokatutako 
Europako Kopako jaitsiera 
proban bigarren sailkatu zen 
Aresoko eskiatzailea. Bere 
ibilbideko emaitzarik 
aipagarrienetarikoa lortu du.
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IRITZIA

KOLABORAZIOAK

Ondokoa zer?

Neure buruari zin egin nion ez nuela TTipi-TTapak eskainitako 
tarte hau Covid-19aren pandemiari buruz solastatzeko erabili-
ko, nahikoa berotzen genuela geure burua handik eta hemendik 
heldu zaigun informazio kontrajarrien digestioa egiteko... baina 
honetakoan uste dut badela garaia aski dela errateko.

Hollywoodeko gidoilari onenak ere nekez idatz zezakeen bizi- 
tzen ari garena baino istorio makurragorik. Dena akitzen hasi 
zela iduri zuelarik azken sorpresatxoa altxatua ziguten aginta-
riek: Covid pasaportea. Neurri honen ezarpena berez oinarrizko 
eskubideen kontrako erasoa da, muga sozialak inposatzen 
baitizkio ez duenari. Frantzian berriki gogortu dute agiri honen 
inguruko legedia eta Macron presidenteak inolako lotsarik gabe 
adierazi du txertatu gabeak «izorratzeko» egin duela. Orain arte 
balio zuten PCR negatiboak ez dira onartuko hemendik 
aitzinera zinema, ostatu edo kirol instalazioetan sartzeko.

Baina ez dago bertaraino joan beharrik arau honen 
kontraerran zientifikoak agerian uzteko. Bertzela nola ulertzen 
ahal da eritasuna pasatu eta gero birusaren kontrako antigor-
putz naturalak dituzula ziurtatzen duen odol azterketa bat ez 
aski izatea agiri hau jasotzeko? Horixe bera gertatzen ari da he- 
men bada... Akaso txerto bati esker sortutako balizko antigor-
putz horiek baliagarriagoak al dira gure gorputzak modu natu- 

ralean sortutakoak baino? Inte- 
res ekonomikoaz gain, zer ge- 
hiago dago guziaren gibelean?

Neurria bera baino 
kezkagarriagoa iruditzen zait 
honen aitzinean hartzen ari 
garen jarrera epela. 
Ezkerrekoak omen diren 

alderdiak isilik edo mintzatzekotan ahopeka, burrunba sobera 
atera gabe, inor mindu ez dadin. Hedabideak (idazten ari naizen 
hau barne) kutsatu eta hildakoen kopuruen dantzan, Foruzain-
goak kale edanean identifikatutako gazteei buruzko berri ino- 
zoetan edo ildo bakarreko «eztabaida» zentzugabeetan itota. Ez 
dago lekurik deus zalantzan paratzeko, eta paratuz gero nega- 
zionismoaren edo insolidarioaren domina laster irabazten da.

Eta herritarrok? Fokua erabat aldrebestuta dugu. Osasun 
sistemaren kolapso eta profesionalen faltaren arduradunak 
bilatu ordez, gure karriketan hiru koloretako poliziak elkarri 
begira zergatik dauden erizainak eskas diren bitartean galdetu 
beharrean, apoak eta sugeak botatzen dizkiogu konfinamen-
duan kanpora ateratzen denari, edo heriotzak egozten txertatu 
ez denari. Izan ere, aise errazagoa da ondokoa zanpatzea 
sistemaren kontra egitea baino.

Nolabaiteko gurasokeriaz eta trufatzaile begiratzen diogu Erdi 
Aroko jendarteari agoteek jasaten zuten bazterkeriari buruzko 
istorioak aditzen ditugularik. Legenarra zabaltzen zuten ustean 
oinarrituta herrietatik uxatzen zituzten, elizan zokoratzen eta 
bereizgarriak eraman behar izaten zituzten. XXI. mendean ere 
ez du iduri gauzak sobera aldatu direnik eta bateko osasuna 
dela, bertzeko segurtasuna dela, edozer justifikatzen edo 
onartzen dugu. Orain ziurtagiria da, ondokoa zer? Gero ez du 
balio negar egiteak...

ESTEBE APEZETXE MURUA

«OSASUNA DELA, 
SEGURTASUNA DELA 
EDOZER ONARTZEN 
DUGU»

Ispilu jolasa: zenbatu eta kontatu

Urtea hasteko egin dezagun esperimentu ttiki bat: pentsatu 
miresten duzun pertsona batengan eta pentsatu, baita ere, 
zergatik miresten duzun; eman, adibidez, pertsona horren 
hiru ezaugarri. Ahal baduzu egin ariketa taldean, baina ahoz 
erran beharrean idatzi erantzunak papertxo batean motz- 
motz: paperaren alde batean izena eta kontrakoan ezauga-
rriak. Ez dut zure erantzuna sobera baldintzatu nahi, baina 
izan daiteke fantasiazko zein erreal, hildako norbait edo 
bizirik dagoena, ezagutzen duzuna edo ospetsua bertzerik ez 
dena. Kitto? Altxatu paperak multzo batean.

Eutsi taldeari eta pentsa ezazue zuen auzo, herri edo inguru 
hurbilean egin duen ekarpenagatik miresten duzuen norbai-
tengan. Idatzi bertze paper pusketa batean zergatik miresten 
duzuen, bakarka berriz ere: izena aldi batean eta miresten 
dituzun ezaugarriak bertzean. Bigarren paper multzoa. 
Errepikatu ariketa hirugarren aldiz (trankil, azkena da), baina 
oraingoan pentsatu egin duen lanagatik miresten duzun 
norbaitengan. Esperimentua egiaz egin nahi baduzu ez 
irakurri hemendik aitzin, spoiler alerta!

Esperimentuaren lehendabiziko fasea akitzen duzuelarik 
irakurri paperak banan-banan talde osoaren aitzinean, 
anonimotasuna gorde nahi baduzue paperak nahastuta, ez 

dezazuen jakin zein den 
norena. Taldekide guztien-
dako hor akituko da ariketa, 
baina esperimentua zuk 
proposatu duzunez plusa 
eramanen duzu trukean 
paper zatitxoekin batera. 

Aztertu erantzunak. 
Lehendabizi, paratu buruz goiti papertxoak izenen aldetik eta 
begiratu ongi: izen horiek partekatzen al dute ezaugarririk? 
Erreparatu, adibidez, jatorri, sexu, adin, klase sozial edo 
arrazari. Eta badago alderik hiru multzoen artean edo 
denetan izen iduritsuak ageri dira? Orain eman buelta 
papertxoei eta miresten dituzuen ezaugarrien inguruan 
galdera berbera erantzuteaz gain saiatu, gero, ikuspuntua 
aldatzen, disekzioan harago joaten: pentsatu ezaugarri 
horiek, gehienetan, nork izaten dituen.

Nire hipotesia da sorpresa multzo bat (laugarrena) bilduko 
duzula esperimentu hau egiten baduzu. Hortaz, kasu, papera 
ere alde biko aizto izaten ahal da, zenbatu eta kontatu behar 
baitugu. Guttiengozale garen arren zitala delako arraina 
maitatzea uretatik kanpo bizirauteko duen gaitasunagatik, 
segurik izena eta izena batu nahi baditugu. 

MAIALEN SOBRINO LOPEZ

«SORPRESA MULTZO 
BAT BILDUKO DUZU 
ESPERIMENTU HAU 
EGITEN BADUZU»

4 ttipi-ttapa | 798 zk. | 2022-01-27



IRITZIA

Nor dugu Asier Oses? 
23 urteko beratar alaia.
Zein dira zure zaletasunak?
Bidaiatzea, kirola egitea, lagu-
nekin gelditzea, familiarekin 
egotea eta musika entzutea.
Zer ikasketa egin dituzu?
Deustuko Unibertsitatean Tu-
rismoko Gradua egin nuen. 
Geroztik, beti saiatu naiz eten-
gabe eduki berriak barneratzen; 
turismo-ikastaroak egin, inge-
lesa, alemana eta frantsesa 
hobetu, Madrilgo eta Berlingo 
turismo- azoketan ibili naiz… 
Noiz hasi zinen Lesakako turismo 
bulegoan lanean?
2021eko apirilean hasi nintzen 
sei hilabeterako, turismo plan 
bat egiteko. Irailean bertze urte 
baterako lanpostua atera zuen 
udalak, deialdira aurkeztu nin-
tzen eta kontratua lortu dut.

Zergatik Lesakan?
Gradua bukatzean argi nuen 
herri edo hiri baten turismoa 
kudeatzen lan egin nahi nuela, 
baina sektorea guztiz geldirik 
zegoen. Lan eskaintza ateratzean 
ez nuen zalantzarik izan.
Nolakoa da Lesakako turismoa?
Hazkunde fasean dago, turista 
kopurua handitzen doa urtero 
eta satisfazio-maila hagitz altua 
da. Hobetzeko proposamenen 
artean, produktu turistiko be-
rriak eratzea, seinalizazioak eta 
sektore pribatu eta publikoaren 
arteko koordinazioa aipatuko 
nituzke.
Olentzeroren Jatorria izeneko gin-
kana sortu duzue. Nola?
Herriko turismoa dinamizatze-
ko ekintzak proposatzean, sek-
torean pil-pilean zeuden joerak 
aztertu genituen eta gamifika-

zioa horietako bat zen. Ginka-
na turistikoak prestatzen dituen 
enpresa batekin harremanetan 
jarri  eta proiektuari ekin genion.
Zertan datza proiektua?
Lesaka ezagutzeko eta familia 
eta lagunekin egiteko bertze 
plan bat da, escape room baten 
antzekoa. Olentzeron oinarri-
tutako enigmak gaindituz, ha-
sierako arazoari irtenbidea eman 
behar zaio. Komentutik abiatzen 
da eta QR kodea eskaneatuta 
zuzenean jokoan sartzen da. 
Euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez 

eta frantsesez egin daiteke ur-
teko 365 egunetan.
Zein izan da herritarren erantzuna?
Harrera hagitz ona izan du, 150 
lagun inguruk parte hartu dute 
dagoeneko eta haien iritziekin 
hobetzeko aukera dugu.
Zure asmoak epe motzera? 
Turismo plana aitzinera era-
matea eta turismoa dinamiza-
tzea, betiere herritarren eta 
turisten arteko oreka bilatuz.
Eta epe luzera?
Sektorean esperientzia lortu 
eta enpresa propioa sortzea.

ASIER OSES GAINZA TURISMO TEKNIKARIA

«Lesakako turismoa 
hazkunde fasean 
dago»

11 GALDERA LABUR
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IRITZIA

Katti, politte, eskerrik asko

SAIOA SAGASTIBELTZA GANBOA, JONE LOZANO 
MIRANDA, GARIKOITZ SAGASTIBELTZA SUBER-
BIOLA… ETA, GUTXIENEZ, BESTE 60 IKASLE 
OHIEK SINATUTA, ETA GEHIAGO IZANGO GARELA 
SEGURU)   
LEITZAKO AMAZABAL INSTITUTUKO IKASLE OHIAK 

«Polittek, zer moduz zatea? Zerbatte 
behar al duzue?» galdetuz jasotzen 
gintuzun gure institutuko ikasle jardune-
ko edozein goizetan. Nerabe zein gazte 
zarela, ohikoak ez diren galderak ziren 
Amazabal Institutuan, eta guk ikaraga-
rri eskertzen dizugu ohikotasunetik at, 
ikasleekiko zure begirunea, zaintza eta 
arreta.

Ordurarte, Katti, Leitzako zein inguru-
ko herrietako festetan ikusten zintugun 
azoketan saltzen, izan arropa koloretsu 
zein biziak, izan zilarrezko belarritako eta 
eraztunak. Bati baino gehiagori sudurre-
koa edo belarritakoa ere paratu zenigun. 
Eta ondoren, zortedun, oso zortedun, 
izan ginen eta gara, gure nerabe eta gaz-
taroko bidelagun izan zaitugulako.

Leitzako Institutuko atezaintzako 
bulegotik zenbat ikasle pasako ote ginen 
zu han zeundela? Atea beti zegoen 
irekita…Hileroko minarekin bageunden, 
infusio bero bat hartzeko; irakasleren 
batekin haserrealdiren bat izan ondoren, 
lasai atseden hartu eta zure kontsejuak 
jasotzeko; ikasle mugimendu zein gazte 
mugimendutik ekimenen bat antolatua 
bagenuen, fotokopiak ateratzeko; ikas-
leok ideiaren bat bagenuen, gaiaren in-
guruan gogoetatu eta bultzada jasotzeko; 
orduan hain ohikoa ez zen mobilizazio 
edo ekimen feministaren bat antolatzeko 
laguntza eskaintzeko; aurpegi tristeak 
identifikatu eta besarkada eta animoak 
emateko…Eta noski, jai egun arrotzetan 
institutua irekitzeko etortzen zinen, eta 
irakasleren bat falta bazen, hantxe zinen 
ikasgelaren batean, azterketaren batean 
edo «zaintza egiten», beti, ikasleoi gauzak 
errazten, laguntzen, sustengatzen…
Elkarrekin lehian jartzen gaituen bizi 

eredu honen aurrean, boterea gustuko 
ez zuen emakume indartsua izan zara. 
Desobedientea. Ertzean kokatzen zinen, 
erabakietatik baztertuak ginenokin bate- 
ra. Helduen boterearen eremuan ame-
tsengatik borrokatzeko akuilu eta arnas 
zinen gazteontzako. Gure aliatu bihurria.

 Gure genealogiari gehitu beharreko 
sorgina zara. Intsumitua arau eta lege as-
koren aurrean… eta noski ordaindu egin 
zenuen. Akaso ez genuen asmatu guk 
zu zaintzen zuk gu adina, eta emandako 
guztia itzultzen. Eta ziurrenik nahi eta 
behar baino beranduago iritsi da aitortza 
hau, Katti, baina jakin gure baitan ez 
dela sekula itzaliko begirada goxoz 
apainduriko zure irribarre errebelde eta 
intsumitua. Eta oraindik orain, zurekin 
batera Amazabal Institutuko pasilloetan 
partekatutako hamaika ixtorio gogora-
tzen ditugula.

Eskerrik asko amesteko, eraldatzeko, 
hazteko hegoak indartzegatik, hegan egi-
ten ikasteko bidelagun izategatik.  Nahi 
genituen bizitzak eraikitzeko lurzoru 
indartsu bat jartzen egindako lanagatik. 
Askatasun olatuez zipriztintzeagatik. 
Herritar (eta, bereziki, emakume) gisa, 
izateko, egoteko eta bizitzeko mila modu 
daudela erakusteagatik.

Maitasuna eskaini zenigun eta guk ere 
maite zaitugula esan nahi dizugu.

Beti arte, matte zattu, Katti.
Besarkada estu bat senide eta lagunei.

Hizkuntza eskolan

XANTI BEGIRISTAIN MADOTZ   

Laurogeiko hamarkadan, tarteka-mar-
teka, eta, batez ere, bolada batzuetan, 
Iruñeko Hizkuntza Eskolara joatea egoki-
tzen zitzaidan, euskara-eskolak emateko.
Izan ere, garai hartan, Nafarroako Gober-
nuak oraindik ez zeukan toki propiorik 
euskara-ikastaro trinkoak emateko, eta 
eraikin hura erabiltzen zuen, hain justu 
ere, zeregin hartarako. 

Ordurako, ni gurpil aulkian mugitzen 
nintzen, eta ikastetxe hartan ere, arazo 
batzuk izaten nituen sartzeko, ateratze-

ko eta baita barruan ibiltzeko ere, nire 
kabuz, autonomiaz mugitzeko, alegia. 
Zehazkiago esateko (...) sarrera nagusian 
espaloi bat zegoen, arrapalarik ez zeuka-
na; ezkaratz barruan, ate handi, astun eta 
moldakaitz bat; eta, jada erabat barnean, 
hiru igogailu, baina denak botoiak oso 
goian zeuzkatenak. 

Gauzak hala, eskolako zuzendariarekin 
hitz egin eta ea zer ondorio zekarkidan 
ikustea bururatu zitzaidan. Pentsatu eta 
egin. Garai hartan, hizkuntza eskolako 
zuzendari jauna, Andres Iñigo Ariztegi 
iturendarra genuen, eta harexekin hitz 
egin behar. Momentua iritsita, aida ba-
tean, nire arazoak eta oztopoak kontatu 
nizkion, bai eta balizko konponbideak 
proposatu ere. Berak, berehalaxe, bere 
eskuetan zegoen guztia egiten saiatuko 
zela hitz eman zidan, alegia, Nafarroako 
Gobernuan eta Iruñeko udalean izapi-
deak eta kudeaketak egiten, sarrerako 
espaloian arrapala bat egin zezaten, 
ezkaratz barreneko ate baldar hartan, 
txirrin bat jar zezaten atezainari deitze-
ko, eta, azkenik, igogailuetan kanpoko 
eta barruko botoiak jaits zitzaten, ni ere 
eroso iritsi ahal izateko. Ordura arte, 
halako kasuetan, ezin da esan oso zorte 
eta arrakasta handirik izan nuenik, beraz, 
aldi hartan ere, nahiko sinesgogor gelditu 
nintzen gai harekin, baina, bueno, itxaro-
pen pixka bat gordetzea ere beti komeni 
omen da, eta hango okasio hartan ere 
halaxe egin nuen. 

Denbora, beti bezala, orduan ere azkar 
eta etengabe joan zen aurrera, eta hara 
non gertatu zen, hiru hilabete baino 
lehen, egin beharreko lan guztiak buru-
tuak zeudela! A zer ustekabekoa eta aldea 
beste kasu askorekin alderatuta! Izan ere, 
ordura arteko kasu gehienetan, edo ez 
zidaten jaramonik egiten, edota egiten 
baldin bazidaten, izaten zen oso-oso 
denbora luzea igaro eta gero, baina ez 
oraingoan bezain laster (...). 

Argi dagoena zera da, Iruñeko Hizkun- 
tza Eskolako kasuan, bere zuzendari An- 
dres Iñigo Ariztegik ez zidala batere ino- 
ren lotsarik sentiarazi, baizik eta alderan- 
tziz, mirespena, poza eta harrotasuna. 

IRAKURLEAK MINTZO
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G. PIKABEA  I  LEITZA 
«Jaioberriak edo gazteak dira 
gehienak, eta gaixotasunaga-
tik, jateko faltagatik, hotzaga-
tik edo pozoituta hiltzen dira». 
Olaia Zabaleta Lasarteren 
(Leitza, 1995) hitzetan horixe 
da kaleko katuen errealitate 
«tamalgarria». Hori da aldatu 
nahi duen egoera. Hiru urte 
daramatza kaleko katuei bizi-
tza duina emateko lanean, 

ahal den neurrian adopzioan 
emateko «ongi zainduz, es-
kuetara ohituz, txertatuz eta 
zikiratuz» eta ezin bada, «aha-
lik eta hobekien elikatuz eta 
osasun arazoak dauzkatenean 
albaitariarengana eramanez». 
Bidea «bakartia, arrotza, go-
gorra eta sakrifikatua» izaten 
ari dela aitortu du, «askotan 
pentsatu dut uztea», baina 
katuen «euskarri» dela ikusita 

eta haiengandik hartzen duen 
maitasunagatik merezi duela 
sentituta, hasitako bidean ja-
rraitzen du. «Bizitza oro ga-
rrantzitsua dela» nabarmendu 
nahi izan du eta «animaliak 
ere merezi duten tratu onare-
kin eta maitasunarekin zain-
du» behar direla aldarrikatu 
du.
Nondik heldu zaizu katuekiko 
maitasun hori?

Animaliekiko zaletasuna gu-
rasoei zor diet. Zorionez, ttiki- 
ttikitatik nire etxea animaliez 
betea egon da: hamsterrak, 
untxiak, txakurrak... trikuak 
eta guzti! Etxean ez dugu inoiz 
katurik izan, baina beraien-
ganako maitasuna amaren-
gandik datorrela pentsatzen 
dut. Nire ama beratarra da eta 
ezkondutakoan Leitzara bizi-
tzera etorri zenean, kaleko 
katuak zaintzen zituen. Bizi-
lagunak beti esaten dit katuei 
larranbiloarekin begiak sen-
datzen aritzen zela etxe sarre-
rako eskaileretan. Animalie-
kiko zaletasuna eta maitasuna 
geneetan dudala esaten dut 
beti.  
Leitzara bizitzera bueltatu eta 
aste batera etxeko eskaileretan 
hilzorian zegoen katu batekin 
egin zenuen topo, eta pozoituta 
hil zen. Orduan konturatu omen 
zinen «Leitzan dagoen arazoaz»...
Nire aita Leitzako Alde  Zaha-
rrean hazia eta hezia da. Ni, 
ordea, Amazabalen bizitu izan 
naiz 18 urte nituen arte. Kan-
poan ikasten nengoen bitar-
tean gurasoak alde zaharreko 
etxera aldatu ziren. Beti entzun 
izan dut aita alde zaharreko 
katuez hitz egiten, Leitzako 
beste auzoetan ez hainbeste, 
baina alde zaharrean asko 
izaten zirela eta gaztea zenean 
bat-batean asko desagertzen 
zirela kontatu izan du. Katuen 
maitale asko dago munduan, 
baina baita gorroto handia 
dieten pertsonak ere. Banuen 
katuen pozoitze eta hilketa 
masiboen berri, baina zinez, 
nire kabuz ikusi nuenean si-
netsi nuen. Eskaileretan aur-
kitu nuen katu hura etxera igo, 
kaxa batean sartu eta suton-
doan jarri nuen, bere heriotza 
ahalik eta arinena izan zedin. 
Lauzpabost ordu pasatu zituen 
agonia betean, ahotik aparra 
botaz eta muskuluen espas-
moak zeuzkala. Sufrimenduz 
beteriko bere miaua ezin dut 
hitzez deskribatu. Huraxe izan 
zen nire buruan zerbaitek klik 
egin zuen momentua.    
Zerk egin zizun klik? Zertan hasi 
zinen?

«Kaleko katuen egoera 
tamalgarria da eta bizi 
duina merezi dute»
OLAIA ZABALETA LASARTE KALEKO KATUEN ALDEKO BOLUNTARIOA 

Duela hiru urte eta erdi hasi zen Leitzako kaleko katuak zaintzen eta, tarte horretan, zaindu ez ezik, 
19 katurentzako etxea bilatu du. Kaleko katuen «baldintza gogorrez» eta arazoa konpontzearen 
beharraz aritu da. «Maitasunaren eta zaintzaren beharrean kaleko katu asko» daudela adierazi du

Olaia Zabaleta Lasarteren hurrengo proiektua katuak zikiratzea izanen litzateke.  IRAITZ ASTIZ
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Pozoituta hil zen katuaren 
kasuaren ondoren, beste egun 
batean, bajerara edo etxabera 
jaitsi eta nire bizitzan inoiz 
ikusi dudan irudirik politene-
tariko bat ikusi nuen: iskin 
batean hiru katu eme zeuden 
zazpi katakumez inguraturik. 
Inoiz ez dut jakin hiru emeek 
katuak aldi berean izan zituz-
ten, edo baten kumeek besteen 
ama sena piztu zuten. Baina 
hiruren elkarlanari esker, ka-
takumeak beti zuten esnea eta 
beroa eskura. Dena ez zen 
polita, ordea. Katakumeek 
begiak guztiz infektatuak zeuz-
katen. Orduantxe hasi zen nire 
bidaia kaleko katuekin. 
Hiru urte eta erdi pasatu dira 
geroztik. Nolakoa izaten ari da 
bidea?
Bidea bakartia, arrotza, gogo-
rra eta sakrifikatua izan da. 
Malko asko erori dira bidean, 
ez dut lortu katu guztiak sal-
batzea. Egunero zerbait txarra 
gerta dakieke, asko desagertu 
egiten dira eta asteak pasa izan 
ditut leihotik begira noiz buel-
tatuko diren zain. Asko hil dira 
nire besoetan. Asko itzaltzen 
ikusi ditut, gaixotasunengatik, 
eta beste hainbat pozoituta. 
Gutxi dira osasuntsu kaleko 
baldintza gogorrei aurre egi-
teko gai. Eta hori gutxi balitz, 
osasuntsu mantentzea lortzen 
duten katuek pertsona silue-
ta duten beste izaki batzuen 
malezia gainditu behar dute. 
Horrez gain, beti baliabide 
mugatuak izan ditut eta oso 
frustragarria izan daiteke. As-
kotan pentsatu dut uztea, 
sufrimenduak ez duela mere-
zi, baina katuak ezagutu eta 
maitatu ondoren, ezin dituzu 
utzi, zu baitzara daukaten 
euskarri bakarra. Beti dago 
laguntza behar duen katuren 
bat. Hala ere, bide aldapatsu 
honetan badaude konpentsa-
tzen duten hainbat alderdi: 
alde batetik, katakumeei etxea 
lortu eta jabeak argazkiak bi-
daltzen dizkidanean, osasun-
tsu eta zoriontsu bizi direla 
ikustea, edo bestetik, zaintzen 
ditudan katuen maitasuna 
sentitzea. Animaliak uste du-

guna baino azkarragoak dira 
eta badakite nork zaintzen eta 
maitatzen dituzten. Oso modu 
berezian adierazten duten 
esker ona.  
Tarte honetan zenbat katu arta-
tu dituzu?
19 katu atera ditut kaleetatik. 
Elkarteen edo sare sozialen 
bitartez denei etxea lortu diet. 
Txertatuak, zikiratuak eta ongi 
zainduak daude. 
Nolako laguntza ematen diezu?
Katuak adopzioan emateko 
momenturik idealena bi, hiru 
edo lau hilabete dauzkatenean 
da. Beraz, auzoan katu jaio-
berriak daudela ohartuz gero, 
harrapatzen saiatzen naiz eta 
adopzioan ematea lortzen 
dudan arte etxean izaten ditut 
gizakien eskuetara ohitu dai-

tezen. Lau hilabete baino 
gehiago dauzkatenean, oso 
zaila izaten da harrapatzea. 
Gainera, basatiagoak bihurtzen 
dira eta askoz zailagoa da gi-
zakien eskuetara ohitzea. 
Adopzioan emateko aukerarik 
ez badago, laguntzen jarrai-
tzeko modu bakarra ahalik eta 
hobekien elikatzea eta osasun 
arazoak dauzkatenean albai-
tariarengana eramatea da. 
Badira beraien izaeragatik 
etxeko katu izan daitezkeen 
katu helduak ere, baina nor-
malean, inork ez ditu katu 
helduak adoptatu nahi izaten 
eta askoz ere zailagoa izaten 
da horiei etxea aurkitzea. Bes-
talde, nire hurrengo proiektua 
zaintzen dudan katuen kolo-
nian katuak zikiratzea izanen 

litzateke, populazioa jaisteko 
eta erreprodukzioen edo el-
karri pasatzen dizkieten gai-
xotasunak ekidin ahal izateko. 
Baina hori proiektu zaila da, 
ez dut baliabiderik.  
Xaldu katuari gertatutakoa ere 
gogor salatu izan duzu...
Xaldu nire kolonian dagoen 
katurik maitagarrienetariko 
bat da. Ez du inoiz beldurrik 
izan pertsonengana hurbil-
tzeko eta beti dabil mimoen 
bila. Egun batean bere aurre-
ko hanketako batean zauri 
haundi batekin agertu zen, 
hantura ikaragarriarekin. Asko 
beldurtu nintzen, hanka hau-
tsi zuela pentsatu nuen, eta 
segituan askotan laguntzen 
didan albaitarien elkarte ba-
tekin jarri nintzen harrema-
netan. Iruñera eraman nuen 
eta plakak egin zizkioten han-
ka hautsia zuen edo ez zehaz-
teko. Xaldu jasotzera bueltatu 
nintzenean, albaitariaren 
aurpegiak zerbait larria ger-
tatu zela adierazi zidan. Plakak 
erakutsi zizkidanean hasieran 
ezin nuen ulertu zer gertatzen 
zen. Xalduri tiro egin ziotela 
eta hezur bat puskatu ziotela 
azaldu zidan. Bala oraindik 
barruan zeukan.
Zer sentitu zenuen?
Zaila egiten zait sentitu nuena 
hitzez adieraztea. Xaldu haz-
ten ikusi dut, askotan senda-
tu dizkiot begiak, baita albai-
tariarengana eraman ere. Nire 
egunerokoaren parte da, nire 
bizitzaren parte. Xalduren 
hankarekin batera nire barru-
ko zerbait puskatu zela esaten 
dut beti. Amorrua eta inpo-
tentzia ziren barrenean nagu-
siki sentitzen nituenak. Buruan, 
berriz, ezin ulertua. Ezin uler-
tu zergatik eta zein helburu-
rekin egin zezakeen norbaitek 
horrelako zerbait. 
Leitzako herriaren ekintza eza 
salatu izan duzu. Zein hutsune 
ikusten dituzu?
Hutsune nagusia gizakiok 
beste aldera begiratzeko dugun 
gaitasuna dela iruditzen zait. 
Jende on asko dago Leitzan 
eta leku guztietan, animalien 
maitale direnak, baita 

«BIDEA BAKARTIA, 
GOGORRA, 
SAKRIFIKATUA ETA 
ARROTZA IZAN DA»

«KATUEN MAITALE 
ASKO DAGO BAINA 
BAITA GORROTO 
DIETENAK ERE»

Zabaletak zaintzen dituen katuetako batzuk. OLAIA ZABALETAK UTZITAKO ARGAZKIAK
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animalien maitale ez izanda 
ere, sekula inolako minik egi-
nen ez lieketenak ere. Baina 
gizarteak besteen sufrimen-
duaren aurrean beste alde 
batera begiratzen erakutsi digu; 
denarekin enpatia izanen ba-
genu, jasanezina izanen litza-
tekeelako. Baina badira alda-
keta handiak ekar ditzaketen 
ekintza ttikiak. Eta katuen 
kasuan oraindik gehiago. Lei-
tzako biztanleen eta udale-
txearen elkarlanaren bitartez, 
gaur egun katuek duten egoe-
ra guztiz alda daiteke. 
Gizatasuna garesti dagoela uste 
duzu?
Gizarte sistema honek senti-
beratasunik ez izatera gara-
matza. Arrazionaltasuna oi-
narritzat hartuta, sentsibilita-
tea barrualdeko iskin batean 
galdu dugu. Gizatasuna sen-
tsibilitaterik gabe ezinezkoa 
da eta gaur egun, sentsibilita-
tea leku gutxitan aurki deza-
kegu.  
Bada kaleko katuen kontrolik 
edo daturik?

Nik dakidala Leitzan ez dago 
ez inolako kontrolik, ezta da-
turik ere.
Zein da kaleko katuen egoera 
gaur egun?
Kasuan kasu aztertu beharko 
litzateke. Batzuk genetikaga-
tik hobeki bizirauten dute 
kalean, gaixotu gabe. Baina 
gutxi batzuen kasua da, gehie-
nak gaixotu eta gaixotasunak 
elkarri transmititzen dizkiete. 
Horri elikagai falta gehituta, 
gehienetan baldintza tamal-
garriak dauzkate.
Zein aukera dituzte?
Gaur egun Leitzako kaleetan 
bizi diren katuek aukera gutxi 
dauzkate. Gaixotasunen, ho-
tzaren edo gosearen ondorioz, 
lau urte bete baino lehenago-
tik hiltzen dira, eta ongi zain-

dutako katuen bizi itxaropena 
12-15 urte bitartekoa da. Hil-
tzen diren gehienak jaioberriak 
edo gazteak dira, gutxi batzuk 
baino ez dute lortzen heldu 
izatea, eta lortzen duten horien 
artean, gutxik dute gaixotasu-
nik gabeko bizi duina.
Abandonu kopurua murrizteko 
zein bide ikusten dituzu?
Kontzientziazioa da bide ba-
karra. Orokorrean, oso kon-
tsumistak gara, zerbait nahi 
badugu erosi egiten dugu eta 
behar ez dugunean bota. Ani-
maliak ez dira ez objektuak, 
ez jostailuak. Lan eta ardura 
handia eskatzen dute. Beraz, 
15 urtez animalia horrek behar 
dituen zaintza eta maitasuna 
emateko gai ez bazara, ez 
adoptatu. 

Badira adopzioan ematen dituz-
ten elkarteak. Nahikoak dira?
Azken urteotan hainbat elkar-
terekin izan naiz harremane-
tan: Katuetxe (Hernani), Ka-
tubihotz (Donostia) eta Katx-
Felina (Iruñerria). Denak 
boluntarioez osatutako elkar-
teak dira, eta ez, ez dira nahi-
koak. Egiten duten lana ika-
ragarria da, sakrifizioa eta 
dedikazioa dute oinarri. Baina 
beti gainezka daude eta ez 
dute baliabide nahikorik. En-
titate publikoen laguntza ezin-
bestekoa da arazoari aurre 
egiteko.  
Nolakoa da katuak adopzioan 
hartzen dituen jendearen profila?
Nire esperientzian oinarritu-
ta, gehienak ume ttikiak dauz-
katen familiak dira, baita bi-
kote gazteak ere.
Norbaitek katu bat nahi badu, 
adoptatu ala erosi zalantza izan 
dezake. Zuk zer esanen zenioke?
Animaliak erosiz, erreproduk-
zio masiboa bultzatzen da. Ez 
dugu katuen erreprodukzio 
masiborik behar. Bizitza uga-
ri daude kalean, bizitza ugari 
galtzen dira kalean. Kaleko 
katu asko daude maitasunaren 
eta zaintzaren beharrean.
Zein mezu luzatuko zenuke?
Laguntza eskatu nahi nuke; 
lan hau egiten jarraitu ahal 
izateko, katuei bizitza duina 
ematen jarraitu ahal izateko, 
katuak kaletik ateratzen ja-
rraitzeko eta beraien errepro-
dukzioa mugatzeko. Bestalde, 
norbaitek lan honetan lagun-
tzeko interesa baldin badu, 
lau esku bi baino urrutirago 
ailegatzen dira. Jendeari mu-
gitzeko esanen nioke, beste 
aldera ez begiratzeko, arazoa-
ri aurre egiteko eta urtetan 
luzatu den arazo honi behin-
goz denon artean bukaera 
emateko. Bide batez, bidean 
lagundu didan orori esker ona 
adieraztea gustatuko litzaida-
ke, gurasoei eta elkarteetako 
guztiei. 
Zerbait gaineratuko zenuke?
Bizitza oro garrantzitsua da,  
eta animaliak merezi duten 
tratu onarekin eta maitasu-
narekin zaindu behar dira.

Zabaleta tirokatu zuten Xaldu katuarekin. IRAITZ ASTIZ

«KATUEI BIZITZA 
DUINA EMAN AHAL 
IZATEKO LAGUNTZA 
NAHI NUKE»

«EZIN BADITUZU 
BEHAR BEZALA 
ZAINDU EZ 
ADOPTATU»
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AITOR AROTZENA
«Hildako norbaiten omenez 
ospatzen den meza musika-
tua». Horrela definitu du Re-
quiem-a Egoitz Telletxeak. 
Musikaren historian aunitz 
idatzi dira. «Artikuluren batean 
irakurri nuen 2.000tik goiti 
idatziak direla. Normalean hil 
eta denbora batera ospatzen 
zen meza eta orduan jotzen 
eta abesten zen requiema. 
Requiemaren letra mezako 
letra da, letra liturgikoa, ez da 
aparte egiten den kantua. Ge-
rora, XIX. mendean, musika-
ren zenbait korrontek requie-
maren letra hartu eta meza 
bat egin beharrean, oratorio 
edo kontzertu moduko bat 
egiten zuten. Orduan Requie-
mak elizetatik kontzertu-are-
toetara aldatu ziren», aipatu 
digu musikari lesakarrak. Ha-
masei zatiz osatua dago berak 
idatzi berri duena. «Normalean 
hamabi izaten dituzte requiem 
estandarrek –dio–, eta hauek 
aldi berean azpizatiak izaten 
dituzte. Badira laburragoak 
ere. Baina zatitan banatzea-
rena subjektikoa da, konpo-
satzaile bakoitzak bere mo-
dura zatitzen du letra, baina 
requiem klasikoek hamabi 
izaten dituzte. Nik hala egin 
nuen eta gero, bertze lau zati 
sartu dizkiot, zenbait requiem 
erromantikotan topatzen diren 
zatiak edo lurperatzeko orduan 
errezatzen diren otoitzak». 
Ordubete inguruko pieza iza-
nen da, 130 orrikoa.

Organoaz eta ahotsaz gain, ber-
tze zenbait musika tresnarentzat 
egindako lana ere bada…
Gehien bat organo eta aho-
tsarentzako pentsatutako 
pieza da, baina tartean tartean 
badira oboerako zatiak, me-
tala (bi tronpa, bi tronboi, eta 
bonbardinoa) eta tinbala ere. 
Pixko bat suizida da, hori dena 
behar bezala harmonizatu eta 
instrumentatzea ez da erraza 
eta seguruenik akats pila bat 
egin izanen ditut… goiti eto-
rri nintzen eta erran nuen, 
‘egin behar dugu gauza espek-
takularra’.
Zenbat denbora eman duzu lan 
honetan?

Bortz urteko sortze-prozesua 
izan da, 2015eko uztailean 
idatzi nuen lehenbiziko puska 
eta itxialdi garaian bukatu nuen, 
2020ko maiatza aldera. Kon-
posizio lana baino gehiago 
ikerketa garaia izan da eta 
hagitz ongi pasatu dut. Goi- 
mailako musika formakuntza-
rik ez dut, autodidakta naiz 
konposizio munduan. Orga-
noarentzat edo ahotsarentzat 
idaztea ez da edozer gauza. 
Ordu pila bat eman ditut or-
ganorako partiturak aztertzen, 
organo eta kororako daudenak, 
requiemak aditu eta irakur-
tzen… ikerketa lan handia dago, 
baina hori gustukoa dudanez, 

hagitz gustura aritu naiz. Iku-
sitakoaren eta ikasitakoaren 
arabera idazten eta konposa-
tzen joan naiz, era guztietako 
eraginekin, gauza batzuk he-
mendik hartuz, bertzeak han-
dik… Hainbat konpositoreren 
eraginak nabari dira.
Requiema izaki, eskaintzetan, 
joan zaizkizunak izan dituzu bu-
rutan…
Requiem honen lehenbiziko 
puska, egitan, 2011n idatzi 
nuen, baina ez zuen requiem 
bat izan nahi. Irakasle bezala 
hasi berria nintzenean urte 
baten buruan bi ikasle hil zi-
tzaizkidan, eta haiei omenal-
di ttiki bat egiteko asmoz 
idatzi nuen… Geroztik, zori-
txarrez, jende dexente hil zait 
inguruan eta haiei eskaini nahi 
nien. Omenaldi sentitua da, 
haien ohorez.
Grabaketa nola egin duzu, egiaz-
ko musikariekin?
Ez. Audio ttiki bat egin dut, 
MIDItik  Mp4ra pasatua ne-
ronek. Ez da musikariekin 
egina. Eta ez dut uste inoiz 
Requiem osoa grabatuko de-
nik ere. Nik barrenean nera-
man, idatzi nahi nuen eta egin 
dut. Zaila izanen da dena gra-
batzea, izugarrizko despliegea 
beharko litzatekeelako. Lagu-
nek eta koro munduan ibiltzen 

«Requiem hau ez da 
nire lehen musika-lana, 
baina bai mardulena»
EGOITZ TELLETXEA ETXEPARE LESAKAKO MUSIKARIA

Bortz urteko lanaren ondotik bereziki organo eta korurako Requiem-a sortu du Egoitz Telletxea 
Etxeparek (Lesaka, 1987). Historiarekiko eta musikarekiko zaletasun handia du Telletxeak, baina 
berak ere onartu du lan handia izan dela

Baina historia eta musika zalea 
izateaz gain, futbolzalea ere 
bada Telletxea, edo berak 
dioen bezala, “osasunazalea”, 
Bortzirietako Gorriak peñako 
presidentea. «Ez naiz berezi-
ki futbolzalea egia erran eta 
futbolerako ez dut inoiz gai-
tasunik izan. Osasunazalea, 
bai. Nafar eta euskaldun beza-
la talde xume horrek islatzen 
dituen baloreak gustuko ditut, 
gainera taldearekiko atxiki-
mendu berezia ematen dit 
jokalari batzuk ezagutu izanak. 
Partiduen bueltan sortzen den 
giroa hagitz gustukoa dut, 
lagunarte hori eta zer erranik 

ez Sadarrera joatea. Futbola, 
kirola den heinean kultura ere 
bada, bertze kontu bat da 
kirol honen inguruan sortu 
den guztia eta aunitzetan iku-
si behar izaten ditugun eredu

 
negargarriak. Batzuentzat 
kontraerrana ere izan daiteke 
kulturazalea eta futbolzalea 
izatea, musika klasikoko par-
titurak idaztea eta latinezko 
testuak irakurtzea eta igan-
detan Osasunako kamixeta 
eta bufandarekin taldea ani-
matzea. «Ez dago inongo 
kontraerranik. Jakinmina eta 
afizioak ez dute talkarik egiten 
hemen. Osasunak sufriarazten 
gaituenarekin tarteka latinez 
egiten dut otoitz (kar, kar). 
Artearen Historian katedra-
duna den bakarren bat eza-
gutzen dut Osasunako bufan-
da jarri eta eraldatzen dena…».

Egoitz Telletxea

Historia eta musika zalea, baita Osasunazalea ere
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ELKARRIZKETA

diren batzuk erran didate 
zatiren bat kontzertura eraman 
daitekeela eta estreinatzeko 
moduan izanen garela, baina 
pandemia garai honetan ez 
da erraza. Beharbada hemen-
dik urte batera, bira edo ha-
marrera, puskaren bat aditze-
ko aukera izanen dugu. Niri 
ilusioa eginen lidake.
Musika ez ezik, hitzak ere hor 
daude, latinez gehienak…
Latina hizkutza ederra da, 
boteretsua. Batxilergoan eta 
karreran ikasi nuen eta doku-
mentu zaharrak aztertzea 
gustatzen zaidanez suertatzen 
zait latinarekin lan egitea. Re-
quiemaren letra ongi ulertu 
nahi nuen, letrak inspiratzen 
zidan musika konposatzeko 
ere. Latinean ez naiz inondik 
ere aditua, baina pixko bat 
kontrolatzen dut. Kontuan 
eduki 1970eko hamarkada arte 
mezak latinez ematen zirela 
eta elizaren hizkuntza liturgi-
ko eta ofiziala latina zela. Kon-
tzilio Batikanoaren ondotik 
hasi ziren tokian tokiko hiz-
kuntzetara itzultzen eta latina 
baztertu zen. Nire kasuan, 
hamabosgarren zatian Xabier 
Iratzederrek latinetik euska-
rara egindako itzulpen bati 
musika jarri diot. Jatorrizko 
olerkia Benediktarrek haien 
hiletetarako erabiltzen duten 
errespontsu bat da eta latinez 
zegoen baina Iratzederrek 
euskaratu zuen eta bere itzul-
penari musika jarri diot.
Zer harrera izan du zure inguruan?
Inguruan musikari aunitz di-
tut eta gehieneak ‘Nolako 
harrikada duzun!’ erran dida-
te, ‘Nola sartzen zara horre-
lako jaleotan?’. Baina ezagutzen 
naute eta badakite zerbait 
buruan sartzen zaidanean egin 
egiten dudala. Inguruko jen-
deak harriduraz hartu du, 
baina zoriondu naute. Ni kon-
tent, beraiek kontent, denak 
kontent … Sarean dago, Drive 
batean. Niri egindako lan guz-
tiak partekatzea gustatzen zait, 
ez nire kajoian gordeta edu-
kitzea. Norbaitek zerbait egin 
nahi badu partitura horiekin, 
ederki.

Korurako, txarangarako eta mu-
sika bandarako piezak ere kon-
posatu dituzu….
Bai, Requiem hau ez da inon-
dik ere sortu dudan lehenbi-
ziko pieza, baina bai horrelako 

tamainako lehen pieza. Orain 
arte musika bandarentzat ida-
tzi dut, txarangarentzako. Tri-
kitixa, gaita, txistu eta akor-
deoiarentzat ere badut zerbait. 
Idaztea beti gustatu izan zait, 

nik uste nire lehenbiziko pieza 
15 urterekin idatzi nuela eta 
orduz geroztik aunitz idatzi 
dut, ikaragarri gustatzen zait. 
Pieza batzuk estrenatuak ditut 
eta bertze batzuk ez, baina 
idaztea da gauza. Eguneroko-
tasunetik ateratzeko eta estre-
sa kentzeko terapia ona da. 
Idatzi-urratu, idatzi-bota, ida-
tzi-lagunen bati pasatu ea 
gustatzen zaion… bertze batzuk 
mendira joaten diren bezala 
niri hau gustatzen zait.

«ESTRESA 
KENTZEKO TERAPIA 
ONA DA MUSIKA 
KONPOSATZEA»

«IKERKETA LAN 
HANDIA DAGO, 
BAINA HORI DUT 
GUSTUKOENA»

Egoitz Telletxea, Lesakako San Martin elizako XVI. mendeko atearen aitzinean, Requiem-a eskutan duela.
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BERA

TTIPI-TTAPA
Urtarrilaren 10ean zulo handi 
bat agertu zen Plaza Zaharra-
ren eta Herriko Etxeko Plaza-
ren artean dauden eskaileren 
inguruan, eta Plaza Zaharreko 
24 etxebizitetako bizilagunak 
prebentiboki etxetik atera behar 
izan zituzten etxebizitzetako 
zimenduak egoera onean zeu-
den ikusteko. 

Ondoko egunetan Nafarroa-
ko Gobernuko teknikariek 
hainbat azterketa egin zituzten 
zuloa nondik sortu zen iker-
tzeko, eta eraikinaren zimen-
duak kaltetuak ziren ikusteko. 
Nafarroako Gobernuko Lu-

rralde Kohesiorako departa-
mentuko teknikariek eginda-
ko txostenean ageri denez, 
Kalbarioko errekaren goiko 
partean, etxeetatik goitiago, 
lursailaren zati bat kolapsatu 
zen abenduko euriteetan, eta 
kanalizazioaren zati txiki bat 
hondoratu zen orduan.Hon-
doratutako lurrak eta harriak 
errekan behera eraman zituen 
urak eta, pixkanaka, ubidea 
kaltetuta gelditu zen. Horren 
ondorioz, azken euriteetan 
ura pilatu eta lur-zati bat ko-
lapsatu egin zen, eskailerak 
zeuden tokian, eta, azkenean, 
kanalizazioa buxatu egin zen.

Nafarroako Gobernuko geo-
logiako teknikarien eta suhil-
tzaileen artean koordinatuta-
ko lanak erakutsi du eraikina-
ren zimentazioa ez dagoela 
kaltetua. Txosten geologikoa-
ren arabera, etxebizitza bloke 
osoko lurzorua gogorra eta 
lehorra dago, eta zimenduetan 
ez dago kalterik. Eraikina egon-
kortzeko lanak eginda, eta ura 
eta gasa berrezarrita,bizilagu-
nak urtarrilaren 14an itzuli 
ziren beren etxeetara, Loren-
zobaitakoak izan ezik. 

Udala hainbat ingeniaritza 
enpresarekin harremanetan 
da orain egin behar diren be-
rrezartze-lanak eta moduak 
zehazteko. Desnibel handiko 
eremua da eta horrek zaildu 
egiten du makineriak eta lan-
gileak segurtasunez lan egitea. 
Horregatik, hainbat txosten 
eskatu behar dituzte konpon-
bide bideragarriena zein den 
ikusteko. 

24 familia beren etxebizitzetatik atera behar izan zituzten, 
segurtasunagatik, eta bortz egun eman zituzten etxetik kanpo

Hilabete hasierako 
euriteak zuloa egin 
du Plaza Zaharrean

Udalak hainbat txosten eskatu ditu konponketa nola egin ikusteko.

Argiteria 
publikoaren 
auditoria egin du 
udalak

TTIPI-TTAPA
Herriko karriketan dauden 
argiak aztertu ditu udalak Aiz-
korpe Koop.Elkarteari eman-
dako lanarekin. Azterketak 
oraingo kontsumoa gutitzeko 
eta eraginkorragoa izateko 
proposamenak egiten ditu. 
2011n egin zuen udalak azke-
nekoz kanpoko argiztapen 
instalazioen auditoria ener-
getikoa, eta auditoria horretan, 
urtean 308.367 kWkh-ko ener-
gia kontsumoa identifikatu 
zen. Geroztik, argiteria-insla-
tazioetan hainbat jarduera 
egin dira energia kontsumoa 
murrizteko, eta azken audito-
riarekin ikusi da energia kon-
tsumoa %38,5 murriztu dela.

Guztira hamalau koadro 
ikuskatu dituzte eta guztira 
702 argi-puntu identifikatu. 
Ondoko kale eta auzo hauetan 
daude koadroak:  Altzate, Bi-
dasoa, Ugalzubia, Urruña, 
Sara karrika, Kanttonberri,  
Kaxerna, Zalain industrialdea, 
Eztegara, Bortziriak, Iturlan-
deta, Zalain, Suspelttiki eta 
Zia.

Auditoria  honetarako, 
2021eko ekaineko energia 
elektrikoaren prezioei eustea 
pentsatu da, datozen hilabe-
tetan aurreikusten delako 
energiaren prezioa lehengo 
mailara jaitsiko dela.

Zuloa, goitik ikusita.

UDALA HAINBAT 
ENPRESAREKIN 
HARREMANETAN 
DA LANAK EGITEKO
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BERA

AINHOA LARRETXEA AGIRRE
Guztira 38 bikotek eta hiru-
kotek hartu zuten parte urta-
rrilaren 15ean Manttale Men-
di Lasterketa Taldeak Berako 
XV. Mendi Egunean antolatu-
tako kronoigoeran. 5,5 kilo-
metroko ibilbidea osatu behar 
izan zuten Ricardo baroja 
eskolako ataritik Santa Bar-
barako kaxkoraino joan-etorria 
eginez. Aurten ez zuten Santa 
Barbarara ohiko mendi irtee-
ra antolatu, baina, mendizale 
anitzek zirkuitua osatzea era-
baki zuten. 

Parte hartzaileak minutuko 
tartearekin atera ziren, eta 
bakoitzak dortsala bost minu-
tu lehenago jaso zuen. Ohikoa 
den bezala, izena ematea doa-
koa izan zen, eta parte-har-
tzaile bakoitzak produktu 
gastronomikoak zituen poltsa 
bat eta buff bat jaso zituen 
lasterketa bukatzean. Aurten 
ere, denborak neurtu ziren, 
baina ez zen sailkapenik egin, 
ez eta saririk eman ere.

Covid-19a dela eta, ezin izan 
zituzten Mendi Eguneko ohi-
ko ekitaldi denak egin, baina 
goizetik iluntzera arteko eki-
taldiak antolatu zituen Mant-

tale Mendi Lasterketa Taldeak. 
Goizean, Labiagara ibilaldi bat 
egin zen, eta ate irekien eguna 
izan zen Artxila Eskalada Tal-
dearen Rokodromoan. Erlo-
jupekoaren ondotik, kultur 
etxean Jötunn dokumentala-
ren emanaldia izan zen, Mikel 
Sarasola kayakista donostia-
rraren eskutik. 

33 argazki lehiaketan
Lehendabizikoz, Bortzirietako 
mendien argazki lehiaketa 
antolatu du Manttalek. 33 ar-
gazki jaso dituzte denera eta 
Nahia Fagoagak irabazi du 
epaimahiaren saria. Maddalen 
Jimenezen argazkia, izan da, 
aldiz, instagramen bozka 
gehien jaso dituena. Martiko 
produktu-sorta bana jaso zu-
ten sari gisa biek.

Manttalek eskerrak eman 
nahi dizkie Mendi Eguna os-
patzeko aukera eman duten 
boluntario, parte-hartzaile eta 
ikusle guztiei. «2023an egoera 
normalera itzultzea espero 
dugu, urtero egiten ditugun 
jarduera guztiak berreskura-
tzeko, Xabier Zubietaren, Xa-
bier Saralegiren eta Loro Pi-
kabearen oroimenez».

38 taldek hartu dute 
parte Santa 
Barbarako igoeran
Nahia Fagoagak eta Maddalen Jimenezek irabazi dituzte 
lehenengoz egin den argazki lehiaketako sariak

Bikoteka zein hirukoteka egin zuten Santa Barbarainoko ibilbidea.

Eguraldi ederra lagun izan zuten aurtengo edizioan.

Bi parte hartzaile hasierako maldetan lasterka.
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LESAKA

AITOR AROTZENA
Administrari-ofizial eta esko-
lako atezain lanpostuak opo-
sizio-lehiaketa bidez betetze-
ko izangai zerrendak eratzeko 
deialdia egin du udalak. Era 
berean, etorkizunerako lan 
poltsa ere osatu nahi du deial-
dien bidez. 

Administrari lanpostuak C 
mailako ordainsariak izanen 
ditu, eta ondorengo lanak bete 
beharko ditu: jendea hartzea, 
ordenagailuak erabiltzea, tes-
tu lanketak eta kudeaketa 
programak erabiltzea bertzeak 
bertze. Lanposturako nahi-
taezkoa da euskara jakitea eta 
EGA titulua edo baliokidea 
izatea. Titulurik eduki ezean, 
izangaiak proba bat gainditu 
beharko du hizkuntza gaita-
suna nahikoa duela frogatze-
ko. Urtarrilaren 27an bukatu-
ko da eskabideak aurkezteko 
epea. 

Eskolako atezain lanpostua-
ri dagokionez, D mailako lan-
saria izanen du, eta hainbat 
lan egin beharko ditu: atezain-
tzaz eta berogailuaz arduratzea, 
eskolako giltza guztiak gorde-

tzea eta kontrolatzea, instala-
zio guztiak irekitzea eta ixtea, 
solairuetako argiak kontrola-
tzea, leihoak ixtea… nahitaez-
koa izanen da lanposturako 
euskara jakitea eta ahozko B2 
titulua eta idatzizko B1 maila 
edukitzea guttienez. Eskabidea 
aurkezteko azken eguna ur-
tarrilaren 28a izanen da.

Deialdien informazio guztia 
www.lesaka.eus webgunean 
dago, eta bertan lor daitezke 
bete beharreko eskabideak, 
herriko Udal Erregistroan aur-
keztu beharko direnak.

Haur eta nerabeen          
parte-hartze organoa
Haur eta nerabeen parte-har-
tze organoa herritarren par-
taidetzarako organo sektoria-
la da, haurren eta nerabeen 
parte-hartze aktiboa garatze-
ko berariazko gunea. «Haurrak 
gure herriaren etorkizuna dira, 
eta haiei entzun eta hitza ema-
teko» organo bat sortu nahi 
du udalak. Gurasoei proiektu 
honen berri emateko infor-
mazio bilera egin zuten urta-
rrilaren 15ean udaletxean.

Bi lanpostuetarako eskabideak aurkezteko epea hilaren 27an 
eta 28an bukatuko da

Eskolako atezain eta 
administrari izateko 
deialdia egin dute

Zahar Etxean lan bandintza duinen eske
Nafarroako zahar egoitzetan lan baldintza duinak eskatuz 
greba egin zuten ilbeltzaren 13an ELA, LAB, UGT eta CCOO 
sindikatuek deituta, Nafarroako hitzarmen duina orain! 
goiburupean. Irudietan ageri denez, Andra Mari Zahar 
Etxean ere karrikara atera ziren langile eta erabiltzaileak.

UTZITAKO ARGAZKIA

Nafarroako Trikitixa elkarteak, 
Lesakako trikitilari taldearen, 
udalaren, EITBren eta Tiriki-
trauki eskusoinu-dendaren 
laguntzarekin zortzigarren 
aldiz antolatutako Nafarroako 
trikiti jaialdia eginen dute ur-
tarrilaren 29an, larunbatean 
17:30ean Harriondoan. Sarre-
rak www.lesaka.eus webgunean 
eros daitezke (12 euro).

Amaia Eneterreaga aurkezle 
dela, Oihan Arizala eta Goiari 
taldea; Xabi Arakama, Imanol 
Intxausti eta Iñaki Larrañaga; 
Ruben Isasi, Xabier Valle eta 
Argibel Euba; Maider Marti-
neau, Arnaud Bibonne eta 
Jokin Irungarai; Leire, Amaia 
eta Gari; eta Aritz Alustiza, 
Leire Etxezarreta eta Maitane 
Arteaga izanen dira oholtzan.

Nafarroako VIII. trikiti jaialdia eginen 
dute larunbatean Harriondoan

Beti Gazteko argazki lehiaketako sariak
Beti Gaztek antolatutako argazki lehiaketako irabazlea Jose 
Angel Amuchastegi izan da Dura Ronda argazkiarekin (ezk). 
Bigarren saria Fernando Morenok eraman du eta kirol 
argazki onenaren saria Carlos de Cosek. Bazkide baten 
argazki onena Fidel Ordokiren Tximeleta izan da (esk.).

UTZITAKO ARGAZKIA
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ETXALAR

IRUNE ELIZAGOIEN
2022ko aurrekontuen ingu-
ruan, 2021eko abenduaren 
16an udalak egindako ohiko 
bileran eman zitzaion hasie-
rako onespena eta 934.450 
euroko aurrekontua onartu 
dute. Joan den urteko aurre-
kontua 863.000 eurokoa izan 
zela kontuan hartuz, %8,3ko 
igoera izanen da. Horren ira-
garkia Nafarroako Aldizkari 
Ofizialean argitaratu zen 
2022ko urtarrilaren 10ean, eta 
jendaurrean egonen da ha-
mabortz egun baliodunean.

Argiteria berritzea eta 
Zugarramurdiko bidea
Bi inbertsio nagusi aurreikusi 
dituzte. Alde batetik, herriko 
argiteria berritzeko 105.000 
euro erabiliko dituzte eta ber-
tzetik, abeltzaintza azpiegituak 
hobetzeko lanen barrenean, 
Zugarramurdiko bidea zola-
berritzeko 105.000 euro inber-
tiko dituzte. Lan hauetarako 
Nafarroako Gobernuaren 
dirulaguntzak espero ditu 
udalak.

Baina horietaz gain, bertze 
zenbait lan ere egin nahi di-

tuzte aurten. Honela, Orene-
ta auzora eta Olako baserrira 
bidea hobetzeko 50.000 euro-
ko inbertsioa aurreikusia dago 
eta bertze horrenbertze oihan-
berritze lanetarako eta baso-
ko mantentze lanetarako. 
Baserrietako pistetako eror-
tzeak eta bertzelako ezustekoei 
aurre egiteko 17.000 euroko 
diru-saila ere gorde dute. Ber-
tze aldetik, bestak antolatzeko 
25.500 euroko aurrekontua 
izanen da, musikarako kiosko 
bat erosteko 20.000 euro. Gai-
nera, Bortzirietako Euskara 
Mankomunitateari 27.000 euro 
ordainduko dizkio eta 11.000 
euro bideratuko dituzte era-
bilera anitzeko langilearen 
ordezkapena egiteko.

Diru-sarrerak
Diru-sarrerei dagokienez, Na-
farroako Gobernuak bizilagun 
kopuruaren arabera herriei 
ematen dien diru-sailetik 
288.000 euro espero dituzte 
eta hiri-kontribuziotik 152.000 
euro. Ibilgailuen zergatik ere 
67.000 euro sartuko dira. Abel-
zaintza azpiegituretarako di-
rulaguntzak ere izanen dira.

934.450 euroko 
aurrekontua izanen 
du aurten udalak
Zugarramurdiko bidea zolaberritzen eta argiteria berritzen 
eginen ditu inbertsiorik handienak

'Biba zuek' ETBko saioan herriko berri
Joseba Olagarai herriko kazetariak zuzeneko konexioa egin 
zuen Etxalartik Biba Zuek! saiorako. Benantxio Elizagoienek 
Iriondoko baserriko tresna zaharren erakusketa erakutsi 
zuen. Ainara Berrueta eta pandero-joleek erakustaldia egin 
zuten Olentzero kantua zeinu hizkuntzan kantatuz. 

JOSEBA OLAGARAI

Itsaso Elizagoienen bira Nuñezekin
Seigarren Eguberrietako bira egin du Carlos Nuñez gaita-jole 
famatuarekin Itsaso Elizagoienek. Guztira 25 kontzertu 
eskaini dituzte, azaroaren erdian hasi eta urtarrilaren 
hondarrera arte. Otsail bukaeran Argentina eta Txilera 
bidaiatuko dute kontzertuak eskaintzera.

SERGI PARAMÉS
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IGANTZI

MAITE, ANA ETA ITZIAR
Kanposantu ondoan duen 
lursail bat aprobetxatu du 
udalak aparkaleku ttiki bat 
egokitzeko. Hilerriko erabil-
tzaileentzako aparkatzeko 
lekua irabazteaz gain, gaur 
egun ate nagusiaren aitzinean 
dauden zaborrontzien kokapen 
berria izanen da gune berri 
hau. Horrela, «bai duen eder-
tasunagatik, bai sinbolismoa-
gatik, ematen dioguna baino 
tratu hobea merezi duen leku 
bat» ordenatu eta balioetsi 
nahi dute.

Lanak, gainera, mendiko 
sarrera eta irteera hobetzen 

die ibilgailu astunei, tamai-
nagatik eta bidearen estuta-
sunagatik beraien lana egite-
ko zailtasunak zituztenei.

Mus eta partxis txapelketa
Eguberrietako azken ospaki-
zunen ondotik (Santaktan 
ibili ziren Biltoki Ttikikoak 
urtezahar egunean bertsotan 
etxez etxe eta errege kabalga-
ta) Biltokiko mus eta partxis 
txapelketak martxan dira. Il-
beltzaren 14an mus txapelke-
ta abiatu zuten eta 15ean, 
berriz, partxisekoa. Otsailaren 
26an finalak jokatuko dituzte. 
Zorte on denei.

Hilerriaren ondoan 
aparkalekua egokitu 
du udalak 
Kanposantuaren ate nagusiaren ondoan zeuden 
zaborrontziak ere bertara eraman dituzte

Urteko lehen dantza saioa eskaini dute
Ilbeltzaren 7an urteko lehen dantza saioa izan genuen. 
Emanaldi polita izan zen egiatan. Joan den urteko abenduan 
behar zuen baina gibelatu behar izan zuten. Saio ederra 
eskaini zuten herriko dantzariek eta disfrutatzeko aukera 
izan genuen, nahiz eta eguraldiak batere ez zuen lagundu.

MAITE, ANA ETA ITZIAR

Eukeni Etxenike txapeldunorde
Abenduaren 31n Berako Eztegara pilotalekuan Bortzirietako 
eskuz banakako pilota txapelketako finalak jokatu zituzten 
eta hauetako batean herriko Eukeni Etxenike ere aritu zen. 
Gaztetxo mailako finala jokatu zuen. Ekai Madariaga aranzta-
rraren kontra galdu eta txapeldunorde izan zen

UTZITAKOA

Ibilgailu astunek sartzeko eta ateratzeko errazagoa izanen dute. MAITE, ANA ETA ITZIAR
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ARANTZA

NEREA ALZURI
Herriko auzolan sisteman par-
te hartzeko eta ingurumenaren 
zaintzaren garrantziaz ohar-
tarazteko helburuarekin, ber-
tze urte batez, herrigunean eta 
inguruetan zabor bilketa egin 
zuten eskolako ikasle eta ira-
kasleek ilbeltzaren 14an.

Taldeka, herriko hainbat 
txokotan aritu ziren zaborra 
biltzen: Haur Hezkuntzakoak 
parketik Apezenera artean; 
Lehen Hezkuntzako lehenbi-
ziko mailako ikasleak eskolatik 
frontoira arteko bidean; biga-
rren mailako neska-mutikoak 
aparkalekuan eta Beheko Pi-

suetan; hirugarren eta laugarren 
mailako taldeak Osiñan eta 
Goienburun; borzgarren eta 
seigarren mailako ikasleak 
Meaka aldean eta, DBHko ikas-
leak Txaneko borda aldean.

Orokorrean herria garbi ego-
ten bada ere, beti izaten dira 
zabor batzuk lurrean. Horiek 
bildu, sailkatu eta edukiontzi 
egokietara bota zituzten. Tti-
kitatik, herriko betiko ohitura 
den auzolana zer den ezagutu 
eta bidenabar, herria eta ingu-
rumenaren zainketan sentsi-
bilizatzen dira gisa honetako 
jarduerekin. Aunitz ikasten 
dute jarduera hauek landuz.

Eskolako irakasleak 
eta ikasleak ere 
auzolanean
Aurten ere zaborrak biltzen ari ditu dira herrigunean eta 
inguruetan

Bortzirietako banakakoan bi txapel

Abenduaren 31n jokatu zituzten Bortzirietako banakako pilota 
txapelketako finalak eta bederatzi txapeletatik bi Arantzara 
etorri ziren. Kimuen A mailan Ander Etxegarai Maiz nagusitu 
zen eta gaztetxoen kategorian, berriz, Ekai Madariaga Apaola-
zak txapela jantzi zuen. Zorionak bikote!

AMAIA APAOLAZA

Euskal presoak gogoan
Euskal Herriko bertze bazter aunitzetan bezala, Arantzan ere 
euskal presoen eskubideen aldeko elkarretaratzea egin zuten 
joan den ilbeltzaren 8ko arratsaldean. Sarek egindako 
deialdiarekin bat eginez, herriko plazan bildu ziren  
herritarrak. 

UTZITAKO ARGAZKIALehenbiziko mailako ikasle batzuk zaborrak biltzen. ESKOLAKO UTZITAKO ARGAZKIA
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SUNBILLA

MAIDER PETRIRENA
Covid-19ak eguneroko martxa 
aldatu izan ez balu, herritarrok 
hain maiteak ditugun inaute-
riei begira egonen ginateke 
egunotan. Bigarren urtez, ordea, 
ez da halakorik izanen. Inau-
teriak antolatzeaz arduratzen 
diren gazteek aurten ere inau-
teriak ez ospatzea erabaki dute.

«Kontrolik gabeko Covid ka-
suen gorakada» izan da gazteek 
inauteriak alde batera utzi 
izanaren arrazoietako bat. Ho-
rrekin batera, «ez baserrietan, 
ezta herriko etxeetan ere, eskea 
ez egitea erabaki dugu». Azal-

du dutenez, «etxe eta baserrie-
tako batzuek dagoeneko ezetza 
eman digute eta denen osasu-
na begiratu beharra dago». 

Igandeko karrozen desfilea-
ri lotutakoa da hirugarren arra-
zoia. Gazteek jakinarazi dute-
nez, lerro hauek idazterakoan, 
«udalaren aldetik oraindik 
erantzunik ez dugula ikusita, 
igandeko orgen desfilea ez da 
eginen». Horren harira, aipa-
tzekoa da, inauterietako des-
filean jatekoa ematen duten 
hiru karrozak nahiko hondatuak 
gelditu zirela abenduko euriteen 
ondorioz. 

Bigarren urtez 
inauteriak bertan 
behera utzi dituzte
Gazteek oharra kaleratu dute inauteriak ez egiteko hiru 
arrazoi nagusiak zein diren esplikatuz

M. PETRIRENA
Desfibriladorearen ikastaroko 
gastuak ordaintzeko hiru lote 
osatu dituzte. Parte hartzeko 
Marisol janari- dendan, Fon-
da ostatuan eta Bustitz osta-
tuan zenbakiak jartzeko au-
kera izanen da bi euroren 
truke. Otsailaren 1eko, 2ko eta 
3ko ONCEren azken bi zen-
bakiak kontuan hartuko di-
tuzte. Otsailaren 1ean Marisol 
janari-dendako lotea zozke-
tatuko dute; otsailaren 2an 
Fonda ostatukoa eginen dute 
eta otsailaren 3an Bustitz os-
tatukoa. Lotearen irudia. AITOR IBARRA

Desfibriladorearen ikastarorako dirua 
biltzeko hiru lote zozketatuko dituzte

Nahia Bertiz Babaze eskuinean, Bortzirietako pilota txapelketako finalean.

M. PETRIRENA
Hainbat kirol kontu izan ditu-
gu azken asteotan. Abenduaren 
31n, adibidez, Bortzirietako 
banakako txapelketen finalak 
jokatu zituzten eta Nahia Ber-
tiz Babaze herritarrak finala 
jokatzeko aukera izan zuen. 
Nahiz eta txapela herrira ez 
ekarri, aunitz erran nahi du 
finalera ailegatu izanak. 

Horrez gain, Ados pilota klu-
bak berriki hasi duen Eusko 
Label bikotekako txapelketan, 
Nahia Bertiz Babaze eta Iraide 
Iriarte Petrirena herritarrak 
hainbat jaialditan parte har-
tzeko gonbidatuak izan dira. 

Pilotarekin segituz, Nafarroa-
ko Kirol Jokoak eta Malerreka-
ko XX. txapelketa ere martxan 
dira, eta hainbat herritar ari 
dira parte hartzen: Aimar Ber-
tiz Babaze, Ibai Maritxalar 
Ibarra, Santi Jimenez Etxeberri, 
Nahia Bertiz Babaze eta Iraide 
Iriarte Petrirena. 

Bertzalde, urte hasieran, Ba-
luarten egindako Nafarroako 
Txirrindularitzaren Galan he-
rriko bi txirrindulari saritu zi-
tuzten Nafarroako Kirol jokoe-
tan lortutako emaitzengatik: 
infantiletan Ulibeltzak taldeko 
Aitor Igoa Arretxea eta kade-
teeten Eneit Bertiz Apezetxea.

Herriko pilotariek eta txirrindulariek 
lanean segitzen dute

Ba al zenekien berriki ETBk 
Sunbillako emandako mezak 
grabatu dituela? Zehazki, ur-
tarrilaren 8an, 15ean eta 22an 
ETB1erako mezak grabatu 
zituzten. Ez da herriko elizan 
ibili diren lehenbiziko aldia. 
Orain dela bortz urte ere ETBk 
aukera hori eman zuen. 

Hiru meza grabatu 
ditu ETB1ek hilabete 
honetan
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GIZARTEA

TTIPI-TTAPA
Hegazti gripeak azken aldian 
izan duen bilakaerari aurre 
egiteko, Nafarroako Gober-
nuko Landa Garapenerako eta 
Ingurumeneko Departamen-
tuak birusaren aurkako pre-
bentzio eta kontrol-neurriak 
ezarri ditu, Nafarroako hegaz-
ti instalazio guztiei eraginen 
dietenak.

Urtarrilaren 5ean egindako 
ebazpenaren arabera, «debe-
katuta dago etxeko hegaztiak 
aire zabalean haztea eta he-
gazti basatiek erabili ahal izan 
dituzten deposituetatik dato-
rren urarekin hornitzea». Ho-
nez gain, hegaztiak hazteko 
ustiapenetan «biosegurtasu-
nari dagozkion neurriak zo-
rroztea» gomendatu dute, 
«instalazioetako bisitak mini-
mizatuz eta garbitasun eta 
desinfekzio protokoloak apli-
katuz ibilgailuetan eta pertso-
nengan».

Otsailaren 15a arte
Hegaztiak aire zabalean ez 
haztea posible ez den kasue-
tan, «alanbre-sarea edota he-
gazti basatiak sartzea eragoz-
ten duen bertze gailuren baten 
ezarpena eginez» baimendu-
ko da hegaztiak kanpoan edu-
kitzea. Hegaztiak barruko 
janari eta edariarekin hornitu 
beharko dira eta kontaktua 
ekidin beharko da hegazti ba-
satiekin.

Neurri hauek indarrean iza-
nen dira otsailaren 15era arte 
eta orduan arrisku epidemio-
logikoaren ebaluazioa eginen 
dute, mantenduko diren edo 
aldatuko diren erabakitzeko.

Etxeko hegaztiak 
kanpoan haztea 
debekatu dute
Hegazti gripea prebenitzeko neurri hau hartu du Nafarroako 
Gobernuak eta guttienez otsailaren 15era bitarte egonen da 
indarrean

Definitu apur bat zure burua (adina, herria, gradua 
eta kurtsoa)
Xabier Pérez (Elizondo, 21 urte) Gastronomia eta Su-
kaldaritza Arteak graduko 4. maila burutzen ari da.
Zergatik aukeratu zenuen Gastronomia eta Sukal-
daritza Arteen gradua?
Sukaldaritza belaunaldi ezberdinetan zehar nire fa-
miliaren ogibidea izan delako. Bertzalde, sukalda-
ritza inguratzen nauen natura, kultura eta historia 
uztartzeko aukera paregabe gisa ulertzen nuen.  
Nola baloratuko zenuke orain arte bizitako espe-
rientzia?
Arras aberasgarria izan da, gehienbat nire begiak 
irekitzen erakutsi didalako eta baita izaera eta pen-
tsaera kritikoa garatzeko aukera eman didalako. Era 
berean, gastronomia eta sukaldeaz haratago mundu 
hau osatzen duten errealitate ezberdinak modu za-
balagoan ulertzeko aukera eman dit.
Nola definituko zenuke Basque Culinary Centerren 
jasotzen duzun ikasteko metodologia?
Batxilergoko metodologiara ohitua egonda aldaketa 
handia izan da Basque Culinary Centerren sartzea. 
Izan ere, bertan errealitatean oinarritutako kasu 
praktikoei irtenbidea bilatzera bideratuz, egiteko gai 
izan naitekeena frogatzeko aukera izan dut.
Unibertsitatetik zer da gehien gustatzen zaizuna?, 
Eta zerbait hobetzeko?
Gustuko dut unibertsitatean jatorri aldetik elkartzen 
garen jende aniztasuna, munduko bazter ezberdine-

«Graduak gastronomia  
eta sukaldeaz haratago  
errealitate ezberdinak 
modu zabalagoan ulertzeko 
aukera eman dit»

Xabier PÉREZ , Elizondo > 

tako pertsonak ezagutzeko aukera delakoan. Ber-
tzalde, interesgarria da gastronomiaren mundu za-
bala ezagutu eta bere aniztasunaz jabetzeko ematen 
zaigun aukera, ikasturtean zehar, gastronomiarekin 
lotura duten alor ezberdinen inguruan antolatzen di-
ren hitzaldi eta jardunaldi ezberdinen bitartez.  
Hobetu daitekeen aspektuen artean, unibertsitate 
honek duen izen eta mundu mailako ospeari lotuta, 
ongi legoke, esparru nazionaletik haratago lurralde 
eta kultura gastronomiko ezberdinak tokian bertan 
ezagutzeko aukera izatea.
Zer nolako ekarpena egiten dizu praktikak egiteak?
Aukera paregabea eskaini didate ostalaritza enpresa 
bat osatzen duten aspektu ezberdinak ezagutu eta 
ulertzeko.
Etorkizunari buruz zeintzuk dira zure asmoak?
Gastronomiak gure ingurumena eta gizartea alda-
tzeko duen potentzialaz jabetuta, gure gizartea ho-
betzeko asmoa duten proiektuetan parte hartu edo-
ta sortzea gustatuko litzaidake.  

www.mondragon.edu/prest

Hegazti basatiekin kontaktua ekidin beharko da.
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DONEZTEBE

MARGA ERDOZAIN
Herria bizigarriagoa egiteko 
lanean ari da udala eta mu-
gikortasun planaren barre-
nean egiten ari diren ekintzak 
aurkeztu zituzten ilbeltzaren 
11n udaletxean Leire Ortuos-
te alkateak, Pello Grazenea 
hirigintza zinegotziak eta 
komunikazio aholkulari lanak 
egiten ari den Oroitz Zabalak.

Alkateak aipatu zuenez, «gure 
herria aspalditik arrastaka duen 
arazo bati irtenbide emateko 
ordua da, orain arte izandako 
udal gobernuek eta herritar 
guztiok aski ongi ezagutzen 
duguna. Herritarren bizi ka-
litatea hobetu nahi dugu, Do-
neztebe bizitzeko atseginagoa 
eta erosoagoa izatea. Eta ho-
rretarako, herriko mugikorta-
suna hobetzeko garaia heldu 
da».

Izan ere, erdiguneko karri-
ketan desoreka handia dagoe-
la uste du udalak, «kotxeek 
espazio handiegia okupatzen 
dute, nonahi aparkatzen dira, 
bai espaloian, baita karrikan 
bertan ere. Berdin du kotxez, 
oinez edo bizikletan ibili, ka-
rrikak igarotzeko zailtasunak 
nabarmenak dira eta honek 

konponbide bat eskatzen du, 
aspalditik gainera».

Hiru ordenantza berri
Testuinguru honetan, udalak 
2019an parte-hartze prozesu 
bat martxan jarri zuen herri-
tarrekin, ostalariekin eta tek-
nikariekin batera irtenbide 
bat bilatzeko. Pandemiak 
prozesu hau baldintzatu du 
baina, hala ere, «arras abe-
rasgarria» izan da eta horren 
emaitza hiru udal ordenantza 
berri dira:
• Trafiko Ordenantza: otsai-
leko udalbatzarrean onartu-
ko dute. Alde Zaharra 20 km/
orduko zonaldea izendatuko 
du, oinezkoen eta txirrindu-
larien eskubideak handituz, 
eta kotxeak espaloietatik ate-
ratzeko aparkamenduak erre-
gulatuko ditu.
• Badoen erregulazioa: hau 
ere otsaileko udalbatzarrean 
onartuko dute eta Donezte-
beko beharrei erantzunez, bi 
bado modalitate sortuko ditu: 
permanenteak eta orduka-
koak.
• Terrazen Ordenantza: aben-
duko udalbatzarrean onartu 
zuten eta karriketan oreka 

bilatu nahian, kotxeen, oi-
nezkoen eta ostatuen arteko 
elkarbizitza arautzen du, os-
tatuen terrazak mugatuz eta 
segurtasun distantziak zehaz-
tuz.

Interbentzio zehatzei da-
gokienez, azaroan eta aben-
duan hainbat karriketan sei-
naleztapen-horizontalak eta 
hobekuntzak egin dituzte, 
Parrokia karrikan espaloia 
handitu eta gehienbat oinez-
koendako prestatuko dituzte, 
zama lanentzako eta tokiak 
eta txandakako aparkalekuak 
sortu dituzte eta, horrekin 
batera, seinalizazio bertikal 
berria instalatu dute.

Alde zaharrean kotxeen ko-
purua murrizteko asmoz il-
beltzean Merkatu Plazako eta 
Bordatxoko aparkalekuak 
atontzen ari dira eta Aranzo-
ko bidean 50 autorendako 
aparkaleku berria sortuko 
dute. Hiru aparkaleku hauek 
erdigunetik gehienez bi mi-
nutura daude. «Honekin guz-
tiarekin, kotxeen, oinezkoen 
eta bizikleten arteko biziki-
detza indartzera goaz, bazen 
garaia. Honek guztiak ohitu-
ra aldaketa txiki batzuk eka-
rriko ditu, noski, eta guztion 
onurarako izanen da. Herria-
ren onurarako izanen da», 
aipatu zuen Leire Ortuostek.

Hobekuntza hauek ezagu-
tzera emateko eta ohitura 
aldaketak laguntzeko komu-
nikazio kanpaina ere martxan 
jarri dute, Gozatu karrika 
denona. Doneztebe a pie, en 
bici y en coche leloa duena. 
Horren baitan WhatsApp in-
formazio kanala, kartelak, 
buzoiratzeko eskuorria eta 
bertzelako bitartekoak mar-
txan jarri dituzte. «Karrika 
denona da eta denon artean 
gozatu nahi dugu. Karrikak 
paseatzeko, erosketak egite-
ko, jolasteko, senide eta la-
gunekin biltzeko, hemendik 
harat mugitzeko, elkarrekin 
disfrutatzeko… egin dezagun 
karrika gozagarri! Egin deza-
gun Doneztebe bizigarri!», 
erranez akitu zuten agerraldia 
udaletxean.

Mugikortasuna 
hobetzeko lanen 
berri eman dute
Merkatu Plazako eta Bordatxokoez gain, Aranzokoko bidean 50 
autorendako aparkaleku berria atonduko dute ilbeltzean

Leire Ortuoste alkatea eta Pello Grazenea zinegotzia, Parrokia karrikan. A.AROTZENA

Idazketa tailerra 
abiatuko da 
otsailaren 1ean 
liburutegian

M. ERDOZAIN
Poesia tailerraz eta irakurketa 
taldeaz gain, otsailaren 1ean 
idazketa tailerra martxan ja-
rriko dute liburutegian. Ekimen 
honen helburua norberak 
sormen artistikoa garatzea, 
norberak barruan bere baitan 
dituen bizipenen kontaketa 
idaztea eta gainerakoekin par-
tekatzea da. Hitzorduak ha-
mabortzero izanen dira, libu-
rutegian, 18:00etatik 20:00eta-
ra. Interesatuek 948 48 09 09 
telefonora deitzen ahal dute.

Liburu aurkezpena
Elixabete Badiola Leonen An-
tes de la última casa eleberria-
ren aurkezpena ilbeltzaren 
28an, ortziralea, 18:00etan 
eginen dute liburutegiko are-
toan. Bertaratzea honako te-
lefono honetan konfirmatu 
behar da: 669 27 03 23.

Irakurketa taldea
Ilbeltzaren 31n, astelehena, 
gaztelaniazko irakurketa tal-
deak hilabete honi dagokion 
lana landuko du: El vagón de 
las mujeres; otsailerako auke-
ratutako lana Esther Tusque-
tsen Correspondencia privada 
eleberria izanen da.

Eguberrietako oporretan abia-
tu ziren Erreka Guraso Elkar-
teak antolatutako hamabor-
tzeroko zinema emanaldiak. 
Hurrengo hitzordua ilbeltza-
ren 30ean, igandea, izanen da, 
17:00etan. Bazkideek euro bat 
eta bazkide ez direnek bi euro 
ordaindu behar dute. Ema-
naldietan osasun neurriak eta 
elkarbizitza arauak ere ber-
matuko dira.

Zinema emanaldiak 
Erreka Guraso 
Elkartearen eskutik
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DONEZTEBE

Eusko Label txapelketako jardunaldia
Eusko Label binakako txapelketako jardunaldia jokatu zuten 
ilbeltzaren 15ean Ezkurra pilotalekuan. Etxekolonea zubieta-
rrak eta Mujikak 22-17 irabazi zieten Etxeberria eta Iraetari. 
Promozio mailako partidan, Rodriguez eta Mondragon II.ak 
22-18 irabazi zieten Peribañez eta Alduntzini.

UTZITAKO ARGAZKIA

Errekaren neguko fitxaketak
Urte berriari garaipenarekin ekin zion Errekako eskubaloi 
talde nagusiak eta horretan lagundu zuten neguko fitxaketek 
ere: Mario Lopez gartzaindarra, Mattin Jaunsaras eta Javi 
Gago taldera bueltatu dira. Ilbeltzaren 16an jokatutako 
partidan 30-17 irabazi zion Errekak BM Noaini.

ERREKA KE

P. IRASTORTZA
Arkupeak elkarteko 48 men-
dizalek (2020ko otsailaz ge-
roztik kopururik handiena) 
egin zuten ilbeltzaren 18an 
Doneztebe-Gaztelu-Troske-
tako urjauziak-Artze-Kanpo-
santua-Doneztebe ibilbidea. 
Zeroz beheitiko bi graduko 
hotz zorrotzak ez zituen kikil-
du, eta 09:00etan, zintzo de-
monio, ekin zioten bortz or-
duko lanari. Hasieran behe 
lainoa bazegoen ere, goizean 
zehar eta mendia igo ahala, 
inguruko herriak eta mendiak 
ikusteko aukera bikaina izan 
zuten. Covid kutsaketak dire-

la eta, bakoitzak bere modura 
antolatu behar izan zituen 
ondorengo bazkari kontuak. 
Hurrengo hitzordua Beran 
izanen dute, otsailaren 15ean.

Arkupeak elkarteko 
mendizaleek lehen 
txangoa egin dute
Donezteben hasi eta akitu zuten ilbeltzaren 18ko ateraldia 
jubilatuen elkarteko 48 mendizalek

Tenperatura hotzak ez zituen Arkupeak elkarteko mendizaleak kikildu.  P. IRASTORTZA

Mendizaleak Donamariako gazteluan.
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ELKARRIZKETA

G. PIKABEA  
Bat baino gehiago ilusioz ego-
nen da amestutako erretiroa 
hartzeko, lanean emandako 
hainbertze urteren ondotik, 
deskantsurako garaia izan dai-
tekeelako, edo denbora nor-
berak nahi bezala antolatzeko 
aukera ederra. Tere Arretxea 
Iraizozek (Sunbilla, 1961), or-
dea, halabeharrez hartu du 
erretiroa, eta aitortu digunez, 

«pena haundia» du, eta «lehen-
biziko egunetan arraro» ere 
sentitu da, lantokian «etxean 
bezala» aritu delako.  Egune-
roko errutinari gustua hartuta, 
lanean «kontent» aritzeko eta 
«gozatzeko» zortea izan du 
Arretxeak. 23 urtez Donezte-
beko San Miguel eskolako eta 
Mendaur institutuko adminis-
traria izan da, eta tarte horre-
tan, ikasle kopuruekin dantzan, 

garraioarekin puzzleak egiten, 
behatzak teklatuan, eskuak 
paper artean, oharrak pasilloe-
tan alde batera eta bertzera 
eramanez edo telefono deiei 
erantzunez ibili da. Orain erre-
tiroa hartzeko tenorea ailega-
tu zaio Sunbillako Aldamene-
ko bordako alabari. 
Zer moduz erretiroa hartuta?
Hagitz gustura aritu naiz lanean, 
gozatu dut, eta pena handia-

rekin baina uzteko eguna ai-
legatu zait. 
Betitik izan duzu ikasteko gogoa?
Lau senide gara, hiru ahizpa 
eta anaia, eta nik bakarrik ika-
si nuen. Garai hartan, lanbide 
eskoletako zuzendariak apezak 
izaten ziren eta Berako Luis 
Aizpuru apeza baserrira ager-
tu zen Berara ikastera joan nahi 
nuen galdetzeko. Nire gurasoek 
baietz erran zioten eta bere 
bitartez, Berako eskolara joan 
nintzen. Lanbide Heziketako 
1. maila egiten bi urte pasatu 
nituen eta hura akitutakoan, 
Leitzara joan nintzen, oraingo 
goi mailako zikloa egitera. Ber-
tze hiru urte pasatu nituen. 
Handik enpresa ikasketak egi-
tera Iruñera joan nintzen, bai-
na ez nintzen batere jarri hiri-
ko girora, hagitz zaila egin zi-
tzaidan. Gainera, ordurako, 
Ibardinen lanean ari nintzen, 
gehiegixko zen eta utzi nuen.  
Tarte horretan, lana eta ikasketak 
uztartu zenituen?
Bai, bai. 1980an akitu nituen 
ikasketak, baina ez zegoen ad-
ministrari aritzeko lanik. Or-
durako ostalaritzan hasia nin-
tzen. 14 urterekin Lizuniagan 
hasi nintzen, eta gero Ibardinen 
aritu nintzen, guztira hamar 
urte ostalaritzan. 
Zergatik aukeratu zenituen ad-
ministrari ikasketak?
Garai hartan horixe zen Beran 
zegoena...
Ez zegoen aukera handiegirik...
Ez, eta gainera ez ginen aunitz 
ikasteko bidea hartu genuen 
neska baserritarrak. Nire gu-
rasoak ikastearen aldekoak 
ziren, baina oroitzen naiz osa-
ba baserrira etortzen zen aldi-
ro attari «zer, neska hau orain-
dik ikasten ari duk? Gero es-
posatuko da eta hara hire dirua!» 
erraten ziola. Nire lehengusinek 
ez zuten ikasi. 
Garbi zenuen ez zenuela ostala-
ritzan segitu nahi?
Ostalaritzakoa lan polita da, 
baina ez du deus ikustekorik. 
Asteburuak besta, abuztua li-
bre... Ostalaritzan aritu nin-
tzenean abuztuan oporrak 
izanen nituela erran izan ba-
lidate, zeinen kontent jarriko 

«Maitatua eta baloratua 
sentitu naiz eta hori 
izugarria da»
TERE ARRETXEA IRAIZOZ DONEZTEBEKO ESKOLAKO ETA INSTITUTUKO ADMINISTRARI OHIA

23 urtez Doneztebeko eskolako eta institutuko administrari izan denak erretiroa hartu du. 
«Lanean hagitz gustura» aritu dela dio, eta etxerako bidea «penaz» hartu omen du. Bi 
hamarkadatan «nire etxea» izan deneko hainbat kontu izan ditu hizpide TTipi-TTaparekin

Tere Arretxea ikastetxeko matrikula liburua eskuetan duela.
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nintzatekeen. Gainera, garai 
hartan ostalaritzako lanak ez 
zuen ordutegirik, sartu eta lana 
akitzean ateratzen ginen. Edo-
zein moduz, hasierako urteetan 
administrari lanean aritzen 
nintzen arren, ez nuen ostala-
ritza alde batera utzi, tarteka 
joaten nintzen. Haurdun gel-
ditu nintzenean utzi nuen alde 
batera. 
Eta nolatan hasi zinen Donezte-
beko eskolan administrari lanean?
Lehenbizi, azterketa batzuk 
gainditu eta Donezteben man-
komunitatearen bulegoan hasi 
nintzen, lanaldi erdian. Man-
komunitateko lehenbiziko 
administraria izan nintzen. 
Gero bertze azterketa batzuk 
gainditu eta, Iruñean, abel-
tzaintzako departamentuan 
lan egiteko deitu zidaten. Ha-
ren ondotik, oposizioak atera 
nituen, eta administrarien 
zerrendan sartu nintzen. Eus-
karako titulua izateak aunitz 
lagundu zidan, horrek zerren-
da aunitz murriztu baitzuen. 
Eta hala, Elizondoko Lanbide 
Eskolan hasi nintzen. Huraxe 
izan zen funtzionario bezala 
lan egin nuen lehenbiziko lekua. 
Handik Doneztebeko institu-
tura joan nintzen, orain dela 
23 urte.
Zer moduzkoa izan zen hasiera?
Doneztebeko institutuko lehen-
biziko administraria izan nin-
tzen, nire aitzinetik ez zegoen 
bertzerik eta hasieran dena 
hankaz goiti zegoen. Maria 
Jesus Perurena zuzendariak 
utzi zuenean, zuzendari berria 
etortzekoa zen ikastetxera, 
baina honek administraririk 
ez bazen ez zela etorriko erran 
zuen. Orduko ikuskariak lanal-
di erdia Elizondon eta bertze 
erdia Donezteben egitea pro-
posatu zidan, eta hala hasi 
nintzen. Urte bat pasatu nuen 
Elizondon eta Donezteben 
bietan lanean. Gero, ordea, 
Donezteben lanaldi osorako 
administrariaren lanpostua 
ateratzea erabaki zuten, insti-
tutuko eta eskolako adminis-
trari lanak egiteko, eta Elizon-
dokoa utzita, egun osoz Do-
nezteben hasi nintzen. 

Zer izan da zure ardura?
Matrikulak egitea, ikasleen 
datuak sartzea eta ikasturte 
hasieran tutore bakoitzari ikas-
leen zerrenda, gurasoen da-
tuekin eta telefonoarekin pa-
satzea, telefonoa hartu eta 
mezuak pasatzea, zuzendari-
tzakoekin egon hau edo bertzea 
nola egin adostea... Garraioa 
antolatzea ere nire ardura izan 
da eta sei linea izanda, konpli-
katu samarra da, herri batetik 
hainbertze heldu direlako, 
ondoko herritik bertze horren-
bertze... Osatzea ez da erraza.   
Hainbat aldaketaren lekuko izan 
zara...
Teknologiarena, adibidez, ika-
ragarria izan da. Lehen dena 
paperen bitartez egiten genuen, 
gelaz gela oharrak banatzen 
ibiltzen nintzen, eta bereziki 
pandemiaz geroztik, papera 
desagertu egin da eta familie-
kin harreman guztia posta 
elektroniko bidez egiten da. 
Hasi nintzen garaian faxa ere 
ikaragarrizko abantaila zen. 
Amari faxa zer zen esplikatze-

ko nik idatzi eta papera hega-
ka joaten zela erraten nion, 
telebistako iragarkian bezala. 
Gaur egun, faxa erabiltzea pen-
tsaezina da. Duela bi urte bota 
nuen, ez zuelako deusetarako 
balio. Telefonoekin ere alda-
keta handia izan da. Lehen 
denak telefono finkoak ziren, 
eta orain dena mugikorrak dira, 
lehen ikasleek bazekizkiten 
etxeko telefonoak eta orain ez. 
Lehen dena telefonoz egiten 
zen, eta orain, guraso aunitz 
posta elektronikoz zuzenean 
irakaslearekin jartzen dira ha-
rremanetan. Teknologiak aban-
taila aunitz ekarri ditu.
Gurasoen artean ere aldaketak 
sumatu dituzu?
Bai, bai. Lehen eskolako kon-
tuetan guttiago sartzen ziren. 
Orain zerbait pasatzen bada, 
segidan hor daude. Irakasleek 
erraten dutenez, hemen orain-
dik hagitz ongi gaude, baina 
Iruñerrian gurasoak segidan 
seme-alaben alde jartzen omen 
dira, zer gertatu den galdetu 
gabe edo bertze alderdia aditu 

gabe. Joera hori honat etortzen 
ere hasia da, nabari da. 
Donezteben garai batean A, B eta 
D ereduak izan ziren aukeran, 
gaur egun A eta D ereduak. Hor 
aldaketarik sumatu duzu?
Bai. A ereduko hiru ikasgela 
ezagutu izan ditut Donezteben, 
eta DBH ere A eredukoa izan 
zen. Orain A ereduko gela ba-
karra izaten da Lehen Hezkun-
tzan eta hamar bat ikasle izaten 
dira. Ikasturte honetan izan 
den ikasle kopururik handiene- 
tarikoa da, 553 ikasle, eta gehie-
nak D ereduan dira. 
Gelatik kanpo zein da joera?
Gelatik kanpo lehen baino er-
dara gehiago sumatzen dut. 
Lehen, klasetik kanpo, ia denak 
euskaraz aritzen ziren, orain 
ez. Garai batean, baserritar 
batzuk erdaraz ikasteko A ere-
duan sartzen zituzten, eta ho-
riekin euskaraz ez zekitenek 
ere euskaraz ikasten zuten. 
Gaur egun, ez da holakorik 
pasatzen. Erdaraz solas egite-
ko joera izugarria da, eta ttiki-
tatik nabaritzen da.
Herri ttikietatik Doneztebera bada 
aldea?
Herri ttikietako haurren artean 
guttiago sumatzen da erdara, 
baina lehen baino gehiago.
Doneztebekoa eskualde mailako 
eskola da. Zein dira zure ustez 
horren alde onak eta txarrak?

Arretxea urte luzez bere lantokia izan denaren atean. 

«LEHEN GURASOAK 
GUTTIAGO SARTZEN 
ZIREN ESKOLAKO 
KONTUETAN»

«LEHEN DENA 
PAPERA ZEN, ETA 
ORAIN PAPERA 
DESAGERTU DA»
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Nire etxea izan da eta ez diot 
alde txarrik ikusten. Donezte-
beko eskola kontzentrazioa 
ireki zutenean, OHO Oinarriz-
ko Hezkuntza Orokorreko zor-
tzigarren maila bertan egin 
nuen. Orduan hagitz eskola 
tristea iruditzen zitzaidan, bai-
na orain, bertze aldetik begi-
ratuta, diferentea ikusten dut. 
Alde txarren artean, eskola 
ttikietan jende guttiago izaten 
dela eta alde horretatik familian 
bezala sentitzen direla erraten 
ahal da. DBH egitera lehenbi-
ziko aldiz etortzen direnean 
nabaritzen da, izutu egiten 
dira, lehenbiziko hiru hilabe-
teetan «hau zer da?» galdetzen 
dute.
Hainbertze urtez anekdota azkar-
ki izanen dituzu, ez?
Beti erraten nuen gurasoek 
errandakoekin liburu bat egin 
behar nuela, baina ez dut fun-
damenturik egin. Oroitzen naiz, 
behin, atta batek, erdaraz, «au-
keraketa normal egin duzue 
edo tonto guztiak nire semea-
ren gelan paratu dituzue?» bota 

zidan. Bertze batean, irakasle 
batek ikaslea bete-betean ha-
rrapatu zuen txuletarekin. Lan 
bat entregatu behar zutenean 
edo kopiak nahi zituztenean, 
aunitzetan niregana etortzen 
ziren kopiak egitera, ordain-
duta. Nire ordenagailutik fo-
tokopiagailu-inprimagailura 
bidaltzen zuten inprimatzera. 
Nik ez nuen ikusten zer inpri-
matzen zuten, eta behin, ikas-
le batek inprimatzera bidali 
zuenean, fotokopiagailuan 
zegoen irakasleari bere ikas-
gaiko txuletak agertu zitzaizkion 
eskuartean. Irrigarria izan zen. 
Horrelako anekdota aunitz 
pasatu dira, baina ez ditut 
apuntatu eta ez naiz oroitzen.
Bada bereziki gogoan gelditu 
zaizun momenturen bat?

Momentu tristeak ere izan dira. 
Urteotan irakasle bat eta hiru 
ikasle hil dira, eta horiek mo-
mentu gogorrak dira.
Eta onak?
DBHkoekin laugarren maila 
akitzen dutenean egiten den 
besta hagitz polita izaten da, 
edo Haur Hezkuntzakoek ir-
teeraren bat dutenean izaten 
duten ilusioa ederra da. Mo-
mentu polit aunitz izan ditut. 
Zer eman dizute Doneztebeko 
eskolak eta institutuak?
Maitatua eta baloratua senti-
tu naiz, eta hori izugarria da. 
Ez dute nire lana bertze bate-
narekin konparatzeko auke-
rarik izan [irriz], baina beti 
eskertu didate egin dudana. 
Urte hauetan, harreman onak 
eta lagun handiak egin ditut, 

eta haurrek eta gaztetxoek bi-
zipoza eman didate.
Inoiz sentitu duzu hori ez zela 
zure tokia?
Beti gustura aritu naiz. Noiz-
behinka haserretzen nintzen, 
gurasoekin, irakasleren bate-
kin edo bertze lankideekin... 
Nik ere badut nire jenioa... 
[irriz] Baina kontent aritu naiz.
Omenaldia ere egin zizuten...
Abenduaren 31n hartu nuen 
erretiroa, eta 22an egin zidaten, 
hagitz polita izan zen. Gauden 
garaian ezin da gauza haun-
dirik egin, eta gainera bezpe-
ran gelaz gela bideotxoak bi-
dali zizkidatenez, ez nuen deus 
espero. Baina hagitz polita izan 
zen. Txistua sumatu nuen, eta 
kanpora ateratzeko erran zi-
daten. Ikasleek aurreskua dan-
tzatu zidaten, eta lore eta opa-
ri aunitz eman zizkidaten. 
Hankak daldara batean senti-
tu nituen, baina hagitz kontent. 
Urte politak pasatu ditut Do-
nezteben eta akabaila ere ha-
gitz polita izan zen. 
Ordezkoari erakusten ere egoki-
tu zaizu... 
Nire ordezkoa ilbeltzaren 10ean 
hasi zen, eta hasierako egun 
batzuetan berari erakusten 
aritu naiz, baina ez dut balio 
horretarako. 
Hemendik aitzinera zein asmo 
dituzu?
Ez dut asmo haundirik. Men-
dira joatea gustatzen zait eta 
orain gehixeago joanen naiz, 
baita Sunbillara  amari bisita 
egitera ere. Gainerakoan, loreak 
aunitz gustatzen zaizkit, eta 
pilatesera joaten segituko dut. 
Eskulanak egitea ere gustatu-
ko litzaidake eta noizean behin 
bidaia ttiki batzuk ere egin 
nahiko nituzke, baina ez dut 
deus antolatua. Gustura ego-
ten naiz etxean, baina nahia-
go dut lanera joan. Aitortu 
behar dut pena handia senti-
tu dudala eta hasieran kosta-
ko zaidala etxean egotea, gus-
tukoa baitut eguneroko erru-
tina. Eta ez nuke denei eskerrak 
eman gabe gelditu nahi: lagu-
nei, familiari, irakasleei, zu-
zendaritzakoei... Eskerrak 
aunitz denei. 

Tere Arretxea Doneztebeko eskolako bere bulegoan.

«PENA SENTITU DUT 
ETA HASIERAN 
KOSTAKO ZAIT 
ETXEAN EGOTEA»

«URTE POLITAK 
PASATU DITUT ETA 
AKABAILA ERE 
HALA IZAN DA»
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EUSKARA

TTIPI-TTAPA
22. Korrikaren ibilbidea jaki-
narazi du AEKk eta aldi hone-
tan ere TTipi-TTapak hartzen 
duen eremuan barna ibiliko 
da euskararen aldeko herri 
lasterketa erraldoia. Martxoa-
ren 31n Amurriotik aterako da 
mezu sekretua daraman leku-
koa, 16:30ean, eta hamaika 
egunez Euskal Herri osoan 
barna ibili ondotik, Donostian 
bukatuko da, apirilaren 10ean. 

Apirilaren 5ean Baztanen
Apirilaren 5ean, asteartea, 
ailegatuko da eskualdera. Egu-
neko lehenbiziko orduak Zu-
beroan emanen ditu Korrika-
ren lekukoak, eta hortik Na-
farroa Beherera joanen da. 
Baigorritik Erratzurako bidea 
hartuko du goizaldean eta 05:55 
aldera Erratzun izatea aurrei-
kusi dute. Arizkundik (06:15) 
Elizondora (06:47) joanen da 
eta Ziga (07:36), Berroeta 
(08:02) eta Almandoz (08:21) 
gibelean utzita, Ultzama al-
dera joanen da. 

Apirilaren 9an Leitzaldean, 
Malerrekan, Bortzirietan eta 
Xaretan
Ondoko egunak eskualdetik 
kanpo eginen ditu Korrikak, 
baina apirilaren 9an, larun-
bata, berriz ere bueltan izanen 
da. Gauerdian, Berastegitik 
Leitzara (00:35) sartuko da 
lekukoa. Handik Basakabin 
barna, Ezkurrara (01:53) joko 
du. Maldan beheiti lekukoak 
Zubieta (02:54) izanen du hu-
rrengo helmuga, handik Do-
neztebe aldera (03:40) joateko. 
Sunbillara (04:06) joanen da 
gero, eta handik Bortzirietara 
sartuko da.

Bortzirietan, Igantzi (05:07), 
Lesaka (05:40) eta Bera (06:17) 
zeharkatuko ditu Korrikak eta 
Ibardinen barna, Lapurdirako 
bidea hartuko du. 

Urruñatik (07:11) eta Azkai-
netik (07:44) pasatu ondotik, 
Senperen (08:23) eta Saran 
(09:34) barna ibiliko da eta 

Zugarramurdi  (10:40) utzita, 
Ainhoarako bidea eginen du. 
Ondoko orduetan Lapurdin 
izanen da eta apirilaren 10ean 
Gipuzkoara sartuko da. Egun 
horretan, 22. Korrikaren leku-
koa 12:30 aldera bere helmu-
gan izanen dela aurreikusi du 
AEKk. 

Korrika batzordeak martxan
Eskualdean Korrika batzordeak 
martxan paratzeko bilerak 
egiten hasiak dira. Aste hone-
tan eta hurrengoan egitekoak 
dituzte lehenbizikoak: Male-
rrekako Korrika Batzordea 
urtarrilaren 25ean Donezteben 
(Malerrekako Mankomunita-
tean, 19:00etan); Bortzirietako 
Korrika Batzordea urtarrilaren 

26an Beran (Beralandetan, 
18:00etan); Zugarramurdi-Ur-
dazubiko Batzordearen bilera 
urtarrilaren 28an (Akelarre-
nean, 19:00etan) eta Baztango 
Korrika Batzordea otsailaren 
2an Elizondon (Suinki euskal-
tegian, 18:00etan).

Bertzalde, kilometroak erre-
serbatzeko aukera otsailaren 
1ean zabalduko dute. 

HitzEkin lelopean eginen da 
aurtengo Korrika, «hizkuntza 
bat hitzekin osatzen da, baina 
ekimenek eraikitzen dute hiz-
kuntza baten komunitatea. 
Euskarak aitzinera egin nahi 
badu, euskaldun (pro)aktiboak 
behar ditu, konbentzimendu-
tik ekintzara, praktikara, salto 
eginen dutenak».

Apirilaren 5ean eta 
9an eskualdean 
izanen da Korrika
Euskararen aldeko lasterketa erraldoia martxoaren 31n aterako 
da Amurriotik eta Donostian bukatuko da apirilaren 10ean

Korrikaren ibilbidea eta eskualdean eginen duen bidea. 
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MALERREKA

TTIPI-TTAPA
Gaztelako tropek Makilipurdin 
zegoen Orzorrotzeko gaztelua 
suntsitu eta erre zutenetik 500 
urtera, Malerrekako gazteak 
Makilipurdin bildu dira, eta 
martxoaren 26an hori oroi-
tzeko eta «zutik gaudela alda-
rrikatzeko» eguna antolatuko 
dutela iragarri dute.

Malerrekako Ernaik deituta, 
hainbat gazte Makilipurdi 
mendian bildu ziren ilbeltza-
ren 16an, eta Orzorrotzeko 
gaztelua zegoen tokian oroi-
garria paratu zuten. «Malerre-
kako gazteok Makilipurdira 
goitu gara, baina ez gara ka-
sualitatez data hauetan men-
di honetara igo. Izan ere, due-
la 500 urte Gaztelako tropek 
mendi honetan zegoen Orzo-
rretzeko gaztelua suntsitu eta 
erre zutelako gaude hemen».

Gisa honetara, «500 urte eta 
gero zutik gaudela» aldarrika-
tu nahi dute: «500 urte pasatu 
diren honetan, herri zanpatua 
izaten segitzen dugu, Espainiar 
eta Frantziar estatuen menpe 
segitzen dugu, askea ez den 
Euskal Herri batean bizitzera 
kondenatu nahi gaituztelako». 
Ernairen hitzetan, «zapalkun-

tzara kondenatu nahi izan 
gaituzte, baina haien zoritxa-
rreko herri hau bizirik dago, 
bizirik gaude. Orzorrotzeko 
gaztelua eraitsi zuten, baina 
ez zuten herri nortasuna de-
sagertzerik izan, horregatik 
gaude gu hemen».

Are gehiago, «irudikatzen 
dugun Nafarroa askea ametsa 
baino gehiago» dela nabar-
mendu zuten agerraldian: 
«Guri dagokigu 500 urtetako 
sua bizirik mantentzea, guri 
dagokigu herri honen memo-
ria eraikitzea, guri dagokigu 
oraina, eta guri dagokigu etor-
kizuna». Hori horrela, mar-
txoaren 26an «zutik gaudela 
aldarrikatzeko egun osoko 
egitaraua» antolatuko dute: 
«eskualdeko gazteria aldarri 
independentisten bueltan 
biltzeko garaia delako».

«Bortzehun urteren 
ondotik oraindik 
zutik gaude»
Malerrekako Ernaik hori aldarrikatzeko eguna antolatu duela 
iragarri du Makilipurdin

Martxoaren 26an «zutik gaudela aldarrikatzeko» eguna antolatu dute. UTZITAKOA

Orzorrotzeko gazteluaren oroigarria.

Ttikienek joareak jantzi zituzten errege bezperan. UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Ohiturari eutsiz, errege bez-
peran hasi ziren inauterietako 
ospakizunak Iturenen. Joareak 
jantzi eta harat-honatean ibi-
li ziren ttikienak egunez eta 
gazteak gau partean. Baina, 
aurten bai, inauteriek segida 
izanen dute beraien ohiko 
egunetan. Inauteriak antola-
tzen dituen batzordeak, Na-
farroako Gobernuaren aldetik 
eragozpenik ez dagoela iku-
sita, aitzinera egitea erabaki 
du, beti ere behar diren neu-
rriak betez. Hala aipatu digu 
Jabier Bereau alkateak. «Gau-
za hauek egiten ahal dira, aire 
librean eta segurtasun neurriak 
betez, eta udaletik ezin dugu 
ezetzik erran. Foruzaingoari 
eskatuko diogu errepidea moz-
teko, joaldunak herri batetik 
bertzera lasai joateko». Hale-
re, Bereauren ustez, «bertze 
urteetan baino ttikiagoa izanen 
da, gazte jendea aterako da, 

baina jende heldua beldur-
tuagoa dago eta ez du eginen». 
Eskala ttikiagoko inauteriak 
izanen direla aipatu digu al-
kateak, «joaldunak ere gutti-
xeago bilduko gara, baina 
gainerakoan, ordutegiak eta 
betikoak izanen dira. Seinale 
bezala zerbait eginen da. Joan 
den urtean ez genuen egiterik 
izan eta gazteak batez ere ilu-
sioz zeuden. Eta posible den 
bitartean eta posible den neu-
rrian eginen dugu ospakizuna».

Aurtizko ostatua txukundu 
ondotik zabaltzear
Elgorriagako Eva Martin Iba-
rrak hartu du Aurtizko Ostatua 
eta azken asteetan txukuntze- 
lanak egin ondotik, aste ho-
netan irekitzekotan dira. Hiru 
eskaintzen artean berea izan 
da udalak aukeratutakoa eta, 
beraz, inauterietan estreina-
tuko da Aurtizko ostatu berri-
tua.

Neurri ttikiagoko inauteriak ospatuko 
dituzte aurten Iturenen

Gau partean gazteak ere ez ziren gibelera gelditu. UTZITAKOA
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ZUBIETA

FERMIN ETXEKOLONEA
Aldaketa eta murrizketa han-
diekin izanen bada ere, inau-
teriak ospatzeko erabakia 
hartu zuten gazteek ilbeltzaren  
15ean egindako bileran eta 
aurten joare soinuak adituko 
dira seguruenik.. 

Hau idazterakoan oraindik 
dena erabat lotu gabe baldin 
badago ere, otordu batzuk egi-
tekoak dituzte, baina gazteen 
taldean sartzen direnak bakarrik 
egiten ahalko dituzte. 60 lagun 
gehienez sartzen ahalko dira 
estalpean, hamarko mahaiak 
eta ahal bada talde egonkorre-
kin. Taldeak eta mahaiak osa-

tzeko aurrezerrenda bat pres-
tatuko da eta ilbeltzaren 26an 
akituko da bertan izena ema-
teko epea, 50 euro ordainduta. 
Horren arabera, neurrian eginen 
dituzte erosketak. Sukaldaria, 
laguntzaileak eta langileak lo-
tuxeak dituzte horretarako. 
Larunbatean afaria izanen dute, 
igandean, astelehenean eta 
asteartean gosaria eta bazkaria 
eta asteazkenean bazkaria. Mo-
desto soinularia astelehenean 
eta asteartean bakarrik ariko 
da, baina ezin izanen da dan-
tzatu eta estalpean ezin izanen 
du gazte taldekoa ez den inor 
sartu.

Murrizketekin bada 
ere, inauteriak 
ospatzeko gogoz
Gehienez ere gazteen taldean izena ematen duten 60 lagun 
sartzen ahalko dira estalpeko otorduetara

San Anton egunaren seinalea
Osasun egoerak horrela aginduta, ez zen garai bateko 
ospakizunik ezta azken urteetan izan dituzten musikaririk 
edo otordurik izan ilbeltzaren 17an. Baina San Anton egune-
ko seinalea egin zuten San Anton baseliza inguruan. Meza 
ospatu zen eta ondotik hamaiketakoa banatu  zuten atarian.

LURDES ELIZALDE

Inauteriei buruzko panel informatiboak
Inauterien inguruko informazioa, testigantzak eta argazkiak 
biltzen dituzten bortz panel jarri dituzte estalpean. Pello 
Iriartek diseinatu ditu, Luis Mari Etxartek eta Izaskun Zubial-
dek utzi dituzte lehengo eta oraingo argazkiak eta testigan-
tzak lorttzeko Eusko Kultur Fundazioaren laguntza izan dute.

UTZITAKO ARGAZKIAIlbeltzaren 15eko bileran erabaki zuten inauteriak egitea. UTZITAKO ARGAZKIA
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Duela 46 urte ireki zuten lehen-
biziko Irache beilatokia eta 
badira 27 urte inguru gure 
eskualdean aritzen direla la-
nean; Donezteben, Leitzan, 
Beran, Lesakan eta Elizondon. 
Hileta zerbitzuan «dena» eskaintzen dute; «beilatoki zerbitzua, 
tanatopraxia, errausketa, lurperatzea, hilerriko lanak…». Tra-
dizioei eutsi eta hildakoei lur ematea gustatzen zaienik badira, 
«baina egia da geroz eta gehiago egiten ditugula errausketak». 
Azken agurra emateko moduak ere aldatzen ari dira, «eta geroz 
eta gehiago eskatzen digute hautsekin bitxiak egitea. Hagitz 
eramangarriak dira, diskretuak». Internet bidezko zerbitzua ere 
ematen dute, «lehenbizikoetarikoak izan ginen eskelak online 
paratzen eta Whatsappez bidaltzen, baita dolu mezuak eta 
loreak Internetez bidaltzen ere, eta ongi funtzionatzen du».

1908an sortu zen Gipuzkoako 
Ozeanografia Elkartea, eta 
arrantza eskola bat zen hasie-
ran. 1928an gaur egungo erai-
kinera lekualdatu zen, «eta 
bertan ireki zuten Donostiako 
Aquariuma, Europako akuario zaharrenetariko bat». 90eko 
hamarkadaren bukaeran izan zuen aldaketarik handiena, kris-
taletik metakrilatora pasatzean. «Akuario handiagoak eduki-
tzeko aukera eman zigun, presio gehiago jasaten zuten, eta 
orduan sortu zen tunela». Museoan «euskaldunak itsasoareki-
ko dugun erlazio guztia» erakusten da, 1878an harrapatutako 
balea izanik erakusgai nagusia. Arrainei dagokionez, 250 espe-
zie desberdin dituzte, «baina Kantauri itsasoko espezieekin lan 
egitea gustatzen zaigu bereziki, gure itsasoan dauzkagun ani-
maliak eta problematikak ezagutzera emateko».

1983an ireki zuen Fagoagak 
Zela kirol-denda Beran, «gor-
deta neukan diru pixka bate-
kin». Geroztik «pila bat» alda-
tu da saltzeko eta erosketak 
egiteko modua; «lehen saltzen 
genuenaren arabera erosten genituen produktuak, orain kris-
toren inbertsioa behar duzu aitzinetik eta zazpi-zortzi hilabete 
lehenago erosi behar ditugu hurrengo kanpainako gauzak». 
Kirola egiteko jantziak eta osagarriak saltzen ditu gehienbat, 
baina baita janzteko arropak ere. Urte aunitz dira lanean eta 
«esperientzia handia» daukate, «bezero gehienak herrikoak edo 
ingurukoak dira eta harremana ona da, jendearekin egotea 
gustuko dut eta konfiantza ematen dit. Alde horretatik kontent 
nago».

«Hiletetan zerbitzu 
guztiak eskaintzen 
ditugu»

«Erosketak egiteko 
eta saltzeko modua 
aunitz aldatu da»

ANDONI ANDUEZA INTXAURRONDO
IRACHE TANATORIOA - DONEZTEBE

MARI JOSE FAGOAGA ETXEBERRIA
KIROLAK ZELA - BERA

TTIPI TXARTELA

Ikusi TTIPI TXARTELA izateagatik hainbat 

denda eta zerbitzutan dituzun abantailak

1980. urtean ireki zuten San-
siñena anaiek tailerra Elizon-
don. Urteekin haien semeek 
hartu zuten lekukoa eta «mo-
dernizatu» egin dute. Auto, 
traktore eta kamioi ttikiekin 
egiten dute lan; «konponketak eta salmentak, berriak zein bi-
garren eskukoak. Salmenta profesionaleko webguneetatik 
erosten ditugu autoak, garantia ematen diegu eta gero guk 
saltzen ditugu. Batzuek kotxe berriak nahiago dituzte baina 
badira bigarren eskukoak bilatzen dituztenak ere». Herriaren 
erdigunean dago tailerra, eta hori «leku estrategikoa» da; «apar-
kalekua badugu eta jendea oinez bueltatzen ahal da etxera». 
Koronabirusarekin, neurriak hartu eta lan egiteko modua al-
datu behar izan dute «baina badugu lana, ez gara kexu».

«Herriaren erdigunean 
dugu tailerra eta leku 
estrategikoa da»
ION SANSIÑENA ZUBIETA
SANSIÑENA TAILERRA - ELIZONDO

XABIER LASAGA TELLETXEA
DONOSTIAKO AQUARIUMA - DONOSTIA

«Gure itsasoko 
arrainekin egiten 
dugu lan bereziki»

30 ttipi-ttapa | 798 zk. | 2022-01-27





ARKUPEAK

Zein herritan sortzen da Baztan-Bidasoko ibairik handiena? 
☎ 618 56 78 37.P. IRASTORTZA

Urte gogorra izan zen iazkoa 
elkartearentzat.Elkartearen 
helburu nagusienetako bat 
jendea han-hemen elkartzea 
da, eta osasun arauek multzoak 
elkartzea debekatzen dutenez, 
ez zen urte emankorra izan.  
Pandemia egoerak ez zuen 
2021ean bidaia, festa, ome-
naldi eta antzekorik antola-
tzeko aukera izpirik sortu. Urte 
hasierako mus finalak, hara 
eta honarako egun bateko 
txangoak, penintsulan barna-
ko egonaldiak eta abar, jende 
aunitzen irrikak itzaliaz eta 
denen pena handiz, bertan 
behera utzi behar izan ziren, 
koronabirusa dela medio. 

Bilerarik ez delegatuekin
Elkarte guztiaren probetxurako 
urteetan zehar hainbertze lan 
egiten duten herrietako dele-
gatuekin elkarlanak ere zeharo 
maingu daude aspalditxoan, 
jende kopuruak direla eta bile-
ra xume bat ezin eginez. 

Lehenik, ordezkarieri bar-
kamena eskatuaz, betiko ha-
rremanak lehenbailehen be-
rreskuratzeko gogo irmoa 
azaldu nahi du Elkarteko Ba-
tzordeak.

Joan den urtean 
egindakoaren emaitzak 
Nahasmenaren erdian ez da 
dena porrota izan, nahiz eta 
kopuru mugatuagoarekin, 
iragarritako ia guztia aintzi-
nera ateratzea lortu baita. 
2021ean pandemiaren aurka-
ko arauakkunplitzeko eginaha-
letan nahiko lan izan du el-
karteak. 

Gainera, Covid-aren uste-
gabeko bertze olatu baten 
azpian, abenduko eta urtarri-
leko ekintzak garai hobe ba-
terako utzi behar izan ditu 
elkarteak. 

Hemen zenbakiak: 
• Jarduerak: 32 jarduera 

mota antolatu dira. 
• Herriak: Bederatzi (Aran-

tza, Bera, Doneztebe, 
Elizondo, Leitza, Lekun-
berri, Lesaka, Oronoz eta 
Sunbilla). 

• Partehartzaileak: 2283 
bazkide. 

• Txangoak: Bi Lodosara 
(110 bidaiari). 

• Egonaldiak: Bat Benidor-
men (102 bidaiari). 

• Mendi irteerak: Hamabi 
(Bederatzi Nafarroan eta 
hiru Gipuzkoan. 395 par-
te-hartzaile denera. )

Iazko balantze 
gazi-gozoa egin du 
elkarteak
Denera 32 jarduera antolatu zituzten 2021ean. Kopuru 
mugatuarekin, baina iragarritako ia dena burutu zuten 

Abenduko saria Jesus Anbustegirentzat
Abenduko galderan Iruñeko Orfeoiak 2020. urtean 155 urte 
bete zituela asmatu zutenen artean, Jesus Anbustegi Gaston 
izan zen zorteduna. Argazkian azaldu bezala Jesus berak jaso 
zuen oparia. Oroitu urtarrileko galdera zein den: Zenbatetik 
behin publikatzen da TTipi-TTapa aldizkaria? 

P. IRASTORTZA

Otsaileko galdera

Iazko azaroan Lodosara egindako irteerako parte-hartzaileak. PABLO IRASTORTZA

P. IRASTORTZA 
Bi urteko geldialdiaren ondo-
tik, aurten Andaluziara bidaia 
antolatu du elkarteak. Urta-
rrilaren 10ean eta 11n izan 
ziren izen-emate datak eta 
hagitz arrakastsua suertatu 
zen. 2020. urtean izena eman-
dakoen zerrenda bikoiztua 
izan da aurtengo izen-ematean. 
2022ko martxoaren 25etik 

apirilaren 1era eginen dute 
bidaia, eta bertzeak bertze, 
Valdepeñas, Sevilla, Granada, 
Kordoba eta Sigüenza bisita-
tuko dituzte.

Andaluzia ezagutu nahi  du-
ten bazkideei, oraindik leku 
batzuk badaudela adierazi 
nahi zaie lerro hauen bidez. 
Telefonoak: 948 45 08 78 edo 
618 56 78 37.

Andaluziara bidaia antolatu du Arkupeak 
elkarteak  

P. IRASTORTZA 
Aurtengo lehen sei hilabete-
rako egutegia prest du elkar-
teak:  Urtarrilean eta otsailean 
herrietako mus txapelketak; 
Otsailaren 17an bazkaria An-
doni Egañarekin eta Sebastian 
Lizasorekin Oianume sagar-
dotegian; Martxoaren 8an 

Xabierrera irteera; Martxoaren 
25ean Andaluziara bidaia; 
Apirilean edo maiatzean erre-
monte partida, Galarretan; 
Maiatzean Benidormera ir-
teera; Maiatzean edo ekainean: 
Soinketa eguna; Ekainaren 
9an: Lourdesera ateraldia; 
ekainean Zaragozara irteera. 

2022ko lehen sei hilabeteetarako 
egitarau oparoa prest du elkarteak
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GIZARTEA

TTIPI-TTAPA
2018ko ilbeltzaren 18an hasi 
zituzten pentsiodunen pro-
testak eta laugarren urteurre-
na gogoan, ilbeltzaren 15-16ko 
asteburuan Hego Euskal He-
rriko hiriburuetan eta bertze 
zenbait herritan manifesta-
zioak egin zituzten. Baztan-
Bidasoko Pentsionistak ere 
karrikara atera ziren berriz, 
hilabetero bezala, eta urteko 
lehenbiziko elkarretaratzea 
Elizondon egin zuten ilbeltza-
ren 17an. Argi utzi nahi izan 
zuten «borroka hau ez dela 
soilik adinekoen edo erretira-
tuen afera. Benetan jokoan 
dagoena etorkizuneko pentsio 
sistema eta zaintza duina eta 
publikoa da».

Protestak hasi direnetik lau 
urte pasatu direla oroitarazi 
zuen Baztan-Bidasoko pen-
tsiodunen mugimenduak 
Elizondon egindako mobili-
zazioan eta egindako bidea 
goraipatu nahi izan zuten: 
«pentsiodunen mugimenduak 
leku bat ireki du Euskal He-
rriko jendartean, eta estatu 
espainiarrean ere erreferente 
bihurtu da dauden pentsio-
dunen  mugimenduentzako». 

Taldearen irudiko, «agerian 
gelditu da ez dela norgehia-
goka dinamika bat, elkartasun 
eta pertsona guztien bizi duin 
baten aldeko lan tinkoa baizik».

Pentsiodunen borrokaren 
«izenburuak» ere gogora eka-
rri zituzten Baztan-Bidasoko 
pentsiodunen mugimenduko 
kideek: «pentsioak KPIaren 
arabera egokitzea, kaltegarri 
izan diren erreformak bertan 
behera uztea...». Baina salatu 
zutenez, «akordioak ez dira 
bete, iruzur egin dute aplika-
tzerako orduan». Gisa hone-
tara, «gobernu sozialistak 
eskuineko lobbyekin hausteko 
gaitasunik ez duena ageria 
gelditu» dela adierazi zuten, 
eta «borroka dinamikak ezin 
ditu besoak jaitsi».

Borrokatzeko nahiko arrazoi 
dagoela nabarmendu zuten 
pentsiodunek: «Osasun zain-
tza eta adinekoen zaintza alo-

rrean ezin dugu besoak eror-
tzen utzi. Bidasoko kirofanoa 
SOS egoera jarri du adminis-
trazioak; Elizondoko Osasun 
Zentroan mediku gabeziak 
segitzen du, nahiz gaurko me-
diku baten postua beteko dela 
iragarri duten; zahar etxeko 
langileak lan hitzarmen dui-
naren alde mobilizatzen ari 
dira..». 

Bide beretik, joan den as-
teazkenean «langileen lan 
baldintzak direla eta» Fran-
cisco Joakin Iriarte egoitzaren 
aitzinean elkarretaratzea dei-
tu dutela oroitarazi zuten eta 
«gu ere hor egonen gara».

«Borroka hau ez da 
erretiratuen afera bakarrik»
Taldearen hitzetan, «borroka 
hau ez da adinekoen edo erre-
tiratuen afera bakarrik», eta 
hori «gero eta oihartzun za-
balagoa hartzen ari da. Bene-
tan jokoan dagoena etorkizu-
neko pentsio sistema eta 
zaintza duina eta publikoa 
da». Horregatik uste dute «gure 
indarrak eta gazteagoen fres-
kotasunak bat egin behar» 
dutela «emaitza duina lortu 
nahi badugu». 

Sinetsita baitaude «horrek 
ekarriko duela benetako erres-
petua eta aldarrikapenak gau-
zatzea».

Pentsiodunen 
mugimenduak 
karrikan segitzen du
Duela lau urte abiatu zen eta Baztan-Bidasoko Pentsionistak 
taldeak urteko lehen elkarretaratzea egin zuen Elizondon

Baztan-Bidasoko Pentsionistak deituta, ilbeltzaren 17an egin zuten urteko lehen elkarretaratzea Elizondon. UTZITAKOA

«GURE INDARRAK 
ETA GAZTEAGOEN 
FRESKOTASUNAK 
BAT EGIN BEHAR DU»

«AKORDIOAK EZ 
DIRA BETE, BERAZ 
IRUZURRA EGIN 
DUTE»

Bizilagunen 
komunitateetan 
gastua murrizteko 
Iracheren neurriak

TTIPI-TTAPA
Gastua kontrolatzea komeni 
da, eta gehien xahutzen den 
gauzetan aurreztea. Irache 
kontsumitzaileen elkarteak 
oinarrizko gomendio batzuk 
eman ditu, komunitate bakoi-
tzak dituen beharren arabera 
kontuan hartu beharrekoak:
• Aseguruen eskaintzak kon-
paratzea. Aseguruen polizen 
arteko aldeak nabarmenak izan 
daitezke. Estaldurak eta baldin-
tzak aztertu behar dira, baina 
aseguru konpainia batetik ber-
tzera egon daitekeen diferentzia 
% 30era irits daiteke.
• Faktura elektrikoa. Komu-
nitatearen beharretara egoki-
tzen den kontratu elektriko 
bat aukeratzeak gastua nabar-
men murriztea ekar dezake. 
Potentzia kontsumo-beha-
rretara egokitzea ere lagun-
garri izan daiteke.
• Plaka fotovoltaikoak. Bizi-
lagunen komunitateek auto-
kontsumorako plaka fotovol-
taikoak jar ditzakete. Instala-
zioak bere kostua duen arren, 
urtean 3.000 eta 4.000 euro 
artean aurrez daiteke.
• Igogailuaren mantentze-la-
nak. Oro har, igogailuaren 
mantentze-lanak kontratatu 
ohi dira igogailua jarri zuen 
konpainiarekin. Hala ere, zer-
bitzua bertze enpresa batek 
egin dezake, eta kostuan % 
15etik goitiko aldeak daude.
• Dirulaguntza handiak dau-
de eraikinen inguratzailea 
hobetzeko obrak egiteko. Be-
rrikuntza horiei esker, eraiki-
nek isolamendu termiko hobea 
eta energia-eraginkortasun 
handiagoa dute, kontsumoan 
aurrezpen handiagoa ahalbi-
detzen baitute.
• Bankuek kontuarengatik 
kobratzen duten komisioak. 
Komisio baxuagoak lortzeko 
negoziatzeak gastua nabarmen 
murriztu dezake.
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LEITZA

TTIPI-TTAPA
Aurtengo Euskal Herriko Itzu-
liak Hondarribian izanen du 
abiapuntua, erlojuaren kon-
trako proba batekin, eta bi-
garren etapa, Leitzatik atera-
ko da, apirilaren 5ean. Leitza 
eta Viana lotuko dituen 206 
kilometroko proba izanen da. 
Txirrindulariak herriko pla-
zatik aterako dira eta hasie-
rako metroak herrian barrena 
eginen dituzte, lehiatu gabe. 
Horren ondoren, herritik ate-
ra eta Uitziko bidea hartzen 
dutenean hasiko da proba 
lehiakorra.

Egun hori berezia izatea 
nahi du udalak, eta herritarren 
eta eragileen parte-hartzea-
rekin «plazan ekitaldia» egi-
teko asmoa dutela aurreratu 
du Mikel Zabaleta alkateak: 
«zerbait irekia eta parte-har-
tzailea izatea nahi dugu, go-

zatzeko eta parte izateko 
eguna izatea, eta hori apro-
betxatuz, herriko plazan eki-
taldia eginen dugu».

2023an gehiago
Ez da aurtengo kontua baka-
rrik izanen, 2023ko itzulirako 
ere hitzarmena lortu baitu 
udalak. Euskal Herriko Itzu-
liko antolakuntzak eta Viana-
ko eta Leitzako udalek sinatu 
duten akordioari esker, «da-
torren urtean itzuliko proba 
bat alderantziz eginen dute, 
hau da, Vianatik abiatu eta 
Leitzan izanen du helmuga», 
azaldu du Zabaletak. 

Ez da Euskal Herriko Itzuliak 
herrian geldialdia eginen duen 
aurreneko aldia. 1978ko itzu-
liko lehenengo etapa, esate 
baterako, Leitzatik atera zen 
eta Biarritzen izan zuen hel-
muga. 

Itzuliko bigarren 
etapa Leitzan 
hasiko da
Apirilaren 5ean Leitza eta Viana lotuko ditu Euskal Herriko 
Itzuliak

Masaje tailerra egin dute
Leitza, Areso, Goizueta eta Aranoko Gizarte Zerbitzuak antola-
tuta, atzerriko emakumeei zuzendutako masaje tailerra egin 
dute Atekabeltzen. Erlaxatzeko, bizkarreko, hanketako eta 
buru-aurpegiko masajea ikasteko bi saio egin dituzte eta 
bildutakoek masajeaz ikasteko aukera izan dute. 

AITZIBER BERGARA

EDURNE ARRAZUBI

Sukaldatu-ZukAldatu kanpainaren barne, azaroan hasita 
saioak egin ditu Kikilisaldako lantaldeak elikadura osasun- 
tsua etxean sustatzeko. Azkena ilbeltzaren 14an egin zuten 
eskolan. Bertako produktuak dastatzeko aukera ere izan zen.

Elikadura 
osasuntsuaren 
garrantzia Lizarraga kalean izandako erortzea.

Abenduko eta ilbeltzeko euri-
teek eragindako kalteak ku-
deatzen jarraitzen du udalak. 
«Dirulaguntzak kudeatzen eta 
Nafarroako Gobernuari bera-
ri dagozkion lanak bere gain 
har ditzan lanean ari gara», 
adierazi du alkateak.

Abenduko eta 
ilbeltzeko euriteen 
kalteekin lanean

JUAN MARI BARRIOLA
Udalak ohar bidez jakinarazi 
du aurten ere ez duela ihoterie- 
tan ekitaldirik antolatuko. «Osa-
sun egoerak okerrera» egin 
duela eta,  «koherenteak izatea» 
erabaki du. Bestalde, egoerak 
hobera egitean «herritar eta 
eragileekin, horrenbeste maite 

ditugun ospakizunak, pestak 
eta ekitaldi jendetsuak» berrar-
tuko dituztela dio. Dena den, 
guraso elkarteak, ikastetxeek, 
Atekabeltzak eta Alkek hainbat 
hitzordu antolatu dituzte. Ho-
rrez gain, Altsasuko Momorro-
txoen erakusketa aste honetan 
ikusgai izanen da Herri Aretoan.

2022ko inauteriak bertan behera utzi 
ditu udalak
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LEITZA

Presoen aldeko mosaikoa
Elkarbizitzarako, bakerako eta etxerako bidean lelopean, 
salbuespenezko espetxe legediarekin amaitzeko mosaikoa egin 
zuten herriko plazan ilbeltzaren 8an. 140 lagun bildu ziren. 
Horretaz gain, euskal preso bakoitzari postal bana bidaltzeko 
erronka bota zuten eta ekimenak arrakasta izan zuen. 

ARGAZKIA ETA TESTUA: JUAN MARI BARRIOLATTIPI-TTAPA
Zinema, antzerkia, hitzaldia... 
Otsailean ere ez da kultur hi-
tzordurik faltako Herri Aretoan.

Zinema otsail hasieran
Otsaileko lehenbiziko eta hi-
rugarren asteburuetan zinemak 
hartuko du protagonismoa. 
Otsailaren 5ean eta 6an, 
16:30ean, 6 urtetik gorakoen-
tzat Zutik pelikula pantaila-
ratuko dute. 19:00etan, berriz, 
Next door (La puerta de al lado) 
filma emanen dute. Otsailaren 
5ean, larunbatean, bertsio 
originalean jarriko dute, az-
pitituluekin, eta igandean, 
bikoiztua. 

Gurasoentzat hitzaldia
Gurasoak eta seme-alabak pan-
tailen aurrean. Izenburu hori 
duen hitzaldia emanen du Mi-
ren Ros hezitzaileak otsailaren 
10ean, 18:00etan. 3 eta 14 urte 
bitarteko haurren gurasoei zu-
zendutako saioa da eta sarrera 
librea izanen da.

Antzerkia
Oinarrizko programazioan 
hitzartu bezala, hilabeteko 
bigarren igandean antzerkiak 
hartuko du lekukoa. Otsailaren 
13an, Geuretik Sortua progra-
maren baitan sortutako ema-
naldiekin hasiko dira. Egun 
horretan, Oier Zuñigaren Ere-
sia antzezlana ikusteko auke-
ra izanen da. Dolu errituen 
inguruko gogoeta egin asmo 
duen ikuskizuna 19:00etan 
izanen da.

Egonaldia
Otsailaren 14tik 18ra, berriz, 
Axut! eta Artedrama konpainiek 
egonaldia eginen dute Leitzan.  

Elkarlanean Hondamendia 
obra prestatzen ari dira, eta 
sorkuntza prozesu betean, 
hainbat egonaldi aurreikusi 
dituzte. Horietako bat Leitzan 
eginen dute, Herri Aretoan, 
eta Miren Tirapu kultur tek-
nikariak onartu duenez, «po-
zik» daude, «etorriko den lehen 
konpainia delako». TTipi-TTa-
pari aurreratu dionez, «Hon-
damendia antzezlana urrian 
estreinatuko dute eta estrei-
natzen dutenean, Leitzara 
ekarri nahi genuke».

Zinema gehiago
Otsailaren 19an eta 20an zineak 
hartuko du berriz Herri Areto-
ko pantaila. Bi egunez, 16:30ean, 
adin guztietako jendearentza-
ko Spiderman no way home 
ikusteko aukera izanen da, 
gaztelaniaz. 19:00etan, berriz, 
helduentzat Ilargi guztiak filma 
jarriko dute. Larunbatean az-
pitituluekin emanen dute, 
Tirapuren hitzetan, «euskaraz 
ikasten ari direnek aukera izan 
dezaten» eta igandean gabe.

Herri Aretotik kanpo  
herri kirolak
Herri kirolzaleek hitzordu 
ederra dute larunbat honetan, 
ilbeltzaren 29an. Besteak bes-
te, Urrezko Binakako Aizko-
lari Txapelketako kanporake-
ta jokatuko dute Eneko Sara-
legi eta Txomin Amundarainek, 
Jon Rekondo eta Ibai Soroak, 
eta Ugaitz Mugertza II.ak eta 
Julen Gabirondok. Otsailean 
eginen diren finalerdien eta 
martxoaren 6an Azpeitian jo-
katuko den finalaren atarian, 
lehen faseko azken saioa iza-
nen da eta 18:00etan hasiko 
da. 

Herri Aretoko 
otsaileko agenda 
prest
Hamabostean behin film emanaldiak izanen dira, hilabeteko 
bigarren igandean antzerkia eta aurretik hitzaldia

Ilbeltzaren 14an gaztetxean ping-pong txapelketa egin zuten. ATEKABELTZ GAZTETXEA

TTIPI-TTAPA
Negun Atekan hotzik ez lelo-
pean, bada mugimendua Ate-
kabeltz gaztetxean. «Herriko 
gazte guztien topaleku» izate- 
ko nahiari eutsita, pintxo- po-
teak eta hainbat txapelketa 
egiteko asmoa iragarri dute.

Ilbeltzaren 14an, esaterako, 
ping-pong txapelketa egin zu-
ten eta antolatzaileek adierazi 
dutenez, «ongi» atera zen. 15 
bat partaidek parte hartu zuten, 
eta horien artean, Iñaki Zaba-
leta Koxme nagusitu zen. Ez 
zen, ordea, horrekin bukatu 
jokoa eta txapelketaren ondo-
ren nahi zuten guztiek ping-

-pongen ibiltzeko aukera izan 
zuten. 

Ping-pong txapelketaren ai-
tzakiarekin, pintxo-potea ere 
egin zuten gazteek, eta «hilean 
behin pintxo-potea egiten ja-
rraitzeko» asmoa dute. Gaine-
ra, «tartean ping-pongeko 
mahaia jarrita utziko dugu, 
nahi duenak erabil dezan. Ping-
-pongez gain, bestelako txa-
pelketak ere antolatuko ditugu». 
Gaztetxeko ateak irekiak dau-
dela ere oroitarazi dute: «astean 
zehar bertaratu nahi duenak 
asanbladako kideren bati edo 
Instagrametik idatz dezake, 
eta gaztetxea ireki dezakegu».

Hilabetean behin pintxo-poteak eta 
hainbat txapelketa gaztetxean
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GOIZUETA

TTIPI-TTAPA
Leitzako Aurrera, Lekunberri-
ko Larraun eta Beteluko Ara-
xes pilota eskolekin elkarla-
nean, Mendialdeko III. Bina-
kako Pilota Txapelketa pres-
tatzen hasi da Umore Ona 
elkartea. Gaztetxoenak izanen 
dira aurrenekoak eta ondoren 
zaharragoek hartuko dute le-
kukoa. 

Igor Elizegi Umore Ona pi-
lota eskolako ordezkariak au-
rreratu duenez, «benjaminak, 
kimuak eta infantilak martxoan 
hasiko dira eta kadeteak, ju-
benilak eta nagusiak mar-

txoan». Gaineratu duenez, 
Umore Ona elkarteko 16 bat 
pilotarik parte hartuko dute 
txapelketan. Xehetasun gehia-
go aurrerago jakinaraziko du 
TTipi-TTapak.

Otsailean hasiko da 
Mendialdeko 
binakako txapelketa
Benjaminek, kimuek eta infantilek otsailean ekinen diote 
txapelketari eta zaharrenek martxoan  

Gure fauna eta flora hizpide
Herritarren interesa piztu zuen urtarrilaren 14an Iñaki 
Sanz-Azkue eta Eñaut Agirre hernaniarrek ganbaran egin 
zuen aurkezpenak. Gure faunari eta florari begira haien 
azken liburua aurkeztu zuten, eta Urumea bailarako 
ornodunei buruz aritu ziren zehazki.

FELIX LOIARTE / IGOR ELIZEGI

Umore Onako pilotari gaztetxoak. 

Enobietako urtegia hustu ondoren hartutako irudia. ARTURO ELOSEGI

TTIPI-TTAPA
Artikutza Natura programaren 
barne, hainbat bisita gidatu 
antolatu ditu Donostiako Uda-
lak hilabete honetarako. Ur-
tarrilaren 16an Bianditzeko 
tunela eta gailurrera egitekoa 
zen lehenbiziko ibilaldia eta 
hilaren 23an Goizaringo bur-
dinolara. Hirugarrena eta az-

kena igande honetan, urtarri-
laren 30ean, eginen dute eta 
Enobietako urtegia zenari 
buelta emanen diote. Sei ki-
lometroko itzulia izanen da, 
«jende guztiarentzat egokia». 
Parte hartzeko aurretik izena 
eman beharra zen, baina lerro 
hauek idazterakoan plaza guz-
tiak agortuak ziren. 

Enobietako urtegia bertatik bertara 
ezagutzeko aukera igandean

Elikadura osasuntsuaren alde lanean
Elikadura osasuntsua etxeko sukaldeetan bultzatzeko helburua 
izan du Kikilisaldaren aurtengo Sukaldatu Zuk aldatu kanpai-
nak. Hainbat saio egin dituzte, tartean, abenduan Itxaro 
Zabaleta dietista-nutrizionistarekin eta urtarrilaren 13an Eneritz 
Mujika dietista-nutrizionistarekin hitzaldiak. 

EDURNE ARRAZUBI
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ARESO

TTIPI-TTAPA
Egungo egoerara egokituta, 
baina inauteriak ospatuko di-
tuzte larunbatean, urtarrilaren 
29an Areson. Ez da etxe eta 
baserrietako eskerik izango, 
ezta elkartean otordurik ere, 
baina festari eutsi egin nahi 
izan diote Lagunartekoek: «he-
rritarren animoa ez dago oso 
goian eta bizipoz pixka baten 
premia ikusita, mozorrotu eta 
kalera ateratzeko aitzakia eman 
nahi diegu». Osasun egoera 
zein den ikusita, arriskuak eki-
din nahi dituzte eta horregatik 
jan-edanik eta eskerik ez da 
izango: «gainera, kalean izan-
go da festa guztia eta dagozkion 
segurtasun neurri guztiak be-
teko ditugu». 

Larunbatean, 16:00etan egin 
dute hitzordua plaza zaharrean. 
Mozorroak soinean, herriko 
musikariekin batera kalejira 

egingo dute. Segidan, haur eta 
gaztetxoek dantza saioa eskai-
niko dute eta seiak aldera bin-
goa izango da. Sariak izango 
direla aurreratu dute antola-
tzaileek. Bukatzeko, Andoain-
go Malkogarriyak musika tal-
dearen eskutik erromeria 
izango dute gaueko bederatziak 
arte.

Bezperan, eskolan urteroko 
inauteri festa egingo dute. Mo-
zorroa jantzi eta emanaldia 
eskainiko dute eguerdi partean. 

Ezohiko moduan  
baina inauteriak 
larunbatean
Ez da otordurik eta eskerik egingo, baina kalejira, dantza 
saioa eta erromeria antolatu dituzte

TTIPI-TTAPA
Udalak 2021ean egin dituzten 
hainbat ekintza eta lanen berri 
eman du. Hala, azaldu dute 
hirigintza arloan aurrerapauso 
garrantzitsuak eman dituztela. 
Batetik, Hirigintza plan berria 
osatu eta Nafarroako Aldizka-
ri Ofizialean argitaratu dute, 
une honetan Nafarroako Go-
bernuaren eskuetan dago lu-
rralde eskumeneko departa-
mentuak azter dezan. Bestetik, 
Aresoko Hirigintza Elkartea 
desegin dute. Eluseder indus-
trialdea kudeatzeko sortu zuten 
eta aurten Espainiako Industria 
Ministerioak emandako maile- 
guaren azken kuota ordaindu 
ondoren, elkartea disolbatze-
ko tramiteak gauzatu dituzte.

Jarduera ekonomikoen zerga
Nafarroako Ogasunarekin hi-
tzarmena sinatu du udalak eta 
Jarduera Ekonomikoen gaine-
ko Zerga berrikustea adostu 
dute. Horrek industrialdean 
dauden enpresetan eragina 
izango du. Atzera eraginkor-
tasuna dela eta, 38.588 euro 
jasoko ditu udalak eta aurreran- 
tzean errealitatearekin bat da-
tozen kantitateak bilduko ditu.

Udal langilea
Udal langileetan ere izan da 
aldaketarik. Zerbitzu anitzeta-
ko langilearen ordezkoa kon-
tratatu zuten martxoan eta 
titularraren eszedentzia bai-
menak iraun bitartean ariko 
da lanean. Udal eraikinen gar-
biketa zerbitzuan ere aldaketak 
izango dira datozen asteetan. 
Orain arteko langilea erretira-
tu denez, lan deialdia argita-
ratu dute. Interesa zutenek 
urtarrilaren 21era arteko epea 
zuten izena emateko. 

Hainbat inbertsio
Nafarroako Gobernuak diruz 
lagundutako hainbat inbertsio 
ere egin dituzte. Eluseder in-
dustrialdeko eta udal eraiki-
netako argiteria LED sistema-

ra aldatu dute eta herriko de-
posituan hobekuntzak eta 
konponketak egin dituzte.

Eskolako eta Pake Toki elkar- 
teko inguratzaile termikoaren 
hobekuntza lanekin bukatze-
ko, azken leihoak aldatu dituz-
te: 4.049 euroko kosta dira eta  
Toki Administraziotik % 85eko 
dirulaguntza jasoko dute. Na-
zabal eskolan segurtasun neu-
rriak betetzeko egokitzapenak 
ere egin dituzte eta horretara-
ko Nafarroako Gobernuko 
Hezkuntza Departamentutik  
2.976 euroko laguntza jaso dute.

Bestetik, herritarrek udaleko 
zenbait tramite elektronikoki 
egiteko aukera izan dezaten, 
moldaketak egin dituzte 3.979 
euro inbertituta. Erdia dirula-
guntza bidez ordaindu dute.

Basoko lanetan auzolana
Basoko lanetan auzolana eta 
herritarren parte-hartze zuze-
na sustatu nahi izan dute. Hi-
rumugarrietako mendian gar-
biketa auzolanean egin eta 
basoan eroritako zuhaitzak 
herritarren eskura jarri dituz-
te. Basoa garbi mantentzeare-
kin batera, egur loteen bana-
keta sistema zaharrak udalari 
eragiten zion kostua murriztea 
lortu dute. Basoko pistak hobe- 
tzeko neurriak ere hartu dituz-
te. Udalak bere gain hartu du 
Urteaga gainetik Altzegira doan 
bidearen eta Peñako pistaren 
kostua. Berastegiko mugako 
itxituraren konponketak eta 
haizeteek botatako zuhaitzek 
eragindako kalteak txukuntzea 
ere bere gain hartu du udalak. 

Erabilera anitzeko gela
Eskoletxean erabilera anitzeko 
gela bat egiteko proiektua be-
rreskuratu, eguneratu eta di-
rulaguntzen deialdira aurkez-
tu dute. Dirulaguntzek baldin-
tzatuko dute proiektua aurre-
ra ateratzea. Lortuko balitz, 
Nafarroako Hezkuntza Depar-
tamentuan ere laguntza esku-
ratzeko saiakera egingo lukete. 

Pasa den urtearen errepasoa egin du 
udalak

Adur Etxezarreta. REDFI

Urteari hasiera polita eman 
dio herritarrak. Italiako Tar-
vision jokatutako Europako 
kopako jaitsiera proban biga-
rren postua lortuta. Estatuan 
maila eta kategoria horretan 
podiora igotzea lortu duen 
lehenbiziko eskiatzailea da.

Adur Etxezarretak 
bigarren postua 
lortu du Italian

Nazabal eskolako ikasleak ira-
kurketa-idazketara gerturatze-
ko, irakurketa plana abiatu 
dute Leitzako liburutegiarekin 
elkarlanean. Bi astean behin 
liburutegi ibiltaria izango dute 
eskolan, asteazkenetan. Hala, 
liburuak etxera eramateko au-
kera izango dute ikasleek eta 
hurrengo saioan itzuli beharko 
dituzte eskolan edo aurretik 
liburutegira eramanda. Gus-
tuko liburuen rankinga ere 
egingo dute eta irakurketare-
kin zerikusia duten berriak 
bilduko dituzte, irakurketa-
-panela osatuz.

Bi astean behin 
liburutegi ibiltaria 
izango dute eskolan 

Aurten ere kalejira egingo dute . 
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BAZTAN

R. OSKARIZ I ARIZKUN
Canteras Acha enpresak zun-
daketak egin nahi ditu Ariz-
kunen eta Elbeten harrobi 
bat egiteko helburuarekin. 
«Enpresaren asmoen berri 
jakin bezain fite» antolatu 
zuen Arizkungo alkateak he-
rri batzarra, eta bertan pro-
posatu zuten lantalde bat 
sortzea. Elbeteko Miloa eta 
Arizkungo Menditxuri para-
jeak hartuko lituzke proiek-
tuak, eta beraz Milotxuri 
Bizirik deitu diote platafor-
mari, bi izenak uztartuz. Al-
mandozko Arritxuri harrobian 
aspalditik egiten du lan Can-
teras Achak, eta bertan zun-
daketa gehiago egiteko asmoa 
dutela ere adierazi dute, Uz-
keta 2 izeneko eremuan.

Nola izan zenuten enpresaren 
asmoen berri?
Ustekabean izan zen. Kasua-
litatez, orain plataforma osatzen 
duen kideetako batek Estatuko 
Buletin Ofizialean iragarkia 
kusi zuen, joan den urteko 
azaroaren 19an. Egun batzue-
tara, Nafarroako Buletinean 
argitaratu ziren zundaketa 
proiektu honen nondik nora-
koak, baino enpresa eta inpli-
katuen partetik ez dugu inon-
go jakinarazpen ofizialik izan.

Zer egin nahi dute zehazki?
Buletinean argitaratu dena 
zundaketa batzuk gauzatze-
ko proiektua da, Arizkungo 
Aintzialde eta Bergara au-
zoetan eta Elbeteko Miloa 
parajean. Burdin-harria zein 
mailatan ustiatzen ahal duten 
jakin nahi dute. Horretarako, 
30 eta 70 metro bitarteko 
zuloak egin nahi dituzte, 
hainbat teknika erabiliz, zein 
mineral eta zenbateko kan-
titatean dauden ikusiteko. 

Guztira 12 tomografia eta bi 
zulo handi egin nahi dituzte. 
Dena den, proiektuan «beha-
rren arabera miaketak des-
bideratzen ahal direla» pa-
ratzen du, eta honek gure 
kezka hauspotzen du. Bada-
kigu zundaketak harrobi ba-
ten lehenbizko pausoak di-
rela eta hortaz hasmentatik 
mugitu gara gure lurren eta 
interesen kontra egiten duen 
proiektu hau geldiarazteko. 
Nortzuk osatzen duzue plata-
forma?
Nagusiki kaltetuek eta kezka 
duten herritarrek osatzen 
dugu Milotxuri Bizirik plata-
forma. Lantalde anitza gara 
eta betebeharrak partekatuz 
ibiltzen gara. Taldelana ariz-
kundarrek egiten badugu ere, 
Elbeteko eta Almandozko 
zenbait ordezkarirekin ere 
elkarlanean eta solasean ibi-
li gara. 
Zein da zuen helburua?
Lehenik eta behin, zundake-
ta proiektu honetatik eratzen 
ahal den ustezko harrobia 
gelditzea da. Gure lurrak de-
fendatu nahi ditugu, izan ere, 
nekazaritza eta abeltzaintza 
ustiaketarako aprobetxamen-
dua edukitzeaz gain, familia 
ugariren sustengua edota 
diru- iturri haundi bat arris-
kuan jar daitezke proiektu 
honekin.Bigarrenik, Baztan-
go herritarren artean ezta-
baida sortu nahi dugu, ha-
rrobi bat bezalako egitasmoek 
baztandarron interesak zu-
zenean ukitzen baititu eta 
horrelakotan herritarron 
erabakiak kontuan hartzea 
nahiko genuke.
Zein da herritarren iritzia proiek-
tuaren inguruan?
Alkateak deituriko bigarren 
batzar batean, herri galde-
keta egin zen harrobiaren 
alde edo kontra geunden 
jakiteko. Ehunka herritar 
bildu ginen eta bozkatzeko 
eskubidea genuen 155 herri-
tarretatik, denek aho batez 
ezezkoa eman genion harro-
biaren egitasmoari. Honez 
gain, martxan den sinadura 
bilketa abiarazi genuen.

«Proiektua bertan 
behera utzi arte ez 
gara geldituko»

Proiektuak kaltetuko lituzkeenak eta hainbat herritar kezkatuk osatzen dute Milotxuri Bizirik plataforma. UTZITAKOA

MILOTXURI BIZIRIK PLATAFORMAKO KIDEAK ARIZKUNGO HERRITARRAK

Canteras Acha enpresak Arizkun eta Elbete artean egin nahi duen harrobiaren kontra batu dira 
Arizkungo hainbat herritar eta martxan paratu dute herri ekimena

«HERRITARREK 
EZEZKOA EMAN 
DIOGU AHO BATEZ 
EGITASMOARI»

«EZ DUGU INONGO 
JAKINARAZPENIK 
IZAN ENPRESAREN 
ALDETIK»
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BAZTAN

Zer ondorio ekar ditzake horre-
lako proiektu batek herritarren-
dako?
Ondorioak anitzak dira. Ba-
tetik, lurjabeei abeltzaintza-
rako eta nekazaritzarako 
lurrak kenduko dizkie (ukui-
luak, bordak, kisulabeak, 
baratzeak,  bazkalekuak, 
mahastiak, oihanak, iratze- 
zelaiak,…) eta kalte ekono-
miko nabarmenak eraginen 
lituzke lehenengo sektoretik 
bizi diren 12 familiei. Ber-
tzetik, bailara guztiari eragi-
ten diotenak daude: kamioi 
gainkarga errepideetan, 
leherketen asotsak, ur-bilte-
gien eta Baztan ibaiaren ku-
tsatze arriskua, hondare 
historikoa arriskuan para-
tzea… Paisaia hondatzeak 
turismoan ere oihartzuna 
izanen du. 
Plataformako kideek bilkurarik 
egin duzue?
Proiektuaren berri izan ge-
nuenetik gaude hemen, ha-
siera-hasieratik, eta asteroko 
maiztasunarekin bilduz joan 
gara. Proiektu honi eta bere 
ondorio posibleei hasiera 
batetik erantzun eraginkor 
bat eman nahi diogu. Horre-
tarako helegiteak, sinadura 
bilketak, prentsa oharrak, 
alkateekin bilerak eta abar 
abiarazi ditugu. Gure helbu-
rua afera hau sozializatzea 
da, hedabideen eta gure ekin-
tzen bitartez baztandar guziei 
gure mezua zabaltzeko eta 
mugimenduaren parte bila-
katzeko. Hausnarketa bul-
tzatu nahi dugu azken finean, 

Baztango bihotzean bertze 
harrobi berri baten agerpenak 
bailarako biztanle guziok 
pairatuko ditugun ondorio 
kaltegarriek ekarriko baititu.
Enpresako arduradunari gutun 
bat idatzi zenioten herriaren 
izenean, «egitasmoa lehenbai-
lehen bertan behera uzteko» 
eskatuz. Erantzunik hartu al 
duzue?
Ez, momentuz ez dugu eran-
tzunik hartu.

Elkarretaratze bat egin duzue 
dagoeneko. Ekimen gehiago 
eginen dituzue?
Bai. Proiektua bertan behera 
utziko duen idatzizko baiez-
tapen bat izan arte ez gara 
geldituko. Gainera, bailarako 
antzeko kasuekin elkarlanean 
aritu nahiko genuke, Baztan-
go kezka hauek guziak uztar-
tzeko.
Prozesu judizialik hasteko au-
kera aztertu duzue?

Ez, oraingoz ez. Baina behar-
tuak ikusiz gero, ez dugu 
aukera baztertzen.
Zerbait gehitu nahi duzue?
Eredu ekonomiko alternati-
bo baten alde gaudela pla-
zaratu nahi dugu, etekin 
ekonomiko azkarra bilatzea-
ren ordez momentuko beha-
rrak asetzeko haina lehengai 
ustiatzen dituen eredu baten 
alde, alegia. Gure lurrak zain-
duko ditugu, beren aniztasun 
ekologiko eta kulturalak ba-
bestearren. Akitzeko, gure 
kasua ezagutzera ematen 
laguntzen ari zareten guziei 
eta elkartasuna adierazi di-
guzuen guziei eskerrak eman 
nahi dizkizuegu Arizkungo 
herriaren izenean.

250 herritar baino gehiago bildu ziren abenduaren 19ko elkarretaratzean Aintzialden harrobiari ezetz errateko. J. ITURZAETA

«PROIEKTU HONI 
ERANTZUN 
ERAGINKOR BAT 
EMAN NAHI DIOGU»

«BAILARAKO 
BIZTANLE GUZIOK 
PAIRATUKO DITUGU 
ONDORIOAK»
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R. OSKARIZ I ZIGA
Lehenbiziko agintaldia du 
aurtengoa Joxean Etxeberriak 
(Ziga, 1995) Zigako alkatetzan. 
«Jakin-minagatik» erabaki 
zuen aurkeztea eta gaur egun 
lana aizkorarekin uztartzen 
du, aitaren pausoak segituz.

Celestino Osakar, Miriam 
Barberena, Txema Mairena 
eta Javi Sanz ditu kargudunak, 
eginbeharrekin laguntzen 
diotenak. «Ez gara denbora 
jakin batero biltzen, herriko 
gaien bati buruz solastatzeko 
beharra ikusten dugunean 
baizik». Bortzen artean ba-
natzen dituzte ardurak gauza 
batzuetarako, «baina bertze 
batzuetan ahal duenak egiten 
du». Alkatearen lanak «ugariak» 
dira, «adibidez, herritarren 
eskariak udalera eramatea».

Hainbat behar ikusten ditu 
alkateak Zigan, «baserrietara 
doazen bideak hobetzea» iza-
nik handienetariko bat, «nahiz 
eta badauden behar gehiago 
ere». Eta horretan jardun dira 
agintaldia hasi dutenetik. 
«Oraingoz, baserri batzueta-
ko bideak konpontzen hasi 
gara eta aitzineko urteetan 
egin izan diren jarduera eta 
auzolanekin segitu dugu».

Aurten, 2021ean egindako 
bide beretik segitzeko asmoa 
dute; «auzolanak egin herria 
txukun mantentzeko eta bide 
batzuk konpontzen segitu, 
ahal den heinean». Herriak 
«etorkizuna baduela» uste du 
Etxeberriak, «gazte batzuk 
bertan gelditu dira bizitzen 

eta hurrengo urteetan bertze 
batzuk ere geldituko direla 
uste dut». Hurrengo agintal-
dira begira, ez du baztertu 
alkatetza errepikatzeko au-
kera, «ez dakit, beharbada 
bai, baina momentua ailega-
tzean ikusiko da». Zailtasun 
handiena «denbora bilatzea» 
du, izan ere, alkatetza ez du 
eginbehar bakarra.

Aizkora, ttikitako pasioa
«11 urte izanen nituen lehen-
biziko aldiz aizkora bat hartu 
eta enbor gainera igo nintze-
nean». Aita ere aizkolaria da, 
Felix Etxeberria, eta laguntza 
handikoa izan du bere ibilbi-
dean. «Gauza aunitz irakatsi 
dizkit, aizkorak zorrozten eta 
egurrak jartzen laguntzen 
didan guztiaz aparte».

21 urterekin eman zuen 
profesionalki lehiatzeko pau-
soa. «Salto nahiko handia izan 
zen, batez ere konpromiso 
aldetik. Entrenamenduak 
maizagoak, kontrolatuagoak 
eta gogorragoak izaten hasi 
ziren». Izan ere, astean sei 
egunetan entrenatzen da gaur 
egun Etxeberria.

Hainbat txapelketa profe-
sionaletan aritu da, maila 
handiko aurkarien kontra, eta 
emaitzak ez dira kaskarrak 
izan; azkena, Nafarroako Aiz-
kora Txapelketa Nagusiko 
finalean lortutako bigarren 
postua. «Pixkanaka hobetzen 
ari naizela uste dut, eta lanean 
gogor segitu nahi dut ahal 
dudan mailarik altuenera ai-
legatzeko». Gaztea da orain-
dik, baina adina abantailatzat 
hartzen du; «osasuna eta 
zortea izanez gero eta gauzak 
ongi egiten baditut, oraindik 
goi mailako kirolaz gozatzeko 
urte dezente ditut». 

Eta ez du denbora galtzen, 
txapelketetan ez dagoenean 
erronkak botatzea gustuko 
baitu. Sherpa.ai Aizkolari 
Txapelketa Nagusiko finalis-
tak desafiatu zituen abenduan, 
«desafioa botatzeko momen-
tua zela iruditu zitzaidalako». 
Tolosako Kantabrikon para-
tu zuen hitzordua, «baina ez 
zen inor agertu».

«Edozein kiroletan zenbat 
eta gehiago lehiatu eta zenbat 
eta maila handiagokoak izan 
lehia horiek, orduan eta sasoi 
hobea izaten du kirolariak».  
Hortaz, txapelketen arteko 
«egonaldietan» prestatzen 
segitzeko, beharrezkoak ikus-
ten ditu lehiak, «hurrengo 
hitzordura ahalik eta hobekien 
ailegatzeko».

«Etorkizun ona» ikusten dio 
aizkorari, «azken bi urteak ez 
dira errazak izan antolatzai-
leendako baina txapelketak 
egin dituzte». Bere buruari 
dagokionez, «hobetzeko saia-
keran» segituko du Etxebe-
rriak. «Orain binakako txa-
pelketa hasiko da eta ahalik 
eta maila hoberena ematen 
saiatuko naiz».

Binakako aizkolari txapelketarako prestatzen hasi da Etxeberria. UTZITAKOA

«Aizkorarekin lanean 
segituko dut ahalik eta 
maila altuenera iristeko»
JOXEAN ETXEBERRIA OSAKAR ZIGAKO ALKATEA ETA AIZKOLARIA

Denbora galtzen ez duen gaztea da Joxean Etxeberria. Joan den urtean herriko alkatetza hartzea 
erabaki zuen eta aizkora profesionalarekin uztartzen du agintaldia

«AIZKORAREN 
INGURUKO GAUZA 
AUNITZ IRAKATSI 
DIZKIT AITAK»

«BASERRIETAKO 
BIDEAK HOBETZEA 
DA BEHARRIK 
HANDIENA ZIGAN»
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TTIPI-TTAPA
Pasa den abenduan Elizon-
doko Lanbide Eskolak Nafa-
rroako Gobernuko Hezkuntza 
Departamentuak emandako 
kalitatezko aitorpen gorena 
lortu zuen, hau da, Ikastetxe 
Bikainaren zigilua. Aitorpen 
hori 2021-2022 ikasturtean 
lortu du lehen aldiz, eta hau 
zentroa 2020ko IKKS (Ikaste-
txeen Kalitatea Kudeatzeko 
Sistema) araudiaren irizpidee-
tara moldatu delako eman 
diote. 

Ikastetxe Bikainaren zigilua-
rekin ikastetxeek matrikula-
zioarekin, garraioaren plan-

gintzarekin, ikaslearen harre-
rarekin, programazio didak-
tikoarekin eta pertsonen eta 
baliabideen kudeaketarekin 
lotutako prozesuetan, bertzeak 
bertze, kalitate-estandarrekin 
borondatez hartutako kon-
promisoa aitortzen da.

Iñigo Gorrotxategik, zentro-
ko zuzendariak, Hezkuntza 
Departamentuko ordezkarien 
eskutik bildu zuen ziurtagiria 
abenduan. Orain ikastetxeak 
adierazi duenez, «gure helbu-
rua antolaketa eta funtziona-
mendu honi eustea da eta 
horrela Ikastetxe Bikaina urte 
luzez izaten segitzea».

Lanbide Eskola 
'Ikastetxe Bikain' 
izendatu dute
Bertzeak bertze, programazio didaktiko ona eta pertsonen eta 
baliabideen kalitatezko kudeaketa aitortu dute

Iñigo Gorrotxategi zuzendariak bildu zuen saria ekitaldian. UTZITAKOA Santiago egunean erraldoi eta buruhandien topaketa egin zuten. ONDIKOL

TTIPI-TTAPA
Ohi bezala, Errege Egunean 
urteko kontuak aurkezteko 
batzarreak egin zituzten Baz-
tango herri gehienetan, nahiz 
eta batzuetan gibelatu egin 
dituzten, hainbat herritar kon-
finaturik daudelako.

Elizondon bai, aurkeztu zi-
tuzten 2021eko kontuak Aitor 
Bazterrika alkateak eta kargo-
dunek. Zehazki, Jaime Fagoa-
ga kargoduna izan zen diru- 
kontuak azaldu zituena. Oro-
tara, 20.687,50 euroko supe-
rabitarekin akitu dute urtea 
Elizondon. Diru-sarrerak 
83.737,65 eurokoak izan ziren 
eta gastuak 63.050,12 eurokoak.

Bizilagunek ordaintzen du-
ten kuotaren bidez 57.019,32 
euro bildu ditu herriak. Igoe-
ra handia izan da kontzeptu 
honengatik, ahalik eta herritar 
gehienengana ailegatzeko 
eginahal berezia egin baitute 

alkateak eta kargodunek eta 
herritarren erantzuna arras 
ona izan da. Baztango Udala-
ren aportazioa 11.884,77 eu-
rokoa izan da.

Udazkeneko feriena izaten 
da bertze diru-sarrera handi 
bat, baina iaz erdizka bakarrik 
egin ahal izan zituzten, dirurik 
handiena uzten duten karrika- 
saltzailerik gabe. Honela, 500 
euro bakarrik lortu ziren, ne-
kazaritza-tresnak erakutsi 
zituzten enpresek paratuta-
koak.

Gastuei dagokienez, Santia-
go bestetan 18.225,04 euro 
erabili dituzte. Ohiko bestarik 
izan ez bazen ere, Iriarte pi-
lotalekuan zenbait kultur eki-
taldi egin zituzten, betiere 
araudia betez.

Hilerriko kontuak aparte 
egin dituzte. 2021ean 10.905,63 
euroko diru-sarrerak izan ziren 
eta 12.201,65 euroko gastuak.

20.687 euroko superabitarekin akitu du 
urtea Elizondoko Herriak
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TTIPI-TTAPA
Ilbeltzaren 13an Elizondon 
egindako prentsaurrekoan 
jakinarazi zutenez, Zugarra-
murdin, Erratzun eta Elizon-
don eginen dute Ernaiko kideek 
urteroko gazte independen-
tisten topaketa. Koronabiru-
saren ondorioz 2020ko eki-
mena bertan behera utzi zuten 
eta 2021ean hainbat kontzer-
tu antolatu zituzten, baina 
aurten «ohiko moduan egite-
ko asmoa» dutela adierazi dute. 

Amaiurko gazteluaren se-
tioaren bortzehungarren ur-
teurrenari keinua eginez, 
BostEHun eta zutik! lelopean 
antolatu dute ekimena. «Ai-
tzinera begira» segitu nahi du 
antolakundeak; «Euskal Erre-
publika sozialista, feminista 
eta euskalduna eraikitzeko 
gazteriaren grina eta bultzada» 
irudikatuz, Euskal Herri «fe-
minista, justu eta ekologiko» 
baten alde. «Gazteok egune-
roko lanean ari gara bide hori 
eraikitzen; herriz herri, auzoz 
auzo, gazte asanbladetan, 
neska* gazteen taldeetan, ikas-
geletan, bertso eskoletan, 
osasungintzaren aldeko pla-
taformetan...».

Musika jaialdi formatuan
Apirilaren 14an, ortzeguna, 
Zugarramurditik abiatuko da 
ekimena. Erratzun eginen dute 
geldialdia, eta handik Elizon-
dora joanen dira hurrengo 
egunean. Bertan ekinen diote 
egitarau politikoari solasaldi 
eta tailerrekin, baina musika 
eskaintza eta aisialdiko jar-
duerak ere izanen dituzte. 
Ortzirale eta larunbatean 
hainbat taldek parte hartuko 
dute musika jaialdian: Xibe-
roots, Herdoil, Perlata, Ihes-
kide, Tribade… eta bertze 
hainbertzek. Apirilaren 17an, 
Aberri egunean, egitasmoari 
akabera emanen diote. Ernaik 
adierazi duenez, «hemendik 
aste batzuetara iragarriko dugu 
kartela osorik, sarrerak salgai 
jartzearekin batera».

2022ko gazte 
martxa Baztanen 
eginen du Ernaik
Apirilaren 14tik 17ra Zugarramurditik Elizondora joanen dira 
eta bertan musika jaialdia eginen dute

Abenduaren 13an Elizondon egin zuen agerraldia gazte taldeak. ERNAI

'BostEHun eta zutik!' leloa sortu dute

TTIPI-TTAPA
Hainbat jarduera izan dira 
Baztanen urtarrilean eta hila-
betea akitzeko bertze hainber-
tze izanen ditugu. Otsailan ere 
herritar guztiendako aukerak 
izanen dira bailaran.

Mahai-jokoen kutxa ibiltaria
Iruritan eta Arizkunen ibili da 
azken egunetan mahai-jokoen 
kutxa ibiltaria, Udaleko Kultu-
ra Zerbitzuak eta herriek an-
tolatua. Elbeten izanen du 
hurrengo geldialdia, ilbeltzaren 
29an eta 30ean. Otsailaren 5ean 
eta 6an Anizen izanen da, hu-
rrengo asteburuan, 12an eta 
13an, Almandozen eta 26an 
eta 27an Gartzainen txanda 
izanen da. Heldu, haur eta 
gazteendako aukera izanen da, 
nahi duenak joan, begiratu eta 
gozatzeko.

Musikaz beteriko igandeak
Ohikoa den bezala, Baztan 
Kantuz ekimeak bere ibilbidea 
segitu du aurten ere. Lekarozen 
hasi zuen urtea eta Arraiozen 
izanen da otsaileko hitzordua, 
hilaren 20an herriko plazan 
12:00etan. Kantatzea gustuko 
duen herritar guztiendako ire-
kia dago ekimena. Baztango 
Kultura Zerbitzuak antolatu 
du, Nafarroako Gobernuaren 
2022ko Arte eta Kultura pro-
gramaren babesarekin.

Bertzetik, Amaiurren baila-
bleak izanen dira otsailaren 
13an. Baztango Dantzarien eta 
Elizondoko Gaiteroen eskutik, 
muxikoak, jotak eta larrain- 
dantzak dantzatzeko aukera 
izanen dute bertaratzen diren 
guztiek. 12:30ean izanen da 
ekitaldia, lekua oraindik zehaz-
teke dago.

Helduendako antzerkia Iruritan
Hotzikara, gozamen erotikoa-
ren historia antzerkia aurkez-
tuko dute Ines Bengoak eta 
Iosu Lizarragak otsailaren 6an 
Gizarte Builgunean 19:00etan. 
Munduaren hastapenetik has-
ten da ikuskizuna, eta erostis-
moa historian zehar nola ger-
tatu den kontatzen dute Ben-
goaren ahotsak eta Lizarraga-
ren musikak. Hainbat egoera, 
pertsonaia eta istorio aurkez-
tuko dituzte, ikus-entzuleak 
bidaia baten sartuz pasioaren, 
zoramenaren eta umorearen 
bitartez. Baztango Kultura 
Zerbitzuak antolatu du ekital-
dia , 2022ko Arte eta Kultura 
programaren babesarekin.

Soul kontzertua Elizondon
Otsailaren 20an 19:00etan Ariz-
kunenea Kultur etxera 70eko 
hamarkadako R&B, soul, funk, 
groove eta jazz soinuak eka-
rriko ditu Arima Soul taldeak. 
Lidia Insaustik (ahotsa), Mikel 
Makalak (baxua), Paul San 
Martinek (teklatua) eta Hilario 
Rodeiro (bateriak) osatzen dute 
laukotea eta euskaraz kanta-
tutako haien abesti propioez 
gain, hainbat artista adieraz-
garriren bertsioak ere eginen 
dituzte; Etta James, Curtis 
Mayfield, Maria 'Queenie' 
Lyons…

Ekitaldi kulturalez 
beteak datoz 
urtarrila eta otsaila
Jokoak, antzerkiak eta musika izanen dira nagusi bi hilabete 
hauetan Baztango herrietan

Arima Soul taldeak Elizondon joko du.
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Otsailaren 3an solasaldia ikastolan
Haurraren (6-12) egoera ulertuz… helduaren lekua argituz 
solasaldia antolatu du Baztango Ikastolak Alvaro Beñaran 
pedagogo eta psikomotrizistarekin otsailaren 3an, 17:00etan, 
Arizkunenean. Interesatuek izena eman beharko dute: 948 
452 448 telefonoa edo idazkaritza@baztangoikastola.com.

Alvaro Beñaran pedagogo eta psikomotrizista izanen da hizlaria. UTZITAKOA

Etxeko eta zaintza 
langileendako 
informazio saioa

TTIPI-TTAPA
Baztango Berdintasun Batzor-
deak etxeko eta zaintza langi-
leen lan-baldintzei buruzko 
informazio saioa antolatu du. 
LABeko Arantxa Ordoñez eta 
Joseba Pagola izanen dira hiz-
lariak. Otsailaren 5ean izanen 
da solasaldia, Arizkunenean 
16:00etatik 18:30era, eta hain-
bat gai landuko dituzte; etxe-
ko langileen erregimen bere-
zia, oinarrizko lan-baldintzak… 
Izena emateko idatzi 613 003 
634 zenbakira edo berdinta-
suna@baztan.eus helbidera.

Gazte kritikoen 
talde antolatu du 
Udalak

TTIPI-TTAPA
14 eta 17 urte bitarteko gazteei 
zuzendutako taldea antolatu 
dute Baztango Kultur Zerbi-
tzuak eta Liburutegiak. Otsai-
letik maiatzera Elizondon 
bilduko dira gazteak hainbat 
gairi buruz solastatu eta haus-
nartzeko; «zer diote komuni-
kabideek gazteoi buruz? zer 
diogu guk? eta musikari, ge-
neroari, munduan eta etxean 
pasatzen denari buruz, zer?». 
Hedabideek erraten dutenari 
ere kritika eginen diote. Izen- 
ematea hetsi dute dagoeneko.

'Jostailugilea' aurkeztu du Koro Ttikik
Iruritako dantzarien eta Baztango Udalaren laguntzarekin 
aurkeztu zuen urtarrilaren 16an Elizondoko Koro Ttikik 
Jostailugilea ipuin musikatua Iruritako Gizarte Bilgunean. 50 
bat kantari eta musikari bildu ziren eta jende aunitz gatekoa 
zenez, bi saio egin zituzten.

JAIME VIGURIA

Antzerki tailerra Arizkunenean
Josune Gorostegi aktorearen eskutik, Interpretazio jolasa 
izeneko ikastaroa antolatu du Baztango Kultura Zerbitzuak 
Arizkunenea Kultur etxean 14 eta 15 urte bitartekoendako. 
Otsailaren 1etik martxoaren 29ra asteartero bilduko dira 
19:00etatik 21:00etara. Izen-ematea hetsi dute dagoeneko.

2022-01-27 | 798 zk. | ttipi-ttapa 43



BAZTAN

TTIPI-TTAPA
Ohiko egitaraurik gabe, baina, 
San Anton eguneko zozketa 
egin zuten ilbeltzaren 17an 
Balleko Etxean Francisco Joa-
quin Iriarte Zahar Etxearen 
alde. Elizondoko eskolako 

Ainhoa Jubera Cacho, Joanes 
Jauregi Bajo, Eñaut Auzmen-
di Fernandez eta Gisell Coim-
bra Rocha izan ziren zenbakiak 
ateratzeko arduradunak.  On-
dorengoak dira zenbaki sari-
dunak: 

• Aretzea: 5.975 zenbakia. 
Uxoa okindegiak edo Xabier 
Iruretak saldua. 
• Txerria: 5.472 zenbakia. 
Iruritako farmaziak edo Xabier 
Iruretak saldua. 
• Bi Bildots: 6.223 zenbakia. 
Erratzuko Altxuko dendan 
saldua.
• Urdaiazpiko bat: 3.040 zen-
bakia. Malkorran saldua. 

Zozketa aitzinetik, goizean 
txistularien doinuek alaitu 
zituzten Elizondoko karrikak, 
eta Aitor Almandoz eta Xabier 
Silveira bertsolarien saioa ere 
izan zen. Baina baztan-zopa-
rik ez zuten banatu.

San Anton Eguna 
ospatu dute 
Elizondon
Zahar etxearen aldeko zozketa egin zuten eta bertsolariak 
aritu ziren kantari, baina baztan-zoparik ez zuten banatu

Zenbaki saridunak atera zituzten Elizondoko eskolako lau ikasleak. JUAN MARI ONDIKOL

Egunsentia Abartanetik

Arantxa Gamio zigatarrak ilbeltzaren 18an izandako 
egunsentiaren argazkiak bidali dizkigu. Irudiak Abartango 
kaskotik atera zituen, eta ageri diren tontorren artean Saioa 
eta Auza mendiak ageri dira. Egun berriari ekiteko paraje 
ederrak eta irudi ikusgarriak.

ARANTXA GAMIO

Amaiur Sokatira 
Taldeak egindako 
zozketako zenbaki 
saridunak

TTIPI-TTAPA
Amaiurko Sokatira Taldea 
boletoak saltzen ibili da tal-
deko gastuak aitzinerat atera-
tzeko asmoz. Urtarrilaren 16an 
zozketa egin zuten:  
• 1. saria: Bertako ekoizleen 
produktuekin osatutako xa-
retua. 0381 zenbakia.
• 2. saria: Tirolina + pendulo 
BKZ (2 pertsona). 0191 zk.
• 3. saria: Tirolina BKZ (2 per-
tsona). 0513 zk.
• 4. Saria: Mendi ostatuan 
otordua (2 pertsona). 1835 zk. 

15 egunez aipatutako zenba-
kiak ateratzen ez badira, ilbel-
tzaren 30ean ordezko zenbakiak 
izanen dira saridunak. Taldetik 
eskerrak eman nahi dizkiete 
zozketa hau aitzinerat atera-
tzeko laguntza eman dutenei: 
Baztango xurie, Larraldea sa-
gardoa, Kisua, Irular marmela-
dak, Kortariko gasnak, Jauregia 
esnekiak, Arkupe, Malkorra, 
Ernaut, Dutarimuno, Orraxa 
eztia, Baztango eztia, Amaiur-
ko garagardoa, Fantxike, Men-
di eta Intza ostatuak eta BKZ.

Musika eta poesia uztartuz Arizkunenean

Oraindik, orain eta oraingoz poesia eta musika emanaldia 
aurkeztu zuten ilbeltzaren 16an Arizkunenean Jon Basaguren 
musikariak eta Iñigo Astiz idazleak, Baztango Kultura 
Zerbitzuak antolatua. Beraien azken disko eta liburuetako 
abesti eta poemak eskaini zituzten.

UTZITAKO ARGAZKIA
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ZUGARRAMURDI

MARIFA ETA KORO
Abenduaren 30ean urteko 
asanblada orokorra egin zuen 
Akelarre Elkarteak, eta Batzorde 
osoa aldatu zuten. Asanbladan 
hartutako bertze neurri garran-
tzitsuak hauek izan ziren: Ake-
larreneko goitiko solairua 
garbitu eta txukuntzeko auzo-
lana egitea. Hori, argazkietan 
ageri denez, ilbeltzaren 8an 
egin zuten. Elkarteko zenbait 
kide, gazteak gehienak (eta 
beteranoren bat) elkartu ziren 
eta lan polita egin zuten.  Eta 
behin hori egin ondotik, era-
bilera egokia egiteko deialdia 
zabalduko dute.

Batzorde osoa 
aldatu du Akelarre 
elkarteak
Ilbeltzaren 8an egindako auzolanean goitiko solairua garbitu 
eta txukundu zuten

Elkarteko goitiko solairua txukundu zuten auzolanean. MARIFA ETA KORO

Auzolanean aritu zirenak.

Migel Mari Iturbide hil zuten lekura txangoa
Jangoneko bordako Migel Mari Iturbide hil zuten tokia 
ezagutzeko ibilaldi bat egin zen urtarrilaren 1ean. 54 urte pasatu 
dira, eta bazter haiek aunitz aldatu dira. Belategiak ireki dira, eta 
bidexkak galdu. Ez zen erraza izan toki zehatza bilatzea, baina 
oroimenerako bertze keinu bat egin zitzaion Migel Mariri.

MARIFA ETA KORO

Herriko Etxeko langileak era-
biltzen duen erremolkea desa-
gertu zen Azketako aparkale-
kutik abenduaren 30eko gauean. 
Tresna zaharra da, baina lane-
rako ederki baliatzen dena. 2x2 
neurrikoa da, eta matrikula hau 
da : SS9662BD. Norbaitek ikus-
ten badu deitu 670 30 54 41ra.

Herriko etxeko 
erremolkea 
desagertua

Xaretako pastoralaren entseguak 
(mustrakak) abiatu dira. Urta-
rrilaren 16an hasi eta bi igan-
detik behin eginen dira. Orain-
dik jendea sartu daiteke, beraz, 
animatzen dena agertu dadila 
urtarrilaren 30ean, 15:00eta , 
frontonera edo xaretanpasto-
rala@gmail.com idatzi.

Xaretako 
pastoralaren 
mustraka igandean
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GANEX
Nola aurten pandemiarenga-
tik ez den agiantzarik izanen 
Battite Laborde auzapezak, 
bere kontseiluarekin eta he-
rriko enplegatu guztiekin ba-
tera urte berri on eta zoriontsua 
desiratu die saratar guziei.

Otsailaren 12an kontseiluak 
pentsatua zuen erretretatuei 

tripotx bazkaria egitea baina 
Covidarengatik ezeztatua da 
eta badute esperantza beran-
tago egiteko.                                                                

Txertoa urtarrilaren 20an
Bertzalde txertoak ematen 
segitzen dute eta urtarrilaren 
20an izan zuten horretarako 
aukera.

Urte hasierako 
ekitaldi gehienak 
ezeztatuak dira
Kontseiluaren agiantzarik ez da izan eta otsailaren 12ko 
erretretatuen tripotx bazkaria ere ez da oraingoz eginen

SARA

Eskolako gurasoen selauru hustea

San Josepe eskola publikoko haurren gurasoek selauru hustea 
antolatu dute otsailaren 13an, igandearekin, 09:00etatik 
18:00etara, kiroldegian. Parte hartu nahi duenak, bere txokoa 
antolatzeko lekua eska dezake, 18 euro ordainduta. 
Horretarako, 06 29 38 18 28 telefono zenbakira deitu behar da.                 

GANEX

KULTURA

TTIPI-TTAPA
Haurrentzako albumak sor-
tzeko Etxepera Saria martxan 
da aurten ere. Nafarroako 22 
toki entitatek eta haien eus-
kara zerbitzuek antolatu dute, 
haien artean Baztango Udalak, 
Bortzirietako Euskara Man-
komunitateak, Nafarroako 
Iparraldeko Euskara Manko-
munitateak eta Malerrekako 
Mankomunitateak. Lehiaketan 
parte hartu nahi dutenentza-
ko, oinarriak zeintzuk izanen 
diren azaldu dute antolatzai-
leek.

Lehiaketan parte hartzen 
dutenek albumaren maketa 
aurkeztu beharko dute. Lanak 
etxeparesaria.eus webgunea-
ren bitartez aurkeztuko dira, 
horretarako prestatutako for-
mularioaren bidez. Aholkatzen 
da fitxategiek 20 Mb baino 
gehiago ez izatea. Egileek nahi 
badute, irudi originalak bidal 
ditzakete posta arrunt bidez 
epaimahaikideek jatorrizko 
lana ikus dezaten.

Lanak izengoitiaz izenpetu-
rik egongo dira. Lanak posta 
arrunt bidez bidaliz gero, la-
narekin batera gutun-azal itxi 

bat aurkeztuko da, kanpoko 
aldean lanaren titulua eta egi-
learen goitizena izango ditue-
na eta barruan egilea edo 
egileen datuak: izen-abizenak, 
helbidea, telefonoa, helbide 
elektronikoa, NANaren edota 
pasaportearen fotokopia eta 
egilearen aipamen bio-biblio-
grafikoa.  

Leitzan aurkeztu beharrak
Lanak posta arrunt bidez bi-
daliz gero, helbide honetara 
bidaliko dira: ETXEPARE SARIA, 
Leitzako Udala-Euskara Zer-
bitzua, Elbarren 1, 31880 Lei-
tza (Nafarroa).

Obrak aurkezteko epea 
2022ko maiatzaren 6an, osti-
ralean, itxiko da. Epaimahaiak 
erabakia hartzeko azken egu-
na 2022ko ekainaren 30a iza-
nen da.

Sari bakarra emango da, 5.000 
eurokoa. Zergen atxikipena 
indarrean dagoen legediari 
jarraiki eginen da.

Saritutako lana Pamiela ar-
gitaletxeak argitaratuko du 
euskaraz, eta argitalpenean 
Etxepare sariaren aipamena 
eginen da.

Haurrentzako albumak sortzeko 2022ko 
Etxepare Sariaren oinarriak argitara

2020ko tripotx bazkaria. Aurten ez da eginen oraingoz. ARTXIBOKOA

46 ttipi-ttapa | 798 zk. | 2022-01-27



SENPERE

JL BESSONART
Elizaren gerizan, publikoak 
gozaldia ederra hartu zuen 
herriko pilota batzordeak an-
tolaturiko kantaldiarekin. 
Lehen partean, herriko pilo-
tari eta arduradunek, jo eta jo, 
apunatik edo airetik baina 
ozenki plazaratu zituzten lau 
kantu. Pilota final handi batean 
ari bailiran, txalokada ederrak 
irabazi zituzten. 

Eñaut Elorrieta lorietan
Ondotik, mikroa edekirik utzi 
zioten goi mailako artista eta 

poeta den Eñaut Elorrieta biz-
kaitarrari. Ezin jakin elizan 
izanagatik den, baina izigarri-
ko komunioa sortu zuen ikus-
-entzuleekin. Bere ahots zo-
ragarriak inarrosita utzi zituen 
bazterrak. Eta nola ez testu 
mamitsuek bakoitzaren bar-
neak eta gogoetak astintzen 
dituzte. Irteera argiak bere 
azken diskoa aurkeztu zuen. 
Emanaldia bururatzean, par-
te-hartzaile guziek xutik luzaz 
eskertu zuten Eñaut Elorrieta, 
honek utzi baitzituen denak  
«lorietan».  

Pilota batzordearen 
kantaldi ederra urte 
bukaerarako
Herriko pilotari eta arduradunen ondotik, Eñaut Elorrietak 
kontzertu bikaina eman zuen

Herriko etxearen aitzinean bildu zen jendea urte-zahar egunean. JL BESSONART

JEAN LOUIS BESSONART
Urtarrilaren 8an iragan ze 
presoen aldeko manifestaldia 
Baionan, hiru ibilbide elkartu 
ziren San Andreseko plazan. 
2.000 kidek parte hartu zuten 
arduradunen mintzaldietan. 
Aste bat lehenago,anitz he-
rrietan bezala, abenduaren 
31n eguerdi irian, jende bil-
keta bat iragan zen herriko 
etxearen aitzinean beren sus-
tengoa adierazteko euskal 

presoei. Hauen artean, azpi-
marratzekoak dira Ion eta Unai 
Parot, baita Jakes Esnalen 
kasua ere. 70 urte baino gehia-
go dituzte gaur egun eta 31 
urte dituzte kartzela barnean. 
Nola daiteke onartu holako 
egoera, heriotzera arte behar 
ote dute kondena jasan? Azken 
urte hauetan, bake prozesuan 
engaiatua da euskal gizartea, 
herra eta gorrotoak ez dira 
atera bideak.

Euskal presoei elkartasuna adierazteko 
jendea bildu da

Herriko pilotariak eta arduradunak elizan kantari. JL BESSONART

Bertso-krakada iraganen da 
Larraldean urtarrilaren 29an, 
larunbatean, 17:00etan, Amets 
Arzallus eta Julio Soto bertso-
lari handien parte-hartzeare-
kin. 

Bertso-krakada 
urtarrilaren 29an 
Larraldean

Landarbaso abesbatzak kon-
tzertua emanen du otsailaren 
6an (18:30) elizan. Sarrerak 
salgai Euskal Elkargoko turis-
mo bulegoetan eta Senpereko 
Kultura eta Ondarearen elkar-
tearen webgunean. Prezioa 
15€euro;  ikasle eta 18 urtez 
beheitikoek 10 euro.

Landarbaso 
abesbatza elizan 
otsailaren 6anJL BESSONART

Urte hastapenean iragan da 
haurren kontseilua herriko 
etxean. Hautetsiak izendatuz 
gero lehen elkartzea zuten. 
Sekulako asmoak erakutsik 
zituzten aitzineko bilkuran, 
orain ideiak gauzatzea zuten 
xedea. Hobeki errateko, belau-
naldien arteko lehen trukake-
taren antolatzea finkatu dute. 

Hor deliberatua izan da 85 
urtez goitikoen ikustera joatea 
edo bederen agiantza karten 
banatzea. 

Ekimen honen bidez,  belau-
naldien arteko harremanak 
denendako beharrezkoak bai-
tira, zubiak eraikiz gizarte gu-
zia hobetzea dute xede. Uste 
ezinean haurrek norabide onak 
erakusten dituzte. 

Haurren herriko kontseiluak urteko 
lehen bilkura egin du

Urtarrilaren 28an, ortziralean 
19:00etan Inharrian, De Ma-
gellan à Elkano (Magallaesetik 
Elkanora) mintzaldia emanen 
dute. Euskaldunek badakigu 
azkeneko honek bururatu zue-
la lehenbiziko munduaren 
itzulia. Getaria beren sorterrian 
betidanik ospatu izan dute 
Elkano, herriaren  ikurra bila-
katua da geroztik. 1519an Es-
painiako erregeak Magallaesi 
eskatu zion espezien uhartera, 
Indonesiako Molukoetara, es-
pedizioa egitea. Agorrilaren 
10ean, 5 itsasontzi eta 237 ma-
rinelek itsasoa hartu zuten 
Espainiako Sevillan. Hiru urte 
eta hilabete bat geroago, Juan 
Sebastian Elkanoren  Victoria  
itsasontzia baizik ez zen itzuli 
Sevillara 21 itsas gizonekin.

Magallaestik 
Elkanora mintzaldia 
Inharrian
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KIROLAK

TTIPI-TTAPA
Ilbeltzaren 9 eta 10eko aste-
buruan abiatu zuen Euskal 
Herriko goma gaineko soka-
tira txapelketa eta Beti Gaztek 
lehenbiziko txapela lortu zuen. 
Larunbatean Ibarran (Gipuz-
koa) jokatu zen 680 kiloko 
txapelketa, jardunaldi baka-
rrean eta lesakarrak gailendu 
ziren tiraldi guztietan. Zurai-
de izan zen bigarren, Ibarra 
hirugarren eta Ñapurrak lau-
garren. Muruetak ez zuen 
parte hartzerik izan. Beti Gaz-
teko zortzikote txapeldunean 
Karmelo Mitxelena, Lander 
Landiribar (Amaiur), Oskar 
Telletxea, Guy Larralde (Ez-
peleta), Beñat Ordoki, Beñar-
do Iantzi, Eneko Saldias eta 
Julen Palenzuela aritu ziren 
tiran, Paxkual Taberna entre-
natzaile eta Ander Mitxelena 
laguntzaile zutela.

Biharamunean, Abadiñon 
(Bizkaia), gizasemeen 640 ki-
loko lehen jardunaldia hasi 
zen.  Hemen zortzi talde hasi 
dira lehian eta hemen ere le-
sakarrak gailendu ziren tiral-
di guztietan. Azpimarratzekoa 

izan zen Amaiurren jarduna 
ere, hirugarren izan baitzen.

Urtarrilaren 16an Bilbon 
jokatu zen kategoria honeta-
ko bigarren jardunaldian ere 
Beti Gazte nagusitu zen. Fi-
nalerako txartela lortu zuten 
lesakarrek eta Amaiurrek. 
Emakumeen 540 kiloko lehen 
jardunaldia ere jokatu zuten. 
Beti Gazteko eta Gaztediko 
emakumeek berdindu egin 
zuten lehen postuan.

Urtarrilaren 22an jokatze-
koa zuten gizasemeen 640 
kiloko finala eta emakumeen 

540 kiloko bigarren jardunal-
dia Berangon (Bizkaia).

Datozenak
Urtarrilaren 29an, emaku-
mezkoek 540 kiloko azken 
jardunaldia eta gizasemeek 
600 kiloko lehena jokatuko 
dute Bakion (Bizkaia). Gizo-
nezkoen hamabi talde lehia-
tuko dira kategoria honetan, 
tartean Amaiur eta Beti Gazte.

Otsailaren 5ean Erandion 
(Bizkaia), gizasemeen 600 ki-
loko bigarren jardunaldia eta 
emakumeen 500 kiloko lehe-
na jokatuko dute. Emakumeen 
pisu arinean hamar talde ari-
ko dira, Amaiur eta beti Gaz-
te tartean.

Otsailaren 12an jokatuko 
dute gizonezkoen 600 kiloko 
hirugarren eta azken jardu-
naldia eta emakumezkoen 500 
kiloko bigarrena, hau idazte-
rakoan erabaki gabe zegoen 
herrian..

Otsailaren 19an, txapelketa 
mistoa (580 kilo) erabakiko da 
egun bakarrean, Ibarran (Gi-
puzkoa). Hamar talde ariko 
dira, Amaiur eta Beti Gazte 
barne.

Otsailaren 26an, azkenik, 
emakumezkoen 500 kiloko 
hirugarren eta azken jardu-
naldiaz gain, gizonezkoen 560 
kiloko txapela jokatuko da egun 
bakarrean Ibarran (Gipuzkoa). 
Etxeko taldearekin batera, Beti 
Gazte, Txantrea, Abadiño, 
Gaztedi, Ñapurrak, Murueta, 
Goiherri eta Berriozar ariko 
dira azken txapelaren bila, 
bederatzi talde denera.

Beti Gaztek txapela 
jantziz hasi du Euskal 
Herriko txapelketa
680 kiloko gizasemeen taldeak irabazi zuen ilbeltzaren 8an 
Ibarran (Gipuzkoa) eta bertze kategorietan ere hasiak dira

ADANOri 10.500 
euroko dohaintza 
egin dio Erremonte 
Fundazioak

TTIPI-TTAPA
Euskal Jai Berri erremonte 
fundazioak 10.500 euroko 
dohaintza egin dio Nafarroa-
ko minbizia duten haurrak eta 
senideak biltzen dituen ADA-
NO elkarteari. Diru kopuru 
hori fundazioak antolatutako 
erremonte jaialdietan bildu-
takoa da. Ilbeltzaren 12an egin 
zen ekitaldia Nafarroako Par-
lamentuko atarian. Bertan 
izan ziren Inmaculada Jurio, 
Parlamentuko presidenteor-
dea; Merche Almiñana, ADA-
NO elkarteko presidente ohia; 
Rebeca Esnaola, Nafarroako 
Gobernuko kultura eta kirol 
departamentuko kontseilaria, 
Pozueta Nafarroako Kirol Ins-
ritutuko zuzendaria, erremon-
te fundazioko eta e•remonte 
enpresako ordezkariak eta 
zenbait babesle.

Beti Gazteko pisu astuneneko gizasemeen taldea, txapelarekin. XAGU-LESAKA

Osasun egoerak zalantzaz betea segitzen duela eta 
martxo hasieran Herbehereetako Doetinchem hirian 
jokatzekoa zen munduko goma gaineko sokatira txa-
pelketa bertan behera uztea erabaki du TWIFek (Tug Of 
War International Federation), nazioarteko sokatira 
federazioak, alegia. Bertan parte hartzekotan ziren 
Lesakako Beti Gazteko neska-mutilak eta espero zitekeen 
erabakia izan arren, penaz hartu dute. Oraindik ez da-
kite aitzinerago jokatzerik izanen den eta apirilean 
bertze bilera bat egitekoa du TWIFek.

Munduko txapelketa bertan behera

Patxi Mindegia eta 
Joxean Etxeberria 
ongi hasi dira 
Urrezko Aizkoran

TTIPI-TTAPA
Urrezko Binakako Aizkolari 
Txapelketako hogeita bigarren 
edizioa abiatu zen ilbeltzaren 
16an Arabar Errioxako Villa-
buena/Eskuernaga herrian 
jokatu zen lehen jardunaldia-
rekin. Bikote egiten dute Zi-
gako Joxean Etxeberria eta 
Zubietako Patxi Mindegiak 
txapelketa honetan eta Kaña-
marestarrak baino 40 segundo 
azkarragoak izan ziren. La-
runbat honetan, hilak 29, Lei-
tzan jokatuko dute txapelketa 
honetako bertze saio bat Ene-
ko Saralegi-Txomin Amunda-
rain, Jon Rekondo-Ibai Soroa 
eta Ugaitz Mugertza-Julen 
Gabirondo bikoteek.
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Txirrindulari gaztetxoak sarituak

Nafarroako Txirrindularitzaren Galan eskualdeko zenbait 
txirrindularik sariak jaso zituzten, Nafarroako Kirol Jokoetan 
mendi bizikletan nahiz errepidean lortutako emaitzak direla 
eta: Julen Valer, Iratxe Ibañez, Aitor Igoa, Oihan Aleman, Eneit 
Bertiz, Unax Eraso, Joritz Barberena eta Ivan Villoria.

UTZITAKOA

Urki Txoperena fitxatu du Barakaldok

Urki Txoperena Elosegi jokalari lesakarra fitxatu du 
denboraldi honetarako eta hurrengorako Barakaldo futbol 
taldeak. Beti Gazteko jokalaria zen orain arte Urki Txoperena, 
eta hirugarren mailako lehen denboraldi honetan golegile 
nagusia: jokatu dituen 18 partidetan zortzi gol sartu ditu.

UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Italiako Tarvision urtarrilaren 
14an jokatutako Europako 
Kopako jaitsiera proban bi-
garren sailkatu zen Adur Etxe-
zarreta Aresoko eskiatzailea. 
26 urte betetzeko egun gutxi 
falta zituela (urtarrilaren 27an 
egitekoak ditu), bere ibilbi-
deko emaitzarik aipagarrie-

netarikoa lortu zuen Etxeza-
rretak.

«Urtebete daramat momen-
tu honen zain eta azkenean 
lortu dut. Bai nik baita taldeak 
ere lan handia egin dugu. 
Emaitza garrantzitsua lortu 
dugu eta etorkizunera begira 
konfiantza handia ematen dit, 
etorkizuneko munduko ko-

patan lagunduko baitit». Ha-
laxe, pozik eta gustura, min-
tzatu zen Adur Etxezarreta 
Rezola (Areso, 1996) Italian 
lortutako emaitzaren ondotik. 
Izan ere, emaitza historikoa 
izan zen Etxezarretarena. Es-
painiar estatuan, gizonezko 
eskiatzaile batek lehen aldiz 
lortu du Europako kopako 
proba batean podiora igotzea.

Aresoarrak minutu bat, 47 
segundo eta 71 ehunen behar 
izan zituen helmuga zeharka-
tzeko, Nicolo Molteni italiarrak 
bezala, eta hala, bigarren pos-
tua bientzat izan zen. Lars 
Roesti suitzarrak irabazi zuen 
proba, 15 ehunen gutxiagoko 
denbora eginda.

Ibilbide ederra osatzen ari 
da Etxezarreta. Aurreko den-
boraldian, esaterako, mundu-
ko kopako hiru probetan par-
te hartu zuen eta Italiako Cor-
tina d’Ampezzon jokatutako 
munduko txapelketan ere izan 
zen. Europako kopan, seigarren 
postu bat lortu zuen Santa Ca-
terinan, Italiako Lonbardian 
eta hamabigarrena Orcieres 
Merletten, Frantziako Alpeetan.

Aurten, berriz, urtea hasi 
orduko, lehenengo lorpena 
lortu du Italian jokatutako 
Europako kopako jaitsiera 
proban.

Adur Etxezarreta 
bigarren Europako 
Kopako proban
Eskiatzaile aresoarrak bere ibilbideko emaitzarik onena lortu 
zuen urtarrilaren 14an Tarvision (Italia)

Adur Etxezarreta Tarvision podiora igo ondotik. UTZUTAKO ARGAZKIA

KIROLAK

Malerrekako eskuz 
binakako 20. 
txapelketa azken 
txanpan sartua

TTIPI-TTAPA
Urtarrilaren 9an abiatu zen 
Doneztebeko Erreka elkarteak 
hogeigarren urtez antolatuta-
ko eskuz binakako pilota txa-
pelketa eta dagoeneko azken 
txanpan sartua da, otsailaren 
19an Doneztebeko Ezkurra 
pilotalekuan jokatuko diren 
finalen bila. Joan den asteaz-
kenean, hilak 19, jokatzekoak 
zituzten elite mailako finaler-
diak: Ugaitz Elizalde ituren-
darra (Zugarralde) eta Urro-
zola (Pagazpe) - Elola (Aurre-
ra Tolosa) eta Cuairan (Erreka).
Exposito (Hernani) eta Aizpu-
ru (Tolosa Aurrera) - Zubiza-
rreta eta Garmendia (Lapke). 
Beraz, lehen finalistak zein 
diren jakina da honez gero.
Asteazken honetan, hilak 26, 
jokatzekoa dute senior mai-
lako lehen jardunaldia eta 
otsailaren 2an finalerdiak. 
Kategoria ttikiagoetan, ben-
jamin, alebin, infantil, kadete 
eta jubenil mailan, otsailaren 
6an jokatuko dituzte finaler-
diak. 
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AITOR AROTZENA I LEITZA
Abenduan jakinarazi zuen 
bideo baten bidez pilotari 
profesional izateari utziko 
ziola Oinatz Bengoetxea Be-
rasategik (Leitza, 1984ko abuz-
tuaren 28a). 2002ko urriaren 
5ean egin zuen debuta Iruñe-
ko Labrit pilotalekuan, 18 urte 
bete berriak zituela. Frontoi 
berean jokatuko du azkena 
hilaren 29an. Imaz bizkarzain 
duela, Laso eta Aretxabaleta-
ren kontra ariko da. Frontoi 
handi edo industrialetako 
hondarreko partida izanen da, 
baina urrira bitarte frontoi 
txikiagoetan jokatzeko asmoa 
duela ere azaldu digu. Eta az-
kena, urrian, Leitzako plazan 
jokatu nahi luke. Leitzako alde 

zaharrean jaioa eta hazia iza-
ki, plazan eman baitzituen 
lehen pilotakadak eta bertan 
eman nahi ditu azkenak ere. 
Profesionaletako ibilbide ho-
rretan hiru txapel nagusiak 
jantzi dituen historia osoko 
zazpi pilotarietako bat izatea 
lortu du. Eskuz banakakoa 
bitan irabazi du (2008an Abel 
Barriola herritarraren kontra 
jokatutako final gogoangarrian 
eta 2017an Irribarriaren kon-
tra); eskuz binakakoa ere ira-
bazi zuen 2015ean Untoria-
rekin bikote eginez eta lau eta 
erdikoa 2016an, Altuna III.ari 
22-21 irabazita. Baina txapelak 
txapel, denbora honetan egin 
duen ibilbideaz «harro» min-
tzatu zaigu Oinatz Bengoetxea.

Lortu duzun txapel guztien artean 
zein azpimarratuko zenuke?
Nik uste buruz buruko bi txa-
pelak pixka bat berezixeagoak 
direla, baina lau eta erdikoa 
ere oso berezia izan zen, 22-21 
Jokin Altunaren kontra Gas-
teizen… Binakakoa ere gauza 
polita izan zen, txapelak denak 
dira onak. Gero, beste hiru ere 
baditut Nafarroako lau eta 
erdikoan eta horiek ere ga-
rrantzitsuak dira niretzat. 

Txapelak denak dira ederrak, 
denak ongietorriak. 
Hiru txapel handiak jantzi dituz-
ten pilotari bakanetakoa zara. 
Zutaz gain, Julian Retegik, Fer-
nando Arretxek, Abel Barriolak, 
Aimar Olaizolak, Juan Martinez 
de Irujok eta Mikel Urrutikoetxeak 
bakarrik lortu dute. Zer garrantzi 
ematen diozu horri? 
Egia esan marka polita da eta 
historiarako geldituko den 
marka. Oraingoz zazpi pilo-
tarik bakarrik lortu dugu hori 
eta hor gauden guztiok harro 
esan dezakegu esku pilotako 
modalitate guztietan txapel 
nagusia jantzi dugula. Gauza 
handia da, hor dauden izenak 
ikusi besterik ez dago eta ni 
horien artean egotea ohore 
handia da.
Han eta hemen agurreko partidak 
jokatzen ari zara. Pilotazaleen 
eta pilotarien estimazioa suma-
tzen ari zara pilotaleku guztietan. 
Zure bizitzako egunik sentimen-
talenak izaten ari direla ere ai-
patu duzu…
Ni berez ez naiz oso sentimen-
tala, baina egun hauetan ari 
zait zerbait mugitzen bai. Pi-
lotalekuz pilotaleku agurrak 
oso politak izaten ari dira, 
batean bertsoa, bestean kan-
tua, dantza… Garai sentimen-
talak izaten ari dira niretzat, 
bai… Alde batetik jendearen 
kariñoa nabaritzen ari naiz 
eta bestetik, hainbeste urteren 
ondoren niretzat bizitza osoa 
izan den pilota uzteagatik… 
Nahiko egun sentimental eta 
politak izaten ari dira, egia 
esateko. 
Azken partida urtarrilaren 29an 
Labriten, Imazekin bikote eginez, 
Laso eta Aretxabaletaren kontra… 
Duela ia hogei urte debutatu ze-
nuen leku berean… Urduri? 
Ez ez, oraingoz lasai nago. 
Azken partida hurbiltzen ari 
da, baina lasai nago. Aurreko 
agurreko partidak ere ongi 
atera dira, Bilbokoa eta Do-
nostikoa oso ongi, Arrasaten 
ere ederki, Gasteizkoa ere po-
lita izan zen… Joko nahiko 
onean nagoela iruditzen zait, 
zaleak gustura gelditzen ari 
dira eta ni nahiko lasai.

Bengoetxea VI.a sakean, ia hogei urteko ibilbide profesionaleko mila partida baino gehiagotako batean.

«Galtza txuriak azken 
aldiz Leitzako plazan 
jantzi nahi ditut»
OINATZ BENGOETXEA BERASATEGI LEITZAKO PILOTARIA

Labriten hasi zuen bere ibilbidea profesionaletan Oinatz Bengoetxeak 2002ko urrian eta leku 
berean jokatuko du azkena hilaren 29an. Halere, ondotik, frontoi txikiagoetan ariko da urrira arte

«NIRETZAT HIRU 
TXAPEL HANDIAK 
IRABAZTEA MARKA 
POLITA DA»
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Halere, frontoi “ez industrialetan” 
hogei urtera ailegatzeko asmoa 
baduzula ere aipatu duzu…
Frontoi handietako agurra 
izanen den Labritekoaren on-
dotik ere partida batzuk joka-
tzen segitu nahi dut urrira 
bitarte, frontoi txikiagoetan, 
orduan beteko baititut hogei 
urte profesionaletan hasi nin-
tzenetik. Herri txikietan par-
tidak ateratzen ari zaizkit eta 
azken azken partida Leitzako 
plazan jokatzeko intentzioa 
dut urrian. Galtza txuriak az-
ken aldiz Leitzan jantzi nahi 
ditut. Ni Leitzako alde zaha-
rreko semea naiz eta plazan 
hasi nintzen pilotan eta hortxe 
bukatzeko asmoa dut. Orain-
dik ez dakit zeinek jokatuko 
dugun baina polita iruditzen 
zait.
Zer aldatu da 2002ko urrian de-
butatu zuen Oinatz Bengoetxea 
hartatik 2022ko urtarrileko Ben-
goetxea VI.a honetara?
Bai pilotari bezala bai pertso-
na bezala bilakaera izan dut, 
jende guztiak bezala. Bizitzak 
gauza asko erakusten dizkizu 
eta pentsatzen dut pilotari 
bezala, pixkanaka teknikoki 
nahiz fisikoki eboluzionatu 
dudala. Orduan, 18 urterekin, 
oraindik ume bat nintzen eta 
orain gizon bihurtu naiz.
Zerk harrotzen zaitu bereziki zure 
ibilbidean? Eta, zerbait aldatze-
kotan, zer aldatuko zenuke?
Gauza asko dira, mila partida 
baino gehiago jokatuta, dene-
tan ahalik eta hobekien joka-
tzen… Konpetitiboa izaten 
saiatu naiz, txapel batzuk 
lortu ditut eta horretaz apar-
te, partida garrantzitsu asko 
jokatuak pilotari handien kon-
tra, batzuk irabaziak, galdu-
takoak ere… Gero, beti jen-
dearekin konexio ona izan dut, 
denarekin nago pozik eta 
gustura. Harro nago gauzak 
nola egin ditudan, hogei ur-
tetan gauza batzuk beste batzuk 
baino hobekiago egin ditut, 
noski, baina egia esan ez nago 
deustaz damutua eta gustura 
nago egin ditudan gauzekin, 
beti intentzio onenarekin egin 
ditudalako.

Mila partida baino gehiago joka-
tu dituzu… Horien artean ba al 
duzu bakarren bat bereziki gogoan 
gelditu zaizuna? 
Beharbada Nafarroako lau eta 
erdiko azkeneko txapela, San 
Fermin egunean Jokin Altu-
naren kontra lortutakoa. Final 
eta txapel handietaz aparte, 
partida hori dut buruan, par-
tida handia egin nuen eta asko 
akordatzen naiz partidu ho-
rretaz.
Lehen Irujo, Olaizola, Barriola eta 
azken aldian Urruti, Altuna, Irri-
barria… horien guztien artean 
puntan ibiltzea lortu duzu. Ez da 
erraza izanen hainbesteko kolpea 
ez duen pilotari batentzat horien 
artean lehian aritzea. 
Azkenean nik nire baliabideak 
eta kualidadeak izan ditut eta 
horiek lantzen eta kantxaratzen 
saiatu naiz. Pilotari bakoitzak 
bere kualidadeak ditu eta ho-
riek esplotatzen saiatu behar 
du. Nire gorpuzkeragatik, ez 
naiz sekula indar handiko pi-
lotaria izan baina abila eta 
azkarra izaten saiatu naiz beti. 

Pilota jokuan azkarra izatea 
ere garrantzitsua da. 
Horien artean, zein izan da zu-
retzat areriorik zailena kantxan? 
Eta atzelari bezala gehien lagun-
du zaituena?
Aimar [Olaizola] eta Juan [Mar-
tinez de Irujo] izan dira pilo-
taririk gogorrenak, garai bat 
markatu dute. Gaur egun Jokin 
Altuna ere azpimarratuko nuke. 
Beraiei irabazteko kontrario 
gogorrak izan dira, baina bes-
te asko ere izan dira aurkari 
oso onak eta beti asko sufritu 
behar izan dut eta gauzak oso 
ongi egin behar izan ditut par-
tidak irabazteko. Atzelari lagun 
asko eduki ditut eta denekin 
ongi eraman izan naiz, baina 
bat esateko, Ruben Beloki ai-
patuko nuke. Hasieran nire 
aitabitxia modukoa izan zen 
eta partida asko jokatu nituen 
berekin. Lehenbiziko finala 
ere berekin jokatu nuen, nahiz 
eta galdu, otoitzapen ona dut 
berekin. Bera txapeldun han-
di bat zen eta ni hasi berria 
nintzen.

Artolak bertsotan kantatu zizunez, 
«Baldintza dok gozatzea», hori 
omen da pilotari gazteei esaten 
diezuna… Ez da erraza izanen, 
publikoaren aurrean, telebista 
kamerekin, korredoreekin… hori 
lortzea. Gehiegi estutu gabe pi-
lotan jokatzea. Baina zuk lortu 
duzula ematen du, itxura hori 
ematen duzu behintzat…
Bai, gehienetan gozatu egin 
dut kantxan, baina ez da beti 
lortzen. Kantxan gozatzea 
handia da, baina bizitzaz go-
zatzea ere gauza ederra da. 
Pilotariena bizimodu oso ona 
da, urte hauetan guztietan 
pilotari izanda pribilejiatua 
sentitu naiz eta pilotari gazteei 
ere hori trasmititzen saiatu 
naiz: ikuspuntu hori edukita 
nahiz kantxan nahiz kantxatik 
kanpo gozatzea errazagoa da.
Aurrera begira, zer duzu buruan… 
Pilotarekin lotuta segitzea gus-
tatuko litzaizuke? 
Ez daukat oraindik deus zehaz-
tua, ez dakit zertara dedika-
tuko naizen. Proiektutxo batzuk 
baditut buruan, baina ez dakit 
gauzatuko diren. Pilotarekin 
lotuta edo lotu gabekoak, 
oraindik ikusteko dago. Den-
boralditxo batez lasai hartuko 
dut urritik aurrera. Zerbaitera 
dedikatu beharko naiz, baina 
ez daukat argi oraindik. Etor-
kizunak esango du.

Frontoi handietako azken partida larunbatean jokatuko badu ere, urrira arte frontoi txikiagoetan segituko du Oinatzek.

«AZKARRA ETA 
ABILA IZATEA ERE 
GARRANTZITSUA 
DA PILOTAN»

«KANTXAN ETA 
BIZITZAN 
GOZATZEA GAUZA 
HANDIAK DIRA»
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AGENDA

MUSIKA

LESAKA
Nafarroako VIII. trikitixa 
jaialdia
Harriondoan, urtarrilaren 29an, 
17:30ean. Sarrerak 12 eurotan 
lesaka.eus-en.

BERA
Perkusio entzunaldia 
Kultur etxean, urtarrilaren 31n, 
18:00etan.

Trikitixa entzunaldia 
Kultur etxean, otsailaren 8an, 
18:00etan.

SENPERE
Landarbaso abesbatza
Elizan, otsailaren 6an, 18:30ean. 
Sarrerak 15 eurotan Euskal 
Elkargoko turismo bulegoan eta 
Culture et Patrimoine Senpere 
elkartearen webgunean.

AMAIUR
Bailableak 
Muxikoak, jota eta larrain-dantza. 
Otsailaren 13an, 12:30ean.

HERRI KIROLAK

LEITZA
Urrezko Binakako Aizkolari 
Txapelketako kanporaketa 
Urtarrilaren 29an, 18:00etan.

AZOKAK

LESAKA
Merkatu ttikia
Bertako artisau eta produktuak.
Urtarrilaren 29an, 10:00etatik 
14:30era.

ELIZONDO
Baztango artisauak eta 
zaporeak
Plazan, otsailaren 5ean, 
10:00etatik 14:00etara.

JARDUNALDIAK

GOIZUETA
Ibilaldia Artikutzan
Enobietako presari buelta. 
Eskaseko atezaindegitik, 
urtarrilaren 30ean, 09:15ean.

IKUSKIZUNAK

BERA
'Bidaide (metrokoadroka)' 
antzerkia
Kultur etxean, otsailaren 6an, 
17:30ean. Sarrerak 4 eurotan.

IRURITA
'Hotzikara, gozamen 
erotikoaren historia' 
antzerkia
Gizarte Bilgunean, otsailaren 
6an, 19:00etan.

LEITZA
'Eresia' antzerkia
Oier Zuñigak Geuretik Sortua 
programaren baitan eginda.  
Herri aretoan, otsailaren 13an, 
19:00etan

ZINEMA

LESAKA
Zinema
Guraso elkarteek antolatua. 
Harriondoan, urtarrilaren 30ean 
eta otsailaren 6an, 17:00etan.

LEITZA
Zinema
Bi pase egunean.                 
Herri aretoan, otsailaren 5ean 
eta 6an. 16:30ean 'Zutik' eta 
19:00etan 'Next Door'.

SOLASALDIAK

SENPERE
'De Magellan à Elkano'
Inharrian, urtarrilaren 28an, 
19:00etan.

ELIZONDO
'Haurren egoera ulertuz… 
helduaren lekua argituz'
Alvaro Beñaran pedagogo eta 
psikomotrizistarekin, 6-12 
urteko haurren gurasoendako.
Arizkunenean, otsailaren 3an, 
17:00etan. Izena emateko 948 
452 448 edo idazkaritza@
baztangoikastola.com

LEITZA
'Gurasoak eta seme-alabak 
pantailen aurrean'
Miren Ros hezitzailearekin, 3-14 
urteko haurren gurasoentzat.
Herri aretoan, otsailaren 
10ean, 18:00etan. Sarrera 
librea.

BERTSOAK

SENPERE
Bertso-krakada
Amets Arzallus eta Julio Soto.
Larraldean, urtarrilaren 29an, 
17:00etan.

ERAKUSKETAK

BERA
Oaia Peruarenaren margo 
erakusketa
Labiaga ikastolako areto 
nagusian, urtarrilaren 22tik 
aitzinera, asteburuetan 
16:00etatik 20:00etara.

LANDARBASO.COM

SENPERE Landarbaso abesbatzaren kontzertua
Sarrerak 15 eurotan Euslkal Elkargoko turismo bulegoan eta Culture et Patrimoine Senpere elkartearen webgunean.
Otsailaren 6an, elizan, 18:30ean.

URTARRILAK 27 - OTSAILAK 10
INFORMAZIOA BIDALTZEKO: Tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus
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«Iruritar saltsero, dantzari eta 
alaia» da Kristobal Zelaieta 
Oharriz (Irurita, 1984), «ongi 
pasatzea gustuko duena». 
Iruritan sortu zen, eta Elizon-
do eta Zozaia artean hezi 
bada ere, sorterrian bueltan 
da gaur egun. Dantzaz gain, 
musika, irakurketa eta «kultur 
adierazpen guzien zalea» da. 
«Otordu on baten plazeraz» 
eta «solasaldi sakonez» goza-
tzea gustuko du, «eta nahia-
go dut beti proiekturen bat 
burutan eduki».

Dantzariaren lehen urratsak
Elizondon hasi zen dantzak 
ikasten 13 urte zituela; «hiru 
lagun engainatu nituen mutil-
dantzen aitzakiarekin dantzak 
ere ikasteko, eta Izaskun 
Eguirekin hasi ginen. Ondo-
tik, Mari Kruz Goñi, Irantzu 
Izeta eta Amadeo Arretxea 
ere izan nituen irakasle, eta 

beraiekin ikasi nuen dakidan 
guzia».

16 urterekin ikaskuntzatik 
irakaskuntzara eman zuen 
pausoa. «Irakasle lanak hasi 
nituen kurtso batez, afizioa 
nuen eta bertze irakasleek 
talde batzuk pasa zizkidaten». 
Gero, bertze lanetan aritu zen 
urte batzuk, «eta duela 12 
urte bueltatu nintzen Iruritan 
dantza irakasle lanetara».

Dantzan bizitzen
12 urte hauetan hainbat herri-
tan ibili da Zelaieta dantzak 
irakasten; Iruritan, Elizondon, 
Oronoz-Mugairin, Narbarten, 

Azkainen eta Beskoitzen. 
Beraz, Baztan eta inguruko 
hainbat haur eta gaztek bera-
rekin egin dituzte lehen urra-
tsak.

Euskal dantzak irakastea 
«gure kulturaren transmisio 
garrantzitsua» da; «gaur egun, 
Interneta dela eta, gure bizi-
tzeko modua hainbertze 
aldatu da, eta etxetik atera 
gabe diziplina aunitz lantze-
ko aukera dugu. Erraza da 
gure kultura eta ohiturak alde 
ba te ra  uz tea» .  Hor taz , 
«garrantzi handia duela uste 
dut, nondik heldu garen eza-
gutzea eta gure kultura babes-
tea, hori bai, egungo egoe-
rara moldatuz».

Hala ere, ez du bere burua 
dantza estilo bakarrera muga-
tzen, «dantza orokorrean dut 
gustukoa, berdin zait dantza 
klasikoak zein gaur egun      
TikTok-en modan daudenak. 
Hilabete batzuez dantza lati-
noak ikasten ere aritu nin-
tzen».

«Momentu goxo pila» opa-
ritu dizkio dantzak Zelaieta-
ri, eta batez ere egindako 
bidaiak «aunitz disfrutatu 
ditut». Izan ere, leku aunitze-
tan ibili da dantzari; «Euro-
pako zenbait hiriburu eta herri 
ezagutzeko aukera izan dut, 
eta Estatu Batuetan ere izan 
naiz, udalekuetan dantzak 
irakasten. Gauzak ongi baldin 
badaude, aurten ere udale-
kuetan parte hartzeko asmoa 
dut Bakersfielden».

Irurita, herri dantzaria
Baztanen, herriren bat nabar-
mentzekotan, Irurita izanen 
litzateke dantzariena. Berta-
koa da Zelaieta eta bertan 
ematen ditu klaseak duela 
12 urte. Adin guzietako jen-

deak ikasten du dantza egi-
ten berarekin; «aurten, zortzi 
urteetatik 40 eta pikora, hain-
bat lagun dut dantza taldee-
tan».

Dantzatzea ez ezik, ikasi-
tako erakustea gustuko dute 
iruritarrek, eta horretarako 
hainbat ikuskizun prestatu 
dituzte azken urteetan Koro 
Ttikirekin batera. Bagara ikus-
kizuna egin zuten 2019an, 
2020an Izarrak aurkeztu zuten 
eta 2021ean Terra.

Guztietan lanean ibili da 
Zelaieta buru-belarri; «Lan 
pila bat dute gibeletik, baina 
gustoz eta plazer haundia-
rekin egindako lana izaten 
da. Kantak eta dantzak auke-
ratu eta prestatu behar dira, 
entseguak egin, arropak 
prestatu, apaintze lanak… 
Lan handia izan arren, lan-
talde ederra osatu dugu eta 
denon artean emanaldiak 
aitzinerat eramatea posible 
izan dugu».

Etorkizunera begira
Egindako lanek beren fruitua 
eman dute, ikuskizunak zein 
baino zein arrakastatsuagoak 
izan baitira eta behin baino 
gehiagotan errepikatu behar 
izan baitituzte. Hortaz, lanean 
segitzen dute; «egun hauetan 
Jostailugilea ipuin musikatua 
aurkeztu du Koro Ttikik, eta 
dantzariak ere laguntzen ari-
tu gara. Uda alderako bertze 
emanaldi bat prestatzen ari 
gara, eta urteroko plana iza-
ten saiatuko gara!»

Dantzatik bizitzea ez du 
«inoiz burutan izan. Ordu pila 
bat lan eginez posible litza-
teke, baina kasu eman behar 
da, ez delako ogibide egon-
korra. 20 urte pasatu ditut 
dantzan, eta ziklikoak izan 
dira beti dantzarien kopurua 
eta afizioa».

Hala ere, «arras kontent» 
dago momentuan dagoen 
bezala eta «proiektu eta kola-
borazio gehiago egin nahiko 
nituzke Iruritako Dantzariekin 
eta bertze zenbait talderekin».

«Garrantzitsua da gure 
jatorria ezagutzea eta 
kultura babestea»
KRISTOBAL ZELAIETA OHARRIZ IRURITAKO DANTZARIA

Nire aukera

«UDA ALDERAKO 
BERTZE EMANALDI 
BAT PRESTATZEN 
ARI GARA»

«MOMENTU GOXO 
PILA BAT OPARITZEN 
DIZKIT DANTZAK 
BEHIN ETA BERRIZ»
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ZERBITZUAK
MERKATU TTIKIA

ETXEBIZITZAK
SALGAI
BORTZIRIAK. Borda salgai. ☎647 
58 81 63 (deitu gauez).
ELIZONDO. Erlategi karrikan, Baztan 
Berri ondoan, pisua salgai. Sukaldea, 
egongela, 3 logela, 2 komun, 2 bal-
koi eta sabaia. Igogailua eta garaje-
ko plazarekin. ☎696 26 58 93.

EROSI
BORTZIRIAK-MALERREKA. Bikote 
gazte bat zaharberritzeko baserri 
baten bila ari da, lur eremuarekin. 
☎693 10 42 55.

ERRENTAN HARTZEKO
24-31 urte bitarteko 4 neska etxe 
bila. Hezkuntza eta nekazaritza uz-
tartzen dituen elkarte batean egiten 
dugu lan. Bera, Lesaka, Lezo, Ore-
reta, Oiartzun, Astigarraga... ☎660 
14 04 91 / 659 66 89 55.
ELIZONDO. Etxebizitza bat errentan 
hartu nahi dute. ☎641 26 57 60.
Otsailetik ekainera LESAKA, BERA 
edo ARANTZAn etxe edo logela bat 
errentan hartu nahi du 27 urteko 
neska batek. Zerbait jakinez gero 
eskertuko luke berarekin harrema-
netan jartzea. ☎639 04 28 61.
ELIZONDO. Pisua errentan hartu nahi 
dute. ☎631 33 96 60.

GARAJEAK/LOKALAK
ERRENTAN EMATEKO
LESAKA. Eltzetako plazan, lurpeko 
aparkalekua errentan emateko. 
☎629 48 06 24.

LANA
ESKAINTZAK
HERNANIko Zelaia sagardotegian 
sukaldari laguntzaile baten bila da-
biltza, urtarrilaren 21etik maiatz 
bukaerara arte lanean aritzeko. 
Igande eta astelehenak jai. ☎943 55 
58 51 / 626 52 38 47.
HERNANIko Zelaia sagardotegian 
parrillero bila dabiltza urtarrilaren 
21etik maiatz bukaerara arte lanean 
aritzeko. Igande eta astelehenak jai. 
☎943 55 58 51 / 626 52 38 47.
HERNANIko Zelaia sagardotegian 
kupelak irekitzeko, zerbitzatzeko eta 
jendearekin egoteko langile baten 
bila dabiltza, urtarrilaren 21etik 
maiatz bukaerara arte lanean aritze-
ko. Igande eta astelehenak jai. ☎943 
55 58 51 / 626 52 38 47.
ELIZONDO. Fco Joaquin Iriarte zahar 
etxean lan egiteko jendea behar dute,  
laguntzaile lanetarako eta garbike-
tarako hainbat postu betetzeko. 

Bidali curriculuma recepelizondo@
ideainnovacion.comera edo deitu. 
☎948 58 07 30.
Inmobiliaria munduan lan egin nahi-
ko zenuke? Higiezinen aholkularia 
izan nahi baduzu, euskara dakien 
pertsona baten bila Bortziriak ingu-
ruan lan egiteko, autonomo. Agentzia 
gaztea, lan egiteko gogoarekin. 
Proaktiboa. Bidali curriculumak: 
info@moldatuhome.com.
IRUN. Pertsona bat behar dute kan-
poko mantentze-lanetan aritzeko: 
sasi garbitzeko makina (desbroza-
dora), motozerra... ☎659 28 56 20.
ELIZONDOko kiropraktikoaren on-
gizate zentroan laguntzailea behar 
dute. «Pertsona baikorra» nahi dute, 
«komunikazio-trebetasunak dituena, 
antolatua, jendearekin konektatzeko 
gaitasuna duena eta gure zentroa 
hazten laguntzeko prest dagoena». 
Bidali curriculuma argazkiarekin eta 

aurkezpen gutuna. elizondoquiro-
practica@gmail.com.
SUNBILLA. Landetxe bat garbitzeko 
norbait behar dute. ☎616 45 08 32.
BAZTAN. Landetxea garbitzeko nor-
bait behar dute. ☎629 50 60 06. 
LORPELAND (Ternua taldea) Etxa-
larko lantegian produkzioko langile 
bila. Bi lanpostu hiru txandatan as-
telehenetik ortziralera (tekniko elek-
tromekanikoan esperientziadunak) 
eta bi lanpostu lanaldi jarraituan bi 
txandatan (arropa arloan esperien-
tziadunak). m.goienetxe@ternua 
group.com edo ☎948 63 53 84.
ELIZONDOko autoen tailer batean 
lanaldi osoan aritzeko txapista behar 
dute. Esperientzia baldin badu hobe. 
☎948 58 04 06.

ESKARIAK
Emakume batek interna gisa lan egin 
nahi luke. ☎612 50 40 27.

BERA. Neska bat interna lan egin 
nahi du, adinekoak edo haurrak 
zaintzen. ☎632 75 93 48.
Emakume bat lan bila. Adinekoak 
zaintzen, sukaldean laguntzaile eta 
zerbitzari aritua. ☎643 04 37 34.
Hiritik ihesi, 42 urteko mutil donos-
tiarra herri txiki batean lan bila, 
naturan. ☎617 60 53 89.

ZERBITZUAK
DENETARIK
Neska euskaldunak administrari 
lanak egiten ditu partikular eta en-
presentzat. 15 urte baino gehiagoko 
esperientzia. ☎670 21 86 13.

KLASE PARTIKULARRAK

ELIZONDO. Haurrentzako klase par-
tikular presentzialak irakasle ameri-
karrarekin. Arratsaldez. ☎640 65 04 
22 / christinaprofesional@gmail.com.

ANIMALIAK
OPARIEMATEKO

URROZ. Border collie mestizo zakur- 
kumea oparitzeko. ☎648 41 84 78.

SALGAI
BERA. Hamar ardi ernari salgai, 
mutur gorriak. ☎607 89 09 66.
Hiru txerrikume eme salgai, pin-
toak. Jaten hasiak. Informazio gehia-
go WhatsApp bidez. ☎690 98 61 18.
Bortz zerri salgai. ☎630 94 75 24.

EROSI
Zerria erosi nahi dute urtarrilean 
hiltzeko. ☎622 77 41 10

DENETARIK
SALGAI
Eraikuntzako materiala prezio 
onean salgai. ☎666 66 36 42 (20:00-
21:00).
Gurpil-aulkia salgai, ia erabili gabe. 
Arrunta, baina gurpila kenduta mo-
torra paratzen ahal zaio, eskailerak 
igo eta jaisteko. ☎606 77 24 33.

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 4,43
• 1.koa 4,31
• 2.koa 4,19

Urruxak: €/kg kanal
• Extra 4,54
• 1.koa 4,40
• 2.koa 4,29
Oharra: prezioak 180-220 kg kana-
lean pisatzen duten aretzeenak dira

Aretze ttikiak
• (15 egun ingurukoak).
Aretze mestizoak
• Urruxak 125,00
• Idixkoak 150,00
Aretze nabarrak
• Urruxak: 120,00
• Idixkoak 140,00

ZALDI-AZIENDAK
Zaldikoak: €/kg
• Sortu berriak: 3,93/4,33
• Zaldi-behorrak 1,90/2,07

ARDI-AZIENDAK
Bildotsak
• 6-8 kilokoak: 6,60/6,70
• 8-10 kilokoak: 5,40/6,10

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 40 €
Zerri gizena 1,021 €
Zerramak 0,350€ kg/bizirik

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
ilbeltzaren 7tik 14ra bitarteko 
prezioak)

BASERRIA
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ZERBITZUAK

Etxeko su egurra salgai. Garraio 
zerbitzuarekin, etxeraino eramanen 
dizugu egurra. ☎629 45 14 26.
Arkon edo kutxatzar baten bila ari 
dira. Norbaitek sobran badu eta gai-
netik kendu nahi badu... gustura 
hartuko dute. ☎660 94 35 49.

Bi koltxoi salgai beraien zorroekin, 
somierrak eta burkoak. 105x190 
neurria. Erabilera bakarrarekin, es-
pazio faltagatik. ☎625 51 63 99.

GALDU-AURKITUAK
BERA. Toki Ona institutuko atean 
giltzak agertu dira. ☎848 43 17 10.

URTEBETETZEAK

Arraiozko Urko Arraztoa Agerreberek 
otsailaren 7an 3 urte beteko ditu!! Aunitz urtez 
familia guziaren partetik baina bereziki bere 
arreba Aiora eta anaia Oinatzen partetik!!! 
Egun polit bat pasa dezazula!!! 3 muxu 
potolo!!!

Labaiengo  
Oier Errandonea 
Bertizek 9 urte bete 
ditu urtarrilaren 
13an. Zorionak eta 
aunitz urtez familia 
guztiaren partetik! 
Muxu potolo bat!

Naroa Mutuberria 
Pagola aranztarrak 
10 urte beteko ditu 
otsailaren 5ean. 
Aunitz urtez eta 
muxu haundi bat 
familiaren partetik. 
Ongi pasa eguna!

Arraiozko Aiora Arraztoa Agerreberek 
urtarrilaren 22an 9 urte bete ditu!! Aunitz 
urtez familia guziaren partetik baina bereziki 
bere anaia Oinatz eta Urkoren partetik!!  
9 muxu potolo!!!

Andres Altzugarai Contrerasek 10 urte 
bete ditu ilbeltzaren 17an. Zorionak 
Almandozko aitatxi, amatxi eta osabaren 
partetik. 

Arantzako Kattalin Ordoki Hualdek 6 urte 
beteko ditu otsailaren 1ean. Aunitz urtez atta, 
ama eta bereziki zure anaia Xubanen partetik. 
Muxu erraldoiak!!

Zorionak Maddi! Otsailaren 1ean 4 urte 
beteko dituzulako. Ongi-ongi ospatu! 
Ilargiraino eta bueltan maite zaitugu!

Aizpea Terreros Altzugarai lesakarrak 
6 urte beteko ditu otsailaren 4an. Zorionak eta 
muxuak atatxi Joseren partetik. 

Zorionak bikote!! Aresoko Naroa  
Belauntzaran eta Leitzako Eñaut Bidartek 
abenduaren 12an eta urtarrilaren 17an, 11 eta 
10 urte bete dituzte. Segi beti bezain jator 
artistak!! Muxu potolo bana osaba, izeba eta 
Peioren partetik.

Arantzako Kattalin Ordoki Hualde eta 
Eneko Ordoki Agesta osaba-ilobek urteak 
beteko dituzte otsailaren 1ean eta 5ean. 
Zorionak familia guziaren partetik eta prestatu 
berendu eder bat!
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• Matthieu Alzate, Sarakoa, abenduren 19an 32 urte zituela.
• Marie Luise Zamora, Sarakoa, abenduaren 25ean 88 urte 

zituela.
• François Leizagoien, Sarakoa, urtarrilaren 3an 76 urte zituela.
• Francisco Jabier Otondo Iribarren, Erratzukoa, urtarrilaren 

6an, 84 urte zituela. 
• Juan Bautista Agirre Gogortza, Leitzakoa, urtarrilaren 7an, 

86 urte zituela. 
• Mª Luisa Gomez Elizondo, Berakoa, urtarrilaren 7an. 
• Jose Cruz Etxeberria Etxeberria, Elizondokoa, urtarrilaren 

7an, 67 urte zituela. 
• Fermin Legasa Inda, Lesakakoa, urtarrilaren 8an. 
• Katti Zabaleta Azpiroz, Leitzakoa, urtarrilaren 10ean, 69 urte 

zituela. 
• Julian Jaimerena Igoa, Elizondokoa, urtarrilaren 10ean, 

96 urte zituela. 
• Patxi Otxandorena Mutuberria, Oronoz-Mugairikoa, 

urtarrilaren 11n, 87 urte zituela. 
• Luis Marquinez Urroz, Elgorriagakoa, urtarrilaren 13an, 

82 urte zituela.
• Jose Gartzia Holgado, Lesakakoa, urtarrilaren 13an, 93 urte 

zituela.
• Juan Mª Egurtza Miranda, Elizondokoa, urtarrilaren 13an, 

90 urte zituela. i
• Clementine Pacheco Vicente, Berakoa, urtarrilaren 13an, 

90 urte zituela.
• Aitor Juaristi Mintegi, Elizondokoa, urtarrilaren 13an, 55 urte 

zituela. 
• Jesus Lasa Agirre, Elizondokoa, urtarrilaren 14an, 90 urte 

zituela. 
• Juan Altzualde Meaka, Arizkungoa, urtarrilaren 15ean,  

85 urte zituela.
• Antonio Iturria Lekuona, Lesakakoa, urtarrilaren 16an,  

65 urte zituela.
• Francisca Organbide Iribarren, Gartzaingoa, urtarrilaren 

16an, 86 urte zituela. 
• Juan Mari Elizalde Colau, Doneztebekoa, urtarrilaren 16an, 

93 urte zituela. 
• Juan Elizalde Gortari, Arizkungoa, urtarrilaren 17an, 83 urte 

zituela. 

HILBERRIAK

• Laia Etxegarai, Sarakoa, azaroaren 18an
• Kemen Etxeberri, Sarakoa, azaroaren 26an.

SORTZEAK

56 ttipi-ttapa | 798 zk. | 2022-01-27



DENBORAPASAK

HITZ GEZIDUNAK

7

6

5

4

3

2

1

8

9

10

11

GOITIBEHERA ERANTZUNAK

Goiti eta beheiti letra bat gutxiago edo
gehiago du asmatu beharreko hitzak.

[1] Zerbait estaltzen duen gauza,

estalgarria. [2] Ikasten ari den

pertsona. [3] Gure lurraldeko uda-

lerria, Bortzirietan. [4] Garauak,

bihiak. [5] Karrika. [6] Euskal He-

rriko sindikatua, afiliatu kopuru

handiena duena. [7] Gurpilik ga-

beko orga. [8] Abereak bazkatzen

diren belardi. [9] Ilara, errenkada.

[10]  Modu horretan. [11] Idorrak,

sikuak.

u Eskiatzaile aresoarra

t

t

t

t

t

t
t

u Deitura

Ezkio-Itsaso-
ko herritarra

t

t

t

t

t t

t

t t

t

t

t

Ezkaratz,
bebarru

Hegazti 
sarraskijale,

putre

Arau

Tindatzeko
koloregai

t

tKanpo,
landa

Kontso-
nantea

t

tAranondoen
fruitu

Bizkaieraz,
antxumeak

tBitsa

Azkeneko
letra

tSufrea

Bokalik ga-
beko dirua

t

tEnborraren
mami

Lehenengo
letra

t

tEz eme

Kimatu

t

tDago

Olatua,
uhina

t

tJaurtiketa

Txekiako
hiriburua

t

tBokal
errepikatua

Sagu, hitz
elkarketan

t

tSastraka

Bigarren
pertsona

t

tAtezko
kontzejua

Tona,
labur-labur

t

Amaraun
egilea

Artazuri-
tzeak

Musika
nota

Emakume
izena

u Izena

Goizuetako
ibaia

1000

Higuindu,
nardatu

Bitxiak, ez
ohikoak

Musika
nota

Galtzen dena,
galtzea

Gipuzkoako
udalerria

Leizeak,
kobazuloak

Selenioa

Baita

Ardura

Tximino
mota

Detekta-
gailua

t

t

t
t

t
t
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