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NIRE TXANDA

Zilarrezko bi domina Irati Otxotekok
Irati Otxoteko Arlegi txirrindulari lesakarrak zilarrezko bi 
domina lortu zituen txirrindularitzako Espainiako pistako 
txapelketan duela hamar urte. Tafallako Reyno de Navarra 
taldean ari zen Otxoteko eta abiadura eta 500 metroko pro-
betan eskuratu zituen dominak. Orduko hartan kontatu 
zuenez, irailean jokatzekoak ziren Espainiako txapelketan 
parte hartzea zuen helburua. «Iaz atarian egon nintzen. Aur-
kari zuzena ni baino hobeki zegoen. Ea aurten zortea dudan, 
nahiz eta seguruenik berdina gertatu», azaldu zuen. Helburu 
nagusia pistako lasterketak izanagatik, errepideko lasterke-
tetan ere parte hartzen zuela kontatu zuen, tartean uztailean 
jokatzekoa zen Espainiako Txapelketan.

2012-05-03 · TTIPI-TTAPA · 565 zk.

XABAT
ILLARREGI
BERTSOLARIA

Azken urteetan Igantziko 
eskolako irakasle izan den 
Mikel Zelestinok erretiroa 
hartu zuen apirilaren 
29an.  Agur hunkigarria 
egitekoa zioten eskolan 
egindako lana eskertzeko.

MIKEL
ZELESTINO
IRAKASLEA

NABARMENTZEKOAK

GIBELERA BEGIRA

Munitibarretik Buchara, 85 urte

MAITE BIDARTE SOTA

1937ko apirilaren 26ko goizean, Gernika txikitu aitzinetik, 
Condor legioak Munitibarko herriari eraso egin zion. Hiru 
txandetan egin zen erasoa eta lehergailuak jaurti ondotik, 
ehiza-hegazkinek mugitzen zen oro tirokatu zuten.

Aire erasoak bete-betean harrapatu zuen George Steer 
kazetaria ere, The Times egunkarirako lanean ari zen 
korrespontsal britainarra. Markina-Xemein bidean gelditu 
behar izan zuen autoa, eta bonbek eragindako zulo batean 
babestu zuen bere burua; 25 
metro zabal eta zazpi-zortzi 
metroko sakonera zuten zulo 
handienek. 20 lagun inguru hil 
ziren aire erasoen ondorioz, 
baina munitibartarrek ezin 
izan zituzten senideak 
kanposantuan hobiratu. 
Karrikan gelditu ziren gorpuak, eta gerora bonba-zuloak 
erabili zituzten bizitza galdu zuten herritarrak hobiratzeko. 
Ez dago garaiko irudirik, baina niri Bucha etortzen zait 
gogora.

«EZ DAGO GARAIKO 
IRUDIRIK BAINA 
BUCHA DATORKIT 
GOGORA»

Zaldibian jokatutako 
Osinberde bertso sariketa 
irabazita, apirilaren 23an 
Gabiriko Osinalde 
sariketako finalean kantatu 
zuen Xabat Illarregi 
bertsolari leitzarrak.

Itzulera

Halabeharrez bi urtez huts egin ondotik Senpereko aintzirara 
itzuliko gara igandean; ikaskideen irria estali gabea ikusi 
dugu berriz ere ikastetxean edo lankideen mutur beltza 
lantegian; pilotalekuetan elkartu gara, ostatuetan, elizan… 
Itzuli gara, edo ari gara pixkanaka itzultzen, baina (arren, 
mesedez eta otoi) ez gaitezen azken bi urtekoetara bueltatu.

EZPALA

AITOR AROTZENA ALBIZU
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KOLABORAZIOAK

Celayeta, Echenique, Videgaray… 
Noiz artio?

«…se advierte que en un plazo de 48 horas han de suprimirse 
k, tx, b etc con que han violado los nacionalistas el glorioso 
idioma español, bajo la multa de 500 pesetas, por primera 
sanción» (1936).

«se consideraran tambien nulas y sin valor legal las 
inscripciones que se hallen practicadas en idioma distinto al 
castellano» (1938).

Bi urte desberdin, bi agindu, helburu bakarra: euskara 
baztertu, zokoratu eta desagerrarazteko bidean bertze urrats 
bat. Euskal abizenak desitxuratu, euskal itxura gal dezaten, 
noren menpe gauden argi geldi dadin. Euskal izenak paratzea 
debekatu zuten, baina abizenak ez dira debekatzen ahal, 
«emana» heldu baitzaigu. Hortaz, euskal kutsua kentzeko, 
euskal hizkiak debekatzea izan zen hartu zuren bidea: 
suprimiendo k,tx,b.  Etxeberri dena Echeverri- Etcheverry 
bihurtuz, Haranburu dena, Haramburu-Harambourou. 

Estatu batek (gure kasuan bik) agindua ematen badu 
beraien hizkuntzako grafia erabili behar dela hizkuntza 
horretakoak ez diren abizenak izendatzeko, uste duguna 
baino inportanteagoa da euskal abizenak euskal grafiaz 
paratzearena.

Zorionez gaur egun ez dugu 
inolako arazorik euskal 
abizenak euskal grafiarekin 
paratzeko. 1936. urteko 
aginduaren beharrik ez du 
2022ko euskaldunak. 80 urte 
baino gehiago pasatu dira 
frankismoak bi agindu horiek 
eman zituenetik, baina 

oraino bizirik baleude bezala segitzen dugu euskal abizenak 
gurea ez den grafiarekin eskribitzen: Echave, Eliceche, 
Urchulutegui… 

Ez dakit euskaraz alfabetutako irakurleren bat ote den 
begiko minik egin gabe hori leitzen duenik, erantzuna 
baiezkoa bada, zinez erraten dizuet, ez dela nire begien 
arazoa, ez dela nire «kapritxoa» euskal hitzak euskal grafiaz 
eskribitu behar direla aldarrikatu behar izatea. Ez bederen,  D 
ereduan lanean ari bagara. Edozein dela ere ematen dugun 
ikasgaia, hizkuntza dugu gure lanabesa, hortaz, guztiok gara 
euskara irakasle. Pentsatzen baitut euskaldunak izanagatik 
eta D ereduan egonagatik, inork ez duela Xexpir eta Bazkez 
modu horretara eskribituko. Pensatcen dut icasgay 
desverdinateco eduquiac arvelean escrivitceracoan gure 
izquiak erabilyco ditugula icasgaya azalceco.

Hizkuntza estandar bat sortzeko lehenbiziko pausoa 
alfabetoa zehaztea izaten da, gure kasuan, euskara batua 
sortzeko bilkuretan, 1964an Baionako biltzarrean euskarak 
izanen zituen hizkiak zehaztu ziren, eta C, QU, V, W eta Y 
erdal izenak idazteko erabiliko direla dio arauak. 

Celayetatik Zelaietarat dagoen diferentzia ez da hizkietan 
bakarrik neurtzen.

 
MAITANE MARITORENA AZKARATE

«ORAINO ABIZENAK 
GUREA EZ DEN 
GRAFIAREKIN 
ESKRIBITZEN...»

Distantzia eta interesak

Anatoli preso sartu zutenean, Errusian diktadura bukatu berria 
zen, eta erreforma demokratikoa egiten ari ziren. Anatoli haurra 
zela sortu zuten Ukraina Askea taldea, Errusiako diktaduraren 
kontra eta independentziaren alde borrokatzeko. Anatoli jaio 
aitzinetik, Errusiako diktadurak Ukraina inbaditu zuen gerra 
odoltsu batean. Alderdi nazionalistak debekatu zituen, eta hiz- 
kuntza eta kultura ere legez kanpokotzat jo zituen. Milaka ukrai-
nar nazionalista hil zituen gerran eta ondoko errepresio urtee-
tan. Europa osoak eta Estatu Batuek ez zuten Errusiaren inba-
sioa onartu, eta diktadura ia bakartuta gelditu zen nazioartean. 

Gerra galdu zutenen hurrengo belaunaldiak, ordea, Ukraina 
Askea sortu zuen, hizkuntza, kultura eta identitatea errepre-
siopean betiko galtzen ari zirela ikusita. Armatan matxinatu 
ziren diktaduraren kontra. Urteak pasatu ahala, diktadurak ezin 
izan zuen Ukraina Askearen erresistentzia zanpatu, eta Errusian 
bertan indartu egin ziren erreforma demokratikoaren aldeko 
mugimenduak. Azkenean, diktadurako elementuek eta oposi-
ziokoek erreforma adostu zuten. Armadak, ordea, muga batzuk 
paratu zizkion aldaketa politikoari; nagusia, autodeterminazio 
eskubiderik ez onartzea. Gehien jota, autonomiak onartzeko 
prest zegoen. Ukrainako alderdi nazionalista historikoak, gerran 
erresistentzia zuzendu zuenak, ontzat eman zuen autonomia; 

Ukraina Askeak, ordea, ez, eta 
independentziaren alde segitu 
zuen armekin. Europak Erru-  
sia demokratikoari integra-
zioaren ateak ireki zizkion, 
nahiz eta Ukrainan hilketa 
paramilitarrak eta tortura 
sistematikoak egiten zituen 
oraindik. Gerra garaitik aunitz 

aldatu zen nazioarteko testuingurua, eta orain Errusia errefor- 
matua intereseko aliatua izan zitekeen Estatu Batuentzat eta 
Europarentzat Txinaren kontra. Anatolik kartzelan pasatu 
zituen urteetan Ukraina Askea ahuldu egin zen, gizartearen zati 
handiena nekatu egin zen indarkeriarekin, eta desegitea erabaki 
zuen. Alderdi politiko independentista, ordea, sendoa da, baina 
bertze alderdiek, bai agintean den alderdi nazionalista histo- 
rikoak, baita errusiazaleek ere, Ukraina Askearen historia osoa 
gaitzetsi dezala exijitzen diote. Legitimitatea falta duela erraten 
dute, behinola «terrorismoa» babestu zuelako. Legez ere muga- 
tua dute eztabaidatzeko aukera, epaile batek iritzi bat Ukraina 
Askearen justifikaziotzat joz gero, kartzela zigorra ezar dezake.

Orain, gerra piztu da Europako bertze puntan. Espainiak 
Portugal inbaditu du, eta Ukrainako alderdi nazionalista 
historikoa eta errusiazaleak Portugali armak bidaltzearen alde 
daude, Espainiako soldadu inbaditzaileak hil ditzan. Anatolik 
uste du Ukrainako eta Errusiako alderdi horiek indarkeria 
politikoarekin duten jarrera ez dela ez etika, ezta moral kontua 
ere. Distantzia historikoaren eta geografikoaren, eta unean 
uneko interesaren arabera erabakitzen dutela indarkeria noiz 
den legitimoa eta noiz ez. Gaurko heroiak biharko terroristak 
izan daitezkeela, edo gaurko terroristak biharko heroiak, agenda 
politikoen komenientziaren arabera.

MIKEL RODRIGUEZ LANDA

«INTERESEN ARABE- 
RA ERABAKITZEN 
DUTE INDARKERIA 
NOIZ DEN LEGITIMO»
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Arantzako neska gaztea da 
Noelia Almandoz. Ikasketak 
Donostian egiten ditu eta 
aurten Italiara joatea 
erabaki du.
Nola definituko zenuke zeure 
burua?
Pertsona alaia, pixka bat 
eroa eta lagunkoia naizela 
erranen nuke.
Zein dira zure zaletasunak?
Nire zakurrekin mendira 
joatea, irakurtzea eta 
konpainia eta musika 
onarekin zerbeza bat 
gustura hartzea.
Zer ikasten ari zara?
Instalazio eta altzari 
hornikuntza ikasten ari naiz 
Donostian. 
Zergatik erabaki zenuen 
Instalazio eta altzari 
hornikuntza ikastea? 

Atentzioa eman zidan eta 
zerbait berria probatu nahi 
nuen. 
Zer ikasten duzue zehazki 
graduan?
Gradua nahiko praktikoa da, 
lehenbiziko urtean 
zurgintza arloan gehiago 
murgildu ginen, gure 
altzariak eginez. Bigarren 
urtean, berriz, 
ordenagailuko programetan 
gehiago sakondu dugu, 
diseinu arlora gehiago 
hurbilduz.
Erasmusen Italiara joatea 
erabaki duzu aurten. Zergatik?
Bai, zehazki Boloniara. Egia 
erran, ez zen nire 
lehenbiziko aukeretako bat 
izan, baina atentzioa eman 
zidan hizkuntzak, eta hagitz 
gustura nago.

Zer izan zen hara ailegatzean 
gehien harritu zintuena? 
Orokorrean euren 
antolaketa falta erranen 
nuke, baita hagitz gaizki 
gidatzen dutela ere.
Desberdintasun kultural 
handiak daude?
Ez, Euskal Herriarekin 
parekotasun handia du 
Italiak. 
Eta hezkuntzari eta ikasketei 
dagokienez?
Nik ikusi dudanaren 
arabera, desberdintasunak 

nabaritu ditut. Bertan 
askatasun gehiago dutela 
erranen nuke, ezin dut 
errazagoa dela erran baina 
bueno, hortan utziko dut...
Zeintzuk dira zure asmoak epe 
motzera?
Ikasten segitzeko asmoa 
dut, sartu naizen arlo hau 
ikaragarri gustatu zait eta 
ahalik eta gauza gehien 
ikasten segitu nahi dut. 
Eta epe luzera?
Ikasi dudan honetan lan 
egitea espero dut.  

NOELIA ALMANDOZ LUKANBIO ARANTZAKO GAZTEA

«Ikasten ari naizen 
gradua ikaragarri 
gustatu zait»

11 GALDERA LABUR
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ELKARRIZKETA

G. PIKABEA LEITZA / BERA
Argindarraren sektorearen egi-
tura «errotik» aldatzearen beha-
rraz eta garrantziaz mintzo dira 
Maria Arretxe Agirre leitzarra 
eta Ainhoa Lanz Ortego bera-
tarra, bertzeak bertze, egungoak 
«espekulaziorako atea zabalik» 
uzten duelako eta «merkatua 
ekoizle haundi gutti batzuen 
eskuetan dagoelako». Badaki-
te zertaz ari diren, ezaguna 
dutelako merkatua. Goiener 
kooperatibako langileak dira 

biak, Arretxe entitate publikoak 
eta enpresak artatzen dituen 
lantaldeko kidea, koordinazio 
lanetan aritzen dena; eta Lanz, 
ikasketaz ingeniaria eta energia 
berriztagarrietan aditua, koo-
peratibako sorkuntza ataleko 
kidea, proiektu berriztagarriak 
garatzeko lanean ari dena. Ar-
gindarraren merkatuaren fun-
tzionamenduaz, azken hilabe-
teetako prezioen gorakadaz eta 
etorkizuneko erronkez aritu 
dira TTIPI-TTAPArekin.

Azken boladan maiz aipatu da 
argindarraren prezioa. Ukrainako 
gerrak garestitu duela diote, bai-
na zer diozue zuek?
Honen gibelean argindarraren 
egungo merkatuaren eredua 
desegokia dela ikusten dugu. 
Eredu marjinala deitzen zaio, 
Europak ezarritako baldintza 
batzuen arabera mugatuta dago 
eta interes politikoak eta eko-
nomikoak sortzen dituen ere-
dua da. Horren ondorio dira 
gaur egun ditugu arazo aunitz.

Prezioak historikoak dira...
Bai, bai. Joan den hilabetean 
sabai guztiak gainditu ziren, 
eta megawatt-orduaren prezioa 
705 eurora ailegatu zen. Hori 
ez zen inoiz ikusi, eta egiatan 
historikoa izaten ari da.
Nola ikusten duzue argindarraren 
merkatua?
Energia edo elektrizitatea oi-
narrizko ondasun bat da, baina 
gaur egun luxuzkoa den eta 
guztion eskura ez dagoen on-
dasun bat bilakatzen ari da. 
Merkatu honek momentu ho-
netan espekulaziorako bidea 
zabaltzen du, eta ekoizle haun-
diek beraien aberastasunerako 
erabiltzen dute. Gutti batzuk 
ttiki aunitzen kontura aberas-
ten ari dira.
Enkante batean finkatzen da ar-
gindarraren prezioa. Nola funtzio-
natzen du?
Jakin behar dugu argindarra-
rentzat orduro, hau da, egunean 
24 prezio ezartzen direla. En-
kante bat egiten da egunero 
hurrengo eguneko prezioak 
finkatzeko. Enkante horretan 
energia sortzeko teknologia 
merkeenak sartzen dira lehen-
biziko lehian eta garestitzen 
doaz. Azkenean ordu horreta-
rako behar den energia asetzen 
duen azken teknologiak ezartzen 
du prezioa. Energia berriztaga-
rriak eta nuklearrak dituzten 
azpiegiturak etetea hagitz zaila 
da, nuklearrak ezin dira gelditu 
eta parke eoliko bat gelditzea 
ere ez da erraza. Euren salmen-
ta bermatzeko hagitz prezio 
baxuan joaten dira enkantera, 
batzuk hutsean ere bai, baina 
zergatik? Badakitelako ordu 
horretan teknologia garesti bat 
sartuko dela enkantera, eta hala, 
ordu horretan sortu duten tek-
nologia guztiek, kosta zaiena 
alde batera utzita, berdin ko-
bratuko dutela. Demagun baso 
bat betetzera zoazela. Basoan 
ura, sagardoa edo muztioa sar-
tzen ahal duzu, baina azkena 
sartzen dena xanpaina baldin 
bada, guztiek xanpainaren pre-
zioan kobratuko dute.
Noren eskuetan dago merkatua?
Ekoizle haundi gutti batzuen 
esku dago, oligopolioko lauz-

«Argindarraren 
merkatuaren eredua 
errotik aldatu behar da»
MARIA ARRETXE AGIRRE ETA AINHOA LANZ ORTEGO GOIENER KOOPERATIBAKO LANGILEAK

Argindarraren merkatua ekoizle haundi gutti batzuen esku dagoela salatu dute Arretxek eta 
Lanzek, eta gaur egungo ereduaren egitura aldatu behar dela azaldu dute

57 langile ditu gaur egun Goiener kooperatibak, eta horietako bi dira Ainhoa Lanz –ezkerrean– eta Maria Arretxe –eskuinean–.
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pabortz enpresa elektrika horien 
esku, urte bukaeran milioika 
etekin izan dituztela jakinaraz-
ten diguten horien guztien esku. 
Gutti goiti-beheiti merkatuan 
ekoizten denaren % 80 ekoizle 
haundienek kontrolatzen dute. 
Horrek azpiegiturak ongi da-
torkien moduan erabiltzeko 
aukera ematen die, martxan 
paratu edo gelditu gehien ko-
meni zaien momentuan, aha-
lik eta etekinik haundiena 
lortzeko egokitzen dute. Argi 
eta garbi ikus daiteke nola es-
pekulatzen den, eta nola era-
biltzen dituzten azpiegiturak 
irabazirik haundienak atera-
tzeko. Eta ez dugu atzendu behar 
irabazi haundiak dituzten sor-
tzaile haundi horiek direla mer- 
katuratzaileak ere, eta beraz, 
euren dira kontrolatzeko ahal-
mena eta boterea dutenak.
Gasaren prezioak argindarraren 
prezioa baldintzatzen du. Azaldu-
ko zenukete?
Momentu honetan gasarekin 
ekoizten duten teknologien 
edo prozesuen kasuan, justifi-

katuta egon daiteke prezio 
garestia izatea, gasaren prezioa 
ere maximo historikoak izaten 
ari delako. Baina aitzineko hi-
labeteetan gasa ez da egoera 
horretan izan, ez dira zentral 
termikoak izan prezio hori eza-
rri dutenak. Nahiz eta energia 
merkeago sortu, badakite az-
kenean prezioak gasa erabiltzen 
duen teknologiak edota bere 
ondotik enkantean sartzen 
direnek ezarriko dutela. Otsai-
lean, adibidez, prezioa ezarri 
zuten teknologiak nagusiki 
hidraulikoa eta eolikoa izan 
ziren, gasa erabiltzen duten 
azpiegiturak edo teknologiak 
% 16 baino ez ziren izan, eta 
guk merkatuan prezio horretan 
edo garestiago ordaindu dugu 
energia guztia, ez delako ba-

koitzari ekoiztea kostatzen 
zaionaren arabera ordaintzen. 
Hori da merkatu marjinalak 
duen berezitasuna.
Joan den urteko ekainean Espai-
niako Gobernuak argindarraren 
gehienezko prezioaren sabaia igo 
zuen...
Inongo abisurik eta azalpenik 
eman gabe, Espainiako Gober-
nuak merkatua erregulatzeko 
ezarritako sabaiaren prezioa 
180 eurotik 3.000 eurora igo 
zuen. Horrek bertze hausnar-
keta bat egitera garamatza. Ba 
ote zekiten zer ote zetorren 
bat-batean horrelako mugi-
mendua egiteko? Kontua da 
igoera horrek gaur egun gerta-
tzen ari diren prezioaren gora-
kada esponentzial eta ulertezin 
horiek legezkoak izatea bai-

mentzen duela. Eta aldi berean, 
ezegonkortasuna eta ezjakin-
tasuna sortzen du; ez dagoela-
ko toperik, ez energia ekoizten 
edo merkaturatzen aritzen 
garenontzat, ezta herritarren-
tzat eta enpresentzat ere. Ar-
gindarraren prezioa izugarri 
altxatzen ari da, batzuetan ja-
sanezina izateraino.
Ondoko hilabeteetan zein izanen 
da joera?
Espainiako Gobernuak irailean 
ezarri zituen salbuespen neu-
rriak luzatzea erabaki du. Hala, 
10 kilowattetik beheitiko kon-
tratuetan BEZak %10 izaten 
segituko du [tasa ofiziala % 21 
da], eta argindarraren gaineko 
zerga bereziak % 0,5 [lehen % 
5,12 zen]. Bonu soziala hartze-
ko aukerak ere haunditu ditu, 
baldintzak malgutuz, eta erre-
gulatutako kostuan % 55eko 
beherapena ezarri du. Baina 
ez dakigu neurri horiek noiz 
arte iraunen duten. Bada ber-
tze neurri bat ere, beharbada 
prezioaren jaitsiera eragin de-
zakeena. Iberiar penintsulak 
dituen berezitasunengatik 
Europak neurri bereziak hartu 
ahal izatea onartu dio, eta go-
bernuak gasaren desanexioa 
eskatu berri du. Horrela, zeru-
tik eroritako irabaziak deitzen 
diren horietan eskua sartzeko 
aukera izanen luke.
Gobernuak zenbaterainoko inda-
rra du eskua sartzeko?
Prezioak ezartzeko prozedurak 
Europak zehaztuak dira, baina 
aipatu ditugun neurriak koiun-
turalak eta puntualak dira, 
partxeak izatetik haratago ez 
dute bertze misiorik. Sektorea-
ren egitura aldatu behar da, eta 
hor gobernuak ez du manio- 
brak egiteko aukera haundirik.
Eta neurriak eraginkorrak direla 
uste duzue?
Dagoeneko badute isla prezioan, 
zertxobait jaitsi delako. Baina 
merkatuko prezioak jaisten edo 
egonkortzen ez diren bitartean, 
isla ttikia izanen dute kontsu-
mitzaileen artean. Europa mai-
lan gaur egun dagoen eredu 
marjinala da errotik aldatu behar 
dena. Bertzela, azken hilabe-
teotako egoera behin eta berriz 

«ARGINDARRA 
LUXUZKO ONDASUN 
BAT BILAKATZEN 
ARI DA»

«MERKATUA 
EKOIZLE HAUNDI 
GUTTI BATZUEN 
ESKU DAGO»

Maria Arretxe leitzarra 2013an bazkidetu zen Goienerren. Gerora boluntario aritu zen eta 2016tik bazkide langilea da.
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errepika daiteke, ez dakigu zein 
maiztasunarekin eta noiz arte. 
Igoera Ukrainako gatazkagatik 
etorri dela erraten dute baina 
lehenagotik ikusten ari ginen 
heldu zela, eta gatazkarekin 
lehertu egin da.
Argindarraren merkatuaren igoe-
rak nola eragin dio Goienerri edo 
gisako merkaturatzaile ttikiei?
Gure egunerokotasuna dezen-
te zailtzen du. Merkaturatzai-
leok, astero, kudeatzen dugun 
energia ordaintzera behartuta 
gaude, baina energia hori or-
daintzeaz gain, hurrengo astean 
eginen dugun erosketaren ber-
meak ere jarri behar ditugu, eta 
berme horiek ere prezioaren 
arabera igo egiten dira. Azken 
aldiko prezioaren igoera ma-
sibo horrek merkaturatzaileen 
artean likidezia arazoa sortzen 
du. Hala ere, Goienerrek baz-
kideei eskaintzen dizkien pre-
zioak finkatzeko aitzinetik 
erosketa haundia egiten du 
bertze modalitate baten bidez, 
eta horrela kooperatibaren 
egoera finantzarioa egonkor 
bermatu dezakegu.
Berriki batzar orokorra egin eta 
neurriak hartzea erabaki duzue...
Momentuko egoera kritikoa-
gatik ezohiko batzarra antola-
tu genuen. Aurre egiteko gai 
izanen ginela ikusten genuen, 
baina larritasun egoera batean 
neurri batzuk hartzeko aukera 
izateko baimena eskatu genien 
bazkideei eta bazkideek hagitz 
ongi erantzun zuten. Eurei es-
ker segitzen dugu hemen. Ba-
tetik, kapital soziala haundi-
tzeko eskatu genien, bazkideei 
ekarpen bat eskatzeko atea 
irekita uztea, eta bertzetik, etor-
kizuneko fakturak aitzindu ahal 
izatea, nolabait ere likidezia 
arazoren bat sortzen baldin 
bada fakturak aitzindu eta epe 
errealera ailegatzean likidatze-
ko aukerarekin. Bertze finan-
tziazio lerro batzuk ere paratu 
ditugu martxan eta horretara-
ko baimena eskatu genien 
bazkideei. Besteak beste 
COOP57n bakidetu gara eta 
indarrak batzeko merkatura-
tzaile txikiak batzen dituen 
ACENEL elkarteetara ere atxi-

ki gara. Hortaz gain, Goienerren, 
oraindik, argindarraren mer-
katuarekin menpekotasun 
haundia dugu eta hori murriz-
tea da helburua. Horretarako 
hainbat bide paratu nahi ditu-
gu martxan. Alde batetik, argi 
eta garbi, sorkuntza propioa 
indartu nahi dugu, gaur egun 
kudeatzen dugun energiaren 
ehuneko ttiki bat bertzerik ez 
dugulako ekoizten. Bertzetik, 
alde bitako kontratuak bilatu 
nahi ditugu, ahal dugun ener-
gia gehiena enkante horretatik 
kanpo kudeatu ahal izateko. 
Bertzela, etorkizuna ezegon-
korra eta ezjakina izanen da. 
Badakigu ez dela erronka erra-
za izanen eta bidea luzea izanen 
dela, baina kooperatiban horri 
lehentasuna eman nahi diogu.

Herritarrengan gero eta kezka 
haundiagoa sumatzen da. Kon-
painia ttikiagoen aldeko joera 
sumatu duzue?
Bai, egoera honen ondorioz, 
konpainia ttikietarako joera 
gero eta haundiagoa da. Herri-
tarrek hurbiltasuna, gardenta-
suna eta konfiantza transmiti-
tzen duten entitateak nahi 
dituzte. Horrekin batera, au-
tokontsumorako instalazioak 
egiteko interes haundia suma-
tu dugu eta hagitz proiektu 
politak sor daitezke. Dirula-
guntzak ere horretara bideratzen 
gaituzte, eta energia berrizta-
garrien komunitateak zer diren, 
horren inguruan lanean nola 
hasi behar den... Horren ingu-
ruko interesa gero eta gehiago 
nabaritzen da.

Zein dira erronka nagusiak?
Egoera hau aldatzen hasteko 
erronka nagusietako bat, lehe-
nik eta behin, herritarren ahal-
duntzea da. Deszentralizazioa, 
kontsumo arduratsua eta ho-
rrekin lotuta dagoen desazkun-
dea, autokontsumorako insta-
lazioak eta burujabetza ener-
getikoa. Horixe da bidea.
Zerbait gaineratuko zenukete?
Erronka horiek guztiak larrial-
di klimatikoari aurre egiteko 
ezinbertzeko neurriak dira, eta 
erronka guztiona da. Herritarrok 
arduratsu jokatu behar dugu, 
aldaketaren parte izan, norbe-
re etxetik hasi eta herrigunean 
eta auzoetan inplikatuz. Kon-
tsumo ohiturak aldatu behar 
ditugu, baina ez energiaren 
alorrean bakarrik. Aunitzetan 
atzentzen zaigu egiten edo 
erosten dugun edozein gauzak 
baduela aztarna ekologikoa, 
baina ezin dugu hori bertze 
batzuen esku utzi. Guk ere ba-
dugu zer egin, eta zer erran, eta 
ekintza ttiki guztiek badute 
euren eragina.

«KONPAINIA 
TTIKIETARAKO 
JOERA HANDITZEN 
ARI DA»

«ERRONKA 
NAGUSIETAKO BAT 
HERRITARREN 
AHALDUNTZEA DA»

Ainhoa Lanz beratarrak aspalditik ezaguna du Goiener, eta lanean 2021eko apirilean hasi zen. Sorkuntza atalean ari da.
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G. PIKABEA GOIZUETA
«Goizuetan baserritik hutsetik 
bizirautea oso zaila» dela dio 
Juanjo Elizalde Usarraga (Goi-
zueta, 1974) Goizuetako Base-
rritarren Batzordeko koordina-
tzaileak, «gazteak nekez» lotzen 
direla baserrira, eta «orokorrean 
gainbehera nabarmena» dela. 
Baina badute egoera iraultzeko 
gogoa, eta asmo horrekin ba-
serritarren batzordea sortu dute. 
«Baserriarekin lotura dugun 
herritarren eta baserritarren 
talde zabala» elkartu dira, eta 
«Goizuetan baserria garapen 
haundi batera eramanen duen 
mugimendua jaio» delakoan 
dago. «Antzeko egoeran dauden 
herrientzako eredu» izan dai-
tekeela uste du.
Nolakoa izan da batzordea sortze-
ko prozesua?
Gure egoera txarra dela eta, 
azken urteotan baserritarrak 
dezente mugitzen ari gara. Uda-
laren azken jokabide desegokiak 
ikusita bilerarako deia egin 
genuen. Egoeraren berri eman 
ondoren, batzordearen beharra 
ikusi genuen eta pausoak ema-
ten hasi ginen. Auzo batzueta-
ko jendea boluntario aurkeztu 
zaigu eta besteak hitz egin on-
doren ordezkaritza lana egite-
ko prest agertu dira. Lau auzo-
tan banatu ditugu baserriak eta 
bakoitzak bere ordezkariak ditu, 
eta azkenik, koordinatzailea.
Goizuetan baserria garapen 
haundi batera eramanen duen 
mugimendua jaio da, antzeko 
egoeran dauden herrientzako 
eredu izan daitekeena.

Zergatik sortu duzue batzordea?
Zergatia oso argia da: baserri-
tarrak mugitzen ez bagara auke- 
ra ikaragarriak galtzen ditugu, 
kudeaketa ezegokia delako. 
Helburu nagusia baserri eta 
mendi inguruen egoera tamal-
garriari buelta ematea da. Ho-
rrekin batera, baserriko hainbat 
egoerak herritarrei eragiten 
dizkieten arazoei irtenbidea 
emateko tresna izatea nahi dugu.
Kaleratu zenuten azken oharraren 
arabera, 80 ustiategi daude Goi-
zuetan. Zein da horien egoera?
Ustiategi gehienek ardiak di-
tuzte, beste batzuek ardiak eta 
behiak edo betizuak, eta badi-
tugu behor batzuk ere bai. Ba-
serri ttikiak dira nagusi eta 
gehienek beste lanbide bat dute. 
Gazteak baserrira nekez lotzen 
dira, eta orokorrean gainbehe-
ra nabarmena sumatzen dugu.
Zenbatek dute baserria ogibide?
Bost bat gara ogibide nagusia 
abeltzaintza daukagunak. Azken 
urteotan bost gazte hasi dira, 
baina hiruk ustiategia itxi dute 
bost urteko konpromisoaren 
ondoren. Goizuetan baserritik 
hutsetik bizirautea oso zaila da.
Zein da arazorik haundiena?
Baserrian lan egiteko prest da-
goen jende asko dago, baina 
errealitatean beste lanetan bai-

no baldintza okerragoak dauz-
kagu: lan asko, jai gutxi, lotura 
haundia, burokrazia izugarria, 
lanordu bakoitzeko etekin gu-
txi... Horregatik gehienak beste 
lanetara joaten dira. Horri gehi-
tu behar zaio baserri eta men-
di inguruen egoera atzerakoia, 
bideen egoera txarra, mendi 
zikinak, aziendak amiltzen di-
ren lekuak, aska falta...
Bide eta mendien egoera txarra 
aipatu duzu. Azalduko zenuke?
Baserrietara doazen bide asko 
zuloz josita daude, bide bazte-
rretan hesiak falta dira, bide 
estuetan kunetak egokitu gabe 
daude... Mendi aldea ere tamal-
garri dago. Identifikatu gabeko 
behi eta zezen asko daude eta 
herrira inguratzen hasiak dira. 
Iturri asko ez daude ur garbia 
edateko prestatuak, aska gehie-
nak oso egoera txarrean daude, 
mendiak oso zikinak otez josiak, 
aziendak amiltzen diren lekuak 
itxi gabe... Gure kabuz ahal du-
guna egiten ari gara, baina ba-
karrik ezin dugu. Badirudi 
udalarekin egin dugun lanketa 
dela eta, hobekuntzak egiteko 
asmoa duela, eta pausoak ema-
ten hasi da. Ikusi beharko dugu 
noraino ailegatzen den.
150 behi mestizo basati kontrolik 
gabe dabiltzala esan izan duzue...

Baserritarren artean asko hitz 
egiten dugu horretaz, ulertezi-
na baita arrisku sanitarioa eta 
istripu arriskua ikusita nola ez 
dioten arazoari irtenbiderik 
ematen. Nafarroa osoan ez dago 
horrelako egoerarik. Herrira 
inguratzen ari diren behiekin 
eta betizuekin, herritarrak inoiz 
baino kezkatuagoak daude, zer 
esanik ez, inork kudeatzen ez 
dituen behi eta zezen arrisku-
tsuak daudela ikasi dutenetik. 
Herritar batzuk mendira atera-
tzeko beldur dira. Azken aldian 
udalarekin gai horri irtenbideak 
emateko mugitzen ari gara eta 
udalak eta Nafarroako Gober-
nuak pausoak emateko esperoan 
gaude. Ez dut ikusten ez bata 
eta ez bestea irtenbidea ema-
teko ausardiarekin. Baina ba-
tzordean irtenbide eraginkorrak 
aurkeztuko ditugu. Borondatea 
eta ausardia aski dira.
Nolako harremana duzue udala-
rekin?
Udal berria osatu zenean egoe-
ra aldatzeko itxaropentsu sen-
titu ginen, eta oso harreman 
onarekin hasi ginen. Mugimen-
duak egin dituzte baina ez da-
kite baserri ingurua eta abel-
tzaintza kudeatzeko erabaki 
egokiak hartzen. Hortaz, pix-
kanaka itzaltzen joan da gure 
itxaropena. Udalak gurekin duen 
jarrera aldatzeko lanean ari gara. 
Beti ere baserrigintzaz eta men-
diaren kudeaketaz ari naiz. 
Momentu honetan harremana 
nahiko okertua dago. Pauso bat 
aurrera eta bestea atzera eginez 
gabiltza. Benetako erabakiak 
hartzerakoan, gurekin elkartu 
eta ahal den neurrian zer egin 
behar den adostea beharrezkoa 
da, bestela jazarpenaren bidean 
jarraituko dute.
Zuen oharrari udalak bere eran-
tzuna eman zion...
Errealitatetik kanpoko erantzu-
na jaso genuen. Ez dizkiogu 
aldizkari bati gezurrak eta egiak 
erdizka esaten, mundu guztiak 
irakur ditzan. Baina ulertzen 
dugu udal batek bere hanka 
sartzeak nolabait itxuratu nahi 
izana. Bi auzotan lau aska egin 
dira, baina kontua da mendian 
aziendak amiltzen eta hiltzen 

«Ahal duguna egiten 
dugu baina bakarrik 
ezin dugu»
JUANJO ELIZALDE USARRAGA GOIZUETAKO BASERRITARREN BATZORDEKO KOORDINATZAILEA

Goizuetako baserritarren momentuko egoeraz eta etorkizuneko erronkez mintzatu da Elizalde. 
«Goizuetan baserria garapen haundirako» bidean jartzeko asmoz, batzorde bat sortu dute

«BASERRIEN ETA 
MENDIEN EGOERA 
TXARRARI BUELTA 
EMAN NAHI DIOGU»

«BASERRIAREN 
GAINBEHERA 
NABARMENA 
SUMATZEN DA»
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diren puntu beltz bat dagoela: 
Eskutxuloko erreka. Azken 20 
urteetan 15 bat betizu eta behor 
hil dira. Inbertsio horrekin leku 
hori itxi eta babestua geldi zite- 
keen. Ez ziguten aukerarik eman 
erabakitzerakoan eta garbi dago 
ez dutela asmatu. Hala ere, min 
haundiena egin diguna Illar-
bietara doan pista konpontze-
ko 40.000 euroko inbertsioa 
ezkutuan erabaki izana da. 
Baserritarrok ia erabiltzen ez 
dugun bidea da. Udalak bilera 
baterako deia egin zigunean, 
lau baserritar bildu ginen eta 
gure ekarpenak egin genituen. 
Udaleko zinegotzi batek baka-
rrik babestu zuen bide hori 
konpontzeko aukera, auskalo 
zein asmorekin. Bide hori era-
bilgarri dagoela eta auzo horre-
tan lehentasun handiagoak 
daudela erantzun genion. Ba-
dirudi aurrez erabakia zeuka-
tela zer egin, bileran ez baitzen 
adostu inbertsioak nola egin. 
Esleipein hori birbildaltzeko 
eskatu diogu udalari eta espero 
dugu egitea, bestela egundoko 
lapurreta eta iruzurra izanen 

da. Bestetik, udalak «baserrita-
rrek zerga bidez gainontzeko 
goizuetarrek bezala dituzten 
ondasunen baitako ekarpena 
egiten dutela, eta udalak inber-
tsioak egiterakoan onura ko-
lektiboa hartzen duela aintzat» 
adierazi zuen, «ez norberak 
egiten duen ekarpena». Ba uda-
lak jakin behar du baserritarren 
kolektiboa zisko egina dagoela 
eta behar handiak dituela.
Nolako harremana dute goizueta-
rrek baserri munduarekin?
Oro har, oso egokia. Gero eta 
sentsibilizatuagoak daude. Adi-
bidez, gure produktuak eroste- 
ko ekimenak egin dira, gehienak 
udalak bultzatuta. Dendetan 
ere eskuzabaltasunez hartzen 
dituzte gure produktuak eta 
herritarrak erantzuten ari dira.
Nola ikusten duzu etorkizuna?

Baserri ingurua eta mendiaren 
egoera baldintza egokian jar-
tzeko gai bagara, etorkizuna 
ziurtatua daukagu. Egoera txa-
rrean segitzen badu baserriaren 
gainbehera atzeraezina izanen 
da. Etorkizuna gure esku dago.
Zein dira zuen erronkak?
Epe motzera momentu berezian 
gaude, herri lurren ordenantza 
berria eta hamar urteko men-
diko herri lurren hobekuntzak 
finkatu behar dira. Hortaz apar-
te, udalak herri lurretarako 5.000 
euroko gastua aurreikusi du. 
Hiru alde horiek udalaren eta 
baserritarren artean landu eta 
zentzuz adostuta aurrera atera 
behar ditugu. Ez du boterean 
dagoenak inposatu behar, orain 
arte bezala, are gutxiago base-
rritarrik ez dagoen talde batek. 
Illarbietako bidea konpontzeko 

esleipena birbideratzeak ingu-
ru horren egoera hobetuko luke, 
eta hori lehenbailehen egin 
behar da. Larre sariak direla, 
NPBko hektareako ordaindu-
takoa dela, kontribuzioa, ibil-
gailuen ordainsaria, obren 
baimenak... Baserritarrok or-
daintzen ditugun zergetatik 
diru asko sartzen da udalean, 
eta horien eta besteen kudea-
keta sakonki berraztertu behar 
dugu. Egoerak aldaketa eskatzen 
badu, aldatu beharko dugu.
Baserria krisi egoeran ikusten duzu?
Bai. Batez ere pentsuaren, ar-
giaren eta gasolioaren igoera-
rekin kolokan gaude. Denbora 
laburrean dena normalizatzen 
ez bada, ustiategi askok itxi 
beste aukerarik ez dute izanen.
Zerbait gaineratuko zenuke?
Ez dugu etsi nahi eta udalarekin 
pausoak eman nahian harre-
manetan segitzen dugu. Badi-
rudi zerbait irekitzen hasi dela. 
Badakigu udaleko kideek asmo 
onak dituztela eta elkar ulertuz 
eta kolaborazio zuzena izanez, 
elkarbizitza sanoa sortzeko gai 
izatea da baserritarron ametsa.

Juanjo Elizalde goizuetarrak abeltzaintza du ogibide.

«BASERRITARREN 
KOLEKTIBOA ZISKO 
EGINA DAGO, BEHAR 
HANDIAK DITU»

«BETIZUEN ARAZOA 
KONPONTZEKO 
PROPOSAMENA 
AURKEZTUKO DUGU» 
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Berako herritar talde batek 
hala eskatuta, Berako Udalak 
Gondendiagako benta mol-
datzeko deialdia egin du. Ben-
ta hau, Benta Beltza eta Hei-
diren etxetxoa ere deitua, 32. 
mugarrian dago, Lizuniagatik 
hurbil eta jabetza publikokoa 
da. 

Azken hamarkadetan ez 
zaionez erabilerarik eman, 
eraikina kaltetzen joan da eta 
orain egoera tamalgarrian 
dago. Helburua auzolanean 
benta berritzea da, bolunta-
rioek esku lana jarrita eta uda-
lak behar diren materialak 
ordainduz. Apirilaren 23an 
egin zuten auzolanerako lehen 
deialdia, eta auzolan egunen 
egutegi bat osatzen joanen 
dira aitzinerago, egin beha-
rreko lanak zehaztu ahala. 

Gondendiaga Bera eta Sara 
arteko mugan kokatuta dagoen 
natur ingurune zoragarria da. 
Auzolanaren helburua eraiki-
na berritu, eta erabilera pu-
bliko bat ematea litzateke. 
Mendizaleentzat aterpe har-
tzeko tokia izan daiteke, atse-
den hartzeko tokia, jendea-

rentzat naturaz gozatzeko 
elkargune bat...
Auzolan honen bidez, herri-
tarren parte hartzea bultzatu 
nahi du Berako Udalak. «La-
gundu nahi duen edozeinek 
parte hartu dezake. Baldintza 
bakarra elkar lanean eta talde 
lanean aritzeko borondatea 
izatea da. Espazio eta eraikin 
hau berreskuratuz, gure he-
rriko ondarea zaintzen ari gara, 
denon ondarea alegia», na-
barmendu du udalak. 

Gondendiagako benta. UTZITAKOA

Gondendiagako 
benta auzolanean 
moldatu nahi dute
Apirilaren 23an egin zuten lehenengo auzolan saioa. Auzolan 
egunen egutegia osatuko dute aitzinerago

A.LARRETXEA 
Berako Labiaga Ikastolako 
erakusketa aretoan Ramon 
Zabalegi artista irundarraren 
Akatsa da bidea, baina bada 
biderik gabeko akatsik ere 
erakusketa dago ikusgai. Api-
rilaren 23an ireki zuten era-
kusketa, eta ekainaren 5a bi-

tartean ikusteko aukera izanen 
da larunbat eta igandetan 
16:00etatik 20:00etara. 

Batez ere marrazki eta gra-
batuak landu izan ditu Zaba-
legik bere obran, eta musika 
taldeentzako eta literatura 
lanetarako egiten du lan be-
reziki.  

'Akatsa da bidea, baina bada biderik 
gabeko akatsik ere' erakusketa

Apirilaren 21ean lurra mugitu zen Plaza Zaharreko zuloan. UTZITAKOA

A. LARRETXEA 
Apirilaren 21ean lurra mugitu 
zen urtarrilean Plaza Zaharrean 
agerturiko zuloan. Estaltze 
lanak egin dituen enpresako 
ingeniariak azterketa egin on-
dotik, zuloa berriz ez tapatze-
ko aholkua eman zuen. Ur-hor-
nidura eta gas instalazioa ez 
dira kaltetu. Udalak jakinara-

zi duenez, kanal berria egite-
ko proiektua eskatua dago, eta 
lanak aurten hasi eta buka-
tzeko asmoa dute: «Udaletik 
ahal dugun guztia egiten ari 
gara prozesu hau azkartzeko», 
nabarmendu dute. Edozein 
zalantza izanez gero udalera 
gerturatzeko deia luzatu die-
te herritarrei.

Lurra mugitu da urtarrilean agertu zen 
Plaza zaharreko zuloan
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A. LARRETXEA 
1906. urtean sortu zuten Beran 
Nafarroako lehen suhiltzaile 
parkea. Geroztik, dozenaka 
dira suhiltzaile boluntario gisa 
lanean aritu diren herritarrak. 
Kide berriak biltzeko deia egin 
dute berriki. 
Suhiltzaile boluntario izateko 
deia zabaldu duzue Beran, zer-
gatik?
Azken aldian jende dezente 
joan da taldetik adinagatik eta 
arazo pertsonalengatik, eta 
gutxi geratu gara. 11 gara tal-
dean orain, eta ongi etorriko 
litzaiguke jende gehiago el-
kartzea taldera. 
Zein motatako herritarrek osatzen 
duzue taldea gaur egun?
Bortz nahiko helduak dira, eta 
gainerakoak gazteagoak, 20 
urtetik 38 urte artekoak, eta 
hasi berriak. Gizonak zein 
emakumeak gaude taldean. 
Zein dira suhiltzaile boluntarioen 
egitekoak?
Larrialdi bat baldin bada he-
rrian gu gara ateratzen garen 
lehenengoak. Larrialdi zerbi-
tzutik iristen zaigu abisua,  bai 
sute bat bada edo baita uhol-
deetan, istripuetan edo erres-
kateak egiteko. 

Zein izaten da une horretan zuen 
lana? 
Profesionalak etorri bitartean 
lehen arreta ematen dugu. 
Gero, Oronoz-Mugairiko suhil-
tzaileak etortzen dira, eta be-
raien agindupean paratzen 
gara. 
Zergatik da garrantzitsua Beran 
suhiltzaile boluntarioak izatea? 
Oronoz-Mugairiko suhiltzai-
leen parkea 30 minututik gora 
dago kamioian, eta etxe batek 
edo tximinia batek su hartzen 
badu gu hagitzez ere lehena-
go ailegatzen ahal gara. 
Nolako prestakuntza jasotzen 
duzue?
Guk gure artean praktika saioak 
egiten ditugu hilabetean behin, 
baina horrez gain Iruñean 
profesionalekin ikastaroa egin 
behar da. Ez da ikastaro hagitz 
sakona, baina, oinarri bat iza-
teko balio du. 
Zein baldintza bete behar dira 
suhiltzaile boluntario izateko?
18 urtetik gorakoa izan behar 
da. 16 urtetik gorakoen kasuan, 
heldu baten ardurapean izan 
beharko luke. Horrez gain, 
garrantzitsuena gogoa izatea 
da, ez da bertzelako baldintza 
fisiko berezirik behar. 

Azken uholdeetan eta iazko sute 
handian ezinbertzekoa izan zen 
zuen lana. Uste duzue herritarrek 
behar bezala eskertzen dutela?
Nik pentsatzen dut baietz, edo 
hori pentsatu nahiko nuke. 
Tximinia bat erretzean naba-
ritzen da esker ona. Uholde 
edo mendiko sute batean? Egia 
da azken uholdeetan ez ge-
nuela herritarren laguntza 
handirik izan. Iruditu zitzaigun 
jendeari berdin zitzaiola, eta 
uste zutela gure lana zela ka-
lea garbitzea, eta ez da hala. 
Gu larrialdi batean ateratzeko 

prest gaude, baina, bertze ho-
riek ez dira gure egitekoak
Instituzioen babesa jasotzen 
duzue? 
Nafarroako Gobernuak ema-
ten du dirua suhiltzaile par-
kearen azpiegiturak manten-
tzeko, eta Berako Udalak ere 
bai. 
Norbaitek suhiltzaileen parte izan 
nahi badu, zer egin beharko luke? 
Herriko etxera deitu, eta han 
erran parte hartu nahi duela. 
Beraiek jarriko dira gurekin 
harremanetan, eta guk erranen 
diogu noiz hasi, noiz egin 
praktikak eta arropa noiz ema-
nen diogun. 
Badira egun batzuk deialdia lu-
zatu zenutela. Nolako erantzuna 
izan du orain arte? 
Momentuz ez dugu erantzun 
zabalik izan. Hondarribiko 
suhiltzaile profesional batek 
kontaktatu du laguntzeko in-
teresa duelako, eta berarekin 
paratu gara harremanetan, 
baina, bertze erantzunik ez 
dugu jaso. Zain gaude. Hala 
ere, ohartzen gara zerbait bo-
luntarioa dela, zure denbora 
eman behar duzula, eta ez dela 
erraza izaten. Ea norbait ani-
matzen den. 
Zenbat denbora eskaini behar 
zaio lanari? 
Argi izan behar da ez duzula 
beti herrian egon behar. Etxean 
bazaude eta joateko deia ja-
sotzen bada joan behar da. 
Baina horrek ez du erran nahi 
ezin zarela hemendik atera 
hondartzara, edo oporretara. 
Herrian barrena bazaude eran-
tzun behar duzu deia. 

Suhiltzaileak lanean. UTZITAKOA

«Suhiltzaile izateko 
gogoa izatea da 
garrantzitsuena»
JON ALTUNA BERAKO SUHILTZAILE BOLUNTARIOA

«GAUR EGUN 11 
GARA TALDEAN ETA 
GEHIAGO IZATEA 
KOMENI DA» 
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Aste Santuko oporraldian 152 
pertsonek bisitatu dute turis-
mo bulegoa eta Burdinaren 
Museoa, iazko Aste Santuko 
datuak bikoiztuz eta ia pan-
demia aitzinekoetara ailegatuz. 
Gehienbat Euskal Herritik 
etorritakoak izan dira, baita 
Bartzelona eta Huesca aldetik 
ere aunitz etorri dira. Horiez 
gain, Frantziatik, Alemaniatik 
eta Estatu Batuetatik etorri 
dira turistak. Gainera, Aste 
Santu honetan ere bi bisita 
gidatu antolatu dituzte herrian 
barna eta guztira 22 pertsonek 
parte hartu dute.

Turismo bulegoak 
152 bisitari izan 
ditu Aste Santuan

A. AROTZENA
Maiatzaren 1ean Eugenia 
Arriola, Itziar Telletxea eta 
Miren Irurtzun herritarrek 
taularatzekoa zuten Viva la 
República antzezlanaren on-
dotik, igande honetan, maia-
tzak 8, 19:00etan Eresia. Lurra 
arin bekizu, ama antzerki eta 
dantza ikuskizuna izanen dute 
Harriondoa kultur etxean. 

Udalbiltzak sustatutako eta 
antolatutako Geuretik Sortuak 
proiektuaren barrenean, Oier 
Zuñigak, Eneko Gil dantzaria-
rekin eta Belen Cruz aktorea-
rekin batera antzeztutako lan 

honek, ama baten galtzearen 
dolua antzezteko asmoa du, 
antzerkia eta dantza tartekatuz. 
Sarrerak bortz eurotan salgai 
daude udalarem webgunean. 

Maiatzaren 13an, Txani Ro-
driguezek Los últimos román-
ticos solasaldia eskainiko du 
17:30ean liburutegian.

Maiatzaren 14an, bertzalde, 
Giltzarri abesbatzak antola-
tutako abesbatzen topaketa 
eginen dute 20:00etan Ha-
rriondoan. Sutargi (Lezo, Gi-
puzkoa) eta Bihotzez (Getaria, 
Lapurdi) abesbatzak etorriko 
dira.

Antzerkia, solasaldia eta musika 
maiatzeko kultur egitarau oparoan

AITOR AROTZENA

Hirugarren mailako denboraldi historiko honetako etxeko azken 
partida apirilaren 23an jokatu zuen Beti Gaztek. Barakaldo talde 
handiarekin Urki Txoperena etorri baitzen bisitan. Berari eta 
Irlandatik etorritako Jon Ubiriari omenaldi xumea egin zieten.

Hirugarren mailako 
azken partida 
berezia Mastegin

AITOR AROTZENA
Bi urteko derrigortutako gel-
dialdiaren ondotik, Salvador 
Yanci zenaren omenez zazpi-
garren aldiz bizikleta ibilaldia 
antolatu du Beti Gaztek uda-
laren laguntzaz maiatzaren 
15erako. Izena emateko au-
kera irekia dago www.kirol-
probak.com webgunean, hi-
laren 12ra bitarte. Egun berean 
ez da izena emateko aukerarik 
izanen. Beti Gazteko bazkide 
federatuek 5 euro ordaindu 
beharko dute, bazkide fede-
ratu gabeek 10 euro, bazkide 
ez diren federatuek 10 euro 
eta bazkide ez diren federatu 
gabeko txirrindulariek 15 euro. 
Txirrindulariak maiatzaren 
15ean, igandean 08:30ean 
abiatuko dira Plaza Zaharretik 
eta aurten ibilbide luzexeagoa 
izanen dute, 130 kilometrokoa. 
Zigako gaina, Belate eta Oro-

kieta izanen dira txirrindula-
riek gainditu beharko dituzten 
koskarik altuenak.

Joskintza tailerrekoen 
mantak zahar etxera
Bertze aldetik, azken asteetan 
Beti Gazte elkartearen egoitzan 
egindako joskintza ikastaroan 
ikasitakoa praktikara erama-
nez, apirilaren 20an joskintza 
taldekoek Andra Mari Zahar 
Etxekoei mantak josi eta eman 
zizkieten.

Joskintza tailerrekoak mantak josten.

Salvador Yanciren 
omenezko proba 
eginen dute berriz
Bi urteko geldialdiaren ondotik maiatzaren 15ean antolatu du 
Beti Gaztek zikloturista probaren zazpigarren edizioa
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Pazko Asteleheneko elkarretaratzea.

Ekaineko bizikleta 
martxa prestatzen 
hasiko dira 
pentsionistak

TTIPI-TTAPA
Baztan-Bidasoko pentsionis-
tek elkarretaratzea egin zuten 
apirilaren 18an Lesakako pla-
zan. Aitzineko hilabetetik, 
zenbait argi izpi agertu direla 
zioten pentsionistek: «Bida-
soko kirurgia planta ez dutela 
itxiko, Elizondoko Zahar Etxe-
ko hitzarmenaren aurre-akor-
dioa, eta bertzalde, Korrikan 
parte hartzeak, gazte mugi-
menduaren martxa, aberri 
eguna… Bertzetik, bankuek 
zerbitzu duina emate aldera 
mozioak sartu dituzte eskual-
deko udaletan eta Etxalarren 
eta Lesakan onartuak dituzte 
dagoeneko.

Bizikleta martxa
Etxeko lanak edo erronkak 
baditu pentsionisten mugi-
menduak: «Ekain erdi aldera 
ailegatuko da eskualde hone-
tara pentsionisten bizikleta 
martxa. Guri tokatuko zaigu 
behar den azpiegitura anto-
latzea eta laguntza eskaintzea. 
Maiatzaren 16rako izanen 
ditugu xehetasun gehiago, 
eta orduan aipatuko dugu zein 
behar izanen diren zehazki».
Bertzalde, abian da Madrilgo 
kongresuan aurkezteko sina-
dura bilketa, eskatuz pentsioak 
benetako KPIren arabera ego-
kitu dezaten, «eta ez egin du-
ten tranparen bidez». 

TTIPI-TTAPA
«Ahaleginak egiten ditugu gure 
herriak leku hobeak izan dai-
tezen». Xede horrekin eta sal-
tokia hobetzeko, Salmenta 
puntuaren diseinua: Udabe-
rriko erakusleihoaren egitea 
ikastaroa antolatu eta egin du 
Berako Larun Haizpe elkarteak, 
Cederna Garalurrekin elkar-
lanean eta Nafarroako Gober-
nuko Garapen Ekonomiko eta 
Enpresarialeko Departamen-
tuaren finantziazioarekin. Gure 
inguruan Elgorriagako Artzai-
naren Museoa diseinatzeaga-
tik eta antolatzeagatik ezagun 
egin den Marta Pineda anda-
luziarra izan dute irakasle.

Larun Haizpe elkarteak an-
tolatua izanagatik, Baztan-Bi-
dasoko komertzio guztiei 
zabaldu diete deialdia. Do-
neztebeko Kimetz belardendak 
erantzun dio deialdi horri, 
baina gainerako parte-har-

tzaile guztiak Berakoak izan 
dira: Oinatz zapata denda, 
Martzutzak arropa denda, 
Igone liburu denda, Xulufraia 
arropa denda, Xarma estetika 
Zela Kirolak kirol denda, Ar-
turo arropa denda eta Sustrai 
belar denda.

Joan den urteko azaroan alde 
teorikoa landu zuten eta 2022ko 
martxoan eta apirilean alde 
praktikoa, eta biei esker, uda-
berriko erakusleiho dotoreak 
apaindu dituzte. Batzuk ikas-
tararoaren bi zatiak eta bertze 
batzuk bakarra egin dute, «ez 
baita erraza larunbat arratsal-
detan, denda itxi eta berriz ere 

lanari ekitea». Bi zatiak osatu 
dituzten komertzioek egin 
dituzte udaberriko erakus-
leihoak. Gustura daude ikas-
taroak emandakoarekin eta 
erakusleihoen itxura berria-
rekin eta beharbada, azaroan 
errepikatuko lukete: «Horre-
tarako komertzio gehiago 
animatzea nahiko genuke, ez 
Berakoak bakarrik, baita Le-
saka, Doneztebe eta Elizon-
dokoak ere». 

«Bezeroa ezin duzu sartzera 
behartu, motibatu baizik»
Marta Pineda irakasleak aipa-
tu duenez, «ezin zaio bezeroa-
ri denda batera sartzera behar-
tu, baina bai komertzio hori 
horretara sartzeko motibazioa 
eman. Erakusleihoak produk-
tua erakusteaz gain, salmenta 
puntua dinamizatu egiten du. 
Bada uste oker bat, dendariak 
dendan eseri eta bezeroak 
sartzeko esperoan egoten di-
rela dioena, baina hori ez da 
horrela: denda ttikiek ezin 
dute azalera handiekin edo 
etxetik internet bidez eroste-
ko erosotasunarekin konpe-
titu, baina bai beraien giza 
baliabideekin, hurbiltasuna-
rekin, arretarekin, aholkula-
ritzarekin, erosketa esperien-
tziarekin… horiek bertzeek 
ezin dute eskaini».

Ikastaroan parte hartu duten dendarietako batzuk, Marta Pineda irakaslearekin. UTZITAKOA

«HEMENGO DENDA 
TTIKIEK 
HURBILTASUNA 
ESKAINTZEN DUTE»

Udaberriko 
erakusleihoak 
berritzeko ikastaroa
Berako Larun Haizpek antolatu du Cederna Garalurrekin 
elkarlanean eta Bera eta Doneztebeko dendek parte hartu dute
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IRUNE ELIZAGOIEN
Etxalarko Mokorreko Borda 
baserrian Euskaraz bizi gure 
artean jarduerako zazpigarren 
edizioa eginen dute maiatza-
ren 13tik 15era. 

Hizkuntza, jolasa, lurra, gor-
putza, harremanak, sormena… 
elkar harremandu eta komu-

nikatzeko aukera izanen dute 
aurten ere parte-hartzaileek, 
euskara maila guztietako eta 
adin guztietako pertsonei zu-
zendutako barnetegi berezi 
honetan. 

Jone Arrospide eta Oihana 
Lopez izanen dira mintzalagun 
gidariak. 

Euskarazko mintza praktikarako 
barnetegia Mokorreko Bordan

Udaberriko pilota txapelketa jokoan
Altxata elkarteak antolatuta, apirilaren 13an hasi ziren 
Etxalarko udaberriko pilota txapelketa jokatzen. Denetara 30 
pilotari ari dira parte hartzen, bortz mailatan banatuak eta 
ekaina erdira arte jokatuko dituzte partidak. Argazkia 
2019koa da, 2020an eta 2021ean ez baitzen jokatzerik izan.

OIHAN IPARRAGIRRE

IRUNE ELIZAGOIEN
Aste Santuan bortz egunez 
egon da zabalik turismo bu-
legoa, baina asteazkenetik 
mugimendua nabari zen he-
rrian. Aurtengoan 136 pertso-
na pasatu dira Turismo Bule-
gotik eta badirudi pandemia 
ondotik turisten kantitatea 
errekuperatzen ari dela poli-
ki-poliki. 2020an itxita egon 
zen Turismo Bulegoa konfi-
namendua zela medio eta 
lehengo urtean 79 lagun bai-
no ez ziren etorri (lurraldeko 
konfinamendua ezarrita ze-
goen). Gipuzkoarrak izan dira 

gehien gerturatutakoak, batez 
ere egun pasa etorriak. Ber-
tzalde, Alacant, Madril, Bizkaia 
eta Valentziakoek egonaldiak 
egin dituzte gure inguruan. 
Herriko landetxeetan egon 
dira gehienak, natura bila eto-
rriak, hirietatik kanpora ate-
ratakoak.

Turista mugimendu 
handia nabaritu da 
herrian
Turismo bulegoa zabalik egon da Aste Santuan eta herriko 
landetxeetan ere hainbat turista ibili dira

Arkupeak elkarteko herritarren besta
Arkupeak elkarteko herritarrek urteko besta ospatu zuten 
apirilaren 24an. 27 lagunek La Basquen bazkaldu zuten. Mus 
txapelketan, Jose Joaquin Zelaieta eta Xanti Elizagoien izan 
ziren txapeldun, Domingo Aranburu-Jesus Arribillaga 
bigarren eta Joxe Mari Maia-Joxemari Olagarai hirugarren. 

ARANTXA MIKELESTORENA

136 PERTSONA 
PASATU DIRA 
TURISMO 
BULEGOTIK
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Oihan Telletxea 
euskal 
selekzioarekin
Euskal Selekzioak Oihan 
Telletxea Sein herriko 
gaztetxoa deitu du 14 urtez 
azpiko Espainiako futbol 
txapelketan parte hartzera. 
Txapelketa apirilaren 30etik 
maiatzaren 1era jokatzekoa 
zen eta lehenbiziko fasea 
Murtzia, Kantabria eta 
Kanariar Uharteen kontra 
jokatzekoa zuen. Zorionak! Maiatzaren 14an opil jatea 

antolatu du Baratzondo elkar-
teak. Parte hartu nahi dutenek 
maiatzaren 11 arte eman de-
zakete izena. Jubilatuak maia-
tzaren 20rako bazkari bat ere 
antolatzen ari dira, herriko 
zein Lesakako Arkupeak el-
karteko kideentzat.

Baratzondo 
elkarteko jubilatuak 
ere martxan

MAITE, ANA ETA ITZIAR
Osasun egoerak aukera ema-
ten hasi den honetan, ari da 
Guraso Elkartea Bortzirietako 
Gizarte Zerbitzuen laguntza-
rekin  lanean; oraingo honetan 
zenbait ikastaro antolatu ditu 
guraso, herritar nahiz nerabeei 
zuzenduak, hala nola, herritar 
guztiei zuzendutako Lehen 
sorospen ikastaroa, nerabeek 
egiten ahal duten substantzien 
kontsumo desegokiari buruz-
koa… Ikastaroak debaldekoak 
izanen dira eta informazio 
gehiago aitzinerago emanen 
dugu.

Sendabelarren ikastaroa
Udalak antolatuta, bertzalde, 
sendabelarren inguruko ikas-
taroa egiten ari dira maiatze-
ko bortz igandeetan. Jakindu-
ria tradizionaletik abiatuz, 
inguruko sendabelarrak eza-

gutu, bildu, eta horiekin uken-
du, enplaste, olio edota kremak 
egiten ikasten hasiak dira.

Mikel Zelestinok erretiroa
Aspaldiko urteetan Igantziko 
eskolan aritu den Mikel Ze-
lestino irakasleak erretiroa 
hartu zuen joan den apirilaren 
29an. Agur berezi bezain hun-
kigarria eskaini zioten esko-
lako ikasle zein irakasleek, 
eskolan emandako urteak eta 
lana eskertuz. 

Mikel Zelestinok erretiroa hartu du

Zenbait ikastaro 
antolatu ditu guraso 
elkarteak
Herritar guztiei zuzendutako lehen sorospen ikastaroa eta 
nerabeetan substantzien kontsumo desegokiari buruzkoak

Aldabe frontballean ere txapeldun
Nafarroako frontball txapelketaren finalak jokatu zituzten 
apirilaren 13an Asiaingo Mostazulo pilotalekuan. 
Gizonezkoetan, Oberenako bi pilotari izan ziren aurrez aurre 
finalean eta Joseba Aldabe igantziarrak irabazi zion Yaniz 
taldekideari (10-4 eta 10-6).

UTZITAKO ARGAZKIA

Udaletik publikoki eskertu 
nahi dute «urtean zehar au-
zolanaren bidez jendeak egi-
ten duen lana». Bereziki eske-
rrak eman nahi dizkiete men-
dia garbi mantentzea laguntzen 
dutenei, «horrek ekartzen duen 
onura guztiarekin. Lan isila, 
oharkabean pasatzen dena».

Auzolanean aritzen 
direnei udalaren 
eskertza
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Gazteek sendotza egin dute

Joan den maiatzaren 23an, argazkian ageri diren herriko eta 
Igantziko hamalau gazteek sendotza egin zuten. Aldi honetan 
Arantzan egin zuten hitzordua. Hori baino lehen, urtean 
zehar larunbatetan, prestatzeko, hamabortzean behin bildu 
dira Martin herriko apezarekin.

GORKA GOÑI

DBHko ikasleak eta irakasleak Bartzelonara bidean. ESKOLAK UTZITAKOA

NEREA ALZURI
Joan den astean, DBHko lehen-
biziko eta bigarren mailako 
ikasleek ikasbidaian Bartze-
lonan egonaldia egin zuten, 
Eli Lizaso eta Danel Lizartza 
irakasleekin. Joan-etorria tre-
nez Iruñetik egin zuten eta 
Bartzelona hiria eta ingurua 
ezagutu eta bisitatzeko auke-

ra izan zuten: Cosmocaixa, 
Port Aventura, Paitball eta 
Wipe out jarduerak... 

Bertzetik, maiatzaren 24an 
eta 25ean, Lehen Hezkuntza-
ko ikasleak Irrisarri Landera 
joanen dira. Haur Hezkuntza-
koak, berriz, maiatzaren 25ean 
egun-pasa joanen dira Irrisa-
rri Landera.

Eskolako ikasleen ikasturte akabailako 
ikasbidaia eta kanpaldiak hasi dira

NEREA ALZURI
Duela aste batzuetako aldiz-
karian iragarri bezala, berriz 
ere itzuli da Ekaitza Elkarteak 
antolatzen duen ekimena: 
maiatzaren 22an, Arantzako 
X. Mendi Itzulia eginen da 
herria inguratzen duten men-
dietan barna. 

07:00etatik 07:30era plazatik 
abiatuko den ibilbideak 28 bat 
kilometro ditu eta 1.600 me-
troko malda. Hasieran maldan 
beheiti Arrata errekara jautsi 
eta Aranibar inguruan erreka 
bazterrean utzi eta maldan 
goiti abiatuko dira mendiza-
leak. Hortik, eguraldia lagun 
izanen den itxaropenarekin, 
inguru paregabeez gozatzeko 
aukera izanen dute, Arantza-
ko mendi zirkua osatuz. Itsas-
zelaieta (515 m) gibelean utzi-
ta, Izu (829 m), Ibintza (1.032 
m), Ekaitza (1.042 m), Illurdi 

(1.075 m), Mairubaratza (750 
m)eta Zepurutik pasatu on-
dotik, herriko plazan izanen 
da helmuga. Bidean, kontrol 
puntuak, jatekoak, edatekoak 
eta medikuak izanen dira. 
Ibilaldia akituta, parte har-
tzaileei luntxa emanen diete 
plazan.

Ibilaldian parte hartzeko bi 
bide daude: egunean bertan, 
edo aitzinetik izena ematen 
ahal da www.mendizmendi.
com webgunean. 

Mendi itzulirako 
izen ematea zabaldu 
du Ekaitza Elkarteak
Elkartea buru-belarri ari da aurten hamargarren edizioa beteko 
duen mendi itzulirako antolaketa lanetan

Joan den apirilaren 27an has-
tekoa zen udalak antolatutako 
sendabelarren ikastaroa eta 
maiatzaren 4an eta 11n izanen 
du segida. Baina jendearen 
erantzun ona ikusita, senda-
belarrei buruzko bigarren 
ikastaro bat paratu du martxan, 
hau ere, Laura Gurbindorekin. 
Ortzegun honetan, maiatzaren 
5ean, izanen dute lehenbiziko 
saioa, eta ondoko ortzegune-
tan segituko dute: maiatzaren 
12an eta 19an. Saio guztiak 
arratsaldetan izanen dira, 
16:00etatik 20:00etara eta he-
rriko plazan bilduko dira.

Sendabelarren bi 
ikastaro antolatu 
ditu udalak

Nafarroako Bertso Eskolen as-
teburua Arantzan ospatuko 
dute maiatzaren 21ean eta 22an. 
Bi egunez, hainbat jarduera 
eginen dituzte: ezagutza jolasak, 
mendi ibilaldia, bingo musika-
tuak, ginkanak... Egitarauaren 
barrenean, Nafarroako Esko-
larteko Bertsolari Txapelketa 
ere jokatuko dute, maiatzaren 
21ean, 17:00etan. Otorduak eta 
lo Aterpean eginen dituzte. Ez 
da asteburuko hitzordu bakarra 
izanen. Mendi itzuliaz gain, 
Ezkioko pilota eskolakoek he-
rriko pilota eskolakoekin topa-
keta eginen dute herrian. 

Eskolarteko 
bertsolari 
txapelketa Arantzan

2018ko itzuliko irudia. MIKEL LARRETXEA
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MAIDER PETRIRENA SUNBILLA
Bueltan dira Sunbillako kultur 
egunak, eta egitarau oparoa 
izanen dute aurtengoan ere. 
Maiatzaren 13a, ortziralea, 
14a, larunbata, eta 15a, igan-
dea, izanen dira ekintzak, eta 
eskolako guraso elkarteak, 
Antrotokik eta Sunbillako Uda-
lak antolatu dituzte elkarla-
nean.

Maiatzaren 13an, 17:00etan 
hasiko dira ekitaldiak haur 
jokoekin. Ondotik, 19:30ean 
bokata jatea izanen da. Maia-
tzaren 11 baino lehen izena 
eman behar da bokata jate-
korako, apymasunbilla@gmail.
com helbidean, eta izena, bo-
kata kopurua eta telefonoa 
eman behar dira. Bokata ja-
tearekin batera, Hurih taldea-
ren kontzertua izanen da, eta 
21:00etan afari autogestiona-
tua eginen dute Ulibeltzak 
elkartean. 

Maiatzaren 14an, larunba-
ta, 11:00etatik 13:00etara, eta 
16:00etatik 18:00etara puzga-
rriak izanen dira haurrentzat. 
11:00etan gazteen herri kiro-
lak izanen dituzte. 14:00etan 
bazkaria eginen dute Bustitz 
ostatuan. Ondotik, 18:30ean 
tortilla lehiaketan izena ema-
teko epea irekiko dute eta ordu 
erdi beranduago hasiko da  tor-
tilla lehiaketa. Talde bakoitzak 
eraman beharko ditu tortillak 
egiteko tresnak eta osagaiak. 
Ondotik, musika eta gaupasa 
izanen dituzte DJ Bullekin. 

Maiatzaren 15ean, igandea, 
asteburu kulturala bukatzeko 
09:00etan mendi itzulia eginen 
dute Zumalekura plazatik ate-
rata. Ondotik, 12:00etan gai-
teroen kalejira izanen da he-
rrian zehar. 

Osasunaren aldeko besta
Maiatzaren 21erako hainbat 
ekintza antolatu dituzte Saray 
Bularreko Minbiziaren Nafa-
rroako Elkartearen eta MPS 
Lisosomales elkarteen alde. 
10:00etan martxa arrosa eta 
urdina eginen dituzte herrian 
zehar musikaz alaiturik, On-
dotik, 11:30ean bi ekintza 
izanen dira. Alde batetik 
11:30ean gaztetxoentzako 
mural margoketa eginen dute 
frontoi kanpoko frontisean, 
eta plazan aldiz Sarayko ki-
deekin hitzaldia izanen da. 
13:30ean bazkari solidarioa 
izanen da elizako aterpean. 
Txartelak Fonda ostatuan eta 
Marisol janari dendan daude 
salgai, eta bakoitzak bere pla-
tera, edalontzia eta mahai-tres-
nak eraman beharko ditu. 
Bazkaria bukatzean bingoa 
eta gazta pisaketa izanen di-
tuzte. 

16:00etan izanen du jarrai-
pena egitarauak lehen soros-
pen tailerrarekin. Arreta be-
rezia paratuko dute BBB eta 
desfibriladoreen erabileran, 
eta haurrei eta helduei zuzen-
dua izanen da. 18:00etan bin-
goa izanen dute plazan, 
20:00etan taloak eta eguna 
bukatzeko 20:30ean mexikanak 
Chuchin Ibañez eta Jesus Ta-
pizen eskutik.

Egunean zehar bildutako 
dirua Saray eta MPS elkarteei 
emanen zaie.

HIRU EGUNEZ 
KULTURA 
EKITALDIAK IZANEN 
DIRA

Asteburu kulturala 
maiatzaren 13an, 
14an eta 15ean
Maiatzaren 21erako osasunaren aldeko ekintzak antolatu 
dituzte, eta Saray eta MPS elkarteentzako dirua bilduko dute

MAIDER PETRIRENA 
Apirilaren 14tik 17ra bitarte 
Igor Agesta Agirre, Joseba Gar-
tzia Agesta eta Koldo Herrera 
Urroz txirrindulariek Volcat 
Kataluinian lau etapako las-
terketan parte hartu zuten, 
eta berriz ere sasoiko daude-
la erakutsi zuten. 

Gozamen ederra jaso zuten 
hiruek, eta denen artean ai-
patzekoa da 23 urtez azpikoen 
kategorian, Koldo Herrerak 
podiuma lortu zuela, bigarren 
postua eskuratuz. Elite mailan, 
berriz, 27. postua lortu zuen. 
Zorionak hirukote, eta segi 
horrela!

Herriko txirrindulariek emaitza bikainak 
lortu dituzte Katalunian

Prozesioa egin dute ortzirale santuan
Ezin aipatu gabe utzi, Ortzirale Santu egunean, eguraldi 
ederra lagun prozesioa egin zutela hainbat herritarrek. 
Pausoak eramateaz gain, herriko abesbatzak kantatu zuen, 
eta  argazkian ageri den bezala herriko haurrek apostoluz 
beztitu ziren.

ALEJANDRO FERNANDEZ INDA

MAIDER PETRIRENA 
Apirilaren 14tik 17ra bitarte 
ospatu zen 8. pintxo astea 
Bustitz eta Fonda ostatuak eta 
Ariztigain kanpinak antolatu-
ta. Ortzegunean eta ortziralean 
pintxo bat dastatzeko aukera 
izan zen, eta ortziralean eta 
larunbatean bigarren bat. Bi-
garren txandako Ariztigain 
kanpineko pintxoak irabazi 
zuen sariketa, foiez eta onddoz 
betetako gazta saretxoak. Guz-
tira 1.020 pintxo saldu zituzten, 
eta botoa eman zuten partai-
de guztien artean Iñaki Aran-
billet Jaimerenari tokatu zi-

tzaizkion magra eta bi botila 
ardo. Mezu honen bidez es-
kerrak eman bertze urte batez 
ostatuei pintxo aste eder hau 
antolatzeagatik baita parte 
hartu duten guztiei ere. 

Iñaki Aranbillet. AINTZANE ARRETXEA

Ariztigain kanpinak irabazi du 
Sunbillako 8. pintxoaren astea
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TTIPI-TTAPA
Ekainaren 4an ospatuko den 
Erreka elkartearen eguna pres-
tatzen hasiak dira. Egitaraua-
ren berri hurrengo zenbakian 
emanen dugu, baina betera-
noek jubenilen kontra esku-
baloi partida jokatuko dute. 
Hitzordu hori behar bezala 

prestatzeko, nahi duenak se-
niorrekin batera entrenatzera 
joateko aukera izanen du. 
Ortziraletan izanen da entre-
namentua, 19:30ean.

Bertzalde, judo eskolako lau 
ikaslek Aste Santuan Larrabi-
den egindako kontzentrazioan 
parte hartu zuten.

Ekainaren 4ko Errekaren Eguna 
prestatzen hasiak dira

Gazte Burrunba Eguna arrakastatsua
Gazte Burrunba Eguna ederra izan zen apirilaren 23an. 
Eguerdiko txupinazoa eta hamaiketakoaren ondotik, gazte 
bazkaria izan zuten Santa Luzia plazan. Arratsaldean bingo 
musikariak, eta gauean Burrunba Rock kontzertua eta 
gaupasa Tirri&Teryrekin.

GAZTE BURRUNBA

Aste Santuko futbol campusa
Osasunak antolatutako Aste Santuko futbol campusean 
inguruko herrietako 40 neska eta mutilek hartu dute parte 
herriko futbol zelaian eta futbolez eta dibertsioz betetako lau 
egun izan dituzte. Entrenatzaileak Pello Etxamendi, Julen 
Hernández eta Joel Gil izan dira.

DONEZTEBE FUTBOL TALDEA

TTIPI-TTAPA
Bi urteko geldialdiaren ondo-
tik, maiatzaren 6an (ortzira-
lean) Merkatuko plazan ospa-
tuko da Udaberriko Feria, 
Doneztebeko Udalak eta Ce-
derna Garalur elkarteak anto-
latua. Ohi bezala, Malerreka-
ko ahari lehiaketa ere egun 
horretan erabakiko da. Aurten, 
hamahirugarren edizioa be-
teko du lehiaketak.

Ortziralean 11:00etatik 
13:30era epaimahaikoek eka-
rritako ahariak aztertuko di-
tuzte, ondotik sariak banatze-
ko. Sei sari banatuko dituzte: 
hiru ahari mutur gorriendako 
eta hiru mutur beltzendako. 
Kategoria bakoitzean lehen-
dabiziko saria eskuratzen du-
tenek 120na euro irabaziko 
dituzte, bigarren saria lortzen 
dutenek 70na euro eta hiru-
garren saria irabazten dutenek 
50na. 2019ko azken edizioan 
zortzi ahari bertzerik ez ziren 
aurkeztu. Halere, bertzelako 
aziendak ere aurkeztu izan 
dituzte plazara Martin anaiek 
eta Mikel Mendiburuk.

Lehiaketa honetaz gain, az-
ken urtetan bezala, 10:00eta-
tik 14:00etara Malerrekako 

eskulangileen feria ere eginen 
da eta beraien produktuak 
ikusgai eta erosgai izanen dira.

Zehazki, Doneztebeko Jose 
Luis Olaizolaren grabatuak, 
Doneztebeko Lourdes Goñiren 
etxeko goxokiak, Zubietako 
Joxepa Loiarteren taloak, 
Urrozko Marimar Torresen 
kosmetika naturala, Saldiasko 
Ahinitz Gerrikagoitiaren jan-
tzi-osagarriak, Luis Mari Esar-
te, Ana Urteaga eta Miguel 
Etxeberriaren egur-lanak, 
Larraitz Peralen arropa pan-
pinak, Haizea Belarraren eztia, 
Haizea Irigoienen kosmetika 
naturala, Maite Abuinen en-
kuadernazioak eta Donezte-
beko Noelia Ariztiaren eta 
Eratsungo Malu Alvarezen 
zilar-lanak plazaratuko dituz-
te, bertzeak bertze.

Arratsaldean ospakizunekin 
segitu nahi du udalak eta San 
Migel eskolako guraso elkar-
tearekin elkarlanean eskola-
rako bide seguruen ibilbideak 
erakusteko kalejira eginen dute 
16:30ean. Kalejira eskolan 
akituko dute eta bertan txo-
kolatea banatuko dute eta 
haurrendako jokoak eta mu-
sika izanen dituzte.

Berriz ere Malerrekako ahari dotoreenak plazaratuko dituzte. ALICIA DEL CASTILLO

Bi urteren ondotik 
Udaberriko Feria 
maiatzaren 6an
Ortzirale goizean eginen dute Malerrekako ahari lehiaketa eta 
arratsaldean zenbait ekitaldi antolatu ditu guraso elkarteak



ITUREN

22 ttipi-ttapa | 805. zk. | 2022-05-05

ARKAITZ MINDEGIA
Aurtengo Aste Santuko opor 
egunetan, gainerako herrietan 
bezala, gure herrian ere turis-
ta ugari ibili dira. Landetxe, 
jatetxe eta herrietako txokoe-
tan ibili dira kanpoko eta es-
kualdeko jendeak, aunitz 
gainera. Eguraldi bikaina izan 
dute lagun, Uraren Bidean 
lasai ibiltzeko edo mendiza-
leagoek Mendaurko trinitate-
ra igotzeko, horiek izan baiti-
ra bisitarien planarik arrakas-
tatsuenak.

Aurtizko aterpea ireki dute
Urtarrileko lehen egunetan 
ireki zituen Aurtizko ostatuak 
bere ateak. Geroztik, gainera, 
jende ugari ibiltzen da bertan 
astez eta asteburuetan. Hala 
ere, oraindik bertako aterpea 
irekitzekoa zegoen. Buru-be-
larri aritu dira Joxerra eta Eva 
gelaz gela azken ukituak ema-
ten, gerturatuko direnen go-
zagarri izateko. Aste Santuan 
lehen bezeroak sartu ziren eta 
gustura egon ziren, goxotasu-
nean noski. Poliki-poliki bere 
martxa hartuko du gaineko 
soilaruak ere, gela ederretan 

atsedenaldia hartu ondotik, 
ostatuan ederki indarberri-
tzeko aukera baitago.

Moda desfilea Tresanean
Aitzinera begira, ekainaren 
5ean moda desfilea antolatzen 
ari dira Tresaneko apartamen-
tuetan. Iruñeko moda esko-
lako ikasleak etortzekoak omen 
dira eta 28 lagunek desfilatu-
ko dute. Hurrengo zenbakian 
emanen dugu informazio 
zehatzagoa.

Aurtizko hostaleko logela batzuk.

Aste Santuan aukera 
berria izan dute 
bisitariek Aurtitzen
Urtarriletik irekia dagoen Aurtizko ostatua logelak ere 
eskaintzen hasia da oporralditik aitzinera

Baztango pilota txapelketan garaile
Baztango pilota txapelketan txapeldun suertatu dira herriko 
pilotariak. Umeak B mailan, Beñat Perurena eta Eneko 
Apeztegiak 18-4 irabazi zieten Iruritako Jokin Ripa eta Aiert 
Urrutiari. Kimuak A mailan, Mattin Leiza eta Mikel Ezkurrak 
18-10 irabazi zieten Xabier Alberdi eta Izei Aierberi.

UTZITAKO ARGAZKIA

Malerrekako erronkan ttikiak ere
Ados pilota enpresak eta Malerrekako Oinarrizko gizarteko 
zerbitzuen artean antolatutako Malerrekako Erronka pilota 
txapelketa jokatzen ari dira asteotan. Profesionalen 
aitzinetik, astez aste Aurtizko frontoian entrenatzen duten 
herriko neska gazteek lagunarteko partidak jokatzen dituzte.
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FERMIN ETXEKOLONEA
Malerrekako erronkako ha-
sierako ligaxkako seigarren 
eta hondarreko jardunaldia 
jokatuko dute maiatzaren 
15ean, igandean 12:00etan 
Zubietako pilota plazan. Ekai-
tza eta Axkin izanen dira aurrez 
aurre. Ekaitza taldearekin in-
guruko pilotariak ariko dira: 
amaren abizenaren soinean 
dutela konpetitzen ari diren 
Naroa Elizalde Etxekolonea 
zubietarra eta Leitzako Iera 
Agirre Iturriaga beteranak eta 
aita zubietarra duen Ane Men-
diburu gaztetxoa. Axkin tal-
dean, berriz, Orbegozo, Ruiz 
de Infante eta berriki Bizkaiko 
txapeldun izan den Naroa 
Agirre ariko dira, talde polita 
eta orekatua, hau ere. 

Ohi bezala, Ados elkarteak 
Aurtitzen duen pilota eskolan 
aritzen diren inguruko neska 
ttikiek jokatuko dute profe-
sionalen aurretik eta orain arte 
jokatu diren jaialdi guztietan 
animazio haundia sortzen da 
pilota plazen inguruan. 

«Aukera polita»
Naroa Elizalde Etxekolonea 
pilotari zubietarrak apirilaren 

7an Donezteben egindako 
aurkezpenean bereziki eskerrak 
eman nahi izan zizkion Ma-
lerrekako Mankomunitateari 
Ados pilota elkartea kontuan 
hartu izanagatik horrelako 
txapelketa baterako. «Emaku-
me pilotari profesionalen 
lehenbiziko elkartea da Ados 
pilota eta guretzat inportantea 
da hemen partidan jokatzea, 
gure inguru hau pilotazalea 
da eta partidak bertan joka-
tzeko eta ikusteko aukera po-
lita da». 

Zubietako jardunaldiaren 
ondotik erabakiko da maia-
tzaren 22an Sunbillan jokatu-
ko den finalean zein bi talde 
ariko diren.

Errotako sarrera doan eta 
talo-jatea
Pilota jaialdiaren inguruan, 
hilaren 18an Museoen Na-
zioarteko eguna dela baliatuz, 
igande eguerdia eta arratsaldea 
borobiltzeko ekitalditxoa pres-
tatu du udalak. Ekomuseoa 
ere baden Zubietako errotako 
sarrera doan utziko dute eta 
ondotik talo-jatea eginen dute 
pilota plazan, pilota partiden 
ondotik.

Ekaitza taldeko pilotariak (gorriz) Donamariako jardunaldian. ADOS PILOTA

Malerrekako erronka 
eta museoen eguna 
bat eginik
Maiatzaren 15ean eginen den pilota jardunaldiaren inguruan 
errotako sarrera doan izanen da eta talo-jatea eginen dute

Manex Ormazabal Liverpoolen ingeniari
Manex Ormazabal 2020ko udazkenean joan zen Liverpool 
Hope Universityn robotikako ingenieritzako gradua egitera. 
Ohorezko matrikula lortuta, ikerketa teknikari lanean ari da 
partikulen fisikako arloan. Suitzako CERN-en partikula-
azeleragailuarendako detektore baten eraikuntzan ari da orain.

UTZITAKO ARGAZKIA

Pazko astean haurrentzako, 
eta orain, helduentzako esku-
lan tailerra antolatu dute Zu-
bietan. Maiatzaren 7an, 14an 
eta 21ean eta ekainaren 4an 
(maiatzaren 28an Malerreka-
ko Eguna ospatuko baita Do-
namarian), izanen da, eta egun 
bakoitzean bi orduz elkartuko 
dira eskolan, 10:30ean hasi 
eta 12:30ak arte Iciar Mikel-
perizena gidari dutela.  12 
urtetik gorakoentzako zuzen-
dua dago ikastaroa, eta 20 
euroko prezioa du. Maiatzaren 
2an akitu zen izena emateko 
epea.

Eskulan tailerra 
Mikelperizenaren 
eskutik

Bitxikeria bezala, aipatzekoa 
da bi anai-arrebek lehen jau-
nartzea eta bataioa eginen 
dutela egun berean, maitza-
ren 14an. Nahikari Elizalde 
Mariezkurrena bataiatuko 
dute eta Enaitz Elizalde Ma-
riezkurrenak lehen jaunartzea 
eginen du. Beste aldetik, er-
lijio kontuekin segituz eta 
aspaldiko urteetako ohitura-
ri eutsiz, maiatzeko aingeruak 
hasiak dira maiatzeko igan-
detako elizkizunetan mezan 
laguntzen, amabirjinari lore 
eskaintza egiten eta kantuak 
abesten.

Anai-arrebek bataioa 
eta lehen jaunartzea 
egun berean
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Gaztain ximelak Beintza-Labaienen
Ostegun Santuko arratsaldean, Beintza-Labaiengo haurrak 
herriko karriketan barrena ibili ziren Gaztain Ximelak 
eskean. Aitzinako bertso bat abesten duten bitartean, etxez 
etxe joaten dira, eta bertan, garai bateko gaztainen ordez, 
goxokiak botatzen zaizkie orain.

ARANTXA ITURRALDE

JAIONE ARIZTEGI URROZ
Azken bi urteetan ez bezala, 
murrizketarik gabe eman dio-
te hasiera 2022ko Leurtzako 
denboraldiari. Beti bezala, Aste 
Santuan hasi eta urri honda-
rrera arte egonen da zerbitzua 
martxan. Garai guzti honetan 
hiru langile arituko dira ber-
tako zereginetan; Mari Jose 
Zozaia, Marga Murillo eta Mari 
Jose Arburua izanen dira gar-
biketa egiten, eremua zaintzen, 
datozen bisitariei harrera egi-
ten eta baita auto bakoitzari 
ordaintzea dagozkion 3 euroak 
kobratzen ere arituko direnak. 
Hiru hauek, aurreko urtean 
lanean aritutako berak dira.  

Dirulaguntza
Azkeneko urtetan bezala, na-
turaguneen erabilera publiko 
jasangarria sustatzeko Nafa-
rroako Gobernuko Landa ga-

rapenerako eta Ingurumene-
ko departamentuak toki era-
kundeei ematen zaien dirula-
guntza eskuratu ahal izan du 
Urrozko udalak. Dirulaguntza 
hau Leurtza bezalako natura-
guneetako erabilera publikoa 
modu egokian kudeatu, zain-
du eta antolaketa bideratzeko 
eta bisitarien ingurumen hez-
kuntza eta sentsibilizazioa 
egiteko behar diren langileen 
soldatei aurre egiteko izaten 
dira.

Leurtzako urtegia.

Murrizketarik gabe 
hasi da Leurtzako 
urtegiko denboraldia
Iaz bezala, Mari Jose Zozaia, Marga Murillo eta Mari Jose 
Arburua ari dira lanean eremua zaintzen

Lorea Luzuriaga.

Donamariako Benta jatetxeak 
Bib Gourmand Michelin saria 
lortu du berriz ere. Bib Gour-
mand zerrendan, preziorik 
hoberenean sukaldaritza one-
na eskaintzen duten jatetxeak 
daude. Bosgarren urtez segi-
dan, jatetxe hau onenen artean 
nabarmendu dute. Lorea Lu-
zuriagak dioenez, «zerrendan 
egoteak, profesionalak izatea 
eskatzen du, langile finak, 
baina aldi berean, prezioekin 
lehiatu behar dugu. Sukalda-
ritza onena prezio hoberenean 
eskaintzea da zerrenda hone-
tako jatetxeen funtsa».

Donamariako bentak 
Bib Gourmand 
Michelin saria berriz

Malerrekako 
Erronkako 
jardunaldia 
ortziralean Urrozen

JAIONE ARIZTEGI URROZ
Ados pilota elkarteren eskutik, 
Malerrekako erronkako azke-
naurreko jardunaldiaren le-
kuko izanen da Urrozko fron-
toia maiatzaren 6an. Profe-
sionalen arteko bi partida 
izanen dira, binaka 22 tanto-
ra eta lau eta erdiaren barre-
nean 18 tantora. Gainera, 
profesionalen aitzinetik, in-
guruko pilotari gaztetxoak 
jokoan ikusteko aukera ere 
izanen da.

H i t z o r d u a  o r t z i r a l e a n 
19:00etan izanen da herriko 
frontoian, eta bertan jokatuko 
duten bi taldeak hauek izanen 
dira: Mendaur (Arrieta, Oses 
eta Mujika) eta Axkin (Orbe-
gozo, Ruiz de Infante eta Na-
roa Agirre).

Urrozko ortziraleko jardu-
naldiaren ondotik, Zubietan 
jokatuko dute ligaxkako azken 
jardunaldia maiatzaren 15ean 
eta orduan erabakiko da maia-
tzaren 22an Sunbillan jokatu-
ko diren finaletan zein talde 
izanen diren.

Urrozko neska-mutikoak saltoka Iruñean
Aitzinetik egindako ekintzetan bildutako diruarekin 
apirilaren 19an Urrozko haur kuadrilla handi bat Iruñeko 
Salting-era joan zen arratsaldea pasatzera. Ordu pare bat 
saltoka eman ondotik, berendua egin zuten eguna 
borobiltzeko. Gurasoak lagun, kontent itzuli ziren etxera.

JAIONE ARIZTEGI
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Elbetera joan da apirileko saria
Lehiakide mordoak asmatu du Ainhoa, Sara, Zugarramurdi eta 
Sarak osatzen duten eskualdeak Xareta izena duela. Denera 
urtean zozketa egin ondotik, Mari Jose Zalduari egokitu zaio 
saskia. Maiatzeko galdera: Zein izenez da ezaguna Leitzako 
pilotalekua? Erantzunak: 618 56 78 37.

P. IRASTORTZA

P.IRASTORTZA 
Gaur egungo bizitzaren bal-
dintzek ala bultzatuta, geroz 
eta maizago eskatzen digute 
teknologia berrien ezagutza 
eta erabilera. Nahiz eta arrotza 
iruditu, sekula ez da berandu 
horrelakoak ikasteko. Elkarteak 
debalde diren ikastaroak an-
tolatu ditu Beran, Donezteben, 
Elizondon eta Leitzan Rural 
Kutxaren Ruralvia online apli-
kazioa eta kutxazainak nola 
ibiltzen diren ikasteko. 

Apirilean hasi ziren ikasta-
roak Berako Beralandetan egin 
zuten lehen saioarekin, eta 

ondotik eginen dira gainon-
tzeko herrietan, denetan 
16:00etan hasi eta 19:00ak arte. 

Lerro hauen bidez bazkideak 
animatu nahi ditugu ikasta-
roaren berri emateko beren 
lagun, familiarteko eta etxe-
koei. Ez dezagun ahantzi arras 
interesgarria dela banketxee-
kin sortzen zaizkigun harre-
manetarako jakintza hauek 
izatea. Ikastaroetarako izen 
ematea 948 450 878 zenbakian 
eta 618 567 837 zenbakietan 
egin behar da 09:00etatik 
13:00etara, astelehenetik or-
tziralera.

Banka digitalari buruzko ikastaroak 
antolatu ditu elkarteak

P.IRASTORTZA 
Zuzen eta tinko jarraitzen 
dute mendia maitatzen eta 
mendiaz gozatzen Arkupeak 
elkarteko mendizaleek. Co-
vid-19a dela eta, hilabete 
batzuz ezin elkartuz ibili on-
dotik, iazko ekainean ekin 
zioten berriz hilabeteroko 
irteera egiteari Arizkunen. 

Geroztik, bi hilabetetan izan 
ezik, hilero elkartu dira men-
dira joateko, azkenekoz api-
rilaren 19an. Oronoz-Mugai-
rin egin zuten zita, eta Ber-
tizko jauregi inguruan abia-
tu zuten txangoa. Eguraldi 
txarra dela eta, azken orduan 
aldatu behar izan zuten ibil-
bidea, eta elkartutako 42 

mendizaleek bide berria in-
probisatu behar izan zuten. 
Denera 16 kilometro egin 
zituzten, eta lau orduz ibili 
ziren ondorengo ibilbidean: 
Bertizko aparkalekua, Nar-
barte, Doneztebe, Askarraga, 
Gaztelu, Legasa, Erreparatzea, 
eta berriz ere Bertizera buel-
ta. Ondotik, Oronoz-Mugai-
riko Urgain jatetxean baz-
kaldu zuten mendizale denek 
giro ederrean. 

Mendizaleak gogotsu
Mendiari dioten maitasuna, 
grina eta errespetua erakus-
ten dute elkarteko mendiza-
leek egiten duten irteera 
bakoitzean. Izan ere, nola 
konprenitu bertzela Donez-
teben urtarrilean egindako 

mendi irteeran 48 lagun el-
kartu izana zeroz azpiko bi 
gradu zituztela? Aitzineko 
egunetan leku guztietan egu-
raldi iragarpena txarra iza-
nagatik ez zuten mendizaleek 
hutsik egin hilabeteroko hi-
tzordura.

Arrazoi tinkoz jositako men-
dizale bati entzuna da, eta 
ez dirudi uste makala: «Na-
turaren, mendiaren, eta in-
gurugiroaren maitale naize-
nez, barkaezina litzateke nire 
aldetik hotz, bero, haize, edo 
euri pixka bat oztopo bilaka-
tzea, hainbertze maite dudan 
hortaz disfrutatzeko eta txun-
ditzeko». Bejondeizuela men-
dizale guztiei eta jarraitu 
zoriontsu bide berberetik 
mendiak igotzen! 

Eguraldi txarra dela eta, bidea aldatu behar izan zuten. P. IRASTORTZA Mendizaleak Gaztelun barrena apirileko irteeran. P. IRASTORTZA

Sasoiko jarraitzen 
dute elkarteko 
mendizaleek
Apirilaren 19an egin zuten mendizaleek azken irteera 
Baztanen, Malerrekan eta Bertizaranan barrena
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TTIPI-TTAPA
Euskal Herriko hainbat txo-
kotako eta belaunalditako 
hemezortzi bertsolari bilduz, 
Mingañe Saltsan bertso afari 
sariketa antolatu du Atekaberts 
bertso eskolak.  Apirilaren 29an 
hastekoa zuen ibilbidea Uitzin 
eta asteburu honetan Beras-
tegiko aretoan emanen diote 
segida. Hiru finalaurrekoren 
ondoren, hilabete bukaeran 
jokatuko den finalarekin bo-
robilduko dute sariketa.

Hemezortzi bertsolari eta hiru 
finalaurreko
Beteranoak eta gazteak, plazan 
dabiltzanak edo erdi utzita 
dutenak... Hainbat estilotako 
hemezortzi bertsolarirekin 
osatu dute sariketa. Horietatik 
sei apirilaren 29an Uitzin egi-
tekoa zuten aurreneko fina-
laurrekoan aritzekoak ziren: 
Eneko Lazkoz, Iñigo Goros-
tarzu Etxorde, Jone Uria, Pau-
le Loizaga, Xabier Legarreta 
Arano eta Ander Fuentes Ittu- 
rri. 

Bigarren finalaurrekoa os-
tiral honetan, maiatzaren 6an, 
Berastegiko aretoan izanen 

da, 21:00etan. Josu Sanjurjo, 
Asier Azpiroz, Sarai Robles, 
Maddi Ane Txoperena, Jexux 
Mari Irazu eta Beñat Iguaran 
ariko dira bertsotan. 

Hirugarren eta azken fina-
laurrekoa Aranon eginen dute. 
Aitor Etxebarriazarraga, Oiha-
na Bartra, Ekhiñe Zapiain, 
Joanes Illarregi, Iban Urdan-
garin eta Eneritz Artetxe izanen 
dira bertsolariak. Saioa Ara-
noko elkartean izanen da, 
21:00etan.

Hiru finalaurrekoen ondoren, 
final haundia maiatzaren 27an 
herrian eginen dute: 21:00etan 
Torrea tabernan.

Bertso saioa eta afaria
Afarien bueltan antolatutako 
sariketa da, bertsoaz gozatze-
tik haratago ongi pasatzeko 
helburua baitu. 

Afarirako txartelak Maimu-
rren eta saioa eginen den he-
rrietan jarri dituzte salgai. 
Berastegiko sarrerak, adibidez, 
Ategi tabernan ere salduko 
dituzte eta Aranoko saiorako 
sarrerak Aranoko ostatuan. Bi 
hitzorduetarako sarrerak 25 
eurotan daude.

Mingañe Saltsan 
bertso sariketa 
martxan
Atekaberts bertso eskolak bertso afari sariketa antolatu du eta 
finala maiatzaren 27an Leitzan eginen dute

Duela zenbait urte plaza dantzak ikasten ibili zirenak. MIKEL LASARTEK UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Plaza dantzak ikasteko inoiz 
ez delako berandu, adinez 
nagusiak direnentzako ikas-
taroa antolatu du Aurrera el-
karteak.

Gisa honetara, duela urte 
batzuk egindako bideari segi-
da eman nahi diote eta apiri-
lean, maiatzean eta ekainean 
hitzordu bana antolatu dute, 
19:30etik 21:00etara.

Aurreko edizioetan izan den 
irakasle berak hartu du ardu-
ra: Iruñeko Ortzadar dantza 
taldeko kidea den Mikel La-
sarte larraundarrak. Kontatu 
duenez, «2007an hasi nintzen 
plaza dantzak erakusten», eta 
Aurrera dantza taldearekin 
«aspalditik dugu harremana». 
Hortik ailegatu zitzaion gon-
bita: «2014an edo 2015ean 
Aurrerako Joseba Sagastibel-
tzak Leitzan helduentzako 
dantza ikastaroa egitea pro-
posatu zidan». Esan eta egin. 
«Betiko fandagoaz, arin-arinaz 
eta zortzikoaz gain, ohikoak 
bihurtu diren beste hainbat 
plaza dantza erakusten hasi 
ginen». Bere hitzetan, «garai 
batean Euskal Herriko zati 
jakin batean ohikoak ziren 
dantza jauziak asko zabaldu 
dira beste tokietara, fisikoki 
edozeinek dantzatzen ahal 
dituelako, eta dibertigarriak 
direlako».

Aldi hartan, hiru urtez aritu 
ziren Leitzan, astero bi ordu-
ko saioak eginez. Gero, «lan 

kontuak zirela eta, ezin izan 
nuen jarraitu». Baina aurten 
«denbora izanen dudalako» 
berriz egin diote proposame-
na eta halaxe hasi dira.

Apirilaren 20an egin zuten 
aurreneko saioa, eta «oso ongi» 
atera zela dio Lasartek: «20 eta 
70 urte bitarteko herritarrak 
hurbildu ziren, batzuk lehen 
ibilitakoak, baina gehienak 
aurrekoetan etorri gabekoak. 
Gehienak neskak hurbildu 
ziren, eta mutil bakarra. Oi-
narrizko erritmoak eta dantza 
errazak ikasi genituen, baina 
egia esan, nahiko azkar aritu 
ginen».

Oraingoz hiru hilabetez hiru 
hitzordu, gerora astero
Oraingoz hiru hitzordu anto-
latu dituzte eta hurrengoak 
maiatzaren 25ean eta ekaina-
ren 22an izanen dira, Amaza-
bal institutuko gimnasioan. 
Saioak «irekiak» direla eta 
«edozein» joaten ahal dela 
nabarmendu du Lasartek. Hiru 
saio horiek dohainik eginen 
dituzte, «gure asmoa irailean 
edo urrian hasiko dugun ikas-
taroari begira harra piztea da. 
Orduan astero hasiko gara». 
«Animatzeko» deia egin die 
leitzarrei, «ongi etorriak» iza-
nen direla, «gogo kontua bes-
terik ez da dantzatzea. Gure 
helburua ongi pasatzea da eta 
bide batez, edozein lekutan 
ikusten ditugun dantza herri-
koiak eta errazak ikastea».

Plaza dantzak ikasteko hitzordu gehiago 
maiatzean eta ekainean

Aurreko aldizkarian iragarri 
bezala, Energia Berriztagarrien 
Komunitatea sortzeko lantal-
deak ostiralean, hilaren 6an, 
aurkezpena eginen du Herri 
Aretoan, 19:00etan. Esku artean 
duen aurreneko proiektua udal 
kiroldegian autokontsumo fo-
tovoltaiko partekatua da.

Energia Berriztaga- 
rrien Komunitatea-
ren aurkezpena

Egur loteak eskatzeko deialdia 
egin du udalak, eta nahi du-
tenek 948 01 20 12ra deitu 
beharko dute. Maiatzaren 13ko 
13:00 arte izanen da aukera. 
Lotearen truke 50 euro ordain-
du behar da, baina egun ba-
teko auzolana eginez dirua 
berreskura daiteke.  

Egur loteen eskaera 
maiatzaren 13ra 
arte
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Aurrerako kadeteak denboraldi hasieran. PABLO FEO

TTIPI-TTAPA
Osasunaren eta Real Madriden 
arteko futbol partidarako sa-
rrerak, Oinatz Bengoetxeak 
sinatutako botila ardoa eta bi 
txuleta...Bateko eta besteko, 
dirua biltzeko ekimen ugari 
jarri ditu martxan azken aste 
hauetan Aurrera Kirol Elkar-
teak.

Kadeteen mailako futbol 
taldeak Yellow Cup Summer 
txapelketan parte hartuko du 
eta gastuei aurre egiteko hasi 
dira dirua biltzen. Txapelketa 
udan izanen da: ekainaren 
30etik uztailaren 4ra Vila-rea-
len (Herrialde Katalanak).

Dirua biltzeko kanpaina ho-
rren barne, Osasunako, Rea-
leko eta Athleticeko kamiseta 
bana ere zozketatuko dituzte 
eta gainera, neurria aukeratzen 
ahal izanen da. Parte hartzeko 
izena eta telefonoa aukeratu-
tako zenbakiaren laukian jarri 
behar dira. Zenbakiak herriko 
tabernetan daude eskuragarri 
eta bakoitzaren balioa bi eu-
rokoa da.

Zozketa ekainaren 24an, 
19:00etan, eginen dute, Au-
rrera Kirol Elkartearen egoi-
tzan. Adierazi dutenez, egun 
horretan telefonoz jakinara-
ziko diote irabazleari.

Udako futbol txapelketa batean parte 
hartzeko diru bilketa abiatu du Aurrerak

TTIPI-TTAPA
Laburbildum zikloak emanen 
die hasiera Herri Aretoko maia-
tzeko kultur hitzorduei. Uda-
laren, Atekabeltzen eta Sastra-
kak talde feministak antolatu-
ta, Zinegoak izanen da maia-
tzaren 5ean, 19:00etan.

Igandean, hilaren 8an, Udal-
bitzaren Geuretik Sortuak pro-
gramako lan bat ikusgai izanen 
da: Lore More taldearen Trapu 
zikinak antzezlana, 19:00etan. 

Maiatzaren 12an ere Geuretik 
Sortuak-eko beste hitzordu bat 
izanen da. Garazi Albizuarekin 
literatur solasaldia, 19:00etan.

Maiatzaren 14an eta 15ean, 
zazpi urtetik gorakoentzat Or-
kestra estralurtarra eta hamabi 
urtetik gorakoentzat Coda filmak 
ikusteko aukera izanen da, 
16:30ean eta 19:00etan, hurre-
nez hurren.

Maiatzaren 19an Nafarroako 
elikadura burujabetzaz, diag-
nosiaz eta etorkizunaz solasal-
dia antolatu du Leitzekok, 
19:00etan, eta maiatzaren 22an 
Jon Maiarekin Kantu bat gara 
ikuskizuna izanen da, 19:00etan. 

Maiatzaren 23tik 28ra, bes-
talde, ALKEk antolatuta, Kultur 
Aroa hasiko da.    

Kultur Aroaren atarian hainbat hitzordu 
maiatz hasieran

TTIPI-TTAPA
Haritz Azpiroz Erbiti herrita-
rrak badu pozik egoteko mo-
tiborik, mundu mailako First 
Lego League robotika txapel-
keta irabazi baitu Legotronic 
Beavers taldearekin. 

14 eta 16 urte bitarteko sei 
lagunek osatzen dute MTorres 
fundazioko Legotronic Beavers 
talde nafarra eta bertako kidea 
da Azpiroz, ttikitatik mundu 
horretan dabilena. Taldea 
urrian hasi zen txapelketara-
ko buru-belarri prestatzen eta 
egindako lanak bere fruituak 
eman dizkio.

 Nafarroako txapelketan lor-
tutako garaipena izan zen 
aurrena; horren ondoren es-
tatu mailakora sailkatu ziren; 
eta hura ere irabazi zutenez, 
apirilaren 20tik 23ra Housto-
nen (Texas, AEB) jokatu zen 
munduko txapelketararako 
txartela lortu zuten.  

Azken lehian, 60 herrialde-
tako 107 taldek parte hartu 
zuten eta merkantzien garraioa 
hobetzean oinarritutako 
proiektuak puntuaziorik al-
tuena lortu zuen, eta horren-
bestez, munduko txapeldun 
gelditu ziren.

Haritz Azpiroz 
munduko First Lego 
Leaguen nagusi
Legotronic Beavers taldeko kidea da Azpiroz eta Houstonen 
munduko robotika txapelketa irabazi du taldearekin

Apirilaren 26an plazan egindako elkarrertaratzea. UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Apirilaren 26an 85 urte bete 
ziren faxistek Gernika bonbar-
datu zutenetik eta egun horre-
tan «gerraren horrorearen 
aurkako aldarria berritu» nahi 
izan zuten Hego Euskal Herri-
ko hainbat txokotan, tartean 
Leitzan. «Burujabetzaren, ba-
kearen eta elkarrizketaren alde, 

eta gerraren kontra», elkarre-
taratzea egin zuten herriko 
hainbat eragilek: Lañaidek, 
ALKE, Aurrera Kultur Elkartea, 
Gazte Asanblada, LeitzEKO, 
Ernai, Sastrakak, Leitzako Sare 
Herritarra, LAB Torraspapel, 
ELA Torraspapel, Torrea, EH-
Bildu Leitza eta Sortu Leitza. 
Manifestua ere sinatu dute

Gernikako bonbardaketaren 
urteurrenean gerrari ez 
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Haur eta gaztetxoak kirolean
Guraso elkarteak antolatuta, Anikote kiroldegiak hainbat 
kiroletan aritzeko aukera eman zien haur eta gaztetxoei 
apirilaren 19an eta 21ean. 26 haurrek parte hartu zuten eta 
saskibaloian, eskubaloian, herri kiroletan, patinekin, 
atletismoan eta gorputz heziketan aritu ziren. 

ANDONI LARRALDEK UTZITAKOAK

Ehiztariak Aranolako zubian auzolanean
Izkina taldeko ehiztarien lanari esker, itxuraberritua gelditu  
da Aranolako zubia. Palak eta bestelako erremintak hartuta, 
argazkiko kuadrillak Aste Santuan, joan den apirilaren 
15ean, auzolanean berritu zuen erorita zegoen Aranolako 
zubia.

ALAITZ ESKUDEROK UTZITAKOAK

TTIPI-TTAPA
Bi urteko geldialdiaren ondoren, 
bueltan da Goizutrail mendi 
lasterketa. Maiatzaren 21ean 
eginen dute eta aurtengoa zaz-
pigarren edizioa izanen da.

Aurreko urteetan bezala, ki-
rolariek hiru modalitate izanen 
dituzte aukeran: luzea 25 kilo-
metrokoa; motza hamar kilo-
metrokoa eta erreleboka egite-
koa hamar eta hamabost kilo-
metrokoa.

Plazan hasiko da lasterketa, 
Aitasemegi auzora igoko dira 
korrikalariak xenda estu batetik. 
Lau kilometrotan xenda eta 
pistetatik 680 metrotara dagoen 

Eneko Elorriko bizkarrera igo-
ko dira, eta hemendik herrira 
jaitsiko dira Espideko sorotik.

Hamar kilometroko ibilbide 
motza egin behar dutenek he-
rrian bukatuko dituzte lanak 
eta bikotekako proba eginen 
dutenek plazara jaitsitakoan 
bikotekideari pasako diote erre-
leboa hurrengo zatia egiteko. 
Hemendik Mandoegiko gailu-
rrera (1.045m) igo beharko dute. 
Ondoren Mandoegiko gailu-
rrean jarraituko du ibilbideak 
eta bukatzeko plazara jaitsiko 
dira. 

Izen ematea zabalik dago 
www.herrikrosa.eus atarian. 

Korrikalariak aldapan gora aurreko edizio batean. FELIX LOIARTE

Maiatzaren 21ean 
izanen da Goizutrail 
mendi lasterketa
Kirolariek hiru modalitate izanen dituzte aukeran: luzea, 
laburra eta erreleboka egitekoa

Cl@ave sistema gero eta gehia-
go hedatzen ari den honetan, 
udalak alta eskatzeko aukera 
herrian bertan egiteko bidea 
zabaldu du. Astelehenetik os-
tiralera egin daiteke udaletxean, 
09:00etatik 12:30era. Telefono 
mugikorra eta helbide elektro-
nikoa behar dira. 

Cl@ve sisteman alta 
eskatzeko aukera 
udaletxean

Aurreko aldizkarian iragarri 
bezala, maiatzaren 14an Ara-
nolara joanen dira Arainburu 
Mendi Taldeko kideak. Nor-
baitek joan nahi badu, 08:30ean 
egina dute hitzordua herriko 
plazan. Hamabi bat kilome-
troko ibilaldia izanen da, gu-
txi gorabehera lau ordukoa. 

Aranolara mendi 
irteera maiatzaren 
14an
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TTIPI-TTAPA
Agenda kultural zabala dauka 
Baztanek maiatzean, era gu-
zietako ekitaldiz betea. Has-
teko, Nafarroako Ostalaritza-
ren Historia 25 emakumek 
kontatua erakusketa ikusgai 
dago Arizkunenean ekainaren 
26ra arte, astelehenetik ortzi-
ralera 18:00etatik 21:00etara. 
Ostalaritzan jarduten duten 
Nafarroako 25 emakumeren 
istorioak kontatzen ditu, haien 
artean Elbeteko Posadako Be-
len Urrutiarena.

Erakusketekin segituz, J. L. 
Torralbaren margoak ikusgai 
egonen dira Arizkunenean 
maiatzaren 6tik 22ra. Aste-
lehenetik ortziralera 18:00eta-
tik 21:00etara irekiko da, as-
teburu eta jaiegunetan, berriz, 
11:30etik 13:30era eta 18:00eta-
tik 21:00etara. Munduko begiak 
erakusketa ere Arizkunenean 
izanen da maiatzaren 23tik 
ekainaren 12ra.

Kantatzea gustuko dutenek 
Elbeten izanen dute hitzordua 
maiatzaren 15ean 12:00etan 
Baztan Kantuz ekimenarekin. 
Dantzatzea nahiago dutenek, 
berriz, bailableak izanen di-

tuzte maiatzaren 8an Elizon-
doko plazan, Baztango Dan-
tzarien eta Elizondoko gaite-
roen eskutik.

Baztango artisauek eta ekoiz-
leek azokak eginen dituzte 
Elizondoko plazan hilaren 7an, 
14an, 21ean eta 28an, 10:00eta-
tik 14:00etara. Gainera, Baz-
tango Artisauak Erratzun iza-
nen dira maiatzaren 15eko 
goizean.

Mahai-jokoen kutxa ibiltariak 
bere ibilbidearekin segituko 
du maiatzean, eta 7an eta 8an 
Gartzainen izanen da, Kultu-
ra Zerbitzuak eta Gartzaingo 
Herriak antolatua. Gainera, 
gaztetxoenek baratzeko ma-
muak egiteko tailerra izanen 
dute maiatzaren 28an Elizon-
doko plazan 10:00etatik 
13:30era. Amaia Zinkunegik 
eta Ines Gerekak emanen dute 
ikastaroa dohainik eta izen 
ematea maiatzaren 20ra arte 
zabalik egonen da.

Maiatzaren 21ean Paskual 
Rekalde Irigoien amaiurtarra 
Euskaltzaindiko euskaltzain 
oso izendatzearen sarrera so-
lasaldia izanen da Amaiurren 
12:00etan.

Ekitaldiz betea dator 
maiatzeko agenda 
kulturala
Erakusketak, tailerrak, azokak eta bertze hainbertze jarduera 
izanen dira Baztanen hilabete honetan

158 bikotek parte hartu dute guztira Udaberriko txapelketan. ZALDUA

TTIPI-TTAPA
Txaruta elkarteak hogeita ha-
maikagarren aldiz antolatu-
tako Udaberriko txapelketako 
finalak apirilaren 24an jokatu 
zituzten Elizondoko Baztan 
Udal pilotalekuan eta Irurita-
ko pilotalekuan. Urtarrilaren 
29an hasi zen txapelketa eta 
guztira 158 bikotek parte har-
tu dute. 

Finalen ondotik, Ander Imaz 
eta Jon Ander Peña pilotari 
profesionalek banatu zituzten 
sariak. Txapela eta oroigarriez 
gain, finaletan aritu ziren pi-
lotari gaztetxoek pilota bana 
opari izan zuten. 

Hauek dira Elizondon joka-
tutako finalen emaitzak:

Umeak A: Ander Illarduia 
eta Inar Olano 18 - 4 Oihan 
Hualde eta Haritza Mauleon.

Kimuak A: Mikel Ezkurra 
eta Mattin Leiza 18 - 10 Xabier 
Alberdi eta Izei Aierberi.

Haurrak A: Oier Izagirre eta 
Iñigo Alberdi 18 - 16 Markel 
Perez eta Pablo Aldazi.

Kadete A: Bingen Beitia eta 
Aitor Arrillaga 18 - 16 Iker Iza-
girre eta Arkaitz Goienetxe.

Gazteak: Mikel Mikelarena 
eta Intza Garaño 22 - 12 Oier 
Zabaleta eta Xabat Olaizi.

Bertze lau finalak Iruritako 
Aranabia pilotalekuan egin 
zituzten eta hauek izan ziren 
jokalariek lortu zituzten emai-
tzak:

Umeak B: Beñat Perurena 
eta Eneko Apeztegia 18 - 4 
Jokin Ripa eta Aiert Urrutia.

Kimuak B: Urko Ormazabal 
eta Imanol Anza 18 - 4 Odei 
Clavijo eta Iraitz Arsuaga.

Haurrak B: Adam Gomez 
eta Egoi Bidart 18 - 17 Oier 
Goñi eta Aimar Gomez.

Kadete B: Nikolas Contreras 
eta Harriet Etxabe 18 - 5 Beñat 
Bertiz eta Axel Lasa.

Udaberriko pilota txapelketaren finalak 
jokatu dituzte apirilaren 24an
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TTIPI-TTAPA
Heldu den denboraldiko jo-
kalari berriak aurkitzeko hel-
buruarekin, BRT Menditarrak 
kluba errugbia probatzeko 
jardunaldiak egiten ari da. Api-
rilaren 30ean egin zuten lehen-
bizikoa, eta maiatzeko lau 
ortziraletan, hau da, 6an, 13an, 
20an eta 27an entrenamenduak 
eta errugbi 7ko partidilloak 
eginen dituzte. Publiko guzia-
rendako irekiak egonen dira 
jardunaldiak eta probatu nahi 
duenak 20:00etan Lekarozen 
izanen du hitzordua.

Taldetik aipatu dutenez, 
«helburua ongi pasatzea eta 
errugbia probatzea da» eta 18 
urtez beheitikoei, seniorrei, 
jokalari ohiei eta, batez ere, 
«kirol hau probatu nahi duen 
jendeari» irekia da. Kirol arro-
pa eta gogoak eramatea aski 
da eta entrenamenduaren 

ondotik, hirugarren denbora 
ere eginen dute.

Errugbiaren gaupasa
Bi urte pasa dira errugbi taldeak 
gaupasa ospetsua ospatzeko 
aukerarik gabe. Aurten bai, 
«ohitura onak berreskuratze-
ko urte aproposa» delakoan 
berriz ere besta hau bueltan 
da. Maiatzaren 21ean izanen 
da hitzordua Larraintzarren 
eta BRT taldeak aitzinerago 
emanen du azalpen gehiago.

Publiko guziari irekiak egonen dira.

Errugbia probatzeko jardunaldiak eginen 
ditu BRTk ortziraletan

TTIPI-TTAPA
Iruritako gazteek pilota jaial-
dia antolatu dute maiatzaren 
26an 17:30ean herriko pilota-
lekuan. Bi modalitatetan ari-
tuko dira jokalariak; esku pi-
lotan eta erremontean. Esku 
pilotan Bengoetxea eta Azan-
za, Arretxe eta Pascualen kon-

tra arituko dira. Erremontean, 
berriz, Iturregi eta Urtasun 
norgehiagoka arituko dira 
Uterga eta Sagasetaren aurka.

Sarrerak 10 eurotan daude 
salgai Iruritako Gizarte Bilgu-
nean eta Orbegozo harategian, 
baita Elizondoko Intza ostatuan 
ere.

Pilota jaialdia eginen dute maiatzaren 
26an Iruritan

Amaiurko ostatuaren kudeatzaile bila
Amaiurko ostatua eta 40 oheko aterpea kudeatuko duen 
norbaiten bila ari da Amaiurko Herria. Eskaerak maiatzaren 
8ra arte aurkezten ahalko dira eta helburua ekainaren 1ean 
lanean hastea litzateke. Informazio gehiagorako eskuragarri 
daude 667 63 36 56 telefonoa eta info@amaiur.eus helbidea.

AMAIURKO HERRIA
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TTIPI-TTAPA
«Errepublika aske eta buruja-
bea» aldarrikatuko du Nafarroa 
Berriz Altxa ekimenak ekaina-
ren 5ean Amaiurren eginen 
duen ekitaldi politikoan. 
Amaiurraldia izena paratu 
diote, eta egun guztirako ekin-
tzak antolatu dituzte Amaiu-
rren eta Elizondon.

Apirilaren 23an aurkeztu 
zuen ekitaldia Nafarroa Berriz 
Altxak Amaiurren. Amaiurral-
dia auzolanean antolatu du-
tela azaldu zuten, Baztango 
bizilagun eta herri mugimen-
duekin elkarlanean. Nafarroa-
ko eta gainontzeko Euskal 

Herriko subiranistendako 
aldarrikapen eta besta egun 
bat antolatu nahi izan dute. 
Erabakiak non eta nork hartzen 
dituen jakitea «inoiz baino 
garrantzitsuagoa» dela adie-
razi zuten; «nafarrek libreki 
hartzen ez ditugun erabakiek 
krisiei ematen diegun eran-
tzunak baldintzatzen dituzte».

«Nafarroako subiranista eta 
independentistendako data 
hau gure iruditegian gorriz 
markatuta dago. Amaiurko 
urtemuga honekin ziklo his-
toriko bat ixten da, 1512ko 
konkista odoltsu hartatik 9 
urtetara, Nafarroako Erreinua 
berreskuratzeko hirugarren 
saikerarena».

 «500 urte beranduago, katea 
ez da hautsi eta gero eta gehia-
go gara otzana den eta huts 
egin duen Europa honetan 
berriro ere gure burua gober-
natu nahi dugunak. Horrega-
tik, ekainaren 5ean Amaiurko 
zelaiak mezu garbi batekin 
beteko ditugu. Gure arbasoei 
egin diezaiekegun omenaldi-
rik onena da errepublika aske 
eta burujabe batera eramanen 
gaituen burujabetza prozesu 
propio eta herritar baten erai-
kuntza», nabarmendu dute. 

Amaiurko ekitaldia
Ekainaren 5ean, igandea, iza-
nen da Amaiurraldia. 11:30ean 
Amaiurko monolitoan ekital-
di politikoa eginen dute. On-
dotik, 12:15ean, oinezko mar-
txa eginen dute Amaiurtik 
Arizkuneraino, eta bertatik 
Elizondora joanen dira auto-
busean. Elizondon besta gunea 
antolatuko dute, eta hainbat 
ekintza eginen dituzte.

Lehentasuna Amaiurko gune 
berezia zaintzea dela nabar-
mendu dute. Horregatik, au-
tobusez joateko deia egin dute. 
Maiatzaren 5ean izena ema-
teko 30 toki baino gehiago 
jakinaraziko dituzte.

Apirilaren 23an aurkeztu zuten ekitaldia. NAFARROA BERRIZ ALTXA

«URTEMUGA 
HONEKIN ZIKLO 
HISTORIKO BAT 
IXTEN DA»

Amaiurraldia eginen 
du Nafarroa Berriz 
Altxak ekainean
Amaiurko batailaren 500. urteurrena ospatuko du ekimenak 
ekainaren 5ean Amaiurren eta Elizondon

Gaztetxean izanen dira solasaldiak.

Lan baldintzen 
inguruko 
jardunaldiak 
gaztetxean

TTIPI-TTAPA
Langilearen Nazioarteko Egu-
naren harira, Baztango Gaz-
te Asanbladak hainbat ekital-
di antolatu ditu maiatzean 
lan baldintzen gaia lantzeko. 
Maiatzaren 1ean LABek dei-
tutako mobilizazioan izan 
ziren Donezteben, eta 4an 
Gazteen lan eskubide gida 
aurkeztu zuten.

Maiatzaren 11n, Baztango 
Berdintasun Batzordearen 
eskutik, Emakume migratuak, 
bi bider prekarizatuak kafe 
tertulia eginen dute 18:00etan 
gaztetxean. Maiatzaren 18an, 
berriz, Zaintza sektoreko lan-
gileak borrokan mahai-ingu-
rua izanen da 17:00etan, Be-
nito Menniko, zahar etxeko, 
osasun etxeko eta haur esko-
lako langileekin.
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TTIPI-TTAPA
Baztango Berdintasun Zerbi-
tzuak I. Berdintasun Plana 
ebaluatu zuen duela hilabete 
batzuk aitzinera begira dituen 
erronkak identifikatzeko. 
Orain, Baztango emazteki* eta 
gizonen* berdintasunerako I. 
planaren ebaluazioa aurkeztu 
du, prozesu horretatik atera-
tako ondorioak biltzen dituen 
txostena.

Hainbat eragilek parte har-
tu dute prozesu honetan; «or-
dezkari politikoek, udaleko 
hainbat teknikarik, herriko 
mugimendu feministak eta 
hainbat emaztekik». Nekazal 
guneetako emaztekien eta 
emakume migratuen partai-
detza nabarmendu dute, «bizi 
duten egoera zailarengatik». 
Herri batzarrean egindako 
hausnarketak txertatu dituzte 
txostenean eta eskerrak eman 
dizkiete prozesuan parte har-
tu duten guztiei.

Sei ataletan banatu dute 
txostena: sarrera, marko arau-
tzailea, metodologia eta eman-
dako urratsak, planaren eba-
luazioa, Baztango egungo 
egoera eta ondorioak. Txosten 

osoa baztan.eus atarian dago 
irakurgai. 

Planaren «betetze maila eta 
egokitasuna» aztertu dituzte 
eta bailarako «gizon eta ema-
kumeen arteko bereizkeriak» 
identifikatu dituzte. Ondorioa 
«garbia» da: «Baztanen bada-
go oraindik emazteki eta gi-
zonen berdintasuna sustatzen 
segitzeko aukera eta beharra». 
Nafarroako Berdintasun Le-
gearen arabera, «Baztanek 
2022ko akaberarako Berdin-
tasun Plan berri bat izateko 
betebeharra izanen du».

II. Berdintasun Plana abian
Egindako lanarekin «iragana 
baloratu eta etorkizunean 
pentsatzen paratu gara» eta 
aitzinerat begirako erronkak 
identifikatzen hasi dira, uda-
lean nahiz Baztango herrietan. 
Horregatik, «II. Berdintasun 
Planaren zirriborroa kontras-
tatzeko tenorea» dela adiera-
zi dute, eta maiatzaren 7an 
saio irekia eginen dute Ariz-
kunenean, 10:30etik 13:30era, 
«hurrengo urtetako plangintza 
estrategikoa kontrastatu eta 
osatzeko».

Baztango  
I. Berdintasun Plana 
aurkeztu du udalak
Txostena eskuragarri dago osorik Baztango Udalaren 
webgunean

TTIPI-TTAPA
Almandozko eta Arizkungo 
harrobien kontura, Baztango 
Geroa Baik adierazi du «prin-
tzipioz harrobien aurka egon 
gabe, jarduera hauek buru-
tzeko aukeratu diren tokiak 
ez direla egokiak» eta orain 
arte eman dituzten botoak 

«herriaren aldarrikapenen 
aldekoak izan direla».

Erdizko aferari dagokionez, 
«kontu administratibo kon-
plexua» dela adierazi du tal-
deak, eta erreferendumaren 
alde agertu dira, «beti ere lege 
markoen baitan eta inplikatu 
guziei begirunez egiten bada»

Arizkungo eta Almandozko harrobien 
tokiak «ez direla egokiak» dio Geroa Baik

TTIPI-TTAPA
Aroztegiko proiektuaren kon-
trako erresistentziaren lehen-
biziko urteurrena ospatzeko, 
egun osoko egitaraua antola-
tu du Aroztak herri ekimenak 
maiatzaren 14an Lekarozen. 
Goizean fanfarrea izanen da 
herrian, 11:00etan ipuin-kon-
talaria eta mural margoketa 
izanen dute. 14:30ean zikiro 
jatea eginen dute, menu ba-
razkijalearen aukerarekin, eta 
bertsoa saioa izanen da. 
18:00etan kalejira izanen da 
herritik barna Kinbonbo Brass 
Banden eskutik, eta egunari 
akabera emateko, 22:00etatik 
aitzinera Leizeak, Burutik, AFU 
eta DJ Kazeruerk taldeen kon-
tzertuak izanen dira. Afaltze-
ko bokatak erosteko aukera 
ere izanen da.

Zikiro jaterako txartelak sal-
gai egonen dira maiatzaren 

8ra arte Lekarozko Hiru-Iturri 
ostatuan, Elizondoko Intza 
eta Txokoton, Arizkungo Do-
laetxean eta Erratzuko Zu-
bi-Puntan. Zikiroaren prezioa 
25 eurokoa izanen da, menu 
barazkijalearena, berriz, 20 
eurokoa.

Porrotx Lekarozen
Maiatzaren 11n haurrek Po-
rrotxekin kantatzeko eta jos-
tatzeko aukera izanen dute 
herrian 17:00etan.

Aroztegiko manifestazioa 2021ean.

Aroztegiko erresistentziaren I. urteurrena 
ospatuko dute maiatzaren 14an Lekarozen
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R. OSKARIZ | ELIZONDO
'500 eta ZUTIK' Gazte Martxa 
antolatu zuen Ernaik Bazta-
nen apirilaren 14tik 17ra eta 
Euskal Herriko 3.000 gaztek 
baino gehiagok parte hartu 
zuten ekimenean. Zugarra-
murdin hasi zen martxa, eta 
Erratzun geldialdia egin on-
dotik, Elizondoraino ailega-
tu zen. Bertan, gazteek kon-
t z e r t u a k ,  s o l a s a l d i a k , 
mahai-inguruak eta bertze-
lako ekitaldiak izan zituzten, 
«euskal gazte indendentis-
tondako elkargune bat sor-
tzeko, elkar saretuz, komu-
nitatea osatuz eta indarrak 
batuz». Xabier Ertze Atxa 
elizondoarrak, Baztango Er-
nai taldeko kide eta Gazte 

Martxako antolatzaileetako 
batek, ekimenaren balorazio 
positiboa egin du; «gure hel-
buruak guztiz bete ditugu eta 
euskal gazteria bizirik dagoe-
la erakusteko balio izan digu». 
Orain, bizitako esperientzia 
«motibazio bezala» erabiliko 
dute, «gure herrietan lanean 
segitzeko Euskal Herri sozia-
lista, feminista, ekologista 
eta euskalduna lortu arte».
Noiz sortu zen Baztango Ernai 
taldea?
Lehenagotik ere Ernaiko tal-
de bat bazegoen ere, guk 
taldea birsortu genuen 2018ko 
abenduan. Gazte Mugimen-
dua berpizteko nahia izan 
zen, nire ustez, taldea sor-
tzera eraman gintuena, ge-

rora horrek bertze hainbat 
esparrutan ere gazteen akti-
bazioa ekarri baitzuen; Gaz-
te Asanbladan, Neska* Gaz-
teen taldean eta bertze hain-
bertzetan.
Zenbat kidek osatzen duzue 
taldea?
Orain bertan zazpi lagun gara 
taldean.
Zergatik erabaki du Ernaik aur-
tengo Gazte Martxa Baztanen 
egitea?
Aspalditik bagenekien aur-
tengo Gazte Martxa Baztanen 
izanen zela. 2020ko Gazte 
Martxa Nafarroan izan behar 
zen, Uxuetik Tafallarat, bai-
na pandemia dela eta hau 
bertan bera utzi behar izan 
genuen, baita 2021ekoa ere. 

Aurten, Amaiurko batailaren 
500. urteurrena gogora eka-
rriz, Gazte Martxa Baztanen 
egiteko erabakia hartu ge-
nuen.
Zein izan da ekimen honen hel-
buru nagusia?
Bi helburu nagusi genituela 
erranen nuke Gazte Martxa 
honi begira. Batetik, Euskal 
Herri osoko gazte indepen-
dentistondako elkargune bat 
sortzea, elkar saretu, komu-
nitatea osatu eta indarrak 
batzeko; eta bertzetik, gazte 
antolakundeak urte askotan 
zehar ospatu duen udaberri-
ko ekimena bi urteko geldial-
diaren ostean berriz ospatzea. 
Erranen nuke bi helburuak 
guztiz bete ditugula Gazte 
Martxa honekin.
Amaiurko batailaren 500. ur-
teurrena gogoan izan duzue 
ekitaldi nagusian. Zein da zu-
retako eta euskaldunendako 
guda horren erranahia?
Amaiurko bataila euskaldu-
non erresistentziaren ikur 
nagusia da. Bertan, duela 500 
urte, berrehun pertsona bizia 
emateko prest agertu ziren, 
nafar askatasunaren alde. 
Ordutik ere, hainbat eta hain-
bat izan dira herriaren alde 
dena emateko prest agertu 
direnak. Gazteoi herri zahar 
honen memoriaren lekukoa 
hartzea dagokigu, gure kon-
takizun propioa eraikitzeko; 
nondik gatozen argi izanda 
bakarrik egiten ahalko dugu 
aitzinerat.
Zenbat lagunek parte hartu dute 
ekimenean?
Euskal Herriko txoko guzie-
tatik etorri diren 3.000 gazte 
baino gehiagok egin dugu 
bat Baztanen ekimen hone-
tan.
Zer egin duzue egun hauetan 
Zugarramurdin, Erratzun eta 
Elizondon?
Eskaintza politikoa zein ai-
sialdi eskaintza eduki ditugu 
egunotan. Aukera izan dugu, 
batetik, hausnarketarako eta 
jakintza kolektibizatzeko, eta 
bertzetik hainbat kontzertuz 
eta herriko giro onaz goza-
tzeko.

Ernaik Baztanen egindako Gazte Martxako antolatzaileetako bat izan da Xabier Ertze Atxa. UTZITAKOA

«Euskal gazteria zutik 
eta indartsu dagoela 
erakutsi dugu»
XABIER ERTZE ATXA BAZTANGO ERNAIKO KIDEA

Ernaik antolatutako euskal gazte independentisten olatuak Baztan astindu du Aste Santuan. 
Xabier Ertze antolatzaileetako batek aurtengo Gazte Martxaren balorazioa egin dio TTIPI-TTAPAri.
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BAZTAN

Kontzertuez gain, mahain-ingu-
ru eta tailerrak egin dituzue. Zer 
landu duzue bertan?
Hitzaldi, tailer eta mahai-in-
guruetan era guzietako gaiak 
landu ditugu; Euskal Herriko 
prozesu independentistaren 
erronkez aritu gara, borroka 
feminista eta transmaribibo-
lloa landu ditugu, mugimen-
du ekologistari buruz solasta-
tu gara, Europako hainbat 
prozesu independentista 
ezagutu ditugu eta bertze hain-
bat gairen inguruan ikasteko 
aukera izan dugu.
Zein izan da zuretako Gazte Mar-
txan bizitako momenturik poli-
tena?
Niretako martxako momen-
turik hunkigarriena Elizondon 
larunbatean egindako ekital-
di nagusia izan zen. Bi zatitan 
egon zen banatua; lehenik 
poema eder bat irakurri zuen 
bertako gazte batek, eta gero 
Ernaiko bozeramaile Ane Ala-
vak hitzartze hunkigarri zein 
motibagarria egin zuen.
Hala ere, dena ez da ona izan. 
Eraso sexista eta homofoboak 
salatu dira egun hauetan, ez?
Zortzi eraso sexista eta homo-
fobo salatu dira martxan zehar, 
nahiz eta badakigun salatu 
gabekoak bertze hainbertze 
izanen direla. Guzti honek 
erakusten digu Gazte Martxa 
bezalako espazioak seguruak 
izatetik arras urrun daudela 
emakume* zein sexu eta ge-
nero disidenteendako. Hala 
ere, balorean paratu behar da 
edozein motatako erasoak 
salatzeko neska* gazteek ga-
ratutako mekanismoak, auto-
defentsa feminista praktikan 
jarriz eraso hauei erantzuna 
emateko gai izan baitziren.
Ekimen handia izan da eta anto-
lakuntza handia eskatu izanen 
du, ez?
Ehun gazte inguruk hartu dugu 
parte Gazte Martxaren anto-
lakuntzan eta muntaian zein 
desmuntaian. Hainbat lantal-
detan antolatu gara horreta-
rako: egitarau politikoko lan-
taldea, azpiegitura lantaldea, 
eskulangileak, sukaldaritza 
lantaldea, barra lantaldea, 

segurtasun lantaldea, zaintza 
lantaldea, komunikazio lan-
taldea... Antolakuntzatik ha-
ratago, ehunka lagunek txan-
dak bete dituzte martxa osoan 
zehar.
Baztango gazteek ere antolakun-
tzan lagundu dute?
Bai. Txandak antolatzen, txan-
dak betetzen edo bertzelako 
laguntza eskaintzen, Baztan-
go gazte eta ez hain gazteek 
aunitz lagundu digute. Arras 
eskertuak gaude jendeak es-
kaini digun laguntza guziare-
kin.
Nolakoa izan da herritarren ha-
rrera?
Guk dakigunez behintzat, bai 
Erratzun baita Elizondon ere 
jendea kontent dago egonda-
ko giroarekin. Antolakuntza 

aldetik, dena arras ongi anto-
laturik zegoela komentatu 
digute.
Akitzeko, Iruñean Aberri Eguna 
ospatu zenuten…
Ekimena larunbatean akitzen 
bazen ere, igandean gazteok 
Aberri Eguna ospatu genuen 
Iruñean, EH Bilduren mani-
festazio nazionalean parte 
hartuz eta horren ondotik 
hirian antolatutako ekimene-
tan egonez.
Zer nolako etorkizuna ikusten 
diozu euskal gazteriari?
Nire ustez, Gazte Martxa honek 
balio izan digu euskal gazteria 
bizirik dagoela erakusteko, 
pandemiaren ondotik zutik 
eta indartsu gaudela erakus-
teko eta borrokarako grina eta 
ilusioa berpizteko. Orain, ber-

tan bizitako esperientzia mo-
tibazio bezala erabili behar 
dugu gure herrietan lanean 
segitzeko, gazteria indepen-
dentista aktibatu eta artiku-
latzeko, eta Euskal Herri so-
zialista, feminista, ekologista 
eta euskalduna helburu izanik, 
gure eguneroko lan militan-
teari inoiz baino gogotsuago 
ekiteko.
Zerbait gehitu nahi duzu?
Eskerrak ematea bertzerik ez 
antolakuntza lanetan ibili di-
ren gazte guziei, laguntza es-
kaini diguten baztandar guziei 
eta txanda guzietan ibili diren 
pertsona guziei, guztion ekar-
penari esker atera ahal izan 
dugulako ekimen hau aitzi-
nerat. Bertzetik ere, eskerrak 
eman nahi dizkiet Erratzuko 
eta Elizondoko biztanleei, 
martxako partaideok gure 
etxean bagina bezala sentia-
razteagatik. Eta azkenik eske-
rrak Gazte Martxara etorri 
diren gazte guziei, Erratzu eta 
Elizondo hain ongi zaintzea-
gatik.

«HERRIAREN 
MEMORIAREN 
LEKUKOA HARTZEA 
GURI DAGOKIGU»

«MILITANTZIARI 
GOGOTSU EKITEKO 
BALIO IZAN DIGU 
MARTXAK»

3.000 gaztek baino gehiagok parte hartu dute '500 eta ZUTIK' gazte martxan. ERNAI
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TTIPI-TTAPA
Lehen aldikoz pastorala an-
tolatu dute Xaretan eta urria-
ren 15ean eta 16an aurkeztu-
ko dute Zugarramurdiko lei-
zeetan. Maddiren trajeria 
pastorala idatzi du Gerardo 
Mungia Pintxek eta Pantxika 
Urruty izanen da errejenta. 
Hain zuzen, duela bortz urte 
Etxalarko Karmen pastorala 
idatzi eta gidatu zuten berbe-
rak. Denera, Ainhoa, Sara, 
Urdazubi eta Zugarramurdiko 
ehun lagun baino gehiago ari 
dira lanean eta Zugarramur-
diko emanaldien ondotik, 
Saran ere egiteko asmoa dute.

Apirilaren 21ean egin zuten 
pastoralaren aurkezpena Zu-
garramurdiko Akelarre elkar-
tean. Juan Migel Olaizolak 
aipatu zuenez, «bistan denez, 
guk ez dugu nehoiz pastorala 
egin, eta nahiko fite kontura-
tu ginen lan handia dela eta 

jende ainitz behar zela, Zuga-
rramurdin ez ginela jende aski 
hori antolatzeko. Berehala 
erabaki genuen Xaretako jen-
deari irekitzea, jakin gabe 
segur proiektua aitzinera ate-
ratzerik izanen ote genuen. 
Baina Pantxika Urrutyk lasai-
tu gintuen eta aitzinera egin 
dugu, desafioak maite ditu-
gulako. Lau herrietako jendea 
biltzen ari gara, maiz elkarre-
kin proiektuak ez ditugunak 
eta hau okasio aski ederra da, 
elkarlanerako». Gu ez gara ez 
kantariak ezta dantzariak ere, 
eta pazientzia handia izaten 
ari dira gurekin».

Eukene Xuriok adierazi zue-
nez, «proiektu hau aitzinera 
ateratzeko sosa biltzen ari den 
jendea ere aipatu behar da, ez 
baita erraza. Horretan ere ez 
dugu ohiturarik».

«200 bat berset»
Gerardo Mungia Pintxe egileak 
aipatu zuenez, «gutti ezagutzen 
den istorio bat kontatzen du 
pastoralak, nahiz eta Pierre 
Lafittek kondaira hori gogo-
ratzen zuen bertsoa aurkitu 
zuen, Maddi oreina bilakatu 
neska izenburuarekin eta Be-
nito Lertxundik kantatu zuen. 
Egunez orein eta gauez nes-
katila den Maddiren istorioa 
kontatzen du. Etxeko zakurrek 
oreina hiltzen dute. Hortik 
abiatzen da nik idatzitako is-
torioa, nerabetasunetik gaz-
tetasunerako bidea, ehizaren 
bi alderdiak, oihaneko piztiak, 
euskal mitologiako hainbat 
pertsonaia… horiek dira pas-
toral honetako sujeta garran-
tzitsuenak. Gorriak, berriz, 
Xaretan maleruski aski eza-
gunak izan diren inkisidoreak, 
Urdazubiko abadea, Pierre de 
Lancre, Aymeric Picaud, Valle 
Alvarado, jaunskilak, iratxoak… 
pastoralak behar duen gaiz-
totasuna irudikatuko dute. 
9-10 kantore eta 200 bat ber-
tset izanen dira».

Gerardo Mungia egilea, Eukene Xurio, Juan Migel Olaizola eta Pantxika Urruty errejenta, aurkezpenean. AITOR AROTZENA

ZUGARRAMURDIKO 
EMANALDIEN 
ONDOTIK SARAN 
ERE EGINEN DUTE

‘Maddiren trajeria’ 
urriaren 15-16an 
joko dute leizeetan
Xaretako ehun lagun baino gehiago ari dira lanean pastolarean 
eta hamabortz egunez behin biltzen dira

PANTXIKA URRUTY 
ERREJENTA

NIRE USTEZ

Bortz alor 
oholtzan

Pastoral guztiek bezala, 
honek ere bortz alor ekarriko 
ditu oholtza gainera: idatzia, 
kantua, dantza, musika eta 
jantziak. Hortaz, bortz 
arduradun ditu: testuaren 
idazlana, aipatu bezala, 
Gerardo Mungia Pintxek egin 
du; musika eramailea Patrick 
Calvet izanen da, bertze 
hamar bat musikarirekin; 
dantza eramailea Arnaud 
Izal, satan dantzetan 
berezitua eta dantza sozialen 
irakaslea, Pierre Goyaren 
laguntzarekin; kantu 
eramailea Marylis Daguerre 
eta jostunen eramailea 
Beronik Ondikola, hamar bat 
dendariekin jantzien 
asmatzeko eta josteko.

JUAN MIGEL 
OLAIZOLA ARIZALEA

NIRE USTEZ

Xaretako herriak 
elkarlanean

Aitortu behar da ez 
genekiela zenbateko lana 
den pastorala aitzinera 
ateratzea. Engaiamendu 
handia da denendako, 
hamabortz egunetarik 
errepikak baditugu, 
igandetan, eta igande egun 
osoa hartzen du gehienetan. 
Denon artean lan handia 
egiten ari gara. Egileak berak 
lan handia egin du, leienda 
bat Xaretako eremuan 
kokatu baitu, hemengo 
pertsonaiak sartuz. Kantuak 
ere ikasi behar ditugu eta 
irakaslea hamabortzero 
etortzea ere eskertu behar 
dugu, hemen ez baitugu 
kantu eskolarik eta gehienok 
ez baitugu notak bereizten.
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Turismoaren masifikazioaren kontrako pintadak agertu dira. MARIFA ETA KORO

KORO ETA MARIFA
Aurten ere, bisitari aunitz izan 
ditugu Aste Sainduko egune-
tan. Hala ere, aurtengo kopu-
rua usaian baino puska bat 
ttikiagoa izan da. Azkeneko 
urte «arruntarekin» konpara-
tuz (hau da, 2019 urtearekin) 
% 33 gutiago etorri zaizkigu 
aurten, hirutik bat guttiago.
Leizeetan zenbatu dutenez, 
ortzegunetik astelehenera, 
denetara 6.473 lagun sartu 
ziren (beti bezala, ortziralea 
izan zen jende gehien mugitu 
zen eguna). Jende pilatzea 
saiheste aldera, ordutegia oren 
erdi bat aitzineratu zen, eta 

horretaz gain, sarrera gehienak 
(% 70) on line saldu ziren, ba-
koitzari bere hitzordua emanez. 
Horietako aunitz sorginen 
museoan ere izan ziren eta 
herriko ostatu eta jatetxeetan 
mugimendu handia sumatu 
zen egun horietan.

Turismo masiboaren kontra
Halere, denak ez daude hain-
bertzeko jendeketaren alde, 
nonbait. Honela, Ortzegun 
Santu gunean, Turismo masi-
borik ez! zioten pintadak ere 
agertu zirela herriko zenbait 
tokitan, goitiko argazkian age-
ri den bezala. 

6.473 lagunek bisitatu dituzte leizeak 
Aste Santu honetan

Miradore berria leize gainean
Ehun bat metroko miradore berria egin zuten leize gainean 
joan den urtean, prototipo gisara. Beharrezko lan guztiak 
burutu ondotik, Aste Sainduan ireki diote publikoari. 
Infernuko errekako zubira ematen duen begiralekua. 
Arrakasta izan du egunotan eta aunitz gustatu zaie bisitariei.

MARIFA ETA KORO

200 paella razione Zazpiak Baten alde
Zazpiak Bat dantza taldeak antolatua zuen paella etxerat 
eramateko apirilaren 24an. Elkartea aski kontent zen 
emaitzarekin, zeren 200 bat errazio saldu zituzten eta aski 
ona prestatu zuten gainera. Ekimenean parte hartu duten 
guztiak eskertu dituzte.

GANEX

GANEX
Maiatzaren 22an lehen aldikotz 
Lapurdin, Goazen telesaileko 
aktoreek kontzertua eskainiko 
dute. Azken urteotan EITBko 
telesail musikalak arrakasta 
lortu du Euskal Herri osoan. 
Musika eta dantza nahasten 
dituen telesailean euskal erre-
pertorio klasiko eta modernoak 
uztartzen dira.

Aurtengo promozioan Joanes 
Etxebeste herriko semea ari 
da aktore lanetan. Pontx pai-
lazoa ezizenarekin ezagutzen 
dugun gazteak amets bat bete 
du eta plazera handiz ongie-
torria emanen diote sorterrian.
Kontzertua Sarako Olhain 
ikastolak antolatu du eta 
18:00etan hasiko da kirolde-
gian. Bertan jatekoa eta eda-
tekoa izanen da. Sartzeak 
hamabi eurotan dira eta urri-
rik bortz urtez beheitiko hau-

rrentzat. Sarrerak Herriko 
Etxeko edantegian edo web-
gunean eros daitezke.

Eskuen lanak
Elkarteak jakinarazi du maia-
tzaren 7tik 9ra eginen duela 
bere erakusketa Lur Berri ge-
lan 10:00etatik 18:00etara. 
Pandemiagatik bi urtez egin 
ezinik egon ondotik, hama-
bortz bat lantegi hor izanen 
dira beren gauza ederrak era-
kusteko eta saltzeko.

Kontzertuko afitxa.

Goazen 8.0 
kontzertua emanen 
dute hilaren 22an
Olhain ikastolak antolatu du kiroldegian eta jatekoa eta 
edatekoa ere izanen da bertan
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ARANTXA ETA IRAIA
Maiatzaren 14an eta 15ean 
magoen topaketa izanen da 
herrian eta 18:00etako magia 
ikuskizunez gain, goizetan 
magia tailerrak ere izanen di-
tuzte 11:30ean. Hortaz, magiaz 
gozatzeko aukeraz gain, mun-
du honetan trebatzeko auke-
ra egonen da. Herriko Javi 
magoaz gain, Jaime Perla, 
Ernestwey, Mag Marcus eta 
Doc magoak ere izanen dira 
bertan. Aforoa mugatua izanen 
denez honat hurbildu nahi 
duen guztiak 601 35 13 19 te-
lefonora deitu beharko du 
lekua hartzeko. Bertze aldetik, 
apirilaren 23tik 30era arnoaren 
azoka egin dute Dantxarineko 
bentetan. 

Maddiren Trajeria
Apirilaren 21ean Xaretako 
herritarrek egindako Maddiren 

Trajeria pastoralaren aurkez-
pena egin zuten Zugarramur-
din. Bertan, pastoralaren 
nondik norakoak aurkeztu 
zituzten hurbildu ziren guziei. 
Pastorala heldu den urriaren 
15 eta 16an eginen da Zuga-
rramurdiko leizean. Aspaldiko 
partez lau herrien arteko 
proiektu bateratu bat da pas-
toral hau, euskaraz osoki sor-
tua eta aitzinera eramana. 
Herritarrak ere ari dira, ariza-
le eta jostun lanean.

Herriko Javi magoa.

Magoen topaketa 
eginen dute 
Trikuharryn
Maiatzaren 14 eta 15eko asteburuan eginen dute eta magia 
ikuskizunez gain, goizetan magia tailerrak eginen dituzte

Kontrabandisten lasterketako ibilbidean
Urdazubiko Kontrabandisten Lasterketako antolatzaileek 
ibilibide berria ezagutzeko aukera eman zieten herritarrei 
apirilaren 15ean. 22 kilometroko ibilbidea osatu eta 
Karreteron bazkari batekin borobildu zuten. Egun goxo bat 
pasatzeko parada izan zuten. 

ARANTXA ETA IRAIA

Euriagatik leizeak hetsiak
Bortz eguneko euriteek eragina izan dute Urtxume errekaren 
emarian. Hortaz, leizeak bisitarientzat hetsi behar izan 
zituzten apirilaren 20an, beraien segurtasuna bermatzeko. 
Errekak gain egin zuenez bertako pasabideak estali zituen eta 
beraz, ezin izan zen inor pasatu. 

ARANTXA ETA IRAIA

Zugarramurditik 
Elizondorako 
bidean gazteak
Ernaik antolatuta, 500 eta 
zutik! goiburupean 
Zugarramurditik Elizondora 
egin zen gazte martxa 
Urdazubitik ere pasa zen 
apirilaren 14an eguerdi 
aldera. Plaza inguruan 
hainbat gazte bildu ziren, 
Elizondorako bidean eta 
giro ederra paratu zuten 
herrian.

ARANTXA ETA IRAIA
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Belaunaldien arteko krakada
30 bat lagun bildu ziren Xabatenen apirilaren 20an. Haur 
Herriko kontseilariak, adineko jendeak eta herriko kontseilari 
batzuek egurrezko jokoak estreinatu zituzten, xokolota esne 
on baten inguruan. Zirikolatz taldeko ttikiek ikusgarria eman 
zuten arratsalde apalean.

JL BESSONART

2022ko 
buxetaren kontra 
bozkatu du 
oposizioak

JL BESSONART
Azken bi urte hauetan, herri-
ko finantzak egonkortu on-
doan, 2022ko buxetaren kon-
tra bozkatu du oposizioak. 
Dena den, herritarren zerga 
tasek ez dute emendatzerik 
ukanen. Halere, gastuek go-
ratze bat ukan behar lukete, 
nahitaez gora xifratuak izan 
dira, gaurko egoera interna-
zionalak duda-muda anitz 
sortzen dituelakoan. Diru 
sarrerak aldiz apalagotik iku-
siak dira, hemen ere gauzak 
ez baitira ongi menperatuak. 
Oro har, zuhurtziaren apustua 
egina izan da, arrisku gehie-
neri erantzuteko gisan. In-
bestimenduetan ikus daiteke 
kantinaren handitzea, kirol 
zelaiko harmailen luzatzea, 
futbol zelaia hobekiago se-
gurtatzea eta abar. Elkarteri  
buruzko dirulaguntzak man-
tenituak dira 83.000 eurotan. 
Gai parrasta bat aztertuak 
izan dira, buxetaren onartzeaz 
kanpo, eztabaida guti sortu 
dira.       

Kultur Topaketen hamabostaldia fini
Yodi taldeak Ameriketako musika alternatiboa aurkeztu zuen 
eta sekulako arrakasta ukan zuen apirilaren 23ko 
kontzertuan. Kultura zure atean goiburupean egindako 
Kultur Topaketen hamabostaldia bukatu dute gisa honetara, 
Antoine Bataille kantariaren aitzinetik.

JL BESSONART

JL BESSONART
Aurten antolatzaileek, lehen-
biziko Herri Urratseko irudia 
ezarri dute zapatarekin logoan, 
Itzulera 2022 adieraziz. Bi ur-
tez segidan halako hutsune 
bat sentitu dugu Senpe-
ren, maiatzeko bigarren igan-
dearekin, Herri Urratsen hi-
tzordua hain baitago sartua 

herritarren baitan. Zorionez 
oraingoan izurrite kezkagarri 
hori gibelean utzirik, euska-
raren besta xoragarri hortara 
hurbiltzen ahalko gara pozez 
beterik. Aintziraren inguruak 
milaka kidez estaliko dira, 
animazio, dantza, kantu eta 
ostatu ugari eskainiak zaizki-
gu. Herri Urratsen diru sarre-

rak, beharrezkoa den bosgarren 
kolegioaren eraikitze proiek-
tura joanen dira, gehiago dena 
aintziratik bi urratsetara erai-
kia izanen da. Herriko etxeak 
Seaskari utzi dio lur eremu bat 
kolegioaren eraikitzeko. Honek 
errezibi dezake 250 eta 300 
ikasle artean. 

Lau gunetan banatuta, hain-
bat adinetako jendearentzako 
ekitaldiak izanen dira:

Araba gunean: Pauline & 
Juliete, mutxikoak, Kilimak, 
Albosax, Xiberoots, Asto Baba 
eta Trikidantz.

Lapurdi gunean: Artxeroak, 
bertsolariak eta Nat Whatson.

Nafarroa gunean: Laparrak, 
Aho zakil konekxion, Aguxtin 
Alkhat, Skakeitan, Des-kontrol, 
Willis Drummond eta Dupla.

Gipuzkoa gunean: Estitxu 
Robles eta dantzaz, Kautere 
balet, Herri Urrats kantuz, 
Wazza Funky family, Topa 
noka, Dimua dantza kolekti-
boa, Tristan Murgi eta Zeze.

Horrez gain, egun osoan 
animazioa izanen da BBan-
dekin, Zo Zongorekin, Rata-
punkekin, joaldunekin eta 
gaiteroekin.

Haurren txokoak, berriz, 
Araba eta Gipuzkoa guneetan 
izanen dira eta bertze hainbat 
ikusgarri.

Herri Urratsen aurkezpena. UTZITAKOA

Bi urte eta gero 
Herri Urrats 
aintzirara itzuliko da
Maiatzaren 8an, igandean eginen den ospakizunean bildutako 
dirua herrian eraikiko den bosgarren kolegiora bideratuko dute
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Nafarroako frontball txapel-
ketaren finalak jokatu zituzten 
apirilaren 13an Asiaingo Mos-
tazulo pilotalekuan. Gizonez-
koetan, Oberenako bi pilota-
ri izan ziren aurrez aurre fina-
lean eta Joseba Aldabe igan-
tziarrak irabazi zion Yaniz 
taldekideari (10-4 eta 10-6). 
Emakumezkoetan, Ados pilo-
ta elkarteko bi pilotari izan 
ziren finalean eta berdindua-
goa suertatu zen, hirugarren 
jokoa ere behar izan baitzuten. 
Azkenean, Maite Ruiz de La-
rramendik irabazi zion Alda-
regiari (10-4, 7-10 eta 5-0).

Aldabe igantziarra 
frontballean ere 
txapeldun

TTIPI-TTAPA
Laxoa Elkarteak antolatutako 
Baztan-Errekako Laxoa Txa-
pelketako 42. edizioa abiatu 
da dagoeneko. Berez, apirila-
ren 22-24ko asteburuan joka-
tu zituzten lehen bi jardunal-
diak, baina Pazko Astelehena 
aprobetxatuz, lehen partida 
jokatu zuten Arraiozko plazan. 
Arraioz Zubiondoak 7-9 galdu 
zuen Irurita Olariren kontra. 
Denera hamar talde ari dira 
abuztuaren 6an Donezteben 
jokatuko den finalerako txar-
telaren bila eta aurten Mariez-
kurrena eraikuntza enpresaren 
babesa izanen duela bereziki 
azpimarratu nahi izan du La-
xoa Elkarteak.

Hamar talde horietatik lau 
Doneztebekoak dira, hiru Iru-
ritakoak, bi Arraiozkoak eta 
Oizko bat. Hamar taldeak bi 
multzotan banatu dituzte lehen 
fase honetan.

A multzoan Arraioz Sagar-
dia (Mikel Mindegia, Xabier 
Mihura, Jon Gamio eta Miguel 
Maritorena), Doneztebe Apez-
tegia (Jon Apeztegia, Ramon-
txo Etxebeste, Iban Santeste-
ban eta Joseba Juanena), Do-
neztebe Titi (David Mitxeo, 
Eloi Garcia, Erik Garcia eta 
Imanol de Rueda), Irurita 
Migelene (Xabi Barberena, 
Gorka Urtasun, Jagoba Ramos 
eta Egoitz Prim) eta Oiz (Ioritz 
Zelaieta, Iker Bereau, Lauren-
di Zelaieta eta Ugutz Zelaieta) 
ari dira.

B multzoan, berriz, Arraioz 
Zubiondoa (Josu Etxandi, 

Aitor Zubigarai, Urki Etxandi 
eta Aritz Alunda), Doneztebe 
Ameztia (Josu Juanena, Julen 
Etxebeste, Iñaki Maylin eta 
Xabier Ibarrola), Doneztebe 
The Moment (Koldo Legarra, 
Javier Bertiz, Paskual Bertiz 
eta Julen San Miguel), Iruri-
ta  Arkupe (Jon Sagaseta, Beñat 
Mariezkurrena, Hegoi Iturre-
gi eta Xuban Iturregi) eta Iru-
rita Olari (Iñigo Dendarieta, 
Iñaki Azpiroz, Mikel Sagase-
ta eta Oinatz Jauntsaras) ari 
dira.

Final laurdenak eta 
finalerdiak uztailean, finala 
abuztuaren 6an Doneztebeko 
Bear Zanan
Lehen fasean, multzo bakoi-
tzeko lau lehenbizikoak sail-
katuko dira uztailaren 2-3an 
eta uztailaren 10-11n jokatu-
ko dituzten final laurdeneta-
rako. Bi multzotako taldeak 
gurutzatuko dira sailkapena-
ren arabera, bateko lehenbi-
zikoak bertzeko laugarrenen 
kontra eta bigarrenak hiruga-
rrenen kontra. 

Final laurdenetako irabazleek 
finalerdiak uztailaren 17-18 
eta 24-25eko asteburuetan 
jokatuko dituzte eta final han-
dia abuztuaren 6an Donezte-
beko Bear Zana plaza histori-
koan.

Txapelketako lehen partida Arraiozko plazan jokatu zuten eta azkena Doneztebeko Bear Zanan jokatuko dute. ARTXIBOKOA

DONEZTEBEKO LAU 
TALDE, IRURITAKO 
HIRU, ARRAIOZKO 
BI ETA OIZ LEHIAN

Baztan-Errekako 
laxoa txapelketaren 
42. edizioa abiatu da
Hamar talde lehian hasi dira abuztuaren 6an Doneztebeko 
Bear Zana plazan jokatuko den finalerako txartelaren bila

Josetxo Ezkurra 
31. Memorialaren 
finalak Donezteben 
larunbatean

TTIPI-TTAPA
Josetxo Ezkurra zenaren ome-
nez Doneztebeko Erreka elkar-
teak antolatutako 31. pilota 
txapelketako finalak jokatuko 
dituzte maiatzaren 7an, larun-
bat goizean Doneztebeko Ez-
kurra pilotalekuan. Zazpi kate-
gorietan ari dira lehian pilotariak 
eta zazpi final izanen dira.
Benjamin mailan: Erik Igoa 
(Bortziriak) – Aitor Sarasa (Be-
rriozar)
Alebin mailan: Mattin Leiza 
(Erreka) – Sergio Santesteban 
(Esteribar)
I n f a n t i l  m a i l a n ,  m u t i -
koak: Igor Nazabal (Oberena) 
– Iñigo Alberdi (Ataun)
Infantil mailan, neskak: Goiu-
ri Zabaleta (Aurrera) – Aizane 
Ibarrola (Uharte)
Kadeteak: Endika Santesteban 
(Oberena) – Oier Ibarluzea 
(Lapke)
Jubenilak: Labaka (Ilunpe) 
– Oihan Etxeberria (Oiarpe)
Seniorrak: Iñigo Labaka (Her-
nani) – Enaitz Anso (Zugarral-
de).



KIROLA

2022-05-05 | 805. zk. | ttipi-ttapa 47

Ezkurra II.a, Zubiri 
eta Juanenea 
Sagardoaren 
Txapelketan

TTIPI-TTAPA
Apirilaren 25ean hasi zen XII. 
Sagardoaren Txapelketan sei 
bikote ari dira, sei sagardote-
gi ordezkatuz: Goikoetxea 
V.a-Barrenetxea IV.a (Oialume 
Zar), Urriza-Aritz Zubiri goi-
zuetarra (Larre-Gain), Alda-
be-Larrañaga (Bereziartua), 
Josetxo Ezkurra II.a donez-
tebarra-Zaldua I.a (Gurutze-
ta), Segurola-Azpiroz (Petri-
tegi) eta Ansa II.a-Aritz Jua-
nenea saldiastarra (Setien). 
ETB1eko Erremontari saioan 
ematen dituzte partidak. De-
nek denen aurka jokatuko dute 
hasierako ligaxkan eta lehe-
nengo lau sailkatuak finaler-
dietara sailkatuko dira eta bi 
bikote kanporatuak izanen 
dira.

Finalerdiak ekainaren 13an 
jokatuko dituzte eta hasierako 
ligaxkako lehenengo sailkatua 
laugarrenaren kontra ariko da 
eta bigarrena hirugarrenaren 
aurka. Garaileak ekainaren 
20ko finalean elkartuko dira 
txapela erabakitzeko. 

Villoria eta Meoki Nafarroako txapeldun
Apirilaren 10ean Zarrakaztelun jokatutako Eduardo Escobarren 
omenezko bigarren txirrindularitza proban Nafarroako master 
txapelketa ere erabaki zen. Nafarroako txapeldun suertatu 
ziren Iñaki Villoria iruritarra M50 kategorian eta Elizondoko 
Francisco Javier Meoki M60 kategorian.

UTZITAKOA

Iñaki Gonzalez garaile Xakobeo Irekian
II. Xacobeo Disc Golf Irekia jokatu zen Santiago De 
Compostelan apirilaren 15etik 17ra, Espainiako II. Koparako 
baliagarria zen bigarren txapelketa. Baxi Basajauna taldeko 
Iñaki González Olaizola (ezkerretik hasita bigarrena) 
Galiziako Master 50 kategorian lehen postuan sailkatu zen.

UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Nafarroako 4x4ko Sokatira 
txapelketa apirilaren 23an hasi 
zen Lekunberrin. Lesakako 
Beti Gazte eta Amaiur dira 
eskualdeko ordezkari, gizo-
nezkoen, emakumezkoen zein 
kategoria mistoko kategoria 
guztietan parte hartuz. Pisu 
astunetako lehen jardunaldian, 

255 eta 320 kilotan, Beti Gaz-
teko emakumeak nahiz giza-
semeak nagusitu ziren. Amaiur 
bigarren izan zen gizonezkoe-
tan eta emakumeen bi taldeak 
laugarren eta bosgarren. Pisu 
hauetako bigarren jardunaldia 
maiatzaren 7an jokatuko dute 
Antsoainen eta bertan bana-
tuko dituzte txapelak.

Tartean, apirilaren 30ean 
Lesakan txapelketa mistoa 
jokatzekoa zuten (280 kilo-
tan). Amaiurrek hiru talde 
misto ateratzekoak zituen, 
bina Beti Gaztek eta Berrio-
zarrek eta bana Antsoainek 
eta Araxesek.

Gizonezkoak eta 
emakumezkoak pisu arinean
Maiatzaren 14an, Betelun, 
emakumezkoen eta gizonez-
koen pisu arinetako (235 eta 
300 kilo) lehen jardunaldia eta 
20 urtez beheitiko eta kadete 
mailako txapelketaren bigarren 
jardunaldia jokatuko dituzte. 
Emakumezkoen pisu arinean, 
Amaiur eta Beti Gazterekin 
batera, Araxes A, Araxes B, 
Berriozar eta Txantrea ariko 
dira. Gizonezkoen pisu arinean, 
berriz, Amaiur, Berriozar eta 
Txantreak bina talde aterako 
dituzte eta Beti Gaztek eta 
Antsoainek bana.

Maiatzaren 21ean jokatuko 
dute hondarreko jardunaldia 
Berriozarren. Emakumezkoen 
235 kiloko eta gizonezkoen 
300 kiloko txapela bertan era-
bakiko da eta 20 urtez behei-
tikoek eta kadeteek hirugarren 
jardunaldia, eta ondotik, lehen 
bi sailkatuen arteko finalak 
izanen dituzte.

Txapelketako lehen jardunaldiko kirolariak Lekunberrin. UTZITAKOA

Lauko sokatira 
txapelketan agintzen 
hasi da Beti Gazte
Lesakako gizasemeak nahiz emakumeak nagusi izan ziren 
Lekunberrin pisu astuneko lehen jardunaldian
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ERAKUSKETAK

BERA
Ramon Zabalegiren arte 
erakusketa
Labiaga ikastolako areto 
nagusian, apirilaren 23tik 
ekainaren 5era, larunbat eta 
igandetan 16:00etatik 
20:00etara.

ELIZONDO
Nafarroako Ostalaritzaren 
Historia 25 emakumek 
kontatua
Arizkunenean, apirilaren 25etik 
ekainaren 26ra, astelehenetik 
ortziralera 18:00etatik 
21:00etara.

J. L. Torralbaren margo 
erakusketa
Arizkunenean, maiatzaren 6tik 
22ra, astelehenetik ortziralera 
18:00etatik 21:00etara, 
asteburuetan 11:30etik 
13:30era eta 18:00etatik 
21:00etara.

MUSIKA

ELIZONDO
Bailableak
Plazan, maiatzaren 8an, 
12:30ean.

LESAKA
Abesbatza topaketa
Harriondoan, maiatzaren 14an, 
20:00etan.

ELBETE
Baztan Kantuz
Maiatzaren 15ean, 12:00etan.

AZOKAK

ELIZONDO
Baztango Artisauak eta 
Zaporeak
Plazan, maiatzaren 7an eta 
14an, 10:00etatik 14:00etara. 

BERA
Bertako ekoizleen merkatua
Beralandetan, maiatzaren 14an, 
10:30etik 13:30era.

ERRATZU
Baztango Artisauak
Plazan, maiatzaren 15ean.

SOLASALDIAK

BERA
'Hamazazpigarrenean 
aidanez' liburuaren 
aurkezpen musikatua eta 
ilustratua
Beralandetan, maiatzaren 5ean, 
19:00etan. 

'Kontrabandoa, Bidasoa 
lekuko' solasaldia
Rosa Arburuarekin.
Beralandetan, maiatzaren 13an, 
19:00etan.

'Hau ez da euskal musika' 
solasaldia
Katakun, maiatzaren 15ean 
18:00etan.

LEITZA
Literatur solasaldia
Garazi Albizuarekin.
Herri Aretoan, maiatzaren 12an, 
19:00etan.

'Nafarroako elikadura 
burujabetzaz, diagnosiaz eta 
etorkizunaz' solasaldia
Herri Aretoan, maiatzaren 19an, 
19:00etan.

Energia Berriztagarrien 
Komunitatearen aurkezpena
Herri Aretoan, maiatzaren 6an, 
19:00etan.

LESAKA
'Los últimos romanticos' 
solasaldia
Txani Rodriguezekin.
Liburutegian, maiatzaren 13an, 
17:30ean.

ZINEMA

LEITZA
Zinegoak jaialdiko film 
laburrak
Herri Aretoan, maiatzaren 5ean, 
19:00etan.

Zinema
Herri Aretoan, maiatzaren 14an 
eta 15ean. 16:30ean 'Orkestra 
estralurtarra' eta 19:00etan 
'Coda'.

BERA
'Aita Mari' dokumentala eta 
solasaldia
Kultur etxean, maiatzaren 6an, 
19:00etan. Borondatezko 
sarrera.

IKUSKIZUNAK

LESAKA
'Eresia. Lurra arin bekizu, 
ama' antzerkia
Harriondoan, maiatzaren 8an 
19:30ean. Sarrerak 5 eurotan 
lesaka.eus-en eta kultur etxean.

LEITZA
'Trapu zikinak' antzerkia
Herri Aretoan, maiatzaren 8an, 
19:00etan.

DONEZTEBE Udaberriko feria
Eskulangileen azoka, ahari lehiaketa, kalejira, haurrentzako txokolatada eta jokoak…
Maiatzaren 6an Merkatuko plazan.

MAIATZAK 5 - 19
INFORMAZIOA BIDALTZEKO: Tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus

ARTXIBOKOA
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30 urteko gazte arizkundarra 
da Albaro Soule Garcia. Ez 
da geldirik egoten denetakoa, 
eta hainbat zaletasun ditu; 
kayaken ibiltzea, mendia, 
abenturak, bideoak, musika, 
kontzertuak… Gainera, 
Cesareo Soule  a i taren 
pausoak segituz, hargintza 
lanetan ar i tzen da eta 
denbora librean bideoak 
egitea gustuko du.

Hasmenta hargintzan
«Ttikitatik» naturaltasunez 
bizi izan du hargintza Sou-
lek, etxean ikusi duena bai-
ta; «oroitzen naiz ttikia nin-
tzelarik aitak harrietan hain-
b a t  g a u z a  m a r r a z t e n 
zizkidala nik zizelkatzeko; 
lauburuak, etxeak… Aten-
tzioa eman zidan eta gustua 
hartu nion».

Urteak pasatuta, etxeko 
negozioarekin segitzeko 

erabakia hartu zuen; «ez zen 
erraza izan, bertze ikasketa 
batzuk nituen eta hortan 
lanean ari nintzen. Baina ez 
naiz damutu, arras gustura 
nago lan honetan».

Ogibide zaila
«Gaur egun harritik bizitzea 
arras zaila da». Hala ere, 
«zortea» dutela aitortu du 
Soulek, «kanposantuko afe-
retan ere mugitzen garelako; 
hilarriak, panteoiak, zahar-
berritze lanak… egiten ditu-
gu». Harriak «aunitz» eska-
tzen du;  «denbora  e ta 
pazientzia gehienbat».

Hargintzatik gehien gus-
tatzen zaiona «harriak trans-
mititzen didan barne bakea» 
da, baina ez da beti ona; 
«bakea bai baina lan tekni-
koetan urduritasun edo 
estres puntu hori ez da goxoa 
izaten».

Hargintzaren etorkizuna 
«gero eta zailagoa» ikusten 
du Soulek; «gaur egungo 
jendeak ez du baloratzen 
lan bakoitza egiteko gibele-
tik zenbat ordu sartu behar 
diren. Tristea da baina azken 
urte hauetan ikusi duguna 
da. Mundu globalizatu hone-
tan, lan ttiki hauek ez dute 
leku aunitzik. Hala ere, aitzi-
nerat egiten saiatzen segi-
tuko dugu».

Ikus-entzunezkoen 
sortzaile
Hargintzaz gain, bideogintzak 
«betitik erakarri nau». Gaz-
teagoa zelarik «gauzak gra-
batzeko eta editatzeko ohi-
tura» hartu zuen, «niretako 
gehienbat, oroitzapen beza-
la». Bere kabuz ikasi du dena, 
eta «benetan hunkitzen 
nauten esperientziak» gra-
batzen ditu; «abenturaren 
bat, errekaren jaitsieraren 
bat, bidaiaren bat…».

Duela urte batzuk, gaine-
ra, drone bat oparitu zioten. 
«Poliki-poliki» erabiltzen 
ikasten hasi zen, eta orain 
Baztango hainbat txoko ber-
tzelako ikuspuntu batetik 
erakusten ditu. «Esperientzia 
eta baliabide ederra da zeru-
tik irudiak hartzeko eta, dena 
bezala, orduak eta orduak 
sartzen ikasten da».

Azken urteetan lan profe-
sionalak egiteko aukera izan 
du; «bideoklipak, iragarkiak, 
argazkiak… baina egia erran 
bideoak niretako egiten ditut, 
artxiboan izateko. Aunitz 
disfrutatzen dut bideoak 
egiten eta editatzen».

Bere bideoak Youtubeko 
Soule Produkzioak kanalean 
partekatzen ditu; «platafor-
ma interesgarria iruditzen 
zait lanak plazaratzeko».

Etorkizunera begira
Etorkizunera begira, «etxeko 
lanarekin segitzea eta bizitzaz 
eta naturaz gozatzea» da 
Albaro Souleren asmoa.

«Mundu globalizatu 
honetan lan ttikiek ez 
dute leku aunitzik»
ALBARO SOULE GARCIA ARIZKUNGO GAZTEA

NIRE AUKERA

«BIDEOAK 
OROITZAPEN 
GISA EGITEN 
DITUT, NIRETAKO»

«TTIKITATIK 
NATURALTASUNEZ 
BIZI IZAN DUT 
HARGINTZA»

IKASTAROAK

ARANTZA
Sendabelarrren ikastaroa
Laura Gurbindorekin.
Plazan, maiatzaren 5ean, 12an 
eta 19an, 16:00etatik 
20:00etara.

ZUBIETA
Helduentzako eskulan tailerra
Iciar Mikelperizenarekin
Eskolan, maiatzaren 7an, 14an, 
21ean eta ekainaren 4an, 
10:30etik 12:30era.

JARDUNALDIAK

DONEZTEBE
Udaberriko feria
Merkatuko plazan, maiatzaren 
6an.

GARTZAIN
Mahai-jokoen kutxa ibiltaria
Maiatzaren 7an eta 8an.

SUNBILLA 
Asteburu kulturala
Maiatzaren 13an, 14an eta 
15ean.

IGANTZI
Baratzondo elkartearen opil 
jatea
Maiatzaren 14an. Izen-ematea 
maiatzaren 11 arte.

KIROLAK

GOIZUETA
Aranolara mendi irteera
Plazatik abiatuta, maiatzaren 
14an, 08:30ean.

LESAKA
VII. martxa zikloturista 
Salvador Yanci
Maiatzaren 15ean.
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ETXEBIZITZAK
SALGAI

ARANTZA. Zumarrendi baserria 
salgai. Bidea du etxe atariraino, bai-
ta ura eta argia ere. ☎606 96 02 37.
ELIZONDO. Pisua salgai, erdigu-
nean, arkitektura tradizionaleko 
etxean, Baztan ibaira eta Txokoto 
auzora begira. 3 logela bikoitz. 
Egongela- jangela zabala, begira-
tokiarekin. 2 bainugela, bat bai-
nuontziarekin eta bestea dutxarekin. 
Berokuntza eta ur beroa gas natu-
ralarekin. Iaz pintatua eta berniza-
tua. ☎☎658 75 81 73.

EROSI
Etxea, baserria, borda edo terrenoa 
erosiko nuke. Berdin dio zein egoe-
ratan dagoen, baita zein lekutan 
dagoen ere. ☎693 69 49 76 (Jose-
mari).

ERRENTAN EMATEKO
IGANTZIKO BENTETAN etxea erren-
tan emateko. Bi gela, terraza eta 
terrenoa. Denboraldi luzerako. ☎695 
51 07 54.

ALMUÑECAR. Granadako kostan, 
partikular batek lagun bat edo biren-
tzako apartamentua errentan ema-
teko du, bi asterako edo hilabete 
osorako. Lehen lerroan, bista zora-
garriak dituen terrazarekin, aire gi-
rotuarekin eta hagitz ongi hornitua. 
Uztaileko eta abuztuko bigarren 
hamabostadietan libre. ☎658 94 37 
02.
AMAIURko ostatua eta 40 oheko 
aterpearen kudeaketa urte baterako 
errentan emateko deialdia. Eskaerak 
maiatzaren 8ra arte aurkez daitezke. 
Helburua ekainaren 1ean lanean 
hasteko prest izatea. Xehetasunen 
gehiagorako deitu edo idatzi. ☎667 
63 36 56 edo info@amaiur.eus.
IRUÑEA. Iturrama auzoan lau loge-
lako pisua errentan emateko. ☎616 
19 70 88.

ERRENTAN HARTZEKO
IRUÑEA. Arrosadia auzoan edo uni-
bertsitate inguruan, lau neskek pisua 
errentan hartu nahi dute datorren 
ikasturtetik aurrera. ☎617 80 88 48.
DONEZTEBE, ELGORRIAGA, LE-
GASA, DONAMARIA edo SUNBI-
LLAn 32 urteko emakumezkoa, 9 
urteko semearekin, etxebizitza edo 
errentan hartzeko pisu bila. 2-3 lo-
gelakoa, argitasun onarekin eta te-
rrazarekin. Epe luzerako. Astelehe-
netik ortziralera deitu 16:00etatik 
aitzinera eta asteburuetan egun 
osoan. ☎616 47 42 75.

GARAJEAK/LOKALAK
ERRENTAN HARTU
LESAKAn edo BERAn furgoneta bat 
gordetzeko garajea edo marra erren-
tan hartu nahi dute. Gutxieneko al-
tura 2,03m. ☎647 74 15 44.

LANA
ESKAINTZAK
LESAKA. Linddurrenborda sagar-
dotegian asteburuetan lan egiteko 
zerbitzaria behar dute. ☎948 63 72 
12.
ARANTZAko Aterpean goizetan eta 
astean bortz egunez garbiketak 
egiteko pertsona bat behar dute. 
☎948 63 41 79 / 647 75 91 40.
BERA. Beola Etxea Bentan astebu-
ruetan egun erdiz aritzeko zerbitza-
ria behar dute, frantsesez dakiena. 
Bidali curriculumak beolaetxea@
gmail.com helbidera. ☎948 63 07 
09.
URDAZUBI. Irigoienea landa hote-
lean garbiketa lanak egiteko langi-
le bila ari dira, 10:00etatik 15:00eta-
ra, astean sei egunez. Bidali curri-
culuma reservas@irigoienea.com 

helbidera edo deitu. ☎948 59 92 
67.
BERA. Ibardingo Benta Gorrian 
zerbitzaria behar dute asteburuetan 
eta jai egunetan lanaldi erdian ari-
tzeko, eguerdiko zerbitzuan. Fran-
tses pixka bat dakiena. Bidali cu-
rriculumak benta gorria@hotmail.
com helbidera edo deitu. ☎618 00 
27 31.
BERA. Pertsona bat behar dute 
adineko gizonezko bat zaintzeko, 
etxeko lanak egiteko eta sukaldean 
aritzeko. ☎607 56 60 22.
ORONOZ-MUGAIRI. Urgain Hote-
lean garbiketa lanetan aritzeko 
langilea behar dute. ☎637 71 53 
84.
Biok Taldearen Luzaideko dendan 
txarkuterian lan egiteko langile 
bila. Pertsona atsegina, dinamiko, 
arduraduna eta txukuna. Frantsesa 
dakiena eta gidatzeko baimena 
izatea kontuan hartuko da. Bereha-
la hasteko, egun osoko lanaldi 
egonkorra eta bazkar ia  bar-
ne. rrhh@ventabiok.com. ☎683 43 
88 52.
ZURAIDE. Elikagaien enpresa ba-
tean merkatuetan aritzeko saltzai-
lea-eskaeren prestatzailea-bana-
tzailea behar dute. Frantsesez da-
kiena. ☎(00 33) 672 04 96 83.

ESKARIAK
Gizonezko bat lan bila. Zerbitzari 
lanetan, sukaldari laguntzaile, erai-
kuntzan, adinekoak zaintzen, ba-
serriko lanetan... ariko litzateke. 
☎631 98 83 99.
Erizain titulua eta dokumentazioa 
behar bezala duen neska etxeko 
lanetan eta adinekoak etxetan edo 
zahar etxetan zaintzen ariko litza-
teke. Esperientziaduna  eta errefe-
rentziekin. ☎631 12 10 31. 
LEITZALDEAn neska euskalduna 
haurrak zaintzen aritzeko prest, uda 
aldean. ☎640 39 91 91 / 617 80 
88 48.
Erizaintza Zainketan Laguntzaile 
Teknikariaren (E.Z.L.T. edo T.C.A.E.) 
titulua duen neska batek zaintzaile 
lanak eginen lituzke goizetan. ☎624 
41 48 14.
Neska batek interna lan eginen luke, 
etxeko lanetan, haurrak edota adi-
nekoak zaintzen, garbiketan... ☎652 
99 28 27 / 603 43 41 11.

ANIMALIAK
SALGAI
OIZ. 2 urteko ahari mutur gorria, 
adarrik gabea, eta 8-10 ardi salgai. 
☎606 01 93 37.

MERKATU TTIKIA

IRAGARKIA JARTZEKO:

Sail honetan IRAGARKIA jartze ko 10 euro ordaindu behar da
ARGAZKIAREKIN jarri nahi izanez gero 12 euro
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 4,88
• 1.koa 4,76
• 2.koa 4,64

Urruxak: €/kg kanal
• Extra 4,99
• 1.koa 4,85
• 2.koa 4,74
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: 4,86/4,96
• Zaldi-behorrak 2,18/2,35

ARDI-AZIENDAK
Bildotsak
• 6-8 kilokoak: 7,10/7,20
• 8-10 kilokoak: 5,80/6,50

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 67 €
Zerri gizena 1,590 €
Zerramak 0,760€ kg/bizirik

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

BASERRIA
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ZERBITZUAK

Hiru ahari mutur hori eta gazteak 
salgai. ☎697 44 05 90.

OPARITZEKO
LEITZA. Txakurkumeak oparitzeko. 
Border Collie arrazakoak. Hilabete-
koak. Oso politak. ☎636 02 23 11.
ERRATZU. Border Collie eta Mastin 
arrazen nahasketa duten zakurku-
meak oparitzeko. ☎629 00 57 64.

DENETARIK
SALGAI

Etxeko su egurra salgai. Garraio 
zerbitzuarekin, etxeraino eramanen 
dizugu egurra. ☎629 45 14 26.

Pago egurra salgai, bi neurritan, 
ekonomikarendako eta lurreko sua-
rendako, etxera eramateko zerbi-
tzua barne. Deitu konpromisorik 
gabe. ☎690 08 56 65.
Etxerako egur loteak egiten dira, 
etxera eramateko aukerarekin. Bertze 
lanak ere egiten dira. Belai itxiturak, 
lorategien apainketa edo mozketak, 
mantentze lanak... ☎618 20 23 95.

Baserriko ilar gorria salgai. ☎671 
75 90 52.

EROSI
Haritz egurra erosi nahi dute, 
kamioi trailer bat eta enborrak oso-
rik. Prezio onean. ☎605 24 30 57.

URTEBETETZEAK

Leire eta Itziar Mitxelena Gamiok urteak 
bete dituzte apirilaren 16an eta 29an. Bertze 
hamabi gosariren alde, topa! Aunitz urtez!

Donezteben aitatxi Liboriok maiatzaren 
18an 67 urte beteko ditu eta aldi berean 
Amaru Ohian bilobak maiatzaren 16an  
3 urte. Zorionak pareja, artistak zarete.  
Segi beti bezain alai eta bixkor!

Goizuetako Ilargi Indakoetxea 
Mendizurik 8 urte bete ditu apirilaren 
30ean. Zorionak Ireber, ama, aita eta 
Goizueta, Hernani eta Usurbilgo familia 
guztiaren partetik. Maite zaitugu,kurruxi!!!

Aunitz urtez 
Ainhoa! Berako 
gure lankide 
gazteak maiatzaren 
13an urteak beteko 
ditu. Ongi pasa zure 
eguna!

Aiert eta Elorri Arotzena Portu 
lesakarrek 11 urte beteko dituzte 
maiatzaren 6an. Aunitz urtez eta 11 muxu 
haundi familia osoaren partez. 

Etxalarko Nikole 
Sarasua Canok 4 
urte bete ditu apirila- 
ren 18an. Muxu 
haundi bat hire egu- 
nean, laztan eder! 
Ulises, Sabina, ama 
eta aitaren partez.

Joseba Petrirenak 
maiatzaren 2an 
39 urte bete ditu. 
Zorionak eta espero 
dugu eguna ongi 
pasatu izana. Attaren 
eta Sunbillako 
familiaren partez.

12 urte bete ditu Etxahun Olaetxea Zatok. 
Aunitz urtez, Etxahun. Zorionak Beko 
Errotako familia guztiaren partez, bereziki 
amatxi Mikeliren partez. Ongi pasa.

Zorion itzazu lagunak eta senitartekoak TTipi-TTapan!

Internetez http://erran.eus/zorionagurrak helbidean 
sartuta; TTipi-TTaparen bulegora etorrita, postaz
argazkia eta testua helbide honetara bidalita: 
Koskontako bidea, 7-1·31770 LESAKA edo 
Whatsappez 744 48 43 61 telefonora idatzita.

Ordaintzeko: 5 € argazki ttikia eta 10 € handia. 
Bulegoan eskudirutan edo erran.eus/tpv/ordainketa 
webgunean sartuta: kreditu txartelarekin, 
transferentzia eginez edo Bizum bidez.

Aunitz urtez!



ZERBITZUAK

52 ttipi-ttapa | 805. zk. | 2022-05-05

• Xabier Narbarte Petrikorena, Aranokoa, apirilaren 23an. 
• Maria Dolores Iribas Arbizu, Berakoa, apirilaren 14an,  
84 urte zituela. 
• Josefa Madariaga Elizondo, Lesakakoa, apirilaren 15ean, 
95 urte zituela.
• Jesus Irigoien Jorajuria, Sunbillakoa, apirilaren 18an, 88 urte 
zituela.
• Julia Larralde Ordoki, Lesakakoa, apirilaren 19an, 94 urte 
zituela.
• Agustin Sanzberro Alberdi, Oronoz-Mugairikoa, apirilaren 
19an, 86 urte zituela. 
• Lucia Otxandorena Petrikorena, Iruritakoa, apirilaren 21ean, 
101 urte zituela.
• Rosario Aranburu Elduaien, Leitzakoa, apirilaren 22an, 
96 urte zituela.
• Mari Sagastibeltza Zestau, Leitzakoa, apirilaren 24an. 
• Ramon Lizarraga Iraola, Leitzakoa, apirilaren 25ean, 76 urte 
zituela. 

HILBERRIAK

ESKELAK JARTZEKO edo OROIGARRIAK EGITEKO:
948 63 54 58,   744 48 43 61  edo   info@ttipi.eus 

 Eskelak, Esker Onak  eta  Urteurrenak
 Ttipi-Ttapa aldizkarian + ERRAN.EUSen:  100 €
	 Ttipi Txartela dutenek % 10eko deskontua.

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

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