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Nahi den hori 
eman eta hartu 
musu-truk
Dirurik erabili gabe, 
bizitzeko bertzelako 
eredu bat eraiki nahi 
dute Muxutruk ata-
riaren sortzaileek. 

KIROLA ➜  42
Duela bortz 
urte hasi zen 
trialsinean Oier 
Mitxelena 
beratarra, eta 17 
urterekin, dagoe-
neko lau aldiz 
izan da Nafa-
rroako txapeldun. 

Emakume ekoizleak eta elikadura burujabetza Nafarroan, generoaren ikuspegitik izeneko lana egin 
dute Mugarik Gabe Nafarroa, Mundubat eta IPES elkarteek elkarlanean. Tartean ibili da Maialen 
Chantre Irazoki beratar gaztea. Lehenbiziko sektorean lanean ari diren Nafarroako emakumeekin 
bilduz osatu dute lana. Emakume horien egoera zein den azaleratu nahi dute.

pastoralaren azken saioa
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OOrrddaaiinnttzzeekkoo eerraa::
OOrrddaaiinnkkeettaakk bbaannkkeettxxeeeettaann hheellbbiiddeerraattuuttaa eezz ddiittuuzztteennaakk::
Abisuan agertzen den edozein kontutan eginen da ordainketa nahi den banketxetik, abisu hirukoiztua aur-
keztuz.
OOrrddaaiinnkkeettaakk bbaannkkeettxxeeeettaann hheellbbiiddeerraattuuttaa ddiittuuzztteennaakk::
Kontutik zuzenean kobratuko zaie.

OOrrddaaiinnttzzeekkoo eeppeeaa::
• 2017ko azaroaren 30ean bukatuko da.
• Ordaintzen ez bada, epea 2017ko abenduaren 31ra arte luzatuko da. Luzapen horri dago kion interesa apli-
katu ahal izanen da.
• Aipatutako epea pasatu ondoren, premia men duzko exekuzio bidez %20ko errekargu a  rekin kobratuko da .

Etxalar, 2017ko urriaren 1a

Lehendakaria, 
Miguel Maria Irigoien Sanzberro

JJaakkiinnaarraazzppeennaa

2017ko bigarren urte erdiko zabor bilketa eta trata men du zerbitzu e tako tasak kobratuko direla, ondo-
ren seinalatzen den bezalaxe:
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G. PIKABEA  | BERA
Landa eremuko emaku-
me ekoizleen arabera,
egiten duten lana ez da
baloratua. Azaldu....
Hori izan da bildu garen
emakumeen lehenbiziko
kezka nagusia. Ez dute
eu ren lana baloratua sen-
titzen, ikusezina dela  dio-
te, eta erabaki ahalmen
ttikia dutela. Horrek au-
toestimu falta ekartzen
du, eta euren balioa eten-
gabe frogatu behar iza-
tea. Batzuetan eurek ere
ez dute nor diren ikusten.
Emakume auni tzek ar -
tzai  nen bikoteak edo
abel  tzainen alabak direla 
erra  nez aurkeztu izan di-
gute euren bu rua. Ez du-
te euren burua ar tzain edo
nekazaritzat har tzen, eta
eurek ere bikoteak be -
zainbertze edo gehiago
egiten dute, bikoteak 
bezain artzainak dira. 
Nekazaritza politikare-
kin ere kritiko dira...
Bildu garen ema kumeak
familia giroko ekoizle tti-
kiak dira, salmenta zuze-
na egiten saia tzen dire -
nak. Egungo ne ka za  ri tza
poli tika eta araudiak ez
daude euren eredura
pres tatuak, in dus tria
haun dien tzat baizik. Hor-
taz, nekazaritza politika
eta araudia aldatu behar
dire la erraten dute, ber -
tze  la, de sagertuko  direla -
ko. Eta aldaketa orain 
egin behar da. 20 ur tez
esperoan egoten baga-
ra, ez da inor gelditu ko. 
Jakintza falta ere soma -
tzen dute gizartean...

Jendeak ez daki zertan
ari diren nekazari eta abel -
tzainak, ez du balora tzen
baserriko lana: ingurua
kudeatzen, bertako arra-
zak babesten, kultura eta
eskulagintza mantentzen,
elikagaiak sortzen egiten
duten lana. Tomate eske
joan izan zaizkie neguan,
jendeak ez dakizki gara-
ian garaiko produktuak 
zein diren, ezagutza hori 
galtzen ari baita. Hiriek
ez dute ezagu tzen lan da
eremua, baina  landa ere-
muan ere gero eta gehia-
go bizi gara baserri tik
apar te. He rri batean ikas -
teagatik  ez dute harre -
man  gehiago baserriko
la  ne kin. Emakume ekoiz-
leei ga rrantzi tsua irudi -
tzen zaie hezkuntzak par-
te hartzea ba  serriko la-
nak segida izan dezan. 

Landa eremuen egoera -
rekin ere kezka dute...
Orain dagoen ereduare-
kin, monolaborantzare-
kin, jendeak landa ere-
muetatik ospa egiten du.
Lurrak gutti ba tzuen es-
kuetan geldi tzen ari dira,
eta gu tti ho riek gero eta
lursail gehiago dituzte.
Nekazari guttiago dago.
Horrez gain, ne kazari tzan
ari diren emakume hori-
en gehiengoa herri ttikie-
tan bizi da, eta zerbitzu
publikoak falta dituzte.
Badira ez dendarik, ez
autobusik, ez me dikurik,
ez haur eskolarik eta ez
zahar etxerik ere ez du-
ten herriak. Eta aunitze-
tan emakumea da lan ho-
riek guztiak bere gain har -
tzen dituena. Zonal de ho-
riek des popu latzen ari di-
ra, eta benetan jendea

hor bizitzea eta jarduera
ekonomikoa izatea nahi
badugu, adminis trazioak
guttieneko batzuk egin
beharko ditu. 
Hemendik aitzinera zer
egiteko asmoa duzue?
Diru-lagun tza berri bati
esker, orain arteko  sarea
indartu eta zabaltzen se-
gitu nahi dugu. Familia
eredu eta ekoizpen jasan -
garrien alde interesa du-
en edozein  gonbidatu ko
dugu: ema    kumezko eta
gi zo nez ko ekoizleak, ad -
minis trazioa, gaia lantzen
duten elkarte edo talde-
ak, interesa duten pertso -
nak... Beti ere lehen sek -
to reari begira. Bukaeran,
Nafarroako Parlamentu-
ra joateko asmoa dugu
eta aitzine koan  baino ba-
bes zabala goa lor tzea es-
pero dugu. Proze suan
par te hartu zuen jende
ge  hiena hurbil du   arren,
pena hartu ge nuen  Nafa -
rroa ko  Gobernuak inte -
res  gehiago ager      tu ez
zue  lako. Bitartean, ema-
kume ekoizleen egoe ra
zein den azale ra t zen se -
gi tu ko dugu. Lehen sek-
torea aspal ditik dago kri-
sian, baina egoera horre -
tan, emakumeen papera 
orain dik baztertuagoa da-
go. Landa eremuan bizi -
tzeagatik zer bi  tzu gu -
ttiago dituzte, krisian da-
goen sektore batean lan
egiten  du te, eta gaine ra,
emaku meak dira. Hiru
karga horiekin, azken
mailan  geldi tzen  dira eta
hori iku saraz tea hagitz
garran tzitsua da. 

Emakume ekoizleak eta elikadura burujabe tza
Nafarroan, generoaren ikuspegitik. Horixe da
Mugarik Gabe Nafarroa, Mundubat eta IPES
elkarteek elkarlanean egin duten lana, Nafa -

rroako Gobernuaren diru-laguntzarekin. Tar -
tean ibili da Maialen Chantre beratarra. Iazko
aben duan eta urtarrilean Nafa rroako bortz
eskualdetan bilerak egin zituzten lehenbiziko

sektorean lanean ari diren emakumeekin, eta
maiatzean bertze bat Iruñean, denak gonbida-
tuz. Ekainean lana Parlamen tuan aurkeztu
zuten eta geroztik, hitzaldiak eskaini dituzte.

Maialen CHANTRE IRAZOKI | Mugarik Gabe Nafarroa elkarteko kidea

«Krisian dagoen lehen sektorean
emakumea are baztertuagoa dago»

IKUSEZINAK
«Emakume aunitzek
artzainen bikoteak
direla erranez aurkez-
tu digute euren burua.
Ez dute ikusten eurek
ere bikoteak be zain
artzainak direla».

LAN ZAMA HAUNDIA
«Nekazaritzan ari
diren emakumeen
gehiengoa herri ttikie-
tan bizi da eta zerbi -
tzu publikoak falta
dituzte. Zerbi tzurik
gabe, aunitzetan ema-
kumea da lan guztiak
bere gain hartzen
dituena».

UTZITAKO ARGAZKIA

Maialen Txantre landa eremuko emakume ekoizleen inguruan egin duten lana eskuetan.
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G. PIKABEA
Ez dute dirurik nahi,

«diru harremanak per -
tsonen hartu-emanak
usteltzen dituela» uste
dutelako. Trukea da na-
hi dutena, «bizi-harre-
man komunitarioen eta
auzolanen kultura sus -
tatu nahi dugu». Eta ho -
rregatik, hain  zuzen, sor-

tu dute Muxutruk Diru-
rik Gabeko Sarea, «har-
tu eta emateko bertze
eredu bat posible dela»
sine tsita daudelako. 
Interneten zabaldu

duten muxu truk.netata-
riaren bidez funtziona -
tzen du Muxutruk Diru-
rik Gabeko Sareak.
Web gune horretara sar-

tu eta kide egiten diren
guztiek nahi dute na
eman eta hartzeko au-
kera dute: elikagaiak,
zerbitzuak, ekimen kul-
turalak, tresnak edo ma-
terialak, aisialdia, libu-
ruak, ikastaroak, arro -
pak... «Gauza materia-
letara mugatu gabe,
edozer gauzagatik or-

GIZARTEA � MUXUTRUK: DIRURIK GABEKO SAREA

Hartu eta eman
musu-truk
Dirurik gabe, nahi dena eman eta hartzeko
tresna sortu dute: Muxutruk sarea

daindu behar den mun-
du honetan, aldi bere-
an dena eman daitekee-
la uste baitugu». Halaxe
adierazi digute proiek-
tu honen sortzaileak di-
ren Hegoa Arrieta (La-
kabe, Baztan eta Erre-
kaleor) eta Beñat Elizal-
dek (Ituren).  
Arrietak kontatu di-

gunez, Mexikora egin
zuen bidaiaren ondorioz
hasi zen guztia: «Muxu -
truk tresna komunitate
zapatistetan sortu zen,
Txiapasko oihanean,
Mexikora egin nuen bi-
daia batean. Zapatistak
izan ziren agintarien bai-
menik gabe, bizitzeko
bertze modu bat posi -
blea dela erakutsi zida-
tenak eta ideia hori gu-
rera ekarri nuen». Bi -
daia tik bueltan, lagunar-
tean proposatu zuen,
eta tartean zen Elizalde
iturenda rra. «Beñatekin
batean, bidaiatik ekarri -
tako gas itxurako ideia -

ri forma ematen hasi gi-
nen. Aspaldiko bizimo-
dua be rres kura tze ko,
hainber tze go rroto du-
gun sare sozial modu-
ko bat eginez». 

Lagun tza eske Ultza -
mara joan ziren: «inter-
net eta orde nagailuak
ez genituenez eta ez di-
tugunez kontrolatzen,
Ultzamako Ekaitz Astiz
ha cke rrarengana jo ge-
nuen». Hala hasi zen
guztia. Hegoa, Beñat
eta Ekaitz izan ziren bi-
dea ireki zutenak: «gar-
bigailuen konponketak,
raftinga eta orde na gai -

Hartu eta eman, eman eta hartu,
horrela egiten dira harremanak...
Halaxe dio kantak. Bide beretik
sortu dute muxutruk.net Interneteko

ataria, bakoitzak nahi duena eman
eta hartzeko. Diru rik ga be funtzio-
natzen du, bizitzeko ber tzelako
eredu bat eraiki nahi dutelako.

ARGAZKIAK: MUXUTRUK.NET
Bakoitzak nahi duena eman eta hartzeko aukera du muxutruk.net atarian.

«Muxutruk tresna
komunitate zapatis-
tetan sortu zen,
Mexikora egin nuen
bidaia baten 
ondorioz».

Hegoa ARRIETA
Muxutrukeko kidea
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luak formatea tzeko zer-
bitzuak eskaintzen hasi 
ginen». Ez da hiruren ar-
tean gelditu egitasmoa,
eta datuak dira arrakas-
taren lekuko: duela hi-
ru hilabete hiru lagunen
artean hasi zena, Eus-
kal Herrian barna 200
erab i l t za i l e  d i tuen
proiek tua izatera aile-
gatu baita. Eta lortzen
ari diren emaitzarekin,
«hagitz kontent» dau-
dela onartu digu Arrie -
tak: «sobera zabaldu ga-
be, Euskal He rriko iskin
aunitzetara ailegatu ga-
relakoz. Ahoz aho za-
balduz eta irra ti, egun-
kari eta hau bezalako
hedabideek aunitz la-
gundu digute. Gure pro-
posamena ttikitik has-
ten da, soberan duzun

hori edo ematetik, gus-
tuko duzun hori eskain -
tzetik. Eta eskaintza ge-
hiago egon ahala, nork
daki non akituko du-
gun». Hori bai, argi du
«Mercadona eta face-
bookekin akitzeko lane-
an segitu beharra da-
goela». 

ESKAINTZA ZABALA
Gisa guztietako zer-

bitzuak eman eta har -
tzeko aukera eskain tzen
du Muxutrukek: «enbo -
ta  tzeko poteetatik hasi
eta doula zerbitzura,
libu rueta tik raftingera
eta tipula batzuetatik ar-
gazkilaritza ikastaroe-
tara», aipatu digu He-
goak. Denetarik bada
muxutruk.net atarian:
arroi la jai tsierak, zurgin
lanak, bizikletak, liburu-
ak, erlezaintzako ikasta -
roak, po rruak, mendi
itzu li gidatuak, musika-
tresnak, etxe -tresna
elektrikoak, ro  tabato -
rak, diseinu lanak, kon -
tzer tuak, gita rra klase-
ak, eskalada, kirol erren -
di  men du rako plangin -
tzak, rokodromoak,
des  bro za  do rak, dronak,
ile moz ke tak, arropa,
tabletak, aterpeak, pul -

tserak, ber tsoak, bibo-
lin saioak... «Hartu edo-
ta zuk nahi duzuna ema-
teko bizi proiektu komu -
nitarioa da», dio.

EGITASMO IREKIA
Muxutruk sarea edo-

zeinen eskura dagoela
nabarmendu du He -

goak: «nahi duenak na-
hi duena hartu eta ema-
ten ahal du inolako diru ,
denbora edo material
trukerik gabe. Eskain -
tzea gustuko duzuna-
rekin lotua dago eta zu -
re  gustukoa baldin ba-
da, zergatik ez da ber -
tzeen gustukoa izanen?.
Guk beldurrarekin, lo -
tsa rekin, kezkarekin eta
zalantzarekin eskain -
tzen dugu Muxutruk.
Hori baino beldurgarria-
goa, lotsagarriagoa,
kezkagarriagoa eta za-
lantzagarriagoa da etxe -
ko sofan wha tsappari
lotua egotea».

«DIRURIK GABE HOBEKI»
«Dirurik gabeko gi-

zartea posiblea dela fro-
gatu nahi dugu», adie-
razi digu Muxu truk eko
kideak. Hori ez da as-
makizun berria. «Diru-
rik gabeko ideia ez du-
gu guk asmatu, gure kul-
turaren parte izan da as-
palditik». Baina bere iru-
diko, «agintarien diru
gosea guk berreskura-
tu nahi dugun bizi tzeko
eredu hori sun tsitzen
saia tu da betidanik».
Hegoak garbi du: «de-
nok dakigu zer dagoen

diruaren gibelean, bai-
na inor ez dago  prest
bere pribilegioei uko egi-
teko». 
Bere hitzetan, diru-

rik ez egoteak «zalan -
tzarik gabe» bertze ba-
lore batzuk sustatzen
ditu: «edozein diru eros-
keta egiten dugunean,
bertako langileak bere
lanarekin nazkatuak
daude, zortzi ordu sar -
tzen dituzte lana maita-
tu gabe, 1.200 euroko
diru kontratu bategatik
bakarrik. Guk horrekin
hautsi nahi dugu. Nor-
berak erabaki dezala
zertan eta zenbat lan
egin nahi duen. Ezinez -
koa iduri du, baina prak-
tikan jarritakoan, dena
aldatzen da».   
Egiten ari direnare-

kin «gozatzen» segituz,
«kolektibo eta jende
gehiagorenga na» aile-
gatu nahi dute. Eta gi-
sa berean, Muxu truk
eraginkorragoa izan da-
din, aplikazio bat egiten
ere ari omen dira, «ki-
deen arteko solasaldi-
ak momentuan ailega -
tze ko eta parez pareko
hartu-emanak bultza -
tzeko», dio Arrietak. Sis-
tema alternatibo hau
eraikitzeko bidean, gon-
bitea ere luzatu du Arrie -
tak: «Eta zu, honen par-
te izateko prest zau-
de?».

UTZITAKO ARGAZKIA

Hegoa Arrieta Muxutrukeko sortzaileetako bat. 

Gauza materialetara mugatu gabe, eskaintza zabala dago Muxutruk atarian.

DATUA

200
ERABILTZAILE 

ditu gaur egun Muxutruk
atariak. Duela hiru 

hilabete, hiru lagunekin
baino ez zen hasi. 

«Eskaintza gustuko
duzunarekin lotua
dago. Zure gustukoa
baldin bada, zergatik
ez da bertzeen 
gustukoa izanen?».

«Dirurik gabeko ideia
ez dugu guk asmatu,
gure kulturaren parte
izan da aspalditik».



Nabarmentzekoak

Tony Huarte, Amaiurko pilotari ‘estatubatuarrarekin’
Tony Huarteren aita artzain joan zen Ameriketako Estatu Batuetara eta bertan
sortu zen Tony. 12 urte zituenean San Francisco utzi eta Amaiurrera etorri zen
bizitzera, baina AEBn jaiotzeak, bertako selekzioarekin pilotan aritzeko auke-
ra eman zion. Mundialetan ez ezik, duela hamar urte Bartzelonan jokatutako
Munduko Kopan ere parte hartu zuen eta bigarren gelditu zen buruz buru. Hu-
artek gogoratzen zuenez, «Bartzelonako saioan hiru selekziotan aritu ginenak
arras hurbilekoak ginen: Espainiarekin lesakarra, Frantziarekin nire etxetik 20
kilometrora bizi dena eta AEBrekin amaiurtarra».

Abuztuaren 5ean, Berako Bestetan, Altzate-
ko plazatik txio hau bota nuen: “Petti eta
Etxe ko uzta Berako bestetan. Programak

ederki zaintzen du etxeko uzta! Ez ezagunenak, ez
loratuenak, baina besta eredu ona dugu!”. Egia da.
Gure herrira jendea ez da trumillka etortzen besta
egitera. Beharrik ere ez! Herritarrentzat pentsatu-
ak dira, eta herritarrak paratzen dira bestaren erdi -
gunean. Pettiren emanaldia, lekuko. Kalitate gorene -
ko kontzertua, plaza betea, bortz musikari beratar
taula gainean. Hilabete pasa geroxeago, Etxalar-
ko plaza, bi egunez, jendez lepo. Euskal Herri oso-
tik etorria, herri oso baten auzolana ikustera, Kar-
men Etxalarkoa. Aktore amateurrak, profesionalen
mimoarekin egina. Eta urri hondarrean, Berako
abes batzak, bandak eta Gure Txokoako dantzari -
ek ikuskizun ederra Berako Herriko Etxeko plazan.
Hiru adibide bertzerik ez dira, gure eskualdean,
azken boladan ikusiak. Badira gisa bereko hamarna -
ka gehiago ere. Balio diezagula gogoetarako. Kan-
pokoak itsutzen baikaitu, sarri. Herritarrek kultura
egitea kultur politiken oinarria izan behar dute. Badi -
tugu eredu onak. Sakondu dezagun bide horretan.

Eredu ona

Nire txanda
Jon ABRIL

Maite SANCHEZ
Emakume nekazariari saria

Betizu arrazako behiak
hazten dituen Domiña
azienda-ustiategiko na-
gusiak jaso du Espainia -
ko Nekazaritza Ministe-
rioaren Landa Berri kun -
tzaren Bikaintasun Saria
Madrilen.

Alex MUGIKA
Nafarroako kaxuelarik onena

2013 eta 2014 urteetan
bezala, aurten ere Iruñeko
La Cocina de Álex Mugi -
ca jatetxeko sukaldariak
Urrezko Kategoria lortu
du Iruñeko Kaxuela eta
Ar doaren XVI. Astean,
Bildots Albondigekin.

Rosa ERRANDONEA
Lurraren Egunak omenadua

Gure Txokoa elkartea-
ren eta Berako Udala-
ren omenaldia jaso du
Lu rraren Egunean ar-
gazkilariak. 1995ean ha-
sita, herriko 4.000 argaz -
ki baino gehiago plaza-
ratu ditu.

Beharbada ez du Omega 3rik izanen, edo LCa -
sseirik. Ez daki bifidus-ik baduen. Hidrogeno
hormaturik ez zaiola gelditzen erran dit eta

ezin izanen duela behar bezala dekonstruitu. Sople -
tea rekin azken ukitua emateko ere ez omen du ga -
sa rik, ezta olioa 65,5 gradutara dagoela neurtzeko
termometrorik ere. Baina, ezin al dut betiko jatetxe
honetan betiko arraultze prexitua magrarekin jan?

Arraultzeak magrarekin

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak 
diruz lagundua

2017ko harpidetza sariak

Baztan, Urdazubi eta Malerreka 36€

Leitza 22€

Hego Euskal Herria 42€

Ipar Euskal Herria , Europa 75€

Amerika eta Australia 130€

Argitaratzailea Ttipi-Ttapa Fundazioa • Egoitza Koskontako bidea, 07-1 • 31770 LESAKA

Tel. (+34) 948 635458 • Faxa (+34) 948 635457 • whatsapp:  744 484361 • info@ttipi.eus
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Kolaborazioak

Trikuak baditu hiru izen ofizial gutxienez, eta, Manex-
en baserrian horrelaxe deitzen zioten, baina Euskal
He rriko beste lurralde batzuetan kirikino eta saga -

rroia ere esaten diote. Antza denez, trikuak gauzaleak di-
ra, eta iluntzen duenean ateratzen omen dira janari bila.
Besteak beste, honako animaliatxo hauek ditu bere me-
nu barruan: barraskiloak, bareak, intsektuak, harrak, txo-
riak, sugeak… Norbaitek ukituz gero, berehala kiribildu
egiten dira kirikinoak, beren burua babesteko; pilota bat
bezala jartzen dira, inork kalterik egin ez diezaien. Trikuak
oso animalia bitxiak dira, azpiko aldean hankak eta atza-
parrak ezkutatuta dauzkate ile gogor eta latz samar batzu -
ekin, isatsa eta belarri txikiak ere gorderik, eta era berean
zango motzak. Mutur zorrotza daukate. Baina, gorputza-
ren gaina eta alboak arantzaz inguraturik dute, morkots
baten moduan, beren burua ezkutatzeko. 
Udaberriko goiz batean, Manex baserri inguruko errekatxo -
aren ondoan zebilen zer suma, eta, halako batean, zer iku-
siko eta trikukume bat topatu zuen, bere martxan lasai-la-
sai zihoana, antza denez, berandu samar, eguna aspal-
ditxoan argituta baitzegoen. Lasai-lasai, noski, mutikoa
agertu zen arte; baserritar txikia sumatu bezain azkar, bil-
du-bildu eginda jarri baitzen, zer gerta ere. Manexek egun-
doko jakin-mina zeukan ezagutzeko nolakoak ziren triku-
ak azpitik eta barrutik; ezin zuen irudikatu, trikuak beti ki-
ribildu egiten baitzitzaizkion, pixka bat hurbilduz gero. 
Hala, bada, goiz hartan, kume hura ustekabean topatuta-
koan, Manexi begitandu zitzaion aukera polita izan zite-
keela, saiatzeko ikusten ea nolakoa zen triku txiki hura
azpiko aldean. Makilatxo bat hartuta, animaliatxo gaixoa
zanpatzen eta behartzen aritu zen, hankak ikusteko. Tri-
paz gora jarri eta hankatxoak aterarazten saiatzen zen,
bai na pixka bat ikusi orduko, trikua berriz ere pilota bat
bezala jarri eta mutikoak ezin izan zion barrualdea ikusi. 
Oharturik modu hartan ezin zuela lortu nahi zuena, han-
kekin eta makilatxoarekin erreka bazterreraino eraman zu-
en triku bolatxoa, arrastaka, eta geroxeago uretan sartu.
Makilarekin beherantz zanpatzen zuen, itolarri hartan han-
kak eta burua ager zitzan. Pixka bat agertzen zituenean,
Manex ahalegintzen zen azpiko aldea ikusten, baina bira-
tu bezain azkar, berriz ere berehala ezkutatzen zituen han-
kak, isatsa eta burua, eta Manex, orduan, lehen baino irri -
ka handiagoarekin gelditzen ze. 
Mutikoari ez zitzaion bururatu trikua tripaz gora jartzea,
makilarekin murgiltzerakoan, horrela, zabaltzen zenean,
nahi zuena errazago ikus zezan. Lehen aldian bezala sa-
iatu zen behin eta berriz, bihozgabe jokatuz, gero eta su-
minduago, bere helburua lortzearren. Baina, inola ere ez
zuen erdiesten nahi zuen jomuga, eta eskuratzen zuen
gauza bakarra zera zen, triku txikia gero eta gehiago itoa-
raztea, halako moduan, non Manexek beldur sentitu ba-
itzuen kume hura hantxe bertan hil eginen ote zitzaion. 
Gauzak horrela, baserritar txikia, izututa, ohartu zenean
zer egiten ari zen animaliarekin, triku gaztetxoa uretik ate-
ra eta aske uztea erabaki zuen berandu baino lehen, eta,
jarraian damu sakona sumatu zuen kontzientzian; oso gaiz-
ki sentitu zen, eta zin egin zion bere buruari, sekula san-
tan ez zuela halako ankerkeriarik errepikatuko. 

Manex eta trikua

Xanti BEGIRISTAIN MADOTZ

Azaroaren 15a Alkoholik gabeko Munduko Egu-
na denez, Elizondoko Osasun-Etxeak egun
horretako ospakizunekin bat egin nahi izan du.

Alkoholaren kontsumoa osasun publikoko arazoa da,
baina hala ere, gizartean ez dago kontzien tziarik era-
giten dituen kalterik isilenak edo gutien ikusten dire-
nak saihesteko, osasunean sortzen ahal ditue nak ka-
su. Alkoholaren kontsumoa 200 gaixotasun baino
gehiagorekin lotua dago, eta gaixotasunaren gara-
penean edo emaitzetan eragin kaltegarria izan de-
zake. 
Alkohola hartzen duten aunitzek akaso osasunaren -
tzat kaltegarria ez den neurrian eta moduan edaten
dute; baina maiz edateak edo noizean behin kontsu -
mo altua izateak, osa -
su nean arriskuak
area gotu egiten ditu.
Alkohola ren kontsu-
moa mu rriz  teak edo
saihesteak osasuna-
ri mese de egiten dio
eta berehala nabari -
tzen da hobekun tza.
Tokiko komunitatea-
ren eremuan, lehen
mailako arreta balia-
bide garrantzitsua da
alkoholaren kontsu-
moak sortzen ahal di-
tuen kalteak saihes-
tu edo murrizteko.
Hala ere, guti dira be-
ren alkoholaren kon -
tsumoaren inguruan
medikuntzako edo erizaintzako profesionalekin hitz
egiten dutenak. 
Osasunarentzat arriskutsuak diren kontsumoak de-
tektatu eta gehiegi edaten dutenei aholku labur bat
ematea onuragarria dela sinetsita, Nafarroako Osa-
sun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak eta
osasun saileko Lehen Mailako Arretako zuzendari -
tzak martxan paratu duten programa pilotu batean
parte hartzen ari da Elizondoko Osasun-Etxea. Kon -
tsumo arriskutsuak hobeki detektatu eta kontsumoa
murriztu edo saihesteak osasunarentzat dituen onu-
ren inguruan aholkuak ematea da helburua. 
Osasun-Etxeko profesional guztiek formazio espe-
zifikoa jaso dute eta hemendik guttira, osasun-etxe -
ko erabileentzako jarduera gehiago garatuko dira.
Aldizkari honetan eskuorri bat ere sartu da, eta hor,
Osasunaren Mundu Erakundearen arabera, alkoho-
laren kontsumoaren mugen inguruko informazioa
ageri da, Ohi dena edatea gehiegi izan daiteke ize-
neko kanpainaren barne dagoena, hain zuzen. Osa-
sun arloko profesionalekin alkoholaren inguruan so-
lastatzera animatu nahi zaituztegu. 

Alkoholik gabeko 
Munduko Eguna
Elizondoko Osasun-Etxea

«Alkoholaren
kontsumoa 200
gaixotasun baino
gehiagorekin lotua
dago»

«Kontsumo
arriskutsuak hobeki
detektatu eta
kontsumoa murriztu
edo saihesteak
osasunarentzat dituen
onuren inguruan
aholkuak eman nahi
ditugu»



Zorion bila
Esteban IRUSTA (Oñati)

Homosexualitatea,
heterosexualitatea,bise -
xualitatea,transexuali-
tatea. Sexualitateak ze-
resan asko eman du his-
torian zehar. Erlijioak
eragin handia izan zu-
en bere sasoian. Gaur
egun, beste indar ba -
tzuek, Elizak defenda -
tzen dituen ideien kon-
trakoak defendatzen di-
tuzte. Sexu askearen al-
de  lan egiten ahalegint-
zen dira. Denak zorion-
tasunaren bila. Askok
sexuan jartzen dute zo-
riontasuna. Beste bat-
zuek droga desberdine-
tan jartzen dute zorio-
naren itxaropena. Beti-
danik, gizakia, zorion-
tasunaren bi la  ib i l i
da.Teoria asko daude
gai honen in gu ruan. (…) 
Askotan, eta norma-

la da, lorpen batzuetan,
helburu batzutan jar tzen
dugu gure zoriona. Eta
lortu ondoren, behar ba-
da, hobeto sentituko ga-
ra, baina horrek baka -
rrik, azken batean ez di-
gu zoriona emango. Lor-
pen bakar batek, nahi
besteko garrantzia izan
arren berez, ez digu ase-
ko gure gose eta bizitza -
ko ega rria. Gaur egun,
kon tsumismoan jartzen
dute zorionaren oinarria .
Ez dira falta alderan -
tzizko bizitza ja rraitu du-
tenak. Hau da, material -

tasunari uko egin diote -
nak eta ahal duten kon -
tsumo txikiarekin bizi di-
renak. Erlijio talde asko -
ren sortzaileen helbu-
rua hori izan zen. Bide
bat edo bes tea hartu,
denek zuten helburu
berdina: Zoriontasuna
lortzea. (…)
Bide desberdina bai-

na helburu berdinare-
kin. Denok nahi dugu
zorion tsu izan. Garai
hauetan, zoriona beste
bide oso desberdinetan
aurkitzeko asmotan da-
go jarria. Bide horien ar-
tean, sexuak eta dro-
gak, era desberdinetan,
parte handia dute gaur
egun. Sexu munduan,
homosexualitateak eta
transe xualitateak pro-
tagonismo handia har -
tzen ari dira. Homose -
xualitatea ez da hain
berria. Historian zehar
gehiago edo gutxiago
ezaguna izan da, eta be-
ti hitz egin da berari bu-
ruz. Transexualitatea
berriz, askorentzat na-
hiko be rria da, eta be-
re izatea hau da: gizo-
nezko gorputza eduki
eta emakumea sentitu,
edo emakumezko gor-
putza eduki eta bere bu-
rua gizona legez senti-
tu. Ez daude ados be-
re gorputzaren sexua-
rekin. Zoriona aurkitu
nahian, beste askok
droga mundura jotzen
dute. Zorionaren ordez,
zorigaitza aurki tzen du-

te. Gehiago edo gutxia-
go bere bizitzari kalte
handia egiten diote, eta
askotan bere inguru-
koei. Hor dabil tza gazte
talde asko bere txokoe-
tan orduak pasatzen gu-
rasoen kontrolik gabe. 
Gaur egun, inoiz bai-

no aukera gehiago da-
go ordu libretan denbo-
ra pasatzeko. Herri ge-
hienetan kiroldegiak eta
liburutegiak daude, eta
inon ez da falta pilota-
leku bat. Sasoi batean
pilotalekuak ume eta
haurrez beterik egoten
ziren. Gaur egun, hu tsik

edo erdi hutsik ikusten
dira. Horrez gain,nahi
besteko pasealekuak
eta mendi bazter eder
baino ederragoak ditu-
gu. Lurralde pribilejiatu
batean bizi gara. Hone-
lako aukerarik ez dute
beste lurralde askotan.
Gure etxeetako baldin -
tzak ere askoz hobeak
dira, orain urte ba -
tzuetako baldintzekin al-
deratuz. Beharrezkoak
dira gazte-txokoak? Ez
daude beste toki ego-
kiagoak beraien osasun
fisiko eta mentalentzat?
Garbi dago, egon ba-

daudela, inoiz baino
ugariago. Baina zorion
bila horrek, bide berri-
ak ezagutzera erama-
ten ditu gazteak,eta as-
kotan zorigaitza bes -
terik ez dute aurkitzen.
Zorionez ez dira gehie-
nak,baina nahi genuke-
en baino gehiago dira
bere bizitza eta ondo-
an duten familikoak ara-
zo larrietara eramaten
dituztenak. Zorion osoa,
betea ez da existitzen,
baina askotan aukera -
tzen diren bide batzu-
ek kontrako norabide-
ra eramaten dituzte.
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Irakurleak mintzo

IRAKURLEAK MINTZO Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze aldera, ez da komeni
1.900 karaktere edo 24 lerro baino gehiagoko gutunak bidaltzea. TTIPI-TTAPAk eskubidea du gu-
tuna laburtzeko. Gutunarekin batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-deiturak, he-
rria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

m e-Posta: info@ttipi.eus
e Posta: Koskontako bidea, 07-1, 31770 LESAKA

d  Tel.:  948 63 54 58 o Faxa: 948 63 54 57

1
Lore bat zahartzen omen da
gizaki baten antzera
bizitza baten zikloak
aurkitzen du bukaera
lehen egunetik gure
azken pausoen artera
ta guztia aldatzen da
denak iritsiz batera
bi eskuak pixkanaka
zimurtzen diren unera
urteak begi zulotan
pilatzen diren tartera
ipuinetan murgilduaz
memoria egitera
zahartuaz itzultzen da
berriz ume izatera.

2
Guztion elkarlan baten
irudia dut gogoan
bi adinak elkartuaz
mila histori ahoan
gazteok nagusiei
gure egunerokoan
zenbat kontakizun eta
zenbat eguzki lainoan
familiko gazteenak
dituztenean alboan
aspaldiko gertaerak
berri bihurtuz gaurkoan
hainbertze besarkada ta
hainbertze egun altzoan
Bizitza ederra bait da
Aiton-amonen ondoan.

Aiton-amonak

Bota bertsoa
Iratxe MUXIKA CARRION (Lesaka) 

Doinua: Norbere mundu intimo

Baztan-Bidasoko 30. Bertsopaper lehiaketan

lehen saria (11-14 urte)
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Prentsatik bildutakoak

«Umetatik izan dudan
profesionala izateko
ametsa errealitate
bihurtu da, entrena-
tzera ateratzeko eta
nire burua zaintzeko
arrazoia hori zen.
Taldeari eta babesleei
gugan izan duten
konfidantza bueltatze-
ko gogo haundiak
ditut. Leitzan ez da
erraza txirrindulari iza-
tea, ez baitago klubik,
baina Mikel Nieve hor
dugu, erreferente
moduan».

Ibai AZURMENDI
Leitzako txirrindularia
D.NAVARRA 2017.10.20

«Nafarroako bertze
leku batzuekin aldera-
tuta euskararen egoe-
ra ona da Lesakan.
Baina ikastola sortu
zenean, euskara gal-
tzen ari zen gazteen
artean. Gaur egun 50
bat urte dituztenen
belaunaldiak sufritu
zuen hori, eta orain,
ez daki euskaraz edo
ez du erraztasunez
solasten. Baina gazte
gehienen hizkuntza
euskara da gaur gaur-
koz».

Amaia LASHERAS
Tantirumairu Ikastola
D.NOTICIAS 2017.10.14

NNoorr ddaa IIrraattii MMiinnddeeggiiaa??
Aurtitzen bizi den neska alaia eta
arrunta.

TTrriikkiittiillaarrii,, ppaannddeerroojjoollee eettaa ddaann --
ttzzaarrii...... nnoonnddiikk zzaalleettaassuunnaakk??
Aunitz gustatzen zait musika, bai
jotzea, eta baita dantzatzea ere.
Familia kontua da... Gure etxe-
an beti izandu da musika gus-
tuko!

BBeesstteettaann ttrriikkiittiixxaa eesskkuuaann eeddoo bbee--
llaarrrriiaann??
Seguru aski belarrian gehiago,
baina bi gauzak egiten saiatuko
naiz.

AAuurrttiittzzkkoo bbeesstteenn bbeerreezziittaassuunnaa??
Herritarrak elkartzeko egunak di-
ra. Gainera, azaroan besta ba-
ka-rrak direnez, gogo gehiagoz
har-tzen ditugu.

ZZeeiinn eekkiittaallddii dduuzzuu gguussttuukkooeenn??
Ortziraleko herri bazkaria. He  -
rritar dexente biltzen gara eta
bertsolari eta musikariekin sor -
tzen den giroa hagitz polita iza-
ten da. 

EEgguunneezz eeddoo ggaauueezz nnaahhiiaaggoo??
Biak gustoko ditut, baina
egunekoa berexiagoa iza-
ten da. Halere, egune-
koa gauekoarekin aki -
tzen dugu!

NNoollaa aannttoollaattzzeenn ddiittuuzzuuee
bbeess ttaakk?? 
Irailean bildu eta erabakiak har -

tzen ditugu. Behin erabakita ar-
durak banatu eta bete... Bertze
sekreturik ez dugu! 

AAsstteebbuurruukkoo ppllaanniikk hhoobbeerreennaa??
Konpainia ona izanez gero edo-
zein plan ona da. Mendira joa-
tea aunitz gustatzen zait...

IInngguurruukkoo xxookkoorriikk ppoolliitteennaa??
Aunitz daude... Bat erratekotan
Mendaurreko ermita erranen nu-
ke. Bertako parajea eta lasaita-
suna izugarriak dira!

ZZeerrkk eeggiitteenn zzaaiittuu zzoorriioonnttssuu??
Familiakoak eta ingurukoak on-
gi ikustearekin aski dut.

AAmmeettss bbaatt??
Orain artean izan naizen be-

zala, zoriontsu izaten
segitzea!

11 galdera labur

� Irati MINDEGIA� Aurtitzko gaztea
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Epaimahaiak
Elizondoko
Bego
Arizmendi
saritu du eta
erabiltzaileek
Leitzako Amaia
Iparragirre;
bozka eman
dutenen artean
eginiko
zozketan
Marijo
Garmendia
elizondarra
izan da saritua

TTIPI-TTAPA
Erran.eus internete-

ko atariak hirugarren al-
diz antolatutako udako
argazki lehiaketako sa-
riak banatu zituzten u -
rriaren 19an Donama-

riako Bentan. Aurten 85
argazki aurkeztu dira
lehiaketara.
Argazki horien arte-

an, Elizondoko Bego
Arizmendiren ‘Auzara
begira’ Lekarozen ate-
ratako argazkiak iraba-
zi du epamaihaiaren sa-
ria. Hala, Mutrikuko Hai-
tzalde landetxean bi la-
gunendako bi gau eta
bi gosari eskaintzen du-
en egonaldia irabazi du.
Ttipi-Ttapa Fundazioko
Joxema I r igo ienek
eman dio saria.
Erabiltzaileek ere izan

dute hitza eta kasu ho-
netan, Leitzako Amaia
Iparragirrek Leitzan ate-
ratako ‘Polenaren bila’
argazkiak jaso du boto
gehien. Horrenbertzez,
Lesakako Nafarroa Oi-
nezeko Bikin bat inma-
terial-lotea izan du sa-
ritzat. Nafarroa Oineze-
ko material batzordeko
Marijo Arburua eta Ruth
Vazquezek eta Xo rro xin

Irratiko Julen Zelaietak
eman diote saria.
Bozka emanez par-

te hartu duten 71 erabil -
tzaileen artean Dona-
mariako Bentan bi lagu -
nendako otordua zozke-
tatu da eta hori Marijo
Garmendia elizondarra-
ri egokitu zaio. Dona-
mariako Bentako Lorea
Luzuriagak eman dio sa-
ria.

KULTURA

UDAKO ARGAZKI LEHIAKETA � ERRAN.EUS ATARIAK

Udako argazki
lehiaketako
sariak banatu
dituzte

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Argazki lehiaketako saridunak, sari-emaileak eta antolatzaileak, Donamariako Bentan.

ARGAZKIA: BEGO ARIZMENDI
‘Auzara begira’, Bego Arizmendi elizondarraren argazkiak
irabazi du epaimahaiaren saria.

ARGAZKIA: AMAIA IPARRAGIRRE
‘Polenaren bila’, Amaia Iparragirre leitzarraren irudia izan
da erran.eus atariko erabiltzaileen gustukoena.
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BERA

Gabriel Fauré-
ren Requiem
kantatuko du

TTIPI-TTAPA
Isidoro Fagoaga, ba-

da tenorea! goiburupe-
an Agramonteko teno-
re eta idazlearen ome-
nez urte osoan antola-
tu diren ekitaldiak bo-
robiltzeko goi-mailako
kontzertua antolatu du-
te. Errenteriako Andra
Mari Abesba tza  famatu-
ak emanaldia eskainiko
du azaroaren 11n, la-
runbatean 20:00etan
San Esteban elizan.
Gabriel Fauréren Re-
quiem-a abestuko du-
te. Sarrerak salgai dau-
de (aitzinetik 8 euro,
egun berean, 10 euro):
Agara, Irene, Igone eta
Zelaieta estankoan.

XIX. Kafe-Antzerki
Zikloa abiatzear
Euskara Ba tzordeak,

Kultur Batzordearen eta
Bortzirietako Euskara
Mankomunitatearen la-
guntzaz antolatutako
Kafe-Antzerki Zikloaren

hemeretzigarren edizioa
azaroaren 3an, ortzira-
le arratseko 10etan
abiatuko da Kataku
ostatuan, Gilkitxaro tal-
dearen Morbus Operan-
di ikuskizunarekin.
Azaroaren 10ean,

ortzirale arratseko 10 -
etan Auzoa ostatuan Ni
ala zu antzezlana aur-
keztuko dute Joseba
Usabiaga eta Iñaki San-
tos antzezleek eta aza-
roaren 17an, ortzirale
arratseko 10etan, Es-
puela nahi? antzezlana
taularatuko dute Bidax-
ka ostatuan Jon Martin,
Xamoa, Andoin Iturbi-
de eta Eñaut Gantxegik.

Asier Gogortzaren
‘Muga’ erakusketa
Asier Gogortzaren

Muga argazki erakus-
keta zabalik dago aza-
roaren 12ra bitarte, la-
runbat eta igandetan
16:00etatik 19:00etara
Kultur Etxean. Aldi be-
rean, Azkainen ere era-
kusgai ditu serie hone-
tako bertze zenbait lan. 
2014an lan hau egi-

ten hasi zenean, baldin -
tza bat jarri zion bere bu-

ruari: irudia egiteko mo-
mentuan argazki maki-
nak muga marraren gai-
nean egon behar zuen. 

KULTURA � AZAROAREN 11N SAN ESTEBAN ELIZAN

Andra Mari
Abesbatzaren
emanaldiak
borobilduko du
Fagoagaren urtea UTZITAKO ARGAZKIA

Euriari aurre eginez, XXXI. Lurraren Eguna arrakastatsua
Tarteka bota zuen euriari aurre eginez jendetza bildu zen urriaren 22an, Gure
Txokoak 31. aldiz antolatutako Lurraren Egunean. Gazta lehiaketan hamahiru ale
aurkeztu ziren eta horien artean, Lesakako Arteneko Jaxinto Otxotekok eraman
zuen 220 euroko lehen saria eta Bimitxeneko  Eider Pikabeak bigarrena, 100 eu-
rokoa. Biak ere lehen aldia dute ohorezko postu horietan. Azken urteetan ohiko
garailea izan den Garmendiko bordako Sokorro Almandozek epaimahaiaren ai-
pamena jaso zuen. Sagardo lehiaketara, berriz, 14 botil sagardo aurkeztu ziren
eta horien artean, Leku-Ederreko Guillermo Perugorriak aurkeztutakoak eskura-
tu zuen 200 euroko lehen saria. Maleteneko Alejandro Altzugurenek 75 euroko
bigarren saria eraman zuen. Bezperan, 1995etik 4.000 argazki baino gehiago
plazaratu dituen Rosa Errandoneari omenaldia eskaini zioten Gure Txokoak eta
Udalak. Hamekagarren barazkiopil lehiaketa ere egin zen larunbatean. Hameka
kua drilen artean, Irene Matxiarena, Itsaso Berroeta eta Mari Karmen Urtxegik
osatutako taldeak lortu zuten lehen saria, 100 euro eta kaja bat ardo. Bigarren
saria, kaja bat ardo, Zinaurriak I taldeak eskuratu zuen. 

UTZITAKO ARGAZKIA

Soinu, kanta eta dantza emanaldi berezia Herriko Etxeko plazan
Soinu, kanta eta dantza emanaldi berezia eskaini zuten urriaren 20an Herriko
Etxeko Plazan. Gure Txokoa dantza taldeak, Berako Musika Bandak eta Bera-
ko Abesbatzak eskaini zuten saioa eta beraiek antolatu zuten, Berako
Kultur Batzordearen, Berako Udalaren, Xuga Ostatuak eta Taberna eda-
rien laguntzarekin.

Ba al zenekien
Izarra tanatorioak prest duela Beran bere zer-
bitzua eskaintzeko lekua?

?
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Euskal Herri
kanpotik
Lesakara etorri
eta seme-
alabak
ikastolan
matrikulatzea
erabaki zuten
hamabi familia
omendu
zituzten

Aitor AROTZENA
Euskararekin eta

ikastolekinbikin bategi-
teko Tantirumairu Ikas-
tolak egindako deiari mi-
laka eta milaka euskal -
tzalek erantzun zioten
urriaren 15ean.
Ikastola atarian egin-

dako irekiera ekitaldia
eta Harriondoan egin-
dako omenaldiak aski
hunkigarriak izan ziren.
Lehenbizikoan, Uxue
Barkos Nafarroako Go-
bernuko presidenteare-
kin batera, politika, udal
eta kultur ordezkaritza
zabala izan zen. Nafa -
rroa Oinezeko kantaren,
bideo-kliparen eta urte
osoan gauzatu den jar-
duera egitarauaren zu-
tabe izan den tobera
protagonista bilakatu
zen, Arritxu eta Iratxe
Muxikaren eskutik. Era
berean, Mari Karmen
Ubiria eta Arantxa Erran -
donea ikastolako ikas-
leen ama eta amatxiek

intxaurrondo bat landa-
tu zuten, aurtengo Na-
farroa Oinezen logoari
bi hosto utzi dizkion eta
ikastolaren 43 urteko
historiaren lekuko izan
denaren ondoan. Pla-
zara Dantzara kantaren
doinupean, antzerkitto
bat egin zuten ikastola-
ko 5. eta 6. mailako ikas-
leek eta horietako bi
neskatok intxaurrondoa
busti zuten, etorkizune-
an ere itzala eman de-
zan.
Euskal Herri kanpo-

tik Lesakara etorri eta
beraien seme-alabak
ikastolara eramatea era-
baki zuten 12 familia
omendu zituen Tantitu-
mairuk. Belinda Linares
Vaquero ikasle ohiak
hunkiturik solastu zuen
familia horien guzien ize-
nean. Eskerrak eman
nahi izan zizkien gura-
soei «ikastolan matriku-
latzeko apustu hori egi-
teagatik, eta euskaldun
izateko aukera ematea-
gatik». Nafarroako Ikas-
tolen Elkarteak IKA eus-
kaltegi sarea omendu
zuen. Txikiak Handima -
ni festua ere sinatu zu-
ten Kataluniako Aran
bailaratik etorri ziren ki-
deek. Ekitaldia buka tze -
ko, 2018ko Nafarroa Oi-
nezen lekukoa hartu zu-
ten Altsasuko Iñigo Ari -
tza ikastolako kideek.
Urriaren 21ean, lekuko
hori lasterka mendiz
mendi eraman zuten Le-
sakatik Altsasura.

Haurrentzako
ikuskizuna
igandean 
Nafarroako Antzoki

Sareko zazpi kidek par-

te hartuko duten Bira-
bira programaren bai-
tan, azaroaren 5ean,
igande arra tsaldeko
5etan, Harriondoa Kul-
tur Etxean, Gorakada

taldeak Titirikontu-kon-
tari ikuskizuna eskaini-
ko du, 3 eta 7 urte ar-
teko haurrei zuzendua.
Sarrera 3 euro kobratu-
ko da egun berean. 

LESAKA

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 15EAN

Milaka lagun
bildu ditu
Nafarroa
Oinezek

ARGAZKIA: A. AROTZENA

Omenaldiak San Fermin Elkartearen Egunean
San Fermin jubilatu Elkartearen Eguna ospatu zuten urriaren 20an. Aurten ere,
Diamantezko eta Urrezko Ezteiak ospatzen dituzten bikoteei eta 85 urte bete -
tzen dituzten bazkideei omenaldia eskaini zitzaien. Meza ondotik, Iker Taintak
Aurreskua dantzatu zien omenduei plazan eta gero bazkaria izan zuten frontoi -
an. DDiiaammaanntteezzkkoo EEzztteeiiaakk:: Juan Imaz Etxezarreta eta Maria Teresa Irazoki La -
rralde. UUrrrreezzkkoo EEzztteeiiaakk:: Agustin Apeztegia Tapia eta Nicolasa Otxoteko Al-
mandoz, Martin Zozaia Abanz eta Maria Antonia Apeztegia Tapia, Manuel Maia
Garces eta Maria Isabel Tainta Pikabea eta Jose Ignacio Aranburu Alustiza eta
Alicia Gortari Aldabe. 8855 uurrtteekkooaakk:: Melchora Etxebeste Zozaia, Pedro Larral-
de Gaztelumendi, Isabel Maritxalar Iturria, Natividad Mayo Etxeberria, Carme-
lo Orube Iparagirre, Mercedes Retegi Petrikorena, Nelida Sanjurjo Lizardi, Je-
sus Susperregi Oronoz, Carmen Iantzi Irigoien, Isabel Zabala Maritxalar eta
Bautista Huizi Madariaga.

ARGAZKIAK: NAFARROA OINEZ
Goitiko argazkin, Harriondoan omenaldia jaso zuten familiak. Beheitian, Tantirumairuko
ama eta amatxiak intxaurrondoa landatzen eta guneetako batean izan zen giroa.
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ETXALAR

Herritarrak
gogotsu aritu
dira lanean
hirugarren
emanaldirako

Irune ELIZAGOIEN
Berriz ere entsaio eta

prestaketetan aritu dira
herritarrak Karmen Etxa -
larkoa pastoralaren hi-
rugarren emanaldi bat
eskaintzeko, Elizondon
azaroaren 5ean. Xorro -
xin irratiak antolatuta,
Baztan pilotalekuan iza-
nen  da  i gandean
15:30ean. Sarrerak  da-
goeneko salgai daude,
Baz tan, Malerreka, Bor -
tziriak, Xareta, Baiona
eta Iruñean (15 euro).
Etxa larren Herriko Osta-
tuan, Herriko Okindegi-
an eta Elutsan ere eros
daitezke. 

Konposta prest
Bortzirietako Hiri

Hon dakinen Mankomu-
nitateak jakitera eman
duenez, araztegiaren
ondoan belar eta bara -
tzeko hondakinekin egin
den konposta prest da-

go eta nahi duenak hur-
bildu eta behar duena
hartzeko aukera du.

Usategiak
Iazko denboraldiare-

kin konparatuz, aurten-
goa motelago hasi du-
te usazaleek. Denboral-
di hasieran lainoa, on-
doren haizegoa izan du-
te eta, horren eraginez,
ez da uso aunitzik pa-
satu. Urriaren 23a izan

zen denboraldia hasi ze-
netik egunik onena, 12
dozena harrapatu baitzi -
tuzten. Egun hori bitar-
te, 32 dozena dira sa-
reetan harrapatutako-
ak. Oraindik, hala ere,
azaroaren 20ra arte lu-
zatuko da denboraldia
eta usoak berandu pa-

satzen ari direla kontu-
tan hartuz, usazaleek
itxaropena dute harra-
paketa kopurua dezen-
te igoko dela. Bisitariei
dagokienez, ordea, inoiz
baino gehiago dira usa-
tegietako tradizio zahar
hori ezagutzera hurbil -
tzen direnak. 

KULTURA � AZAROAREN 5EAN BAZTAN PILOTALEKUAN

Karmen Etxalarkoa pastorala
Elizondon eskainiko dute

ARGAZKIA: LAURA ELIZAGOIEN
Aurtengo uso-sasoia motelago hasi dute usazaleek.

Ba al zenekien
Izarra tanatorioak prest duela Etxalarren bere
zerbitzua eskaintzeko lekua?

?

� FLASH
Lizarrara bidaia
Larraburua elkarteak
ateraldia antolatu du
azaroaren 11n Lizarra-
ra. Ateraldiaren prezioa
48 eukoa da eta 30 la-
gunera iritsi behar da
gauzatu ahal izateko.
Izena emateko azaroa-
ren 3a baino lehen dei-
tu behar da 948635166
/ 664387343 telefono-
ra. 08:30ean aterako
da autobusa Landabu-
ruko parkinetik eta ilu-
nabarrerako itzuliko da.
10:30tan Abarzuzan
hamaiketakoa izanen
dute, ondotik Irantzu-
ko Monasteriora eta Li-
zarrara bisita gidatua
eta, azkenik, bazkaria
Larrionen. 

Altzarien zahar-
berritze ikastaroa
Larraburuak antolatuta
altzarien zaharberri tze
ikastaroa izanen da aza-
roaren 18an hasita, 8
egunez (3 orduko saio-
ak). Ikastaro honen hel -
burua etxean egiteko
teknikak erabiltzen ikas-
tea da: altzarien egoe-
ra identifikatzea, xilofa-
goen eraso maila iden-
tifikatzen ikastea, segi-
tu beharreko tratamen-
du eta aplikazioa egi-
ten ikastea eta desa-
gerketa eta gainazala-
ren prestaketa lan tzea.
Hainbat zaharberritze
teknika landuko dira.
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Hamar eurotan
paratu dituzte
saltzeko

Nerea ALTZURI
Heldu den urterako

egutegiak prest ditu Gu-
raso Elkarteak. Hutsik
egin gabe atera ditu,  es -
ko la ko ikasle eta irakas-
leez gain, aurten jange-
lako langileak ere ageri
dira. Hamar eurotan pa-
ratu dituzte salgai eta
norbaitek  eskuratu nahi-
ko balu, aski du Guraso
Elkarteko norbaiti errate -
a edo, arantzakoguraso-
elkartea@gmail.comhel-
bidera eskaera bidaltzea.  

HITZALDIA
Guraso Elkarteak hi -

tzaldia antolatu du aza-
roaren 16rako. Anai-arre -
ben arteko norgehiago-
ka eta konplizitatea iza-
nen dute hizpide eta gaz -

telaniaz izanen da. Esko-
lan eginen dute, 16:30etik
18:00etara eta dohainik
izanen da. Joan nahi due-
nak azaroaren 13a baino
lehen apuntatu beharko
du, arantzakogurasoelkar
tea@gmail.comera ida -
tzita edo juntako norbaiti 
abisatuta.

Antzerkiak
Oraindik Eguberrieta-

rako aste batzuk geldi -
tzen  baldin badira ere,
ha siak dira eskolako lagu -
nak antzerkiak pres ta -
tzen. Aurten Estitxu Men-
taberri ari da obrak pres -
ta tzen eta Lehen Hezkun -
tza  ko ikasle guztiak bere -
kin ari dira. Bi emanaldi 
eginen dituzte: aben  dua -
ren 15ean, 14:30  ean, gu -
raso  eta herritarrentzat,
eta abenduaren 20an
Igan tzi  eta Etxalarko es-
kolako ikas leen tza t. 
Tradizio haundia du

antzerkiak eskolan. As-
paldiko urteetatik egiten
dira eta ho rrela segitzeko 
gogoz daude orain ere. 

Oibarko abesbatza
Fernando Otanok zu-

zendutako Oibarko Ari -
tza abesba tzak kon -
tzertua eskainiko du aza-
roaren 25ean eskolan. Xe-
hetasunak hu -
rrengo alean
izanen dituzue.

GIZARTEA � GURASO ELKARTEA

Eskolako ikasle,
irakasle eta
langileak ageri
diren egutegiak
egin dituzte

ARGAZKIAK: ARANTZAKO ESKOLA

Eskolako ikasleak ingeleseko kanpaldian
Inglesean murgilduz, 3. zikloko ikasleek English Week-en parte hartu zuten urria -
ren  2tik 6ra Lekarozen  eta hagitz gustura egon omen ziren. Goizez klaseak izandu 
zituzten, eta arratsaldez hainbat ekintza: igerilekua, inguruko herrietara ateraldi-
ak... Hizkuntza ikasteaz gain, lagun aunitz egin zituzten. Iruñeko bi ikastetxe eta
Castejongo bertze batekin batera izan ziren egonaldian. 

Ba al zenekien
Izarra tanatorioak prest duela Arantzan bere
zerbitzua eskaintzeko lekua?

?

ARGAZKIA: AINTZANE ITURRIA

Loreto Taberna omendu du Arkupeak Elkarteak
Bazkidearen Eguna ospatu zuen Arkupeak Elkarteak joan den urriaren 19an, eta
hantxe omendu zituen aurten 50 eta 60 urte ezkondurik eta 85 urte bete dituzten
bazkideak. Omenduen tartean zen Loreto Taberna, aurten 85 urte bete dituelako .
Ez berak eta ez familiak ere, ez zuten galdu hitzordu polit hori. Zorionak!

ARGAZKIA: XABI ZUGARRAMURDI

Udazken koloretan
Aski kolore politak hartuak dituzte gure bazterrek garai honetan. 
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IGANTZI

Haur zein
helduentzat
aukera zabala
dago herritik
atera gabe

TTIPI-TTAPA
Igantziko bestak pa-

satuta, herritarrak jo eta
ke hasi dira bere den-
bora librea betetzen.
Anitz dira herritik kan-
pora joaten direnak ki-
rola edo bertzelako ikas-
taroak egiteko, baina
he rrian bertan harritze-
ko moduko eskaintza
dago, gustu guztietara-
ko.

KIROL ESKAINTZA
UGARIA
Iaz hasitako bidetik,

aurten ere haur zein  hel-
duek Kickboxing egite-
ko aukera dute, aste-

lehen, astearte eta or-
tzegunetan, gimnasio-
an, 19:00etatik 20:00 bi-
tartean, Carlosekin. Ho-
rrez gain, kirolarekin se-
gituz, eskolako haurrek
(9-12 urte bitartekoek)
multikirola egiten dute
asteazken eta ortzirale
arratsaldetan; abendu-
ra bitartean Lesakako
igerilekura joanen dira,
eta urtarriletik aitzinera
herrian bertan arituko
dira.

OHIKO DANTZEKIN
BATERA HIP-HOP
Iaz bezala, aurten ere

dantza taldeko irakas-
leek hasiberrientzako
dantza ikastaroa eska-
intzen dute. Taldetxo
polita hasia da dagoe-
neko, asteazkenetan
19:00etan gimnasioan.
Muxikoak, jotak, zortzi-
koak… ikasten arituko

dira.
Aurten hip-hopa egi-

teko aukera ere bada.
Irailean bertan hasi zen
haur eta nerabe talde
bat Sara Telletxearekin,
ortziraletan 17:45-18:45
bitartean gimnasioan.

MUSIKA
Astearte eta ortze-

gunetan solfeo ematen
du Isabel  Lakarrek
Erretorbaitan, 16:00eta-
tik 18:00 bitartean. Aur-
ten, berrikuntza modu-
ra, gitarra eskolak ema-
ten hasi da Álvaro, or -
tziraletan 16:00-18:00
bitartean, eta haur tal-
detxo bat ere hasia da
panderoa ikasten, as-
tearteetan 16:30etik

17:30 bitartean Jaione-
rekin. Azarotik aitzine-
ra gaita ikasteko auke-
ra ere izanen da, Ama-
deorekin.

ESKULANETAN
GANTXILLOA NOBEDADE
Aspaldiko urteetan

dabil Pui eskulan ikas-
taroak ematen Igantzin,
eta aurten ere hasia da,
astearteetan, 16:00eta-
tik 18:00 bitartean.
Aurten gantxilloa da

nobedadea. Argazkian
ikusten ahal den beza-
la, talde kozkorra hasi
da ortziralero 17:30etik
aitzinera La Villan elkar-
tu eta gantxilloa egiten
ikasten, Edurneren la-
guntzarekin.

YOGA IKASTAROA
MARINAREKIN
Azken bizpahiru ur-

teotan bezala, aurten
yoga egiteko aukera iza-
nen dute herrian. Ohi
bezala, astelehenetan
izaten da, 17:00-19:00
bitartean, Marinarekin. 

HEZKUNTZA
SOZIOEMOZIONALA
Ortzegunetan 18:00-

20:00 bitartean hezkun-
tza sozioemozionalari
buruzko ikastaroa ari di-
ra egiten 16 guraso Jon
Berastegi psikopeda-
gogoarekin, eskolan
bertan. Ikastaroa urria-
ren 19an hasi zen eta
bortz astez izanen da,
azaroaren 16ra arte.

GIZARTEA � IKASTURTE OSOAN

Ez dago
aspertzeko
arrazoirik
kultur eta kirol
eskaintzarekin

UTZITAKO ARGAZKIA

Gantxilloa egiten ikasteko talde kozkorra elkartzen da ortziraletan, La Villan.



Juan Tomas
Latasak
segituko du
lehendakari
postuan bertze
urte batez

Maider PETRIRENA
Eskolako Guraso El-

kartearen ikasturte ho-
netako lehen bilera egin
zen urriaren 10ean. Bert-
zeak bertze, landu be-
har ziren gaien artean
juntako 3 kideren alda-
keta izan zen. Oraingo
honetan juntatik atera

diren kideak ondoren-
goak izan dira: Estitxu
A rretxea Rodriguez, Jo-
seba Gartzia Agesta eta
Ana Gartxi torena Arraz -
toa. Juntara sartu dire-
nak berriz ondorengo-
ak dira: Bi xen te Ibarra
Ibarra, Aitor Ibarra Mi -
txelena eta Garikoitz
Larraburu Bertiz. Ho rren
ondorioz, honela geldi-
tu da Guraso Elkarteko
junta: 
- Lehendakaria: Ju-

an Tomas Latasa. 
- Lehendakari ordea:

Aitor Ibarra Mitxelena.
- Idazkaria: Bixente

Ibarra Ibarra.

- Bokalak: Garikoitz
Larraburu Bertiz eta
Amagoia Gragirena
Oteiza.
Sartu diren hiru kide-

ak bi urtez egonen dira
juntan. Juan Tomas le-
hendakariari eta Ama-
goia bokalari, oraindik
orain, juntan egoteko
urte bat gelditzen zaie.

SUNBILLA

GIZARTEA � URRIAREN 10EAN EGIN ZUTEN BILERA

Eskolako
Guraso
Elkarteko juntan
kide gehiago
sartu dira

ARGAZKIAK: ARANTXA IBARRA ETA FAMILIAK UTZIA

Esperanza Anzizar eta Miguel Manterola omendu ditu Arkupeak elkarteak
Urriaren 19an Arkupeak elkartea bazkide eguna ospatu zuen Gorraizen. Omenduen artean, 85 urte bete dituzten bi sunbildar ziren. 
EEssppeerraannzzaa AAnnzziizzaarr IIrriiaarrttee: 1932ko martxoaren 15ean sortu zen Pontseneko bordan. 1953ko abenduaren 29an ezkondu zen Oringla-
baitako Fermin Ibarra Agestarekin, eta orain dela zazpi urte alargun gelditu zen. Lau seme-alaba izan zituzten, zazpi biloba eta zazpi
birbiloba eman dizkiete. Oringlabaita baserrian bizi da, seme, erregina eta bilobekin. 
MMiigguueell MMaanntteerroollaa IIbbaarrrraa:: Sunbillan sortu zen Arria etxean 1932ko martxoaren 10ean. Oso gazte zenean herritik kanpora lanera joan
zen. Ezkondu eta hiru seme-alaba eta sei biloba ditu. Orain Iruñean bizi da baina ez du inoiz bere herriarekin lotura galdu. Asteburue-
tan bere jatorrizko etxera bueltatzen da.
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ARGAZKIA: ESKOLAK UTZIA

2017/2018 ikasturtean eskolan hasi berri diren 8 neska-mutikoen argazkia. Zutik eta
ezkerretik eskuinera: Nahia Bazterrika Larralde, Endara Larzabal Arriola, Eñaut Eraçarret
Goñi, Oñatz Korta Gartzia, Yeray Jimenez Etcheverri, Julen Gartzia Sanzberro
eta Iraitz Sarratea Arretxea. Eserita berriz Leire Maritxalar Ibarra.

Ba al zenekien
Ander Gonzalez sukaldari ezagunak gidatzen du-
en ETB-2ko ‘Historias a bocados’ programak zen-
bait herritar grabatu ditu. Aitzinerago aipatuko
dugu noiz emanen duten telebistan.

?
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‘Nazas del
Bidasoa’
Arrantzaleen
kluba ibaia
zaintzeko eta
hobetzeko
lankidetza-
eredu horretan
sartu da

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober -

nu ko Ingurumen eta
Lurralde Andolaketako
Zuzendari Nagusi Eva-
Garcia Balaguer-ek eta
Nazas de l  B idasoa
Arran tzaleen Klubeko
Martin Urdanoz presi-

denteak Nafarroako Iba-
iak Zaintzeko bigarren
protokoloa sinatu zuten
urriaren 20 an Bertizen,
Bidasoa ibaiaren in gu -
rua babes ten elkarre kin
lan egiteko, eta a rroko
Natura 2000 Sareko ere-
mu babestuen esparru-
an ari tzeko.
Nafarroan egiten den

gisa horretako bigarren
akordioa da. Joan den
abuztuan, Baz tango
Ehiz tari eta Arran tza -
leen Kirol Elkartearekin
ibaiak zaintzeko lehen
protokoloa sinatu zu-
ten, Baztan-Bidasoa eta
Leitzaran ibaien inguru-
koa, eta arroko Natura
2000 Sarearen eremu
babestuen esparrukoa

(Bertizko Jaurerria, Be-
late eta Artikutza).
Ekimena LIFE-IRE-

KIBAI Europako proiek-
tuaren barruan sortu da,
eta azken urtean Nafa -
rroan egindako arran -
tzaren partaidetza-pro-
zesuaren ondorioak ja-
sotzen ditu. Bere hel-
burua da herritarrek ibai-
en kontserbazioan eta
hobekuntzan, eta aipa-
tutako arroko Natura
2000 kontserbazio-ere-
mu berezien kudeake-
tan parte hartzea, In -
gurumeneko Zuzenda-
ri Nagusi Eva Garcia Ba-
laguerrek protokoloa si-

natu zuen ekitaldian
adierazi zuen moduan.
Horrez gain, hauxe azpi-
marratu zuen: «elkarla-
neko ereduak formali-
zatzen jarraitu nahi du-
gu, gure komunitateko
ibai-inguruetan propo-
satzen diren antzeko
ekimenetarako susper-
garriak izateko». 
Ate Zabalduen Egu-

nak ere gogoratu ditu
Lesakako Nasara eta
Oronoz-Mugairiko pis-
zifaktoriara bisitak egi-
teko. Horiek, azaroan
izanen dira, eta han egi-
ten den lana ezagutze-
ra emanen dute: «Gure

instalazioetan egiten
den lana ongi ezagu -
tzea nahi dugu, horre-
la, gure ibaien inguru-
men-errealitatera hur-
bilduko garelako». 
Bertzalde, Nazas del

Bidasoa Arrantzaleen
Klubeko lehendakari
Martin Urdanoz Ervitik
adierazi zuen elkarteak
interes handia duela In -
gurumenarekin lankide -
tzan aritzeko. «Arras
garrantzitsua da gure -
tzat arrantzaleen elkar-
teak elkarlanean aritzea
eta gure ibaien hobe-
kuntzan parte hartzea»,
aipatu zuen. 

BERTIZ

GIZARTEA � URRIAREN 20AN NATUR PARKEAN

Bidasoa arroa
babesteko
bertze protokolo
bat sinatu dute

ARGAZKIA: NAFARROAKO GOBERNUA
Eva García eta Martín Urdánoz, Life Irekibaiko Jarraipen Batzordeko beste kide batzuekin.
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DONEZTEBE

Erabakitzeko
eskubideari
buruzko
mahai-ingurua
izanen da
goizez eta
bazkalondoan
elektrotxaranga
eta kontzertuak

Marga ERDOZAIN
Ernadi Rock, Eslove-

niako abesbatzaren
emanaldia, Malerreka-
ko I. Rally Sprinta, zi-
nea, udazken literarioa,
udazkeneko feriak eta
Azaroaren 25eko ospa-
kizunek jantziko dute hi-
labete honetako agen-
da.
Azaroaren 4an Ma-

lerrekako Gazte Asan -
bladak antolatutako Er-
nadi Rock ospatuko da.
Larunbatean, goiz goi-
zetik musika, hau rren -
dako ipuin kontalariak
(Santa Luzia plazan).
11:30ean mahai ingurua
erabakitzeko eskubi-
deari buruz Angel Oiar-
biderekin: Euskal He -
rria, Eskozia, Katalunya.
Bazkaria (14:00etan),
gazteendako jokuak
(18:00etan), elektro -
txaranga (19:00etatik
aitzin) eta gauean Kon -
tzertuak (Joseba Irazo-
ki, Bide Bakarra, Nekez
eta Tirri-Tery).

UDAZKEN LITERARIOA 
Azaroaren 10ean

Herr igunean eta I I .
Udazken Literarioaren
barrenean Emoziotegia
emanaldia burutuko da
Ixabel Milletek bidera-
tuta. Emozioak bizitza-

ren koloreen paleta di-
ra. Emoziotegia pertso-
na bakarreko ikuskizun
bat da, moderno eta
oraingoa. Testu ikuski-
zun horretan, hainbat
emoziori dagozkien i -
puin eta testuak tarte-
katzen joaten dira, emo-
zioen munduan zehar
bidaia bat egitea pro-
posatuz. 

MALERREKAKO I. RALLY
SPRINTA
Azaroaren 11n Ma-

lerrekako I. Rally Sprin-
ta jokatuko da, Nafa -
rroako Rally Txapelke-
ta eta Nafarroako Ju-
nior Rally Txapelketa-
rako baliagarria. Nafa -
rroako federazioak an-
tolatutako ekimena da,
Malerreka Motosport
taldeak lagunduta. Goiz

goizetik kotxe zaleak
txapelketa horrekin go-
zatzeko aukera izanen
dute.

FERIAK
Aza roa ren  17an

udazkeneko feriak os-
patuko dira (ikusi apar-
teko gehigarria).

ZINEMA DENBORALDIA
HASIKO DA
Azaroaren 19an zine -

ma denboraldia hasiko
da Descendientes 2 fil-
marekin. Hamabor tze -
ro eta sei hilabetez iza-

nen dira emanaldiak, sa-
ioko bi pelikula ikuste-
ko aukera polita izanik.
Azken urteetan bezala
Erreka guraso elkarte-
ak eta DBHko 4. maila-
ko ikasleek izanen du-
te emanaldi horien ar-
dura.

AZAROAREN 25EAKOAK
Azaroaren 25eko os-

pakizun eta aldarrika-
pen programak itxiko du
hilabete honetako agen-
da  (hurrengo alean ze-
haztapenak emanen di-
tugu).

KULTURA � AZAROAREN 4AN ANTOLATU DU MALERREKAKO GAZTE ASANBLADAK

Ernadi Rock Egunarekin
hasiko da azaro mamitsua

� FLASH
Hilerriko nitxoak
eta kolunbarioa
berriak
Kanposatuko toki ara-
zoak moldatzeko as-
motan, udalak nitxo eta
kolunbarioak paratze-
ko apostua egin du.
Herritarrei aukera hori
luzatu die eta azaroa-
ren 22ra arte udale -
txeko bulegoetatik pa-
satzeko eskatzen die,
dagokion dokumenta-
zioa betetzeko.

PEAU
Gune Historikoko Plan
Urbanistikoaren behin
behineko onarpena
eginda (urriaren 30eko
bilkuran egin zen) ho-
nako ibilbidea  izanen
du: Nafarroako Boleti-
nean argitaratu da, he -
rritarrek bi hilabeteko
epea izanen dute ale-
gazio eta kontsultak
egiteko. Ondoren, be-
hin betiko onarpena
eginen zaio.

Euskaltegikoak
EGA ikastarorako la-
runbatetan taldea osa-
tu da, (09:00etatik
13:00 etara). Oraindik
bada apuntatzeko au-
kera. Hasiberrientzat
ikastaro bat mar txan
da astelehen eta aste-
azkenetan 10etatik
12etara. Interesatuek
948 451555 telefono-
ra deitzen ahal dute.

UTZITAKO ARGAZKIA

Esloveniako abesbatzak kantatuko du ortziralean elizan
Esloveniako Komorni Zbor KGBL Lujbljana izeneko abesbatzaren emanaldia
azaroaren 3an (ortzirala) arratsaldeko 7etan elizan izanen da. Nafarroako Na-
zioarteko XXIII Ziklo Koralaren barrenean kokatzen da emanaldia. KGBL gan-
bera-abesbatza hau 35 kidek osatzen dute. Arreta berezia jartzen dio eslove -
niar konpositoreen obrak aurkezteari, belaunaldi gazteen lanak barne. Lan ho-
riekin nazioarteko lehiaketetan (Tallinn, Gdansk, Praga…) eta nazionaletan  arra -
kasta handia lortu dute. Ambroz Copi zuzendari eta konpositoreak Tine Bec
laguntzailearekin batera zuzentzen du abesbatza. Talde honek Tolosa-
ko Nazioarteko Abesbatzan parte hartuko du. 

Ba al zenekien
Malerrekako odol emaileek azaroaren  2an (or -
tzegunean 17:00etatik, 20:30era) eta azaroaren
3an (ortziralean goizeko 9:30tatik 13:00etara)
izanen dutela hitzordua. Autobusa osasun zen-
troaren ondoan jarriko da.

?
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Egunero 30
euro eta astero
200 euro,
urriaren 16tik
azaroaren 11ra

TTIPI-TTAPA
Baztan, Bera, Donez -

tebe eta Lesakako Mer-
katari Elkarteak bil tzen
dituen Denok Bat Fe-
derazioak udazkeneko
promozio bat egiten ari
da urriaren 16tik aza-

roaren 11ra. Denok Bat
Giltzaria txartelarekin
erosketak ordaintzen di-
tuztenen artean egune-
ro 30 euroko opari txar-
tela zozketatuko dute
eta astero 200 euroko
opari txartela.
DenokBat Giltzaria

eskaintzen duten edo-
zein saltokitan erabil -
tzen ahal dira opari txar-
tel hauek, azaroaren 11
bitarte.
Eguneroko zozketa

goizean lehenengo or-

duan eginen da. Zozke-
ta horretan, aurreko
egunean DenokBat gil -
tzariarekin eragiketa bat
eg in  du ten  bezero
guztiek parte hartuko
dute. Asteroko zozke-
ta, berriz, astelehen goi-
zeko lehen orduan egi-
nen da, urriaren 16an,
23an, 30ean eta azaroa-
ren 6an. Zozketa horre-
tan, aurreko astean Gil -
tzariarekin eragiketa bat
egin duten bezero guz -
tiek parte hartuko dute.

Opari txartelen ira-
bazleei telefonoz deitu-
ko zaie. Irabazleak, te-
lefonoz errandako sal-
tokira joan beharko du
eta bertan opari txarte-
la aldatzeko kode bat
emanen zaio. Argazki
bat ere aterako zaio ira-
bazi duen opari txarte-

larekin. Opari txartela
ezin da inolaz ere diruz
trukatu. 
Egunero, DenokBat

federazioa osatzen du-
ten elkarteen facebook-
etan eta DenokBateko
web-orrian, irabazleen
izenak eta argazkiak ar-
gitaratzen dituzte.

GIZARTEA � MERKATARIEN FEDERAZIOA

Denok Bat Federazioko
Giltzariarekin zozketak
egiten ari dira

BAZTAN-BIDASOA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Iruritako Mari Jose Alañak irabazi zuen kanpaina honetako
200 euroko lehen saria.
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ARGAZKIA: AINARA MINDEGIA
Herriko dantzariek emanaldia eskainiko dute bestetako hondar egunean.

Ortziraleko herri
bazkarian
Lizaso eta
Egaña kantari

Arkaitz MINDEGIA
San Martin besteta-

ko egitaraua prest dute
Aurtitzen, lau egunez on-
gi pasa tzeko.

ORTZEGUNA, AZAROAK 9
• 20:00etan Altxaferoa:
Bes tei hasiera emate-
ko. Ondotik kalejira her-
riko trikitilari eta txistu-
lariekin.
• 22:30ean Mus txapel-
keta Abarun aterpetxe-
an. Ondotik, gaupasa
eginen da, he rriko tri-
kitilariek alaiturik.

ORTZIRALA, AZAROAK 10
• 10:00etan Argisoinu-
ak. Ondotik, kalejira tri-
kitilari eta txistulariekin.
• 12:30ean Pilota parti-
da: Elizalde-Bereau;
Olai zola I- Olaizola III.
• 14:30ean Herri bazka-
ria elkartean, Sebasti-
an Lizaso eta Andoni
Egaña bertsolariekin.
• Bazkalondoan, Joxe
Angel akordeoilariare-
kin euskal kantuak eta
dantzaldia izanen dira.
• Arratsaldez haurrenda-
ko jokuak frontoian.

Gauez gaupasa!!

LARUNBATA, AZAROAK 11
SAN MARTIN EGUNA
• 10:00etan Argisoinu-
ak. Ondotik kalejira tri-
kitilari eta txistulariekin.
• 11:00etan Meza nagu-
sia.
• 12:00etan Aizkora
apostua: Mikel Indako-
etxea (Palaxio) vs Ene-
ko Saralegi.
• 17:30ean Mendaur tri-
kitixa eskolaren ema-
naldia frontoian.
• Ondotik berendua iza-
nen da elkartean.
• 21:30ean Kuadrilen afa-
riak.
• 00:30ean Estu&Larri
taldea frontoian.
• Gaupasa Gabenara tal-
dearekin.

IGANDEA, AZAROAK 12
HERRITARREN EGUNA
• 10:00 Argisoinuak. On-
dotik kalejira trikitilari
eta txistulariekin.
• 12:00 Iturengo dantza -
riak eta horiendako
luntxa elkartean.
• 16:30 Gorriti eta bere
animaliak ikusteko au-
kera frontoian.
• 19:00 Txamukos mari -
a  txiekin dan tzaldia
fron toian. Bestak akit-
zeko, Gaixoa Ni.

BESTAK � AZAROAREN 9TIK 12RA

Aurtitzeko San
Martin bestek
egitarau zabala
dute aurten ere

ITUREN

ARGAZKIA: AINARA MINDEGIA

Trikitixa eta panderoak ‘Bikin batin’
Lesakako Nafarroa Oinezen leloak dioen bezala Mendaur eskolako ikasleek, tri-
kitixa eta panderoarekin bikin batin egin zuten pasa den urriaren 15en. Goize-
ko 10etan hasi eta eguerdira bitarte Oinez ibilbideak animatzen egon ziren ikas-
leak eta giro ezin hobean pasa zuten Guraso, irakasle eta nola ez ikasleek. Hu -
rrengo saioa Aurtizko bestetako trikitixa jaialdian eginen dute, azaroaren 11n.

Ba al zenekien
Azaroaren 3an Pulunpako eskolako ikasle eta ira-
kasleek Bertizko parkera irteera eginen dutela?
Bertan hainbat tailerretan parte hartuko dute, tal-
deka.

?

URRIAREN 19AN GORRAIZEN

Arkupeak elkarteak omenduak
A. MINDEGIA
Urriaren 19an Arkupeak elkarteko

kideek besta haundia izan zuten
Gorra izen eta bertan herriko omen-
duak ere izan ziren. Aurten Manuel
Mindegia Garmendia eta Rosalina Eli-
zalde Irazabalek otsailaren 27an 60

urte ezkondurik egin zituzten eta aza-
roaren 8an Segundo Corta Telletxea
eta Josefa Endara Endarak 50 urte
eginen dituzte. Gorraizen egin zen
bestan Segundo eta Josefa omendu
zituzten eta egun bikaina pasa zuten
familia artean.
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KULTURA � EMAKUMEAK HISTORIAN IZAN DUEN GARRANTZIA ALDARRIKATUZ

Izaskun Zubialdek beste
liburu bat argitaratu du 

ZUBIETA

‘Sarerik gabe,
historiak
emakume izena
dauka’
euskaraz eta
gaztelaniaz
idatzi du,
Bakarne
Atxukarrorekin
batera

Fermin ETXEKOLONEA
Izaskun Zubialde

herriko idazlea eman-
kor dabil eta aldi hone-
tan, Bakarne Atxuka -
rrorekin batera, Sarerik
gabe, historiak emaku-
me izena dauka liburua
argitaratu du. Oraingoz,
euskaraz eta gazteleraz
(Sin red. Historia en fe-
menino) egindako ber -
tsioak eman dituzte ar-
gitara Denonartean eta

Cénlit ediciones argita-
letxeek. Zubialdek ai-
patu digunez, «urte eta
urteetan, historia egin
duten emakumeak egon
izan dira, liburuetan
agertu ez arren. Hona-
koa emakume horiei
egindako omenalditxoa
da, baita joandako ga-
raiak hobeak izan zire-
la pentsatzen duten
gazteen kontzientzia
piztu nahi bat ere. Ez al-

ferrik, gaur egun ere
emakume interesgarri
anitz baitaude, mundu
hau hobea izan dadin
lortzen dutenak. Aski da
pixka bat ikertzea ba-
lioetsi beharreko ema-
kume bat edo batzuk
gure artean daudela
ohartzeko; batzuetan,
emakume horiei beren
burua balioetsi behar
dutela ulertarazi behar
zaie».

Ludoteka abian
Azaroaren 13an abia-

tuko da ludoteka. Aste-
lehen eta asteazkene-
tan, 17:00etatik 19:00 -
etara eskainiko da es-
kola zaharrean eta Uxoa
Elizalde izanen da mo-
nitore. Orain arte zazpi
neska-mutiko apunta-
tuta daude, baina nahi
duena bertara agertu
daiteke.

UTZITAKO ARGAZKIA

Izaskun Zubialde eta Bakarne Atxukarro, liburuaren aurkezpenean. UTZITAKO ARGAZKIA

Naroa Elizalde Emakume Master Cup-ean
Naroa Elizalde Etxekolonea herritarrak Laboral Ku -
txa Master Cup pilota txapelketan parte hartzen ha-
si da. Lau eta erdiaren barrenean eskuz banaka jo-
katzen den txapelketa honetako kartel ofizialean
ere, Elizalderen irudia hartu dute, pilota astintzen.
Informazio gehiago www.emakumemastercup.eus
webgunean.
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EZKURRA

TTIPI-TTAPA
Bazkidearen Eguna

ospatu zuen Arkupeak
Elkarteak urriaren 19an
Gorraizen, eta hantxe
izan ziren herritik joan-
dako 19 lagunak ere.
Horien artean zen Ra-
mona Juantorena Ma-
riezkurrena, aurten 85
urte bete dituelako Arku -
peak Elkartearen ome-
naldia jaso zuena. Herri -
tarrek ez ezik, bere seni -
tartekoek ere ez zuten
galdu hitzordua eta oroi-
garria hartu ondotik, de-
nek elkarrekin baz -
kaldu zuten Gorraizen.

Eratsungo Saskille-
nea baserrian jaio zen
Ramona, 1932ko mar -
txoaren 19an. 14 urtere -
kin Igoara joan zen lane -
ra, baina 1959ko aben-
duaren 31n Juan Bautis -
ta Zabalo Telle txearekin
ezkondu zenean, Ezku -
rrako Mikelenea etxera
joan zen bizitzera. Han -
txe bizi da geroztik. Hi-
ru alaba izan zituzten,
eta gaur egun, lau bilo-
ba eta lau birbilo ba ditu 
Ramonak. 63 urterekin
alargun gelditu zen eta
bi alabekin, suhiare kin
eta bi bilobekin bizi da. 

Urriaz geroztik
hamar lagun
biltzen dira
jubilotekan

Jaione ZABALO
Donezteben, Zubie-

tan eta Sunbillan beza-
la, Ezkurran ere jubilo-
teka egitasmoa jarri du
martxan Malerrekako
Gizarte Zerbitzuen Man-
komunitateak.
Ezkurraren kasuan,

joan den urriren 4an egin
zuten jubilotekaren le-
henengo saioa, eta

aben dura bitarte as -
teazkenero elkartuko di-
ra, 10:00etatik 12:30era.
Hamar he rritar apunta-
tu dira eta Ramoni Or-
doki lesaka rra dute gi-
dari. Aipatzekoa da, as-
ki giro goxoa izaten du-
tela.
Saio bakoitzean bi

arlo garrantzitsu lan tzen
dituzte. Hasteko, hel-
duentzako gimnasiari
eskaintzen diote ordu
bat inguru eta, gosaldu
ondoren, psikomotrizi-
tatea, memoria eta lo-
gika lantzeko zenbait 
ariketa egiten dituzte.

ARGAZKIA: JAIONE ZABALO

Kultur Birari esker egun ederra
Malerrekako Kultur Biraren baitan, urriaren 14an, DJ Porruk haurrendako ikus-
kizuna eskaini zuen frontoian eta jende asko bertaratu zen. Gauean, berriz, tri-
ki-bertso afaria izan zen Barranka ostatuan. Iker Zubeldia eta Iban Urdangarin
bertsolariek hainbat herritarren masailak gorritu zituzten. Oihana eta Oihana
musikariak arduratu ziren alaitzeaz eta giro ederra sortu zen. Afaria berandu
arte luzatu zen eta umore ederrean amaitu zen.

GIZARTEA � MALERREKAKO GIZARTE ZERBITZUAK

Asteazkenero
jubiloteka
zerbitzua
eskaintzen
dute herrian ARGAZKIA: JAIONE ZABALO

Aski tarte atsegina pasatzen dute Ramoni Ordokirekin herriko jubilatuek.

ARKUPEAK ELKARTEA

85 urte bete dituen Ramona
Juantorena omendu dute

UTZITAKO ARGAZKIA

Ramona Juantorena omenaldi egunean, alaba, biloba eta bilobez inguratua.
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AAzzaarrooaarreenn 1177aann oossppaattuukkoo
ddiittuuzzttee uuddaazzkkeenneekkoo ffeerriiaakk
Urte luzeetako tradizioari jarraiki, aurten ere, Doneztebeko feriak ospatuko dituzte
San Martin ondoko ortziralean. Goiz goizetik, nekazari, abeltzain eta abere zaleentzat,
begiak asetzeko, tratuan ibiltzeko edota lanabesak probatu eta erosteko hitzordu ga-
rrantzitsua da Merkatu Plazakoa. Herriko karrika eta xoko guztiak ere postuz beteko
dira, eta beraz, hurbiltzen denak eskualdeko jaki gozoak dastatzeko, arropak pro-
batu edota erosteko... aukerarik ez du faltako. Arratsaldean, berriz, maila nagusiko
aizkora txapelketa finala jokatuko da, Ezkurra frontoian. Bien bitartean, gaiteroen
musikak alaituko ditu bazterrak. 

DONEZTEBEKO FERIAK
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EGUN OSOKO BESTA

GGuuzzttiieenn nnaahhiiaakk eeddoo bbeehhaarrrraakk
aasseettzzeekkoo aauukkeerraa zzaabbaallaa
DDoonneezztteebbeekkoo ffeerriieettaann

Gaztain, talo edota etxean eginiko bertze-
lako jaki gozoak dastatuz, jantziak pro-
batuz...  ibiliko dira herritar eta ingu-
rukoak Doneztebeko ferietan.  Aukera
zabala izanen da,  200 postutik goiti
paratuko baitituzte goizean goizetik
iluntzera bitarte, karrika xokoetan. Zen-
bait aldaketa ere badakartza aurtengo
hitzorduak. Izan ere,  aitzineko urteetan
ez bezala, euskal oiloak izanen dira
merkatuan eta behor txapelketa egiteko
asmotan ere badabiltza. Azkenik, azpi-
marragarria da, Doneztebeko Udala-
rentzat diru-iturri ere badirela feriak. Izan
ere, 4.000 eurotik goitiko diru-sarrera iza-
ten du egun horretan.

Urteroko azienda eta postuak ez ezik, Nafarroako I. mailako aizkora txapelke-
tako finala izanen da ferietan

Goizeko giroari jarraipena emateko eta
guztien zaletasunei tarte egiteko, aizko-
r a  a pus tu  z a -
leentzat hitzordu
polita antolatu du
Nafarroako Herri
Kirol Federazioak.
Nafarroako maila
nagusiko aizkora
txapelketako finala
izanen da ikusgai,
Ezkurra frontoian.
Iker  Vicente otsa-
gabiarrarekin batera, eskualdeko Ruben
Saralegi (26 urte) eta Jon Rekondo (32
urte) leitzarrek, Mieltxo Mindegia (36

urte) zubietarrak eta Joxean Etxeberria
(22 urte) zigarrak lortu dute finalera

sailkatzea. Lau kana-
erdiko, 60 ontzako
bertze lau eta bi oin-
biko moztu beharko
dituzte bortz finalista
sailkatuek. 18:00etan
hasiko da finala eta sa-
rrerak egunean bertan
izanen dira salgai, 15
eurotan. Hala ere, ez
da  a r r a t sa l deko

ikuskizun bakarra izanen. Aizkolarien on-
dotik, harri-jasotze erakusketa izanen
da,  Aimar Irigoienen eskutik. 

NAFARROAKO MAILA NAGUSIKO AIZKORA TXAPELKETAKO FINALA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Jende andana bilduko da karriketan.

Aizkora apustuaren ondotik, harri-jaso-
tze erakustaldia izanen da.
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Anitz dira feria egunean ikusten ditugun
artisau doneztebarrak, anitz ikusten di-
gun artelanak... Oraingo honetan, ordea,
Jose Luis Urtxulutegik, Betimuga Fac-
toryko kide den doneztebarrak,  arte es-
tilo baten berri
eman digu: ready
made deritzona.
Ready made «XX.
mende hasieran
Estatu Batuetan
Marcel Duchamp-
en eskutik sor-
turiko arte-estiloa
da». Horren sorkuntzak arte ikuspegia-
ren iraultza eragin zuen gizartean, «or-
dura arte, eskultura, arkitektura eta pin-
turara lerratzen baitzen artea». Iraultzaren
ardatza burua astinduz aurkitutako gauzei
ordura arte eman ez zitzaion zentzua eta
erabilera ematean laburbiltzen da: «gau-

zok indus trian edo egunerakotasunean
erabiliak izaten ahal dira, egokituak ala
ez, baina bere testuin gurutik ateratzean,
funtzioa aldatzean dago gakoa». Aurten
hasi da Urtxulutegi halako proiektu

batean: «betidanik
gustatu izan zaizkit
museoak eta esku-
lanak baina orain,
bertzeen arrimuan,
sortu zait honetarako
aukera». Ordu luzez
lan eginagatik, lan-
datutakoaren uzta ja-

sotzen ari omen dira dagoeneko. Irailaren
23an hasi zen erakustaldia, Zugarra-
murdiko Sorginen Museoan eta jende
anitz hurbildu da geroztik. Guztiak «ha-
rrituta ateratzen dira». Eguberriak arte
esku zabalik hartuko omen dituzte bisi-
tariak.

Jose Luis Urtxulutegi I Betimuga factoryko kidea

««AAuurrtteenn hhaassii ggaarraa rreeaaddyy
mmaaddee eessttiillooaarreekkiinn llaanneeaann eettaa
jjeennddeeaa hhaarrrriittuuttaa ddaaggoo»»

«Burua astinduz gauza
industrialei, egunerokoei edo
aurkitutakoei ordura arte
eman ez zaion zentzua eta
erabilera ematen diegu». 
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Tiburtzio ARRAZTOA I Laxoa elkarteko lehendakaria

««LLaaxxooaakk bbeellaauunnaallddiizz 
bbeellaauunnaallddiikkoo ttrraannssmmiissiiooaarrii
eesskkeerr iirraauunn dduu»»
Iruritako sorterria utzirik, duela 43 urte
inguru jo zuen Doneztebera Tiburtzio
Arraz toak. Edonola ere, herri batetik
bertzera jotzeak ez zuen hain bere sen-
titzen zuen kirolarekiko atxikimendua
lausotu. «Joko zuzeneko pilota mota guz-
tiak» maite ditu, «bereziki, laxoa» . Laxoa
«ondare kulturala da, kirola eta kultura uz-
tartzen dituena» da berarentzat, «hurbiletik
zaindu beharrekoa». 

TRANSMISIOAREN GARRANTZIA
Jesus Jaimerena apaizak, antolaketan bu-
ru-belarri jarduten zuenak, bere zale-
tasunean izan duen eragina gogoan iza-
nagatik etxeko transmisioaren garrantzia
nabarmendu du: «nire aitak zaletasun han-
dia zuen eta hiru anaiok zaletasun horre-
tatik edan dugu. Orain nire semea ere ari-
tzen da».  Jarraipena izan omen da, bere
ustez, kirol honetan iraupenerako gakoa:
«laxoak iraun badu belaunaldiz belaunal-
di igaro delako izan da». 
Lehenengo oroitzapenak eskola garaiko
atsedenaldi eta arratsaldetakoak dira
«plazan edo frontoian egoten ginen, beti
pilota eskuetan genuela». Halere, ezin
 erran gogoan dituenak horiek baino ez di-
renik. Izan ere, 1979.urtetik, laxoa be -
rreskuratu zenetik, udan egin ziren Do-
neztebe eta Arraiozen arteko lau partide-
tan parte hartu zuen.  80ko hamarkadan,
berriz, zazpi bat urtez, torneo eta txapel-
ketetan ibili zen Doneztebeko taldeare-
kin, bitan garaipena lortu zuelarik. Area-
go, oraindik orain, jarraipena bermatze al-

dera, lanean dabil, ttikienekin jolastatze-
ko edo etseguetarako tartetxoak hartuz:
«haurrekin ibiltzen naiz, erakusten edo
entsegutan».  

LIBURUAREN BEHARRA
Izenak izana dakarrelako pilotaren histo-
ria irudi eta letretara pasatzen ere lan han-
dia egin du Tiburtzio Arraztoak. Horren le-
kuko dira, bertzeak bertze, laxoaren in-
guruan eginiko bideoa eta idatziriko
bortz liburuak: Laxoaren gida (2003); Guante
laxoa, la modalidad más antigua de la
pelota vasca (2004); Laxoa la pelota en la
plaza  (2010); Entre Dios y la pelota  (2014);
eta Doneztebe pelotari (2017). 
Azken hori luzaroan buruan bueltaka zuen
ideia zen, «herri eta pilota elkarte batzuek

UTZITAKO ARGAZKIA

Tiburtzio Arraztoa, azken liburua eskuar-
tean duela.
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beren pilota liburua duten antzera,
Doneztebek ere behar lukeela pentsatzen
nuen». Donezteberen pilota munduko histo-
ria aberatsa bilduz osatu du liburua. Ho-
rretarako, etxeko apalategietako liburuei
hautsak kentzeaz gain, informazio itu-rri
anitz arakatu behar izan ditu: «Doneztebeko
Udaleko artxiboa, liburuak, egunkariak,
aldizkariak eta internet». Baina, zalantza-
rik gabe, «politena eta aberatsena jen-
dearen ekarpenak izan dira: anitzek ar-
gazkiak utzi dizkidate, eta argazkiek maiz
hitzek baino gehiago balio dute». Heme-
zortzi kapitulutan pilotaren modalitate guz-
tiak biltzen dira, «nik guztiak probatu di-
tut». Halere, «bakoitzaren presentzia eta
pisuaren arabera» luzera hagitz aldakor-
ra da. Dudarik gabe laxoak izan duen it-
zala islatzen da liburuaren ere, hari da-
gokion kapitulua «mardula» da. Bertzeak
xumeagoak izanagatik, ez da bilduriko
modalitate bakarra: «pala, erremontea, er-
rebotea, paxaka, boteluzea...». 

Modalitateak ez ezik, Doneztebeko Bear
Zana plazaren historia ere badakarki
Arraztoak azken lanean. Izan ere, Bear Za-
naren sorreratik, hau da, 1855etik,
«moldaketak egiteaz gain, pilotalekuaren
erabilera ohiturak ere aldatu izan dira».
Bertzeak bertze, azaroko feria egunetan
laxoa partidak jokatu izan direla aipatu di-
gu: «XX.mendeko lehen hamarkadan
baziren laxoa partidak eta orain dela hogei-
ta bortz bat urte ere antolatu genuen

ikuskizunen bat».
Gaur egun, «pentsaezina» da halako zer-
bait antolatzea, «postuz betetzen baita
plaza». Liburuan murgildu ahala, «horren
ezagunak ez diren bitxikerien» berri izan
dezake irakurleak, «1930ean plazan egin
zen erreboterako pareta mugikorraren, 90
gradu mugitzen zenaren, berri topatuko
du», erraterako.

MUNDUKO LAXOA TXAPELKETAK
Doneztebek laxoaren historian izan duen
garrantziaren lekuko, Munduko Laxoa Txa-
pelketak aipatu dizkigu: «Nafarroan bitan
izan dira laxoa txapelketak, 1962an eta
2002an. Batean zein bertzean txapelkete-
tako partidak ikusteko aukera izan dugu
Donezteben. Areago, Nafarroan Iruñea eta
Donezteben baino ez da izan aukera
hori». 

ESKULARRUGILEEN LANA
Laxoaren bueltan eginiko lan handia jo-
kalari eta entrenatzaileez gain, XIX.men-
detik denbora eta pazientzia izugarriz jar-
dun duten eskularrugileena ere badela
nabarmendu nahi izan du Arraztoak: «ar-
tisau lan hau mantendu bada, hein han-
di batean, Doneztebeko eskularrugileei
esker izan dela erranen nuke». Hortaz,
«XIX.mendeko azken hamarkadetako eta
XX.mendeko hasmentan eginiko eskula-
rru kopurua, kostua eta bertze ere bildu
nahi izan dut».  Egun, bai herriz herri, eta
baita herrian berta ospartzen den Santa
Luzia eguneko ferian ere, bada lana «es-
kertu eta hurbiletik ikusteko» parada. 

«Iturri anitzetatik edan dut
baina beti erranen dut,
ekarpen polit eta aberatse-
nak jendearenak direla». 

«XX. mende hasmentan
Doneztebeko ferietan laxoa
partidak jokatzen ziren». 
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ARKUPEAK

Benidormera
64 bazkide
joan dira

Fernando ETXEBERRIA
Urriaren 19an ospa-

tu zuten Arkupeak El-
karteko bazkideen egu-
na Gorraizen. Omendu-
ak,  beren fami l iak,
bazkideak eta gonbida-
tuak elkartu ziren, guzti-
ra 650 lagun bildu zire-
larik. 
Eguerdian meza izan

zuten, eta urtean zehar
hildako bazkideen oroi-
mena egin zuten. Era
berean, Pakita Mikela-
renak bertso batzuk
kantatu zituen, bai hil-
dakoen oroimena egi-
teko, bai eta egunean

bertan omendutakoak
zoriontzeko ere. 
Ondotik, Jose Luis

Legarrak omendutako-
en artean joaterik izan
ez zuten Felipe Ganboa,
25 urtez elkarteko buru
izan zena, eta Isabel
Mitxeltorena, 12 urtez
idazkari izandakoa, oroi-
tarazi nahi izan zituen.
Horrela, bi langileon
oroimena eginez, egun,
elkarteak duen partai-
detza, 2.500 bazkidetik
goitikoa, hein handi ba-
tean, beren lanaren on-
dorio izan dela nabar-
mendu nahi izan zuen. 
Bide batez, aurten-

go jarduera garrantzi-
tsuenen aipamena ere
egin zuen: 3.120 bazki-
dek eginiko 21 bidaiak;
320 lagunek eginiko 10

mendi irteerak; 350 ikas-
lek parte hartutako 18
ikastaroak, kasu. Ho-
rrez gain, diru-lagun-
tzen igoera, loterian iza-
niko zortea eta jubilote-
ken zein Leitza, Do-
neztebe eta Elizondoko
erakusketen berri eman
zuen.  
Lehiaketako sariak

eta omenaldiko opari-
ak banatu ondotik, Go-
rraizen bazkaldu zuten.

Bazkalondoa alaitzeko
Josean eta Kristian mu-
sikariak ere izan zi-
tuzten. 

Benidorm bidaia
Urriaren 5ean elkar-

teko 64 bazkide Beni-
dormera joan ziren. Ha-
mairu eguneko oporral-
dia, erlaxatzeko ez ezik,
ateraldak egiteko eta
eguzkiaz gozatzeko
aprobetxatu zuten.

Getaria eta
Zarautzera irteera
Urriaren 11n Geta-

riako Balenciaga mu-
seora joan ziren elkar-
teko 41 kide. Goiza mu-
seoan pasatu ondotik,
Zarautzera joan ziren
bazkaltzera. Arratsalde-
an, batzuek Argiñano-
ren jatetxera bisita egin
zuten, bertzeak, berriz,
malekoian barna pa -
seoan ibili ziren. 

GIZARTEA � URRIAREN 19AN

650 lagun
bildu dira
bazkidearen
egunean

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Mendi irteera Artikutzara
44 mendizale bildu ziren urriaren 17an. Eskasen hasi eta Burnaiztegi, Elutxa,
Almenduritz, Pagolleta, Izu eta Artikutzan barna, bueltan-bueltan, ailegatu zi-
ren ibilaldia hasi zuten tokira. Bortz orduko ibilaldia egin ondotik, Oiartzungo
Tolare jatetxean bazkaldu zuten. 

Literatura alorrean, euskaraz eginiko narra-
zio hoberenaren saria Miren Itxaso Lizarragak
irabazi zuen, Hiata-Huata lanarekin; bigarren sa-
ria, berriz, Maite Irigoienentzat izan zen, Ama-
txiren ondarea narrazioarekin. Poesiei dagokie-
nez, Pakita Mikelarenaren Bertsoak 2017 izan
zen garaile. Gazteleraz egindako lanen artean,
Paco Pascualen eta Blanca Bertizen lanak sa-
ritu zituzten. Azken horrek, gaztelerazko poesia-
ri zegokion saria eta argazkigintza alorrekoa ere
irabazi zituen. Argazkigintza arloan bigarren sa-
ria Margarita Mecorentzat izan zen.
Azkenik, margogintzan, Milagros Estebanen

El estanque de Bertizeta Mari Puy Luquinen Ca-
mino de Santiago lanak izan ziren aukeratuak,
hurrenez hurren. Epaimahaia Ana Mari Marin eta
Juan Carlos Pikabeak osatu zuten. 

ELKARTEKO LEHIAKETETAKO SARIAK

Literatura, argazkigintza eta
margogintza lanak

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Goitian Getaria eta Zarautzen izandako erretiratuak; beheitian, berriz, Benidormen ibiliak
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Maingeneko
Juanjo Elizaldek
eta Basaburuko
Ernaitzu
Kooperatibak
esperientziak
azalduko dituzte

TTIPI-TTAPA
Herriko Etxebizitza

Batzordeak sortu zuen
etxebizitza eta lokalei
buruzko inkestan, etxe -
bizitzaren gaia lantzeaz
gain, “Nola hobetu Goi-
zueta bizileku bezala?”
gaia ere landu zen. Emai -
tzetan, batez ere, herri-
an lan falta zegoela azpi-
marratzen zen. 
Gabezi horri erantzu -

na eman asmoz, Uda-
lak eta Cederna-Gara-
lur elkarteak elkarlane-
an sortu duten dinami-

ka da “Goizuetan lan eta
bizi”. Urte osoan zehar
noizean behin egingo di-
ren hitzaldi eta mahai
inguruek osatzen dute
dinamika hau eta helbu-
rua, beste esperien tzia
batzuetatik ikastea izan-
go da. 
Lehenengo hitzordua

azaroaren 7an eginen
dute, astearte arratsal-
dean, 6:30ean udaletxe -
ko ganbaran. Hitzaldira
bi esperientzia eka rriko
dituzte. Bata, herri koa
izan go da, Juanjo Elizal-
dek Maingenea arraul -
tza eta betizu-haragi
ekologikoaren be rri
emanen du. Bes tea,
Apeztegiberria denda,
Orokietako ostatua eta
Escape Room-a kudea -
tzen duen Basaburua-
ko Ernaitzu kooperati-
ba izango da bere es-
perientzia kontatuz.

GOIZUETA

GIZARTEA � AZAROAREN 7AN

‘Goizuetan lan
eta bizi’ lehen
jardunaldia
eginen dute

UTZITAKO ARGAZKIA

Domiñako Maite Sanchez saritua
Betizu arrazako behiak hazten dituen Domiña azienda-ustiategiko Maite San-
chezek jaso du landa-eremuetako emakumeei bideratutako Nekazaritza-jar-
duerako berrikuntzaren bikaintasun saria. Espainiako Nekazaritza Ministerio-
ak deitutako saria urriaren 19an jaso zuen Madrilen.

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

Gasolindegiaren inaugurazioa
Irailaren 30etik irekia egon den arren, urriaren 13an egin zen Goizukoop koope -
ratibak bultzatutako gasolindegiaren irekiera ekitaldia. Bazkide eta bazkide ez
diren hainbat herritar agertu ziren, baita abesbatza eta dantzariak ere.

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

Umore Onako atalen eguna
Umore Ona elkartearen atalek bere eguna ospatu zuten urriaren 21-22an. Umo-
re Ona eta herriko gazteen arteko areto futbol partida, pilota partidak, Umore
Ona Abesbatzaren eta dantza taldearen emanaldiak eta bazkaria izan zuten.

� FLASH
Jubilatuen Eguna asteburuan
Azaroaren 4an, larunbatean 16:00etan truk eta
mus txapelketa jokatuko dute Umore Ona elkar-
tean. Igandean 11:00etan Meza, ondoren pilota
partidak eta 14:00etan bazkaria izango dira; bazka-
londoan, berriz, musika Ainhoa Zabaletarekin.

Sukaldaritza ikastaroa
Umore Onak antolatutako sukaldaritza ikastaroa
eginen da azaroaren 15, 22 eta 29an, 18:00etatik
20:00etara, Fagollaga jatetxeko Maria Angeles Hui-
ziren eskutik. Bazkideek 30 euro ordaindu behar-
ko dute eta bazkide ez direnek 35 euro.

Umeentzako yoga
Urriaren 27ko doako klasearen ondotik, azaroaren
10 eta 24an eta abenduaren 15 eta 29an, 17:30etik
18:45era eskainiko dute udaletxeko ganbaran.
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LEITZA

Oraindik ere
izen-emateko
aukera dago

JM BARRIOLA
Udazkenarekin bate-

ra, aurten ere, joan den
urtean sorturiko 60 urte-
tik gorako emakume tal-
dea elkartzen hasia da,
asteazken arratsaldetan,
hamabostero, bi orduz.
Taldearen helburua ema-
kumeen ahalduntzea
lortzea da. 
Topaleku polita aur-

kitu dute, beren bizipe-
nak trukatzeko, senti-
menduak azaleratzeko,
elkarri babesa eman eta
entzuteko. Hasiera ha-
sieratik talde lotua izan
da, eta orain, gai asko-
ren inguruan konfidan-

tzaz hitz egin eta sakon -
tzeko tailerra eginen du-
te. Besteak beste, bakoi -
tzaren burua hobeto eza-
gutzeko tresnak lantze-
ko, bakardadeari aurre
egiteko baliabideak eza-
gutzeko, harremanen ka-
litatea eta mugak jorra -
tzeko, gorputza ezagu -
tzeko... aukera izanen
dute. Tailerra, Maite Blan-
cok, psikologoa eta ge-
nero adituak, zuzendu-
ko du.
Bigarren edizio hone-

tan, 12 emakumek eman
dute izena, lehengo ur-
tean baino herritar ge-
hiago animatu dira. Tal-
de irekia da eta oraindik
badago lekua, beste
emakume
batek parte
hartzeko.

GIZARTEA � HAMABOSTERO, ASTEAZKENETAN

60 urtetik
gorako
emakumeak
ahalduntzen

Pertsonaia
Alex MUGIKA

Urriaren 18an Nafa-
rroako Kaxuela eta Ar-
doaren XVI. Asteko sa-
ria irabazi zuen Alex
Mugika leitzarrak, Bil-
dots albondigak ize-
neko kaxuelarekin. Na-
farroa osoko 46 jate-
txe aurkeztu ziren eta
La Cocina de Álex Mu-
gika, leitzar sukalda-
riarena, saritu zuten.
Epaimahaia Alhambra
jatetxeko Javier Diaz-
ek, Nafarroako Jato-
rrizko Izendapeneko
ardoen Kontseilu Erre-
gulatzaileko presiden-
tea den David Palacio-
sek eta Legasako Aro-
txa jatetxeko Luismi La-
car sukaldariak osatu
zuten. Garaipenaren
ikur, diploma jasotze-
az gain, Arantza hote-
lean gau bateko ego-
naldiaz gozatzeko au-
kera izanen du. Sari na-
gusiaz gain, Sandúa
olioarekin egindako
kaxuela onenaren sa-
ria ere jaso zuen sukal-
dari leitzarrak. Ez da
Mugikak sari hori ira-
bazten duen lehenda-
bizkiko aldia, ez eta
zartagina eskuan ira-
bazitako sari bakarra
ere. Nafarroako kaxue-
la txapelketa hirutan
i rabaz teaz  ga in ,
2015ean Euskal Herri-
ko pintxo txapelketa
irabazi zuen Mugikak
eta iaz Espainiako ta-
pa txapelketan txapel-
dunorde izan zen.

Zartagina eskuan
eta txapela
buruan

Leitzako Oialde Txoko gazte gunean urritik apirile-
ra, 17:00etatik 20:00etara bitarte, igandetan lan egi-
teko begiraleak behar dira. Egitekoei dagokienez,
programazioak planifikatu edota gazteekin osatze-
az, sorturiko ideiak antolatzeaz, eta harreman he-
zitzailea eskaintzeaz arduratu beharko dute begi-
raleek. Interesdunek honako telefono hauetara dei
edo idatz dezakete: 948 510840/ 681265188. 

LAN ESKAINTZA

Leitzako Oialde Txoko gazte
gunean begiraleak behar dira

ARGAZKIA: UTZITAKO ARGAZKIA

Hamabi emakumek eman dute izena.

Ba al zenekien
Gizarte Zerbitzuak 8 hilabetetik beherako umeei
masajeak egiten ikasteko ikastaroa antolatu du.
Azaroaren 8an hasiko da, udaletxeko lehenengo
solairuan eta asteazkenero, 11:15etik 12:15era
bitarte izanen da. Izen-ematea: 948 510840.

?

ARGAZKIA: MIKEL ILLARREGI

Aurrera elkarteko eguna ospatu zuten
Urriko lehendabiziko larunbatean ospatu zen eta egun
osoko egitarau zabalaz gozatzeko aukera izan zu-
ten. Hainbat kirol jarduera egin baziren ere, eskala-
daren falta somatu zuten gaztetxoek. 160 lagun bil-
du ziren musikak alaituriko herri bazkarian. Antolatzai-
leek balorazio ona egin dute.

UTZITAKO ARGAZKIA

Erreka garbitzeko auzolana
Urriaren 12rako Leitzaran erreka garbitzeko auzolan
deialdia egin zuen Udalak eta 25 bat lagun elkartu
ziren. Garbitze lanekin batera, kontzientziazio lana
egin zuten. Aurreko urtean baino zabor gutxiago bil-
du bazuten ere, oraindik zer egina badagoela ageri-
an geratu zen. 
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LEITZALDEA

JM BARRIOLA
Leitzako Udala eta

Lei tzEKO kontsumo tal-
dearen eskutik, Leitza eta
Aresoko produktuen
azoka eginen da azaroa-
ren 12an, Leitzako pla-
zan (eguraldi txarra egi-
nez gero frontoian). Au-
rreko bi urteetan arra-
kastatsua izan zen eki-
mena, bai parte-hartzai-
leen aldetik, baita herri-
tarren aldetik ere. 
Guztira 30 parte-

hartzaile espero dira. Ani-

malia eta hegaztien era-
kusketaz  ga inera ,
udazken sasoiko pro-
duktuez osatutako sal-
menta postuak egonen
dira: barazkiak, gazta,
babarrunak, eztia... 
Azoka horren helbu-

ru nagusia bertako pro-
duktuei eta ekoizleei da-
gokien balioa eta lekua
ematea da. Hala, herri-
tarrek bertako produktu-
ak kontsumitzeko ardu-
ra hartuz, guztion one-
rako izanen den elikadu-

ra eredu bat eraiki nahi
dute.

LEITZA KONTSUMITUZ
Azken urtean, dina-

mika ugari jarri dira
martxan elikadura buru-
jabetza eta bertako pro-
duktuen kontsumo,
ekoizpen eta salmenta
bultzatzeko asmoz; Lei -
tza Kontsumituz, kasu. 
Leitza Kontsumituz

prozesuaren helburu na-
gusia, hainbat eremutan
egiten ari ziren hausnar-

keta eta ekintzekin bat
eginez, Leitza zein Are-
sorako prozesu parte-
hartzaile bat osatzea da.
Orain artean eginiko bil-
kuretan, Leitza eta Are-
soko galdeketek eta iker-
ketek emandako emai -
tz en inguruan hausnar -
tzeko, 50 bat lagun bildu 
dira. Azken urratsa aza-
roaren 2an egitea au rre -
ikusi dute. Hala, azoka
bezperarako osaturik eta
jendeartean zabaltze ko
prest egonen litzateke.

LABORANTZA
PROIEKTUAK EZAGUTZEN
Urriaren 21ean Leitz -

Eko Kontsumo taldeko
hainbat kidek eta Leitza
eta Aresoko Udaletako
ordezkariek Euskal He-
rriko Laborantza Ganba-
rako proiektuak bertatik
bertara ezagutzeko au-
kera izan zuten. Ainhizen
jaso zituzten proiektua-
ren inguruko xehetasu-
nak eta hainbat etxalde
bisitatzeko aukera ere
izan zuten.

GIZARTEA � 10:00ETATIK 14:00ETARA BITARTE

Leitza eta Aresoko
produktuen azoka
azaroaren 12an 



ttipi-ttapa | 697 zk.

2017.11.0232 | HERRIZ HERRI

Urriaren 10ean
bildurikoak aski
ez eta urriaren
17an berriz ere
joan ziren
gaztain bila

TTIPI-TTAPA
Urriaren 10ean, sas-

kiak eta motxilak hartu-
ta, mendirako bidea har-
tu zuten Nazabal esko-
lako ikasle eta irakasle-
ek gaztainak biltzera
joateko. Orduan bild-
utako gaztainekin nahi-
koa ez eta, astebetera,
urriaren 17an, guraso-
ek lagunduta, berriro ere
aritu ziren gaztainak bil -
tzen. Ale ederrak topa-
tu omen zituzten Erran-
doneko Borda inguru-
an. Ondotik, danbolinak
dantzan ere jarri zituzten
eta goxo-goxoak omen
zeuden.

Aska berriak
Abeltzainei euren

egunerokoan laguntze-
ko asmoz, aska bat ja-
rri eta beste bat txukun-
du du Udalak. Arrozpi-
de eremuan, Garroko-
mendi belaze azpian ja-
rri dute aska eta Altzei-
ko iturrian aurretik ze-
goena moldatu dute on-
doan beste bat gehituz,
aziendek nahiko ur izan
dezaten.

Hirigintza plana
Prada arquitectura

enpresa arduratuko da
hirigintza-plana osatze-
az. Hiru enpresek aur-
keztu zituzten proposa-
menak eta beraiena izan
da aukeratutakoa, lizi-
tazio prezioari %30eko
jaitsiera eginda, 49.000
euroren truke egingo di-
tuzte eta lanak. Lehen-
bailehen hasiko dira la-
nean.

GIZARTEA � URRIAREN 10EAN 

Udazkeneko
ohiturei eutsiz,
gaztainak
biltzera 

ARGAZKIA: ALAITZ ESKUDERO ETA JAIONE OLAZABAL
Gaztain bila atera ziren Nazabal eskolako ikasle eta irakasleak.

ARGAZKIA: ANTSOAINGO HERRI KIROL TALDEA

Itxaso Onsalok irabazi du Nafarroako trontza mistoko txapelketa
Mikel Eugirekin bikote osatuta, beste behin ere, garaipena eskuratu du Itxaso
Onsalo herritarrak. Urriaren 22an Beran jokatu zen Nafarroako txapelketan eder-
ki aritu ondotik, bigarren urtez segidan, irabazi zuten txapela. Gainera, ez da
izan aurten lortu duten garaipen bakarra, abuztuan Euskal Herriko txapelketa
ere irabazi baitzuten. 

ARESO

TTIPI-TTAPA
Azaroaren 3an, osti-

ralean, arratsaldeko
7etan Patxi Astibia aiz-
kolari liburua aurkeztu-
ko dute Leitzako uda-
letxean. Biharamunean,

hau da, larunbatean, or-
du berean, omenaldia
ere eginen diote, Ama-
zabal fontoian. Lei -
tzako Udalak bi ekital-
diotan parte-hartzeko
gon bidapena luzatu du. 

Aurkezpen eta ome-
naldi horren bidez, Uda-
lak leitzar aizkolariak 16
urtetan hasi eta 34 ur-
teak bitarte eginiko ibil-
bide oparoa goraipatu
nahi du.

Patxi Astibia aizkolariari
liburua eta omenaldia

Ipar Euskal
Herriko ikastetxe-
en aldeko pesta
Azaroaren 25ean, la-
runbatean, Urruñako
Ikastolaren eta Pierres
Larzabal kolegioaren
alde egun osoko pes-
ta ospatuko da. Bes -
teak beste, kantu-
bazkaria eta L’arcus-
gi taldearen kontzer-
tua izanen dira.  

LEITZA

UTZITAKO ARGAZKIA

Patxi Astibia aizkolaria.



ttipi-ttapa | 697 zk.

2017.11.02 HERRIZ HERRI | 33

Ostiralean
bertso saioa,
larunbatean
dokumentala
eta igandean
Mikel Markez
eta Eñaut
Elorrietaren
emanaldia
Maisuenean

Ainhoa ANSA
Maisuenea, garai ba-

teko maistraren etxea
zena, erabilera askota-
riko areto bihurtu du
Udalak Cederna Gara-
lurren bitartez eta Euro-
pako Leader eta Feader
fondoen diru-laguntza
bat baliatuz (PDR beza-
la ezaguna).
Azaroaren 3an, arra -

tsaldeko 7etan inaugu-

razio ekitaldia antolatu
dute, kultur ekintzaz be-
tetako urte bukaera ba-
ti hasiera emanez. 
Arratsaldeko 7:30ean

punta-puntako bertso
saioa izango da, Aitor

Mendiluze, Unai Agirre,
Eli Pagola, Agin Labu-
ruren eskutik. Aurkezle
lanetan Maider Ansa
herritarra ariko da.
Larunbatean, azaro-

ak 4, arratsaldeko 7etan,

Burbunak eta etsaiak do-
kumentala emango du-
te, dokumentalaren egi-
leetako batzuk. Talde za-
bal baten partaide, tar-
tean aritu ziren Joxan
Ruiz eta Jon Mari Bea-

sain grabaketa eta mun-
tai lanetan eta Iñaki Sanz
biologoa ere Maisuene-
an izango dira. 
Azaroaren 5ean,

igande arratsaldeko
5:30ean Mikel Markez
eta Eñaut Elorrieta mu-
sikariak ariko dira Mai-
suenean. Igandeko saio
hori Iparraldeko euska-
ra mankomunitatearen
bitartez antolatu da.
Azaroan eta abendu-

an ere izango dira eki-
taldi gehiago, eta zer-
bait antolatu nahi duen
herritarra udaletxera zu-
zendu daiteke egutegi-
an eguna eta ordua ze-
haztuz. 
Izan ere, hauxe da

Maisuenearen helburue-
rako bat: herritarren el-
kargune izatea eta he -
rritarrentzat interesga -
rriak izan litezkeen ekin -
tzak bideratzen lagun -
tzea.

ARANO

GIZARTEA � AZAROAREN 3AN INAUGURATUKO DUTE ETA ASTEBURU OSOAN EKITALDIAK PRESTATU DITUZTE

Erabilera askotariko areto bihurtu
dute garai bateko maistraren etxea

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Mendi buelta azaroaren 11n
Azaroaren 11rako, dagoeneko ohitura bihurtu den mendi buelta antolatu dute
goizean. Aur ten, berriro, Iñaki Garijo zahoria izango dute bidelagun. Ilunaba -
rre an, berriz, urteroko talo eta gaztain jatean elkartuko dira herritarrak.

AZARO KULTURALA

‘Artikutzako trena’ liburuaren aurkezpenarekin abiatuko da

TTIPI-TTAPA
AAzzaarrooaakk 33. 18:30ean udale -
txeko ganbaran. Artikutzako
Trena liburuaren aurkezpen-
hitzaldia liburuaren bi egileen
eskutik: Suberri Matelo eta
Antton Mendizabal.
AAzzaarrooaakk 44. 09:00etan plazan.
Artikutzara irteera Artikutzako
Trenaliburuaren egileekin. He -
rritik Kanterara autobusez jo-
ango gara eta bertan, ibilal-
dia egingo da Artikutzako tre-
naren aztarnak ikusiz. Auto-
busean apuntatzeko Amaia

kafetegian izena eman behar-
ko da. 2 euro pertsonako.
AAzzaarrooaakk 44 eettaa 55 Jubilatuen
As teburua.
AAzzaa rrooaakk  1111. 11:00etatik
13:00etara Plaza dantzak Mi-
kel Lasarterekin, Umore Ona
dantza taldearen eskutik.
AA zz aa rr ooaakk  1111.  17 :00etan
Umeen tzat jolasak eta txoko-
latada Guraso Elkartearen es-
kutik. 23:30ean Patxuko Nice
gaztetxean. Gazte Asanbla-
daren eskutik.
AA zz aa rr ooaakk  1122.  17 :00etan

udaletxe ko ganbaran, Pello
Añorga ipuin kontalaria.
AAzzaarrooaakk 1177. 18:30ean udale -
txeko ganbaran. Zera... Nola
esango dizut, bada?antzezla-
na. Aktoreak: Garazi Olaizola
eta Teresa Lopez de Munain.
AAzzaarrooaakk 1188. Katarrapikaka le-
hiaketa.
AAzzaarrooaakk 2244. 18:30ean eskola -
ko jangelan, Artantxuriketan.
AAzzaarrooaakk 2255. Feria eguna.
AAbbeenndduuaakk 22. 11:00etan Erre -
fu xiatuakhitzaldia,  Luzia Etxe -
be rria Nafarroako Brigada tal-

deko kidearen eta Nafarroa-
ko SOS Arra zakeria elkarteko
kideen eskutik. Gazte Asanbla-
da eta Gizarte Zerbitzuarekin
elkarlanean antolatua.

GOIZUETA

UTZITAKO ARGAZKIA

Suberri Matelo eta Antton Mendizabal.
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Giro bikaina
izan zen
Gamioxarrean,
Jo ala Jo
elkarteak
antolatutako
ospakizunean

TTIPI-TTAPA
Kirikoketa bestaren

hemezortzigarren edi-
zioa ospatu zen urria-
ren 21ean Arizkunen, Jo
ala Jo Kultur Taldeak an-
tolatua. Gamioxarreko
do larean gerora sagar-
doa bihurtuko den sa-
garra jo zen, 2.000 kilo
inguru, eta horren in -
guruan hainbat ospaki-
zun egin ziren. Gaine-
ra, bertze 600 bat kilo
zu kua egiteko eta pas -

teu rizatzeko erabili du-
te.
Aurten sagar aunitz

izan dute, gehiena Baz -
tangoa eta %40 inguru
Arizkungoa bertakoa.
Gamioxarrea inguruan
zaintzen dituzten sagar-
rondoetatik bildu dute
sagar aunitz. Sagastie-
tatik astoak tiratzen zu-
en gurdian eraman zi-
tuzten sagarrak Ga-
mioxarrera, Txuputo ka -
rrikatik beheiti. Jo ala
Jo Taldekoek Kirikoke-
ta erritmora jo zituzten
Jo ala Jo taldekoek eta
jendetza handia bildu
zen Arizkunera. Karri-
ketan eskulangileen
postuak eta janari-eda-
rienak ere paratuak zi-
tuzten eta erraldoiak ibi-
li ziren harat-honatean.
Dena musika eta dan -
tzekin ongi hornitua izan

zen eta aurtengoan,
dantza eskalapinekin
egin zuten, baita oinu -
tsik ere, egurrezko ta-
koen gainean. Nola ez,

herri bazkari dotorea
izan zuten goiz parteko
ospakizunak akitzeko.
Bazkalondoan, be -

rriz ere musika eta dan -

tza izan zen, Manez eta
Kobreak taldearekin eta
arratsean Kupelategian
egindako kontzertu eta
parti apartarekin.

OSPAKIZUNAK � URRIAREN 21EAN GAMIOXARREAN

2.600 kilo sagar
jo dituzte
Arizkungo
Kirikoketa
Egunean

ARGAZKIAK: ALICIA DEL CASTILLO
Eskalapinekin dantzan eta kirikoketa doinuan sagarra jotzen.

BAZTAN

EUSKARA

Solaslagunaren aurkezpen berenduak eginen dituzte

TTIPI-TTAPA
Azaroaren hasieran, Sola-

slaguna programaren aur-
kezpen berenduak eginen di-
tuzte Elizondon (azaroaren
2an, Arizkunenean), Lesakan
(azaroaren 3an euskaltegian)
eta Donezteben (Malerrekako
Mankomunitatearen egoitzan),
19:00etan.
Baztango, Bortzirietako eta

Malerrekako Solaslaguna
2007an sortu zen. Solaslagu-

na programan euskarazko
mintzamena hobetu nahi du-
ten hiztunak, txukun solasta -
zen direnekin elkartzen dira
talde ttikietan (normalean lau-
naka edo bosnaka), astean
behin eta ordu betez. Iaz 21
talde izatera ailegatu ziren eta
100 lagunetik goiti eman zu-
ten izena egitasmoan.
Solaslaguna bezalako pro-

grametan parte hartzen dute-
nek euskara maila hobetzeaz

gain, gehiagotan erabiltzen
dute eta ongi pasatzen dute,
saioetan arront gustura ego-
ten direla aitortzen dute. 
Solaslaguna programan

parte hartu nahi baduzu edo
programari buruzko informa-
zioa jaso, aukera polita iza-
nen duzu Aurkezpen berendu
horietan. Informazio gehiago
610 920673 telefonoan edo
solaslaguna@topagunea.eus
helbide elektronikoan.

UTZITAKO ARGAZKIA

Euskara ikasten ari diren lagunei
laguntzeko edo ahozko euskara maila
hobetzeko aukera ematen du.
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BAZTAN

Elizondoko
Kasinok
antolatu du
bere sorterrian

TTIPI-TTAPA
Elizondoko Kasinok

urtero antolatzen duen
aire zabaleko pintura le-
hiaketak, aurten, Erra -
tzuko margolari haun-
dia izanen du gogoan.
Horregatik, hain zuzen,
lehiaketa Joxe Mari
Ape zetxea margolaria-
ren sorterrian eginen du-
te, Erratzun, azaroaren
5ean.
16 urtetik goitiko

margolari afizionatu
guztiek parte hartzen
ahal izanen dute, eta
gaia Erratzu izanen da:
Erratzuko paisaiak, txo-
koak, eraikinak... Par-
te-hartzaileek eraman
beharko dituzte behar

dituzten materialak, eta
lienzoak edo mihiseak
ezin izanen dute 100
zentimetro baino haun-
diagoak izan. Parte har-
tu ahal izateko 08:30etik
10:00etara Elizondoko
Kasinotik pasatu behar-
ko dute mihiseak zigi-
latzeko. Izen-ematea
egunean berean egiten

ahal izanen da, baina
bazkarira lagunen ba-
tekin joan nahi duenak
aitzinetik eman behar-
ko du izena: j.sanz@
hotmail.com helbidera
idatzita edo 636 974298
telefonora deituz. Egin-
dako lanak Kasinon aur-
keztu beharko dituzte
margolariek, 14:30 bai-

no lehen.
Dagoeneko ohitura

bihurtua den bazkaria-
ren ondotik, 17:00etan
bilduko da epai-mahaia,
sarituak erabaki eta sa-
ri banaketa egiteko. Ira-
bazleari 800 euroko sa-
ria emanen diote, biga -
rre nari, berriz, 400 eu-
rokoa. 

KULTURA � AZAROAREN 5EAN EGINEN DUTE ERRATZUN

Aire zabaleko pintura lehiaketa
Joxe Mari Apezetxearen omenez

� FLASH
Eztigar 
kooperatibara 
bisita 
Hazitik Hozie eta Jo
ala Jo taldeek Eztigar
kooperatiba ezagutze -
ko ateraldia antolatu
dute azaroaren 4rako.
09:30ean abiatuko di-
ra Elizondoko plazatik
eta 10:30ean hasiko
da bisitaldia. Sagar-
doa, sagar-zukua, sa-
gar-ozpina, konpota...
egiten dituen Donaix-
tiko kooperatiba herri -
koia da Eztigar. Izen-
ematea hazitikhozie1
@gmail.com-en.

Folk ametsetan
azken emanaldia
Udaleko Kultura Ba -
tzordeak antolatutako
Folk ametsetan zikloa-
ren azken emanaldia
igande honetan, aza-
roak 5, eginen dute.
Euskal He rriko Maite
Itoiz & John Kellyren
Elfen thal proiektuaz
goza tzeko aukera iza-
nen da 10:00etan
Arizkunenea Kultur
Etxean. Sarrera dohai-
nik da tokia bete arte. 

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Joxe Mari Apezetxea zena
gogoratuko dute lehiaketan.
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Diru-bilketa
kanpainarekin,
egonaldiak,
otorduak eta
bertze sariak
zozketatuko
dituzte

TTIPI-TTAPA
Bestetan beraien on-

doan izaten diren haur
ttikiendako erraldoiak
lortu nahirik kanpaina
abiatu du Elizondoko
erral doi konpartsak.
Gaur egungoek duten
neurri eta pisuagatik
ezin izaten dute parte

hartu helduekin batera
eta horregatik, ttikien
neurrira egokitutako er-
raldoi pare bat lortzeko
kanpainarekin hasi di-
ra. Horretarako, hiru sa-
ri bikain zozketatuko di-
tuzte: Zumaiako Zelai
landetxean egonaldia;

lau lagunendako otor-
dua Elizondoko Santxo -

tena jatetxean; eta bi bil -
dots eta lau botil ardo. 

GIZARTEA � KANPAINA ABIATU DA

Ttikienendako
erraldoiak lortu
nahi ditu
Elizondoko
Konpartsak

BAZTAN

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Elizondoko erraldoi konpartsan, neurri ttikiagoko erraldoiak lortu nahi dituzte.

Ba al zenekien
Baztan, Bertizarana, Bortziriak eta Malerrekako
gurasoentzat ludopatia eta komunikazioaren tek-
nologi berrien erabileraren inguruko saioak egi-
nen direla azaroaren 7, 14 eta 21ean Elizondon.

?
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Xorroxin Irratiak
antolatua,
Baztango
Udalaren,
Elizondoko
Herriaren eta
Baztandarren
Biltzarra
elkartearen
laguntzaz

TTIPI-TTAPA
Karmen Etxalarkoa

pastoralaz gozatzeko
aukera izanen da aza-
roaren 5ean Elizondon.
Baztan pilotalekuan iza-
nen da hitzordua, igan-
de  a r r a t sa ldeko
3:30ean. 
Jakina denez, joan

den irailean bi emanal-
di izan ziren Etxalarren.
Irailaren 16 eta 17an ia
urtebeteko lanaren
emaitzaz gozatzeko au-
kera izan zuten ehunka
lagunek. Arra kastaren
ondoren eta urtebete-
ko lanari bertze aukera
bat emateko asmoz, eta
bide batez, Jose, pas-
toraleko protagonista

nagusietako bat elizon-
darra denez, Karmen
Etxalarkoapastoralaren
bertze emanaldi bat an-
tolatu du Elizondon Xo -
rroxin Irratiak, Baztan-
go udalaren, Elizondo-
ko Herriaren, Baztan-
darren Biltzarra elkar-
tearen eta hainbat nor-
banakoren laguntzaz.
Sarrerak salgai dau-

de, 15 euroan, honako

salmenta puntu haue-
tan:
-ELIZONDO: Fantxike,
Axular, Intza, Casino,
Saioa, Arkupe
-ZUGARRAMURDI:
Azketa
-URDAZUBI: Montxo
-ELBETE: Elbeteko Po-
sada
-AMAIUR: Gaztelu el-
kartean
-ERRATZU: Altxuko

denda, Gaineko Benta,
Irigoien Benta
-ARIZKUN: Dolaetxea,
Ordoki
-GARTZAIN: Frantsene
-IRURITA: Olari, Arku-
pe
-ARRAIOZ: Zubiondo
ostatua
-LEKAROZ: Hiru-Itturri
-ORONOZ-MUGAIRI:
Oskorri
-ALMANDOZ: Beola

-DONEZTEBE: Titi, Os-
tiz estankoa
-SUNBILLA: Marisol
denda
-LEGASA: Kattalin 
-ARANTZA: Aterpea
-ETXALAR: Herr iko
Ostatua, Elutsa, Herri-
ko okindegia
-LESAKA: Xagu, Izarra
okindegia
-BERA: Errekalde, Xu-
ga
-IGANTZI: Estankoa
-IRUÑEA: Katakrak
-BAIONA: Elkar
Bertzalde, sarrerak

erreserbatzeko aukera
ere badago. Xorroxin
i r ra t i ra  dei tuz (948
581226) edo e-postaz
(xorroxin@gmail.com)
idatziz egin daiteke erre -
serba. Erreserba egin
ondoren, azaroaren
5ean txarteldegian har-
tu eta ordaindu behar-
ko dira sarrerak. Aza-
roaren 5eko 14:00ak ar-
te gordeko da erreser-
ba. Ordu horretarako
erre serbatutako sarre-
rak ez badira hartzen,
antolatzaileek erreser-
ban egondako sarrera
horiek salgai jarriko di-
tuzte.

KULTURA � AZAROAREN 5EAN, IGANDEAN 15:30EAN BAZTAN PILOTALEKUAN

‘Karmen Etxalarkoa’ Pastorala
Elizondon ikusteko aukera izanen da

UTZITAKO ARGAZKIA

Karmen eta Joseren gorabeherak Elizondon ikusteko aukera izanen da igandean.

BAZTAN
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ZUGARRAMURDI

Ttikien eskolako
jostailuak
zahartu eta
hondatuxeak
daudenez,
familien arteko
bilketa bat
antolatu du

Josebiñe eta Koro
Jostailuak ere bir zi -

kla tzen dira, eta  hori da
hain justuki eskolako

Guraso Elkarteak mar -
txan paratu duena. Ttiki -
en eskolako  jostailuak
zahartu eta hondatuxe-
ak direnez, familien arte -
ko bilketa antolatu du.
Gisa guztietakoak

biltzen dira, bai gelan
erabiltzeko, baita patio-
rako ere. Baldintza ba-
karra, nola ez, egoera
onean egotea da. Gisa
berean, jostailuez gain,
ipuinak eta liburuak ere
bildu nahi dituzte. Guztia
eskolara eraman behar
da, edo bertzenaz, Gu -

ra so Elkarteko norbaite -
kin harremanetan jarri.

Domini Saindu
Hortxe dugu Domini

Saindu eguna, kanpu-
santua eder-eder ema-
teko aitzaki eguna ere.
Familia bakoitzak bere

eremua egiten du, bai-
na horrez gain, He rriko
Etxeak ere bere lana ere
egiten du: belarra moztu
eta bazterrak garbitu.
Aipatzekoa da He -

rriko Etxeak joan den
urtean sarrerako pare-
taren moldaketak egin

zituela: pareta zuritu,
zintzilika ziren harriak zi-
mentarekin hartu, eta
hesiaren burdinak pin-
tatu zituzten. Heldu den
urtean ere lanean segi -
tzeko asmoa dute, etxo -
laren teilatua konpon -
tzeko.

GIZARTEA � GISA GUZTIETAKOAK BILTZEN DITUZTE

Jostailuak
birziklatzen 
hasia da
Guraso Elkartea

ARGAZKIA: JOSEBINE ETA KORO
Aurtengo ikasleak, 3 urtetik 2. mailarainokoak.

URDAZUBI

Obenasarena
izan da
proposamenik
onena

Iñigo IMAZ
Ur hornidura berri -

tzeko lanak emateko sor-
turiko Kontratazio Ma-

haiak puntuazio altuena
lortu zuen enpresa kon-
tratatzeko proposame-
na luzatu dio Udal Bat-
zarrari urriaren 20an. Hi-
ru enpresek aurkeztu zu-
ten  p roposamena :
Cons tru cciones
Mariezcu rrena, Sasoi
Eraikun tzak eta Obena-
sa. Azken horren propo-

samena izan zen puntu
gehien lortu zituena. Ur-
riaren 27ko  Udal Ba -
tzarrak oniritzia eman
ondotik, berehala hasi-
ko dira lanak.
Obenasak aurkeztu-

riko proposamen eko -
no mikoak bertze bi

enpresen aldean aban-
taila nabarmena du. Ur
hornitze lanen kostua
1.377.258,72 eurokoa
izanen da (BEZa apar-
te). Oroitarazte aldera,
aipatzekoa da, proiektu
horrek Europa mailako
FEDER fondoen lagunt-

za jasoko duela Interreg
V-A Espainia-Frantzia-
Ando rra (POCTEFA
2014-2020) egitasmoa-
ren baitan, eta Nafarroa-
ko Gobernuaren Herri
Azpiegitura Plana 2017-
2019 diru laguntzen onu-
radun ere izanen da.

GIZARTEA � 1.377.258 EUROKO KOSTUA IZANEN DU

Ur hornidura
berritzeko
lanak eman ditu
Udalak

ARGAZKIA: INIGO IMAZ
POCTEFA 2014-2020 egitasmoa osatzen duten erakundeetako ordezkariak bildu ziren urri-
aren 4an Kultur Etxean.
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Adikzioei
buruzko
ekitaldia
arrakastatsua
izan zen

Pierre BASTRES
ATHS («Adikzioak-

Toxikomania-Hepatisis-
Sida (HIESA)»). izeneko
kongresu zientifikoa
munduko medikuntza
kongresu ezaguneneta-
ko bat da. Urriaren 17tik
20rat iragan da Euskal
Herrian, Miarri tzen, ha-
in zuzen. “Bizia”, Baio-
nako medikuntza azpie-
gitura batek antolatzen
du bi urtetarik behin
2007z geroztik, eta azpi-
marratu behar da bi sen-
pertarrek lan egiten du-
tela han, Cyril Olaizola
eri-hartatzaile berezitu-
ak eta Cécilia Maître kar-
gudun zientifiko eta eki-
taldiko lehendakari or-
deak. 

90EKO HAMARKADAN
SORTU ZEN ‘BIZIA’,
BAIONAKO MEDIKUNTZA
AZPI-EGITURA
Maîtren erranetan,

«Jean-Pierre Dauloue-
de, Donapaleuko medi-
ku ezaguna eta ATHS
lehendakariak, 2000
inguruan, Bizia, Baio-
nako Medikuntza azpi-
egitura sortu zuen. Izan
ere, heroinarekiko men-
pekotasun kasuak ai-
nizkatu ziren  itsus ki Es-
kual Herri osoan, osa-
sun publikoko arazo
handi bat bilakatu zire-
larik. Alde batetik , adik-
ziodunak gaindosieta-
tik salbatzeko; eta bert-
zalde, heroina kontsu-
mitzeari lotutako erita-

sunak murrizteko zer-
bait egin beharra zego-
en. HIESA eta hepatitis
kasuak oroz gainetik ari
ziren emendatzen hein
izugarri batetan gizarte
osoan».
Geroztik, aunitz han-

ditu eta zabaldu da Bi-
zia, eta menpekotasun
guziez artatzen dira ora-
in Biziako 30 langile, me-
diku, psikologo, eri har-
tatzaile eta hezitzaile be-
rezituak.
Maîtrek zehazten du-

en bezala «ATHS en hel-
burua anitza da, hala
nola, ezagutza zientifi-
koa partekatzea mun-
duko adituekin,  drogen
kontsumitzeek ekartzen
dituzten galderak eta
ondorioak ulertaraztea,
horretaz solas egitea gi-
zarteko aktore eta era-
gileekin, drogak kude-
atzeko politikak neur-
tzea etab. Kongresu zi-
entifikoa da funtsean,
bai, baina gizarteari  ere
ideki tzen diogu. Horrek
bereizten gaitu bertze-
ak bezalako ekitaldie-

tarik. Gainera, guk, Bi-
ziako langileok goitik be-

hera antolatzen dugu
ATHS, ekitaldiak anto-

latzeko enpresa espe-
liziaturik deitu gabe! Ho-
ri ere gure berezitasu-
netako  bat». 

BORTZ KONTINENTETAKO
700 GOMITATU ETA 150
MINTZALARI
Aurtengo ATHSen

700 gomitek parte har-
tu dute, eta 150 min -
tzalarik mintzatu izan
dute mintzaldi osoetan
edo mahai-inguruetako
lan taldeetan: «lan ne-
kagarria da baina gure
gisarat aritzen gara eta
aurten ere kalitatea hor
zen, sail guzietan. Bortz
kontinenteko gomitak
genituen, Australia, Eu-
ropa osoa, Hego eta Ipar
Amerika, Asia. Nazioar-
teko trukaketa baitze-
padakoa da aipagai
minbera horietaz. Arras
kontent gara, baina on-
dikoz, aurten ere Ipa -
rraldeko hautetsi gutti
ikusi ditugu..». Olaizola
ere egindako lanaz
pozten da. «ATHSri es-
ker, gure lanak bertze
jendeekin partekatzen
ahal ditugu. Adibidez,
hepatisis eritasuna ahal
bezain goizik despistat-
zeko eta nagusitzeko,
jakitate eta teknikak zor-
rotzak baliatzen ditugu
aspaldi, hemen, Bizian,
emaitza onekin. Eta ho -
rretaz arduradun eta
mediku aunitz interesa-
tuak dira. Bainan ATH-
Setik kanpo ere truka-
ketak badauzkagu ber-
tze euskaldeko jendee-
kin, Euskal Herrian ere
bai: Gazteizko Ai Lake-
tekin, Bilboko Mundu-
ko Medikuak delakoa-
rekin edo Nafarroako
Hegoak elkartearekin,
bertzeak bertze».

GIZARTEA � ADIKZIOAK-TOXIKOMANIA-HEPATITISA-SIDA IZENEKO MEDIKU KONGRESU ZIENTIFIKOA IRAGAN DA MIARRITZEN

Bi senpertarrek ATHS Nazioarteko
kongresua antolatzen lagundu dute

ARGAZKIA: PIERRE BASTRES
Urriaren 17tik 20rat iragan da Miarritzen nazioarteko kongresua.

SENPERE

ARGAZKIA: PIERRE BASTRES
Cyril Olaizola eri-hartzaile berezitua eta Cécilia Maître kar-
gudun zientifiko senpertarrak.

ARGAZKIA: PIERRE BASTRES
Cyril Olaizola kongresuan mintzo.
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SARA

Bi hilabetez
herriko
bederatzi
artista aritu dira
galeriaren
baratzeko
paretan

Joana GERENDIAIN
Duela 80 urte, Picas-

sok Gernikako herriak
jasandako bonbardake-
ta salatzeko ,“Gernika”
margolana famatua tin-
tatu zuen. Axuri’arte el-
karteak, margolana eta
t intatzai le ezaguna
omentzeko, galeriaren
baratzeko paretan “Ger-
nika” tinta erreproduzi-
tu dute. Bi hilabetez,
herriko bederatzi artis-
tek lan egin dute pare-
ta margo hori burutze-
ko. Joan den urriaren
14an estreinatu dute eta
Zazpiak dantza taldeko
neskek agurra dantza-
tu dute obraren aitzine-
an. Ondotik Arin gizon
abesbatza, Ellande Al-
faroren bertsoak eta Er-
launtza abesba tza mis-
toa entzun dira. 

Merkatua
Sarako merkatuak

bertze bi merkatu egi-
nen ditu ostirala gauez.
Halere, azarotik goiti ez
dute gehiago eginen.
Ho rren ordez, bertze
egite ko manera bat pen -
tsa tzen ari dira baina
orain dik zehaztekoa du-
te.

Kontzertua Sarako
Gaztetxean
Azaroaren 3an, osti-

rale arratseko 10etatik
goiti kontzertua antola-
tu dute Sarako Gaz-

tetxean, Joseba B. Le-
noir (Bera) eta Kaske-
zur (Elizondo) taldeekin.

Kirol emaitzak
Urriaren 9an eskuba-

loian 11 urte azpikoek
20-11; 18 urte azpiko-
ek  33-15; senior nes-
kek  26-25 galdu dute.
13 urte azpikoek 32-18
irabazi dute eta mutiko-
ek 19-18. 

Urriaren 15 ean, 13
urte azpikoek 43-2 ira-
bazi dute. Bertze ekipo
guztiek galdu dute 19-
18, 11 urte azpikoek;

26-22 15 urte azpkoek;
14-8 18 urte azpikoek;
25-23 senior neskek; eta
26-18 mutikoek.
Urriaren 21ean 11 ur-

te azpikoek 33-8 galdu
dute, 15 urte azpikoek
29-22, neskek 20-16,
13 urte azpikoek 45-4
irabazi dute eta mutiko-
ek 35-12.
Errugbian, urriaren

15ean, basurdeek 24-
17 galdu dute Mendi-
koteren kontra. 
Urriaren 22an Azkai-

neren kontrako derbia
irabazi dute, 16-8ko
emaitzarekin.

KULTURA � URRIAREN 14AN ESTREINATU DUTE

Picassoren ‘Gernika’ tinta
erreproduzitu du Axuri’Artek

TTIPI-TTAPA
Nafar hegoaldeko

uzta euskarari puzka
Errigoraren kanpai-
nak aitzinera segitzen
du. Aitzineko ikastur-
tean, euskal herrien
artean zubiak eraiki -
tzeko erronka hartu
zuen Errigorak. Anto-
latzaileen arabera,
«zubiak eraiki ditugu
kontzeptu ustez apar-
tekoen eta bereizita-
ko eremuetako ekin -
tzaileen artean. Lurra
eta euskara lotu ditu-
gu. Auzolana eta eli-
kadura-burujabetza.
Nekazariak eta eus-
kaltzaleak. Ekoizle eta
kontsumitzaile ardu-
ratsuak». Eta aurten-
go ikasturtean ere, zu-
bigintzan segitzeko
asmoa du Errigorak,
«zubiak gurutzatzen
segituz eta zubi ge-
hiago marraztuz».
Urriaren 26tik aza-

roaren 14ra bitarte ga-
ratuko dute kanpai-
na, eta eskaera inter-
netez egiteko aukera
ere izanen da. Horrez
gain, Errigorako kar-
pa bat ibiliko da he -
rriz herri, eta eskual-
detik ere pasako da.
25 ekoizle bildu di-

tuzte Err igoraren
kutxetan, Nafarroako
produktuekin osatu-
ak. Bi kutxa izanen di-
ra aukeran, zuria eta
beltza, biak ere 50 eu-
rotan. «Beltza Errigo-
raren hastapeneta-
koaren harira» izanen
da, eta «zuria berri-
kuntzak biltzen ditue-
na». Nafarroa hego-
aldeko euskalgintza-
rentzat «hauspoa»
izatea nahi dute aur-
tengo kanpaina ere.

NEKAZARITZA

Errigoraren
kanpaina
berria hasi da

GIZARTEA

ARGAZKIA: JOANA GERENDIAIN
Herriko bederatzi artista aritu dira bi hilabetez lanean.
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HERIOTZAK
MMaarriiaa JJoosseeffaa AAllmmaannddoozz RReemmeenntteeggii,
Arantzakoa, irailaren 27an, 66 urte.
GGrreeggoorriiaa AArraanneettaa LLeerrttxxuunnddii, Gartzain-
goa, urriaren 10ean, 88 urte.
QQuuiinnttiinnaa AAzzppiirroozz JJaauunnaarreennaa, Ituren-
goa, urriaren 13an, 92 urte.
MMeerrttxxee TToolloossaa BBaarraannddaarraaiinn, Areso-
koa, urriaren 14an, 85 urte.
LLuuiissaa EEssqquuiinnaa PPiinneeddaa, Lesakakoa,
urriaren 16an, 77 urte.
XXaarrii LLaassaa IIrriibbaarrrreenn, Elizondokoa, urria-
ren 16an, 76 urte
JJoossee MMaarrii MMeeookkii AArriizzttiiaa, Elizondo-
koa, urriaren 17an, 88 urte.
MMaarriiaa JJeessuuss EElliizzoonnddoo AArraaggoonn, Eli-
zondon, urriaren 17an, 79 urte.
MMaarriiaa LLuuiissaa ZZuubbiieettaa TTaappiiaa, Lesaka-
koa, urriaren 18an, 78 urte.
MMaannuueell SSaarroobbee VViieellaa, Lesakakoa, urria-
ren 17an, 80 urte.
FFrraanncciissccoo JJaavviieerr IIrriissaarrrrii TTeelllleettxxeeaa,
Etxalarkoa, urriaren 19an, 83 urte.
MMaarrttiinn SSuussppeerrrreeggii AArrrruuttii, Berakoa,
urriaren 20an, 68 urte.
CCaarrmmeenn EElliizzaallddee CCoollaauu, Doneztebe-
koa, urriaren 20an, 91 urte.
MMaarriiaa TTeerreessaa AAllttzzuuggaarraaii TTeelllleettxxeeaa,
Lesakakoa, urriaren 24an, 85 urte.
CCaarrmmeenn SSeeddaannoo IIbbaarrrraa, Sunbillakoa,
urriaren 24an, 96 urte.

MMaanneexx ZZeellaaiiaa JJoorraajjuurriiaa, Donamaria-
koa, urriaren 7an.
GGoorreenn MMuujjiikkaa EElliizzaallddee, Amaiurkoa,
urriaren 6an.
MMiirreenn GGaarrcciiaa IIggooaa, Lesakakoa, urria-
ren 8an.
AAiimmaarr MMuurruuzzaabbaall MMaarrttiinneezz, Lesaka-
koa, urriaren 14an.
RReehhaannaa BBaabbaa BBeerrrraadd, Legasakoa,
abuztuaren 11n.
DDeeaa SSvveettoossllaavvoovvaa ZZaaiimmoovvaa, Legasa-
koa, irailaren 20an.

Norbaitek bere datuak sortze eta ezkontzen
atalean agertzea nahi badu, 948 635458 tele-
fonora deitu beharko du.

SORTZEAK
EZKONTZAK
IIññaakkii EErraassuunn AAnnttxxoorreennaa eta MMaarriiaann
EEttxxeebbeerrrriiaa BBiikkoonnddoo,, Doneztebe eta
Erratzukoa, Erratzun irailaren 23an.
AArriittzz TTeelllleettxxeeaa EEttxxeeppaarree eta GGooiiaattzz
ZZeellaaiiaa BBeennggooeettxxeeaa, Lesaka eta Kor-
tezubikoa, urriaren 23an Lesakan.
JJoossuu SSuuaarreezz AAnnttxxoorrddookkii eta SSaarraaii
UUrriiaa UUbbaarrrreettxxeennaa, Igantzikoa eta Do-
nostiakoa, irailaren 15ean Igantzin.
MMiigguueell MMaarriiaa IIrriibbaarrrreenn IIrriissaarrrrii eta LLoo--
rreennaa GGaarrttzziiaarreennaa BBaabbaazzee, Donezte-
be eta Legasakoa, Legasan urriaren
30ean.

Norbaitek bere datuak sortze eta ezkontzen
atalean agertzea nahi badu, 948 635458 tele-
fonora deitu beharko du.

.

Jose Angel ‘KOTTO’
ALTZUGUREN PERURENA

Beran, 1966-III-03/Sorian, 2005-X-31

XII. URTEURRENA

Izan zirelako gara
Garelako izango dira.

Guretzat eta Euskal Herriarentzat
betiko argia.

ETXEKOAK

Pakita
LUSARRETA ITURRI

Leitzan, 2015eko azaroaren 13an

II. URTEURRENA

Gezurre dirudi joan zarela,
oroitzapen onak utzi dizkiguzu

eta gauze ederrak erakutsi.
Beti izanen zaitugu gure ondoan,

adiorik ez, gero arte baizik.

ETXEKOAK
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Familiarekin Kantabriara oporretan joan eta
bizikleta zirkuitu bati begira galditu zen Oier
Mitxelena. Hortxe hasi zuen, 12 urte zituela,
trialsin kirolarekiko lehen kontaktua. Orain,

17 urte ditu eta dagoeneko, hainbat txapelke-
tetan parte hartu du: bai, Nafarroan, EAEn zein
Espainia mailan, baita Kantabria eta
Asturiasko txapelketaren batean ere. Areago,

Nafarroako txapeldun izan da lau aldiz. Hagitz
ezaguna ez izanagatik, berezia eta ikusgarria
den kirol hori ezagutarazteko eta bere ibilbi-
dearen berri izateko aukera eskaini digu. 

Nerea BAZTERRIKA | BERA
Ttikitatik kirola gus-

tatu izan zaion beratar
gaztea da Oier Mitxele-
na. Sei urteetatik hama-
bi urteak bitarte pilotan
jokatu zuen. Baina on-
dotik, trialsinean hasita,
pilota baino gustukoa-
goa zuela ohartu eta al-
daketaren aldeko apus-
tua egini zuen, «orain ez
naiz damutzen». 
«Trialsina bizikleta

gaineko triala da. Beti-
danik gustatu izan zait
triala, aita motoz ibil-
tzen da eta mila aldiz
saia tu banaiz ere, gura-
soek ez didate inoiz mo-
torik erosi». Kantabria-
ra oporretan joan eta bi-
zikleta ikuskizun bati be-
gira geldituta izan zuen
trialsinarekin lehen kon-
taktua, hamabi urte zi-
tuela: «hortxe ikusi nu-
en nire burua, bizikleta
gainean».

BALIABIDE URRITASUNA
Hagitz ezaguna ez

den kirola izateak entre-
natzeko baliabideak es-
kura izatea oztopatzen
dion arren, gustuko le-
kuan aldaparik ez du
ikusten beratar gazte-
ak: «gehienetan Irunera
joaten naiz,  ospitale on-
doan badira harri ba-
tzuk horretarako jarriak
direnak; aitak lana due-
nean eta inork eraman
ezin nauenean, berriz,
Beran, etxe ondoan,
ibiltzen naiz».
Edonola ere, toki ba-

tean edo bertzean, bai-

na «egun guztia horre-
tan» pasatzen duela ai-
tortu digu: «egunero or-
du eta erdi ibiltzen naiz
bizikletarekin goiti eta
beheiti, eta astean hiru-
tan gimnasioan». 
Gimnasioari beran-

duago heldu dio, «joan
den urteko abenduan»
hasi baitzen. 

NAFARROAN TXAPELDUN
Hagitz ibilbide eman-

korra izan da Oier Mi-
txelenarena. Bortz urte
da ramatza kirol horre-
tan murgildurik eta Nafa -
rroa, Euskal Autonomia
Erkidegoa eta Espainia
mailako txapelketetan,
baita Kantabria eta As-
turiaseko bakanen ba-

tean parte hartu du.
Areago, Nafarroa mai-
lan lau txapelketa iraba-
zi ditu eta Espainia mai-
lan lehenengo hamar sa-
ilkatuen artean dago.
Lehenengoa «hama-

hiru urterekin izan zen,
hasi eta urtebetera» eta
geroztik «Nafarroako
bertze hiru txapelketak
irabazi ditut». 

IKUSKIZUNAK 
Txapeketetan parte

hartzeaz gain, ikuskizu-
nak ere eskaini ditu Eus-
kal Herrian barna Fun-
box factory taldearekin.
Gainera, uda honetan,

herrian bertan Gure Es-
ku Dagoren bozkalekua
ere ireki zuen, «bizikle-
ta gainean eman nuen
botoa, eta eguneko le-
hen botoa izateaz gain,
bozkatzen nuen lehen
aldia zen, urduritasunez
baina emozioz bizi izan
nuen momentua». 

ETXEKOEN LAGUNTZA
Aitarengandik jaso

duen laguntza azpima-
rratu nahi izan du: «be-
rak erakutsi dit gehiena,
hantxe ibiltzen da harat
eta honat entrenatzera
eramaten, bizikleta mol-
datzen... dena berak egi-

ten dit, etxe ondoan ere
eraman ezin nauenean
ibili ahal izateko toki bat
prestatzen lagundu dit».

ETORKIZUNA
Laguntza handia iza-

nagatik eta orain artean
dena ederki joanagatik,
etorkizunari beldur pix-
ka bat diola onartu di-
gu, «aurten ikusten dut
zerbait egiteko aukera,
heldu den urtean mai-
laz goititzearekin gau-
zak zailtzen dira». Hale-
re, egin ahalak eginen
dituela erran digu, «mun-
duko kopan parte har-
tzeko prestatzen».

Oier MITXELENA | Trialsin kirolaria 

«Munduko kopan parte hartzeko
prestatzen ari naiz»

PROBATZEKO GONBITA

«Hasiera gogor
xamarra bada ere,
pixkanaka, zure
buruarengan hobe-
kuntzak ikusita, gero
eta gehiago lotzen
zaituen kirola da.
Jendea probatzera
gonbidatuko nuke,
bizikleta gustatuz
gero, ziur trialsina ere
gustatuko zaiola!».

FUNBOX FACTORY

«Bertzeak bertze,
Martxel Arribillaga
herritarrarekin batera
Dirt jump eta trialsina
ezagutzera emateko
Euskal Herrian barna
ikuskizunak eskaintzen
ditugu».

ARGAZKIA: AINHOA LARRETXEA
Oier Mitxelena, trialsin ikuskizuna eskaintzen.



ATLETISMOA � URRIAREN 21EAN BERAN

Chakib Lachgar eta Lurdes Oiartzabal
nagusi Lizuniagako 37. Igoeran
Marokoarrak
probako
laugarren marka
onena egin zuen

TTIPI-TTAPA | BERA
Lizuniagako Igoera-

ren 37. edizioa egin zen
urriaren 21ean Beran.
Proba nagusian 71 ko -
rrikalari atera ziren eta
Chakib Lachgar eta Lu-
des Oiartzabal suerta-
tu ziren garaile. Aitzine-
tik, 80 neska-mutiko ibi-
li ziren Berako karrike-
tan lasterka.
Proba nagusian, ha-

sieratik Errenterian bizi
den Chakib Lachgar
marokoarra jarri zen lais -
terketa buru. Chakib
Lachgarrek 1.500 me -
trotan Gipuzkoako erre -
korra du eta lehen par-
te-hartzea zuen.

Bere herrialdekide
den Abdelfettah Lou-
joari-k 2008an ezarrita-
ko errekorra (16:01)
gain ditzea zuen helbu-
ru. 3. kilometroa 9 mi-
nutu eta 6 segundotan
pasa zuen baina azken
tartea gogorra egin
zitzaion eta 16 minutu
eta 26 segundoko den-
borarekin erre korretik

25 segundutara gelditu
zen (hala ere, Lizunia-
gako igoerako historia-
ko laugarren denbora-
rik onena lortu zuen).
Chakib-en gibeletik,

azken urteetako irabazle
izandako Alberto Bar-
berena baztandarra
(17’58”) eta Victor Ma-
dejon irundarra (18’10”)
sartu ziren.

Emakumeetan, Lur-
des Oiartzabalek iraba-
zi zuen laugarren aldiz
segidan (22’13”). Moni-
ka Telletxeak lortu zuen
bigarren postua 20 se-
gundutara helmugara-
tuz (22’32”), eta Ane El -
zaurdia eta Saioa Gar-
bisu beratarrek elkarba-
natu zuten 3. postua
(26’04”).

Pena da, emakume
partaideen kopurua
jautsi egin zela aurreko
urteekin konparatuz (ea
datorren urtean berriz
ere igotzen den!). Eta
azkenik Bautita Telle -
txea aipatu beharra da-
go: aurten ere laisterke-
ta ongi burutzea lortu
du, 37 edizioak bukatu
dituen bakarra izanik.
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UTZITAKO ARGAZKIA

Lizuniagako Igoeran parte hartu zuten korrikalarien erdiak Berakoak ziren.

HERRI KIROLA � URRIAREN 22AN BERAN

Onsalo eta Eugi
nagusi arpana
txapelketa
mistoan
Nafarroako
txapeldun izan
dira bigarrenez

TTIPI-TTAPA | BERA
Nafarroako arpana

txapelketa mistoa urria-
ren 22an jokatu zen Be-
rako Altzateko pilotale-

kuan. Zortzi bikote ari-
tu ziren bosgarren edi-
zioa bete duen txapel-
keta horretan eta etzan-
da jarritako enborrean
hamar ebaketa egin be-
har zituzten. Aresoko
Itxa so Onsalo eta Beun-
zako Mikel Eugi erraz
nagusitu ziren (4:24). Bi-

garren izan ziren Eltso-
ko Ainhoa Iraizoz eta
Iraizozko Josetxo Bar-
berena (5:26). Podiuma
osatzen, hirugarren izan
ziren Arraiozko Xabier
Urrutia eta Berako Ne-
rea Sorondo (5:39). 

4. postua Arostegiko
Imanol Kañamaresek eta
Txantreako June Etxe -
berriak eskuratu zuten
(5:44); 5.a Arostegiko Oi-
er Kañamaresek eta El-
gorriagako Irune Izkuek
(5:57); 6.a Be rriozarko

Iosu Huartek eta Txan-
treako Uxue Rodrigue-
zek (8:00), 7.a Antsoain -
go Endika Garaik eta
Antsoaingo Irune Biu -
rrunek (8:07) eta 8.a
Txantreako Alis Alonsok
eta Jone Hualdek (8:14).

UTZITAKO ARGAZKIA

Nafarroako arpana txapelketa mixtoan parte hartu zuten kirolari guztiak.
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ELIZONDO | 2017.11.05
‘Karmen Etxalarkoa’ pastorala
Elizondon ere ikusgai

Etxalarren eskainitako pastoralak izan-
dako arrakastaren ondotik, Elizondon
bertze emanaldi bat antolatu du Xorro -
xin irratiak. Azaroaren 5ean izanen da
Baztan pilotalekuan, 15:30ean hasita. 

Pastoralak

BERA | 2017.11.11
Isidoro Fagoagaren omenez azken
ekitaldia

Isidoro Fagoaga gogoan, urte osoko eki-
taldiak borobiltzeko, azaroaren 11n goi-
mailako kontzertua antolatu dute San Es-
teban elizan. Errenteriako Andra Mari abes-
batzak emanaldia eskainiko du. 

Kontzertua 

ERRATZU | 2017.11.05
Joxe Mari Apezetxea gogoan
margo lehiaketa antolatu dute 

Elizondoko Kasinok urtero antolatzen duen
aire zabaleko pintura lehiaketa, aurten,
Joxe Mari Apezetxea margolaria gogoan
eginen dute. Hori horrela, bere sorterrian,
Erratzun, eginen dute lehiaketa. 

Lehiaketak

azaroak 2 - 16
Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58

Erakusketak
BERA
Asier Gogortzaren ‘Muga’
erakusketa
Azaroaren 12ra arte
16:00etatik 19:00etara 
Kultur Etxean.

BERTIZ
‘New Yorketik Erratzura’ Diana
Iniestaren margo erakusketa
Azaroaren 6ra arte Bertizko
Natura-Parkean.

ELIZONDO
‘Emakumea Hegoaldean’

Azaroaren 13tik 24ra Beka-
rako Lankidetza Batzarrak
antolatuta, Arizkunenean.
Komete sarea
Azaroaren 13tik 30era Urda-
buru Mendizale Taldeak anto-
latuta, Arizkunenean. 17:00-
20:00.

Solasaldiak
ARANTZA
‘Anai-arreben arteko
norgehiagoka eta
konplizitatea’
Azaroaren 16an 16:30ean
eskolan. 

DONEZTEBE
Haurrei nola solastu hizpide
Azaroaren 16an cómo hablar
a los niños, 14:30ean eskolan. 

Tailerrak
ELIZONDO
‘Produktu turistikoen
komertzializazioa eta
salmenta’
Azaroaren 2, 3, 8, 9 eta
10ean 20 orduko ikastaroa
Arizkunenean, 15:30-19:30.
Izen-ematea: 666 615761 edo
noeliasampedro81@gmail.com.

‘Landetxeen kudeaketa’
Azaroaren 13, 14, 16, 17, 20,
21, 23, 24, 27 eta 29an
Arizkunenean, 15:30-19:30.
Izen-ematea: 666 615761 edo
noeliasampedro81@gmail.com.

Zaintzailearen tailerra
Azaroaren 16an eta 23an

Osasun Zentroan, 12:00etatik
13:30era. Izen-ematea Elizon-
doko Osasun Zentroan edo
948 581832ra deituta.

Estresa eta antsietatea
gainditzeko 

Azaroaren 15ean, 22an eta
29an Osasun Zentroan,
10:30etik 13:00etara. Izen-
ematea Elizondoko Osasun
Zentroan edo 948 581832ra
deituta.

Bizkarraren inguruko tailerra
Abenduaren 13an Osasun
Zentroan, 11:00etik 13:00eta-
ra. Izen-ematea Elizondoko
Osasun Zentroan edo 948
581832ra deituta.14:00).

GOIZUETA
Sukaldaritza ikastaroa
Azaroaren 15, 22 eta 29an
18:00etatik 20:00etara Umore
Ona Elkartean. 

Antzerkiak
BERA
XIX. Kafe-antzerki zikloa
Azaroaren 3an Gilkitxarro
 taldearen Morbus Operandi
22:00etan Kataku ostatuan.
Azaroaren 10ean Joseba
Usabiaga eta Iñaki Santosen
Ni ala zu antzezlana
22:00etan Auzoa ostatuan.
Azaroaren 17an Jon Martin,
Arkaitz Oiartzabal Xamoa,

PROPOSAMENA

LEITZA
Bertako produktuen azoka
azaroaren 12an 
Hirugarren urtez, Leitza eta
Aresoko produktuen azoka
antolatu dute Leitzan aza -
roa  ren 12rako. 10:00etatik
14:00 etara izanen da eta 30
bat parte-hartzaile espero
dituzte. Animailien erakus -
ke taz gain, garaiko pro duk -
tuez osatutako salmenta
pos tuak  jarriko dituzte: ba-
razkiak, gazta, babarrunak,
eztia, intxau rra, arto-irina,
sagardoa, marmelada,  ber-
tan egindako gozoak... 
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 Andion Iturbe eta Eñaut
Gantxegiren eskutik Espuela
nahi? antzezlana 22:00etan
Bidaxka ostatuan.

ELIZONDO
Karmen Etxalarkoa pastorala
Azaroaren 5ean Baztan 
pilotalekuan, 15:30ean.

Ikuskizunak
LESAKA
‘Ttirikikontu-kontari’
haurrentzako ikuskizuna
Azaroaren 5ean Harriondoa
Kultur Etxean 17:00etan. 3 eta
7 urte bitarteko haurrentzako. 

Jardunaldiak
GOIZUETA
‘Goizuetan lan eta bizi’ 
I. jardunaldia
Azaroaren 7an 18:30ean
udaletxeko ganbaran. Hizlari-
en artean, Juanjo Elizalde eta
Ernaitzu Kooperatiba koak.

Zinema
DONEZTEBE
Guraso Elkartearen eskutik
Azaroaren 5ean El bebé jefa-
zo pelikula, 18:00etan.
Azaroaren 19an Desdencien-
tes 2 filma 16:30ean. 

Lehiaketak
ERRATZU
Aire zabaleko pintura
lehiaketa Joxe Mari
Apezetxearen omenez

Azaroaren 5ean 08:30etik
14:30era, Elizondoko
Kasinok antolatuta.

Kontzertuak
SARA
Joseba B. Lenoir eta Kaskezur 
Azaroaren 3an 22:00etatik
aitzinera Gaztetxean.

ELIZONDO
Folk ametsetan
Azaroaren 5ean Maite Itoiz
eta John Kelly Arizkunenean,
19:00etan. Sarrera dohainik
lekua bete arte.

BERA
Errenteriako Andra Mari
abesbatzaren kontzertua

Azaroaren 11n 20:00etan
San Esteban elizan.

ARANTZA
Oibarko Aritza abesbatza

Azaroaren 25ean eskolako
gimnasioan, 20:00etan.

Bertsoak
LESAKA
Bertso-gaztain jatea

Azaroaren 11n Maialen Lu-
janbio eta Unai Iturriagarekin,
20:30ean Basurden.

Ospakizunak
GOIZUETA
Jubilatuen Eguna

Azaroaren 4an eta 5ean. 

Bestak
AURTITZ
Sanmartinak

Azaroaren 9tik 12ra.

Azokak
SARA
Ekoizleen azoka

Larunbatetan 08:00etatik
13:00etara frontoian.

LEITZA
Areso eta Leitzako produktuen
azoka

Azaroaren 12an. Xehetasu-
nak 31. orrialdean.

DONEZTEBE
Feriak

Azaroaren 17an. Xehetasu-
nak 23-27. orrialdeetan.

Mendi ateraldiak
BAZTAN
Mendigoizaleen irteerak

Azaroaren 5ean Elizondo-
Egozkue-Elizondo (08:00).
Azaroaren 12an Azpilkuetatik
Alkurruntzera 07:30ean 
abiatuta.
Azaroaren 19an Elizondotik
Auritzera 06:00etan abiatuta.

Baserritik bizitzea amets izan duen hogeita bost urteko
leitzar gaztea da Oihana. Bizi itzazu ametsak, amestu
beharrean dio kantak eta horren adibide garbia da lei-

tzarra: «ttikitako nahia izan da baserrian, animalia artean, bi-
zitzea. Nerabezaroan posible litzatekeela pentsatu nuen eta
egun halaxe bizi naiz». Ezin esan, ordea, baserri munduan
guz tia arantzarik gabeko larrosak direnik. Arantzak kenduz,
hau da, «baserriaren iluntasuna, izaera familiarra, botere harre -
manez betea...» eta kutsu tradizionala gaindituz, «komunita-
tean eta lagunekin bizitzeko, elkar zaintzeko» gune bilakatu
nahi izan du. Ikasketak akitu ondotik, jomuga argiekin ekin
zion Oihanak denbora luzez bu-
ruan bueltaka zerabilen proiek-
tuari: «lagun bat eta biok hasi gi-
nen eta hasieran oilasko ekolo-
gikoak ekoiztea zen asmoa». As-
mo txikiak asmo handi bilakatu
zaizkie, «eskainitako baserriak
lur handia du, eta horrek diber -
tsifikaziorako aukera eman digu» .
Horrela, «azken urteetako abel -
tzan tza eredu bakarrarekiko kon-
trastean, aniztasunaren aldeko apustua egin dugu». Urtebe-
te daramate proiektu horretan murgildurik, eta zailtasunak izu-
garriak izan dira: «bai alokairuaren karga, bai lege eta admi-
nistrazio kontuak eta baita salmenta zuzeneko bideak ezagu-
tzekoa ere». Gustuko lekuan aldaparik ez dagoenez, gogor lan
eginez produktu «ekologikoak, hau da, abonu kimikorik ga-
beak» eta «maitasun eta mimo askoz» gozatuak eskaintzea
lortu dute. Edonola ere, «baserriaren etorkizuna nahiko beltz»
dagoela uste du: «asko hutsik daude, beste asko erortzen ari
dira», eta «baserri hutsak betetzeko, bertan eta bertatik bizitze -
ko... aukerak  izan badiren arren, norabide aldaketa izugarria
falta zaigu». Norabide aldaketaren ardatza herritarron esku
dagoelako, azaroaren 12an eginen den Leitza-Aresoko pro-
duktuen azokan, inguruan ekoizten diren produktu fresko eta
elaboratuak ezagutzeko eta erosteko aukera paregabea iza-
nen dugu. Gogoratu, «bertan eta bertako produktuak kontsu-
mituz baserri munduaren jarraipena ahalbidetzen dugu!». 

«Baserriak komunitatean eta elkar
zainduz bizitzeko gunea behar luke»

Nire aukera

Oihana IRAOLA
Leitzar gaztea

«Bertan eta berta-
ko produktuak
kontsumituz
baserri mundua-
ren jarraipena
ahalbidetzen
dugu».
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TBOLA � URRIAREN 17AN GILTXAURDIN

Lehen aldiz
emakumeen ekipoa

beleko atea alde batera
eta beheiti irekitzen de-
na, bazterreko ate ttikia
eta kapota goratzen de-
na. 750 ki lorendako
homolo gatua, berri-be -
rria . �948 581039 / 606
835505.

Ford Mondeo TDCI sal-
gai. 51.000 km errealak,
kontzesionario ofizialean.
2011koa eta extra posible
guztiekin: argi-, aparka -
tzeko- eta ur-sen tsoreak,
abiaduraren kontrola eta
erreguladorea. Whatsap-
pez eta deituta informa-
zio gehiago. �667 329393.

ANIMALIAK
salgai

URDAZUBI. Bi hilabete-
ko labrador txakurkume-
ak salgai. Txertatuak eta
desparasitatuak. �948
599121 / 609 878003.

Border Collie zakurku-
meaksalgai. Arrazakoak ,

balkoi eta trastelekua. To-
ki lasaia. �690 388134.

BERA. Itzea karrikan
apartamentua errentan
emateko. �609 973306.

LANA
eskaintzak

BERA. Jatetxe batean
esperientzia pixka bat du-
en zerbitzaria behar da
lanean aritzeko. �617
723475.

BERA. Kataku ostatuan,
sukaldean lan egiteko
pertsona bat behar du-
gu. Interesatuek deitu
edo idatzi �617 489765.
LLEESSAAKKAA. Kafetegi bate-
an egun erdiz aritzeko
langilea behar dugu. Bi-
dali curriculuma: m.eva
ogi@gmail.com.

BERA. Ibardinen zerbi -
tzaria eta supermerkatu-
an aritzeko langilea behar
dira, frantsesa dakitenak.
Bidali curriculumak beo
laetxea@gmail.com-era

Baztan eta inguruan lan
bila. Zerbitzari, saltzaile
eta teleoperadore izana.
Informatika aplikazioekin
eguneratua. Esperientzia
haundia bezeroentzako
arretan. Pertsona ardura -
tsua, aktiboa eta gaita-
sun komunikatiboekin.
�630 452189.

BAZTAN eta INGURU-
AN. Garbiketan aritzeko
eta adinekoak eta hau -
rrak zain tzeko lan bila.
Esperientzia zaintzan eta
ga rb i ke tan .  � 644
778212.

MOTORRAK
salerosketak

Remolkea salgai: 2,40 x
1,40 x 1,55 neurriekin, gi-

edo deitu: �948 630709.
IInndduussttrriiaa llaannggiilleeaa behar
da AArraannoorako. Beharrez -
koak: Goi Mailako zikloa,
autonomia, lan gogorra
egiteko ahalezia, epe lu-
zerako inplikazioa. Balo-
ratzeko: mekanika, elek -
trizitate eta soldadura eza-
gutzak. Kontratu muga-
gabea. Lana: produkzio-
ak kudeatu, martxan jarri
eta kontrolatu. Eskariak
bidali: fabricacion@blue
agro.com.

Fabrika batean aritze-
ko langileabehar da. Bi-
dali curriculuma helbide
honetara: 8. Posta Ku -
txa, 31700 Elizondo.

LANA
eskariak

Adinekoak edota hau rrak
zaintzeko eta garbike-
ta lanetarako lan bila.
Esperientzia zainketan
baita garbiketan ere. In-
terna bezala lan egiteko
prest. �602 895536.

ETXEBIZITZAK
salgai

ELIZONDO. Akullegi ka -
rrikan 2 logelako pisua
salgai. Prezioa: 55.000
euro. �646 774117.

ITUREN. Hainbat neurri -
tako apartamentuak ha-
gitz prezio interesga rrian
salgai. �948 451337 /
667 275013.

BERA. 80 m2ko pisua
salgai. Lehenengo so-
lairuan, erdigunean ko-
katua, Alzate karrikatik
hurbil. Guztiz berritua
dago, sukaldea estrei-
natu gabe. Berogailua
eta isolamendu ona di-
tu. Komunitateko gas-
tu gutxi ditu, atezaina-
rekin. �608 777926.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

ZUGARRAMURDI.
Apar tamentu ttiki bat
erren tan emateko. Par -
tzela eta baratzearekin.
�659 849570. 

Dantxarinetik hurbil, 85
m2ko  apar tamentua
erren tan emateko. 2 lo-
gela, sukalde hornitua, 2

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58
info@ttipi.eus edo erran.eus

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZE KO 10€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 12€

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta 
INTERNETen hilabete batez agertuko da 

Ordainketak Rural Kutxako ES86 3008 0080 5607 0330 4329 kontuan

TTIPI-TTAPAk ez du bere gain hartzen argitaratuak diren iragarkien ondorioz 
sortzen ahal diren operazioen erantzukizunikBAZTAN, BIDASOA, 

ULTZAMA eta 
IPARRALDEAN  
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak,
bordak, lokal komertzia-
lak eta nabeak salgai.

IPARRALDE eta 
BIDASOA alderdietan
- Eskaintzagatik base-
rriak, bordak eta
lurrak behar ditugu.

URDAZUBI
- Etxe berri bat salgai,
mobleztatua. 2000
m2ko lursailarekin.

DONEZTEBE
- Aukera: 102 m2ko
pisua salgai. Egoera
oso onean dago. 3
logela, jangela, egon-
gela, 2 komun, sukal-
de mobleztatua eta
17 m2ko trastelekua.

Tel. 948 580 804
anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA

Zerrikumea
(19 kilo): 42 €

Zerri gizena
1,137€ kiloa. 

Zerramak:
0,590 € Kg/bizirik. 

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/k Kanal 
Extra 4,35 
1.koa 4,13
2.koa 3,93
Urruxak: €/k Kanal 
Extra 4,37
1.koa 4,23
2.koa 3,83

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.

Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):

Aretze mestizoak:
urruxak   120,00 
idixkoak  210,00 

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00 
idixkoak 185,00 

Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 3,29/3,39
Zaldi-behorrak: 1,93/2,10

Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 8,50/9,10
8-10 kilokoak: 6,90/7,40

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(urriaren 13tik 20ra bitarteko prezioak)
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ama eta atta artzain za-
kur onak. �639 708414.

Euskal artzain zakurku-
me iletsuaksalgai. �675
705238 / 675 705243.

20 ardi muturgorri sal-
gai, ernari, azaroan uma -
tzeko. �697 440590.

ANIMALIAK
galdu-aurkituak

Katua galdu da. Norbai-
tek aurkitu edo ikusten
badu, eskertuko genuke
deitzea: �647 617221.

ZERBITZUAK
psikoanalistak

DENETARIK
salerosketak

ORONOZ. Egurra xehe-
tua salgai. Pagoa eta hari -
tza. Etxera eramanen da.
�676 242520.

Altzairuzko sei frega-
dera salgai, 1,73 metro
x 34  zentimetroko neu -
rriarekin. Forma borobi-
la. �948 585036.

ARANTZA. Taxi plaza
salgai. �617 296458.

Sukalde industrialasal-
gai, erabili gabea. Gasez-
koa, sauter etxekoa. La-
bearen neurria: 45 x 85.
�659 849570.

LG telebista salgai: 37
pulgada, mandoa eta
USB, SLOT, HDMI, RGB
IN, AV1-AV2, audio eta bi-
deo irteerekin. Sony defi -
nizio altuko  multimedia
aparatuaere salgai: DVD,
disko gogorra eta HDMI,
AV1-AV2, audio eta bideo

irteerekin. Disko gogorre-
an eta DVD an graba -
tzeko aukera. 300 euro.
�610 385867.

Garajeko ate baskula -
ga  rria salgai. Neurriak:

2,59 metro zabal eta 2,26
metroko altuera. Egoera
hagitz onean dago. �686
836380 / 606 194404. 
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Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€ Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,42€ko 10 edo 
20 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

urtebetetzeak
Argazki soila: 5€; bikoitza: 10€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,50€ko 10 edo 20 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 5 edo 10 €ko txekea; 4) erran.eus bitartez

URKO

TELLETXEAk 
3 urte 
bete zituen 
urriaren 12an.
Zorionak familia-
ren partetik!
Muxuk pottoko!!! 

IORITZ TAPIA eta OIHANE ALMANDOZ:
IORITZek 8 urte bete ditu urriaren
22an eta OIHANEk 6 urte beteko
ditu azaroaren 2an. Zorionak
familia guztiaren eta berexiki
Unax, Laia eta Aimarren partetik!!

Berako ADUR eta OINATZ AROZENA

ELRIOk 4 urte bete dituzte urriaren
22an. Zorionak sorgintxok familia
guztiaren partetik. Muxu potoloak!

BEÑAT UGARTE ALMANDOZek 2 urte
beteko ditu azaroaren 28an.
Zorionak maitia! Muxu haundi-
haundi bat etxekoen partetik.

Urnietako EKHI MUTUBERRIA

PIKABEA k urte bat beteko du
 urriaren 15ean. Muxuak familia
guztiaren partetik.

Berako OIHANE ALMANDOZ TAPIAk
6 urte beteko ditu azaroaren 2an.
Aunitz urtez eta egun ona pasa!

Azaroaren 7an sei urte beteko
ditu IREBER INDAKOETXEA MENDIZURI

gure etxeko erregeak. Zorionak
IREBER Ilargi, aita, ama eta Usurbil
eta Hernaniko familia guztiaren
partetik. Asko maite zaitugu! 

Sunbillako
XUBAN JAUREGI
GARTXITORENAk
urriaren 28an 
7 urte bete ditu.
Zorionak
Doneztebeko
familiaren 
partetik.
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