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16 urterekin irabazi zuen bere aurreneko 
txapelketa Leitzako aizkolari haundiak, 
eta jokatutako apustu guztiak irabazita-
koa da. Historiako aizkolaririk haundiene-
tarikoa izatera ailegatu zen, baina istripu 
baten ondorioz, 29 urterekin erretiroa 
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Grabatuak, ilustrazioak eta zeramika aisialdiko
zaletasun izan ditu luzaroan Sarrateak.
Berrogeita bortz urte zituela, Parisera ikastera
joan eta zaletasuna ogibide bilakatu zuen.

Orain, hiruretan hogeita hamahiru urterekin,
gaztaroan, euskara ikasten ari zelarik, idatziri-
ko haurtzaroari buruzko kontaketak eta egun-
go gogoetak bilduz, Lolita liburua argitaratu

du. Horrela, 49 kontakizunetan, belaunaldi
baten lanak eta eginahalak bilduz, ondorengo-
ei arrotz izanen zaien bizimoduaren lekukota-
suna eskaini nahi izan du.

N. BAZTERRIKA | ALMANDOZ
GGrraabbaattuuaakk,, iilluussttrraazziioo--
aakk eettaa zzeerraammiikkaakk.. KKoonn--
ttaaiigguuzzuu iibbiillbbiiddeeaa.. 
Artista beranta naiz.
Akuarela betidanik egin
dut, hori izan da nire ai-
sialdiko ekintzetako bat.
Seme-alabak beren al-
detik joan zirelarik, berro -
geita bortz bat urterekin,
Parisera joan nintzen
ikastera. Liburuak ilustra -
tu izan ditut bertzeen -
tzat, enkarguz. Hamar
urtez Euskal Herriko gai-
en inguruko grabatuak
ere  egin ditut: pilotari-
ak, arraun lariak... 
LLiibbuurruuaakk iilluussttrraattzzeettiikk
lliibbuurruuaa iiddaazztteerraa..
Euskara ikasteko hasi
nintzen idazten. Euskal-
duna, baserritarra, Al-
mandozen sortua naiz
eta egundaino ez dut
euskara galdu. Baina,
Donostiara nahiko gazte-
rik joan nintzen eta EGA
azterketa prestatzen ari
nintzela, berriz ere go-
goetak zetozkidan buru-
ra: ‘hau nola erranen ote
luke nire aitak?’ pentsa -
tzen nuen. Erroetara itzu -
li nahi nuen, horren nirea
sentitzen nuen euskara
horri astinaldi bat eman.
LLoolliittaa iizzeennbbuurruu.. ZZuurree
iizzeennaa eettaa iizzaannaa??
Nire gurasoek Maria Do-
lores izena paratu zida-
ten. Barkatuko didate,
baina defendatzeko ahal-
menik ez duen haur ba-
ti Maria Dolores izena pa-
ratzea delitua da. Pixka
bat konpondu zuten eta
Lolita erraten zidaten ni-

ri etxean, eta horixe zen
nire izen kuttuna. Ber -
tzalde, LolitaNabokovek
1955ean idatzi riko no-
bela erotikoaren izenbu-
rua ere bada eta nik kon-
notazio literario hori atxi -
ki nahi nion. Kasu hone-
tan ezin erran daiteke
erotikoa denik, baina...
edozeinek apal batean
Lolita ikustean eskuan
hartuko dutelako uste-
an, paratzea erabaki nu-
en. Lolita izena ematen
badiot ere, Euskal He -
rrian, gure belaunaldian,
Lolita anitz izan direla ar-
gi utzi nahi dut, ez baita
nire bizitzara lerra tzen. 
ZZeeiinn ddaa lliibbuurruuaarreenn aarr--
ddaattzzaa??
73 urteko emakume ba-
ten bidaia da. Mendio-
lan sortua naiz, toki iso-

latu batean. Duela 500
urte jendea bizi zen be-
zala bizi izandu naiz 12
urteak bitarte. 12 urteak
nire bizitzaren antzina eta
oraina markatzen dute.
Ordura arte, igandetan
mezara joaten ginen, es-
kola baserrian genuen...
eta hori islatu nahi izan
dut. 50eko hamarkadan
auzo hori hustu zenez,
orain arras jende guti bi-
zi da han: batzuk Ame-
riketara joan ziren, ber -
tze  batzuk Doneztebe-
ra, gu Berara... Horrekin
gure belaunaldiak Eus-
kal Herria moderniza tzen
egin duen eginahala azpi-
marratu nahi izan dut,
gure lurraldean dauden
Lolita guztien ahalegina-
rekin lortu dugun anima-
leko saltoa: elizari bizka -

rra eman, arauak hau tsi,
seme-alabak euskaraz
hazi... Buruan gelditu
zaizkiten momentuak
biltzen dira: haurtzaroa-
ren nostalgia, agoteen
historia, Mali eta Algeri-
an eginiko bidaiak, go-
goetak... Nire ilobek irri
egiten dute, baina bilo-
bentzat bertze mundu
bat izanen da, ez gara
itzu liko mendian bizitze-
ra, gaztain erreak jatera,
su ondoan egotera, be-
larritako zuloak kortxoa-
rekin egitera... Ondoren-
goek gure bizimodua
ezagutzeko lekukotasun
bat baino ez da.  
NNoollaa ddeeffiinnii ddaaiitteekkee zzuu--
rree iiddaazzkkeerraa eessttiillooaa??
Niri literatura txukuna,
polita eta ulergarria
gusta tzen zait, bi aldiz
iraku rri behar ez dena.
Soiltasuna, naturaltasu-
na eta goxo tasuna ar-
datz dituena. Ongi eta
ulerga rri idazteak badi-
tu bere zailtasunak, be-
raz, ez dakit lortu ote du-
dan. Hizkera aldetik, to-
kiko estandarrari eutsi
diot, hemengo eta ipa -
rral deko hi tzak, beti ere
batuaren barne daude-
nak, tartekatuz. 
EEttoorrkkiizzuunneerraa bbeeggiirraa bbaa--
dduuzzuu aauurrrreeiikkuussppeenniikk??
Orain emakumearen pre-
sentzia ageriko egiteko
eta merezi duen tokia es-
kaintzeko, kontaketa la-
burrak eta erotikoak
bilduz, liburu ilustratu bat
eginen dut, grabatuan.
Aunitz kezka tzen nau
emakumearen egoerak. 

Lola SARRATEA | Arraiozen bizi den almandoztarra

«Gure belaunaldiak Euskal Herria
modernizatzen lan handia egin du»

ARTEA
«Arteak sakrifizio
handia eskatzen du,
eta hori ez da balo-
ratzen, guti ordain -
tzen da. Aitzinetik ile-
apaindegi bat izan
nuen 30 urtez, eta
hor irabazitakoarekin
atera dut bizia».

UTZITAKO ARGAZKIA

Urriaren 15ean Iruritako Jauregiarte tabernan aurkeztu zuen liburua.

EMAKUMEA
«Aunitz kezkatzen
nau gizarteak ema-
kumearekiko duen
jarrerak. Badirudi ez
direla duen garrantzi -
az jabetzen. Baina
zibilizazio hau ema-
kumerik gabe ez
litza teke egonen».
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G. PIKABEA
Ibilbide laburra, baina

emankorra. Halaxe labur -
tzen ahal da Patxi Asti-
bia Olanok aizkoraren
munduan utzi  duen arras -
toa. Halabeha rrez aizko-
ratik erreti ra tu bazen ere,
tarte ho rre tan eman zitu-
en aizko ra kolpeak ez zi-
ren alferri kakoak izandu. 
Leitzako Donmartin-

borda baserrian jaio zen
1943ko ilbeltzaren 24an,
eta lauzpabost urterekin
herrira joan ziren bizitzera .
Hantxe hasi zen aizkora-
rekin aurreneko kolpeak
ematen. Hamabost seni-
deetan bosgarrena da
Patxi eta gogoan duenez,
«anaiak astoarekin men-
ditik eka rri tako enbor koz -
korrak kos katzen aritzen
nin tzen etxe atarian. Zor -
tzi bat urte izanen nitu-
en». Inork gu txik pen tsa -
tuko zuen kolpe haiek 
halako oihar tzu na izanen
zutenik.

GAZTETATIK
TXAPELAREKIN
Hamalau urterekin jo-

katu zuen bere aurrene-
ko txapelketa: «orain de-

la 60 urte, Leitzan txapel-
keta bat jokatu zen, eta
hamalau aizkolari atera
ginen. Seigarren geldi tu
nintzen». 1959an joka tu
zuen bigarrena, eta iraba -
zi egin zuen: «16 urtere-
kin Gipuzkoan 22 urtez
beherakoen txapel keta
bat antolatu zuten eta hu-
ra irabazi egin nuen». 
Lehenbiziko apus  tua

20 urterekin jo katu zuen:
«legasar bat Fran tzian
prestatu zutela eta Lei -
tzan kintoz beherakorik
prest baldin bazen, aizko -
ran jokatuko ziola esan
zioten nire nagusiari. Na-
gusia nirekin akorda tu zen
eta horrela jokatu nuen
nire lehenbiziko apus tua».
Baita irabazi ere. «Seku-
la ez nuen kanaerdikorik
ebakia, eta 26 egun en-
trenatzen pasatu ondo-
ren, hamasei kanaer diko
ebaki nituen apustu  egu-
nean». Ongi oroitzen da
jen deak ez zuela itxaro-
pen haundirik beregan:
«‘mutiko ho rrek nola eba-
kiko dizkik hamasei kana -
erdiko?’ esaten zuten he -
rrian, bai na  erraz egin ni-
tuen».

APUSTUEN INDARRA
Txapelketaz txapelke-

ta eta apustuz apustu,
garai hartako aizkolaririk
onenetarikoa izatera aile -
gatu zen Astibia. Eta be-
re lorpenak izan ziren ho -
rren lekuko. Espainiar es -
ta tuko txapelketa hiru al-
diz irabazi zuen, 1968,
1969 eta 1971n, eta Eus-
kal Herri mailakoa behin,
1968an. 

Apustu gogoangarri
asko jokatu zituen. Are
gehiago, jokatutako guz -
tiak irabazi zituen. Hori-
en artean aipatzekoak di-
ra Berakoetxea, Latasa
eta Arria II.aren kontra jo-
katutako lau apustuak.
Zehaztasun haundiare-
kin oroitzen da apustu
haietaz: «apustu horiek
kostata irabaziak izandu
ziren, eta ongi grabatuak 
gelditu dira», dio parrez. 
Latasaren kontra jo-

katutakoaz honela adie-
razi digu: «Latasak Bera-
koetxea eta bioi desafioa
bota zigun, guk bina egu -
rretik txanda hartuz bere
aurka jokatzeko. Baina
nik bakarrik jokatuko nio-

la esan nion sozioari. Ha-
sieran  errieta egin zidan,
baina proba bat egin on-
doren, bakarrik jokatzera 
animatu ninduen. Lau ka-
nakotara irabazi nion La-
tasari, garai hartan, egur
haundien maisua zen aiz-
kolariari». 61 minutu eta
9 segundotan bukatu zi-
tuen lanak leitzarrak, eta
63 minutu eta 13 segun-
dotan sunbildarrak. 
Arria II.aren kontra bi

apustu egin zituen, eta
batean «larri» ibili omen
ziren: «4.000 lagun bildu
ziren Anoetako belodro-
moan apustua ikustera,
bero haundia zegoen eta
puro eta zigarroen keare -
kin biak gaizki ibili ginen.

PATXI ASTIBIA OLANO � LEITZAKO AIZKOLARIA

«Aizkoran
apustuak
beharrezkoak
dira»
Historiako aizkolaririk 
haundienetakoa izandu den 
leitzarraren ibilbidea kontatuz,
liburua argitaratu dute

ARGAZKIA: NEREA MAZKIARAN
74 urterekin, oraindik ere aizkorarekin ederki moldatzen da Leitzako aizkolari haundia.

16 urterekin irabazi zuen bere aurreneko txapel-
keta eta jokatutako apustu guztiak irabazitakoa
da. Istripu baten ondorioz, 29 urterekin aizkora
utzi zuen arte, puntako aizkolaria izandu zen.

«Zortzi bat urterekin,
etxe atarian beti
egurrak koskatzen
aritzen nintzen».

Patxi ASTIBIA OLANO
Leitzako aizkolaria
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Arriak  ez zituen lanak bu-
katu eta nik justu-justu». 
Aizkora kirol izarra zen

denborak ziren: «4.000
lagun joaten ziren garai
hartan aizkora apustuak
ikustera. Orain milara
ailega tzen lanak izaten
dira», adierazi digu. Ha-
lere, «aizkora munduan
apustuak beharrezkoak»
direla uste du: «ho rrek
mugiarazten du jendea.
Ez dute lehen adina bi l -
tzen, baina apustuek bes -
te saltsa sortzen dute». 

EUSKAL HERRITIK KANPO
ERE EZAGUN
Euskal Herrian ez ezik,

espainiar estatuan ere os-
petsu bilakatu zen Asti-
bia. Berak dioen bezala,
«gu ginen garai hartako
Messi». Eta horretan tele -
bis  tak zerikusia izandu
zuen. TVE sortu berritan,
zuri-beltzeko pantailan
agertu zen 1964 bu kae -
ran eta 1965 hasie ran, La
unión hace la fuerza
 saioan. «Talde bakoitze-
an, bost intelektual eta
kirolari bat ginen, eta
Nafa rroa ko taldeko kiro-

laria ni izandu nintzen. In-
telektualek galdera asma -
tzen ez bazuten, nik egur
bat moztu behar izaten
nuen. Alditik aldira gero
eta denbora gutxiago iza-
ten nuen mozteko; azken
enbo rra 22 segundotan
egin behar izaten nuen.
Aurre neko buel tan txapel -
dun gelditu ginen, baina
biga rrenean, bi dezima-
gatik galdu genuen». 
«Orduko oroitzapen

oso onak» dituela aitortu 
digu, baina «apuru ede -
rrak» pasatutakoa omen
da: «Lei tza tik atera ga -
bea   nin tzen», dio umore -
tsu. «Doneztebe, Sunbi -
lla, Lesaka eta Etxalar al-
dean zaz pi urte egin ni-
tuen mendian lanean, eta
gero aizkoran hasi nin -
tzen. Ho rren ondotik ate-
ra zen telebistako progra -
ma». Beneta ko iraultza
ekarri zuen telebistak, eta
Astibia rentzat ere ez zen
hutsean gelditu eragina:
«kate bakarra izaten zen
eta han agertuta, ospe
haundia hartu nuen. Ma -
dri lgo kaleetan ibiltzen gi-
nenean, jendea autogra-

foak eskatzera etor tzen
zitzaigun». 
Hain oparoa izaten ari

zen ibilbideari 1972an
esan zion agur leitzarrak:
«mendian lanean ari nin -
tzela, zuhaitz batek azpi-
an harrapatu ninduen eta
erretiratu behar izandu
nuen». Onartu digunez,
«beti  pena horixe izaten
dut, 29 urterekin, orduan -
txe nengoelako sasoirik
hoberenean. Zorte txa -
rra  izandu nuen». 
Aspaldi hartu zuen ofi-

zialki erretiroa, baina ez
zuen utzi aizkora. Orain-
dik ere esku artean ibil -

tzen baitu bere tresna ku -
ttuna: «hobbybezala ari -
tzen naiz, etxerako suta-
rako egurra egin bidena-
bar». Horixe delako gus-
tatzen zaiona. Eta 74 ur-
terekin oraindik ederki
moldatzen da. Joan den
urtean, esatera ko, Ra-
mon Latasaren heriotza-
ren 25. urteurreneko jaial -
dian aritu zen. 73 urtere-
kin oinbiko enbor bat
moztu zuen, 72 ontzako
enbo rra, zazpi minu tu eta
47 segundotan. Desafio-
rako prest zen orduan ere.
Berez, Arria II.aren kontra 
aritzekoa zen, baina az -
kenean, gipuzkoa rrak min
hartu zuelako ba ka rrik es-
kaini zuen saioa. 
Orain, berriz, utzi du-

en arrastoa bilduz, libu-
rua eskaini diote. Xibarit
argitaletxeak Patxi Asti-
bia aizkolaria argitaratu

du. Iñigo Goñik idatzi du
testua, eta Joseba Urre-
tabizkaia arduratu da iru-
diez eta edizioaz. 72
orrial  deko liburuaren 250
ale atera dituzte eta 30
eurotan ja rri dute salgai.
Jentilak bildu maren bar-
ne argitaratu dute, eta tri-
logia baten aurrene ko la-
na da. Astibiarekin egin
duten bezala, Miel Minde -
gia eta Arria II.a aizkola-
riekin ere egin nahi baitu -
te, eta gerora, he rri-kiro-
letako beste kirolariekin. 
Azaroaren 3an aurkez -

tu zuten Astibiaren libu-
rua, eta biharamunean
omenaldia eskaini zioten
herrian. Merezitako ome-
naldia. Jendetza bildu zen
frontoian, eta orduan ere
hain beste maite duen aiz -
ko raz go za tze ko auke ra
izandu zuen. Aizkora odo-
lean daramalako.

• Aizkolari bat?
Gure gazte denborako maisua Ramon Latasa izan-
du zen. Badira beste batzuk ere onak izanduak:
Mindegia, Arria, Garziarena...

• Apusturako plaza bat?
Leitzako plaza. Elegantea da. 4.000 lagun sar tzen
dira. 

•Noren aurka jokatuko zenuke orain apustua?
Nire adineko norbaiten kontra.

•Lehengo edo oraingo aizkolariak dira hobeak? 
Lehengoak. Gogorragoak ziren, larre motzean ohi-
tutakoak. 

• Nola ikusten dituzu egungo aizkolariak?
Batzuk oso onak dira. Saralegitar bi lehengusuak
oso onak dira, Mieltxo Mindegia ere puntako aizko-
laria izaten ahal dela uste dut. Eta Gipuzkoan ere
badira politak, nahiz eta gehixeago egin beharko lu-
keteela iruditzen zaidan.

• Apustuak ala txapelketak nahiago?
Apustuak, bestelako saltsa sortzen dute. 

• Aizkorarik hoberenak?
Australiakoak. Hemengoak baino askoz hobeak
 dira. 

Motzean

JOSEBA URRETABIZKAIAK UTZITAKO ARGAZKIAK

Goiko argazkian, 60ko hamarkadan Leitzako plazan jokatutako aizkora txapelketa bat.
Beheko argazkian, Patxi Astibia ageri da erdian, 60ko hamarkadan, Madriletik etxera bueltan
heldu zenean, jarraitzailez inguratuta. Lortu zuen arrakastaren seinale. 

«29 urterekin, 
sasoirik hoberenean,
erretiroa hartu behar
izandu nuen».

Patxi ASTIBIA OLANO
Leitzako aizkolaria



Nabarmentzekoak

Javier Mariezkurrena doneztebarra: pilotatik piloto izatera
Lau urte lehenago kamioi zahar batekin proba egin eta Europako abiadura ka-
mioien txapelketan denboraldirik onena egin zuen Javier Mariezkurrena do-
neztebarra elkarrizketatu zuen TTIPI-TTAPAk duela hamar urte. «Etxean eginda-
ko kamioarekin aurre egin diegu aurten eskuderia ofizialei» aipatu zigun. Ka-
mioia hartu baino lehen, hamar aldiz laxoa txapelketa irabazia zen Doneztebe-
ko taldearekin, baina «burniak betidanik gustatu» zaizkiola eta «pilotarako za-
harregia» zela kontuan hartuz, hasi zen kamioiak gidatzen txapelketan. Hortaz,
pilotatik piloto izatera pasatu zela erran daiteke.

Denek dakite goitiko bizilaguna ez dela behar
den bezala aberastu, tratu zikin bidez baizik.
Ondokoa ere susmopean dugu, dauzkan ko -

txe elegantea eta Benidormeko apartamentua nola
lortu ote dituen. 2Dkoa ebaskuan atzeman dute, bai-
no ez omen da “froga nahikorik” kondenatze ko. Ba-
dakigu honi laguntzen aritu direla 4A eta 1Ekoak,
baina hauek ere hortxe dabiltza trankil. Eta maku -
rrena: “administradore” lanak egiten dituenak, gu-
re dirua gaizki erabiltzeagatik epaitzen ari dira!  
Arazo gehiago ere baditugu: 1Dkoak dio administra -
doreak sobera kobratzen diola, eta fuerte kexatu da.
5Ckoak  arautegia zaharregia dela dio, eta errebisa -
tzea eskatu du, bainon administradoreak nanay de la
china erantzun dio. 3Bkoa ez da gustura bizi gure
eraikinean, eta partitu nahi du,  baina arauak ez omen
dio gatera uzten. Eta sorpresan hartu genuen duela
egun gutti 2Akoak etxetik eskapo egin zuenean,
adminis tradoreari burutik-beheiti zernahi e rran ondo-
tik. Kexatu diren guzti hauek atxilotu dituzte (eskapo
egin zuena Estrasburgon gordeta omen da). A, ze
etxea gure hau: kezkatu eta beldurtzen gaituztenak
libro dabiltza hor barna, eta gauzak aldatzen saia tzen
direnak berriz, preso eman dituzte.

Etxe berean gertatutakoak

Nire txanda
Koro IRAZOKI

Ruben SARALEGI
Bigarren mailan txapeldun

Euskal Herriko bigarren
mailako aizkora txa pel -
keta irabazi zuen lei -
tzarrak urriaren 29an
Azkoitian. Hirugarrenez
ariko da lehen mailan,
oraingoan kategoria ez
galtzeko helburuarekin.

Josetxo EZKURRA II.a
Azpeitian txapeldun

Doneztebeko aurrelariak
eta Ionek irabazi dute Az -
peitiko erremonte txa -
pelketa. Ezkurra II.a izan
zen txapelketako eta fi-
naleko pilotari onena.
Orain, Endikarekin ari da
binakako txapelketan.

Jose UGALDE
Dantxarineko Peio Bentakoa

Dantxarineko IV. Pintxo -
aren Hamabostaldiaren
barnean egindako lehia -
ketan, Peio Bentako su-
kaldariaren foie plan txan
uso eta onddoz eginda-
ko risotto baten gaine-
anpintxoa nagusitu da.

Aspaldixko eman zigun Patziku Perurenak
eus karak sorgindutako numeroen berri. 564
ohe huts…kantatu zuen Hertzainak taldeak

duela hamarkada batzuk. Zenbat gara? 1, 4, 3, 5,
7…Baina euskaran ez ezik, ez bat eta ez bi, edozein
hizkuntzetan badira azalpenik behar ez duten zen-
bakiak: 666, 69, 13… Zerrenda horri, bertze bat
gehitu zaio orain: 155. …Samina zabaltzen!

Sorgindutako zenbakiak

Ezpala
Aitor AROTZENA
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2017ko harpidetza sariak

Baztan, Urdazubi eta Malerreka 36€

Leitza 22€

Hego Euskal Herria 42€

Ipar Euskal Herria , Europa 75€

Amerika eta Australia 130€
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Prentsatik bildutakoak

«Dena ekoizpen handi-
ra bideratu da eta ne -
kazaritza txikira ego -
kitu behar dira araudi
eta baldintzak. Jende
gaztea bada honetan
lan egin nahi duena,
baina gure in gurura
egokitutako ere du bat
behar da. Bidea erraz-
tu behar da, eta irten-
bide indibidualetatik
kolektiboetara pasatu.
Ez dira gauza bera gu -
re ekoiz pena eta in -
dus triala eta hori balo-
ratu egin behar da».

Gotzone SESTORAIN
Leitzako baserritarra
GARA 2017.11.05

«Berdin du Nafarroako
pilotaririk ez izatea
[lau eta erdiko] finale-
an, enpresei pilotarien
kalitatea inporta zaie.
Irujok eta Aimarrek
mugitu duten jendetza
mugitzea zail izanen
dute, baina gibeletik
badatoz pilotariak.
Kezkagarrigoa izanen
litzateke gibeletik pilo-
taririk ez balitz.
Pilotariak ona izan
behar du jendea era-
kartzeko, berdin du
nongoa den».

Inaxio ERRANDONEA
ASPEko zuzendaria
D.NOTICIAS 2017.11.07

Nor da Esther Carrizo?
Cacerestar odola duen donosti-
ar alaia, azken 21 urteetan Beran
bizi dena.

Zein zaletasun dituzu?
Itsasoan murgiltzea, mendian zen-
tzumenak irekitzea, irakurtzea,
kantatzea, dantzatzea...

Zer du Berak Donostiak ez due-
na?
Paisaiaz betetako paradisu txikia.

Noiz hasi zinen antzerkian?
1988an, hogeita lau urterekin, jos-
tun bezala. Ondotik, antzerkiare-
kin loturiko ia lan guztiak egin di-
tut: attrezo eta administraziotik,
aktoresa eta clown formatzaile-
raino. 

Zer eskaintzen dizu antzerkiak?
Mugarik gabeko espazio bat. An-
tzerkia arte bateratzailea da, ber-
tze arte guztiak bildu, pertsonekin
jolas bidez topo egin eta emaitza
publikoarekin partekatzea eskain-
tzen duena. 

‘Harritik hazia, herri antzerkia’...
Emanaldia izatetik emakumearen
oroimen zelai izatera igaro den bi-

txi ederra da. 
Berriz ikusterik izanen dugu?
Hurrengo aukerak Lesakan, Aran-
tzan eta Atarrabian izan daitezke,
baina oraindik finkatzeke daude.

Ikastaroak ere ematen dituzue...
Bai, adin guztietarako. Edozein
adin aproposa da gure barneko
argi eta itzalei kilikak egiteko!

Nola bizi duzu Berako kafe-an-
tzerki zikloa?
Nahiko urrun. Anitzetan kanpoan
edo lanean arrapatzen nau, bai-
na ahal izanez gero, ez dut hu-
tsik egiten. Antzerkiaz, areto kla-
sikotik kanpo, gozatzeko aukera
ederra da! 

Zerk egiten zaitu zoriontsu?
Bizitzak berak!

Amets bat?
Pertsona erdigune eta artea, in-
gurumena eta fe-
minismoa zu-
tabe dituen
heziketa
eredu
bat
sor -
tzea. 

11 galdera labur

� Esther CARRIZO� Beran bizi den donostiarra



Migeltxo Makuso
hil da, Aurtizko
gizon umil 
eta on bat

Garbiñe LEIZA (Aurtitz)

Migeltxo Makuso hil
da, Aurtizko gizon umil
eta on bat.
Hori zen Migeltxo be-

re hurbilekoentzat, bai-
na txistulari haundi bat
ere bazen. Bere lehen-
biziko txistua Arantzan
erosi zuen, attarekin
mendiz joan zen. Baina
txistu harekin sobera
gustura ez zegoenez,
Donostira joan zen Isi -
dro Ansorenarengana,
harek txistua moldatze-
ko. Ezin zuela moldatu
eta bertan ikusi zuen
denda batean egurrezko
txistu bat, 700 pezeta-
tan erosi eta bueltatu

zen. Hori izan da bere
txistulaguna: “joaldi
ederrak egin ditu txistu
honek” erraten zuen. 14
urterekin hasi zen txis-
tua jotzen, eta hiruretan
hogeita hamaseitan
orain dik jotzen zuen.
Ateri kontuak.
Txistua jotzen ikas-

tera Narbartera joaten
zen, oinez, Ittungo Au-
relio Sagasetarekin ba-
tera (hau bizikletaz).  Tti-
ki ttikitik bazekielako ho-
ri zela bere pasioa eta
bere bizitza. Beti oroi -
tzen zen ikasiriko lehen-
biziko piezaz.
Generazio baten le-

kuko eta partaide izan
da, txistulari haundie-
kin harremana izan du:
Isidro Ansorena, bere
iloba den Jose Ignacio
Ansorena, Santiago Iri-
goien, Maurizio Elizal-
de eta Felix Iriarte, La -
rraldetarrak, Juan Mari

Beltran... aunitz utziko
ditut, barkatu.
Malerrekan txistua

jotzen dugun aunitz be-
rekin hasi ginen, bera
izan zen mutiko eta nes-
ka koxkor aunitzen mai-
sua.
Horren lekuko aste-

azkenean egin genion
agurra: Loli, Itziar, Min -
txo, Beatriz, Mikel eta
ni txistuan, organoan
Aurelio, bere Narbarte
bideko laguna… Eta
tanborran Fermin, ia 50
urtez elkarrekin jo on-
dotik, agurra egitea to-
katu zaizu.
Alabari eta ilobari ere

erakutsi zien, azken ur -
te etako bere txistu ki-
deak, Ferminekin bate-
ra.
Tradizio zale amo -

rratua, betiko txistu za-
lea (fa sostenidoan), eta
aldi berean, idekia.
Bere jotzeko modu-

ak egin du berezi Mi-
geltxo, herri musikan or-
dezkari garrantzitsu bat,
dudarik gabe.
BBeerraarrii bbuurruuzz aarrggii--

ttaarraattuuttaakkoo llaann bbaattzzuukk::
-Herr iko Musika:

1977. LP. Movieplay-
Kardantxa. 170912/2
-Euskal Herritik- Del

país de los Vascos: Eus-
kal Telebista, 1997. VHS.
-Herriz-herri: Ttipi-

ttapa: Miguel Makuso.
2000
- Reliquias de Santa

Teresita. Donamaria,
2003ko irailaren 29a,
VHS.
-Astiazaran Korta,

Jagoba: Vatikanoko II.
Kontzilioa eta Euskal
musika eta instrumen-
tuak. Musikene, 2008.
Eskerrik asko Migel -

txo!
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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

ARTXIBOKO ARGAZKIA

2006ko inauterietan omendu zuten Migeltxo Makuso.
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ARKUPEAK

Zuzendaritza-
batzordea
abenduan
banatuko den
aldizkaria
berrikusten ari
da

Fernando ETXEBERRIA
Urteroko hitzorduari

hutsik egin gabe, aurten
ere, elkarteko 155 kide
Lodosara joan ziren aza-
roaren 2an. Joan den ur-
tean baino dozena bat
gehiago izan ziren ani-
matu zirenak. Lizarran
egin zuten  lehendabizi-
ko geldialdia, eta gosal -
tzeko ez ezik, bertako fe-
ria giroaz gozatzeko au-
kera izan zuten. 
Ondotik, Lodosan,

Peron fabrikara egin zu-

ten bisita, piper-kontser -
ben fabrikazioaren non-
dik-norakoak ezagutuz. 
Eguerdian Azagrara

joan ziren eta bertan
bazkaldu zuten. Bazka-
londoan bingoan aritu zi-
ren eta opariak  banatu
zituzten. Arratsaldeko
7ak arte, Joseanen mu-
sika lagun, kantuan eta
dantzan aritzeko aukera
izan zuten.  

Lanzarotera bidaia
Azaroaren 8tik 15era

bitarte, 45 bazkide Lan-
zaroten izan dira. Azken
bi bidaia horiekin aurten-
go ateraldiak borobildu
eta heldu den urterakoei
begira jarriak dira. Area-
go, zuzendaritza-ba -
tzorde a,  dagoeneko,
abenduan ordezkariei
banatuko zaien aldizka-
ria berrikusten ari da.

GIZARTEA � AZAROAREN 2AN ETA 8TIK 15ERA

Lodosa eta
Lanzaroteko
bidaiak izan dira
aurtengo
azkenak

HITZALDIAK 

Ictusa eta elikadura 
osasuntsua izan dituzte hizpide
F. ETXEBERRIA
Arkupeak Elkarteko

kideak ictusari eta elika-
dura osasuntsuari bu-
ruzko hitzaldietan ibili di-
ra eskualdeko zenbait
herritan. 
Bertzeak bertze, urri -

aren 24 eta 26an, ictu-
saz solastatzeko lehen
bilkurak izan zituten, Do-

neztebeko egoitzan eta
Leitzan, hurrenez hu rren.
Donezteben 70 lagun
eta Leitzan 62 lagun bil-
du ziren. Adacen Nafa -
rroako Garuneko Le-
sioaren Elkarteko kide
den Usoak eskaini zitu-
en hi tzaldiak. Ictusari
aurre egiteko dieta ego-
kiak, kirola egiteak, ten -

tsioa eta koresterolaren
kontrolak duten garran -
tzia izan ziren jorratuta-
ko alderdiak.
Urriaren 25ean eta

azaroaren 2an, aldiz, Be-
ran eta Elizondon, Adi-

neko jenderarendako eli-
kadura osasuntsua ize-
neko hitzaldia eskaini zu-
en Josetxo Ruiz de Lo-
petedik. 43 lagunek par-
te hartu zuten Berako
saioan; Elizondokoan,

aldiz, 24 bildu ziren.
Hizlariak gosari, bazka-
ri zein afarietan jan be-
harko lirateken elikaga-
iak eta, oro har, elikadu-
ra osasuntsua izateko
aholkuak banatu zituen. 

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Bazkalondoan bingoa eta sari banaketaz gain, Joseanen musika ere izan zuten Lodosan.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA

Elkarteko kideen eskulanak ikusgai izan ziren Elizondon 
Elizondoko ferien harira, Arkupeak Elkarteko hainbat kidek, urriaren 27 eta 28an
beren lanen erakusketa egin zuten. Mary Puy Luquin, Milagros Esteban, Blanca
Bertiz, Alexandro Pizzi eta Mari Carmen Auzquik margolanak; Juan Maria
Errotabere eta Pedro Artetak egurrarekin eginiko lanak; eta Tere Bohillo eta
Rosa Mari Bertizek ehoziriak plazaratu zituzten. 
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Eskualdeanospatzenditugunudazkeneko
ferien artean azkenekoa izan ohi da
Lesakakoa. Aurten azaroaren 22 eta
23an dute hitzordua. Egun osorako egi-
tarau anitza dute prestatuta. Beraz,
oraindik udazkeneko ferian urteroko
bueltaxka eman ez baduzu, Lesakara
hurbildu eta giroaz gozatzeko tenorez
zabiltza.
Goiz osoan, Beheko Plazan herriko arti-
sauak izanen dira, eta Plaza Zaharraren
bueltan, berriz, aziendak. Gainera, aur-
ten, aitzineko urteetan ez bezala, he-
rrikokarriketanbarna,postuetangauzak
ikusietaerosibitartean,Ezpelurgaiteroen
musikaz gozatzeko aukera izanen da.
Feria zaleek ez ezik, kirolzaleek izanen
dutegozamenerako tartea. Izanere, he-
rri kirolak eta pilota partidak izanen di-
ra ikusgai. Aizkora apustua 11:00etan
izanen da Plaza Zaharrean; pilota par-
tidak, berriz, udal pilotalekuan, arra-
tsaldeko 5:30ean.
Inguruanbestagiroasomatzekoetabisi-
tariakkantuanedodantzanhastekoauke-
rarik ere ez da faltako Plaza Zaharrean.
Bertzeakbertze,bertsolarien txanda iza-
nen da aizkora apostuaren ondotik eta
dantzaldia arratsaldeko 6:00etan.
Dantzaldikoatsedenaldian,19:00aldera,
Beti Gazte dantza taldeak lekukoa har-
tu eta dantzariek beren emanaldia es-
kainiko dute.

BEZPERATIK BESTA GIROA
Zalantzarik gabe egun handia ortze-
gunean bada ere, bezperatik somatuko
da besta usaina herrian.

Azken urteetan egin izan den bezala,
arratsaldeko 6:00etan Lesakako Triki-
tixaTaldea herria girotzen hasiko da.Or-
du berean, Beti Gazte elkarteak antola-
turiko ajoarriero lehiaketa eginendaBe-
heko Plazan (eguraldi txarra badago,
berriz, Alondegiko arkupeetan eginen
dute).
Bikoteka prestatuko da bakailaoa eta
parte-hartzaileek bakailaoa eta hori
prestatzekobehardituztengas-sukaldea,
kazula, zartagina eta bertzelako tresne-
ria eraman beharko dituzte; baratxuria,
olioa eta gatza, berriz, antolakuntzak
emanendizkie.Era berean,elkarteak40
eurona emanen dizkie parte hartzen
dutenbikoteei.Sariaksailkapenhobere-
naduten lehendabizikohirubikoteentzat
izanendira.Lehiaketarenondotik,ikustera
hurbildutakoek ajoarrieroa dastatzeko
aukera izanen dute.

Azaroaren 22an eta 23an
ospatuko dituzte Lesakako
feriak
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Burdinaren Martxaren baitan, 1992ko
urriaren 9an abiatu zen Pello Astiz herri-
tarra Lesakatik Madrilera, Laminaciones
deLesakalantegikobertze25langilerekin
batera.Siderurgiasektorearenkrisiegoe-
ra larriariaurreeginetagobernuarenpoli-
tika aldatzea zuten helburu.

MOMENTU GATZAK, OROITZAPEN GOZO
Hasiera gehienei berezko zaien bezala,
lehendabizikoegunak«zailak» izanziren,
«gorputza kilometroak eta kilometroak
asfaltoanibiltzeraohituarte,jendeakgaiz-
ki pasatu zuen».
Gainera, «azpiegi-
tura aldetik balia-
bideak eskasak»
ziren: hainbat he-
rritan kiroldegiak
prestatuak izana-
gatik, maiz, ez ze-
goen tokirik: «be-
raz, herrietara hur-
bilduahalabilatzen
genituen jatekoeta
loegitekoxokoak».
Nekatutaedo logale
garenean, edonon
ohatze errana gertutik bizi izan zuten.
Adibidez,«ArandadeDueroraailegatugi-
nenegunean42kilometro egin genituen,
eta egun horretan ez ginen deustarako
gai, afaldu gabe, etzan eta lo gelditu gi-
nen». Edozerrekin konformatzen ziren,
«ukuiluetan, oilo artean ere lo egin genu-
en».Momentu«gogorrak»bizi izanagatik,
oroitzapen «onak» gelditu zaizkiola erran
digu.

ELKARTASUNA
Herriz herri jasotako babesa, eta berezi-
ki,Madrilen«lehertu» zenmanifestaldiko
momentua azpimarratu nahi izan du.Es-

tatu osoko langileekin eta elkartasuna
adieraztera joandako herritarrekin bat
egitea«izugarria» izanzen:«Bizkaitik, As-
turiastik eta Lesakatik joan ziren auto-
busak, herritik, adibidez, sei joan ziren».

HELBURUAK ETA EGINIKO BIDEA
Azkenhelburua,«Europatikzetorrenberre-
gituraketa, 10.000 lanpostu zuzenen de-
sagerpena eraginen zuena, saihestu eta
enpresak plan industriala garatzea» zen.
Aitzinetik «grebak eta manifestaldi ttiki-
ak eginez» ez zuten «deus» lortu: «en-

presak erretiroak ar-
datz zituenbertzelako
planak» egin zituen,
baina horiek «ez ziren
gukeskatzengenituen
plan industrialak».
Nahiz eta azken hel-
buru hori hankamotz
gelditu,«fabrikaitxieta
jendea ka le ra tu
baitzen», ezin erran
dai teke borrokak
baliorik izanezzuenik:
«borrokaguztiekdute
beren ema i t za» .

Eginikomobilizazioak«kaleratzeenbaldin-
tzak hobetzeko» balio izan zuen. Orain,
hogeita bortz urteren ondotik, «helburu-
en lorpenetan sartu gabe, oroimen his-
torikoa» egin dute. Joan ziren langileak
elkartuz, «kinka larrian zegoen industria
indartsu hark biziarazi zizkigun egoerak
etahorrenondorio izanzirenmobilizazioak
oroitarazteko»tartebathartudute.Horre-
la, bide batez, «garaiko prentsatik moz-
tutakozatiak,komunikatuak,sindikatuen
txartelak, argazkiak... ikusiz edota gaian
aditua den Xabier Barrutiaren hitzaldia
entzunez» gertakaria «ezagutazi» nahi
izan dute.

Pello Astiz lesakarra.

BURDINAREN MARTXAREN 25. URTEURRENA

««NNaahhiiaakk aallddaarrrriikkaattzzeekkoo eettaa
hhoobbeekkuunnttzzaakk lloorrttzzeekkoo
bboorrrrookkaa eeggiitteeaa ddaa bbiiddeeaa»»
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Hogeita hamazazpi urtez Lesakako udale -
txe ko langilea, gazte-gaztetik Beti Gazte
elkarteko eta haren Mendi Taldeko par-
taide... herrian eta herriarentzat lan han-
dia eginikoa da Modesto Maia. 
Urrian erretiroa hartu bazuen ere, «denbo-
ra dastatzeko» aukera anitzik ez du izan.
Areago, dagoeneko azaroko urteroko hi-
tzorduari begira dago. Herritar anitzentzat
bezala, Modesto Maiarentzat «plaza in-
guruan sortzen den baserriko giroak, ber -
tsolarien saioak eta bertzelako ekitaldiek
egun polita pasatzeko auke ra eskaintzen
dute». Horixe da hain zuzen, urtez urte
lan tokian jaieguna eskatu eta herriko feri-
etan izaten den saltsaz gozatzeko aitza-
kia.

TRADIZIO LUZEKO HITZORDUA 
Lesakako feriak tradizio luzeko feriak di-
ra. Zehazki, 1499an hasi ziren ospatzen.
Garai batean, «hamabortz egunetarik be-
hin, ortzegunetan, merkatua egiten zen»
eta azaroako hitzorduari «merkatu eta
merkatu arteko feria zeritzon». Egun han-
dia ortzeguna izanagatik, «bezperan
merkatu hautsia ospatzen zen, baserri-
tarrentzat hutsik egin gabeko besta iza-
ten zena».    
Halere, ezin erran daiteke ferien berezko-
tasuna bere horretan mantendu denik,
«bizimoduak aldatzeak, ferien izaera al-
datzea eragin baitu». Garai bateko «azien-
daren balioa galdu da», eta horrek, egun
«tradizioari eusten zaiola islatu nahi badu
ere, besta ederra egiteko aitzakia da azien-
dak eskaintzen duena». Behi eroen sin-
dromea pil-pilean egon zen urtean, esa-
terako, «gai horretan aditua zen albaitari
bat ekarri eta hitzaldira ez zen inor agertu .
Argi dago lesakarrok hitzaldietarako baino
bestarako zaletasun handiagoa dugula!». 

BORTZ HERRIETAKO LEHIAKETA
Feria horren berezitasun nagusia «bortz
herrietako azienda lehiaketa» izatea da.
Garai batean lesakarrak bakarrik aur-
kezten ziren, eta bereziki, «esne-behiak
plazaratzen ziren». Halaber, sariak «fami-
lientzat laguntza ekonomikoa» ziren. On-
dotik, industria gailentzearen ondorioz, 
«eta guri dagokigunez Lesakako fabrikaren
sorrerak», nekazaritzaren beherakada ger-
tatzea ekarri zuen. Herritar anitzek

«be hiak kendu zituzten, eta kendu ez zi-
tuztenengan ere bertzelako balioa hartu
zuen: bizitzeko bitarteko izatetik, osaga-
rri izatera igaro baitziren». Horren lekuko
da  ondoko datua: «garai batean 150 bat
baserrik saltzen bazuten behi-esnea egun
bi baino ez dira gelditzen». 
Hori horrela, arront azienda guttiko urteak
izan ziren. Baina «sariak handitu eta lehi-
aketan parte hartzeko gonbidapena bortz
herrietara hedatuz, parte-hartzea
areagotzea lortu zen». Gaur egun, «haragi -
tako behiak ateratzen dira», baina «za-
lantzarik gabe, behor eta zaldiak dira na-
gusi». Azienda aldaketez gain, postu ko -
purua ere izugarri hazi dela nabarmendu
du Maiak: «gaztetan 20 postu baldin bazeu-
den... ez zen artisaurik eta halakorik...
orain aukera izugarria dago, 100 postu-
tik goiti izaten dira». 

BESTA ETA LANA UZTARTUZ
Udaletxean jai eskatuta ere, ezin erran
ferietan lanik egiten ez duenik: «aziendak
zenbatzen ibilia naiz, baita lehiaketako
puntuazioa bildu eta kontatzen ere».  
Bezperan, ajoarriero lehiaketaren anto-
latzen ibiltzen da. Lehiaketa sortu zenean
«hiru bat bikote ziren aurkezten zirenak,
azken urteetan, ordea, 10-12 bat izaten
dira, nahiko egonkortua dago». Gainera,
hor eginiko ajoarrieroaz gain, ostatuei
bakailaoa eraman eta prestatzeko ere es-
katzen diete «eta eskertzekoa da beren
lana, gehienek egiten baitigute». Postrea
ere bertatik bertara izaten dute, gaztain

Modesto MAIA I  Beti Gazte elkarteko kidea 

««LLeessaakkaa hhaaggiittzz mmaaiitteeaa dduutt
eettaa hhoorrrreeggaattiikk ssaallttssaa 
gguuzzttiieettaann iibbiillttzzeenn nnaaiizz»»

UTZITAKO ARGAZKIA

Modesto Maia lesakarra 
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saltzailea etortzen baitzaie. Hori guztia
«Herriko Etxearen laguntzaz» antolatzen
dute. 

BERTZE HAINBAT EKITALDI
Halere, azpimarragarria da feria bezpera-
koa Beti Gaztek antolaturiko ekitaldietako
bat baino ez dela. Pisu gehiena zalantzarik
gabe futbolak hartzen du, «200 bat lagun
aritzen dira haur eta heldu, gizon zein
emakumeak». Futbola ez ezik, mendi ir-
teerak ere maiz egiten dira, «ia igandero
nahiz eta ez diren horrenbertze iragartzen».
Era berean, ekaineko azken igandean,
«Agiñan, Aita Donostiaren monumentuan
hildako mendizaleei omenaldia» egiten
zaie eta «txistorrada ere antolatzen da».
Bertzalde, omenaldia ez ezik, zenbait ate-
raldi «urtero» egiten dituzte. Pirinioetara,
adibidez, «uztaila aldera joaten gara eta
autobusa paratzen dugu». Urte bukaeran,
berriz, «Aiako harrira» igotzen dira. 
Kirol arloko jarduerek ez ezik, bertzelakoek
ere badute beren tokia. Herriko datu his-
torikoak,  kulturalak eta bitxikeriak biltzeko
Ezagutu dezagun Lesaka deritzon galde-
tegia egiten da, haurrei bideratua. Horre -
kin «herriko datuak bildu eta noizbait libu-
ruxka bat egitea da asmoa». Ekaineko
lehendabiziko igandean, berriz, pintura
lehiaketa egiten da, «duela lau urte hasi
ginen eta egia erran, hasieratik hagitz arra -

kastatsua izan da. Literatura zaleentzat
«irakurketa taldea ere badago»  eta ttikienek,
ikastola eta eskolako haurrek «ipuin lehia-
ketan» parte hartzen dute. Halere, «pixkana-
ka-pixkanaka» zale tasun guztiek beren
tokia izan dezaten, «jarduera gehiago
sortzen ari dira». Berriki, «Mari Sol Irigoienek
Bortzirietako ema kumez osaturiko dantza
taldea sortu du».

ZER IKUSI, HURA IKASI
Anaia zaharrenaren urratsak jarraitu ditu
gaztetatik, «haren arrimuan sartu nintzen
Beti Gazten, 13 bat urterekin». Momentu
hartan, «anaia zuzendaritzan zegoen eta
eskolatik ateratzerakoan, baserrira joan
aitzinetik, ate-sareak kentzera, belarra
segaz moztera... bidaltzen ninduen». 
Kuadrilan ere nahiko mugituak izan direla
kontatu digu: «antzerkiak, aizkora apus-
tuak, koadrilako bestak, bertso saioak...
egiten genituen. Atera kontuak, Zakuto,
mil paridas por minuto izeneko aldizkari
baten lau ale ere editatu genituen, orain,
galdu izanaren pena handia dugu».
Gogoa izatea eta herria maitatzea nahikoak
omen dira ekitaldi guztien erdian ibiltzeko.
Maiaren kasuan, «Lesaka hagitz maitea
izaki, saltsa guztietan» ibiltzen dela erran
digu: «hagitz nekatua egonagatik, ekital-
dia akitu orduko indarberritu eta hurren-
gorako prest egoten naiz».
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BORTZIRIAK

Gizarte
Zerbitzuen
Mankomunita -
teak sustatua

TTIPI-TTAPA
Bortzirietako Gizar-

te Zerbitzuen Manko-
munitatearen esparru-
an lan egiten duten en-
titateen eta eragileen ar-
teko Bizitza pertsona-
la, familia eta lana uztar -
tzeko Bortzirietako IV.
Kontziliazio Itun Man-
komunatua (2018-2019)
sinatu dute urriaren
30ean Etxalarren. Pro-

zesua eta Ituna, Nafa -
rroako Berdintasunera-
ko Institutuaren finan -
tziazioarekin gauzatu da
eta Equalaren aholku-
laritza teknikoa izan du.
I t unak  d ioenez ,

«ema kumeen eta gizo-
nen arteko berdintasu-
na XXI. mendeko erron-
ka nagusietakoa da. Lan
arloa, emakumeen eta
gizonen arteko berdin-
tasuna sustatzeko oi-
narrizko esparruetako
bat da. Gure gizartean,
familiako eta etxe ko
erantzukizunak emaku-
meen eta gizonen arte-
an bertze modu batean

banatzea, eragozpenik
handienetakoa da ema-
kumeak lan arloan era-
bat murgiltzeko, merka-
tu horretan irauteko eta
gora egin ahal izateko.
Ondorioz, lana sexua-
ren arabera bereizten
da, eta bizitza publiko-
an eta pribatuan ema-
kume edo gizon izatea-
ren araberakoa da be-
raien presentzia».
Hori dela eta, ituna-

ren sinatzaileen ustez
«nahitaezkoa da ema-
kumeei eta gizonei be-
ren lanaren, familiaren
eta bizitza pertsonala-
ren kontziliazioa erraz -

tea, lana antolatzeko
bertze moduak bultza-
tuz, giza baliabideak
ber tzela kudeatuz, eta
administrazioetan eta
enpresetan lan baldin -
tzak hobetuz. Baina, ba-
tez ere, pentsamolde-
ak aldatu behar dira,
kontziliazioa ez baita
emakumeei berariaz
eragiten dien gatazka,
guztiok inplikatzen gai-
tuen beharra baizik.
Zain ketaren etikaren ga-
rapena bultzatu beha -
rra dago, horixe baita
berdintasuna sustatze-
ko gakoetako bat, eta
bereziki, kontziliazioa

erraztuko duen tresna».
Ituna sinatu duten

erakundeen artean,
Arantza, Bera, Etxalar
eta Igantziko Udalak,
Bortzirietako Euskara
Mankomunitatea eta
Bortzirietako Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuen Man-
komunitatea, Cederna
Garalur elkartea, ELA
eta LAB sindikatuak, Le-
sakako Irain Eskolako
Guraso Elkartea, Lagu-
nekin Jolasean elkartea,
Lesakako EHBildu eta
Berako Rikardo Baroja
eskola publikoa eta To-
ki Ona institutua dau-
de.

GIZARTEA � URRIAREN 30EAN ETXALARREN

Kontziliazioarako
IV. Itun
Mankomunatua
sinatu dute
hainbat eragilek

ABENDUAREN 10A BITARTE 

Sei artisten eskultura eta
margolanak ikusgai Irisarrin

TTIPI-TTAPA
Juan Carlos Pika-

bea, Ana Mari Marin eta
Javier Sagarzazu mar-
golarien eta Pedro Lanz,
Lesagibel eta Iñigo
Manterola eskultoreen
lanak biltzen dituen Ar-
tea bizitzeko eta amets
egitekoerakusketa ire-
ki dute Igantziko Yrisar-
riko jauregian azaroa-
ren 4tik abenduaren
10era.
Azaroaren 4an ireki

zen erakusketa, Elizon-
doko abesbatza ttikia-

ren kantuarekin. Aitzi-
netik, azaroaren 3an
egin zuten aurkezpen
ekitaldia Yrisa rriko be-
hatokian. Pren tsau -
rrekoan mintzatu  ziren
Joxe Elgorriaga Irisarri
Land parkeko kude-
atzailea eta erakuske-
tan parte hartzen du-
ten artistak.
Juan Carlos Pikabe-

ak aipatu duenez, Ar-
tea bizitzeko eta amets
egiteko izenburua jarri
diote erakusketari, izan
ere, «zer litzateke bizi -

tza ametsik gabe? bai-
na ametsak errealitate
bihur daitezen etenga-
be lan egin behar da.
Umeak garenean, de-

nok ditugu amets haun-
diak, baina helduak egi-
ten garenean, orduan
mantendu behar dugu
bizirik denok barnean

daramagun ume hori,
porrotari beldurrik izan
gabe… Amets egiteari
uzten diozunean, bizi -
tze ari uzten diozulako».

UTZITAKO ARGAZKIA

Ituna sinatu duten erakundeetako ordezkariak, Etxalarko Herriko Etxean.

UTZITAKO ARGAZKIA

Erakusketan parte hartzen duten artistak, Irisarri Land-eko arduradunekin.
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BERA

2011ko
akordioan
adostutakoa
baino gehiago
erabiltzen
direla uste du

TTIPI-TTAPA
Ricardo Baroja Es-

kola publikoak Nafa -
rroako Parlamentuari
babesa eskatu dio be-
re instalazioak lehenta-
sunez erabiltzeko esku-
bideari eusteko, Labia-
ga ikastolarekin 2011n
sinatu zen lagapen-
akordioan ezarri beza-
la. Nafarroako Parla-
mentuko Hezkuntza
Batzordeak bisita egin
zuen eskolara urriaren
25ean, PSN talde par-
lamentarioak eskaturik.
Udala Labiaga ikas-

tolaren alde lerratu de-
la salatu du eskolako
zuzendaritza taldeak,
ikastetxe publikoko pi-
lotalekua eta patioak
erabiltzen utzi baitio
«hezkuntzako araudian
ezarritako mugen gai-
netik eta Nafarroako go-
bernuen oniritziarekin». 

Testuinguru honetan,
2011n lortutako akor-
dioarekin «ados» da-
goela azpimarratu du
eskolak. Orduan, «bizi-
kidetzaren mesedetan»,
onartu zen pilotalekua
uztea ikastolako gor-
putz-hezkuntzako es-
koletarako, baina orain
ikastolak DBHko 3. eta
4. mailak irekitzeko as-
moa du eta «ezinegona
areagotu da. Ez gaude
haiek 3. eta 4. mailak
ematearen aurka, gure
patioak erabiltzearen
aurka baizik. Ez gaude
inolako hezkuntza ere-
duren aurka. Geurea de-
fendatu baino ez dugu
egiten, uste baitugu ara-
zoa biderkatu eginen li -
tzatekeela, izan ere ge-
ro eta ikasle gehiago di-
tugu eta lekurik gabe
gelditzen ari gara», na-
barmendu dute.

Azaroaren 25ekoak
Bortzirietako Gizar-

te Zerbitzuen Manko-
munitateak azaroaren
25eko Emakumeegana-
ko Bortizkeriaren Kon-
trako Nazioarteko Egu-
naren harira, zenbait eki-
taldi antolatu ditu. Aza-

roaren 24an, ortzirale-
an 19:00etan Beralan-
detan Emakumearen
aurkako bortizkeriaren
inguruko protokoloak
solasaldia eskainiko du-
te Goldatz Berako Ema-
kume Talde Feministak
eta bertze bi eragilek.
Egun berean, goizeko
10:30ean elkarretara -
tzea eginen dute Toki
Ona institutuan.

Bigarren eskuko
merkatu ttikia
Bigarren eskuko

merkatu ttikia antolatu
du Labiaga ikastolak
azaroaren 19an. Igan-
dean ,  09 :00e ta t i k
14:00etara jartzen ahal

dira postuak Altzateko
frontoian. Postua jartze -
ko interesa dutenek
ikastolara deitu  (948
630172 telefono), eta 10
euro ordaindu beharko
dute.

Emaitza taldearen
emanaldia
Emaitza antzerki tal-

deak La buena, la ma-
la, la ergela y la madre
que las parió antzezla-
na eskainiko du azaroa-
ren 18an eta 19an, la-
runbatean eta igande-
an 19:30ean Kultur
Etxean, gaztelaniaz.
Kultur Batzordeak eta
Udalak antolatutako
emanaldia ikusteko 3

euro ordaindu beharko
da (aitzinetik Agara
prentsa-dendan eta
egun berean leihatilan).
Inma Uranga, Mari-

an Yanci, Inma Danbo-
riena eta Dominica Mer-
cadal antzezleak izanen
dira taula gainean. 

Kafe Antzerki
Zikloaren azkena
XIX. Kafe Antzerki

Zikloko azken emanal-
dia eskainiko dute aza-
roaren 17an, ortzirale-
an 22:00etan Bidaxka
ostatuan. Jon Martin,
Xamoa, Andoin Iturbi-
de eta Eñaut Gantxe gik
Espuela nahi? antzezla-
na eskainiko dute.

GIZARTEA � NAFARROAKO PARLAMENTARIEN BISITA

Instalazioak
lehentasunez
erabiltzeko
babesa eskatu du
R. Baroja eskolak

UTZITAKO ARGAZKIA

Mugadantza estreinatu dute aurten mugalarreen hitzarmenean
Bera, Etxalar, Azkain, Biriatu, Sara eta Urruñako udalek bortz urtero berritzen
duten fazerien edo mugalarreen hitzarmena sinatu dute urriaren 28an  Lizunia-
gan, Sara eta Bera arteko 36. mugarrian dagoen Mahain-harrian. Zenbait berri -
kuntza ere izan du aurtengo hitzarmenak. Orain arte, herri hauetako abeltzai-
nen ardi eta zaldi aziendek eskubidea zuten bertze herrietako bazkalekuak eta
urak aprobetxatzeko. Urriaren 28tik aitzinera, behi aziendak mugatik alde ba-
tetik bertzera ibiltzea ere onartzen da. Bertzetik, abeltzainek ardura zibileko
asegurua izan beharko dute aziendek eragindako istripuez babesteko. Bertze
berrikuntza handia, argazkian ageri den Mugadantza dantzatu zuen Ainhoa Re-
tegi dantzariak, Mahain-Harriaren gainean, Gaizka Sarasolak txirula eta ttun -
ttuna jotzen zuen bitartean. Bereziki ekitaldi honetan egiteko sortu eta propo-
satutako dantza da Mugadantza, Lesakako Martxel Rodriguez dantzariak eta
Gaizka Sarasola musikariak sortua, Asier Gogortzaren ideiari segituz.
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Kontzertuak
eskainiko
dituzte
Harriondoan

Aitor AROTZENA
Azaroaren 22an San-

ta Zezilia ospatzen da
eta musikarien Eguna-
ren harira, zenbait ema-
naldi antolatu dituzte
herriko musikariek. Le-

sakako Santa Zezilia
Batzordeak antolatzen
ditu ekitaldiak, aurten-
goan Lesaka Trikitixa
taldearen gidaritzape-
an.
Azaroaren 24an, or -

tziralean 20:00etan
akordeoilariek, abesba -
tzak eta musika bandak
eta azaroaren 25ean, la-
runbatean 18:00etan
txistulariek eta trikitila-
riek kontzertuak eskai-

niko dituzte Harriondoa
Kultur Etxean.
Eguna behar bezala

borobiltzeko, 14 urtetik
goitiko musikariek afa-
ria izanen dute larunbat

horretan Kasinoan eta
13 urtetik beheitikoek
luntxa Arranon.

LESAKA

OSPAKIZUNAK � AZAROAREN 24 ETA 25EAN

Santa Zezilia
ospatuko dute
herriko musika
taldeek

A.A.A.
Lesakako Zerbi -

tzuen Elkarteak ton-
bola antolatu du aur-
ten ere Udalaren eta
Nafarroako Gober-
nuaren laguntzaz. El-
karteko dendetan
egindako erosketen
truke banatutako txar -
telekin sariak (4.000
euroko balioa dute-
nak) eskuratu ahal iza-
teko, azaroaren 25ean
aterako dituzte zen-
bakiak, 19:00 etatik
aitzinera plazan. Gi-
roa goxa tze ko eta el-
kartearen hamarga -
rren urteurre na ospa -
tzeko txoko la te beroa
ere eskainiko da.

AZAROAREN 25EAN

Zerbitzuen
Elkarteko 
tonbolako
sariak emanen
dituzte

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Burdinaren Martxaren 25. urteurrena gogoratu dute
Bizkaiko Labe Garaien itxiera (Azterketa kritikoa eta testigantza) hitzaldia eskai-
ni zuen Xabier Barrutia Etxeberria, Euskal Herriko Unibertsitateko katedratiko
eta ekonomia-doktoreak Harriondoan urriaren 27an eta hainbat lagun bildu zi-
ren aditzera. Ondotik, leku berean asteburu osoan ikusgai izan zen erakuske-
tako ateak zabaldu ziren: argazkiak, prentsa agiriak, bideoak eta bertze hain-
bat material bildu zituen garai bateko Laminaciones-ko langileek prestatutako
erakusketak eta jende aunitz pasatu zen Kultur Etxeko komentutik.

� FLASH
Bertso eskola
Zahar Etxean 
Bortzirietako Bertso
Eskolak antolatuta, An-
dra Mari Zahar Etxean
bertso saioa eskaini-
ko dute ikasleek aza-
roaren 18an, larunba-
tean 17:00etan.

Argazki 
lehiaketako lanen 
erakusketa
Beti Gazte elkarteak
antolatutako argazki
lehiaketara aurkeztu-
tako lanekin erakuske-
ta irekiko da azaroaren
10etik 30era komen-
tuko elizan. 

Emakumeen 
aurkako 
indarkeria
Azaroaren 26an, igan-
dean 18:00etan Desa -
tra padas dokumentala
eskainiko dute Harri on -
doako Zumarra gelan.

GIZARTEA � TANTIRUMAIRU IKASTOLAREN ESKUTIK

Oinez Basoaren aldeko
kanpaina abiatu da
11.000 zuhaitz
landatuko ditu
Udalak Frain
inguruan

A. AROTZENA
Urriaren 15eko Na-

farroa Oinez-ari esker
posible izanen da Tan-
tirumairu Ikastolak zitu-
en helburuak betetzen
hastea. Horiek gauza -
tzen hasteko lehen urra -
tsa eman zen besta
egun bikain hartan, bai-
na oraindik ere auzola-
nean segitu beharko du
ikastolak helburu hori
lortzeko. Bide horretan,
Ikastola laguntzeko eta
ingurumena eta natura
zaintzeko, Bikin bat in,

bertze aukera bat ere
izanen da: Oinez Basoa
babestea. 
Frain eta Ziobi ingu -

ruetako 10 Hektareatan,
2015eko abenduan
erre tako eremu batean
11.000 zuhaitz (bertako
haritza, gerezi, lizarra,
astigarra, urkia, Atlas
zedroa eta pinus taeda)
landatuko ditu Udalak,
orain arteko Oinez Ba-
sorik handienean, eta
horietako bat babes dai-
teke 10 euroko bono-
laguntzen bidez. 
Udalak hartuko ditu

bere gain bai landake-
ta baita mantentze-la-
nak ere, eta, Nafarroa-
ko Gobernuko deialdi-
ko eskakizunak beteta
gauzatuko ditu. Lurrak

nahiz baso berriak Uda-
larenak izaten segituko
dute, baina Tantirumai-
ru Ikastolak eta Ikasto-
len Elkarteak (NIE) ba-
soa erabili ahal izanen
dute helburu didaktiko
eta dibulgaziozkoekin,
horretarako Oinez Ba-
soaren Sarean sartuta. 
Oinez Basoan ekar-

pen bat egiteko konpro -
mi soa hartu du Tanti-
rumairuk ere. Ekarpena -
ren izaera landaketa bu-
katu eta gero erabaki-
ko da inguruneak es -
kain tzen dituen auke-
rak kontuan hartuta, bai-
na, aurreikusten da ai-
sialdirako, proiektuaren
dibulgaziorako eta hez -
kun tza-jardueretarako
espazioa izanen dela. 
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ETXALAR

Hilaren 7rako
91 dozena
pasa
harrapatuak
zituzten

Irune ELIZAGOIEN
Denboraldia nahiko

motel hasi bazuten ere,
egunak aitzinera joan
ahala, eguraldia lagun,
usoak pasatzen hasi zi-
ren. 12 usazaleak ber-
tan daude eguna joan
eta eguna etorri, ahalik
eta uso gehien saree-
tan sartu daitezen. Egu-
raldi ederra den egune-
tan jendearen joan eto -
rria nabarmena da eta
sare inguruan ikusmin
handia sortzen da. 

Alde horretatik, ai-
patzekoa da azaroaren
7an ETB2ko Juego de
Cartas programakoak
Usategietan grabatzen
egon zirela.
Ohiturari eutsiz, Lan-

dagain eskolako ikas-
leak ere usategietara jo-
an ziren azaroaren 3an.
Bertan Laura Elizagoie-
nen azalpenak jaso zi-
tuzten eta egun polita
pasa zuten.

Larraburuko
ekintzak
Urtero bezala sukal-

daritza ikastaroa eginen
da Larraburuan. Hama -
bortz lagunek izena
eman dute eta azaroa-
ren 10ean hasiko dute
ikastaroa. Klaseak Iña-

ki Pikabeak emanen di-
tu 8 astez. Bertzetik, al -
tzarien zaharberritze
ikastarorako 9 lagunek
eman dute izena eta
Noe Santiagorekin ha-
siko dute ikastaroa aza-
roaren 18an arratsalde-
ko 16:00etan. Hau ere
zortzi astez luzatuko da,
egun bakoitzean hiru or-
duko iraupena izanen
duelarik. 

Nafarroako
automobilismo
federazioa
Nafarroako automo-

bilismo federazioak an-
tolatuta, abenduaren
16an goizeko 11etan
Etxalarko Benta Hote-
lean 2017ko Nafarroa-
ko txapelketan sari ba-

naketa izanen da. Eki-
taldi hau Nafarroako au-
tomobilismo federazio-

ko kirolarien eta haien
familia eta lagunei erre-
serbatutakoa izanen da.

GIZARTEA � PIRINIOETAN USO GEHIEN HARRAPATU DUTENEK EGITEN DUTE

Sasoia bukatu orduko
altxaferoa botatzeko
itxaropena dute usazaleek

ARGAZKIAK: LAURA ELIZAGOIEN
Telebista eta eskolako ikasleak usategian.

Ba al zenekien
Alvaro Bermejo Donostiako idazleak Como el
bosque en la noche nobela berria argitaratu
duela? Istorioa Etxalarren kokatuta dago, berta -
ko bi ahizpek ustekabean egindako delitu ba-
ten inguruan.

?

ARGAZKIA: ANA INDABURU

Kanposantua lorez apaindurik
Azaroaren 1eko ohitura mantenduz, herritarrak lo-
re aunitz eraman zituzten hilerrira, familiakoen hi-
lobiak apaintzeko. 

ARGAZKIA: LEIRE TELLETXEA

Oraingoan bai, bukatu da ‘Karmen Etxalarkoa’ Pastorala
Azaroaren 5eko Elizondoko emanaldiarekin bukaera eman diote etxalartarrek
Karmen Etxalarkoa pastoralaren proiektuari. Urte luzeko lanaren ondotik, Etxa -
larko bi emanaldi eta Elizondoko azken honekin gustura geratu dira arizale eta
antolatzaileak. 
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Fernando
Otano ren
zuzendaritza -
pean ariko dira

Nerea ALTZURI
Dagoeneko herrian

ezaguna den  Fernando
Otano gurean izanen du-
gu azaroaren 25ean, be-
rak zuzentzen duen Oi-
barko Aritza abesbatzak
kon tzertua eskainiko bai-
tu eskolako gimnasioan,
19:30ean hasita. Udalak
antolatu du eta sarrera
dohainik izanen da.
Historia luzea duen

abesbatza da, herriko na-
hiz inguruetako kultur eki-
taldietan maiz parte har -
tzen duena. Baina honda -
rreko urteetan, Euskal
Herrian ez ezik, espainiar 
estatuan ere kontzertu-
ak eskaini izandu ditu,
baita Sahararen eta Ka-
merunen aldeko elkarta-
sun kontzertuak ere.

Emakumeen
aurkako indarkeria
Emakumeenganako

In darkeriaren Aurkako
Nazioarteko Eguna da
azaroaren 25a, eta gure
herrian ere aldarria karri-
kara atera tze ko aukera
izanen da. Azaroaren
24an, Udalak deituta,
kon tzentrazioa eginen da
plazan, 12:00etan. Ber -
tzal de, hau ere azaroaren 
24an, Desa trapadas do-
kumentala ikusteko auke -
ra izanen da 19:30 ean es-
kolan, Bor tzirie ta ko Gizar -
te Zerbi tzuen Man ko -
munitateak antolatuta. 

Janari bilketa
Aurten ere behartsu-

en alde lanean ari den Pa-
ris 365 Fundazioari lagun -
tzeko janari bilketa anto-
latu dute azaroaren 17ra-
ko. Jatekoa kooperati-
ban bilduko dute, 10:00   -
etatik 12:00etara eta
16:00  etatik 18:00etara. 

GIZARTEA � UDALAK ANTOLATUTA

Oibarko Aritza
abesbatzak
kontzertua
eskainiko du
azaroaren 25ean

ARGAZKIAK: NEREA ALTZURI ETA AITOR AROTZENA

Serorenbordako gazta eta Simoneko aharia garaile azaroaren 1ean
Eguraldi ederra lagun, jende aunitz ibili zen azaroaren 1ean Ekaitza Elkarteak antolatu -
ri ko XXII. Baserritarren Egunean. Barazkiak, zerrikiak, eskulanak, taloak, egutegiak,
kamisetak, tresnak, eskulanak... Herritarrek 27 salmenta eta erakusketa postu pa-
ratu zituz ten. Bertzalde, urtero bezala, ostatuan edatekoak eta pintxoak eskaini zi-
tuzten. Goiza girotzen herriko trikitilari eta panderojoleek aritu ziren. Gazta lehiake-
tan, Seroren bor dako Margari Madariagak eskuratu zuen lehen biziko saria; bigarren
saria Otsarra ko Mari Jose Larretxeak eta hiru garrena Lara bu rukobor dako Esther
Elizondok. Ahari  lehiaketan, lehenbiziko  saria Simoneko ahariak lortu zuen eta bi-
garrena Julio Lukanbio re nak. Bertako produktuez osaturiko zarearen zoz ketan So-
nia Iturria  izan zen saritua. Baina ez zen hori izan Kultur Egunetako hi tzor du baka -
rra. Urriaren 28an, Baga, Biga, Higa emanaldian, eskolako gimnasioa ttiki gelditu
zen. Biharamunean, Putinen guar dasola antzez lana ikus teko jende aunitz bildu zen.
Antzerkiaren aitzinetik, helduen tza ko mus txapelketa eta gaztetxoentzako partxis
lehiaketa jokatu zituzten. Musean  txa peldunak Imanol Mitxelena eta Dani Iparragi -
rre izandu ziren; eta txapeldunordeak  Jon Alzuri eta Iñaki Gamon. Partxisean, Xu-
ban Taber na eta Enaut San Juanek iraba zi    zuten eta txapeldunorde Ane Larralde
eta Irati Azpiroz gelditu ziren. Azaroaren 1ean Ameli ipuin kontalariaren saioarekin
eta Guraso Elkarteak emaniko berenduarekin agurtu zituzten kultur egunak. 
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SUNBILLA

‘Historias a
bocados’ eta
‘Cara a cara’
saioetan
elkarrizketatuak

Maider PETRIRENA
'Historias a Bocados'

programa zuzentzen
duen Ander Gonzalez
Sunbillan egon zen, zen-
bait bizilagunek azaldu
zizkioten gastronomia
kontuak ezagutzen. Ho -
rretarako hiru sunbildar
elkarrizketatu zituen:
Jesus Mari Jorajuria

Arretxeak 68 urte ditu
eta 17 urte zituela Esta-
tu Batuetara artzai joan
zen, garai haietan egi-
ten zen soldaduxka ez
egiteko. 9 urte pasa zi-
tuen bertan, 5 urte artzai
moduan Kalifornian eta
4 urte berriz Wyoming-
en igeltsero bezala. Je-
sus Marik Anderri Ame-
riketan ilarrak lur azpi-
an nola egiten ziren kon-
tatu zion.
Arkaitz Bizente Urki-

jo gazteak Idiazabalen
izendapenean gaztak
egiten ditu bere etxean

dauzkan ardiekin.  Ardi
bat umatzeko dagoen
edo ez nola jakiten du-
ten erakutsi zion Ar -
kaitzek Anderri. Horrez
gain ere artaldeari jate-
ra eman eta nola ez Li-
zun gaztandegira sartu
ziren bertan gaztei eti-
keta jartzera. Ondoren
gazten dastaketa egi-
teko aukera ere izan zu-
ten.
Ariztigain kanpineko

Mari Koro Paskual Al-
zurik gure herriko kan-
pinako instalazioak era-
kutsi zizkion, baita ber-
tan dauden 100 urteko
haritzak ere. Anderrek
hori ikusita konprobatu
zuen zergatik etortzen
diren kanpinera beze-
roak, beraien oporrak
eta asteburuak pasa -
tzera. Horrez gain au-
kera izan zuen Ande rrek
Sunbillako gastronomi-
an famatuak diren ka-
nutilloak dastatzeko.
Gozatu ederra hartu zu-
en gazta, ilarrak eta ka-
nutilloak jaten.
Programa ikusteko

aukera izan zen urria-
ren 29an eta hagitz po-
lita izan zen. Zorionak.

BULARREKO
MINBIZIAREN LEKUKO
Navarra Televisione-

ko Cara a Cara progra-
man, urriaren 24an Nie-
bes Biurrarena Maia el-
karrizketatu zuten eta
pasatu duen bularreko
minbiziaren esperien -
tzia kontatu zuen. Ho-
nez gain Niebes, Saray-
eko (Bularreko minbi-
ziaren elkartea) kidea da
eta Sarayek antola tzen
dituen ekitaldietan par-
te hartzen du bertze he -
rritar ba tzuekin batera. 
Zorionak egindako

elkarrizketarengatik.

GIZARTEA � ETB2N ETA NAVARRA TELEVISION-EN AGERTU DIRA

Herritarrak protagonista
izan dira telebistan

UTZITAKO ARGAZKIAK

Jesus Mari Jorajuria, Arkaitz Bizente eta Mari Koro
Paskual goitian. Beheitian, Niebes Biurrarena.
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DONEZTEBE

Nagore
Laffageren ama
ere izanen da
hizlari

Marga ERDOZAIN
Nagore Laffage bor-

tizki hil zuten duela be-
deratzi urteko Sanfer-
minetan eta Nagoredo-
kumentala eskainiko du-
te azaroaren 25eko eki-
menen barrenean. 
Azaroaren 24an, or -

tzirale arratsaldeko
7etan, Herrigunean  Na-
goredokumentala ikus-
teko aukera izanen da.
Bertan Asun Casasola
(Nagoreren ama) izanen
da, bere bizipenak kon-
partitzeko. Hitzordua
borobiltzeko, II. Udaz -
ken Literario zikloaren
barrenean, Miren Lan -
tzek Gogoratzen nau-
zuenetan ipuin lehiake-

tako liburuaren inguru-
ko solasaldia eskainiko
du. Liburu hori indarke-
ria matxistarik gabeko
jendartea irudikatzeko

ahalegin kolektiboa da.
Auzolana eta herritar
izaera ditu zutabe eta
Nagore Laffage eta pa -
triarkatuaren biktima

izan diren emakume
guztiak gogoan izan na-
hi ditu. Duela 9 urte Na-
gore Laffage hil zuten.
Ordutik, izugarria izan
da haren amak, Asun
Casasolak, erakutsita-
ko indarra eta kemena.
Bere izena duen Ipuin
Lehiaketarekin Asun
omendu dute Irungo ha-
inbat eragilek.
Genero Indarkeriaren

kontrako ekimenen ba -
rrenean ere kokatu be-
har da egun horretan
eguerdi aldera eginen
den bilkura. Ohiko hi -
tzordu horretan herrita -
rrak, Mendaur Institutu-
ko ikasle eta irakasleak
eta Malerrekako herriko
etxeko hautetsiak par-
te hartzera deitu ditu Ma-
lerrekako Mankomuni-
tateko Preben tzio Ba -
tzordeak. Ekimen horiez
gain, ikaste txe e tan gaia
lantzen ari dira.

GIZARTEA � GENERO INDARKERIAREN KONTRAKO EKIMENEN BARRENEAN

‘Nagore’ dokumentala
eskainiko dute hilaren 24an

� FLASH
Hitzaldi-tailerra
Familia zaintzailea,
estresari nola egin au -
rre egin hitzaldi-taile -
rra eskainiko dute aza-
roaren 16an, 16:30etik
18:30 era Mankomuni-
tateko egoitzan, doan.
Antolatzaileak AFAN
(Alzheimerra gaitza du-
ten Senideen elkartea)
eta Malerrekako Osa-
sun Etxea dira.

Errekaren saskia
Aurten ere Errekak be-
re saski paregabea
osatu du eta boletoak
salgai paratu ditu.
Zozketa abenduaren
20an izanen da.

Inzakardi karrika
Erdigune historikoan
dagoen karrikan hain-
bat obra egiten ari di-
ra, herritarren mugikor-
tasuna hobetzeko. Es-
paloiak zabaldu eta bi-
de-gorri eta Intzakar-
di parkera joateko lotu -
ra ere hobetu nahi da.
Ikastetxeetara oinez
joateko ibilbidea erra-
zagoa izanen da eta
ibilgailuen zirkulazioa
ere hobetu nahi da.

ARGAZKIA: MARGA ERDOZAIN

‘Robotak gure munduan’ proiektua aurkeztu dute Iruñean
San Miguel ikastetxeko  Itziar Irigoien, Leire Mariezkurrena, Maider Irazoqui eta
Sara García irakasleek LHko 2. mailako haurrekin landutako Robotak gure mun-
duan proiektua aurkeztu dute Iruñean azaroaren 8an, Nafarroako Eskola Kon -
tseiluak antolaturiko XX. Berrikuntza proiektuen aurkezpen jardunaldietan. De-
ialdira Nafarroa osoko 80 proiektutik goiti aurkeztu ziren eta guzti horien arte-
an zortzi aukeratuak izan dira aurkezpen saioetarako. 

UTZITAKO ARGAZKIA

Euskal Herria, Eskozia eta Katalunia hizpide
Aunitz eskuetan taldeak antolatutako mahainguru-
an Patxi Castillok galderak luzatu zizkien Eskozia
(Imanol Ibarro la}, Kataluina (Silvia Formon-
ti eta Bego Olaizola) eta Euskal Herriko (An -
jel Oiarbide) bozketen egoeraz solasteko.

Ba al zenekien
Abenduaren 23an Olatz Zugasti musikaria eta
bere taldearen emanaldia gurean izanen dugu-
la. Apuntatu agendan.

?
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Alazne Untxalo
eta Egoitz
Gorosterrazu
txapeldun
suertatu dira

TTIPI-TTAPA
Urriaren 26an Iruñe-

an jokatu zen Bertsoka-
bi sariketako finala eta
Alazne Untxalo eta Ego-
itz Gorosterrazu herri-
tarrek lortu zuten txa-
pela. Saioa bikaina izan
zen eta denek gozatze-
ko aukera izan zuten bo-
tatako bertsoekin. Zo-
rionak!

Eskola berria
Eskola berria dela

eta, azaroan departa-
mentuak zuzendaritza

taldeari, bilera batera
deituko dio,  aurre-
proiek tuan parte hartze -
ko.

Adiorik ez, Makuso
Aza roa ren  1ean

azken agurra eman ge-
nion Aurtizko bizilagun
haundi eta ezagun ba-
ti, gure artetik joan bai-
ta Makuso txistularia.
Bere bizian txistua es-
kuetan zuela Fermin ata-
balariarekin batera hain -
bat herritako besten ira -
tzargailu izan zen. Gu-
re eskualdean txistua
irakatsi eta dantza tal-
deei musika jarri izan
zion. Orain bere alaba
Maribel eta iloba Iosuk
jarraituko dute Maku-
sok urte askotan era-
kutsitakoa. Doluminak

BERTSOLARITZA � LEHIAKETA BERRIA

Bertsokabi
txapela herrira
ekarri dute

ITUREN

UTZITAKO ARGAZKIA

Mendaurko kaxkora igo da Enaitz, senide eta lagunek inguratuta
Enaitz Iparragirre Arretxeak Kemen persona ezinduen kirol klubaren laguntzaz
lehen aldiz mendaurrera igotzeko aukera izan zuen urriaren 29an. Aspalditik
burutan zuen bere familiak eta goizeko 9etan abiatuta, lagun eta senideekin
inguratuta Mendaurrera igo ziren.

ARGAZKIA: ESKOLAK UTZIA

Pulunpa eskolakoak Bertizen
Eskolako haur eta irakasleak Bertizera joan ziren eguna pasa azaroaren 3an.
Haur Hezkuntzako eta 1.mailakoak Narbatetik oinez joan ziren; bertzeak, ber-
riz, Donez tebetik. Goizean, bi talde horietan banatuta, mendi itzulia egin zuten
begirale batekin, azalpen interesgarriak eman zizkien eta proposatutako jokoe-
tan parte hartu zuten. Arratsaldean, parkean jolasteko aukera izan zuten.

MERKATARITZA

TEEHn bilketa sustatzeko bilketa lehiaketa antolatu dute

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gobernuak,

Tresna Elektrikoen eta Elek -
tronikoen Hondakinak (TEEH)
kudeatzeko sistema integra-
tuen (SIG) entitate kudeatzai-
leek, eta Nafarroako Inguru-
men Kudeaketak (GAN-NIK),
Nafarroako hondakinen man-
komunitateen eta Osasuna

Fundazioaren laguntzaz,
TEEH en Bilketarako lehen le-
hiaketa antolatu dute, TEEH -
en bandaren bila gabiltza: la-
gundu harrapatzen izenburu-
pean. 
Azaroaren 24tik abendua-

ren 1era, erabiltzen ez diren
tresnak atxikitako establezi-
menduetan utzita laguntzen

duen pertsona bakoitzak sa-
riak lor ditzake, hala nola eros-
keta-txartelak aipatutako den-
da horietan eta Osasuna fut-
bol taldearen partiduetarako
sarrerak.
Kanpainaren helburua, hon-

dakin hauen kudeaketa zuze-
na egitea zein garrantzitsua
den ezagutzera ematea da.

UTZITAKO ARGAZKIA

TEEHen bilketarako lehiaketaren
Kanpainarako erabili den irudia.
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Hamabostean
behin igande
arratsaldetan

Fermin ETXEKOLONEA
Dantza Luzeari gus-

toa hartu (42 dantzari
atera ziren Euskararen
Egunean) eta ikasten se-
gitzeko asmoa dute ba -
tzuk. Azaroaren 19an
hasiko dira ikastaroan.
Hamabostetik ariko di-
ra herriko estalpean,
igande arratsaldeko
5:30etik aurrera. Dan -
tza Luzeaz gain, Larrain -
dantza eta Larrosadan -
tza ere ikasiko omen di-
tuzte, Bestaberri egu-
nean, herriko festetan
edo beste ospakizune-
tan plazaratzeko as-
moarekin.

Mieltxo Mindegia
Euskal Herriko biga -

r ren mailako txapelke-
tan laugarren izan on-
dotik, ostirale honetan

Nafarroako aizkora txa-
pelketa nagusiko fina-
lean ariko da Donezte-
beko feria egunean,
18:00etan hasita.

GIZARTEA � IKASTAROA AZAROAREN 19TIK AURRERA

Dantza Luzea eta beste
ikasten segituko dute

ARGAZKIA:
GOIENA.EUS

Emakumeen
Master Cup
txapelketan
ezin izan du
aurrera
segitu Naroa
Elizaldek. Bi
partidetatik
bat irabazi
eta bestea
galdu egin
du, baina
tantoen
aldearen-
gatik kan-
poan gelditu
da.

URROZ

Testua eta argazkia:
Jaione ARIZTEGI
Aurten ere pasa da

azaroaren lehen eguna,
gure hildakoez oroitze-
ko azpimarratzen den
Domu Santu egun be-
rezia. Ohiturari jarraiki
oraingoan ere kanpo-
santua polita geratu da,
familiakoek eta lagunek
gure hildakoei eraman
dizkiegun lorez eta
apain garriz beteta.

GIZARTEA � AZAROAREN 1EAN

Kanposantua lorez betea
Domu Santu egunean 

ARGAZKIA: JAIONE ARIZTEGI

Herriko emakumeak gimnasian eta
dantzariak berriz ere lanean
Hasiak dira ortziraleroko hitzordua egiten herriko
emakumeak. Talde bat bildu eta astero gorputza
astintzeko aukera izanen dute negu guztian zehar
hemendik aitzinera. Bertze aldetik, besten ondoko
deskantsoa eta gero, berriz ere martxan dira he -
rriko dantzariak. Horien hitzordua larunbatetan iza-
ten da, eta oraingoan eguberrietarako dantzak pres -
tatzen dabiltza.

ZUBIETA

TTIPI-TTAPA
Azken bi urteetan 3,2 milioi euro baino gehia-

goko ekarpena egin du Caixabankek Nafarroa
osoan. Tartean, Baztan, Malerreka eta Bortzirie-
tako 59 proiektu sozial 148.874 euroko diru-la-
guntzaz babestu ditu, Elgorriagako bainuetxean
egindako aurkezpenean jakinarazi zutenez. 
Berako Elkarrizan Boluntarioen Elkartea, Ma-

lerrekako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea,
Zahar Txokoa Jubilatu Elkartea eta Arantzako
udalari 50.000 eurotik gorako laguntza eman die. 
Behar bereziko pertsonekin lan egiten duten

erakundeentzat 40.000 euro baino gehiagoko
ekarpena egin du. Onuradunak Baztango Udala
(Mugikortasun urriko pertsonei Elizondoko igeri-
lekuetarako sarbidea egiteko), Bortzirietako Guztiok
Taldea eta Xauli Boluntario Elkartea izan dira.
Adinduen arreta zerbitzuak ere babestu ditu.

Arkupeak Elkarteko 2.600 bazkideri teknologia,
osasuna eta ongizatea jorratzen dituzten progra-
ma eta tailerrak eskaintzen dizkie; eta Etxalar eta
Lesakako adinduen elkarteei ere zenbait ekime-
netan lagundu izan die. Lesakako Andra Mari Za-
harren Egoitzako geriatria-materiala erosteko eta
altzarien zaharberritzerako 4.000 euro eman dizkie. 
Hezkuntza arloan, Lesakako Tantirumairu ikas-

tolako jantokirako eta Bortzirietako Euskara Man-
komunitateak udan egindako kanpaldirako 10.000
euro eman ditu. 

CAIXA BANK-EN GIZARTE EKINTZA

59 proiektu sozial lagundu
ditu Baztan-Bidasoaldean

ELGORRIAGA
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2016ko datuak:   ETXEBIZITZEN ZAHARBERRITZE ESPEDIENTEAK
Herria Espediente kop. Etxebizitza kop. Aurrekontua Diru-laguntza
ARANO 0 0 0,00 0,00
ARANTZA 2 2 136.587,94 37.592,48
ARESO 0 0 0,00 0,00
BAZTAN 11 21 448.694,60 119.466,65
BEINTZA-LABAIEN 0 0 0,00 0,00
BERA 0 0 0,00 0,00
BERTIZARANA 0 0 0,00 0,00
DONAMARIA 1 1 11.870,00 4.784,04
DONEZTEBE 1 19 82.214,85 36.693,59
ELGORRIAGA 0 0 0,00 0,00
ERATSUN 2 2 30.765,00 12.306,08
ETXALAR 3 3 36.632,00 11.618,08
EZKURRA 0 0 0,00 0,00
GOIZUETA 0 0 0,00 0,00
IGANTZI 0 0 0,00 0,00
ITUREN 0 0 0,00 0,00
LEITZA 6 60 602.621,90 130.329,25
LESAKA 10 48 472.723,47 148.638,18
OIZ 1 1 30.846,00 12.338,40
SALDIAS 0 0 0,00 0,00
SUNBILLA 5 9 175.167,50 70.999,15
URDAZUBI 0 0 0,00 0,00
URROZ 0 0 0,00 0,00
ZUBIETA 1 1 54.986,89 21.994,76
ZUGARRAMURDI 1 1 29.820,00 11.928,00
Denetara 44 168 2.112.930,15 € 618.688,66 €

Eskaerak, obrak hasi baino bi hilabete lehenago egin behar dira

Aurten iaz baino laguntza
gehiago eskatu/hartuko da

2016ko bukaeran Nafarroako Parlamentuak etxe -
bizitzei lotutako gaietan laguntzeko Foru Lege be-
rria onartu eta ondorioak berehala nabaritu dira 2017an:
tramitatu diren espedienteak bikoiztu egin dira eta, ho-
rrekin batera, eskatu eta hartu den diru kopu rua ere
nabarmen hazi da. Seguruenik 2018an ere gora egi-
nen du kopuruak. Dena den, laguntza eskatze ko as-
moarekin dabilenak jakin behar du obra hasi baino
bi hilabete lehenago egin behar duela eskaera. 

ESKATZAILE IZATEKO BALDINTZAK?
• Etxebizitza ohiko bizitoki iraunkorra izatea.
• Eraikinak 25 urte baino gehiago izatea.
• Aurrekontua etxebizitzako 6.000 eurotik gorakoa
izatea (3.000 euro, obra desgaitasuna duen per -
tsonentzako egokitzeko baldin bada).

• Obrak hasi gabe egotea. Behin-behineko kalifika-
zioa egiten denetik, obra 6 hilabeteko epean hasi
eta 36 hilabeteko gehienezko epean bukatzeko.

• Diru-laguntza  emanen da eskatzaileak duen pon-
deratutako familiako diru-sarreren, haren adina-
ren eta etxearen antzinatasunaren arabera.

• Maileguak eska daitezke (Ikusi baldintzak).

Nasuvinsak 
tramitatzen ditu
Baztan, Bertizara-
na, Bortziriak eta 
Malerrekan etxe-
ak zaharberri tzeko 
laguntzak 
948456103 DONEZTEBE

Arano, Areso, 
Goizueta eta 
Leitzakoek, 
Leitzako Udalean
dute hortaz 
arduratzen den 
bulegoa
948510009 LEITZA

2016an (ikusi taula) 618.688,66 euro hartu ziren hor ageri diren herrien artean etxe-

ak zaharberritu edo hobetzeko. 2017an, ordea, diru kopuru hori gainditu da urri hasie-

rarako, 714.261 euro onartuak baitziren ordurako. 

ETXEAK ZAHARBERRITZEKO LAGUNTZAK
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Laguntza izateko,
eskatzailearen 
familiaren 
diru-sarrera 
ponderatuak 
aurrekontu 
babesgarriaren
hamarrena 
gainditu beharko
du eta IPREM 
halako 3,5 baino
gutiago izan, 
salbu eta 
laguntza eskaera
jabeen 
komunitateak 
egiten badu.

Urtetik urtera 
bizigarritasun-
zedulen eskaerek
gora egin dute: 
2015ean 26,
2016an 32 eta
2017an 40 
urrirarte .  
Horrek adierazten
du Notariako
 salerosketa -
kopurua handi tu
dela azken 
urteotan.

DIRU-LAGUNTZAK ZERTARAKO?
Diru-laguntzak izaten ahal dira bai bizitokiaren barneko
obrak egiteko baita etxearen elementu komunitarioak
(teila tua, eskailera, fatxada…) zaharberritzeko ere:
• Eraikinaren egitura edo funtzionamendua egoki -
tzeko (teilatua moldatu, fatxadak, igogailu jarri,
instalazioen berrikuntzak, elektrizitatea, iturgin -
tza,…).

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

• Irisgarritasuna hobetu oztopoak kenduz (elba-
rriendako oztopoak, adinekoen oztopoak…).

• Bizigarritasun baldintzak hobetzen dituzten
 etxe-barneko obrak (bainera kendu eta dutxa jar -
tzea, hodiak eta txorrotak aldatzea…).

• Etxebizitzetan bizitzeko egokia den azalera han-
ditzea (120 m2 erabilgarri bitarte) eta etxebizitza
berriak sortzea lehendik dauden etxebizitza han-
diak zatituz.

• Indarrean dagoen lege eta araudietara egokitzeko

Etxebizitza eta eraikinetako akabera pribatiboak aurre -
kontu babesgarritik kanpo utziko dira, salbu eta haiek
nahitaez konpondu eta berritu behar direnean obra
babesgarriak egitearen ondorioz.

Nafarroan etxebizitza baten jabea edo erabiltzai-
lea den edozeinek eskatzen ahal du hura zaharbe-
rritzeko obrak zaharberritze babestutzat jo daitezela,
baldin eta etxebizitza horretan badu edo izanen badu
bere bizileku ohikoa eta iraunkorra.

Era berean, bada diru-laguntzarik alokatzeko di-
ren etxebizitzak zabarberritzeko ere.

Laguntza eskaerak egiteko Nasuvinsak Donezte-
ben duen bulegora joan behar da (948456103) edo
Lei tzako Udaletxera (948510009). 

BIZIGARRITASUN-ZEDULAK
2016an Nasuvinsak Donezteben duen bulegoaren

bitartez 32 zedula eman ziren (2015ean 26). Baztanen
9, Beran 5, Etxalarren 1, Lesakan 5, Donamarian 1, Do-
nezteben 5, Elgorriagan 1, Iturenen 2, Beintza-Labaie-
nen 1 eta Sunbillan 2. 2017an, aldiz, urria bitarte 40
bizigarritasun-zedula eman dira dagoeneko.

Datu-iturria: Nasuvinsa eta Leitzako Udala
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ASEGURUAK

Lasaitasuna, aseguru
onak eskainiko dizuna

Begi bat du saldunak eta ehun eskas ditu erosdunak dio esaera zaharrak eta
halaxe izaten da maiz. Etxeko aseguruen kasuan ere ehun begiak zabal zabala iza-
nagatik, ezustekorik izan nahi ez badugu, komenigarri izaten da hainbat aholkuri
jarraiki kontrata tzea. Hona hemen jakin beharreko zenbait kontu: 

ASEGURU AUKERAK
Etxebizitza aseguruen artean, batetik, etxebizitza

edo eraikuntza bat osatzen duten elementu finkoen
multzoa (zoruari, sabaiari edo paretei atxikitako apain-
garrizko instalazioak); eta bertzetik, barnean dauden
ondasun higigarriak aseguratzen dutenak daude. Ho-
ri horrela, komenigarria izaten da bi aukerak eskain -
tzen dituen asegurua hautatzea. Izan ere, etxea alo-
katzeko asmotan bazabiltza, etxebizitza bera babes-
tea nahikoa izan dakizuke; alderantziz, maizterra ba-
zara, barne ondasun mugikorrak ere aseguratzeak la-
saitasuna eskain diezazuke. 

KALTE ORO BABESTEA
Suteak edo bertzelako fenomeno atmosferikoek,

lapurretak edo lapurreta-saiakerek eragindako kalte
estetikoak, gailu-elektronikoei dagozkienak… babes-
teko aukera eskaini behar lizuke, baita erantzukizun
zibilekoak ere (hoditeria hausturak, kasu).

BABES SALBUETSIAK
Aseguruek baztertutako arrisku batzuen babes sal-

buespena onar tzera behar zaitzakete zenbait kasutan:
bereziki,  gainerako urbanizazioetatik urruti edo hu tsik
dauden edota aurrefabrikatuak diren etxebizitzetan
gertatzen dira halakoak.

Aseguruak 
kontratatzerako
orduan, 
aukerak aztertzea
eta bakoitzak 
eskaintzen 
dituen babes 
eta kostuei 
erreparatzea 
komeni da. 



| 27
ttipi-ttapa |  698. zk

2017.11.16

PRIMA KOSTUAK 
Etxebizitza motak, ko-

kapenak eta erabilerak
prima-kostuetan eragiten
du. Teilatupeko etxebizi -
tzek eta etxabeek, bai
eguraldiaren kalteenga-
tik eta baita ezbehar arris-
kuengatik ere, kostu han-
diagoa izan ohi dute. Ha-
laber, eraikuntza-mate-
rialaren kalitateak ere go-
rabeherok baldintza di -
tzake. Beraz, hasteko, in-
forma zaitez prima kos-
tuez.

GABEALDIAK
Gabealdien kasuan

aseguru-polizaren era-
ginkortasuna baliogabe -
tzen da, kalteen gastuak
bere gain hartzen ez di-
tuelarik.

EZBEHARREN
ABISUA

Aseguruak babesten
dituen kalte ordainak ja-
sotzeko, ezbeharra ger-
tatu eta berehala abisa -
tzea komeni izaten da.

IKERKETAK

Eraikuntzak arriskuetatik babestea bezain garrantzitsua da arrisku horiei aurre hartzea. Bertzeak ber -
tze, obra publiko edo azpiegituretako (tunelak, errepideak, trenbideak, urtegiak, portuak) diseinu efiziente-
ek oinarri geologiko zorrotzak izan ohi dituzte. Obra zibiletan, berriz, eraikuntza bat egiteko ikerketa geo-
teknikoa egin behar izaten da. Ikerketotan geologoen lanak garrantzia handia du. Euskal Herrian, esatera-
ko, luiziei egiteko laguntza handia eskaintzen dute. 
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ARKITEKTOAK

Gainazal ekologikoak
Ingurugiroarekiko errespetua, aurrezpen energetikoa eta jasangarritasuna arkitek-

toen lanetan geroz eta gehiago aipatzen diren ideiak dira. Gainazal ekologikoak erai-
kuntza-lanek eta naturak bat egin dezakenaren adibide argia dira. Isolamendu termi-
ko eta akustikoa lortzen da, inguruan integratzen diren diseinuak izaten dira eta ku -
tsadura murrizten da.

Gainazal ekologiko bat begiratzean, gainazalean landareak landatuta dituen teila-
tu bat ikusiko genuke, baina hori baino konplexuagoa da bere diseinua. Gainazal ho-
riek, hainbat geruza izan ohi dituzte: eraikina babestuko duen geruza inpermeabiliza -
tzaile bat, uraren zikloa egokia izanen dela bermatuko duen geruza drainatzailea, iso-
latzaile egoki bat eta substratu organiko bat, bertan landareak landatzeko. 

Bioeraikuntzak
aplikazio 

teknologikoak,
alderdi 

funtzionala eta
estetikoa 
uztartuz, 

etxebizitzak 
ingurugiroarekin
eta naturarekin
erlazionatzen

ditu
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MATERIALAK

Zeramika, tradizioaz
haraindi

Argi dago, etxeen di-
seinuaren arabera, mate-
rial batzuek bertzeek bai-
no pisu gehiago dutela.
Edonola ere, zeramikaren
garapena azpimarragarria
izan da. Tradizionalki ko-
mun eta sukaldeetan iku-
si izan dugun materiala,

etxe etako xoko anitzetan
aurkituko dugu egun. Pro-
posamen politak sor dai-
tezke zeramikarekin, etxe-
ko egongeletan, guneak
bereizteko, frisoetan, loge-
letako oheburuetan... aur-
ki dezakegu. Probatzean
omen dago gakoa...
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ETXEGILEAK

Xurgapen 
sistema 
zentralizatuak
Irudikatu al duzu inoiz etxeko 
garbiketa denbora guttian egitea
ahalbidetzen duen sistemarik?

Xurgapen sistema zentralizatuaren bidez, ezkuta-
turiko trasteleku, garaje, soto edo armairu batean zen-
tral ttiki bat paratuz, zikinkeria guztia toki berera bil -
tzea ahalbidetzen duen sistema da. 

Denbora aurreztea ez ezik, bertze hainbat aban-
taila eskaintzen ditu. Hala, xurgatze hodi sarea eta sei-
nale elektrikoa etxe guztira hedatzen da. Funtziona-
mendu erraza du, tutu malgu bat entxufera konekta -
tzean piztu eta entxufetik ateratzean itzali egiten da;
eta abantailak nabarmenak dira. Bertzeak bertze, etxe -
ko garbiketa %40 edo %50 azkarrago egiten da, ino-
lako aspiragailurik eta soinurik gabeko sistema balia-
tuz. Zertarako galdu horrenbertze denbora gustoko ez
ditugun lanetan? 

Etxeko garbiketa 
denbora erdian, 
isiltasunean eta
eroso egiteko 

xurgapen sistema 
zentralizatua 

aukera bikaina 
izan daiteke.
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Indusketa-lanak,
inausketa, husketa

eta betelana, 
egiteko 

lurrazalaren 
berezko 

ezaugarriak ez ezik,  
kanpo-faktoreak
ere aintzat hartu

behar dira. 

Lurzorutik 
erauzitako 

materiala aztertu
ondotik, baliagarria

den lurraren 
hezetasuna landu
eta hondakinak 
baztertu behar 

izaten dira. 
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ETXEGILEAK

Harria, eskualdeko
etxeen oinarria

Harria bezain gogorra
esaerak ederki laburbiltzen
duenez, harria material
iraunkorra da. Izan horre-
gatik, edo bertze edozein
arrazoiengatik, egun, egu-
rrarekin batera, gure arte-
an, etxeen oinarrizko ma-
terialetako bat da. Ba tzuek,
etxeko paretetan erabiltzen
dute; bertzeek, sarrereta-
ko arkuetan edo pareta edo
leihoetako izkinetan; badi-
ra etxe inguruan harri pa-
retak egiten dituztenak ere. 

Egitura-lanetan, grani-
toa (gogorra eta erresis-
tentzia kimiko handikoa),
gneisa, hareharria, kaliza
(zintarrietarako, aise lan -
tzen delako), marmola (trin-

kotasunagatik), arbela eta
pizarra dira erabilienak. 

Material horiek erai -
kun tzan erabiltzera pasa-
tu aitzinetik, prozesua lu-
zea da: harrobietatik erau-
zi, moztu, landu eta leun-
du egin behar izaten baita. 

Areago, harria behar
bezala erabiltzeko, oinarriz-
ko ezaugarri batzuk eza-
gutu behar dira: itxura, egi-
tura, erresistentzia, pisua,
gogortasuna, ur-xurgape-
na... Azken ezaugarri hori
da, bertzeak bertze, harria-
ren iraunkortasuna baldin -
tzatzen duena. 

Hortaz, xurgapen han-
diko harrien erabilera
saihestea komeni izaten da.

Halere, urak ez ezik, haize-
ak, tenperatura aldaketek,
landareek (prozesu bakte-
riologikoengatik), hainbat
harri mota batera erabil -
tzeak edota bertzelako era-
gile kimikoek ere harrietan
narriadurak eragin ditza-
kete. 

Era berean, suarekiko
erresistentzia bermatzeko,
kaltzio karbonato, burdin
oxido eta espantsio termi-
ko koefizienteko mineralik
gabeko eraikuntzak go-
mendatzen dituzte. 

Azken batean, aukera
hoberena inguru eta beha-
rren araberakoa denez, ego-
kiena profesionalen eskue-
tan uztea izaten da.
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AROZTEGIAK

Etxea, eroso 
egoteko gunea

Norberaren etxea bezalakorik ez omen dago eroso
eta ongi sentitzeko, atseden hartzeko eta arazoez ahaz-
tu eta deskantsatzeko. Deskantsatzerako orduan, ordea,
anitz dira erosotasuna oztopatzen dutenak. Udan, erra-
terako, zenbat eulik ernarazi zaituzte siestatik? Terraza-
ko zenbat bazkalondo hondatu dizkizu eguzkiak? Ez ut-
zi aukera, eta berandu baino lehen bilatu eroso sentitze-
ko modua.

ELTXO-SAREAK
Mota anitzetako el -

txo-sareak daude: mugie-
zinak, hedagarriak, irris-
tagarriak, bilgarriak edo
gortina itxurakoak, kasu.
Eltxo eta eulietatik babes-
teaz gain, aire-girotu eta
argi guttiago gastatuko
duzu.

TOLDOAK
Eguzkitik babesteko

ez ezik, bero handiko egu-
netan etxeko freskotasu-
na mantentzen laguntzen
dute. Aukeratzerako or-
duan espazioa ongi neur -
tzea gomendatzen da. Es-
kuzkoak edo elektrikoak,
material eta kolore ani -
tzetakoak daude. 

Toldoek eguzkiak
jotzen dituen 
leihoak babesten
dituzte, eta 
eltxo-sareek  etxe
barneko paretak
fresko manten tzen
laguntzen dute.



EGURREZKOAK
Isolatzaile bikainak ez

ezik, estekikoki ederrak di-
ra.  Areago, energia kon -
tsumoaren kezka pil-pile-
an egon zen garaian he-
datzen hasi ziren eta or-
dutik egunera bitarte,
arront erabiliak dira.

ALUMINIOZKOAK
Aluminiozko leihoak,

bereziki, toki epeletan era-
biltzen dira. Tenperatura
aldaketekiko iraunkorrak
dira eta hainbat koloretan
pinta daitezke. Gainera, oro
har, gainerako materialek
baino azalera ttikiagoa izan
ohi dute, eta beraz,kanpo-
ko argia gehiago aprobet-
xatzea ahalbidetzen dute-
nez, aukera ona izan dai-
tezke.

PVC LEHIOAK
PVC leihoak isolatzai-

le termiko eta akustiko bi-
kaina direnez, maiz, toki
ho tzetan erabiltzen dira.
PVCa material birziklaga-
rria eta garbitzeko errazak
da, ura eta xaboia baino ez
baita behar.

MISTOAK
Leiho mistoak gero eta

gehiago erabiltzen dira.
Teilatuetako leihoetan bar-
netik egurrezkoak eta kan-
potik aluminiozkoak diren
leiho mistoak dira nagusi. 

Era berean, mota ba-
tekoak zein bertzekoak
izan, leihoek, etxebizitza
anitzetan aurrealdearen
%30a inguru hartzen du-
tenez gero, argitasuna sar -
tzeko funtzio esangura tsua
dute. Maiz, argitasunaren
bila ari garelarik, argi gehia-
go paratzen ditugu. Haa-
tik, horrek argitasun faltak
bezain kaltegarria den
efektua eragin dezake. Ele-
mentu guztiak aintzat har-
tuz oreka bilatzean dago
gakoa. 
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LEIHOAK

Leihoak, isolatzaile
bikainak

Leihoek etxebizitzen isolamenduan, termikoan zein akustikoan, eginkizun han-
dia izan ohi dute. Izan ere, udako beroei eta neguko hotzei aurre egiten laguntzen
diguten heinean, energia aurrezleak dira. Aukeratzerako orduan, hainbat alderdi
hartu behar dira kontuan: eraikinaren kokapen geografikoa zein leihoen tamaina
eta pisua, adibidez. Bertzeak bertze, egurrezkoak, aluminiozkoak, PVC leihoak edo-
ta mistoak daude. 
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Egurrak duen 
hezetasunaren

%12-18 idortzea
eta bernizak 

erabiliz babestea
beharrezkoa da. 

Hori egin ezean, 
zahartzeko, 

hanpatzeko edota 
urdintzeko arrisku

handia dago. 
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ZURGINAK

Egurra, kalitate eta
edertasunaren ikurra 

Oraindik orain, inguruko etxeetako material garrantzitsuenetarikoa da egurra.
Arrakastaren gakoa eskaintzen dituen abantailetan laburbil daiteke: egiturari da-
gozkion abantailak, suteekiko erresistentzia, eraikitze denbora laburra eta energia
kontsumo guttikoa, jasangarritasuna, material isolatzailea izatea... 

Abantaila horiek guztiak direla eta, egurra etxe aunitzen goitik-beheitiko disei-
nuen ardatza da. Lurra, eskailera, altzari edota teilatuetan aurki daiteke, era bate-
ra zein bertzera landuta. 

Egungo egurrezko estalduretan honako joerak dira nagusi: 

• Zementu itxura: zuntz-zementua edo zementu-egurra nagusitzen ari da,
suteetatik edota kalte metereologikoetatik babesteko duen eraginkortasuna-
gatik.

• Kolore solidoak eta biziak: zuntz-taulak kolore solido eta biziz margo tze-
ko joera nabarmentzen ari da. Tonu berdeak zein marroiak; abanguardistetan
nagusi diren more ilunak eta gorriak; edota klasikoagoak diren zuri eta grisak
dira nagusi. 

• Ur-produktuak: desugerketa efektua lortzeko urarekin eginiko produktuak
erabiltzen dira, maiz, zainak nabarmentzeko, bi kolorez margotzen direlarik. 

• Zabalera handia: zabalera handiko zurak, horizontalean paratuak, mihizta-
dura mehekin apainduak ikusten dira. 



42 |
ttipi-ttapa |  698. zk

2017.11.16

Eguzki-
plaken
bidez, 

energia jasoz,

etxeetako ur
beroaren 

%75 a 
lor dezakegu; 

eta maiz, 
sistema hori 

bertze 
energia iturri 

batzuekin 
uztartzen da,

eguzki-irradiazio
urritasunari 

aurre egiteko.
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ITURGINTZA

Energia iturri 
berriztagarriak

Eguzki-energiaren erabilera termikoa lurralde beroetara lerratu izan da denbo-
ra luzean. Halere, egun, eguzki-energia bidezko ur-berokun tzak badu instalazio ere-
dugarririk gure eskualdean. 

Eguzki-plakak edozein etxetan paratu daitezke eta ur beroaren %75a lortzeko
iturri izan daitezke. Areago, eguzki-energia, zelula fotovoltaikoen bidez, energia-
elektriko ere bihur daiteke. 

Edonola ere, hotz handia dagoenetan jasotako energia edo eguzki-irradiazio
urritasuna dela eta, sistema hori bertzelako baliabide batzuekin erabili ohi da. Ho-
rrela bada, eguzki-plaka termikoak, maiz, erregai moduan gasa erabiltzen duten
galdarekin konbinatu ohi dira. Aitzitik, gas naturala energia fosila denez gero, or-
dezkatzeko erregai egokiena biomasa izaten da. Biomasa energia-iturri ekologiko
berriztagarrietako bat da, egurra ezpal edo ‘pellet’ moduan erabiltzen duena.  Be-
roa metatzeko sistemei esker, egur edo pellet guttiago aski izanen dugu etxea epel-
epel izateko. 

Azkenik, ezin erran energia iturri berriztagarri bakarrak horiek direnik. Lur-az-
piko berotasuna edota airearen-energia baliatzen dutenak ere izan badira, geoter-
mia edota aerotermia deritzenak, hurrenez hurren. 
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ITURGINTZA

Etxeak 
goxatzeko 
momentua

Negua izaten da energia gehien kontsumitzen dugun urtaroa, berogailuen kon tsu-
moa izugarria izaten baita; bataz bertze, %60 ingurukoa. Kontsumo hori murrizteko,
berogailua behar bezala erabiltzea, kristal egokiak izatea, isolatuta egotea eta insta-
lazio egokia izatea lagungarri gerta dakiguke. 

Halaber, berogailu sistema eraginkorrak erabiltzeak eta mantentze-lanak egiteak
%10-40 energia guttiago gastatzeko bide eman dezake. Noski, tenperatura kontrolat-
zeko termostatoa gehitzeak eta energia alferrik ez gastatzeko zenbait aholku jarrai -
tzeak ere etxeak goxo eta sakelak gehiegi hoztu gabe mantentzen lagunduko digu. 

Termostatoa. Energia kontsumoa murrizte aldera, maskor termostatoak edo
pareta-termostatoak jar daitezke. Bertze aukera bat, kronomestatoak izan daitezke.
Etxetik kanpo gaudela,termostatoa 15ºCtan jartzea komeni da. Egunean zehar,  20ºC
jartzea aholkatzen da. Izan ere, 20ºCtik gora jarriz gero, gradu bakoitzeko energia kon -
tsumoa %6-8 igotzen da. 

Berogailu kolektiboak. Maiz berogailu kolektiboak denbora luzez egoten
dira piztuta. Halakoetan, bero gehiegi badugu, leihoak ireki beharrean, berogailuaren
gil tza ixtea komeni da. Bertzalde, gela bat aireztatzeko, leihoak hamar minutuz irekitzea -
rekin nahikoa izaten da. 



ELEKTRIZITATEA

Argiztapena, 
kontsumoaren 
laurdena

Ba al zenekien... argiztapena dela etxeetako argi- in-
dar kontsumoaren laurdena? Kontsumo ttikiko bonbilak
erabiltzeak aurrezten lagunduko digu. Ohikoak baino ga-
restiagoak dira, baina energia%80 aurrezteaz gain, zor -
tzi aldiz gehiago irauten dute. Baina... kontsumo ttikiko
bonbilak erabiltzeaz gain, argiaren erabilera zentzuzkoa
egiteak ere aurrezten lagunduko digu. 

Eguzki-argia ahalik eta gehien aprobetxatzea eta
erabiltzen ez diren argiak beti itzaltzea komeni da.
Fluorestenteen kasua salbuespena da, energia guttiago
gastatzeaz gain, gehien pizterakoan gastatzen dutenez,
ez da komeni piztu eta itzaltzen ibiltzea. Bertzalde, ze-
regin bakoitzaren araberako hautaketa egitea kome-
ni da. 

Argi naturalari
etekina 
ateratzeko...
Etxeko paretak
kolore argiz 
margotu,
ispiluak modu 
estrategikoan 
kokatu eta 
egunez 
pertsianak 
zabaldu. 
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ETXE-TRESNAK

Energia xurgatuz
Merkeak garestia berarekin dakar entzuten dugu maiz, eta horixe gertatzen da,

hain zuzen, etxe-tresnen kasuan. Izan ere, etxe-tresna eraginkorrenak garestiagoak
dira baina lau urtetan hasierako prezioa amortizaturik gelditzen da, %74,4 aurrez bai-
taiteke horiekin. Baina, alde batetik aurrezturikoa bertzetik ez galtzeko, energia xur-
gatzaileen erabilera kontuan hartu behar da: 

•  Gehien kontsumitzen duen etxe-tresna elektrikoa hozkailua da, tresna guztien %20a
kontsumitzen baitu. Hortaz,  A+++ kalifikazio energetikodunak aukeratzea inte-
resgarri gerta daiteke. 

•  Telebistaren kontsumoaren %15a  ‘stand by’ egoeran egoten den denborari dago-
kio. Beraz, entxufea ateratzea komeni da.

•  Garbigailuak erabiltzen duen argindarraren %80-90 ura berotzeko izaten da, hor-
taz, ur hotzeko programak aukeratzea aholkatzen da.

•  Ontzi-garbigailua erabiltzea platerak eskuz ur beroarekin garbitzea baino merkea -
goa da. 

Era berean, azpimarragarria da, etxe-tresna elektriko ttiki anitzek kontsumo
handia dutela. Halere, badira egokiak horien artean ere. Mikrouhin labeak, esate-
rako, labeekiko kontrastean, %60-70 aurrezten du. 



DEKORAZIOA

Ttikikerien eragin 
handia

Hamaika dira etxeko txokoetan paratu litezkeen apaingarriak, eta noski, hamai-
ka dira horiek sor ditzaketen efektuak. Bertzeak bertze, argitazpena, paretaren ko-
lorea, altzarien kokapena… anitzentzat arazo den espazio eskasiaren irtenbidea
izan daiteke. 

Forma eta kokapena, 
altzarien sekretu handiena 

Etxeetako gelak, oro har, karratuak dira. Halakoetan
perspektiba galarazten denez, forma borobileko edo-
ta izkinetara egokituriko altzariak  jartzea komeni da.
Altzarien formak ez ezik, kokapenak ere badu bere era-
gina. Izan ere, egongela itxietan sofa edo besaulkiak
atera begira paratuz gero, pasilloarekin bat egin eta
estuasun sentsazioa gainditzea lortuko dugu. 

Paretak margotuz, sentsazioak aldatu

Paretak kolore argiz margotzeak handitasun edo askatasun sentsazioa eragin de-
zake; ilunek, berriz, ttikitasun pertzepzioa sortzen dute. Hortaz, altzairuz betetako
geletan kolore argiak erabiltzea komeni da. Bestalde, paretak beltza bezalako ko-
lore ilunez margo tzekotan, kolore argiekin konbinatu ezean, argitasuna apaingarri
bidez lortzea komeni da. Beraz, koloreak aukeratu aitzinetik eragin nahi diren sen -
tsazioak aukeratzea komeni da. 
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Argia, txoko 
anitzen bizia

Argi motek etxeko txoko-
ak bizitzeko aukera ema-
ten dute. Halere, argi mo-
ta bakoitza non jarri jakin
aitzinetik, erabakiak hart-
zea komeni da. Sabai ba-
xuek altuera sen tsazioa
lortzeko bizi argi tzea ahol-
katzen da, eta alderant-
ziz, altua bada, argiztatu
gabe utz daiteke. 



DEKORAZIOA

Loreak kanpoan, 
loreak barruan...

Ureztatzea
Ureztatzerakoan, euri

urik biltzerik ez badugu,
iturriko ura hartu eta gau
osoan gordetzea komeni
da, eta horiek suspertze-
ko, ura eta tea nahastea
ere mesedegarria izaten
da. Bertzalde, loreontzi tti-
kietan handietan baino ur
gehiago behar izaten du-
te eta loreontzien azpiko
plateretan ura jartzea ez
da komeni. 

Elikatzea
Loreak ureztatzea be-

zain komenigarria da lore-
ak elikatzea. Horretarako,
ongarria neurriz ematea
komeni da. Ongarria lore-
ontziz aldatzean edota al-
datu berritan ematea ahol-
katzen dute adituek. Bai-
na, teont zietako hostoak
edota barazkiak egosteko
ura ere erabili daiteke, gatz
mineral kontzentrazio ho-
rrek mesede egiten baitio. 
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Landareak lorategietako oinarrizko apaingarriak di-
ra. Baina, etxe barruan ere badute beren tokia. Aurten-
go joeran, gainera, ahoz aho dabilen «naturaltasuna» lor-
tu nahi badugu, zer hoberik lorez koloreztaturiko gune-
ak baino? 

Edonola ere, ezin erran daiteke loreek zainketa be-
rezirik behar ez dutenik. Hona hemen jakin beharreko
zenbait kontu: 



ALTZARIAK

Norberaren estilora
egokituz

Denboraldi honetan joera minimalista da nagusi. Beraz, soiltasuna eta naturala-
suna helarazten diguten altzariak aurkituko ditugu nonahi. Halere, vintage estiloak eta
estilo klasikoak ere toki nabarmena dutenez, bada non aukeratua. Estiloak nahastu
eta toki originalak sortzeko loreontziak, pitxerrak, margolanak, erlojuak, ispiluak edo-
ta bertzelako antigoaleko objektuak erabil daitezke. Horiek intxaurrondo, haritzondo,
gereziondo edota pinu egurrez eginiko altzariekin nahasiz gero, azken joerekin bat egi-
nen dugu. 

Neurrira egindakoak edo estandarrak?
Bakoitzak bere abantaila eta desabantailak dituenez, hainbat adituk espazio

berean bi motatakoak konbinatzea gomendatzen dute. Horrela, norberak bere es-
tiloa lor dezake. 

ESTANDARRAK

Neurrira eginikoak
baino merkeagoak dira,
eta koloreak, heldule-
kuak... moldagarriak di-
ra. Zenbaitetan espazio-
ra egokitzeko moldake-
tak ere egin daitezke.

Ezin dira gure gustue-
tara egokitu eta ez dira
neurrira egindakoak be-
zain originalak. 

NEURRIRA 

EGINDAKOAK

Edozein lekutara ego-
kitu daitezke, espazioa
aprobetxatzea ahalbide-
tuz. Zutabeak edota ber -
tzelako eraikuntza-ele-
mentuak disimulatzeko
egokituak egin daitezke.  

Garestiagoak dira eta
denbora gehiago behar
dute egiteko.
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Aurten,
abenduan ere
izanen dira
hitzaldia eta
mazapana eta
turroia egiteko
ikastaroa

TTIPI-TTAPA
Azaroko lehen aste-

buruan, Artikutzako tre-
nari buruzko liburuaren
aurkezpenarekin ez ezik,
Umore Ona elkarteak
jubilatuei eskainitako
egunarekin abiatu ziren
Udazkeneko Kultur
Egunak.
Azaroaren 4an, mus

eta trukeko txapelketak
jokatu zituzten. Muse-
ko irabazleak, Martin
Arra tibel eta Eustakio
Lujanbio izan ziren, Xil-
berio Apezetxea eta
Martin Huiziren aurka-
ko finala irabazita. Tru-
kean, berriz, Milagros
Ape zetxea eta Mari Kar-
men Tomasena txapel-
dun izan ziren eta Mari
Karmen Azpiroz eta
Arantxa Berroeta txa -
pel dunorde. Igandean
jubilatuen bazkaria ez
ezik pilota partidak ere
jokatu zituzten.
Azaroaren 11n, pla-

za dantzak izan dira Mi-
kel Lasarterekin, Umo-
re Ona dantza taldea-
ren eskutik, baita ume-
entzat jolasak eta txo-
kolatada ere, Guraso El-
karteak antolatuta.
Gazte txean Patxuko Ni-

ce aritzekoa zen. Aza-
roaren 12an, berriz, uda-
letxeko ganbaran, Pe -
llo Añorga ipuin konta-
lariak emanaldia eskain -
tzekoa zuen.

DATOZENAK: FERIA
EGUNA ETA GEHIAGO
Azaroaren 17an, os-

tiralean 18:30ean, uda-
letxeko ganbaran Ze-
ra... Nola esango dizut,
bada? antzezlana ikus-
teko aukera izanen da,
Garazi Olaizola eta Te-
resa Lopez de Munain
antzezleen eskutik. Bi-
haramunean, azaroaren
18an, Katarrapikaka le-
hiaketa eginen da. 
Azaroaren 24an,

18:30ean, eskolako jan-
gelan, Artantxu riketan
izanen da, Mai xux Zu-
garramurdi eta Ansa
ahizpek gidaturik. 
Azaroaren 25ean fe-

ria eguna ospatuko du-
te ohiko egitarau mar-
dularekin.
Azaro kulturala aben-

duraino luzatuko da.
Abendua ren  2an ,
11:00etan Errefuxiatu-
ak hitzaldia izanen da,
Luzia Etxeberria Nafa -
rroako Brigada taldeko
kidearen eskutik, Gazte
Asanblada eta Gizarte
Zerbitzuarekin elkarla-
nean antolatua. 
Azkenik, abendua-

ren 16an, 10:00etatik
13:00etara bitarte, ma-
zapan eta turroi ikasta-
roa izanen da, egube -
rri etan etxean eginiko
turroia dastatzeko.

GOIZUETA

OSPAKIZUNAK � AZAROAREN 25EAN

Feria egunak
borobilduko du
Azaroko
Kulturaldia

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

Artikutzako trenaren berri izateko hitzaldia eta mendi buelta
Artikutzako Trena liburuaren aurkezpen-hitzaldia eskaini zuten udaletxeko gan-
baran azaroren 3an, liburuaren bi egileek: Oiartzungo Suberri Matelo eta An -
tton Mendizabal. Biharamun goizean, plazatik abiatuta Artikutzara irteera egin
zuten Artikutzako Trena liburuaren egileekin. Herritik Kanterara autobusez jo-
an eta ibilaldia euripean egin zuten Artikutzako trenaren aztarnak ikusiz. 

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE
Mus (goiko argazkian) eta truk (behekoan) txapelketetako finalistak, sariak jaso ondotik.
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LEITZA

Ideiak landuz
bizpahiru 
urtetarako
plana bultzatu
nahi dute

JM BARRIOLA
Urte bat buru-belarri

lanean aritu ondoren,
Bertatik bertara  taldeak
Leitza konsumituz par-
taidetza prozesua abia-
tu zuen, bertako elika-
dura produktuak bultza -
tzeko. Urriaren 19an
ego era ezagutu eta etor-
kizunaz hausnartzeko bil-
kura egin zen eta jende
asko bertaratu zen. As-
tebetera, urriaren 26an,
berriz, ekintza planera-
ko ideiak biltzen hasi zi-
ren, 30 bat lagun. Azke-

nik, azaroaren 2an erron-
ka nagusiak eta lehen-
tasunak erabaki eta pla-
na diseinatzeko, 40 la-
gun bat bildu ziren. Ora-
in landu eta jaso ziren
ideia orokorrak ordena-
tu eta zehaztapenetan
sartuko dira, plana osa-
tu eta zabaltzeko asmoz.
Bertatik bertara lan-tal-
dea Udalak, LeitzEko
kontsumo taldeak eta ha-
inbat herritarrek osatzen
dute. Urte bat lanean
eman du taldeak berta-
ko produktuen eta be-
rauen salmentari buruzko
diagnostikoa egiten.
Horren helburua berta-
ko elikadura eta pro-
duktuak bultzatzeko
bizpahiru urterako ekin -
tza  p lana
osatzea da.

GIZARTEA � LEITZA KONTSUMITUZ

Parte-hartze
prozesutik
plana osatzera

‘Aurkitu irtenbidea
zure kontsumo
arloko gatazkei’
Iratxe Elkarteak, Na-
farroako Kontsumitzai-
leen Elkarteak, egiten
dugun kontsumoa
ezagu tzeko hitzaldia
eskainiko du, azaroa-
ren 16an, udaletxeko
ba   t z a r  a re t oan ,
18:00etan.  

Bertso saioa 
azaroaren 24an
Emakumeenganako
In dar keriaren aurkako
Na  zi oarteko Egunaren
harira, Uxue Alberdi eta
Maialen Lujanbioren
saioa izanen da, zine-
an, 22:00 etan. Egun
berean, 12:00etan
Udalak adie raz penak
irakurriko ditu.  

‘Leitza ere Iparral-
deko ikastolen alde’
azaroaren 26an
Urruñako Ikastolak, Pie -
rres Larzabal kolegio-
ak eta Atekabeltz Herri -
guneak antolatutako
besta ospatuko dute.
11:30ean umeen tzako
jokoak izanen dira pla-
zan. 13:00etan, Jaiki ko-
ralak emanaldia eskai-
niko du. Ondotik, Kux-
kuxtu taldearen kaleji-
ra-poteoa izanen da eta
14:30ean kantu bazka-
ria, eskolan. 18:00etan
L’Arcusgi taldearen
kontzertuarekin boro-
bilduko dute eguna.  

100 euroko bost
eros keta txartel 
Kaxkabeltzako kideek
zozketatuko dituzte.
Azaroaren 2tik 19ra
Kax kabeltzako denda-
zer bitzu etan 10 euro-
tik gorako erosketa egi-
teagatik zigilua ema-
nen dute. Zazpi den-
da edo zerbitzuetako
zigiluak lortu eta par-
te hartu!

� FLASH

TTIPI-TTAPA
Zuhaitz zaharren la-

gunak eta TREPALARI
elkarteek, Leitzako Uda-
laren eta Nafarroako Go-
bernuraren laguntzaz,
zuhaitz mugarroen biga -
rren sinposioa antolatu
dute: Mugarro zaharren
zaharberritzea: teknikak
eta emai tzakjardunaldia

prestatu dute azaroaren
21ean eta 22an. Beste-
ak bes te, zuhai tzen
zaharbe rritzea eta espe-
rientzia horren analisia
dira sinposioaren ardatz
nagusiak. 
Horren harira, Helen

Read-ek,  Ancient Tree
Forumeko (antzinako zu-
haitzen elkartea) kideak

eta zuhaitz mugarroen
arduradunak, Leitzako
mugarratzaileekin bate-
ra, hitzaldia eskainiko du
azaroaren 22an zinean.
Hasiera hasieratik Lei -
tzako zuhaitz mugarro-

en kontserbazioaren la-
guntzailea izan da Read,
eta beraz, lankideekin
erabilitako teknikak eta
2006an hasitako lan ho-
rien emaitzak gertutik
ezagutzen ditu.

HITZALDIA � 19:00ETAN ZINEAN

Zuhaitz mugarroen bigarren 
sinposioaren harira, hitzaldia 
eskainiko dute azaroaren 22an

UTZITAKO ARGAZKIA

Zuhaitz mugarroen ikerketarako lan-taldea ikastaroan

ALKE KULTUR ELKARTEA

Perretxiko gutxiago Mikologialdian
X. Mikologialdiaren baitan, herritarrak azken urtee-
tako onddo bilketa eskasena eginagatik, 90 espe-
zie sailkatzea lortu zuten. Herritar eta bisitariek ho-
riek ikusteko ez ezik dastatzeko aukera ere izan zu-
ten. Era berean, Errigorako kanpaina abiatu zuten,
hurbildu zirenei informazioa eskainiz. 

LEITZAKO UDALA

‘Galesko zaporia’ dastatuz
Bi galestarren eskutik, Galesko zaporia dastatu zu-
ten herritarrek. Ostiralean mahai-inguru ederrean bil-
du ziren, hizkun tza egoeraz eta euskararekiko pare-
kotasunaz mintzatu zirelarik. Larunbatean, berriz,
kontzertua eskaini zuten, 80 lagunen aurrean. 

Ba al zenekien
Azaroaren 12an ireki zutela Oialde txoko gunea.
Igandetan, urritik martxora bitarte, 17:00etatik
20:00etara, 12-16 urteko gazteak bilduko dira.

?
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Familiei
zuzenduriko
ikuskizuna
izanen da

TTIPI-TTAPA
Emakumeenganako

Indarkeriaren Aurkako
Egunari lotuta, Bihar txo -
txongilo taldeak Garaiz
ikasi emanaldia eskaini-
ko du azaroaren 23an,
17:00etatik aurre ra, uda  -
letxeko goiko aretoan.
Familiei zuzendutako
ikuskizuna da eta hezki-
detza gaia lantzen dute
hiru istorioren bidez.

Errigorako saskiak
Azaroaren 14ra arte,

Erri goraren Nafar hego-
aldeko uzta euskarari
puzka kanpainan parte
hartzeko aukera izango
da. Pake Toki Elkartean
edo Sastinean egin dai-
tezke eskariak eta aur-
ten ere, saski beltza eta
zuria jarri dituzte auke-
ran, 50 eurotan. Jaso-
tako diruaren %25 Na-
farroa hegoaldeko eus-
kalgintzara bideratuko
dute.

‘Panpanoziri’
aldizkaria labean
Bi urtetik behin, herri -

tar talde batek euskara
teknikariaren laguntzaz
herriko kontuak biltzen
dituen Panpanoziri al-

dizkaria prestatzen du.
Abenduan banatzekoa
dute laugarren alea eta
bertan hamaika kontu,
argazki zahar, elkarrizke-
ta… bildu dituzte. Mi-
moz prestatu dute eta
ea denon gustukoa den!

Nekazari eta
abeltzainekin bilera
Udaleko ordezkari-

ak, herriko abeltzainak

eta nekazariak udaletxe-
an bildu eta bilera egin
be r r i  du te .  Be r tan
2018ko larreen erreke-
ten inguruan eta hurren-
go urteari begirako in -
bertsi oei buruz ere hitz

egin zuten. Abeltzainen
eta nekazarien ideiak
ere jaso zituzten euren
salgaien salmentan
Udalak no-
la lagundu
jakiteko.

GIZARTEA � AZAROAREN 23AN 17:00ETATIK AURRERA

‘Garaiz ikasi’
txotxongilo
emanaldia
ikusgai

UTZITAKO ARGAZKIA

Kinto bazkaria izan zuten urriaren 28an

1955 eta 1958 urteen artean jaiotakoek kinto bazkaria egin zuten Pake Toki el-
kartean. Azaroaren 18an hurrengo kintadak hitzordua egina omen du.

Ba al zenekien
Azaroaren 10ean pestabatzordeak bilera egiteko -
a  zuela? Besteak beste, Euskararen Egunerako
zerbait antolatu edo ez erabakitzeke zuten. Heldu 
den aldizkarian izango duzue horren berri. 

?

ARESO

Ainhoa ANSA
Azaroaren 3an inau-

guratu zuten Maisue-
nea eta geroztik, pro-
betxu ederra atera zaio
garai bateko maistraren
etxeari. Inaugurazioa-
ren harira, hiru egunez
antolatutako ekitaldiek
harrera bikaina izan zu-

ten, jende askok parte 
hartu bai tzuen.
Pasa den asteburu-

an, berriz, sanmartineta -
ko ekitaldien lekuko izan
zen Maisuenea, eta as-
teburu honetan, Zazpiak
oihal batetikizeneko ipu-
in kontaketa musikatua
bertan eskainiko dute

Amaia Elizagoien eta
Olaia Inziartek. Azaroa-
ren 19an izanen da,

12:00etan. Emakumeen-
ganako Indarkeriaren
Aur kako Egunaren bai-

tan antolatu dute eta ai-
patzekoa da 14 urtetik
aurrerakoentzako dela.

GIZARTEA � AZAROAREN 19AN

Ipuin kontaketa
musikatua
Maisuenean

ARANO

ARGAZKIA: OHIANA ETA NEREA
Jende askok parte hartu zuen Maisuenearen inauguraziorako prestatu ziren ekitaldietan.
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Bianako
Johana
Soldevillak eta
Arrasateko
Juan Jose
Altunak irabazi
dute aurtengo
edizioa

TTIPI-TTAPA
Bianako Johana Sol-

devillak eta Arrasateko
Juan Jose Altunak ex
aequoirabazi zuten aza-
roaren 5ean Elizondo-
ko Kasinoak antolatu-
tako margo lehiaketa.
Epaimahaiak ezin izan
zuen lanik onena zein
zen erabaki eta bien ar-
tean, erdibana egin zi-
tuzten bi lehenbiziko sa-
riak. Denera 23 margo-
larik parte hartu zuten

Erra tzun, Jose Mari
Apezetxearen omenez
egindako lehiaketan.
Hain zuzen, hemen-

dik aitzinera, Jose Ma-
ri Apezetxearen izena
eramanen du lehiake-
tak eta aurten hildako
margolariaren omenez,
oroigarria ere eman zio-
ten antolatzaileek bere
familiari. Josetxo Ape-
zetxea semeak jaso zu-
en.
Ana Mari Marin, To-

mas Sobrino eta Juan
Carlos Olaetxea margo-
lariek, Lekarozen eta
Gartzainen mediku izan
zen Salvador Martin-
Cruz arte kritikoa eta
Eduardo Zubikoa Kasi-
noko presidenteak osa-
tu zuten epaimahaia.
Ohikoa denez, Kasino-
an egindako bazkari
oparoarekin akitu zen
lehiaketa.

KULTURA � AZAROAREN 5EAN

Kasinoko margo
lehiaketak
Apezetxearen
izena izanen du
hemendik aitzin

BAZTAN

ARGAZKIAK: JUAN MARI ONDIKOL
Bi irabazleak antolatzaile eta epaimahaikideekin goitiko
argazkian. Behean, Josetxo Apezetxea oroigarria jasotzen.

Santa Zezilia
Udal Musika Eskolako
ikasleek emanaldia es-
kainiko dute azaroaren
21ean. Asteartean
17:00 etan Zahar Etxe -
tik Elizondoko plazara
abiatuko dira. Euria
eginen balu Musika Es-
kolan izanen da.

Emakumeenganako
indarkeria
Emakumeenganako In -
dar keria Ezabatzeko Na-
zioarteko Egunaren ha-
rira, hilaren 24an, 12:00 -
etan elkarretara tzea an-
tolatu du Elizon doko pla-
zan Udaleko Ber din -
tasun Batzordeak.

Erradikalak gara
Bertsoa eta bakarrizke-
ta uztartzen dituen
Erra dikalak gara ikus-
kizuna eskainiko dute
azaroaren 26an, 19:00 -
etan Arizkunenean.
Udaleko Berdintasun
eta Kultura Batzorde-
ak antolatua.

Erakusketak
Azaroaren 13tik 24ra
Emakumea hegoalde-
an eta azaroaren 13tik
30era Comete Sarea
erakusketak ikusgai
izanen dira Arizkune-
nean, Bakerako Lan-
kidetza Batzarrearen
eta Urdaburu Mendi-
zale taldearen eskutik. 

� FLASH

TTIPI-TTAPA
Elizondoko Abesbatzaren 75. urtemugaren hari-

ra ahots kontzertua eskainiko dute Elizondoko eli-
zan azaroaren 26an, 12:30ean. Isabel Lacarrek zu-
zenduko duen Elizondoko abesbatza nagusiarekin
batera, Elizondoko Abesbatza Ttikia eta Elizondoko
musika banda ere ariko dira. ‘Elizondo 75’ CDaren
aurkezpena ere eginen dute eta kontzertua baino le-
hen eta gero salgai paratuko dute 12 eurotan. Sorpre -
sa aunitz gehiago ere iragarri dituzte.

AZAROAREN 26AN ELIZONDOKO ELIZAN

Elizondoko Abesbatzaren 
75. urteurreneko kontzertua 
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BAZTAN

Ipar Euskal
Herriko
ekoizleen
sagarrekin lan
egiten dute 

TTIPI-TTAPA
Nekazaritza errenten

dibertsifikazioaz intere-
saturik Jo ala Jo eta Ha-
zitik Hoziek antolaturik
baztandar talde batek
Donaixtiko Eztigar koo-
peratiba bisitatu zuen
azaroaren 4an. Orain ho-
geita hamar urte sortu-
tako proiektuak Ipar Eus-
kal Herriko sagar ekoiz-
leen sagarrekin sagar-
no, sagar-zuku, sagar-
ozpin, konpota eta ge-
latina egiten du eta to-
kiko ekonomia indartze-
ko baliabide garrantzi -
tsua da. 
Marie Askona koope-

ratibako kudeatzaileak
aipatu zuenez proiektu-
ak hiru hanka ditu. Alde
batetik sagarren eralda-
ketaz arduratzen den Se-
gida S.A.R.L dago, ber -
tzetik Eztigar koopera-
tiba eta, azkenik, Sagar -
tzea elkartea. Instalakun -
tzak Donaixtiko udala-
renak direla aipatu zuen
eta beraiek alokairuan
daudela. 
Donaixtirat egindako

bisita iaz Hazitik Hoziek
Irunberriko Josenea be-
lar aromatiko eta medi-
zinalean enpresa sozia-
lerat egindako bisitaldia-
ren segida da. Bisita ho-
rien helburua Baz tango
garapen sozioekonomi-
korako proiektu interes-
garriak ikustea eta ho-
rietaz ikastea da.   

GIZARTEA � AZAROAREN 4AN, JO ALA JO ETA HAZITIK HOZIEK ANTOLATUA

Donaixtiko Eztigar
kooperatiba bisitatu du
herritar talde batek UTZITAKO ARGAZKIA

Baztandarrak Donaixtiko kooperatiban ikusten eta ikasten.
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Pello Iriarteren
testu laburrekin
batera,
inguruko zortzi
argazkilariren
irudiak ageri
dira

TTIPI-TTAPA
Baztan-Bidasoa

izenburupean, eskual-
deko zenbait argazkila-
riren lanak biltzen ditu-
en liburua argitara eman
du Jauregiarte elkarte-
ak. Zehazki, Pello Iriar-
teren irudi eta testu lla-
burrekin hornituta, Pa -
txi Iriarte, Juan Lamei-
rinhas, Ignacio Zaldua,
Irantzu Pastor, Iñaki A -

txa, Josu Inziarte, Fidel
Cruz Irisarri eta Jon Mar-
tinezen argazki ikusga -
rriak agertzen ditu ia 200
orriko liburuak.
Liburudenda eta ja-

tetxetan salgai paratu
dute, 30 eurotan.

Bere lehendabiziko
maketa prest du
Lekarozko ZaKill
musika taldeak 
Urko Baraibar ba -

xuarekin, Jon Berho ba-
teriarekin eta Iker Plaza
gitarrarekin. Hiru leka-
roztar horiexek dira Za-
Kill musika taldeko ki-
deak. Talde gaztea da,
aurten sortua, eta ma-
iatzean hasi ziren zuze-
neko emanaldiak ema-

ten. Orain, ordea, ber -
tze pauso bat eman du-
te eta beren lehendabi-
ziko maketa kaleratu du-
te. Horrekin batera, Eus-
kal Herri osoan barna
aurkezpen bira bat egi-
ten hasi dira eta orain -
goz hitzordu aunitz fin-
katu dituzte: azaroaren
11n Irurtzunen kontzer-
tua eskaini zuten, aza-
roaren 17an Beasainen
izanen dira, 24an Iruñe-
an, 25ean Portugaleten
eta abenduaren 6an Du-
rangon.

KULTURA � LIBURUDENDA ETA JATETXETAN SALGAI

Baztan-Bidasoa
argazki liburua
argitaratu du
Jauregiartek

BAZTAN

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

‘Karmen Etxalarkoa’ Pastorala Baztan pilotalekuan
Karmen Etxalarkoa pastoralaz gozatzeko aukera izan zen azaroaren 5ean Eli-
zondoko Baztan pilotalekuan. 520 ikusle bildu ziren.

TTIPI-TTAPA
Baztango Bertso Eskolak, heldu hasiberrien

taldea martxan jarriko du abendutik aitzinerat,
hu rrengo ikasturteetan talde finkoa izateko inten -
tzioarekin. Hortarako Arizkunenea Kultur Etxean
izanen dute asteroko hitzordua, ortziraletan
19:30etik 21:30 arte.
Bertsozalea den, eta bertsoaren in guruko oi-

narriak eta sekretuak ezagutu nahi dituen guzia-
ri eskainia dago deialdia, 16 urtetatik hasita, adin
mugarik gabe. Ez da beharrezkoa gutieneko mai-
larik izatea, gogo, zaletasuna eta jakinmina ber -
tzerik ez dira behar.
Izen ematea debaldekoa da, eta horretarako

baztangobertsoeskola@gmaIl.com hel bide elek -
tronikora idatzi, edo bertso eskolako kideren ba-
tekin harremanean jarri beharko da.

BERTSOLARITZA

Heldu hasiberriendako bertso
eskola hasiko da abenduan 

Ba al zenekien?
Kortariko gasnak bi-
garren saria eskura-
tu duela Euskal He -
rriko txapelketan.
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Mugikor bidez,
bezeroaren
Nortasun
Agiriko datuak
irakurtzen ditu
‘Aloha2’
aplikazioak

TTIPI-TTAPA
Enpresa batek APP

bat sortu du turismo es-
tablezimenduetan be-
zeroak etortzen direne-

an bete beharreko po-
lizia-fitxaren tramitea
erraz teko. Baztan-Bida-
soa Turismoa Elkargo-
ak Aloha2 aplikazio be -
rritzaile honen aurkez -
pena egin du azaroaren
7an elkartearen egoi -
tzan, Bertizen. Bilerara
Baztan-Bidasoa Turis-
moa Elkargoko kide
ugari agertu dira, infor-
mazioa jaso tze aldera.
Fitxa poliziala bete -

tzeko aplikazioa da Alo-
ha2. Mugikor bidez, be-

zeroaren Nortasun Agi-
riko datuak irakurtzen
ditu. Irakurri, sinatu eta
zuzenean ordenagailu-
ra eta poliziarenera iris-
ten dira datuak, aplika-
zioa osatu duen Este-
ban Fernandez de las

Herasek jakinarazi zue-
nez.
Lana errazten die es-

tablezimenduko nagu-
siei, izan ere, orain ar-
te, bezero bat heltzen
zen aldioro fitxa bete
behar izaten zuten. Es-

kuz betetzen zuten, eta
gero datuak ordenagai-
lura pasatu behar zi-
tuzten. Aplikazio honi
esker urrats horiek ba-
tean egiten dira. An -
droid mugikorrendako
balio du aplikazioak.

GIZARTEA � AZAROAREN 7AN AURKEZTU DUTE

Turismo-fitxa
betetzeko app
berritzailea 

BAZTAN-BIDASOA

UTZITAKO ARGAZKIA

Esteban Fernandez de Las Heras egilea eta Sunbillako Garziabaita landetxeko Loli
Sanchez, aplikazioaren erabilera erakusten.
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ZUGARRAMURDI

Antzerki taldeak
emanaldia
eskaini zuen

Josebiñe eta Koro
Sorginhaizeaantzer-

ki taldeak, bereaurten-
goazkenekoemanaldia
eskeini zuen azaroaren
3an Logroñon.
Antzerkiaegiteazga-

in, inkizisioaksorginbe-
zala preso hartutako
herritarrenomenezegin
zen ekitaldian ere par-
te hartu zuten, Hegoak

kantatuz eta belar es-
kaintza bat eginez.
Aipatzekoa da 2010

urteanLogroñokMemo-
riarenOihanasortuzue-
la, lagun haien oroiga-
rri bezala. Logroño eta
Zugarramurdikoen ar-
tean 11 zugar landatu
zituztenorduan,errezi-
tuzten 11 lagunen ikur-
tzat. Gaur egun zuhaitz
haiek eder-eder eginak
dira,borobilbatosatzen
dute, eta borobil erdian
monolitobatemanada.
Ebro ibaiaren bazterre-

ko aldean dago, duela
407 urte preso atxiki zi-
tuzten tokitik hurbil.

Euskal kultura
lantzeko herri
arteko jokoak
Ekitaldipolitbatmar-

txan paratu dute Sara,
Ainhoa, Urdazubi, Zu-
garramurdi, Bera eta

Etxalarren artean. Joko
eta frogen bidez, eus-
kalkultura landuetaon-
gi pasatzeadahelburu.
Eta funtsean horrela

izanen da: herri bakoi-
tzean ekipo bat sortu-
ko da, eta egun zehatz
batean batzuk bertze-
en kontra jokatuko du-
te: eskupilota, indar jo-
koak, txirindula, laster-

keta,dantza,musa,ber-
tsoak eta sukaldaritza.
Urtean behin eginen

da, herriz aldatuz, eta
lehenbizikoaSaranegi-
nen da, heldu den urte-
ko udaberrian.
Momentu honetan

ekipak osatzen ari dira,
eta gure herrian izena
ematea Marixan osta-
tuan egin behar da.

KULTURA � AZAROAREN 3AN

Sorgin haizea
Logroñoraino
ailegatu da

UTZITAKO ARGAZKIA

Logroñon eskaini zuten ‘Sorgin Haizea’ taldekoek antzerki emanaldi hunkigarria.

URDAZUBI

20.000 eurotik
goitiko zorra
utzi du

Iñigo IMAZ
2016ko apirilaren

29anXaretaOstatuaren
behin betiko esleipena
egin zuen udal batzar-
rak. Maizter berriak hi-
lero1.850euro (+BEZa)
ordaintzeko konpromi-
soa hartu zuen. Horre-
kin batera, 3.700 euro-
ko fidantza ere ordain-
du behar zuen kontra-

tua sinatzerakoan. Or-
duz geroztik arazoak
izan ditu Udalak e-
rrenta kobratzeko. Fi-
dantzaz gain, 2016ko
ekaina, uzta i la eta
abuztuasoilik ordaindu
zituen maizterrak.
2017ko urtarrilean,

oposizioak maizter be-
rria kanporatzeko pro-
zedura judiziala haste-
ko eskatu zion Udalari.
Hainbat bilera eta saia-
keraeginondoren,Uda-
lak kanporatze epaike-
ta hastea erabaki zuen.

Azkenean, 20.000 eu-
rotik gorako zorra utzi

du maizterrak. Epaile-
akmaizterrarenkanpo-

ratzea agindu du aza-
roaren 16rako.

GIZARTEA � AZAROAREN 16AN

Xareta ostatuko
maizterra
kaleratuko dute

ARGAZKIA: INIGO IMAZ

Aitzinako autoen elkarretaratzea
Aspalditik dabil XX. mendeko ibilgailuen maitale eta jabeak biltzen dituen Itxa-
suko Les Vieux Machins elkartea Lapurdi aldean txangoak antolatzen. Aurten,
lehen aldiz mugaz gaindi Urdazubirat hurbiltzea erabaki dute. Guztira ia 40 au-
to eta furgonetaren bat, gehienak 60 eta 70.hamarkadakoak, baina zaharrago-
ak ere ikusi ahal izan ziren taldean. Itxasutik, euripean, baina animoa galdu ga-
be, Urdazubirantz abiatu ziren partehartzaileak. Salbatore Plazara heldu ziren
arazorik gabe. Plazan, eta ibilgailu zaharrek zorua ez zikintzeko, plastiko bel-
tza paratu zuten. Bertan kotxeak aparkatu eta Indianoa Baitan bazkaldu zuten
70 partehartzaileek.
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Egoera
aurkeztuz
gainerat,
abenduaren
9ko Pariseko
manifestaldiaz
mintzatu dira

Pierre BASTRES
Senperen bertze he -

rri zenbaitetan bezala,
Bake egile batzuk etor-
ri dira bertakoei eta au-
zo herrikoei egoera pre-
sentatzerat eta labur-
biltzerat, bai eta gero-
ko egin beharrak zein
diren adierazteko ere.
Mixel Berhocoirigo-

in, Luhusoko armaga-
betzeko eragile bat, Peio
Dufau, Mertxe Colinak,
bertzeak bertze hor zi-
ren, eta  oren bat eta er-
diko mintzaldia eman
dute St Christophe li-
zeoko sala batetan.
Helburua zen lehe-

nik jakinaraztea non eta
zertan den bake proze-
zua, eta norat doan. 
Mixel Berokoirigoi-

nek argi eta garbi era-
kutsi izan du Bakeegi-
leen eginbeharrak:
«Euskal Herriko kasu-
an, ohiz kanpoko pro-
zezua bizitzen ari gara,
zeinetan herritarrak bai-
tire eragile handiak. Ar-
magabetzeak ez du
 erran nahi helmugarat
heldu garela. Egiazko
bakea erdiesteko, ber -
tze urratsak egitekoak
ditugu. Ondokoa eta in-
portantenetako bat da
presoen  p rob lema
konpon tzea. Apiriletik
negoziaketan ari gara
Frantziako gobernuare-
kin, eta iduri du aditzen
gaituztela lehen baino
gehiago. Sumatu dugu
jokabide aldaketa bat
gure alde, ohar-gaitza
izanagatik ere. Tenorea
da Frantzia osoari era-
kustea konpondu behar

dela presoen arazoa, eta
hortakotz manifestaldi
handi bat ari gara anto-
latzen, Parisen aben-
doaren 9rako». Manifa
bera baino lehenago,
Frantziako presontegie-
tarako itzulia antolatu-
ko dute ere, Mertxe Co-
linak gehitzen duen be-
zala: «Baionatik abia-
tuz, presoen ikusterat
ganen gara, Mont de
Marsanerat, Marseille-
rat, Tolosrat etab. Azke-
nik, Pariserat helduko
gara abenduaren 9an». 
Peio Dufauk azpima-

ratzen duen bezala, «an-
tolakuntza handiko la -
ne tan gara, bi train be-
tetu ditugu janeko, hiru -
garren bat ere doike.
Arra kastatsua izan da-
din, autobusak bete be-
har ditugu orain. Horre-
lako bertze elkarre -
taratze rik ez da sekula
izanen, zatozte eta erra -
ten ahalko duzue: Han
nin tzen!».

GIZARTEA � HAZILAREN 6AN

Bake egileek
bilkura
publikoa 
eman dute

SENPERE

UTZITAKO ARGAZKIAK

Xabi Camino eta Mixel Berhocoirigoin bake egileak mintzo.

Pierre BASTRES
Estitxu kantari zenaren aipamenek erreakzio

soka luzea sortzen dute beti. 2018ko otsailean
mende laurdena beteko da bere ahotsa betirako
isildu zela. Halere, milaka euskaltzale eta musi-
kazalek gogoan dute beti Beskoitzeko errexiño-
la. Euskal Herriko Joan Baez ere izendatu zuen
kazetari batek. 2017ko martxoaren 8an, Estitxu
izena eman zioten Baionako karrika bati. Lapur-
diko hiriburuko auzapez eta Iparraldeko elkargoa-
ren presidenteak hamarnaka mezu jaso zituen or-
duan erabaki hori eskertzeko. Prentsan agertu zi-
ren aipamenek ere sekulan ez bezalako eskertza
jaso zuten. Estitxuren aipamenak ustegabeak
pizten ditu beti. Abeslari horren inguruko doku-
mentala prestatu du Franck Dolosor herriko ka-
zetariak eta hazilaren 15ean, Bilboko Zinebi jaial-
dian egin du lehen aurkezpena. Hazilaren 29an,
19:30ean Larreko gelan erakutsiko du.

HAZILAREN 29AN LARREKO GELAN

Estitxu kantariari buruzko 
dokumentala aurkeztuko du
Franck Dolosor kazetariak
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SARA

Zahar Etxearen
‘Larrun’
eraikinaren
beherean, 200
metro
koadroko
lokalean

Joana GERENDIAIN
Joan den urriaren

2an, Aldaxa haurtzain-
degiak bere ateak ide-
ki zituen, bide beretik
urte andana batez era-
mana izan den proiek-
tu bati bukaera  ema-
nez. Haur tzaindegia ohi-
ko zahar etxearen “Lar-
run” eraikinaren behe-
rean kokatua da. 
Orain arte, Sarako

herriak ez zuenez haur -
tzaindegirik, herriko
haurrentzat 13 leku erre -
serbatuak ziren Senpe-
rekoan. Gaur egun,
haur tzaindegian, hiru

langileren ardurapean,
hamar haur errezibitu
dituzte, baina ha rrera
ahal mena 18 hau rren -
tzat pentsatua izan zen.
Lokalak 200 metro koa -
droko azalera du, hau -
rraren garapen egokira-
ko, hainbat espaziotan
banatuak: pausa gela
bat, joko gela bat eta
kanpoko eremua, orain -
dik buka tzeke dagoe-
na. Baz kariak bertan
prestatuak dira, tokiko
produktuak ahal beza-
inbat erabiliz.

Mendian euskaraz
Azaroaren 19an,

Mendian euskaraz el-
karteak mendi irteera
bat antolatu du Larru-
nera. Mendi talde ho -
rren helburua honakoa
da: Euskal Herriko men-
diak ezagutu irteerak
egitea, euskaraz baka -
rrik mintzatuz.  Egun ho -
rretan beraz, hitzordua

Lizuniagako jatetxean
hitzartua da, igandean
goizeko 8:45ean, hortik
abiatuko dira Larrune-
runtz 10 kilometro luze-
ko eta 800 metroko des-
nibela duen ibilbide ba-
tentzat. Euskararen sus-
tengua aparte, ibilaladi
hori «Larrun ez hunki»
ekimenarekin bat egite-
ko aukera izanen da par-
te-hartzaileentzat. Hor-
taz, Saratik ez ezik,
Azkaine, Bera eta Urru-
ñatik ere espero dituzte
ibiltariak. Larrun gaine-
an ekitaldi bat antolatu
da, egoeraren irakurke-
ta eginez eta tokian be-
rean, egin gogo duten
proiektuaren azalpena
eskainiz.

Kantaldia
Olhain ikastolaren 40 ur-

teak ospatzeko buraso-
ek kantaldi bat antola-
tu dute azaroaren 18an,
larunbat arratsaldeko
5etan. Kantaldi horre-
tan ikastolako buraso-
ek eta, bistan dena,
haurrek kantatuko du-
te. Bertan jateko eta
edateko aukera izanen
da. Sartzea 3 euro iza-
nen da helduentzat eta
urririk haurrentzat.

Eguberritako
merkatua
Azaroaren 25ean,

San josepe eskolako
burasoek eguberritako
merkatua antolatuko
dute plazan. Egun ho -
rretan burasoek egin-
dako sorkuntza berezi-
ak salgai izanen dira.
Merkatua goizeko 9etan
hasiko da eta iluntzera

bitarte, jatekoak eta
edari beroak salduko di-
ra.

Mus eta Poker
lehiaketa
Heldu den azaroaren

25ean eskola publiko-
ko burasoek mus eta
poker lehiaketa bat an-
tolatu dute, eskolako
jantegian. Partidak, la-
runbatean ilun tzeko
7etan hasiko dira, ber-
tan jateko eta edateko
manera izanen da. Ize-
na emateko 06 43 96 42
15 zenbakira deitu be-
har da.

Kirol emaitzak
Urriaren 29an, errug-

bian, Basurdeek 26-8
irabazi dute Narosseko
ekipoaren kontra, match
bikaina egin ondotik.

GIZARTEA � URRIAREN 2AN

10 haurrekin
ateak ideki
ditu Aldaxa
haurtzaindegiak

ARGAZKIA: JOANA GERENDIAIN
Egun hamar haur errezibitzen dituzte hiru langileek, baina zortzi gehiago har ditzakete.
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HERIOTZAK
JJuuaannaa LLaassaaggaa IIrraazzaabbaall, Alkaiagakoa,
urriaren 26an, 100 urte.
JJuuaanniittoo BBeerrggaarraa EElliizzoonnddoo BBaannaannaa,
Arantzakoa, urriaren 26an, 71 urte.
NNiiccoollaass TTeelllleettxxeeaa AArrrreeggii, Oieregikoa,
urriaren 27an, 81 urte.
FFeellii JJuuaanniikkootteennaa UUrrrruuttiiaa, Oharriz-Le-
karozkoa, urriaren 28an, 86 urte.
IIzzaasskkuunn EErrbbiittii GGaasstteessii, Leitzakoa, urria-
ren 29an, 48 urte.
MMiigguueell MMaakkuussoo UUrrrroozz, Aurtizkoa, urria-
ren 31n, 83 urte.
JJeeaann DDuuhhaarrdd, Sarakoa, urriaren 31n,
94 urte.
JJoossee LLuuiiss VVaazzqquueezz GGoonnzzaalleezz, Bera-
koa, azaroaren 2an, 57 urte.
MMaarriioo OOssuuaa FFeerrnnaannddeezz, Berakoa, aza-
roaren 3an, 70 urte.
MMaarriittxxuu LLaarrççaabbaall, Sarakoa, azaroa-
ren 3an, 83 urte.
JJoossee MMaarrii AAllmmaannddoozz MMiittxxeelleennaa, Aran-
tzakoa, azaroaren 7an, 85 urte.

UUnnaaxx SSaarrrraatteeaa AAzzkkaarraattee, Doneztebe-
koa, urriaren 23an.
LLiibbee UUrrbbiissttoonnddoo, Sarakoa, irailaren
3an.
XXaabbii DDeemmaarrccqq, Sarakoa, irailaren 5ean.
EEgguueenn UUrrrruuttiiaa, Sarakoa, urriaren 2an.
AAiimmaarr BBaalleezztteennaa GGooññii, Arantzakoa,
urriaren 29an.
AAnneerr GGaarrddee EEttxxeebbeerrrriiaa, Etxalarkoa,
urriaren 26an.

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

SORTZEAK
EZKONTZAK
PPaannttxxoo SSaaiinntt MMaarrttiinn eta EEdduurrnnee iinn--
ddaabbuurruu, Sarakoak, iraillaren 2an.
NNiiccoollaass PPiillddaaiinn eta PPaannttxxiikkaa LLaassttrraa,
Sarakoak, urriaren 7an.
CChhrriissttoopphhee PPeettiitt eta FFrraannççooiissee CCoorr--
ddeelleettttttee, Sarakoak, urriaren 21ean.
GGiilllleess BBaarrnneebboouuggllee eta PPaattrriicciiaa LLaa--
ffiittttee, Sarakoak, urriaren 28an..
KKooiikkiillii FFaaggooaaggaa OOiiaarrttzzaabbaall eta CCrriiss--
ttiinnaa CCaammiinnoo CCaassttrroo, Lesaka eta Do-
nostiakoa, urriaren 28an.

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

.
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HERRI KIROLA � NAFARROAKO SOKATIRA TXAPELKETAN 640 KILOKOAN ZORTZINAKA ETA 375 KILOKOAN SEINAKA

Beti Gazteko mutilak txapeldun 
eta neskak hirugarren izan dira
Txapelketako
hondarreko
jardunaldia
Lesakan
jokatuko da
larunbatean

TTIPI-TTAPA | LESAKA
Nafarroako Goma

Gaineko Sokatira txa-
pelketako lehen txape-
lak banatu ziren azaroa-
ren 4an Berriozarren. Gi-
zonezkoen 640 kiloko
txapelketan, Arbizun jo-
katutako lehen jardunal-
dian bezalaxe, Beti
Gaztek tiraldi guztiak
ira bazi zituen eta, ho -
rren bertzez, txapela jan -
tzi zuen. Emakumez -
koetan, 375 kiloko ka-
tegorian, hirugarren izan
ziren Beti Gaztekoak.

Gizonezkoetan, Be -
rriozar eta Antsoain sa-
ilkatu ziren lesakarren
gibeletik. Beti Gazteko
talde txapeldunean Kar-
melo Mitxelena, Iñigo
Altzugarai, Unai Gu -
rrutxaga, Gerardo Te -
lletxea, Beñat Ordoki,
Alejo Sarobe, Mikel
Apeztegia eta Beñardo

Iantzi aritu dira tiran,
Paskual Taberna eta
Eneko Saldias erakus-
le zutela.
Emakumezkoetan,

berriz, Txantrea izan zen
txapeldun, Berriozar
txapeldun orde, Beti
Gazte hirugarren eta
Antsoain laugarren. Be-
ti Gazteko taldean, Kris-

tine Txoperena, Aitziber
Goienetxe, Amaia Lei-
za, Oihana Mindegia,
Ainhoa Ubiria eta Uda-
ne Arbelaitzek osatuta-
ko seikotea aritu zen ti-
ran, Karmele Pikabea
erakusle zutela. 
Arbizun jokatutako

lehen jardunaldian, Be -
rriozarrekin berdindu

egin zuten Beti Gazte-
ko neskek, baina biga -
rren jardunaldian ezin
izan zioten tiraldirik ira-
bazi. Antsoainekin ba-
karrik irabazi zuten.

ORAIN, GIZONEZKOAK
600 KILOTAN ETA
TXAPELKETA MISTOA
Azaroaren 11n La-

kuntzan jokatu da giza-
semeen 600 kiloko le-
hen jardunaldia eta txa-
pelketa mistoaren (550
kilo) lehen jardunaldia.
Azaroaren 18an, larun-
batean, 17:00etan ha-
sita, Lesakako udal pi-
lotalekuan jokatuko da
kategoria hauetako
biga rren eta hondar jar-
dunaldia. Bi kategoria-
tan taldea kantxaratu du
Beti Gaztek eta, beraz,
etxean jantzi ditzazke-
te txapelak.

UTZITAKO ARGAZKIA

Beti Gazteko mutilak txapeldun izan dira 640 kiloko kategorian. Neskak hirugarren.

HERRI KIROLA � EUSKAL HERRIKO BIGARREN MAILAKO AIZKORA TXAPELKETA

Ruben Saralegik txapela
jantzi eta lehen mailan
jokatuko du hirugarrenez
Nafarroako
txapelketa
nagusia
ortziralean
Donezteben

TTIPI-TTAPA | LEITZA
Euskal Herriko biga -

rren mailako aizkora txa-
pelketaren finala jokatu
zen urriaren 29an Azkoi-
tiko (Gipuzkoa) Gurea

pilotalekuan. Ruben Sa-
ralegi leitzarra nagusitu
zen eta txapeldunorde
izan zen Xabier Zaldua-
rekin batera ariko da le-
hen mailan datorren ur-
tean.
Saralegik 20 minutu

eskas, 19 minutu eta 59
segundo behar izan zi-
tuen 54 ontzako bi en-
bor, 60 ontzako bi en-
bor eta 72 ontzako bi
enbor mozteko. Zaldu-

ak 54 segundo gehia-
go behar  i zan  d i tu
(20:53). Jexux Mari Mu-
jikak osatu zuen podiu-
ma (21:14). Mieltxo Min-
degia zubietarra lauga -
rren izan zen (21:28),
Aratz Mugertza bosga -
rren (23:17) eta Julen
Kañamares seigarren
(23:36).
Ez da Ruben Sarale-

gik lehen mailara igo -
tzea lortzen duen lehen

aldia. 2013an ere lortu
zuen igotzea, txapeldun
izan ondotik. 2014an
jautsi eta 2015ean be -
rriz ere lehen mailara igo
zen, ordukoan txapel-
dunorde izanik. 2016an,
berriz ere maila galdu
zuen eta beraz, orain -
goan, lehen mailari eus-
tea izanen du helburu.
Bertzalde, azaroaren

17an, ortziralean, 18:00 -

etan, Nafarroako lehen
mailako txapela eraba-
kiko da Donezteben. Iker
Vicente, Jon Rekondo,
Mieltxo Mindegia, Ru-
ben Saralegi eta Joxe-
an Etxeberria ariko dira
lehian: lau kanaerdiko,
lau 60 ontzako eta bi on-
biko moztu beharko di-
tuzte. Harri-jasotze era-
kusketa ere eskainiko du
Aimar Irigoienek.

UTZITAKO ARGAZKIA

Ruben Saralegi, bigarren mailako txapelarekin.



PILOTA � AZAROAREN 24AN BERAN

75 urte bete dituen Eztegara frontoian
abiatuko da eskuz binakako txapelketa
1942ko urriaren
12an inauguratu
zuten eta garai
hartako 90.000
pezeta kosta
zen egitea

TTIPI-TTAPA | BERA
Oraindik ez da txa-

pelketaren aurkezpen
ofizialik egin eta hortaz,
ezin jakin zer partida iza-
nen den, baina aurten-
go eskuz binakako txa-
pelketa nagusiaren
estreineko partida Be-
rako Eztegara pilotale-
kuan jokatuko da aza-
roaren 24an. Izan ere,
75 urte bete dira Ezte-
garako pilotalekua inau-
guratu zenetik. Zehazki,
1942ko urriaren 12an
izan zen ekitaldia. El Le-
ón navarro bezala eza-
gun zen Irigoyen Bera-
ko erremontistak egin
zuen ohorezko sakea
eta lehen pilotak, fron-

tisean jo ondotik, gibe-
leko errebotearen hor-
maren gainetik pasatu
omen zen. Lehen parti-
da erremontean jokatu
zuten herriko lau pilo-
tarik: Irigoyen I eta IV.a,
Elizalde eta Marich-en
kontra. Ondotik, “bi
frantziar, bi espainia rren
kontra” aritu omen zi-
ren.

Garai hartako 90.000
pezeta kosta zen fron-
toia egitea eta 12.000
metro kubiko lur mugi-
tu behar izan zituzten.
Inaugurazioaren bezpe-
ran, bizkar besta ospa-
tu zuten Charlot-en
(gaur egungo Euskaldu-
na) afaria eginez: Jose
Artieda, Apezaborda,
Xixari, Alkaiagako Ba-

tista, Vicente Fagoaga,
Andueza, Patxiku Re-
tegi, Genaro Iturbide,
Berasain, Bordaberri,
Fernando Elgorriaga,
Esteban Errandonea,
Dionisio eta Jose Chan-
tre (azken horiek kon-
tratistak ziren). Ricardo
Barojak lanean aritu zi-
renen izen-abizenak pa-
per batean idatzi zituen

txukun-txukun, botila
batean sartu zuen pa-
pera, eta erreboteko
txokoko harri batean
sartu zuten. 1942 urte
hartan pilota partida bat
jokatu omen zen base -
rritarren (Egiluzea, Ma-
letenea eta Premosa)
eta herritarren artean
(Campanero, Dorronso-
ro eta Arrosko).
Orduz geroztik, hain -

bat pilota partidaren le-
kuko izan da Eztegara.
1968an teilatua eman
zitzaion; 2001ean mol-
daketa lanak egin ziren
frontisean eta zolan eta
iaz larrialdi-irteerak ego-
kitzeko lanak hasi zi-
tuzten, aurtengo bes te -
tan inauguratu direnak.
Honela, bigarren solai-
rua ere erabil daiteke
orain segurtasun-arau-
ak betez eta 650 lagu-
nentzako tokia du. Aza-
roaren 24ko partidara-
ko sarrerak Agara pren -
tsa-dendan salgai dau-
de.
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UTZITAKO ARGAZKIA

Eztegara pilotalekua 1942an, ireki zuten urtean.

PILOTA � ERREMONTEAN

Ezkurra II.a eta Ion
txapeldun Azpeitian
30-40 irabazi
zieten finalean
Etxeberria IV.a
eta Endikari

TTIPI-TTAPA
Josetxo Ezkurra II.a

doneztebarrak eta Io-
nek irabazi dute Azpei-
tiko erremonte txapel-

keta, merezimendu
osoz. Azaroaren 3an
Izarraitz pilotalekuan jo-
katutako finalean 30-40
irabazi zieten Etxebe -
rria IV.a eta Endika Urru -
tia saldiastarrari. Jose -
txo Ezkurra izan da txa-
pelketako eta finaleko
pilotaririk onena.
Ezkurra gaztea gero

eta hobekiago ari da eta

txapel horrek bere jo-
ko-maila baieztatu ber -
tzerik ez du egiten. Txa-
pelketa honetan jokatu
dituen hiru partidatan
bera izan da aldea egin
duena. Finalean ongi la-
gundu zion Ionek eta
hasieratik agindu zuten.
Bortz-sei tantuko aldea
hartu eta bukaera bitar-
te mantendu zuten. Bu-

kaerako hamar tantuko
aldea izan zen partida-
ko handiena.
Aitzinetik jokatu zen

hirugarren posturako le-

hian, Xanti Uterga do-
neztebarrak eta Agirre-
zabalak 35-33 irabazi
zieten Matxin III eta Aritz
Zubiri goizuetarrari.

ARGAZKIA: MAIALEN ANDRES
Ion eta Ezkurra II txapeldun, Etxeberria IV eta Endikarekin.
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LEITZA | 2017.11.22
Zuhaitz mugarroen inguruan hitzaldia
antolatu dute Leitzan

Mugarro zaharren zaharberritzea: tekni-
kak eta emaitzak jardunaldia antolatu du-
te Leitzan azaroaren 21ean eta 22an. Tar-
tean, Helen Read antzinako zuhaitzen
elkarteko kideak hitzaldia eskainiko du.

Solasaldiak

SARA | 2017.11.18
Ikastolaren 40. urteurrena dela eta
kantaldia antolatu dute

40 urte ospatzeko nahiko motibo bade-
lako, kantaldi berezia antolatu dute Ol-
hain ikastolako gurasoek. Ikastolako gu-
rasoak eta haurrak ariko dira kantari
17:00etan hasiko den saioan.

Kantaldia 

GOIZUETA | 2017.11.25
Artisau, ganadu eta nekazaritza
produktuen feria azaroaren 25ean 

Azaro kulturalean bete-betean sartuak
dira Goizueta aldean. Horren barrenean,
azaroaren 25ean artisau, ganadu eta
nekazaritza produktuen feria eginen dute.
Egun osoko festa izanen da.

Azokak

azaroak 16 - 30
Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58

Erakusketak
ELIZONDO
‘Emakumea Hegoaldean’
Azaroaren 13tik 24ra
Arizkunenean.
Komete sarea
Azaroaren 13tik 30era
Arizkunenean. 17:00-20:00.

IGANTZI
‘Artea bizitzeko eta amets
egiteko’ margo eta eskulturak

Abenduaren 10era arte
 Irisarriko Jauregian. 

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

DONEZTEBE
Haurrei nola solastatu hizpide
Azaroaren 16an cómo hablar
a los niños, 14:30ean eskolan.
Familia zaintzailearen lana eta
estresa hizpide
Azaroaren 16an 16:30ean
Mankomunitatearen egoitzan. 

LEITZA
Kontsumoa hizpide
Azaroaren 16an udaletxean,
18:00etan.
Helen Read eta Leitzako
mugarratze lantaldea hizketan
Azaroaren 22an 19:00etan 
zineman.

BERA
Emakumeenganako 
bor tizkeriaren inguruko
protokoloaz mahai-ingurua

Azaroaren 24an 19:00etan
Beralandetan.

Tailerrak
ELIZONDO
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 15, 22 eta 29an

Osasun Zentroan, 10:30etik
13:00etara. Izen-ematea Eli-
zondoko Osasun Zentroan
edo 948 581832ra deituta.

Joko patologikoaren
prebentzioa eta pantailen
erabilera egokiari buruz 

Azaroaren 14, 21 eta 28an
Arizkunenean, 17:00etan. 12-
18 urteko gaztetxoen guraso-
entzat. Izena: 665 802 545 edo
asociacionaralarsvd@gmail.com

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

Antzerkiak
BERA
XIX. Kafe-antzerki zikloa
Azaroaren 17an Espuela 
nahi? antzezlana 22:00etan
 Bidaxka ostatuan.
Azaroaren 18 eta 19an La
buena, la m ala, la ergela y la
madre que os parió Kultur
Etxean (19:30).

GOIZUETA
Azaro kulturalaren baitan
Azaroaren 17an Nola esango
dizut, bada? 18:30ean udale -
txeko ganbaran. 

PROPOSAMENA

ESKUALDEA
Emakumeenganako
Indarkeriaren Kontrako
Nazioarteko Eguna 
Ez da edozein egun azaroa-
ren 25a, Emakumeengana-
ko Indarkeriaren Kontrako
Nazioarteko Eguna da, eta
hori gogoan, hainbat ekital-
di antolatu dituzte aurten
ere eskualdean: hitzaldiak,
mahai-inguruak, antzerki-
ak, elkarretaratzeak, ipuin-
kontaketa-saioak, doku-
mentalak... Ikastetxe gehie-
netan ere modu berezian
landuko dute gaia. 
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ARANO
‘Zazpiak oihal batetik’
Azaroaren 19anMaixuenean
kontaketa  mu sikatua (12:00).

ARESO
‘Garaiz ikasi’
Azaroaren 23an 17:00etan 
elkartean.

Zinema
DONEZTEBE
‘Descendientes 2’ filma
Azaroaren 19an 16:30ean. 

ETXALAR
‘Desatrapadas’ dokumentala
Azaroaren 24an 19:00etan
Kultur Etxean.

ARANTZA
‘Desatrapadas’ dokumentala
Azaroaren 24an 19:30ean 
eskolan

IGANTZI
‘Desatrapadas’ dokumentala
Azaroaren 25ean 20:30ean
Herriko Etxean.

LESAKA
‘Desatrapadas’ dokumentala
Azaroaren 26an 18:00etan
Harriondoa Kultur Etxean.

Kontzertuak
SARA
Ikastolaren 40. urteurrenaren
harira kantaldia

Azaroaren 18an 17:00etan.

ELIZONDO
Udal Musika Eskolako ikasleak

Azaroaren 21ean 17:00etan
kalejira zahar-etxetik plazara.
Euriarekin Musika Eskolan.
Ahots kontzertua elizan

Azaroaren 26an Elizondoko
Abesbatzaren 75. urteurrena-
ren harira. 

LESAKA
Santa Zezilia Eguneko saioak

Azaroaren 24an 20:00etan
eta 25ean 18:00etan.

ARANTZA
Oibarko Aritza abesbatza

Azaroaren 25ean eskolako
gimnasioan, 19:30ean.

Ospakizunak
LEITZA
Iparraldeko ikastolen aldeko
pesta

Azaroaren 26an.

Bertsoak
LESAKA
Bertso saioa zahar etxean

Azaroaren 26an 17:00etan.

ELIZONDO
‘Erradikalak gara’, 
bertsoa eta bakarrizketa

Azaroaren 26an 19:00etan
Arizkunenean.

LEITZA
Emakumeenganako 
Indarke ria ren Aurkako Eguna
dela eta

Azaroaren 24an 22:00etan   
zi neman: Uxue Alberdi eta
Maialen Lujanbio.

Azokak
SARA
Ekoizleen azoka

Larunbatetan 08:00etatik
13:00etara frontoian.
Saint Joseph eskolako
Eguberrietako merkatua

Azaroaren 25ean 09:00etatik
aitzinera.

DONEZTEBE
Feriak

Azaroaren 17an. 

BERA
Bigarren eskuko merkatu ttikia

Azaroaren 19an 09:00etatik
14:00etara Altzateko frontoian.

LESAKA
Lesakako feriak

Azaroaren 22an eta 23an. 

GOIZUETA
Feri eguna

Azaroaren 25ean. 

Momentua bizitzen saiatzen den eta kapitalismoa eta be-
re baitako zapalkuntza guztiak erortzen ikustea amets
duen hogeita hiru urteko gaztea da Aide. Gaztea izana-

gatik, asko borrokatu du bizitzan, eta horrek eragin handia izan
du bere jarreran: «2015ean Hodgkinen linfoma bat diagnosti-
katu zidaten eta geroztik gauzei bertzelako ikuspuntuarekin be-
giratzen diet». Momentu txarrak bizi izanagatik, «ekainak 26 har-
tako hitzak, banan banan gogoan ditudanak, medulako tras-
plantea egin ondotiko aislamendu luzea...», onak ere gelditu zaiz-
kiola kontatu digu: «abuztuan, kimioterapia sesioen erdian, Nar-
barteko gazte batzuekin Aneto mendia igo nuen, ez nuen uste
goititzeko moduan izanen nintzenik eta arront oroitzapen polita
dut». Musika eta bertsolaritza di-
tu zaletasun, baita eskalada, ko -
rrika, eskia, bizikleta eta «men-
diarekin lotzen den edozein ki-
rol». Asteburuko planik hobere-
na «Pirinioetara joan, eguzkia ate-
ra aurretik abiatu, mendiren bat
igo, bertan bazkaldu, inguruko
herriren batean besta egin, eta
denbora aprobetxatu izanaren
sentsazioa gelditzea» da berarentzat. Kirola, horixe izan da,
 bertzeak bertze, «gaixotasunari aurre egiteko lagungarri» izan
zaiona, «ongi sentitzen, deskonektatzen eta motibazioa man-
tentzen» lagundu baitio. Baina zalantzarik gabe, horri guztiari
«familiaren, eta batez ere gurasoen, bikotekidearen eta lagunen»
laguntza gailendu zaie. Horiek izan dira «beti hor egon diren sos-
tenguak, eta ni ere beti hor egonen naiz beraientzat». Familia eta
lagunak «zaindu beharrekoak» direla azpimarratu nahi izan du,
«ez daudenean faltan botatzea baino garrantzitsuagoa da dau-
denean denbora eskaini eta elkarrekin disfutatzea. Ohitura han-
diegirik ez izanagatik gehiagotan erran beharko genieke maite
ditugula». Bere zaletasunei erantzunez, eta egindako borroka
gogorraren garaipenaren ikur gisa, urriaren 22an Narbarteko
gazteek eta familiarrek berarekiko harrotasuna eta laguntasuna
islatu nahi izan zioten. Aizkorrira goititu eta txapeldunaren txa-
pela jantzi eta horrenbertze maite duen «inguruko lasaitasunaz»
gozatzeko parada izan zuen. 

«Bizitza zoriontasuna bilatzen 
pasatzeak ez du zentzurik»

Nire aukera

Aide TXOKARRO
Narbarteko gaztea

«Laguntzeko prest
egotea bezain
inportantea da
laguntza hori  jaso -
tzeko eta lagundua
izaten uzteko prest
egotea».
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TBOLA � URRIAREN 17AN GILTXAURDIN

Lehen aldiz
emakumeen ekipoa

BAZTAN eta INGURU-
AN gizonezkoa lan bila.
Mendiko lanetan, soroe-
tan eta abeltzaintzan es-
perientziaduna. Adineko-
ak zaintzeko ere prest.
�631 837171.

Mutil batek edozertan
lan eginen luke, baita ba-
serrian eta aziendekin ere.
�631 876901.

ZERBITZUAK
zurgindegiak

ANIMALIAK
salgai

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

Border Collie zakurku-
meaksalgai. Arrazakoak ,
ama eta atta artzain za-
kur onak. �639 708414.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

Dantxarinetik hurbil, 85
m2ko  apar tamentua
erren tan emateko. 2 lo-
gela, sukalde hornitua, 2
balkoi eta trastelekua. To-
ki lasaia. �690 388134.

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

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

BERA. Familia bat pisu
bila dabil errentan hartze -
ko. Urte baterako. �664
366447.

MALERREKA edo
BAZTANen granja bat
edo baserri bat lurrare-
kin erren tan hartu nahi
dute. �658 015080.

LANA
eskaintzak

Industria langilea behar
da Aranorako. Beharrez -

goen langilea behar du-
te. Lan finkoa, astearte-
tik larunbatera goizez ari -
tzeko. Ezinbertzekoa da
gida-baimena izatea. In-
teresatuek deitu, denda-
ra joan edo curriculuma
bidali: info@pescadosbi
dega in . com.  � 606
585163/ 948 580496.

LANA
eskariak

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. Espe-
rientzia zaintzan eta gar-
biketan. �644 778212.

koak: Goi Mailako zikloa,
autonomia, lan gogorra
egiteko ahalezia, epe lu-
zerako inplikazioa. Balo-
ratzeko: mekanika, elek -
trizitate eta soldadura
ezagutzak. Kontratu mu-
gagabea. Lana: produk-
zioak kudeatu, martxan
jarri eta kontrolatu. Es-
kariak bidali: fabrica-
cion@blue agro.com.
Fabrika batean aritze-
ko langileabehar da. Bi-
dali curriculuma helbide
honetara: 8. Posta Ku -
txa, 31700 Elizondo.
Bi lagun behar dira Do-
neztebe eta Elizondoko
fruta-denda batean lan
egiteko. Bicali curriculu-
ma: kifrut@gmail.com.
LEITZA. Piano irakaslea
behar dute, astean be-
hin etxera etorriko dena.
�608 776899. 

ELIZONDO. Bidegain
arrain degian berehala la-
nean hasteko prest da-

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.

ARANTZA. Herrigunean,
etxea salgai, bi baratze-
rekin. �0033 641 814786.

LEITZA. 98m2ko pisua
salgai: 3 logela, egonge -
la, sukalde hornitua, ko-
muna berritua, despen -
tsa-garbigailua, balkoi ba-
tekin. Egurrezko ate eta
PVCko leiho berriak.
23m2ko garajea  + ganba -
ra komunitarioa. 145.000
euro. �618 037964.

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
1,075€ kiloa. 

Zerramak:
0,560 € 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   160,00 
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: 8,20/8,80
8-10 kilokoak: 6,40/7,10

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(urriaren 27tik azaroaren 3ra bitarteko prezioak)
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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.

DENETARIK
salerosketak

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

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
bideo irteerekin. Sony

defi ni zio altuko  multime-
dia aparatua ere salgai:
DVD, disko gogorra eta
HDMI, AV1-AV2, audio
eta bideo irteerekin. Dis-
ko gogorrean eta DVD -
an grabatzeko  aukera.
300 euro. �610 385867.

Bigarren eskuko trikitri -
xaren funda erosiko nu-
ke. �647 810147.

Garajeko ate baskula -
ga  rria salgai. Neurriak:

2,59 metro zabal eta 2,26
metroko altuera. Egoera
hagitz onean dago. �686
836380 / 606 194404.

ARANTZA. Taxi plaza
salgai. �617 296458.

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

Aunitz urtez Aurtizko LEIANE

ALTZURI MINDEGIAri. 6 muxu haundi
familia guztiaren partetik eta
 berexiki, atta, ama eta Naikari
ahizparen partetik. Ongi pasa
eguna potxolaaaaaa!!!

Sunbillako JONE BERTIZ ARIZTEGI:
zorionak azaroan 1ean 4 urte bete
dituzulakoz!!! Muxu handi eta
potolo bat Sunbillako eta
Etxalarko familien partetik, baina
bereziki, Ekiñe ahizpa eta Joanes,
Urki eta Haritz lehengusuen
partetik!!!

Zorionak urriaren 31n urteak bete -
tzen dituzten doneztebarrei! Nahizta
ttikitzen hasiak diren / eguzkiaren
indarrak / hego haizeak goxatzen ditu
/ urriko ilunabarrak / urriko azken
eguna berriz / gure afari edarrak /
gure urteak ospatzen ere / munduan
gara bakarrak / gu garelakoz hallo-
ween gaba / argitzen duten izarrak.

NAHIA GOMEZ beratarrak 5 urte
beteko ditu azaroaren 18an.
Aunitz urtez eta musu aunitz
 familia guztiaren partetik! 

Leitzako ALAIA MARTINIKORENA

ARIZTIMUÑOk azaroaren 20an 
6 urte beteko ditu. Sei muxu
haundi familia guztiaren partetik
eta berexiki bere ahizpa Iraia eta
lehengusuen partetik. Ongi pasa
eguna eta berendu goxoa
 prestatu!

IZARGI MARIEZ KU -
RRENAk urtea
beteko du azaro-
aren 19an. Super
zorionak Lantz
eta Leitze ko le -
hen gusuen parte-
tik, pesta politte
prestatu!! Mua!!!

ALAITZ IBARRA BEREAU aranztarrak
7 urte beteko ditu azaroaren
17an. Aunitz urtez eta muxu
 haundi haundi bat familia 
guztiaren partetik. Berendu 
goxoa  prestatu!

ARATZ BARAN DA -
RAIN ARANALDEk 
6 urte beteko di tu
azaroaren 23 an.
Zorionak gu re
artistari! Segi
eraiki tzen, pieza
gehiago erostea
gure kontu!

OINATZ ARIZTEGI GOÑI donamaria-
rrak urtea beteko du azaroaren
25ean. Aunitz urtez familia guztia-
ren partetik eta muxu haundi bat.

Urriaren 16an
Igantziko
GALDER BEREAU

TXOPERENAk
urte bat bete
zuen. Zorionak
eta muxu haun-
di bat etxeko
guztion partetik.

Lesakako AINHOAk 4 urte beteko
ditu azaroaren 15ean. 
Aunitz urtez sorgintxo! Berendu
gozo-gozoa prestatu.

Igantziko HAIZEA

ARANGUREN

IRIGOIENek urtea
beteko du aza -
roaren 17an. Zo -
rionak eta mu -
xuak Igan tzi ko fa -
milia eta be re xiki
Jonen partetik!
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