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Pierre bastres, ainhoa asitz, itxaso 
arizmendi, Xabier maritorena, 
maialen iantzi, Jaione mindegia, 
olatz mutuberria.

fundazioaren Presidentea 
Pello apezetxea
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Joxemanuel irigoien
administrazioa 
amaia goia

Lege gordailua 
na-1324/85
Issn 
1578-4673
tirada 
6.000 ale

erakunde laguntzaileak
leitza, goizueta, arano, areso, 
baztan, sara eta senpereko udalak, 
male rrekako zer bitzuen mankom., 
zugarramurdiko akelarre elkartea 

2018ko harpidetza sariak 
baztan, urdazubi
   eta malerreka 37€

leitza 24€

Hego euskal Herria 43€

ipar euskal Herria, europa 77€

amerika eta australia 130€

Urriaren 12a

Oraintxe pasa da urriaren 12a. Urtero, gure lan egutegian, 
besta egun bezala ageri da egun hori. Gorriz markatuta. 
Aunitzetan ikasi eta entzun izanen dugu zergatik dagoen 
gorriz markatuta egun hori gure egutegietan. Aunitzetan, 
beharbada azken urteetan gehiago, entzun izanen dugu gure 
inguruan norbaiti erraten, egun horretan lan eginen duela, ez 
dagoela deus ospatzeko. Guttiagotan galdetu izanen diogu 
gure buruari, zer dela 
gaurko eguna besta eguna? 
Oraindik guttiagotan 
jakinen dugu erantzun 
zehatza ematen. Baina aski 
zaigu lanera joan behar ez 
izatearekin, besta eguna 
disfrutatzeko, are gehiago, 
aurten bezala, ortziralea bada eta hiru eguneko asteburua 
badugu aitzinetik. Erosoa da ongi datorkigun besta egun bat 
bestatzat hartzea. Beharbada, bortz menderen buruan, bertze 
kontinente batean ospatuko dute halako besta egunik, gu 
zanpatzera etorri eta zanpaketa arrakastatsua suertatu dela 
ospatzeko. Izan ere, urriaren 12a gorriz markatuta dago, bai, 
beren lurretan lasai, gustura bizi zirenen odol gorriz.

«asKI ZaIgu 
Lanera joan 
behar eZ 
IZateareKIn»

Egur-ikatza egiten Saran
Egur-ikatza nola egiten den ikusteko aukera eskaini zuten 
duela hamar urte Saran, bi txondor eginez. Horren harira, 
erreportajea egin zuen TTipi-TTapa aldizkariak eta Mixel 
Urbistondo zinegotzia elkarrizketatu zuen. Garai batean 
Saran ikazkin «anitz» zirela kontatu zuen: «Sarak 1.600 
hektarea ditu oihanetan eta nonahi ikusten dira garai batean 
ikatza egiten ziren tokien arrastoak. Gainera, orain badira 
oihaneko zati anitz belagaiak egiteko baliatuak, deseginak 
izan direnak». Are gehiago, «XIX. mende bukaerako eta XX. 
mende hasierako dokumentu zahar batzuk antzeman ditugu 
eta horien arabera, sasoi hartan, Sarako bi langintza 
inportanteenak ardi ilea eta ikatza ziren». 

2008-10-16 · TTIPI-TTAPA · 480 zk.

Ugaitz Elizalde Iturengo 
aurrelaria fitxatu du Garfek 
2019 denboraldirako. 
Azaroaren 3an eginen du 
debuta eta Popular Tv, 
Navarra Tv, Cyl Tv, Bilbao 
TC edota www.garfepelota.
comen ikusi ahal izanen da.

ugaItZ   
eLIZaLde
Pilotaria

Azken bi urteotan 
txapeldunorde izan ondotik, 
Maika Ariztegi iturendarrak 
15. aldiz Euskal Herriko 
koxkor biltze txapelketa 
irabazi du. Segundo bateko 
aldea atera zion Zuriñe 
Frutos arabarrari.

maIKa
arIZtegI
Herri-kirolaria

nire tXanda nabarmentzekoak

atzera begira

Ahobero eta Belarrimotz osasuntsu

Euskaraldiarako eskualdeko Ahobiziak eta Belarriprestak 
aurkezten ari diren aldi berean, iragarri du Osasuna futbol 
klubak AEKrekin hitzarmena sinatu duela, taldeko langile eta 
jokalariek, nahi dutenek, euskara ikas dezaten erraztasunak 
emateko. Abudo hasi dira arrantzaka PPkoak, hori inposizioa 
dela, politizazioa, bazkideen arteko fraktura… Salud!

ezPala

aItor arotZena aLbItZu
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kolaborazioak

Aznarrekin edo Aznarren kontra

Joan den hilabetean Jose Maria Aznar Espainiako presidente 
ohia berriz ere agertu zitzaigun telebistako pantailetan. 
Harroputz, lotsagabe, errespeturik gabe… bere estiloan, 
inpunitate guziz. Espainiako ezkerrak eta haien burua 
progresistatzat duten komunikabideek gogor jo zuten 
Aznarren kontra, eta ustelkeria, Irakeko gerra eta bertze 
hainbat kontu leporatu zizkioten. Kontu aunitz, bat izan ezik: 
presidente izan zen urteetan Euskal Herrian aplikatu zuen 
politika. Euskal Herrian zegoen Espainiaren statu quoaren bi 
oinarri nagusiak, 78ko erregimena eta erresumaren mugak, 
zalantzan paratzen zituen mugimendu bakarra. Aznar helburu 
argi batekin ailegatu zen boterera: euskal nazio kontzientzia 
hutsaren hurrengora guttitzea. Bazekien horretarako, ETAren 
kontra egitea baino zerbait gehiago egin beharra zuela. Hau 
da, mugimendu zibilen kontra ere jo beharra zuela. Lehen- 
biziko helburuak ezker abertzalea izan behar zuen, baina 
gehiago egin beharra zuen, eta komunikabideak, euskaltegiak, 

ikastolak, elkarte kulturalak 
eta euskalduntasunarekin 
zerikusia zuen edozer eta 
edonor paratu behar zituen 
mehatxupean. Bidea 
milaka herritarren 
eskubideak urratzea zen, 
eta horretarako Espainiako 
iritzi publikoa lotu beharra 
zuen. 2001eko irailaren 11k 

eman zion aukera. George Bush AEBetako presidenteak 
deklaratu zuen «terrorearen kontrako gerra» helduleku ezin 
hobea izan zen euskal gatazka nazioartean zegoen giroan 
sartu, eta legeak aldatuta errepresioa sektore zibiletara 
zabaltzeko. Jakina da zer etorri zen gero: ilegalizazioak, 
komunikabideen itxiera, atxiloketak, inkomunikazioak eta 
tortura erakunde zibiletako kideei aplikatzea, manifestatzeko 
eskubidea urratzea, ezkutuko kontrola hedatzea, adierazpen 
askatasunaren kriminalizazioa… Bushek «nirekin edo nire 
kontra» planteatu zuen egoera. Espainiako ezkerrak jarrera 
tranposo horri aitzin egin zion, eta ez zituen babestu Bushen 
helburuak. AEBek Al-Qaedaren kontra borrokatzen zutenean, 
Espainiako ezkerrak kritikatzen zuen hori bertze helburu 
batzuetarako zela. Urte horietan telebistan edo prentsan 
elkarrizketatzen zituzten aktore, musikari, idazle eta 
intelektual espainolek kritikatu zuten Bush. Fermin Muguru- 
zari, ordea, txistu egin zioten Euskaldunon Egunkariaren 
itxiera salatu zuelako. Guantanamora eramaten zituzten 
ustezko muturreko islamisten istorioak adituta atsekabetu 
egiten ziren; Madrilgo komisariatan bortizki torturatzen 
zituzten euskal herritarrak, ordea, gezurretan ari ziren «terro- 
ristak» ziren. Aznarrek Euskal Herrian aplikatu zuen «nirekin 
edo nire aurka» horretan Espainiako ezkerrak Aznar aukeratu 
zuen. ETA zegoen, eta ETAk dena justifikatzen zuen. Espainia- 
ko ezkerrak orain Aznarren kritiko nagusitzat du bere burua. 
Ez du autokritikarik egiteko intentziorik. Espainiako ezkerra 
beti izan baita espainola, ezkerraren aitzinetik.

mIKeL rodrIgueZ Landa

«eta-K dena 
justIfIKatZen 
Zuen. aL-QaedaK, 
ordea, eZ»

Isiltasuna

Belar berdeak soroetan hazteko duen isiltasuna; haizeak 
haizetik haizera joateko duen isiltasuna; zirimiriak hodeia 
infinitu zatitan puskatu eta bazterrak bustitzeko duen 
isiltasuna. Armiarmak amaraunean zain egoteko duen 
isiltasuna. Edo txantxangorriak bide erdira agertu eta nahi 
duelako hor dagoela errateko duen isiltasuna. Nahi duenean 
alde egiteko duen isiltasuna. Isilik mintzo dira gure aitzinean 
buruan ditugun galdera zailenen erantzunak, ordea, gure 
baitan isiltasun hori behar aditzen jakiteko.

Isiltasuna gurea da, naturalki gurea. Hitzen eta letren 
abiatoki. Atsedenaren helduleku. Merkea. Areago, pertsona 
sufrimenduen zale izaki, isiltasuna puskatzea da bizirik 
gaudela ohartzeko dugun erreminta bat. Jaio ere isilik jaio 
ginen (amatxoren oihuak alde batera utzita, noski), baina 
norbaitek ipurdi-masailean kolpe bat eman zigun negarrez 
has gintezen, bizirik gaudela adierazteko. Horra zein den 
nahigabean ikasten dugun lehen lezioa. Hor gaudela 

ezagutarazteko soinua 
egin beharra. Zer bertze 
azalpen izango du gaueko 
ordu txikietan ordu 
laurdenean behingo 
ezkilek, eliza hor dagoela 
ahantzi ez dezagun ez 
bada?

Aurrerapenen mundu 
honetan etxe altu baten 

ondoan altuago bat eraiki dugu, azkenerako altuenaren 
gainean orratz bat sartuaz. Lurrazalak ere asfaltoz maskaratu 
ditugu, baita laukiei borobilak jarri eta kotxeak asmatu, 
lehenago edo urrutiago ailegatzeko. Soinuen mundua da 
hau, isiltasuna isildu egiten duena, gaua iritsi artean 
behintzat.

Ikasi ere mila gauza ikasi ditugu, mila izen, mila teorema, 
mila formula. Beharrezkoak direnik ez naiz erraten 
ausartuko, baina lagunduko digute beharbada gure bidea 
aukeratzen. Nahasten ere batzuetan. Etengabeko hainbertze 
informaziok, ordea, gure baitako burrunba areagotzen dute, 
ez jakiteak jakinmina eragiten duen bezala jakiteak mina 
ekartzen ahal duelakoz. Etengabeko bakarrizketa horiek!

Hortaz esertzera gonbidatzen zaituztet, bizkarrezurra 
zuzendu eta begiak ixtera. Gelditzera. Sakon eta isilik 
arnastera. Zuen baitan atseden hartzera. Bi hitzetan: 
arnastera eta uztera. Arnastu bakarrik, eta bakarrik, ahaztuz 
arnastu duzula. Ahaztuz haizea esku artetik eskapatzen dela, 
maitasuna bezala. Ahaztuz guzia. Arnastu porrota, garaipena, 
dirua, denbora. Arnastu eta erran aski. Lasai, ez duzu behar 
baino gehiago hartuko. Ez diozu inori ezer kenduko. Arnastu 
eta bizi. Arnastu eta utzi. Arnastu eta batez ere bizitzen utzi. 
Askatasun beltz bat da hau, isiltasunerantz, gurekin 
daramaguna, ariketa sinplea. 

Iban garro aLZurI bidazi elkartea

«saKon eta IsILIK 
arnastera 
gonbIdatZen 
ZaItuZtet»
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Nor da Dabid Iturria?
Arantzako 43 urteko aita bat, 
seme eta alaba bat dituena. 
Zer zaletasun duzu?
Mendira edo hondartzara joa-
tea eta bereziki jatetxeetara 
joan eta probatu gabeko pla-
terak dastatzea gustatzen zait.   
Musikazalea eta bestazalea ere 
izan omen zara...
Martxa horiek halabeharrez 
aldatu zaizkit. Halere, aita 
berandu izan naizenez apro-
betxatzeko astia ere izan dut. 
Seme-alabak hezteko, baduzu 
sekreturik? 
Ez dut nire burua aita on bat 
bezala, baina garrantzitsuena, 
pazientzia izatea eta beraiek 
diotena aditzea da. 
Gazte Asanblada, nola sortu zen? 
Kontzertu batzuk antolatzeko 

biltzen ginen hasieran. Gero,  
eski irteerak, Santa Ageda eta 
bertzelakoetan ere ekitaldiak 
antolatzen segitu genuen. 
Txozna bat ere egin genuen. 
Gaur egun, bertze gauza batzuk 
egiten dira, bizimoduarekin 
batera zaletasunak ere aldatu 
dira eta...  
Ekaitza Elkarteko kide... Noiztik?
18 urtetan egin ginen bazkide. 
Helburu bezala horixe  genuen, 
adinez nagusi izan eta hor 
sartzea. Kuadrilla ederra sar-
tu ginen, ilusioa izaten genuen. 
Jantokiari, ostatuari... elkar-
teari etekina ateratzeko modua 
ikusten genuen. Gaur egun 
gazteek ez dute horrela ikusten. 
Ekitaldiak antolatzen dituzue...
Mendi itzulia egin dugu aurten, 
heldu den urtean mendi las-

terketa; Arantzako Pilota Txa-
pelketa; Baserritarren Eguna, 
horiek garrantzitsuenak. Tar-
teka bertzelakoak egiten di-
tugu: hitzaldiak eta Euskal 
Herriko Mus Txapelketako 
partidak, erraterako. 
Baserritarren Eguna gainean da...
Bertako baserritarrei bultzada 
eman eta beraien lana ezagu-
tzera emateko sortu zen. He-
rrian egun maitatua da.
Egun, baserritarren lana balora-
tzen dela uste duzu? 

Gazteen artean pentsamendu 
aldaketa badela uste dut, ber-
tako produktuek, produktu 
ekologikoek elikadura eta 
osasun aldetik izan ditzaketen 
onurez ohartzen hasiak gare-
la uste dut. 
Arantzak, zer du falta?
Faltan lagun bat botatzen dut, 
herriko preso politiko bat, 
Mikel Karrera. 
Inguruko txokorik politena?
Osinaldeko iturria, antzinako 
labaderoa da.

DABID ITuRRIA AlMANDoZ ekaitza elkarteko kidea

«Bertako produktu 
ekologikoen onurez 
jabetzen hasiak gara»

11 galdera labur



6 ttipi-ttapa | 720 zk. | 2018-10-18

IRITZIA

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 gutuna laburtzeko. Gutunarekin batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-
deiturak, herria eta harremanetarako telefonoa. egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

Koskontako bidea, 7 - 1, 31770 LESAKA

info@ttipi.eus

948 63 54 58

Ez dugu onartzen Nafarroako 
polizien lege berria

mIKeL o. de urbIna    
baztan, bera, lesaka eta leitzako udal 
agenteen izenean
 

Prentsan agertu diren azkeneko berrien 
arabera, Nafarroako polizien legearen 
zirriborroari buruz Baztan, Bera, Lesaka 
eta Leitzako udal agenteak bildu gara 
eta lege horren kontrako gure jarrera 
publikoki adierazi nahi dugu.

Hasteko, ziriborro hori foruzain eta 
Iruñeko udaltzainen sindikatuen 
aldetik idatzia izan da, udalen beharrak 
eta egoerak, biztanle eta udal langileak 
kontutan hartu gabe, eta barne 
kontseilaritzarekin adostua izan da.

 Gaur egun, indarrean dagoen legea, 
duela hiru urte idatzia izan zen, udal 
agenteek udal gehienetan ematen 
zuten zerbitzua antolatzen zuen. Lege 
hori hobetzen ahal da eta ongi ez 
dauden gauzak hobetzen ahal dira, 
baina ez dugu ulertzen zergatik 
indargabetu behar diren 2015eko 
legeak ekarri zituen hobekuntzak.

Udal agenteok, foruzain eta 
udaltzainen prestakuntza bera izanik, 
oposaketak eta akademia berdina 
eginik, ez dugu ulertzen  zergatik  
gelditu behar garen Nafarroako 
polizien lege honetatik kanpo.  
Foruzain eta udaltzainen betekizun eta 
betebeharrak izango ditugu baina 
horien etekin eta eskubideak ez 
dizkigute ezarriko.

Zirriborroa aztertu eta gero, 
buruzagien polizien sindikatu 
profesionalek testu hau negoziatu 
dutela ondoriotatzen dugu. Polizien 
sindikatu horiek goiko mailako eta 

maila ertaineko buruzagien aldetik 
begiratzen dute bakarrik. 2015eko 
polizien legearekin galdu zituzten 
ordainsariak berreskuratu nahi dituzte 
lege honekin, gainontzekoen gainetik 
pasatuz. 

Lege honek dakarren izugarrizko  
soldata igoera hau, Foruzaingoa eta 
Iruñeko udaltzaingoen 
buruzagientzako da. Euren aldeko lege 
bat negoziatu dute gainontzekoen 
eskubideak kontutan izan gabe (lan 
baldintzak txarrera eginez, araubidezko 
erregimena gogortuz eta 2015eko 
legeak onartzen zizkigun eskubideak  
deuseztatuz).

Aurkeztutako lege zirriborro hau 
buruzagien sindikatuek eurentzako 
izugarrizko soldata igoera egiteko 
baino ez da, gainontzekoen lan lan 
baldintzak gogortzearen truke 
negoziatu dute, gezurrezko 
eraginkortasun batez mozorratua.

Hau da euren burua ezkertiartzat 
jotzen duten alderdiek aurkezten eta 
eraikitzen duten legea.

irakurleak mintzo bota bertsoa

Xabat ILLarregI marZoL
leitzako bertsolaria

Udazkena

Doinua: Ai hori begi ederra

Eguraldiak neurrira    
Jo du berriro eurira    
Berorik balitz sikira    
Kanpora irten behar jarrita   
Jertse txamarra ta xira   
Haizeak hamaika bira   
Ta zuhaitzak soildu dira   
Udazkena iritsi da

Euria edo euritza    
Zerua jartzean grisa   
Da udazkeneko baldintza   
Atzo hasi zen urtea eta   
Jada urrian gabiltza   
Nahiz urtea den murritza   
Aprobetxatu balitza    
Aurrera doa bizitza.
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g. PIKabea
Kolore marroixka hartu dute 
gure mendiek. Ez, ordea, garaia 
ailegatu delako; aurten, udaz-
kena ailegatu aitzinetik hartua 
baitzuten kolore hori eta gai-
nera, berez gorritu ohi ez diren 
pinuek. Gaitzak jota daude-
lako gertatu da eta banda 
marroia eta gorria izeneko 
onddoak dira horren erantzu-
leak. Ez dira agertu berriak; 
diotenez, onddo horiek 1944az 
geroztik ezagunak dira Euskal 
Herriko oihanetan. Baina aur-
ten sortu duten kaltea larria 
da.   

Urteetan diru-iturri izan 
diren intsinis edo radiata pi-
nuak izan dira kaltetuenak. 
Aldiz, bertze pinu espezie ba-
tzuk ez ditu neurri berean 
astindu.  «Larizio pinuari ha-
gitzez ere guttiago eragiten 
dio, eta kalteak murritzak dira. 
Alertze eta douglas izeiak sano 

daude». Halaxe adierazi dute 
Iñigo Villanueva eta Mikel Diez 
Nafarroako Gobernuko Es-
kualde Atlantikoa Kudeatzeko 
Ataleko teknikariek. 

Nafarroan radiata pinuaren 
azalera 2.500-3.000 hektarea-
koa da.Eskualdean gehien 
hedatutako pinua da baina 

urteetan hain errentagarriak 
izan diren zuhaitz horiek as-
palditik daude hala-hola. Vi-
llanuevaren eta Diezen hitze-
tan, «radiata pinuak lehendik 
ere gaitzak jota zeuden, kili-
kolo, fusarium onddoaren 
ondorioz». Eta aurten, banda 
gorria eta marroia onddoekin 
are okerrago gelditu dira. Bi 
teknikarien irudiko, «aurten-
go kasua bereziki larria da». 

Eguraldia izan da hedapen 
horren arrazoi nagusia: «on- 
ddoek giro epel eta hezeak 
maite dituzte eta euri eta hai-
zearekin, esporen bidez, na-
turalki hedatzen dira gure 
basoetan eta mendietan. Aur-
tengo negu heze eta udaberri-
uda epelaren ondorioz, bi 
banda onddoek kalteak area-
gotu egin dituzte». 

lehen enborra, orain hostoak 
Fusariumak enborra kaltetzen 
du, «kasu larrienetan erretxi-
na jarioak sortuz eta izerdiaren 
mugimendua kaltetuz». Bertze 
bi onddoek, ordea, hostoak 

Beltzau aldean pinuak gorrituak, Igantzi eta Lesakaren arteko muga inguruan. oskar txoperena

Intsinis pinuen %90etik 
goiti gaitzak jota dago
gaixo dago intsinis edo radiata pinua. lehendik ere hala-hola zegoen, duela hamar-hamabortz 
urte agertu zen fusarium onddoaren ondorioz, eta orain, banda gorria eta marroia onddoekin are 
gehiago hondatu da; zenbait kasutan, espezieko pinuak hiltzen ari dira

«aurtengo 
Kasua bereZIKI 
LarrIa da»
i. VillanueVa eta m. diez teknikariak

IntsInIs edo 
radIata PInua 
IZan da 
KaLtetuena
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Goizuetan banda gorria eta 
banda marroia onddoei aurre 
hartuta dabiltza. Aurre hartu-
ta, baina halabeharrez. Izan 
ere, bere garaian fusarium 
gaixotasunak gogor kaltetu 
zituen herriko intsinis pinuak 
eta horren ondotik, gaitzak 
jotako guztiak botatzea era-
baki zuten. Gaur egun, banda 
marroia eta gorriaren presen-
tzia ez da beste tokietan bezain 
nabarmena Goizuetan. 
Fusariumak gogor kaltetu 
zituen Goizuetako pinuak... 
2002an hasi ginen fusariuma-
ren lehen aztarnak ikusten eta 
2004an intsinis pinua hiltzen 
ikusi genuen. Soluziorik ez 
zegoenez, gaixo zeuden pinuak 
botatzea erabaki zuen Udalak. 
Udalaren azken pinuak 2017an 
moztu genituen. Herriko jabe 
pribatuek ere gauza bera egin 
dute, diru pixka bat atera dai-
tekeenez, bota. Jabetza pri-
batuko intsinisaren %10 ingu-
ru geldituko da botatzeko.
Zer landatzen ari zarete? 
2004an taeda landatzen hasi 
ginen, 2007an zedro japonia-
rra eta 2009an zedro atlantia-
rra. Fusariumarekin gertatu 
zitzaiguna berriz ez errepika-
tzeko, mota bat baino gehia-

goko materialak edukitzea 
erabaki dugu; bere garaian, 
dena intsinis genuen eta dena 
gaixotu zitzaigun. Hala ere, 
egin izan diren landaketak 
kritikatzekoak dira. Hasteko, 
kanpoko espezie bat ekarri 
dugu, azkar hazten dena, dirua 
ahalik eta azkarren emateko. 
Baina horrez gain, landaketa 
masiboa egin dugu, tarterik 
gabe. Gipuzkoan, Oiartzundik 
Bizkaiko mugaraino tarterik 
gabe dena pinua da, eta hala, 
gaixotasuna oso azkar zabal-
du da. Goizuetan, lursail asko 
dugunez, landaketen politika 
pixka bat aldatu dugu. Lan-
daketa baten eta bestearen 
arteko erreka zokoetan, maki-
nak sartzeko zailak diren 
lekuetan, hostozabalak lan-
datu ditugu: bertako pagoa, 
urkia... Gisa horretara, batetik, 
sute arriskua murrizten da, 
azpiko goroldioarekin sua ez 
delako hain aisa pasatzen 
landaketa batetik bestera, eta 
bestetik, gaitzek barrera eko-
logiko bat izaten dute.
Egin dituzuen landaketak 
intsinisak bezain errenta-
garriak izanen dira? 
Bai, errentagarriak dira. Dia-
metro aldetik, intsinisak baino 

gutxiago handitzen dira eta 
bost-hamar urte gehiago behar 
dituzte. Baina osasuntsu dau-
denez, gaixorik dagoen intsi-
nis bat ezin da taeda osasun-
tsu batekin konparatu. 
Banda marroia eta gorria 
Goizuetan zabaldu dira? 
Pixka bat ikusten da, baina 
beti gorritu izan dira pinuak.  
Gipuzkoan eta Bizkaian pinuak 
hil dituen bezala, hemen ez 
da horrelakorik gertatu. Baina 
heldu dena oso gogorra da. 
Gipuzkoan milaka metro kubi-
ko daude mozteko, eta horrek 
gainprodukzioa sortuko du. 
Ondoko bi urteetan hainbes-
te egonen da mozteko, paper-
fabrikak eta zerrategiak tope-
ra beteko direla eta horrek 
prezioen galera ekarriko due-
la. Goizuetan bizirik dauden 

zuhaitzekin baino etekin han-
diagoa aterako dute Gipuzkoan 
hilda dauden zuhaitzekin.  
Zer diozu eukaliptoaz? 
Eukaliptoarekin gaur jan eta 
bihar gose. Lurrari kalte han-
dia egiten dio. Gure landake-
tak ere ez dira politikoki zuze-
nak; nahiago genuke pagoa 
eta haritza landatu eta hortik 
bizi, baina tarteko zerbait egin 
nahi dugu eta ez dugu euka-
liptorik nahi. Gure ondorengoei 
ez diegu herria erreta utzi nahi. 
diru-laguntzak nola daude? 
%70ean daude. Gure kasuan, 
diru-sarrerak murriztu direnez, 
azken landaketa %100ean 
Nafarroako Gobernuak diruz 
lagunduta egin dugu, baina 
salbuespena izan da. Fusa-
riumaren kaltetutako hektarea 
asko dugu moztuta eta diru 
asko behar dugu landatzeko 
eta mantentzeko. Orain arte 
landatua duguna ongi man-
tendu nahi dugu eta landatu 
behar dugunean ea Gobernuak 
laguntzen digun. 

utzItako arGazkIa

«Ondoko bi urteetan 
Goizuetan ez dugu 
intsinis pinurik izango»
jOsU GARmENDIA goizuetako mendiko zinegotzia

«MOZTEKO MILAKA 
METRO KUBIKO 
DAUDE; HELDU DENA 
OSO GOGORRA DA»

ihartzen dituzte eta horrek 
«fotosintesia, hau da, pinuaren 
elikadura saihesten du». Hala, 
ondorioa izan daitekeen ma-
kurrena izaten ahal da: «on- 
ddo horiek pinudiak hil ditza-
kete eta kasu batzuetan hiltzen 
ari dira». 

Fusariuma duela hamar-
hamabortz urte inguru agertu 
zen eskualdeko mendietan, 
eta Villanuevak eta Diezek 
argitu dutenez, «hasieran, 

batez ere, Goizueta, Arano, 
Areso eta Leitzako inguruak 
kaltetu zituen. Hortik Bidasoa 
ingurura zabaldu zen». Goi-
zuetan orduan hartu zuten 
kolpea, hainbertze urtetan 

Udalaren motore ekonomiko 
nagusia izan zen diru-iturria 
galdu baitzuten. Fusariumak 
intsinis pinudiak hil zituen 
eta ordutik aitzinera, gaixo-
tutako lursailak bota eta ber-

tze espezieak landatzeari ekin 
zioten, bai Udalak baita jabe 
partikularrek ere. Gaur egun 
ia ez da intsinis pinurik geldi-
tzen Goizuetan eta horregatik,  
banda gorriak eta marroiak 
utzi duten kaltea ez da hain 
agerikoa izan.  

Bertzelakoa izan da inguru-
ko bertze herri batzuetan ger-
tatu dena. Villanuevak eta 
Diezek kontatu dutenez, ban-
da gorri eta marroiek ez 

«gaIXotutaKo 
PInuaK sendatZea 
ZaILa da»
i. VillanueVa eta m. diez teknikariak

«banda onddoeK 
PInudIaK hIL 
dItZaKete»
i. VillanueVa eta m. diez teknikariak
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omen zuten «inoiz» ho-
rrelako kalte «nabarmenik» 
sortu: «kaltea eragin eta hu-
rrengo urtean pinuak berriz 
ere sano agertzen ziren. Baina 
oraingo kasuan, aitzineko ur-
teko udazken hondarretik 
onddo horien ondorioak aunitz 
areagotu dira».   

Eskualde osoa kaltetua 
Leitzaldetik Baztanera, Male-
rrekatik Bortzirietara, Berti-
zaranatik Xaretara. Denean 
gorritu dira radiata pinuak. 
Hala ere, teknikarien arabera, 
«hasieran Leitzaran- Araitz eta 
Bortziriak aldea izan ziren 
eragin haundiena izan zute-
nak». Aurtengo udaberri-udan, 
ordea, Malerreka eta Baztan 
ingurura zabaldu da. «Nafarroa 
osoarekin aldaratuz, eragin-
dako azalera hagitz ttikia da, 
baina gure eskualdean eragi-
na haundia da». 

oraingoz erremediorik ez 
Kaltea egina dago eta gaitzak 
jota dauden intsinis pinudiak 
sendatzea «zaila» omen da. 
Villanuevak eta Diezek azaldu 
dutenez, «orain arte egindako 
saiakerek eta esperientziek ez 
dute emaitza onik eman, ba-
tzuetan teknikoki eta bertzee-
tan ekonomikoki bideragarriak 
ez zirelako». Nafarroako Go-
bernua Innobandas izeneko 
proiektu batean sartua dagoe-
la ere kontatu dute, «banden 
aurkako hainbat tratamendu-
ren eraginkortasuna aztertze-
ko», baina oraindik horretan 
ari omen dira eta «ez dago 
emaitzarik».

pinudiaren egoeraren arabera, 
bota ala entresaka egin
Soluziorik ezean, jabe aunitzek 
kaltetutako pinudiak botatzea 
erabaki dute eta horietan ber-
tze zerbait landatzea. «Lan-
daketa hiltzen ari denean, 
onena moztea da, egurrak eta 
zurak bere balioa galdu baino 
lehen». Horixe da Villanuevak 
eta Diezek aholkatzen dutena. 
Hala ere, «irtenbideak masa 
bakoitzaren egoeraren arabe-
rakoa» izan behar duela na-

barmendu dute: «hagitz kal-
tetuetan, aukerarik hoberena 
matarrasa izan daiteke, erre-
kuperatzeko aukera gutti du-
telako eta egurrak eta zura 
bere balioa galdu baino lehen. 

Gaixotasunak guttiago jota 
daudenetan, berriz, entresaka 
egin daiteke, landaketa ireki, 
aire gehiago ibili eta gisa ho-
netara, onddoen kalterako 
giroa lehortzeko».

Neurrien bila
Gaitzari aurre egiteko neurrien 
bila ari dira. Alde batetik, «ra-
diataren alternatiba gisa ber-
tze espezie batzuk ikertzen ari 
gara». Horrez gain, oihaneko 
lanetarako diru-laguntzetan, 
«onddo horiek jotako eremue-
tako landaketak lehenesten 
dira». Nafarroako Gobernuak 
«bere diruarekin», urtero zen-
bait herritako komunaletan 
landaketak egiten omen ditu. 
«Gaztainondoarekin ere lanean 
ari gara, aspalditik dituen gai-
tzak jasaten dituzten barieta-
teen bila». Nafarroan basoaren 
ia bi heren komunalak direla 
kontuan hartuz, «hainbat he-
rrirekin egoera aztertzeko 
bilerak» egin dituztela ere 
gaineratu digute Villanuevak 
eta Diezek, «eta etorkizunean 
ere eginen dira». 

ordezko landaketak 
Intsinisaren ordez, bertze es-
peziei begira ari dira jabeak. 
Horren harira, «helburuen 
arabera» hainbat aukera dau-
dela diote Villanuevak eta 
Diezek. «Produktibotasunak 
pisu haundia duenean, japo-
niar zedroa, alertzea, taeda 
pinua, itsas pinua, douglas 
izeia, sekuoia, arkazia, zedro 
atlantiarra edo tsuga bezalako 
espezieak» landa daitezkeela 

Banda marroia eta gorria onddoek radiata pinuaren hostoak ihartzen dituzte. oskar txoperena

Nafarroako Gobernuak urtero-urtero ematen ditu oihaneko 
lanetarako diru-laguntzak, bai lursail partikularren jabeei 
eta bai komunalen jabeei ere, hau da, Herriko Etxeei. Deialdi 
horietan, ordea, ez du mozketak egiteko laguntzarik ematen; 
landaketak egin eta lehenbiziko urteetan beharrezkoak 
diren garbiketak egiteko laguntzak banatzen ditu. Oro har, 
lanen %50-60a diruz laguntzen du Nafarroako Gobernuak. 

Baina landaketen diru-laguntzetan badira salbuespenak 
eta horixe da eukaliptoaren kasua; eukaliptoa landatzeko 
ez dago diru-laguntzarik. Hala ere, Villanuevak eta Diezek 
«Kantauri mendebaldetik ingurura hurbiltzen ari den espeziea» 
dela azpimarratu dute.

Nafarroan ez dago mozketak egiteko laguntzarik. oskar txoperena

Eukaliptoa diru-laguntzetatik kanpo
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55 udalek, 20 udalbatzarrek, 
bortz haran-batzarrek, 300 
jabe partikularrek eta hiru 
elkartek osatzen dute Fores-
na-Zurgaia elkartea. Horiek 
ordezkatu eta defendatzeaz 
gain, azterketak egin eta ahol-
kuak ematea izaten da Fores-
na-Zurgaiako teknikarien lana. 
Sakanatik Baztanera bitarte-
ko udalerrietan ibiltzen da 
Luis Olza eta berari ere intsi-
nis pinuen gaixotasuna hur-
biletik ezagutzea tokatu zaio. 
Gaitza aunitz zabaldu da?  
Zoritxarrez bai. Alde batetik, 
duela 10-15 urtetik fusariuma 
radiata pinuan kalteak sortzen 
ari da, eta bestetik, aurten 
beste onddo batzuek guztiz 
kaltetu dute. Bazkide askok 
deitzen digute gomendio eske.
Zer egiten duzue gaixotu-
tako pinuekin?  
Hain indartsu eta bat-batean 
jotzen duten gaixotasunen 
aurrean ezer gutxi egin dai-
teke denbora laburrean. Kal-
teak baloratu behar dira eta 
horren arabera zer egin era-
baki: moztu, entresaka egin, 
itxaron, zer landatu pentsatu, 
diru-laguntzak lortu...
Zer landatzen duzue?  
Landaketak jabe bakoitzaren 
interesen arabera egiten ditu-

gu. Zerbait produktiboa eta 
koniferak nahi baditugu, krip-
tomeria japoniarra, alertzea, 
taeda... landatzen ditugu eta 
jabeak hostozabala nahi badu 
haritzak, urkia... Garrantzi-
tsuena non landatu behar den 
ikustea da, eta horren arabe-
ra, zer landatu erabaki.
intsinisak bezain errenta-
garriak izanen dira?  
Errentagarritasun ekonomikoa 
hemendik urte askotara neur-
tu ahalko den parametroa da. 
Hortaz, oraintxe, gutxi jakin 
dezakegu. Dena den, argi 
dago zerbait landatu eta dirua 
sartzen den momentutik erren-
tagarritasuna bilatzen dela.
Eukaliptoak aldekoak eta 
kontrakoak ditu...  
Gai polemikoa da. Hainbat 
eukalipto mota daude, eta 
oraingoz, errentagarria dena 
ez dator bat Nafarroako kli-
marekin.  Landaketa zabalak 
egiten hasiko balira, ondo eta 
irizpide teknikoei jarraituta 
planteatu beharreko gaia 
izango litzateke. Nire ustez, 

egungo baldintzekin, Nafa-
rroan ez da eukaliptoa modu 
zabalean landatuko eta hor-
taz, ez dago esateko askorik.
nola dago merkatua?  
Inflexio puntu batean dago. 
Gipuzkoan eta Bizkaian gai-
xotu diren basoak nola kudea-
tuko diren jakin arte ezin da 
argi jakin zer gertatuko den. 
Mozteko eskaintza asko igo-
ko da eta hortaz, logikak dio 
prezioek behera egingo dute-
la. Dena den, niretzat larriena 
epe ertainera etorriko da: orain 
asko mozten bada eta lan-
datzen ari diren alternatibak 
urte askotako hazkundea 
baldin badute, zer egingo 
dugu hamar urteren buruan?
Sektorea gainbeheran doa?  
Duela urte dezente gainbehe-
ra haundia eduki zuen, baina 
geroztik, mantendu egin da 
eta momentu jakin batzuetan 
prezioek gora egin dute. Hori 
bai, sektoreak arazo larriak 
ditu; langile falta, jabeen inte-
res falta, ondorengo belau-
naldien kudeaketa falta...
diru-laguntzak eskasak 
ala nahikoak dira?  
Dudarik gabe, eskasak dira. 
Eta hori ez da nire iritzia baka-
rrik. Joan den urtean aurkez-
tu ziren eskaera asko kanpoan 
gelditu ziren.
Zer diozu administrazioa-
ren jarreraren inguruan?  
Administrazioa oso motela 
da, eta hain azkar doan gai-
xotasun baten aurka gutxi 
egiten du eta gutxi egin deza-
ke. Dena den, baso-jabeei 
laguntzerakoan hutsuneak 
daude; adibidez, diru-lagun-
tza kanpainetan eskatutako 
guztia ez dute ematen.
nola ikusten duzu etorki-
zuna?  
Grisa ikusten dut, baina posi-
tiboki ere bai. Epe ertainera 
arazo larriak izanen dira, bai-
na argi dut basoak kudeatu 
behar direla, alde batera uztea 
ez baita inondik inora soluzioa. 
Basoak kudeatu eta inguru-
giroa zaintzen ez badugu, 
arazo larriak edukiko ditugu. 

«Basoak kudeatzen ez 
baditugu arazo larriak 
izanen ditugu»
LUIs OLZA foresna-zurgaia baso elkarteko kidea

«SEKTOREAK ARAZO 
LARRIAK DITU, NOLA 
BIDERATUKO DIREN 
EZ DAKIZKIGUNAK»

utzItakoa

adierazi dute: «kalitate oneko 
zura dute, baina intsinisarekin 
alderatuz, denbora gehiago 
behar dute hazteko. Espezieen 
arabera, 45-75 urte behar di-
tuzte normalean». 

Halere, alternatiba horiek 
ez direla intsinis bezala ego-
kitzen ohartarazi dute: «intsi-
nis pinua gisa aunitzetako lur, 
kokapen eta baldintzetara 
egokitzen zen espeziea zen. 
Aipatutako bertze alternatiba 
horiek, ordea, ez dute lur eta 
kokapen guztietarako balio, 
lekuko baldintzen araberako 
espeziea aukeratu behar da». 

Bertzalde, alde produktiboa 
lehentasuna ez denean, «ha-
ritzak, gereziondoak, urkiak 
eta abar» sartzea proposatzen 
dute: «pagoa landatzea ez da 
batere ohikoa, baina berez, 
hagitz ongi datorren espeziea 
da». 

Egoera «zaila» eta jabeak 
kezkatuak
Egoera ez da ona. Kontrakoa, 
«zaila» diote teknikariek, eta 
pinudien jabeak kezkatuak 
sumatzen dituzte: «hainbat 
urtez erabili izan den eta al-
derdi honetara diru dezente 
ekarri duen espeziea gain-
beheran ikustean kezka sen-
titzea normala da». 

Ez diote etorkizun onik ikus-
ten intsinisari, eta diotenez, 
«ondoko bortz urteetan intsi-
nis azalera hagitz ttikia izanen 
da gure eskualdean». Edozein 
moduz, «mendiari segida» 
ematearen garrantzia nabar-
mendu dute Villanuevak eta 
Diezek: «hurrengo urteetan, 
aldaketa sakona izanen dugu 
sektorean eta paisaian, baina 
mendiaren aldeko apustua 
egin behar da». Horregatik 
egin du intsinisa zegoen tokian 
bertze espezieen landaketak 
egiteko deia, «helburu eta to-
kiaren arabera espezie egokia 
aukeratuz». Izan ere, argi utzi 
nahi izan dute: «landaketak 
matarrasean bota eta landatu 
gabe utziz gero, larra, otea eta 
ainarra gailenduko dira eta 
sute arriskua ere haundituko 
da».
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Jendetza bildu zen urriaren 
7an Berako Kultur Etxean, 
Bortzirietako Euskaraldiaren 
aurkezpenean. Ekitaldia giro-
tzeko, Arantzako ttunttunlari, 
akordeoilari eta atabalariek 
kalejira egin zuten eta taula 
gainean, berriz, Igantziko dan-
tzarien saioa eta Etxalarko 
trikitilarien emanaldia izan 
ziren. Ainhoa Larretxea bera-
tarrak eta Joseba Olagarai 
etxalartarrak aurkezturiko 
ekitaldiaren hasieran, Euska-
raldiaren inguruko zertzeladak 
eman ziren; ondotik, Bortzi-
rietako bertso eskolak aurkez-
penerako prestaturiko bertsoak 
entzun ahal izan ziren.

Bortzirietan, Bortzirietako 
Euskara Mankomunitateak 
eta bortz udalek, (Arantza, 
Bera, Etxalar, Igantzi eta Le-
sakako udalak) Euskaraldia-

rekin bat egin dute. Gainera-
ko herrietan bezalaxe, Bortzi-
rietan ere, euskalgintza eta 
erakunde publikoak elkarla-
nean ari dira Euskaraldia an-
tolatzen. Bortzirietako Euska-
ra Mankomunitateko lehen-
dakaria den Mentxu Peña eta 
Juankar Unanua Igantziko 
alkatea taula gainera igan ziren, 
Euskaraldiaren bi rolen, Aho-
bizi eta Belarriprestaren in-
guruan hitz batzuk eginez. 
Mentxu ahobizia eta Juankar 
belarriprest izanen dira Eus-
karaldian. 

Segidan, ekainean Beran 
egin zen aurkezpenerako pro-
pio sorturiko kantua kantatu 
zuten Lizar Elexpuru eta Ene-
ritz eta Ekiñe Zapianek.

Ondotik, bailarako Hamai-
kakoaren aurkezpena egin 
zen. Hauek osatzen dute Bor-
tzirietako Euskaraldiaren  Ha-

maikakoa: Ahobiziak: Petti 
beratarra, Naiara Alberro le-
sakarra, Irune Elizagoien etxa-
lartarra, Josu Sanjurjo lesaka-
rra, Bittor Zugarramurdi 
aranztarra eta Idoia Urtxegi 
igantziarra. Belarriprestak: 
Kristina Arbues igantziarra, 
Maripi Irazoki beratarra, Mo-
nika Alvarez aranztarra, Ruth 
Vazquez lesakarra eta Mari 
Karmen Prieto beratarra.

Bakoitzak hizki bat hartuz, 
bi solas egiteko tartea hartu 
zuten eta denen artean, Eus-
karaldia hitza osatu zuten.

Ekitaldiaren hondarreko 
zatian, Petti beratar kantariak 
Xoria kantari kantatu zuen, 
eta bertaraturikoek Euskaral-

dian izena emateko aukera 
izan zuten.

Zenbait ekitaldi ere iragarri 
zituzten;  urriaren 10ean Igan-
tzin Euskaraldiaren aurkezpen 
bilera egitekoa zuten; Euska-
raldia Bortzirietan ahalduntze 
saioak urriaren 15, 17 eta 18an 
Beran, Etxalarren eta Lesakan, 
hurrenez hurren; Beatriz Egi-
zabalek Euskaraldiaz eginda-
ko bakarrizketa saio bat ere 
Etxalarren, urriaren 18an eta 
urriaren 25ean Lesakan; eta 
hondar ekimena, urriaren 26an, 
Ahobizi eta Belarripresten 
bertso poteoa Lesakan.

Ekitaldiaren akabailan, ber-
taraturikoek argazki bat atera 
zuten.

euskaraldiaren 
aurkezpen jendetsua 
egin dute beran
urriaren 7an kultur etxean egindako ekitaldian, euskaraldiaren 
bortzirietako Hamaikakoa ere jendaurrean agertu zuten

Bortzirietako Hamaikakoa eta ekitaldian parte hartu zutenak, Beran. a.arotzena
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XIV. margo lehiaketa euripean
14 margolarik euriari aurre egin zioten Gure Txokoak hilaren 
7an antolatutako XIV. margo lehiaketan. Gasteizko Victoria 
Fernandez Mingorantek irabazi zuen 1.000 euroko lehen saria 
eta Eibarko Esteban Oroz Aizpunek 700 euroko bigarrena. 
Aitor Elexpuru eta Jaione Dozagaraten eskutik jaso zituzten.

utzItako arGazkIattIPI-ttaPa
Ekitaldiz betetako asteburua 
izanen da urriko azkena. Hasi 
ortziraletik eta iganderaino ez 
baita aspertzeko astirik izanen. 
Urriaren 26an, ortziralean 
liburutegian eginen diren Bio-
dantza joko musikatuen on-
dotik (18:30), etorriko dira 
larunbatean eta igandean, 
Lurraren Egunaren inguruan 
Gure Txokoak antolatutakoak.

Larunbatean, 15:30ean, tti-
kien lasterketa abiatuko da 
Iamoteneatik, eta 17:00etan, 
berriz, Lizuniagako igoeraren 
38. edizioa abiatuko da Ezte-
gara pilotalekuaren ataritik. 
18:00etan Rosa Errandonearen 
argazki erakusketa Labiaga 
Ikastolan irekiko da. 18:30ean 
XII. barazki-opil lehiaketa ha-
siko da Altzateko frontoian. 
100 euroko saria izanen du 
irabazleak. 19:00etan Bera 
kantari ibiliko da eta 20:00etan 
trikitilariak.

Aipatzekoa da Kataku Osta-
tuan ere Lurraren Gaua ospa-
tuko dutela larunbat gauerdi-
tik aitzinera, Turtukiña DJa-
rekin.

XXXII. lurraren Eguna
Aurten 32. edizioa beteko duen 
Lurraren Egunarekin borobil-
duko dute asteburua urriaren 
28an. Igandean10:00etan, 
eskulangileen eta elikadura 
azoka, barazkien eta Olakoren 
erakusketak eta tailerrak ire-

kiko dituzte Altzaten eta Mer-
katuko Plazan. Horrez gain, 
Bortzirietako 32. gasna lehia-
keta eta 21. sagardo lehiaketa 
ere eginen dituzte igandean. 
Bortzirietako ekoizlea izan 
behar da eta 12 euro ordain-
duko da gazta bakoitzaren 
truke eta 6 euro sagardo bo-
tilaren truke. Gazta lehiaketa 
irabazten duenak 300 euroko 
saria eta oroigarri bat erama-
nen ditu eta bigarrenak 100 
euroko saria. Sagardo lehia-
ketako irabazleak, berriz, 200 
euro eskuratuko ditu eta bi-
garrenak 75 euro. Musikarik 
ere ez da faltako, ez Altzateko 
plazan eta ez karriketan ere.

Arratsaldean, 17:00etan, Al-
tzateko plazan, Inaxio Peru-
renak harri-jasotze erakustal-
dia eskainiko du. 18:00etan 
bertsolariek zuzenduko dute 
sari banaketa eta ondotik, 
dantzaldia izanen da, muxikoak 
barne, Jeiki Hadi taldearekin. 
Egun guztian taloak, jaki eta 
edari dastatzeak izanen dituz-
te.

32. Lurraren egunak 
borobilduko du 
urriko azken txanpa
larunbatean lizuniagako igoera eta barazki-opil lehiaketa 
eginen dituzte eta igandean gazta eta sagardoarenak

BERA

Irlanda eta Euskal Herriko dantzak
Urriko lehen asteburuan Irlandan izan zen Gure Txokoa 
dantza taldea. Cork hiriko Folk Festivalen hartu zuten parte, 
bertako Maurice Dineen eta Donald McGrath-en 
laguntzarekin. Asteburu honetan, berriz, dantza gaelikoaren 
eta euskal folkloaren arteko elkartrukea eginen dute Beran. 
Urriaren 19an Irlandako Club Ceoil Ballyphehane dantza 
taldearekin dantza pintxo-potea eginen dute Gure Txokoa 
dantza taldekoek eta biharamunean, Irlandako taldeak 
Zarauzko Jaldi dantza taldearekin batera, emanaldia 
eskainiko du 19:00etan Merkatu plazan (euria eginen balu 
Eztegara pilotalekuan). Afaria ere izanen dute.

utzItako arGazkIa

Haurrak eskulangileari adi, iaz.
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lESAKA

aItor arotZena
San Fermin jubilatu elkartea-
ren Eguna urriaren 26an, hu-
rrengo ortziralean ospatuko 
dute. Aurten ere, diamantez-
ko eta urrezko ezteiak ospatzen 
dituzten bikoteei eta 85 urte 
betetzen dituzten bazkideei 
omenaldia eskainiko zaie. 

Heldu den ortziralean, 
12:30ean Meza Nagusia ospa-
tuko da San Martin elizan. 
13:30ean Aurreskua eskainiko 
z a i e  p l a z a n  o m e n d u e i . 

14:00etan bazkaria izanen dute 
frontoian. Bazkalondoan, 
omenaldiak  egin eta elkarteak 
antolatutako txapelketetako 
sariak eta trofeoak banatuko 
dituzte eta 17:30ean dantzal-
dia izanen dute. Bazkarirako 
txartelak hilaren 21a arte es-
kura daitezke elkartearen 
egoitzan edo La Caixaren bu-
legoan, 38 eurotan. Omenduak 
gonbidatuak daude, baina 
beraien senide eta laguntzai-
leek ordaindu beharko dute.

san fermin 
elkartearen eguna 
ospatuko dute 
85 urte bete dituztenak eta urrezko eta diamantezko ezteiak 
ospatzen dutenak omenduko dituzte urriaren 26an

Antepako parkea berritzen ari dira

Antepako parkea zaharberritzen aritu dira azken asteetan, 
lehen zituen jostailu zaharkituak kendu eta berriak jartzen. 
Lanen aurrekontua 46.000 euro ingurukoa da eta, behar 
bada, hau irakurtzen duzunerako bertan jostetan hasiak 
izanen dira irrikitan zeuden neska-mutikoak.

aItor arotzena

Garai bateko ibilgailuak ikusgai
Motorraren zaleak zorte oneko ibili ziren urriko lehen aste 
hondarrean, aintzinako ibilgailuak hurbiletik ikusteko aukera 
izan baitzuten plazako aparkalekuan. Marka eta klase 
ugaritako autoak izan ziren, ikusmina piztu zutenak eta 
urteak izan arren, ederki zainduak zeudenak.

Gotzone rekondo

Andoni Egañak Txapelketa 
motibazio solasaldia eskaini-
ko du urriaren 26an Harrion-
doan (17:30). Bertzetik, aza-
roaren 3an bertso gaztain 

jatea antolatu du Bertso Es-
kolak Basurden, Andoni Egaña 
eta Nerea Ibarzabalekin (20:00). 
Izen-emateko 618 96 30 11 
telefonora deitu behar da.

Andoni Egañarekin solasaldia eta bertso 
gaztain jatea prest ditu Bertso Eskolak

Beran egindako aurkezpen 
ofizialaren ondotik, Euskaral-
diarekin lotutako zenbait eki-
taldi eginen dituzte herrian. 
Hilaren 25ean, Beatriz Egiza-

balen Ttak bakarrizketa Ha-
rriondoan (19:00) eta hilaren 
26an, Ahobizi eta Belarripres-
ten bertso poteoa, 19:00etan 
Plaza Zaharretik abiatuta.

Euskaraldiako ekitaldiak bertso-poteo 
batekin borobilduko dituzte
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ETXAlAR

Irune eLIZagoIen
Usategietako Igandearen ai-
tzakian, heldu den asteburua 
ekitaldiz betetakoa izanen da. 
Urriaren 20an, 19:30ean, pa-
tata tortilla txapelketa eginen 
da. Tortilla egiteko oinarrizko 
osagaiak bertzerik ezin izanen 
dira erabili: patata, tipula eta 
arrautza. Segidan, sari bana-
keta eginen da eta frontoian 
afaltzeko aukera izanen da, 
bertan prestatutako tortilla 
edo etxetik eramandakoa el-
karbanatuz.  21:00etat ik 
23:00etara Matraka elektro-
txaranga ariko da frontoi eta 

ostatu inguruak alaitzen. Egu-
na ez da horrekin bukatuko, 
23:00etatik aitzinera Tirry&Tery 
DJa arduratuko da egunari 
bukaera ona emateaz. 

Igandean, ohitura den be-
zala, jende aunitzek Usategie-
tara bisita egiteko aprobetxa-
tuko dute goiza. Eguraldi 
ederra izanez gero, Lizaietan 
talo postua paratuko du Al-
txatak. Arratsaldean, berriz, 
ostatua paratuko du Altxatak 
frontoian eta ogitartekoak eta 
taloak afaltzeko aukera izanen 
da. 18:00etatik 21:00etara Ohar-
kabe taldea ariko da.

ekitaldi ugari 
usategietako 
Igandearen bueltan 
aurten ere patata tortilla txapelketarekin hasiko dira 
asteburuko ekitaldiak

Usategietako sasoiaren hasiera
Urriaren 1ean hasi zen Usategietako sare bidezko uso 
harrapaketa tradizionalaren denboraldia. 600 urte baino 
gehiago dituen tradizio hori ezagutzeko bisita gidatuak ere 
hasiak dira. Azaroaren 20a bitarte larunbat, igande eta besta 
egunetan egiten ahal dira bisitak, 11:00etan. 

utzItako arGazkIaBigarren urtez, Carlos Nuñez 
musikariaren taldeak kontzer-
tua eskainiko du elizan, Itsaso 
Elizagoien taldeko trikitilaria 
dela aitzakia hartuta. Azaroa-
ren 25ean izanen da, 20:00etan, 
eta sarrerak salgai daude Elu-
tsan, Herriko Ostatuan eta 
www.ataquilla.com atarian.

Carlos Nuñezen 
kontzertua 
Etxalarren

Urriaren 19tik 28ra Jose Manuel 
Barahonaren Oroitzapenak 
erakusketa ikusgai izanen da 
Kultur Etxean. Urriaren 19an 
19:00etan inauguratuko dute 
eta hilaren 20, 21, 27 eta 28an 
18:00etatik 20:00etara eta urria-
ren 22tik 26ra 17:00etatik 
19:00etara ikusgai izanen da. 

'Oroitzapenak' 
margo erakusketa 
Kultur Etxean

Larraburua elkarteak antola-
tuta, Bizi testamendua eta 
heriotz duina hitzaldia izanen 
da ortzirale honetan, urriak 
19, 18:30ean Larraburuan. 
Manu Eziolaza medikuak es-
kainiko du solasaldia eta sa-
rrera doan izanen da. 

Bertzetik, puntu eta gantxi-
lo tailerra ere martxan jarri 
dute Larraburuakoek. Larun-
bat goizetan izanen da Larra-
buruan berean, 09:00etatik 
11:00etara Sagrariorekin. Ize-
na emateko 948 63 51 66 edo 
664 38 73 43 telefonora deitu 
behar da.

Hitzaldia eta 
gantxilo tailerra  
Larraburua elkartean

Bortzirietako Euskara Manko-
munitateak eta Etxalarko Eus-
kara Batzordeak hainbat eki-
taldi antolatu dituzte Kultur 
Etxean. Euskaraldiarekin lo-
tutakoak izanen dira, eta guz-
tietan Euskaraldian izena 
emateko mahaia paratuko dute. 
Urriaren 17an, 19:30ean, Eus-
karaldia Etxalarren ahaldun-
tze saioa eskainiko du Beñat 
Muguruzak. Urriaren 18an, 
Beatriz Egizabalekin Ttak ba-
karrizketa izanen da, 19:30ean. 
Hilaren 27an, Bakean dagoena 
bakean utzi binakako baka-
rrizketak izanen da, 19:30ean.

Euskaraldiarekin 
lotutako ekitaldiak 
urrian
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ARANTZAARANTZA

nerea aLZurI
Urriarekin batera, udazkene-
ko kulturaldirako prestakete-
tan ari da Euskara Batzordea. 
Urriko azken asteburuan eta 
azaroaren 1ean eginen dira 
ekitaldiak. Betiko moduan, 
haurrentzako jarduerak, kan-
taldia eta Baserritarren Eguna 
izanen dira eta ekitaldi guz-
tietan, Euskaraldian izena 
emateko mahaia paratuko da.

XXIII. Baserritarren Eguna
Aurtengoa Baserritarren Egu-
naren XXIII. edizioa izanen da 
eta herritarrek plazan eta fron-
toian euren produktuak, ne-
kazal tresnak, eskulanak edo-
ta aziendak ikusgai edota 
salgai paratzeko aukera izanen 
dute. Gazta eta ahari lehiake-
tak ere izanen dira.

Salmetarako edo erakuske-
tarako leku bat prestatzea nahi 
dutenek eta lehiaketetan par-
te hartu behar dutenek urria-
ren 25a baino lehen ardura-
dunei abisatu beharko diete: 
aziendak eramateko Markeli; 
postua paratzeko Estitxu edo 
Anari eta gazta lehiaketan 
parte hartzeko Dabidi. 

Gazta lehiaketako partaideek 
gazta bakoitzarengatik 15 euro 
hartuko dituzte. Sariei dago-
kienez, lehenbiziko saria 60 
eurokoa izanen da, bigarrena 
40 eurokoa eta hirugarrena 20 
eurokoa. Ahari lehiaketan, bi 
sari emanen dituzte: lehenbi-
zikoa 50 euro eta bigarrena 25. 

Ardiak eta ahuntzak erama-
tekotan, guttienez zazpi bu-
ruko loteak eraman beharko 
dira eta ekartzearen alde 20 
euro emanen dizkiete artzainei. 
Gehienez ere, lote bat ordain-
duko diote jabeari. Zaltabereen 
kasuan, gehienez hiru buruko 
loteak izan beharko dute eta 
baserritar bakoitzari buruko 
10 euro ordainduko dizkiote. 
Behikietan, guttienez bi buru-
ko loteak izanen dira eta ba-
serritar bakoitzari buruko 15 
euro ordainduko dizkiote.

Salmenta postuen kokapena 
urriaren 31n, 18:00etan, elkar-
tean, jende aitzinean eginen 
den zozketan erabakiko dute. 
Bertzetik, postuetako kartelak 
euskaraz  izan beharko dutela 
adierazi dute Ekaitza Elkarte-
tik. Azaroaren 1ean frontoia 
08:00etan irekiko dute. 

Kultur egunak 
antolatzen ari da 
euskara batzordea
azaroaren 1ean, ekaitza elkarteak antolatuta, XXiii.
baserritarren eguna izanen da

Apustuan parte hartu zutenak laguntzaileekin. utzItakoa

n. aLZurI
Herriko plazatik atera eta Men-
daurrera nor bizkorra igo, 
desafioa jokatu zuten herrita-
rrek irailaren 29an, bi taldetan 
banatuta. Hasiera batean, 
zortzi lagun aritzekoak ziren; 
batetik, Joseba, Jaime, Imanol 
eta Aratz, eta bertzetik, Asier, 
Rafa, Jabi eta Raul.  Azkenean, 

ordea, batek ezin izan zuen 
parte hartu. Gainerako zazpiak 
igo ziren, eta talde batean lau 
izaki, Mendaurrera igotzen 
ziren lehenbiziko hiruren den-
borak kontuan hartzea eraba-
ki zuten. Talde batek bertzea-
ri bortz minutuko aldea atera 
zion arren, horren gainetik 
giro ederra izan zen nagusi.

Mendaurrera nor bizkorrago igo apustua 
egin dute hainbat gaztek 

Euskaraldian izena emateko 
hainbat bide dituzte herrita-
rrek: batetik, euskaraldia.eus 
atarian eman daiteke, eta ber-
tzetik, Kultur Egunetan ere 
izanen da aukera. Astelehene-
tik ortziralera Herriko Etxean 
ere, Euskara Zerbitzuan, apun-
ta daiteke (09:00-14:00).

Euskaraldian izena 
emateko aukera 
herrian

Bortzirietako Hamaikako herritarrak.
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IGANTZI

ttIPI-ttaPa
Sobera luze joko genuke bes-
tetan izan diren ekitaldiak 
banan-bana aipatzen hasiko 
bagina. Giro ederrean hasi 
ziren bezperatik, Biltoki El-
karteri Udalbatzak bere 40. 
urteurrenarengatik egindako 
omenalditxoarekin, bigarren 
aldiz, oker ez bagaude. Eurek 
bota zuten altxaferoa. San 
Migel Eguna, hain eguraldi 
ederrarekin eta ekitaldiz bete-
betea, zoragarria izan zen. 
Dantzari eta txistulariak, goiz 
eta arratsaldez, maisuki jantzi 
zuten herritarrentzat urteko 
egunik ederrena izaten dena. 
Kankailuak ere euren jantzi 
berriekin ikusteko aukera izan 
genuen, urtetik urtera hobeki 

dantzatuak. Arratsean izan-
dako argindar mozketak ez 
zuen betizuen ekitaldi jende-
tsua ondatzerik lortu. Igande 
arratsaldeko herri-kirol saioak 
garbi utzi zuen berriz ere zein 
den bestetako ekitaldirik jen-
detsuena. Jende aunitz bildu 
zen kanpoko eta bertako ki-
rolariak eskainitako ikuskizu-
nera. Ilunabarrean dantzatu-
tako muxikoek ere gero eta 
jende gehiago erakartzen ja-
rraitzen dute. Astelehena, 
azken eguna, herritarrentzat 
prestatua gehienbat: haurren 
jokoak, gazteek ederki landu-
tako eguerdiko betizuak eta 
herri-bazkaria, Sustrai Colina 
eta Andoni Egañaren urtero-
ko umore eta jakinduriarekin. 

eguraldia lagun, 
primeran joan dira 
aurtengo bestak
berrogei urte bete dituen biltoki elkartea omendu zuen udalak 
eta elkarteko kideek bota zuten altxaferoa

ttIPI-ttaPa
Urtero ematen du kontzertua 
Giltzarri Abesbatzak Bortzirie-
tan, herriak txandakatuz. Aur-
ten Igantzin izanen da emanal-

dia, abenduaren 15ean. Herri-
ko abesbatzaren iazko despe-
dida eta gero, segida izanen du, 
aurtengoz behinik behin, 
Eguberrietako kontzertuak. 

Giltzarri Abesbatzak kontzertua 
eskainiko du abenduaren 15ean

Biltokiri omenaldia, kankailuak jantzi berriekin eta herri-kirol saioa. o. txoperena
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SuNBIllA

maIder PetrIrena
Hamargarren urtea da herriko 
dantzariek berain emanaldi 
ikusgarria eskaintzen dutela. 
Kontrapasarekin hasi zuten 
urriaren 6ko saioa eta segidan 
ttikienen txanda izan zen Bo-
robila eta Txalo polka dantze-
kin. Helduek Jota, Polka eta 
Eskotisa dantzatu zituzten. 
Koxkorrenei ere txanda aile-
gatu eta beraien lehen dantza 
dantzatu zuten: Kontra dan-
tzak. Gaztetxoenek Zinta dan-
tza eta Uztai-txiki makil haun-
di dantza eskaini zituzten, eta 
txalo zaparrada ederra jaso 
zuten. Hamargarren dantza, 
Bailaos, berriz, koxkorrenek 

dantzatu zuten, makilekin hain 
zuzen ere. Emanaldiari agurra 
emateko Bolant-dantza, Eus-
kaldunak, Sorgiñak, Gabota, 
Sorgin-dantza eta Arin latin 
dantzatu zituzten. Akabailan,  
guztiek batera Txapeloa eta 
Barraskiloa egin zituzten. 
Emanaldi bikaina eskaini zu-
ten eta lerro hauen bidez es-
kertuko ditugu herriko dan-
tzari eta musikariak, Baztango 
dantzariak, Iruñeko Udaleko 
gaitariak, Mikel Huarriz gita-
rrista, Baztango musikariak 
eta nola ez irakasle lanetan 
aritzen diren Marikruz eta 
Amadeo. Bertaratutako guztiei 
ere eskerrak aunitz. 

herriko dantzarien 
saioa berriz ere 
bikaina suertatu da
urriaren 6an emanaldi gustagarria eskaini zuten adin 
guztietako berrogeita hamarren bat dantzarik eta musikarik

Bertso musikatuak Malerrekako Biran
Malerrekako Kultur Biraren barrenean urriaren 6an bertso 
musikatuak izan ziren. Guztira 64 lagunek izan zuten aukera 
afari eta bertso ederrez gozatzeko. Bertsolariak: Andoni 
Egaña eta Jon-Alaia Martin anai-arrebak. Musikariak: Ixak 
Arruti eta Gari Otamendi eta gai jartzailea Aritz Casabal. 

MaIder petrIrena

Eskolatik gaztainak biltzera irteera
Ikasturteko 1. hiruhilekoari dagokion lehen irteera egin zuten 
urriaren 4an, herrian barna gaztainak biltzera. Bertze egunen 
batean dastatuko dituzte. Hurrengo irteera abenduaren 13an 
eginen dute Iruñeko Planetarioa eta entzierroaren ibilbidea 
bisitatzera. Eskolaz kanpoko jarduerak ere hasiak dira.

eskolak utzIa

Hamagarren urtez emanaldi arrakastatsua eskaini dute dantzariek. ruben IrIGoIen
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DoNEZTEBE

Zuntz optikoaz solastatzeko 
bilkura eginen dute urriaren 
18an, 13:30ean, Herrigunean.  
Masmovil enpresak eskainiko 
du. Aurten zuntz optikoa ikas-
tetxe eta osasun zerbitzueta-
ra ailegatuko da eta etorkizu-
nean etxeetan txertatzeko 
aukerak aztertu nahi dituzte. 

Zuntz optikoaz 
solastatzeko bilera 
irekia hilaren 18an

Jubiloteka zerbitzua zabaldu 
dute. Ikasturte honetan astean 
bi  egunez eskainiko da: 
astelehen eta ortziraletan, 
zehazki. Iaz martxa polita hartu 
zuen eta aurten gogotsu hasi 
dute.  Bi  egun horietan, 
10:00etatik 12:00etara bilduko 
dira, Herrigunean. 

jubiloteka zerbitzua 
astelehen eta 
ortziraletan

marga erdoZaIn
Azaroaren 23tik abendura 3ra 
bitarte eginen den Euskaraldia 
ekimena doneztebarrei aur-
keztuko zaie. Egun horretan 
Ahobizi eta Belarriprest rolak 
bertatik bertara ezagutzeko 
aukera izanen da, baita izena 
emateko aukera ere. Dagoe-
neko hainbat aurkezpen egin 

ditu Malerreka mailan aktiba-
tzen ari den lan taldeak.

Egun horretan Doneztebek 
bere Hamaikakoa aurkeztuko 
du: sei Belarriprest eta bortz 
Ahobizi aukeratuko dira ar-
gazki polita egiteko eta gaine-
rako doneztebarrei ekimen 
honetan parte hartzera ani-
matzeko.

Doneztebeko Hamaikakoa ortziralean aurkeztuko dute. euskara MankoMunItatea

euskaraldiaren 
aurkezpena  
urriaren 19an
Hitzordua Herrigunean eginen dute, 20:00etan eta 
doneztebeko Hamaikakoa egun horretan aurkeztuko dute

Zinema emanaldien barre-
nean, Udalak Errementari 
filma pantailaratuko du. Aur-
tengo denboraldian euskaraz-
ko hainbat film eskainiko ditu: 
Oreina, Gure Oroitzapenak, 
Black is Beltza eta Dantzari  
ikusteko aukera izanen da. 
Horiez gain, dokumentalak 
eta Volar, Collet, Figuras ocul-
tas… pelikulak ere izanen dira 
ikusgai .  Horiek  guzt iak 
18:30ean izanen dira. Leiha-
tilan saldutako sarreretatik 
bildutako dirua elkartasun 
ekimenetarako zuzendua iza-
nen da.

'Errementari' filma 
urriaren 28an 
zineman

Urriaren 20an izanen den 
Iruñea Kantuan egitasmoan  
parte hartuko dute Mendi 
Abesbatzak eta herriko dan-
tzariek, bertze hainbat artis-
tekin batera. 20:00etan hasiko 
da jaialdia, Baluarten. Zuga-
rramurdiko emanaldia ikusi-
ta, arrakasta ziurtatua dute.

Baluarten mendi 
Abesbatza eta 
dantzariak 

Herriko liburutegia urrian ere 
itxita egonen da, kanpoko en-
presa bat fondoen digitaliza-
zioa egiten ari delako. Lan 
horiek egiteko Liburutegi Sa-
reak 16.000 euro eta Udalak 
5.000 eman dituzte. Hori ho-
rrela, kanpoko aldean buzoi 
handi bat paratu dute maile-
guan dauden liburuak itzuli 
ahal izateko (hartzailearen 
izen-abizenak paratzea ko-
meni dela jakinarazi dute). 
Zerbitzuak izanen dituen go-
rabeheren berri sare sozialen 
bidez jakinaraziko du bertako 
Herriko Etxeak.  

Urrian ere 
liburutegia itxita 
egonen da

m. erdoZaIn
Malerrekako Mankomunita-
teko kontsumitzailearen udal 
bulegoak udazkenean ateak 
irekiko ditu. Zerbitzuaren ha-
rrera egunak honako hauek 
izanen dira: urriak 19, azaroak 
9 eta 23; eta abenduak 7 eta 
21. Ikus daitekenez, hilean bi 
ortziraletan Mankomunitate-
ko bulegoetan Nafarroako 
Kontsumitzaileen Elkarteak, 
Iratxek, eskatzaileen zalantzak, 
kexak eta abar aditu eta horiei 
irtenbidea aurkitzen lagundu-
ko du. Aitzinetik telefonoz 
ordua hartu behar dela jaki-

narazi dute 948 45 17 46 zen-
bakian.

Doako bitartekaritza eta 
laguntza
Doako bitartekaritza eta la-
guntza juridikoa herritarren 
eskura dago. Bertzeak bertze, 
egin daitezken kontsultak ho-
nako gaiei buruzkoak dira: 
etxebizitza, aseguruak, banku 
eta aurrezki kutxak, etxeko 
zerbitzuak, tailerrak eta zer-
bitzu teknikoak, komertzioa 
eta administrazioa. Azken 
batean, kontsumoari buruzko 
guztian lagun dezakete.

Kontsumitzailearen udal bulegoa zabalik 
hilaren 19an eta azaroaren 9an eta 23an
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ZuBIETA

fermIn etXeKoLonea
Malerrerrekako Mankomuni-
tatearen eskutik, La Caixaren 
Obra Sozialaren eta Nafarroa-
ko Gobernuaren laguntzaz, 
jubiloteka zerbitzuak martxan 
segitzen du. Udako opor-gel-
dialdiaren ondotik, Donezte-
ben, Sunbillan eta Ezkurran 
irailean hasi zuten ikasturtea. 
Zubietan, berriz, urrian eman 
diete hasiera.  

Jubilotekak pertsonak, be-
raien ingurunean, aktibo man-
tentzeko ongizate-eremu bat 
eskaintzea; elkarren arteko 
erlazioak sustatzea; eta sor-

mena, arreta, irudimena, hiz-
kuntza, orientazioa, erlaxazioa 
eta bestelako gaitasunak lan-
tzea du helburu.  Horretarako, 
hainbat jarduera eginen di-
tuzte. Herrian, asteartero bil-
tzen dira, herriko eskolan, 
16:00etatik 18:30era bitarte.

Malerrekako biztanle erre-
tiratu guztiek parte har deza-
kete jubilotekan eta izena eman 
ahal izateko, Mankomunita-
tera deitu (948 451746 telefo-
nora) edo jubilotekara hurbil-
du behar da. Hilabete bakoi-
tzeko 20 euro ordaindu behar-
ko dituzte. 

jubiloteka zerbitzua 
izanen dute 
asteartero eskolan
izena emateko malerrekako mankomunitatera deitu edo 
jubiloteka egunean bertara azaldu behar da

Azken urteetan bezala, aurten 
ere herrian bizi diren haur eta 
gaztetxoen argazkiak bilduz 
egutegiak egin dituzte. Eus-
kararen Egunean batzuk saldu 
bazituzten ere, oraindik bada 
erosteko aukera. Nahi duenak 
Eva Elizalderekin harremane-
tan jarriz eskura dezake. 

Herriko gaztetxoen 
argazkiak dituzten 
egutegiak salgai

Egutegiaren irudia. 

Eskuz banakako modalitatean 
jokatuko den proban izena 
eman du Naroa Elizaldek. As-
teburu honetatik aurrera ha-
siko dira sailkapen partidak 
eta abendura bitarte  jokatuko 
dira. Finalerdiak Amezketan 
eta finala Azkoitian  jokatuko 
dituzte (egunak zehazteke). 

Naroa Elizalde lau 
eta erdiko 
txapelketan 

Naroa Elizalde. utzItakoa

Grabaketetatik telebistara, urriaren 28an
Irriak izan ziren protagonista irailaren 27an herrian ikusi ahal 
izan zen Herri txiki, infernu handi saioaren bideo 
proiekzioan. Hasiera batean zerrategian egitekoa bazuten 
ere, eguraldi ederra lagun, plazan egin zuten. Saioa toki 
irekian grabatu duten lehendabiziko aldia izan da.

edorta aMurua

Kantuz girotu zuten herria
Malerreka Kantuz egitasmoak urriaren 6an geldialdia izan 
zuen herrian. Joxe Mari Mitxelenaren trikitixa doinuak eta 
Olaia Loiarteren pandereta hotsak lagun, kantuz girotu 
zituzten karrikak. Oizek hartu du lekukoa eta azaroaren 3an 
dute hitzordua. 

e. elIzalde

ttIPI-ttaPa
Hogeita sei urte zeramatzan 
Mikel Belarrak herrian idaz-
kari lanetan.Baina beste au-
kera bat sortu zitzaionez, Zu-
bieta eta Iturengo Udaletan 
zuen lanpostua uztekoa zuen 
urri erdialdean. Herritarrek 
urte horietan guztietan egin 

duen lana eskertu nahi izan 
diote. Erabakia hartua dela 
ikusirik, Udalak idazkari lan-
postua betetzeko deialdia egin 
du. Urriaren 18ko 11:00 arte 
aurkez ditzakete eskaerak eta 
deialdiari buruzko informazio 
zehatza www.zubieta.eus ata-
rian eskura dezakete.

Udalak idazkari lanpostua betetzeko 
deialdia egin du
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ITuREN

arKaItZ mIndegIa
Udako geldialditxoaren on-
dotik, martxan da iturendar 
txirrindularia. Diario de Na-
varra Openaren hasieran, 
Logroñon, bortzgarren hel-
mugaratu zen. Hilaren 29an, 
berriz, Azkoienen izan zen, 
eta irabaztearen ondorioz, 
sailkapen orokorrean bigarre-
na izatera pasatzea lortu zuen. 
Lizarran Tierra Epic Maratoian, 
estatu mailan puntuagarria 
zen azken proban ere, irabaz-
tea lortu zuen eta biharamu-
nean Lodosan, Diario de Na-
varrako Openean, 4. izan zen.

urrian eta azaroan gehiago 
Azaroaren 11ra arte astebu-
ruro izanen ditu lasterketak. 
Hilaren 21ean Lukinen; 28an 
Oteizan; azaroaren 4an Oror-
bian; eta 11n Lizarran.

Jabier Sein. utzItakoa

Denboraldiko azken lasterketetan dabil 
Jabier Sein 

arKaItZ mIndegIa
2019 denboraldia Garfen egi-
nen du Ugaitz Elizaldek. He-
rriko aurrelariak enpresarekin  
jokatu dituen partidetan isla-
tu duen ilusioa eta eskaini duen 
ikusgarritasuna ikusirik, Gar-
fek urriaren 2an jakinarazi zuen, 
ofizialki, bere fitxaketa. Aza-
roaren 3an, larunbatean, Po-

pular Tv, Navarra Tv, Cyl Tv, 
Bilbao Tv edota www.garfepe-
lota.com webgunean ikusi ahal 
izanen da debuta.

David Garridok, Garfeko ge-
renteak, adierazi duenez, den-
boraldi honetan pilotari gehia-
go ere sartuko dira, baina 
horren berri aitzinerago ema-
nen dute.

2019 denboraldian Garfen ariko da Ugaitz Elizalde herritarra. Garfepelota.coM

ugaitz elizalde 
fitxatu du garfek  
2019 denboraldirako
debuta azaroaren 3an Popular tv, navarra tc, Cyl tv, bilbao tC 
edota www.garfepelota.com orrialdean ikusi ahal izanen da

Astearte eta ortzegunetan 
20:30etik 21:00etara bitarte 
izanen diren zunba saioak 
Jaione Arnalek gidatuko ditu; 
ortziraletako dantza eskolak, 
berriz, Miren, Enara eta Anek. 
Ikastaroak ganbaran eskaini-
ko dira eta izena emateko 
bertara agertu behar da.

Zunba astearte eta 
ortzegunetan eta 
dantzak ortziraletan

Ortziralean 20:00etan ganba-
ran hitzordu bikaina dute. 
Herritarrek Euskaraldia zer 
den ezagutzeko ez ezik, aza-
roaren 23tik abenduaren 3ra 
bitarte, 11 egunez, egitasmoan 
parte hartu nahi duten Aho-
bizi eta Belarriprestek izena 
emateko aukera izanen dute.

Euskaraldiaren 
aurkezpena urriaren 
19an herrian
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MAlERREKA

fernando etXeberrIa
Hilabeteetan gogotik lan egin 
ondotik, irailaren 23tik urria-
ren 6ra, Barranka Ostatuko 
jabeek merezitako oporrak 
hartu zituzten. Tarte horretan 
ezin izan dut egunero bezala 
ostatura joan, baina inguruan 
paseo bat emateko aukera izan 
dut eta aitortu behar dut tris-
tura sentitu dudala, ez baitut 
ia inor ere ikusi herrian barna, 
ezta asteburuetan ere.

Duela urte batzuk, TTipi- TTa-
pak Malerrekako herrien etor-
kizunaren inguruko ikerketa 
bat argitaratu zuen. Horren 
arabera, Ezkurra zen desager-
tzeko aukerarik haundiena 
zuen herria. Ez dut azterketa 
horren balioa zalantzan jarri-
ko, baina oraingoz, bere au-
rreikuspenak dudakoak dira, 
edo bestela luzera begirakoak. 
Izan ere, herriko haurren ko-
purua hirukoiztu egin da, eta 
urtean bat edo gehienez ere 
bi lagun hiltzen dira.

Egia da bere garaian 500 
biztanle baino gehiago izan 
zituela herriak. Zazpi ostatu 
eta denda ere izan ziren Ez-
kurran. Gaur egun, ordea, 
Barranka Ostatua baino ez 
dugu, eta zenbait landetxe.

Zalantzarik gabe, ostatuak 
bere jabeek hor lan egitea era-
baki dutelako funtzionatzen 
du. Herritarron onerako ze-
regin sozial garrantzitsua be-
tetzen du, ostatua delako 
herritarrak biltzeko tokia, 
batez ere asteburuetan, baita 
familia arteko hitzorduak os-
patzeko tokia ere. Ez hori ba-
karrik. Udako hilabeteetan eta 
jaiegunetan herrian pesta 
giroa nabaritzen da ostatura 
etortzen diren turistei esker. 

Horregatik, jabeak falta izan 
diren egun horietan herria 
desertu bat bezala ikusi.

Orain egun batzuk, ostaturik 
eta dendarik ez duten herri 
bateko batek esan zidan, ez 
garela konturatzen herri txiki 
batean ostatu bat izateak duen 
garrantziaz, herritarrak biltze-
ko eta bere zerbitzuez goza-
tzeko aukera eskaintzen baitu.

pestak
Pestetan, herrian bizi direnez 
gainera, lan bila kanpora joan 
behar izan duten asko biltzen 
dira. Jai giroan elkarrekin pa-
satzen ditugun egunak dira. 
Baina noski, egun horiek arra-
kasta izan dezaten ezinbeste-
koak izaten dira boluntarioak. 

Segur aski, ez dugu sekula 
behar adina eskertuko, ez ga-
relako ohartzen boluntario 
horiek egiten duten lanaz.  
Horiei guztiei omenaldi bat 
egiteko eskatu nahi nioke da-
gokionari. Are gehiago, bolun-
tarioak zein diren aipatzera 
ausartuko naiz: Bixentak eta 
Jaionek zuzenduta meriendak 
eta txokolate-janak prestatzen 
dituztenak, aizkora apustue-
tarako egurrak prestatzeaz eta 
ondotik garbitzeaz arduratzen 
diren Cipriano eta bere taldea, 
eta bazkaria parrilan prestatu 
eta berehala zerbitzatzen du-
ten Jose Luis eta bere taldea. 
Herriko adinekoenari bazka-
rira gonbidatu eta opari bat 
egitea ere proposatuko nuke.

Bukatzeko, Barranka Osta-
tuak zabalik jarraitzea nahi 
nuke, egunero edota tarteka 
joaten direnek beraien sukal-
deko eskaintzaz eta tarte atse-
ginez gozatzen jarraitzeko 
aukera izan dezagun.

ostatuak, dendak, 
boluntarioak eta 
jaiak ezkurran
Herriko ekitaldiak aurrera ateratzeko lan egiten duten 
boluntarioek omenaldia mereziko lukete

Giro ederra izan dute Urrozko bestetan
Alfontxo herritarrak Eneko Saralegiren aurka jokatutako 
aizkora apustuarekin hasi ziren bestak. Bezperan Baztan 
zopak; ortziralean dantza emanaldia; larunbatean mus finala 
eta herri-bazkaria; eta igandean aizkora apustua, bizikleta 
freestylea eta tortilla eta postre lehiaketak izan zituzten.  

JaIone arIzteGI

Osasun zentro 
ondoko paretak 
moldatu dituzte

San Migelak pasatuta 
auzolana egin dute Urrozen. 
Osasun etxe ondoko paretak 
egin dituzte. Oraindik 
akitzeko falta bada ere, 
txukun-txukun gelditzen ari 
da.

Euskaraldia hurbildu ahala, 
mugimendua antzematen da 
eskualdean. Bertzeak bertze, 
Malerrekako herrietan aur-
kezpen hitzaldiak egiten ari 
dira. Urriaren 12an Zubietan 
egin zuten; Donezteben eta 
Iturenen, berriz, urriaren 19an 
dute hitzordua. Eratsunen 
larunbatean, urriaren 20an, 
bilduko dira eta udaletxea 
izanen dute biltoki, 18:00etan. 
Azaroaren 23tik abenduaren 
3ra bitarte eginen den egitas-
moan parte hartu nahi dute-
nek bertan izena emateko 
aukera ere izanen dute. 

Euskaraldia hizpide 
Eratsunen 
larunbatean
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ElGoRRIAGA

ttIPI-ttaPa
Aurten hogeita bosgarren edi-
zioa bete du Nafarroako Ond-
do eta Zizen Egun haundiak 
Elgorriagan, Onddo eta Zizen 
Kofradiak antolatua. Irailean 
30ean, kofradiako kide berriak 
izendatu zituzten eta onddo 
eta bertzelako produktuak 
dastatzeko aukera paregabea 
izan zuten Elgorriagara hur-
bildutakoek.

Aldi Honetan, Francisco 
Ferreras Garmendia pilotari 
ohia (1970. hamarkadan Es-
painiako txapeldun izan zen 
pala motzean eta Sunbillare-

kin lotura handia du), Javier 
Aldabe Villanueva urologoa, 
Ruth Vera Garcia doktorea eta 
Espainiako Onkologia Elkar-
teko presidentea eta Francis-
co Goikoetxea Zubelzu, Arbi-
zuko txistorragilea (hau ere 
pilotaria izana Zubelzu II.a 
izenarekin) izendatu dituzte 
Ondddo eta Zizen Kofradiako 
kide berri. 

Bertze aldetik, Jose Miguel 
Galerregi kofradiako presi-
denteak ere opari bat jaso zuen 
Zainzuriaren Kofradiaren es-
kutik, landa eremuaren alde 
egindako lanarengatik eta 

bertze oroigarri bat eman zio-
ten lehen aldiz Elgorriagan 
izan den Donibane Lohizu-
neko Kortsarioen Kofradiari.

Kofradien artean jokatu zen 
kaxuela lehiaketa, Juanito Ma-
riezkurrena zenaren omenez. 
Irungo Anaka kofradiak lortu 
zuen lehen saria, Erronkariko 
gaztaren kofradiak bigarrena 
eta Nafarroako oliba olioaren 
kofradiak hirugarrena.

Igande goizeko egitaraua 
bainuetxetik herrirako kaleji-
rarekin abiatu zen,  Zubietako 
joaldunek eta Anakako bandak 
lagundua. Gero, Liguori abes-
batzak kantatutako meza izan 
zen eta ondotik izendatu zi-
tuzten kofradeak. Kofradieta-
ko kideak herriaren eta bai-
nuetxearen artean gordetako 
hiru onddoen bila ere ibili 
ziren arratsaldean.

Kide berriak 
izendatu ditu onddo 
eta Zizen Kofradiak
francisco ferreras pilotari ohia, Javier aldabe urologoa, ruth 
Vera medikua eta francisco goikoetxea txistorragilea izan dira

Kofradiako kide berriak presidentearekin eta idazkariarekin. utzItako arGazkIa
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lEITZA

293 lagunek egin dute III. Leitzulia
Eguraldi ederra lagun eta 100 boluntario ingururen lanari 
esker, 293 lagunek parte hartu zuten 42 kilometro eta 1.400 
metroko desnibeleko ibilbidean. Batzuk ibilbidean zeuden 
bitartean, bertzeek trialsin ikuskizunaz gozatu zuten. Proba 
bukatzeko 1.500 pintxo eta edariak eskaini ziren.

MendIbIl btt

'Eskuekin esaten dizut' urrian ikusgai
Oskia Karreraren Eskuekin esaten dizut argazki erakusketa 
ikusgai dago Atekabeltzen, urri bukaerara arte. Eskuen 
keinuei, horien energiari eta sormenari bide emanez, hitzez 
haraindiko komunikazioa islatzen duten 40 irudiak paretetan 
jarri dituzte, testu labur batez lagunduta.

Ibon azpIroz

jm barrIoLa
Prest da Mikologialdiaren  XI. 
edizioa. Urriko azken astebu-
ruan dute hitzordua. Aurten-
go giro lehorra ikusirik, onddo 
eta zizak izanen direlako  itxa-
ropena dute antolatzaileak.

uRRIAK 27, lARuNBATA 
09:30ean abiatuko dute aste-
burua, plazan dute hitzordua. 
Herriko gaztetxoak, gurasoak 
eta gainerako herritarrak pla-
zan bilduko dira, mendi-irtee-
ra egiteko. Mendi bueltan 
onddoak eta zizak bilduko 
dituzte, eta arratsaldean ka-

rrapean espezieen arabera 
sailkatuko dituzte, gainerako 
herritarrek eramandoekin ba-
tera.

uRRIAK 28, IGANDEA
Igandean, urriaren 28an, 
11:30ean karrapean erakus-
keta ikusteko aukera izanen 
da. Haurrek, irudimenak mar-
txan jarri eta tailerretan parte 
hartzeko parada izanen dute. 
Ondoren, egindako eskulanak 
erakusketan bilduko dira. Ber-
taratzen direnek ikusi eta 
ikasteaz gainera, dastatzeko 
aukera ere izanen dute.

mikologialdiaren   
XI. edizioa urriaren 
27 eta 28an
larunbatean mendi-irteera eginen dute eta biharamunean 
erakusketa, tailerrak eta dastaketa izanen dituzte

Euskaraldia errotuz doa herrian
EH Bilduko bederatzi zinegotziek ekimena babestu dute. 
Hamaikakoa osatu eta Ahobizi eta Belarriprest markoekin 
argazkiak atera dituzte. Aurrera egunean 30 lagunek eman 
zuten izena; eta Mikologialdian eta bertako produktuen 
azokan berriz jarriko dute izena emateko mahaia.

euskara MankoMunItatea
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ARANolEITZA

Leitza Kontsumituz prozesua saritua
Gobernuak, Herritarren Partehartzea Bultzatzeko 2017-2019 
Planaren harira, bere aitorpena adierazi nahi izan dio 
Udalari. Leitza Kontsumituz proiektua diseinatzen eta 
gauzatzen egin duen lana goraipatu nahi izan du, Toki 
Erakundeen kategorian.

leItzako udala

Ardogintza prozesua hizpide
Nafarroako Nekazaritza Ekologikoaren Kontseiluak eta 
Leitzako Kontsumo Taldeak elkarlanean antolatuta, 
ardogintzaz eta ekoizpen tokien eraginaz hitz egiteko eta bost 
ardo mota dastatzeko aukera izan zuten herrian. 30 lagun 
bildu ziren.

utzItako arGazkIa

Unai Gorrotxategiren azalpenak entzun eta galderak egin zituzten. o. calparsoro

guifinet proiektuan 
parte hartzeko deia 
egin dute
zenbat eta gehiagok parte hartu garatu beharreko 
azpiegituraren diseinua eta aurrekontua zehatzagoa izanen da

ohIana caLParsoro
Jalki Kultur Elkarteko kide, 
Talaios kooperatibako bazki-
de eta teknologia libreetan 
aditua den Unai Gorrotxate-
giren eskutik, urriaren 5ean 
aurkeztu zen Guifinet proiek-
tua.

Katalunian jatorria duen 
proiektua da,  mendi inguruak 
edo sakabanatutako eremuak 
konektatzea eta Internet zer-
bitzua (edo bestelakoak) bal-
dintza duinetan eskaintzea 
helburu duena. Katalunian 
sortu bazen ere, egun oso za-
baldua dagoen sarea da; eta 
Euskal Herrian lehen pausoak 

ematen ari da. Aranon txerta-
tzeko, Ereñotzun jada martxan 
dagoen Guifinet sarera konek-
tatzeko asmoa dute. Horrela, 
Nafarroa eta Gipuzkoa lotuko 
dituen lehen konexioa lortuko 
dute; etorkizunean, Oiartzun-
Arano eta Arano-Goizueta 
konexioak egiteko bidea ahal-
bidetuko duena.

Martxan jartzeko, azpiegi-
turaren diseinua garatu eta 
aurrekontua eskatu behar da. 
Hortaz, parte hartu nahiko 
luketen etxeen datuak behar 
dtuzte. Jalki Elkarteak hartu 
du proiektua garatzeko ardu-
ra. Izena emateko: 609 266983. 
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ttIPI-ttaPa
Auzoak izendatzeko hainbat 
irizpide hartu dituzte kontuan: 
oinarri historiko bat izatea, 
gaur egun eremu eta parajeek 
dituzten izenak eta toki izenak 
gaur egun dauden bideei ego-
kitzea.

Horiek guztiak aztertuta, 
bederatzi multzotan banatu 
dituzte baserri eta bordak: 
Erreka (Bordan Borda, Jaure-
gienea, Pittonea, Telentxonea, 
Sutegi eta Ibiur), Sakulu (Txi-
llenea, Lizardi, Maingonea eta 
Semeroa Borda), Olarte (Etxe-
berriko Borda, Santurua, Anal-
deko Borda, Txuinea eta Te-
lleriko Borda), Oterre (Otxoa-
nea, Alkotzko Borda eta Pe-
dronea), Oterre-Elutseder 
(Otsaidako Borda, Felipe 
Borda eta Iruñegi), Epeleta 
(Amalur, Juantonea Borda, 
Epeleta, Errandonea Borda 
eta Luisenea Borda), Urriz-

pialde (Sastizar, Eberrea Bor-
da, Anosenea Borda, Polaine-
nea Borda, Garroko Borda eta 
Martiñoneko Borda), Iturrie-
ta (Kortatu, Alkotzenea, Ola-
txeta eta Garaikoetxea) eta 
Belaku (Arritxipia, Enekortitz, 
Belaku eta Barberoneko Bor-
da).

Horrenbestez, helbide berria 
izango dute baserri eta bordek. 
Aldaketen berri emateko etxez 
etxe banatuko duten gutun 
batean, etxearentzako propo-
satzen duten izen ofiziala, 
auzoa eta etxearen zenbakia 
zehaztuko dituzte. Herritarrek 
zuzenketa eta proposamenak 

aurkezteko aukera izango dute 
eta horiek aztertu eta gero, 
behin-betiko helbideak onar-
tuko ditu Udalak.

Berrantolaketa hori, aurrera 
begira, landa eremuan erai-
kitzea ahalbidetzeko eman 
beharreko pausoa dela azaldu 
du Udalak: «Nafarroako Go-
bernuak Nafarroa Atlantikoko 
Lurralde Antolamenduko Pla-
na onartu zuenetik ezin da 
hiri lur kalifikazioa duten ere-
muetatik kanpo eraiki, lege 
honek zehazten dituen bal-
dintza hertsiak bete ezean. 
Baldintza horietako bat da 
landa lur horiek auzo izaera 
onartua izatea. Hirigintza Pla-
na eguneratzen ari garenez, 
aldaketa egiteko momentu 
egokia zela ikusi genuen».

Baserrietan identifikazio plakak
Honetaz gain, Nafarroako Go-
bernuak Helpbidea izeneko 
proiektua ere jarri du martxan 
larrialdi zerbitzuak baserri 
guztietara iristea ahalbidetze-
ko. Proiektu honen bidez etxe 
guztientzako identifikatzaile 
bat sortuko da gerora osasun 
zerbitzuen, Foruzaingoaren, 
suhiltzaileen eta, oro har, ba-
bes zibileko taldeen eskura 
egongo dena behar izanez gero 
ahalik eta erantzun azkarrena 
eman ahal izateko. 

Baserrietan identifikazio plakak jarriko dituzte. utzItakoa

herrItarreK 
ProPosamenaK 
aurKeZtu ahaL 
IZango dItuZte

baserrietako 
helbideak eguneratu 
ditu udalak
oinarri historikoa, egungo parajeen izenak eta bideak kontuan 
hartuz, bederatzi auzotan banatu dituzte baserriak eta bordak  

Mendialdea Mankomunitateak 
Bi ahizpak eta Oxenea inguruan 
auzo konposta guneak jarri 
ditu. Bi gune horiek gainerako 
edukiontzien ondoan jarriz, 
herritarrei konposta egiteko 
aukera eskuragarri jarri nahi 
izan diete. Azken asteetan, 
horri buruz informatzeko bi-
lerak ere egin dituzte. Asko 
izan dira interesa erakutsi 
duten herritarrak eta datozen 
egunetan konposta egiteko 
ontziak banatu eta konposta 
egiten ikasteko ikastaro labur 
bat egiteko aukera ere izango 
dute.

jarri berri dituzten 
konposta guneek 
harrera ona

Guraso elkarteko zuzendari-
tzako kideek bi ikasturterako 
hartzen dituzte karguak eta 
horiek beteta, datozen bi ur-
tetarako zuzendaritzako kideak 
aukeratu dituzte. Oihana Mi-
txaus izango da diruzaina, Bea 
Muro zuzendaria eta Izaro 
Saizar idazkaria.

Guraso elkarteak 
zuzendaritza aldatu 
du

Aurten estreinakoz, herrian 
bertan bertsotan ikasteko au-
kera dute. Asteartetan dira 
eskolak 18:45etik 19:45era eta 
Ane Intxausti leitzarra ariko 
da irakasle lanetan. Lehen 
Hezkuntzako seigarren mai-
lako bost ikaslek eman dute 
izena: Odei, Jon, Nerea, Izaro 
eta Itoitzek. Dagoeneko hasiak 
dira errima eta doinuekin jo-
lasean. Astelehenetan eta as-
teazkenetan, berriz, kirolarien 
txanda izango da. Batzuek 
kantuz eta besteek gorputza 
astinduz, aspertzeko tarterik 
ez dute izango herrian. 

Bertso eskolan 
hasiak dira bost 
ikasle



trantzearen eta udaren, galtza motzen... 
etorreraren iragarle dira». Ohiturak 
eutsiz eta berrikuntzak finkatuz bortz 
egunetarako «egitarau osatua, aukera 
anitzekoa, gustu gehienei tarte eginez 
eraikia» antolatzen saiatzen dira. Joan 
den urtean, erraterako, «Etxalarko 
herritarrek utzitako erraldoiei esker, 
erraldoiak dantzan ikusteko aukera 
eskaini genuen». Joan den urteko 
berrikuntza ikusleen gustukoa izan 
zelakoan, «aurten Baztango gaiteroek 
Jo ala Jo Kultur Taldearen eskutik bertze 
bi erraldoi egin zituzten eta horiek 
ere plazaratuko ditugu. Orain horiek 
dantzatzen ikasteko ikastaro irekietan 
gabiltza. Hemendik nahi duten guztiei 
parte hartzeko gonbidapena luzatu 
nahi diet».

LANAK AITZINERATZEN
Bestetan murgildu aitzinetik dantzetako 
entsegu eta irakasle lanei dagozkien 
saioen prestaketak «ahalik eta gehien 
aitzinatzen» dabil iruritar gaztea: 
«horrela, besta egunetan kalejiran ibili 
ahal izanen dut». Lanean ari denez, 
«gaua biharamunean jaiki gabe egoteko 
dutenen eskuetan» uzten saiatuko da. 
Erraldoien kontuarekin «arratsaldeko 
zenbait besta ordu giro ezin hobean 
pasako ditut eta herriko plazan mutil-
dantzak dantzatzeko hitzordua ere 
ez dut barkatuko». Iruritako bestetan 
hasitako maiatzeko ekitaldiak ekainera 
bitarte luzatuko direla nabarmendu nahi 
izan du, «Irurita ez da herriko bestak 
bakarrik, bertze hainbat ekitaldi ditugu: 
maiatzaren 26an mendi duatloia izanen 
dugu, ekaina hasieran, berriz, herriko 
dantzarien dantza erakustaldia».  

OHITURAK BERRIKUNTZEZ 
ZIPRIZTINDUZ
A n i t z e n t z a t  I r u r i t a k o  b e s t e n 
berezitasuna herriz herriko bestetatik 
lehendabizikoetakoak izatea bada ere, 
Urrutiarentzat «udaberri-usainaren 
garraiatzaile» izateak indar handia 
hartzen du: «ikasturte akabailako 
trantzearen eta udaren, galtza motzen... 
etorreraren iragarle dira». Ohiturak 
eutsiz eta berrikuntzak finkatuz bortz 
egunetarako «egitarau osatua, aukera 
anitzekoa, gustu gehienei tarte eginez 
eraikia» antolatzen saiatzen dira. Joan 
den urtean, erraterako, «Etxalarko 
herritarrek utzitako erraldoiei esker, 
erraldoiak dantzan ikusteko aukera 
eskaini genuen». Joan den urteko 
berrikuntza ikusleen gustukoa izan 
zelakoan, «aurten Baztango gaiteroek 
Jo ala Jo Kultur Taldearen eskutik bertze 
bi erraldoi egin zituzten eta horiek 
ere plazaratuko ditugu. Orain horiek 
dantzatzen ikasteko ikastaro irekietan 
gabiltza. Hemendik nahi duten guztiei 
parte hartzeko gonbidapena luzatu 
nahi diet».
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Hostoak lurrean, usoak platerean, abereak kalean; horrela irudikatzen dugu udazkena 
eskualdean. Nekazari eta abeltzainendako ez ezik, elizondoarrendako eta ingurukoendako 
hitzordu garrantzitsua izaten da urri akabailakoa. Ortziralea izaten da egun handia eta Merkatu 
Plaza dute biltoki. Aziendak eta tresnak ikusteko eta erosteko aukerarik ez da faltako.

Biharamunean, berriz, ‘atsoferie’ gisa ezaguna den azoka izanen dute. Antzina, ortziralean 
produktuak behatu eta salneurriak alderatu ondotik, larunbatean begiz jotakoa erosteko baliatzen 
zuten.



Besta Batzordeak ekitaldiak lotuak 
dituelarik, «egitaraua etxez etxe 
bidaltzeko itxuraldazeaz» arduratzen 
da Aritz Urrutia herritarra. Oharkabean, 
luzaroan bere aitak, «marrazkiak, 
kartelak eta eskulanak egiten zaletua 
denak», egin duen lanaren ardura bere 
gain hartu du.
Laguntza gisa hasi zuen lana  «urteroko 
ekarpena da orain». Izan ere, «aitaren 
azken lanetan digitalizazioa  txertatzen 
hasia zen, eta nire laguntzaz pauso batzuk 
emanagatik, aurrerapen teknologikoek 
lasterketa irabazi zioten», kontatu digu 
irri artean.

OHITURAK BERRIKUNTZEZ 
ZIPRIZTINDUZ
A n i t z e n t z a t  I r u r i t a k o  b e s t e n 
berezitasuna herriz herriko bestetatik 
lehendabizikoetakoak izatea bada ere, 
Urrutiarentzat «udaberri-usainaren 
garraiatzaile» izateak indar handia 
hartzen du: «ikasturte akabailako 
trantzearen eta udaren, galtza motzen... 
etorreraren iragarle dira». Ohiturak 
eutsiz eta berrikuntzak finkatuz bortz 
egunetarako «egitarau osatua, aukera 
anitzekoa, gustu gehienei tarte eginez 
eraikia» antolatzen saiatzen dira. Joan 
den urtean, erraterako, «Etxalarko 
herritarrek utzitako erraldoiei esker, 
erraldoiak dantzan ikusteko aukera 
eskaini genuen». Joan den urteko 
berrikuntza ikusleen gustukoa izan 
zelakoan, «aurten Baztango gaiteroek 
Jo ala Jo Kultur Taldearen eskutik bertze 
bi erraldoi egin zituzten eta horiek 
ere plazaratuko ditugu. Orain horiek 
dantzatzen ikasteko ikastaro irekietan 
gabiltza. Hemendik nahi duten guztiei 
parte hartzeko gonbidapena luzatu 
nahi diet».

LANAK AITZINERATZEN
Bestetan murgildu aitzinetik dantzetako 
entsegu eta irakasle lanei dagozkien 
saioen prestaketak «ahalik eta gehien 

aitzinatzen» dabil iruritar gaztea: 
«horrela, besta egunetan kalejiran ibili 
ahal izanen dut». Lanean ari denez, 
«gaua biharamunean jaiki gabe egoteko 
dutenen eskuetan» uzten saiatuko da. 
Erraldoien kontuarekin «arratsaldeko 
zenbait besta ordu giro ezin hobean 
pasako ditut eta herriko plazan mutil-
dantzak dantzatzeko hitzordua ere 
ez dut barkatuko». Iruritako bestetan 
hasitako maiatzeko ekitaldiak ekainera 
bitarte luzatuko direla nabarmendu nahi 
izan du, «Irurita ez da herriko bestak 
bakarrik, bertze hainbat ekitaldi ditugu: 
maiatzaren 26an mendi duatloia izanen 
dugu, ekaina hasieran, berriz, herriko 
dantzarien dantza erakustaldia».  

LANAK AITZINERATZEN
Bestetan murgildu aitzinetik dantzetako 
entsegu eta irakasle lanei dagozkien 
saioen prestaketak «ahalik eta gehien 
aitzinatzen» dabil iruritar gaztea: 
«horrela, besta egunetan kalejiran ibili 
ahal izanen dut». Lanean ari denez, 
«gaua biharamunean jaiki gabe egoteko 
dutenen eskuetan» uzten saiatuko da. 
Erraldoien kontuarekin «arratsaldeko 
zenbait besta ordu giro ezin hobean 
pasako ditut eta herriko plazan mutil-
dantzak dantzatzeko hitzordua ere 
ez dut barkatuko». Iruritako bestetan 
hasitako maiatzeko ekitaldiak ekainera 
bitarte luzatuko direla nabarmendu nahi 
izan du, «Irurita ez da herriko bestak 
bakarrik, bertze hainbat ekitaldi ditugu: 
maiatzaren 26an mendi duatloia izanen 
dugu, ekaina hasieran, berriz, herriko 
dantzarien dantza erakustaldia».  

OHITURAK BERRIKUNTZEZ 
ZIPRIZTINDUZ
A n i t z e n t z a t  I r u r i t a k o  b e s t e n 
berezitasuna herriz herriko bestetatik 
lehendabizikoetakoak izatea bada ere, 
Urrutiarentzat «udaberri-usainaren 
garraiatzaile» izateak indar handia 
hartzen du: «ikasturte akabailako 
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AZIENDAREN BUELTAN, TRATUAK ETA TRUKEAK
Azienda da eskualdeko baserritarrak urriaren 26an Merkatu Plazan biltzeko aitzakia. 
Ez nolanahikoa, ordea: 400 abelburu elkarren ondoan ez dira noiznahi ikusten eta. 
Aurten, banaz bertze, 100 zaldi, asto eta poni; 250 ardi; 20 behi; eta 30 ahuntz 
inguru plazaratuko dituztela aurreikusi dute. Horien bueltan, tratuak eta trukeak 
eginen dituenik izanen da. 

LANAK ERRAZTEKO, 
PUNTAKO TRESNERIA
Baserri munduan beharrezkoak diren 
makinek eta bertzelako tresnek ere 
izanen dute beraien txokoa. Bereziki  
negurako prestaketak erraztuko dituzten 
lanabes guztiak eskuragarri jarriko 
dituzte: traktore, motozerra, segadora 
edota egurra lehertzeko makinak, 
erraterako.  Eskaintza bereziren bat edo 
bertze ere izanen da, seguru. Buruan 
ideia argiak eta poltsikoak diruz beteak 
izanez gero, ez galdu aukera! 

JANTZI, OBJEKTU ETA JAKI, 
AUKERA AUSARKI
Merkatu Plazara ailegatu arteko 
karriketan ere geldialdi andana egiteko 
parada izanen da. 200 postutan, jantziak, 
objektuak edo jakiak izanen dira salgai; 
batetik eta bertzetik ekarriak edo mimoz 
eginak. Denetarik ikusiagatik, hotzari 
aitzin egiteko, galtzerdiak; euriaz 
babesteko aterkiak; eta jakiak goxatzeko 
baratzuriak erosteko ohiturari eusten 
diete aunitzek.



trantzearen eta udaren, galtza motzen... 
etorreraren iragarle dira». Ohiturak 
eutsiz eta berrikuntzak finkatuz bortz 
egunetarako «egitarau osatua, aukera 
anitzekoa, gustu gehienei tarte eginez 
eraikia» antolatzen saiatzen dira. Joan 
den urtean, erraterako, «Etxalarko 
herritarrek utzitako erraldoiei esker, 
erraldoiak dantzan ikusteko aukera 
eskaini genuen». Joan den urteko 
berrikuntza ikusleen gustukoa izan 
zelakoan, «aurten Baztango gaiteroek 
Jo ala Jo Kultur Taldearen eskutik bertze 
bi erraldoi egin zituzten eta horiek 
ere plazaratuko ditugu. Orain horiek 
dantzatzen ikasteko ikastaro irekietan 
gabiltza. Hemendik nahi duten guztiei 
parte hartzeko gonbidapena luzatu 
nahi diet».

LANAK AITZINERATZEN
Bestetan murgildu aitzinetik dantzetako 
entsegu eta irakasle lanei dagozkien 
saioen prestaketak «ahalik eta gehien 
aitzinatzen» dabil iruritar gaztea: 
«horrela, besta egunetan kalejiran ibili 
ahal izanen dut». Lanean ari denez, 
«gaua biharamunean jaiki gabe egoteko 
dutenen eskuetan» uzten saiatuko da. 
Erraldoien kontuarekin «arratsaldeko 
zenbait besta ordu giro ezin hobean 
pasako ditut eta herriko plazan mutil-
dantzak dantzatzeko hitzordua ere 
ez dut barkatuko». Iruritako bestetan 
hasitako maiatzeko ekitaldiak ekainera 
bitarte luzatuko direla nabarmendu nahi 
izan du, «Irurita ez da herriko bestak 
bakarrik, bertze hainbat ekitaldi ditugu: 
maiatzaren 26an mendi duatloia izanen 
dugu, ekaina hasieran, berriz, herriko 
dantzarien dantza erakustaldia».  

OHITURAK BERRIKUNTZEZ 
ZIPRIZTINDUZ
A n i t z e n t z a t  I r u r i t a k o  b e s t e n 
berezitasuna herriz herriko bestetatik 
lehendabizikoetakoak izatea bada ere, 
Urrutiarentzat «udaberri-usainaren 
garraiatzaile» izateak indar handia 
hartzen du: «ikasturte akabailako 
trantzearen eta udaren, galtza motzen... 
etorreraren iragarle dira». Ohiturak 
eutsiz eta berrikuntzak finkatuz bortz 
egunetarako «egitarau osatua, aukera 
anitzekoa, gustu gehienei tarte eginez 
eraikia» antolatzen saiatzen dira. Joan 
den urtean, erraterako, «Etxalarko 
herritarrek utzitako erraldoiei esker, 
erraldoiak dantzan ikusteko aukera 
eskaini genuen». Joan den urteko 
berrikuntza ikusleen gustukoa izan 
zelakoan, «aurten Baztango gaiteroek 
Jo ala Jo Kultur Taldearen eskutik bertze 
bi erraldoi egin zituzten eta horiek 
ere plazaratuko ditugu. Orain horiek 
dantzatzen ikasteko ikastaro irekietan 
gabiltza. Hemendik nahi duten guztiei 
parte hartzeko gonbidapena luzatu 
nahi diet».

   | 29
ttipi-ttapa   | 720 zk.

2018.10.18

ZINTZURRAK BUSTI,  
SABELAK BETE
Aziendak ikusi eta postuz postu ibili 
ondotik, nork ez du tragoxka bat 
egiteko gogorik? Batzuek bilatzen duten 
lasaitasuna eskaintzeko eta bertzeek 
dituzten tripa-zorriak asetzeko, buru-
belarri aritu dira lanean jatetxe, ostatu 
eta gozotegiak. Tradizioari eutsiz, 
garbantzuak azarekin eta usoa saltsan 
dira gehien eskatzen diren platerak. 
Baina bertzelako menuak, kazolak eta 
mokadutxo gazi-gozoak... ere izanen 
dira aukeran. 

HERRI-KIROLAK
Ortziralean, ohi bezala, herri-kirol saioa izanen da. Joan den urtean ez bezala, aurten 
goizean izanen dute hitzordua eta, aizkora apustua beharrean, proba konbinatuak 
izanen dira ikusgai. Zehazki, ingude goititzen, txingak garraio eta lokotx biltzen ariko 
dira, luzeko pilotalekuan. Euria izanez gero, berriz, Iriarte frontoira lekualdatuko 
dute hitzordua. 



Besta Batzordeak ekitaldiak lotuak 
dituelarik, «egitaraua etxez etxe 
bidaltzeko itxuraldazeaz» arduratzen 
da Aritz Urrutia herritarra. Oharkabean, 
luzaroan bere aitak, «marrazkiak, 
kartelak eta eskulanak egiten zaletua 
denak», egin duen lanaren ardura bere 
gain hartu du.
Laguntza gisa hasi zuen lana  «urteroko 
ekarpena da orain». Izan ere, «aitaren 
azken lanetan digitalizazioa  txertatzen 
hasia zen, eta nire laguntzaz pauso batzuk 
emanagatik, aurrerapen teknologikoek 
lasterketa irabazi zioten», kontatu digu 
irri artean.

OHITURAK BERRIKUNTZEZ 
ZIPRIZTINDUZ
A n i t z e n t z a t  I r u r i t a k o  b e s t e n 
berezitasuna herriz herriko bestetatik 
lehendabizikoetakoak izatea bada ere, 
Urrutiarentzat «udaberri-usainaren 
garraiatzaile» izateak indar handia 
hartzen du: «ikasturte akabailako 
trantzearen eta udaren, galtza motzen... 
etorreraren iragarle dira». Ohiturak 
eutsiz eta berrikuntzak finkatuz bortz 
egunetarako «egitarau osatua, aukera 
anitzekoa, gustu gehienei tarte eginez 
eraikia» antolatzen saiatzen dira. Joan 
den urtean, erraterako, «Etxalarko 
herritarrek utzitako erraldoiei esker, 
erraldoiak dantzan ikusteko aukera 
eskaini genuen». Joan den urteko 
berrikuntza ikusleen gustukoa izan 
zelakoan, «aurten Baztango gaiteroek 
Jo ala Jo Kultur Taldearen eskutik bertze 
bi erraldoi egin zituzten eta horiek 
ere plazaratuko ditugu. Orain horiek 
dantzatzen ikasteko ikastaro irekietan 
gabiltza. Hemendik nahi duten guztiei 
parte hartzeko gonbidapena luzatu 
nahi diet».

LANAK AITZINERATZEN
Bestetan murgildu aitzinetik dantzetako 
entsegu eta irakasle lanei dagozkien 
saioen prestaketak «ahalik eta gehien 

aitzinatzen» dabil iruritar gaztea: 
«horrela, besta egunetan kalejiran ibili 
ahal izanen dut». Lanean ari denez, 
«gaua biharamunean jaiki gabe egoteko 
dutenen eskuetan» uzten saiatuko da. 
Erraldoien kontuarekin «arratsaldeko 
zenbait besta ordu giro ezin hobean 
pasako ditut eta herriko plazan mutil-
dantzak dantzatzeko hitzordua ere 
ez dut barkatuko». Iruritako bestetan 
hasitako maiatzeko ekitaldiak ekainera 
bitarte luzatuko direla nabarmendu nahi 
izan du, «Irurita ez da herriko bestak 
bakarrik, bertze hainbat ekitaldi ditugu: 
maiatzaren 26an mendi duatloia izanen 
dugu, ekaina hasieran, berriz, herriko 
dantzarien dantza erakustaldia».  

LANAK AITZINERATZEN
Bestetan murgildu aitzinetik dantzetako 
entsegu eta irakasle lanei dagozkien 
saioen prestaketak «ahalik eta gehien 
aitzinatzen» dabil iruritar gaztea: 
«horrela, besta egunetan kalejiran ibili 
ahal izanen dut». Lanean ari denez, 
«gaua biharamunean jaiki gabe egoteko 
dutenen eskuetan» uzten saiatuko da. 
Erraldoien kontuarekin «arratsaldeko 
zenbait besta ordu giro ezin hobean 
pasako ditut eta herriko plazan mutil-
dantzak dantzatzeko hitzordua ere 
ez dut barkatuko». Iruritako bestetan 
hasitako maiatzeko ekitaldiak ekainera 
bitarte luzatuko direla nabarmendu nahi 
izan du, «Irurita ez da herriko bestak 
bakarrik, bertze hainbat ekitaldi ditugu: 
maiatzaren 26an mendi duatloia izanen 
dugu, ekaina hasieran, berriz, herriko 
dantzarien dantza erakustaldia».  

OHITURAK BERRIKUNTZEZ 
ZIPRIZTINDUZ
A n i t z e n t z a t  I r u r i t a k o  b e s t e n 
berezitasuna herriz herriko bestetatik 
lehendabizikoetakoak izatea bada ere, 
Urrutiarentzat «udaberri-usainaren 
garraiatzaile» izateak indar handia 
hartzen du: «ikasturte akabailako 
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«Doneztebeko ferietan ahalik 
eta txukunen aritzeko buru-
belarri ari naiz lanean»
Zigako Sabatenea baserrian sortu eta 
bizi da Joxean Etxeberria. Baserriaren 
bueltan eta aitaren arrimuan errotu zaio 
aizkorarako zaletasuna: «aita aunitzetan 
aizkoran ikusi izan dut eta haurra 
nintzenetik plazaz plaza erakusketetara 
eraman izan nau». Ederki oroitzen ditu 
haurtzaroko asteburuak: «aizkora saioa 
non aita eta biok han izaten ginen».  Gaur 
egun aizkora «kirola baino gehiago» 
da Etxeberriarentzat: «libre ditudan 
tarteetan aizkora eskuan edo buruan 
izaten dut». Bertzeak bertze, «jendea 
ezagutzeko, emozioak sentitzeko, 
herri aunitz ezagutzeko…» bide eman 
dio. Aizkorak gaur egun berarentzat 
duen zererrana, hein haundi batean, 
ibilbidean bidelagun izan dituenei zor 
die Etxeberriak: «aitari eta etxekoei, Jose 
Luis Agestari, Periko Bertizi eta Leontxu 
Goñiri, eta jarraitzen didaten guztiei 
eskerrak eman nahi dizkiet». 

LEHEN KOLPEETATIK 
TXAPELKETETARA
Lehen kolpeak «hamabi-hamairu 
bat urterekin» eman zituen, «herrian 
bertan eta Sunbillako bestetan izan 
ziren lehendabiziko plazak». Orduan, 
«horretarako adina» prestatzen zen: 
«hori pasata egunerokoan ez nuen 
entrenatzen» gaineratu du. Hasiera 
hartan «makala ebakiz» hasi zen «pagoa 
baino beratzagoa denez, aiseago 
mozteko». Hamabortz urterekin, ordea, 
«aitarekin ikasi eta txapelketetan» parte 
hartzen hasi nintzen. «Iker Vicente, 
Zabala eta Julen Larrearekin batera» 
gaztetxoenetakoa zen Etxeberria. Ordutik 

txapelketa saila jokatu ditu: «hamabortz 
urtetik azpikoetan hasi nintzen, gero 
hemeretzi urtetik beheitikoetan eta orain 
hogeita hiru urte baino guttiagokoen eta 
absolutuen kategorian; urrezko aizkoran 
ere urtero aritu naiz». 

URTEZ URTE HOBERA
Federazioarekin ere bertze hainbatetan 
parte hartu du, urtetik urtera emaitza 
hobeekin ga inera: «Nafarroako 
hirugarren mailan hasi nintzen eta 
lehenbiziko mailara goititzea lortu 
nuen duela bi urte». Momentua «ilusioz 
eta poztasunez» oroitzen du, eta ez 
du aise atzenduko, asteburu hori 
«borobila» izan baitzen Etxeberriarentzat: 
«larunbatean Igantzin Euskal Herriko 
hirugarren mailako txapelketa irabazi 
nuen eta igandean Etxarri-Aranazen 
Nafarroako bigarren mailako finalean 
bigarrena gelditu nintzen, Mieltxo 
Mindegiaren atzetik». Pauso nabariak 
eman zituen zigar aizkolariak: «Euskal 
Herrian bigarren mailara eta Nafarroan 
lehenbizikora goititzea lortu nuen». 
Binakako txapelketa, berriz, aurten jokatu 
du lehendabizikoz, Iker Vicenterekin: 
«joan den urtean Nafarroako txapelketan 
bortzgarren gelditu nintzenez sarbidea 
lortu nuen». Gogor entrenatuz, irabaztea 



trantzearen eta udaren, galtza motzen... 
etorreraren iragarle dira». Ohiturak 
eutsiz eta berrikuntzak finkatuz bortz 
egunetarako «egitarau osatua, aukera 
anitzekoa, gustu gehienei tarte eginez 
eraikia» antolatzen saiatzen dira. Joan 
den urtean, erraterako, «Etxalarko 
herritarrek utzitako erraldoiei esker, 
erraldoiak dantzan ikusteko aukera 
eskaini genuen». Joan den urteko 
berrikuntza ikusleen gustukoa izan 
zelakoan, «aurten Baztango gaiteroek 
Jo ala Jo Kultur Taldearen eskutik bertze 
bi erraldoi egin zituzten eta horiek 
ere plazaratuko ditugu. Orain horiek 
dantzatzen ikasteko ikastaro irekietan 
gabiltza. Hemendik nahi duten guztiei 
parte hartzeko gonbidapena luzatu 
nahi diet».

LANAK AITZINERATZEN
Bestetan murgildu aitzinetik dantzetako 
entsegu eta irakasle lanei dagozkien 
saioen prestaketak «ahalik eta gehien 
aitzinatzen» dabil iruritar gaztea: 
«horrela, besta egunetan kalejiran ibili 
ahal izanen dut». Lanean ari denez, 
«gaua biharamunean jaiki gabe egoteko 
dutenen eskuetan» uzten saiatuko da. 
Erraldoien kontuarekin «arratsaldeko 
zenbait besta ordu giro ezin hobean 
pasako ditut eta herriko plazan mutil-
dantzak dantzatzeko hitzordua ere 
ez dut barkatuko». Iruritako bestetan 
hasitako maiatzeko ekitaldiak ekainera 
bitarte luzatuko direla nabarmendu nahi 
izan du, «Irurita ez da herriko bestak 
bakarrik, bertze hainbat ekitaldi ditugu: 
maiatzaren 26an mendi duatloia izanen 
dugu, ekaina hasieran, berriz, herriko 
dantzarien dantza erakustaldia».  

OHITURAK BERRIKUNTZEZ 
ZIPRIZTINDUZ
A n i t z e n t z a t  I r u r i t a k o  b e s t e n 
berezitasuna herriz herriko bestetatik 
lehendabizikoetakoak izatea bada ere, 
Urrutiarentzat «udaberri-usainaren 
garraiatzaile» izateak indar handia 
hartzen du: «ikasturte akabailako 
trantzearen eta udaren, galtza motzen... 
etorreraren iragarle dira». Ohiturak 
eutsiz eta berrikuntzak finkatuz bortz 
egunetarako «egitarau osatua, aukera 
anitzekoa, gustu gehienei tarte eginez 
eraikia» antolatzen saiatzen dira. Joan 
den urtean, erraterako, «Etxalarko 
herritarrek utzitako erraldoiei esker, 
erraldoiak dantzan ikusteko aukera 
eskaini genuen». Joan den urteko 
berrikuntza ikusleen gustukoa izan 
zelakoan, «aurten Baztango gaiteroek 
Jo ala Jo Kultur Taldearen eskutik bertze 
bi erraldoi egin zituzten eta horiek 
ere plazaratuko ditugu. Orain horiek 
dantzatzen ikasteko ikastaro irekietan 
gabiltza. Hemendik nahi duten guztiei 
parte hartzeko gonbidapena luzatu 
nahi diet».
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lortu zuten: «etxean lan onak egin 
genituen eta horrela arituta aukerak 
bagenituela pentsatu arren, arront 
berezia izan zen: batetik, gazteenak 
ginelako; eta bertzetik, laguna dudalako». 
Garaipena ospatzeko «elkarrekin 
bazkaldu genuen».
  
APUSTU GOGORRA
Txapelketez gainera, apustu bat ere 
jokatu du Etxeberriak, Zalduaren aurka: 
«hamar kanaerdiko moztu eta lasterka 
egin genuen; nik zortzi kilometro 
eta seirehun metro eta hark hamar 
ki lometro». Etxeberriaren ustez, 
«hasieratik aizkoran aitzin hartzean» 
egon zen garaipenerako gakoa: «hamar 
kanaerdikotan bi minutuko aldea atera 
nion». Abantailak abantaila, apustua 
«gogorra» izan zela gaineratu du: 
«lasterka biziegi hasi nintzen, eta bareak 
heldu zidan. Gorriak ikusi nituen buelta 
emateko». «Sei hilabetez» prestaketetan 
ibili zen Jose Luis Agestarekin: «astean 

hirutan entrenatzen nuen, kiroldegira 
joaten nintzen eta pistan edo zirkuituan 
lasterka ere ibili nintzen».   

AZAROAREN 16AN 
DONEZTEBEN
Gaztea izaki, apustu gehiago eginen 
dituela uste badu ere, momentuan 
txapelketetan murgiltzea du lehentasun. 
Buru-belarri ari da lanean, batetik, 
«azaroaren 16an Doneztebeko ferietan 
jokatuko dudan Nafarroako txapelketan 
finalerako»; bertzetik «urri hasieran 
abiatu zuten Euskal Herriko bigarren 
mailako txapelketari hasiera ona 
emateko»; eta azkenik, «lehendabizikoz 
jokatuko dudan Gabonetako Koparako» 
prestatzen. Nafarroako finala «gogorra 
eta zaila» izanen delako aurreikuspena 
badu ere, ez du etsitzeko asmorik 
aizkolari gazteak: «kanporaketan nahiko 
motel nintzen, Lopezi hiru segundoko 
aldea baino ez nion atera. Finalerako 
ahal bezainbertze presatuko naiz, ea 
itxura hobetzerik dudan». Lau kana-
erdiko, 60 ontzako bertze lau eta bi 
oinbiko moztu beharko ditu Iker Vicente, 
Ruben Saralegi, Jon Rekondo eta Oier 
Kañamaresekin batera. 

«Entrenatzen segituz gero, 
oraindik hobetzeko adinean 
gaude»



Irunen ditu erroak, Baztanen sentimendua. 
Bizitzako lehendabiziko hiru urteak 
Gartzainen bizi izan zituen eta ez du 
sekula lotura hori urratzen utzi: «ondoko 
urteetan asteburu eta oporraldietan ere 
ez nuen hutsik egiten». Gaur egun, «ia 
egunero» egiten du Baztaneko buelta. 
Joan-etorrian musika du bidelagun. Ez 
da gaurko laguna. Etxean «betidanik» 
musikazale «sutsuak» izan dira eta 
iturri horretatik edan du Endika 
Beltranek. Zaletasunean gurasoek izan 
duten eraginaz harago, entsegu eta 
kontzertuetarako joan-etorriak egiteko 
zein musika-tresnak erosteko eskaini 
dioten laguntza ere nabarmendu nahi 
izan du: «kanpotik ikusten ez den 
arren, laguntza hori zaletasuna bezain 
garrantzitsua izan da». 

MUSIKAN IBILBIDE 
EMANKORRA
Sei urte zituelarik, «solfeo klaseak»  
hasi zituen, eta urtebeteren buruan, 
biolina ikasten hasi zen. Pixkan-pixkan 
biolako erdi mailako ikasketak egin 

zituen: «ondotik, bonbardinoa eta 
tuba ikasten hasi nintzen». Bortz urtez 
Euskadiko Gazte Orkestran (EGO) ibili 
zen: «hamabortz egunez Eibarren 
elkartu eta profesionalak bezala 
ibiltzen ginen. Euskal Herriko auditorio 
garrantzitsuenetan egiten genituen 
entseguak eta Txina eta Italian ere birak 
egin genituen». Lanarekin bateratu ezin 
zuenez, 2007an utzi zuen. Bertze zenbait 
orkestretan eta pop-rock taldeetan ere 
jo izan du: «diska eta bideoklip batzuk 
grabatzera ailegatu nintzen» adierazi 
digu. 

ORFEOIAN ETA ABESBATZAN
Gaur egun, Donostia Orfeoiko kidea 
da eta 2014az geroztik, Elizondoko 
abesbatzan parte hartzen du Endika 
Beltranek: «urte horretan Nafarroako 
Orkestra Sinfonikoarekin elkarlanean 
egindako entsegu batera joan nintzen 
eta nire lehegusina Iraiak abesbatzako 
kide batzuk aurkeztu zizkidan. Denen 
artean animatu ninduten». Gaur egun «30 
lagun inguruk» osatzen dute «etorkizun 
i txaropentsua» duen abesbatza. 
«Emanaldien arabera» antolatzen dituzte 
entseguak: «abestu beharreko obrak 
lantzen ditugu, beharraren arabera, 
astean behin edo bitan elkartuz. 
Emanaldirik ez badugu kanta gehiago 
ikasteko edo dakizkigunak hobetzeko 
baliatzen ditugu». Geldirik ez egotea 
da kontua.
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«Abesbatza ttikiak hamar 
urte beteko ditu eta hori 
ospatzeko proiekturen bat 
eginen dute, seguru»

Argazkia: Juan Mari ONDIKOL



‘JOLASEAN’, ELIZONDOTIK
GAIARRERA
Azken aldian Gaiarre Antzokian 
e s k a i n t z e k o a  d u t e n  J o l a s e a n 
musikala entseatzen ari dira. Jolasean 
«abesbatzaren 75.urteurrenaren harira 
Josu Elberdin konposatzailearekin 
eginiko topaketei esker» garatu ahal 
izan zuten lana da: «momentu horretan 
sortu zen Jexux Baylonek aspaldian 
buruan zerabilen proiektua garatzeko 
aukera». Guztira «ehun lagun inguruk» 
parte hartzen dute musikalean: «oholtza 
gainean ikusten diren Jone protagonista, 
ama, amatxi, dendaria, zuhaitza, 
abebatza ttikia eta orkestraz gainera, 
talde teknikoa zein ile-apaintzaile lanez, 
makillajeaz, arropez… arduratzen diren 
laguntzaileak ere badaude». 

HITZETIK EGITERA
Zailena hitzetik ekiterako bidea izan zen, 
«paperetik oholtzarako jauzia ematea» 
alegia: «hasieran partitura batzuk baino 
ez genituen, eta hori taularatzeko gidoia, 
pertsonaien arropak, eszenatokia, 
argiak, dantzak, agerraldi eszenikoen 
ordena… dena landu beharra zegoen». 
Guztia antolatzeko lanak banatu egin 
zituzten. «Garrantzitsuena» abesbatza 
ttikiak, Maki eta Kristina Urtasun ahizpen 
gidaritzapean, egindako lana izan zen. 
Lan teknikoa eta antzezpena «Jexux 
Baylonek hartu zuen bere gain eta 
ekipotik hasita, argi, koordinazio eta 
antzezleen estetikarainoko kontuak 
berak bideratu ditu». Alderdi musikala, 
berriz, Endika Beltranen esku gelditu da. 
Bertzeak bertze, «narratzaile, bakarlari, 
koro eta orkestraren arteko kohesioa» 
lortzeko zeregina izan du. Eginkizun 

horretan «oro har, Elizondoko bandak; 
eta bereziki, Rosa Mary Sanchezek 
asko lagundu didate» gaineratu du. 
Taularatzerakoan ere «urduritasuna 
kontrolatzeak» ere badu berea, eta 
Beltranek ongi daki hori: «Elizondon 
egin genuen lehendabiziko agerraldian 
mikrofonoaren bila joatea atzendu 
zitzaidan... teknikoak adi-adi zeuden eta 
beraiek etorri ziren jartzera... eskerrak!».

EMANALDI BEREZIA
Elizondon aurkeztu zuten lehendabizikoz, 
eta arrakasta ikusirik, biharamunean 
bertze emanaldi bat eskaini zuten: 
«guztira 1.000 lagun inguru bildu 
ziren». Hirugarren emanaldia izanen da 
Gaiarrekoa eta zehaztuta dute eguna: 
«2019ko urtarrilaren 4an izanen da». 
Oinarrian lan bera izanagatik, «lekuaren 
ezaugarrietara egokitzeko, aldaketaren 
bat» egin behar izan dute. «Ahalik eta 
emanaldi hoberena» egitea da beraien 
buruei jarri dieten erronka, «aitzinetik bi 
egin ditugu eta beti hobetzeko asmoz 
gabiltza». Horrelako lan bat mugitzea 
«arras zaila» dela badakite ere, «azkena 
ez izatea» espero dute. Areago, «azkena 
ez izateko lanean jarraituko dugu» 
adierazi du. Halere, seguru azkena 
balitz bezala gozatuko dutela. Momentuz 
datorrenaz gozatzea dagokie. «Gero 
gerokoak, baina abesbatza ttikiak aurten 
hamar urte beteko ditu eta hori ospatzeko 
proiekturen bat aterako da…». 
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«Gaiarreko emanaldia 
azkena izan ez dadin, 
lanean buru-belarri 
jarraituko dugu»



Besta Batzordeak ekitaldiak lotuak 
dituelarik, «egitaraua etxez etxe 
bidaltzeko itxuraldazeaz» arduratzen 
da Aritz Urrutia herritarra. Oharkabean, 
luzaroan bere aitak, «marrazkiak, 
kartelak eta eskulanak egiten zaletua 
denak», egin duen lanaren ardura bere 
gain hartu du.
Laguntza gisa hasi zuen lana  «urteroko 
ekarpena da orain». Izan ere, «aitaren 
azken lanetan digitalizazioa  txertatzen 
hasia zen, eta nire laguntzaz pauso batzuk 
emanagatik, aurrerapen teknologikoek 
lasterketa irabazi zioten», kontatu digu 
irri artean.

OHITURAK BERRIKUNTZEZ 
ZIPRIZTINDUZ
A n i t z e n t z a t  I r u r i t a k o  b e s t e n 
berezitasuna herriz herriko bestetatik 
lehendabizikoetakoak izatea bada ere, 
Urrutiarentzat «udaberri-usainaren 
garraiatzaile» izateak indar handia 
hartzen du: «ikasturte akabailako 
trantzearen eta udaren, galtza motzen... 
etorreraren iragarle dira». Ohiturak 
eutsiz eta berrikuntzak finkatuz bortz 
egunetarako «egitarau osatua, aukera 
anitzekoa, gustu gehienei tarte eginez 
eraikia» antolatzen saiatzen dira. Joan 
den urtean, erraterako, «Etxalarko 
herritarrek utzitako erraldoiei esker, 
erraldoiak dantzan ikusteko aukera 
eskaini genuen». Joan den urteko 
berrikuntza ikusleen gustukoa izan 
zelakoan, «aurten Baztango gaiteroek 
Jo ala Jo Kultur Taldearen eskutik bertze 
bi erraldoi egin zituzten eta horiek 
ere plazaratuko ditugu. Orain horiek 
dantzatzen ikasteko ikastaro irekietan 
gabiltza. Hemendik nahi duten guztiei 
parte hartzeko gonbidapena luzatu 
nahi diet».

LANAK AITZINERATZEN
Bestetan murgildu aitzinetik dantzetako 
entsegu eta irakasle lanei dagozkien 
saioen prestaketak «ahalik eta gehien 

aitzinatzen» dabil iruritar gaztea: 
«horrela, besta egunetan kalejiran ibili 
ahal izanen dut». Lanean ari denez, 
«gaua biharamunean jaiki gabe egoteko 
dutenen eskuetan» uzten saiatuko da. 
Erraldoien kontuarekin «arratsaldeko 
zenbait besta ordu giro ezin hobean 
pasako ditut eta herriko plazan mutil-
dantzak dantzatzeko hitzordua ere 
ez dut barkatuko». Iruritako bestetan 
hasitako maiatzeko ekitaldiak ekainera 
bitarte luzatuko direla nabarmendu nahi 
izan du, «Irurita ez da herriko bestak 
bakarrik, bertze hainbat ekitaldi ditugu: 
maiatzaren 26an mendi duatloia izanen 
dugu, ekaina hasieran, berriz, herriko 
dantzarien dantza erakustaldia».  

LANAK AITZINERATZEN
Bestetan murgildu aitzinetik dantzetako 
entsegu eta irakasle lanei dagozkien 
saioen prestaketak «ahalik eta gehien 
aitzinatzen» dabil iruritar gaztea: 
«horrela, besta egunetan kalejiran ibili 
ahal izanen dut». Lanean ari denez, 
«gaua biharamunean jaiki gabe egoteko 
dutenen eskuetan» uzten saiatuko da. 
Erraldoien kontuarekin «arratsaldeko 
zenbait besta ordu giro ezin hobean 
pasako ditut eta herriko plazan mutil-
dantzak dantzatzeko hitzordua ere 
ez dut barkatuko». Iruritako bestetan 
hasitako maiatzeko ekitaldiak ekainera 
bitarte luzatuko direla nabarmendu nahi 
izan du, «Irurita ez da herriko bestak 
bakarrik, bertze hainbat ekitaldi ditugu: 
maiatzaren 26an mendi duatloia izanen 
dugu, ekaina hasieran, berriz, herriko 
dantzarien dantza erakustaldia».  

OHITURAK BERRIKUNTZEZ 
ZIPRIZTINDUZ
A n i t z e n t z a t  I r u r i t a k o  b e s t e n 
berezitasuna herriz herriko bestetatik 
lehendabizikoetakoak izatea bada ere, 
Urrutiarentzat «udaberri-usainaren 
garraiatzaile» izateak indar handia 
hartzen du: «ikasturte akabailako 
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Iparraldeko Arrosa herrian sortua bada 
ere, bizi erdia baino gehiago Baztanen 
egin du Mari Jose Brustek. Iruritako 
kaskoan bizi da eta etxean du lantokia. 
Orduak eta orduak pasatzen ditu 
sukaldean, «marmeladak egin eta egin». 

ZER IKUSI, HURA IKASI
Etxetik datorkio zaletasuna, etxetik 
bertako produktuekiko estimua: «etxean 
amak ere egiten zuen, eta ohitura 
horiek hartu ditut. Iparraldean bertako 
produktuak estimatuak dira, eta hori nire 
egin dut». Gaztetxoa zelarik, hasi zen 
marmeladak egiten: «eskolatik atera eta 
masusta biltzera joaten ginen; ondotik, 
sukaldean  saltsan ibiltzen ginen». Etxetik 
merkaturako urratsa «ustekabean» eman 
zuen Brustek: «duela 22 urte masusta 
plantazio batekin hasi ginen». Ezagutzera 
ematea «arras zaila» zenez, etxean 
kontsumitzeko produktuak egiteari ekin 
zion: «likoreak eta marmelada egiten 
nituen, autokontsumorako». Azoka 
batean bere lana erakutsi eta jendearen 
harrera ikusteak lagundu zion pausoa 
ematen: «jendeak, probatzen zuelarik, 
erosi nahi izaten zuen eta nik ezin izan 
nuen saldu, ez nuen erregistrorik». 
Marmelada eske «etxeraino» joaten 
zitzaizkion, eta hori ikusirik, «lanbide 
bilakatzea» pentsatu nuen. 

OZTOPOAK GAINDITUZ
Hastapenean, hainbat ikastaro egin 
zituen: «kimikaz, erabil daitekeen 
tresneriaz, enpresen kudeaketaz eta 
kontabilidadeaz… ikasi ahal izateko».  
Etxean lantegia jartzeko beharrezkoa 

zuen guztia bere kabuz egin zuen 
Brustek: «prozesua arras zaila izan zen, 
batek gauza bat eta bertzeak bertzea 
zioten». Azkenean, «osasungintzako 
nagusiarengana» jo zuen. Oztopo guztiak 
gaindituta, saltzeko behar zuen «osasun 
erregistroa» lortu zuen. 

FRUTA FRESKOA,  
KALITATEAREN GAKOA
Hasmenta zaila izan zen: «lehenbiziko 
hiru urteak gogorrak izan ziren». Etxean 
masustak izanagatik «hemen arras zaila 
da horrenbertzeko uzta jasotzea, urte 
on baten ondotik bi txar izaten dira». 
Berarentzat «fruta ona eta freskoa» da 
marmelada gozoak egiteko sekretua: 
«bildu, kamaran hoztu eta eltzera». 
Baina, izoztea ere tokatu izan zaio: 
«kantitate handian bildu dugunean 
usteltzen utzi baino nahiago izan dut». 
Kalitate oneko frutak lortzea «ez da 
erraza». Gaur egun, «gehiena» ekoizleei 
erosten die: «nire kontaktuak ditut, eta 
haiek badakite zer nahi dudan. Badakite 
garrantzia zaporeari ematen diodala, 
itxura ez zaidala inporta». Hasiera 
hartan dendetan «melokotoia, marrubia, 
arana, albertxikoa» saltzen zituztenez, 
«ez zegoena eskaintzeari» ekin zion: 
«nahasketak egiten nituen: melokotoia 

«Oztopo guztiak gainditu 
eta gogor lan eginez, 
artisautzatik bizitzea lortu 
dut»



trantzearen eta udaren, galtza motzen... 
etorreraren iragarle dira». Ohiturak 
eutsiz eta berrikuntzak finkatuz bortz 
egunetarako «egitarau osatua, aukera 
anitzekoa, gustu gehienei tarte eginez 
eraikia» antolatzen saiatzen dira. Joan 
den urtean, erraterako, «Etxalarko 
herritarrek utzitako erraldoiei esker, 
erraldoiak dantzan ikusteko aukera 
eskaini genuen». Joan den urteko 
berrikuntza ikusleen gustukoa izan 
zelakoan, «aurten Baztango gaiteroek 
Jo ala Jo Kultur Taldearen eskutik bertze 
bi erraldoi egin zituzten eta horiek 
ere plazaratuko ditugu. Orain horiek 
dantzatzen ikasteko ikastaro irekietan 
gabiltza. Hemendik nahi duten guztiei 
parte hartzeko gonbidapena luzatu 
nahi diet».

LANAK AITZINERATZEN
Bestetan murgildu aitzinetik dantzetako 
entsegu eta irakasle lanei dagozkien 
saioen prestaketak «ahalik eta gehien 
aitzinatzen» dabil iruritar gaztea: 
«horrela, besta egunetan kalejiran ibili 
ahal izanen dut». Lanean ari denez, 
«gaua biharamunean jaiki gabe egoteko 
dutenen eskuetan» uzten saiatuko da. 
Erraldoien kontuarekin «arratsaldeko 
zenbait besta ordu giro ezin hobean 
pasako ditut eta herriko plazan mutil-
dantzak dantzatzeko hitzordua ere 
ez dut barkatuko». Iruritako bestetan 
hasitako maiatzeko ekitaldiak ekainera 
bitarte luzatuko direla nabarmendu nahi 
izan du, «Irurita ez da herriko bestak 
bakarrik, bertze hainbat ekitaldi ditugu: 
maiatzaren 26an mendi duatloia izanen 
dugu, ekaina hasieran, berriz, herriko 
dantzarien dantza erakustaldia».  

OHITURAK BERRIKUNTZEZ 
ZIPRIZTINDUZ
A n i t z e n t z a t  I r u r i t a k o  b e s t e n 
berezitasuna herriz herriko bestetatik 
lehendabizikoetakoak izatea bada ere, 
Urrutiarentzat «udaberri-usainaren 
garraiatzaile» izateak indar handia 
hartzen du: «ikasturte akabailako 
trantzearen eta udaren, galtza motzen... 
etorreraren iragarle dira». Ohiturak 
eutsiz eta berrikuntzak finkatuz bortz 
egunetarako «egitarau osatua, aukera 
anitzekoa, gustu gehienei tarte eginez 
eraikia» antolatzen saiatzen dira. Joan 
den urtean, erraterako, «Etxalarko 
herritarrek utzitako erraldoiei esker, 
erraldoiak dantzan ikusteko aukera 
eskaini genuen». Joan den urteko 
berrikuntza ikusleen gustukoa izan 
zelakoan, «aurten Baztango gaiteroek 
Jo ala Jo Kultur Taldearen eskutik bertze 
bi erraldoi egin zituzten eta horiek 
ere plazaratuko ditugu. Orain horiek 
dantzatzen ikasteko ikastaro irekietan 
gabiltza. Hemendik nahi duten guztiei 
parte hartzeko gonbidapena luzatu 
nahi diet».
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Eta ezagutzera emateko «dastatzera 
emanez hasi behar izan nuen». 

GOGOTIK LAN EGINEZ
Gaur egun, «ez du ez zortzi orduko 
lanaldirik, ez jaiegunik». Lan eta lan 
aritzen da,  16 marmelada zapore 
eskaini ahal izateko: «hiru sukalderako 
direnak, piki l lo piperrarena edo 
tipula eta onddoarena erraterako; 
mistoak, tomatearena edo kalabaza 
eta laranjarena; eta azkenik, bertzeak, 
laranjarena…». Nafarroa eta Gipuzkoan 
hainbat dendetan ez ezik, «azoketan» ere 
saltzen ditu, «asteburu gutti egoten naiz 
geldi»: «Iruñean aunitzetan eta Elizondon 
udan, erraterako, ia astebururo izan 
gara». Ferietan ez dute posturik jarriko: 
«aspaldian saiatu ginen, baina ez du 
merezi, jendea ez doa horretara». 

KONTSUMO OHITURAK ALDATUZ
Gibeleko lana «ez da behar bertze» 
baloratzen: «jendeak etxean eginda 
merkeagoa dela erraten du, eta, noski, 
hala da». Hori erraten dutenek «ez dute 
fruta biltzen behar izan den denbora, ez 
eta asegurua, autonomoak, inbertsioa… 
hortik ordaindu beharra dudan guztia 
ere» kontuan hartzen. Halere, pixkanaka 

kontsumoan aldaketak gertatzen ari 
direla uste du: «alde nabaria dagoela 
erraten dute». Janariarekin «gehiago» 
kostatzen da: «ardoekin, erraterako, 
aiseago onartzen dute kalitatearen 
arabera prezioan dagoen aldea». 

KALITATEA, AURKEZPENA 
ETA ETIKA ZAINDUZ
Egingaitzak diren eskariak ere jasotzen 
ditu: «masusten marmelada eskatu izan 
didate». Masusta kilo bat biltzeko «ordu 
eta erdi inguru behar dira guttienez, 
txinotik pasa eta erdia galtzeko… 
masusta-pepita trabagarria da, eta 
kendu behar izaten da. Zer preziotan 
saldu behar nuke? ezinezkoa ikusten 
dut». Merkeago egiteko modua izan 
badago: «erosi, eros daiteke, baina… 
zein baldintzetan bildua da? Errumaniatik 
arras merke ekar daiteke, baina aunitz 
haurrek lau sosetan bilduak dira… 
norberak jarri behar ditu mugak».  Artisau 
den aldetik, argi du «dena ongi egiten» 
saiatu behar duela: «kalitate aldetik, 
aurkezpen aldetik eta alderdi etikotik». 

«Frutak merkeago erosteko 
aukera badago... baina zein 
baldintzetan bilduak?»
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fernando etxeberrIa

Napoles, Ponpeoa, Pisa, Erroma... ezagutzeko aukera izan 
zuten elkarteko 61 lagunek irail hondarrean egin zuten 
Mediterraneoko itsas-bidaian. Izugarri gustatu zaie eta itzuli 
orduko bertze itsas-bidaia bat antolatzeko eskatu dute.

61 bazkide 
Mediterraneoko 
itsas-bidaian

Benidormen daude elkarteko 
49 kide. Bidaia batetik buel-
tatu aitzinetik, hurrengoa prest  
utzia dute. Urriaren 23tik 26ra 
bitarte, asteartetik ortziralera, 
Teruel, Albarracin eta Cuenca 
ezagutzeko aukera izanen dute.  
134 lagunek eman dute hiru 
eguneko bidaian parte har-
tzeko izena. Bien bitartean, 
ordea, badute bertze hitzordu 
bat. Urriaren 18an elkarteko 
Bazkideen Eguna izanen dute. 
Urtero bezala, giro ederra iza-
nen dute eta, gutti goiti-behei-
ti 527 lagun bilduko dira egun 
osoko bestan.

Teruel, Albarracin 
eta Cuenca 
bisitatuko dituzte

fernando etXeberrIa
8.213, 20 euro elkartearen 
funtzionamendurako eta ber-
tze 31.227,54 euro programak 
garatu ahal izateko; guztira 
39.440, 74 euroko diru-lagun-
tza eman dio Nafarroako Go-
bernuak elkarteari. Guztira 
133 elkartek egin dute eskae-
ra, eta horien artean Arkupeak 
izan da laguntza handiena 
jaso duena. 

24.000 euro gehiago  
Ez da Gobernukoa izan elkar-
teak jaso duen laguntza baka-
rra. Nafarroako Kutxa Funda-
zioak 16.000 euro eman dizkio; 
eta CaixaBankek, berriz, 8.000, 
jubiloteken funtzionamendu-
rako. Laguntza horiez gain, 
bazkideen kuotetatik 23.770 
euro;  eta loteriatik 9.000 ere 
jaso dituzte. Guztira 96.210, 
74 euroko sarrera izan dute. 

Sarrera horri esker, bai ikas-
taro, bai eta bidaien prezioak 
ere merkeagoak izanen dira 
aurten. Bertzeak bertze, elkar-
teko kideek kiroldegietako 
kuotetan %50eko beherapena 
izanen dute eta izena ematen 
duten jarduera bakoitzeko 
matrikularen %50a baino ez 
dute ordaindu beharko. Era 
berean, urteko azken hiruhi-
lekorako antolatu dituzten 22 
ikastaroetan parte hartzeko 
guttiago ordaindu beharko 
dute. %60an lagunduta izanen 
baitira. 

Ekonomia batzordeari esker 
Bazkideen arabera, inoiz bai-
no diru-sarrera gehiago izatea 
ekonomia-batzordeari zor zaio, 
bai bidaiak eta ikastaroak an-
tolatzeko, bai eta diru-lagun-
tzak eskuratzeko ere egindako 
lanagatik. 

gobernuak 39.440 
euroko laguntza 
eman dio elkarteari
aurten izan diren diru-laguntzei esker, ikastaroetako matrikulak 
eta bidaien prezioak merkeagoak izanen dira

Elkarteko mendi batzordearen historia
1999an elkarteak Baztango Donejakue Bidean barna itzuli bat 
antolatu zuen. 20 lagunek egin zuten, hiru etapatan. Ondotik, 
Frantziako bidea egin nahi izan zuten baina proposamena ez 
zutenez onartu, kide batzuk bildu eta Goiz Mendi Taldea sortu 
zuten. Fernando zen elkarteko koordinatzaile eta antolatzailea. 
Bi aldiz Frantziako bidea eta bertze behin Iparraldekoa egiteaz 
gainera, Pirinioetara eta inguruko mendietara ateraldiak egin 
zituzten. Ondotik, taldea elkartean sartu zen. Gerora,zuzendaritza 
taldekoek mendi irteerak antolatzeko taldea sortu zuten. 12 
mendizalerekin hasi ziren eta pixkan-pixkan 50-60 izatera 
ailegatu dira. Egun bi taldek egin dute Santiago Bidea: batzuek 
Iparraldekoa eta bertzeek Frantziakoa; eta orain, zortzi laguneko 
talde batek antolatzen ditu hileroko ateraldiak.

fernando etxeberrIa
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Udan udalak egin dituen in-
bertsioen ondotik, Baztango 
haur eskolako sukaldea abian 
da eta bertan sukaldatzen hasi 
dira.  Joseba Otondo alkatea-
ren erranetan «oraino ez gara 
nahi dugun jangela eredura 
ailegatu, baina ginen tokitik 
nahi dugunerat ibilaldia hasi 
dugu. Ibilaldi horretan lehe-
nengo pausua haur eskolako 
sukaldea muntatzea izan da».  

Udal ordezkarien erranetan, 
tokiko elikadura sistema eta 
ekonomia autozentratua bul-
katzeko pauso garrantzitsua 

da. Haur eskolako sukaldean 
15.000 euroko inbertsioa egin 
du Udalak eta buruilaren aka-
beraz geroztik, haur eskolan 
berean sukaldatzen da. Kris-
tina Goñi zuzendariak adie-
razi duenez, eskolaren proiek-
tuari bulkaldia eman dio honek.  
Sukaldeak, aldi berean, lan-
aldi erdiko sukaldaritza postua 
ekarri du.   

Bertzalde, otorduei buruz 
lehendabiziko pausoak ema-
ten hasiak dira. Sasoiko elika-
gaiak eta freskoak izatea bul-
katzen da. Helburua da menu 
guztiak urte sasoiaren arabe-

ra prestatzea, bertako produk-
tuak erabiliz eta, ahal dela, 
ekologikoak. Aurtengo ikas-
turterako Udalak Oronoz-Mu-
gairiko eskolan sukaldea eta 
jangela egokitu ditu. Kasu 
honetan, kudeaketa eskolako 
guraso elkartearena da.   

Aipagarria da bertzalde, Baz-
tango eskoletako jangeletan 
440 otordu inguru ematen 
direla. Denera 200.000 euro 

baino gehiagoko aurrekontua 
mugitzen da eta 22 lanpostu 
sortzen ditu (sukaldariak eta 
begiraleak). Amaiur eta Erra-
tzukoak dira aitzindarienak, 
otorduetako produktu gehie-
nak bertan erosten dituzte eta 
eskolan sukaldatzen.  

Jangelen artean Udalak ku-
deatzen duen bakarra Haur 
Eskola da, bertzeak gurasoek 
edo ikastetxeek egiten dute. 

haur eskolako 
sukaldean otorduak 
prestatzen hasi dira
15.000 euroko inbertsioa egin du udalak eta proiektuari 
bulkaldia emanen diola uste du kristina goñi zuzendariak

Udal ordezkariak eta Kristina Goñi, Haur Eskolako zuzendaria. Juan MarI ondIkol
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Eskola ttikien besta Lekarozen egin dute 
Baztan, Urdazubi eta Zugarramurdiko eskola ttikiek urteroko 
besta giro ederrean ospatu zuten irailaren 30ean Lekarozen 
eta ehunka ikasle, irakasle eta guraso elkartu ziren egun 
osoan egindako ospakizunetan. Hurrengo urtean Amaiurren 
ospatuko dute besta.

fernando anbusteGI

Amaiurko gaztelura bisita gidatuak
Aranzadiko Juantxo Agirrek emandako azalpen osatuekin 
Amaiurko gaztelura bisita gidatua izan zuten irail 
hondarrean. Elizan hasi zen bisita, proiekzio bat eskaini 
zuten, gero plazan herria eta bere historia ezagutzeko aukera 
izan zen, eta akitzeko, gazteluan borobildu zuten bisita.

fernando anbusteGI

ttIPI-ttaPa
Batzar Nagusiak ohiko bilku-
ra egin zuen urriaren 1ean. 
Gaien artean, Baztango Talde 
Feminista, Jo ala Jo eta Plaza-
ra Dantzarak aurkeztutako 
mozio bat landu zen. Bertan, 
«Elizondoko elizaren eremue-
tan ematen den bazterketa-
rekin kezkatuak» agertu ziren 
eta «Baztandarren Bitzarrean 
eta Elizondoko bestetan mu-
til-dantza baztertzailea ema-
ten da eta horren aitzinean 
esku hartzea» eskatu zuten.

Herrietako bestetako mutil-
dantza ofizialetan emakumeen 
parte-hartzea bermatua ze-
goela eta bazterketa desager-
tua zela, mutil-dantzak dan-
tzatzen diren herrietan pare-
kideak direla eta erasoak de-
sagertu direla zioten idatzian, 
baina Baztandarren Biltzarrean 
eta Elizondoko bestetan «gizon 
talde batek, elizaren babesean 
gotortu eta plazan dantzatzen 
ari diren tenore berean, boikot 
eginez, beren emanaldi baz-
tertzailea gauzatzen» dutela 
gaitzetsi zuten.

Bi eskaera zehatz zituen 
mozioak: batetik, «publikoki 

salatzea Elizondoko elizaren 
eremuan ematen den emaku-
meekiko bazterketa» eta ber-
tzetik «ekintza hori egiten 
duten gizonei egiteari uztea 
zuzenean eskatzea». 

Baztango Ezkerrak, 2015ean 
Baztango Mutil-dantzari Tal-
deak Elizondoko herritik ja-
sotako testu bat aurkeztu zuen.
Talde honi eskatu zitzaion 
beren mutil-dantza orduz al-
datzea eta dantzariei, plazan, 
mutil-dantza parekidean dan-
tzatzera gonbidatzea. Hori 
bete zutela eta orain salaketa 
egitea eskatzea gehiegizkotzat 
jo zuten. Azkenik, mozioa 
onartu zuen Batzar Nagusiak, 
aldeko 13 bozkarekin, kontra-
ko 6 bozkarekin eta 7 absten-
tziorekin.

udalak ez zuen onartu
Mozio bera Udaleko Osoko 
Bilkuran ere aurkeztu zuten, 
eta bertzelakoa izan zen emai-
tza. Mozioa ez zen onartu, izan 
ere, kontrako 5 bozka izan 
ziren (Geroa Bai, Baztango 
Ezkerra eta Baztan Auzola-
nean), aldeko 3 (EHBildu) eta 
4 abstentzio (UPN).

mutil-dantzetan 
emakumea hizpide 
herri erakundeetan 
batzar nagusia baztertzearen kontra agertu da eta udal 
batzarrak, aldiz, salaketa hori errefusatu zuen

BAZTAN
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'Etxezarra' liburuaren aurkezpena
Etxezarra, Baztan 1912-2012 liburua aurkeztu zuten irailaren 
28an, Arizkunenean. Analecta argitaletxeak argitaratu du eta 
dagoeneko salgai dago. Aurkezpen ekitaldian, Jose Luis 
Larrion argazkilaria, Joseba Otondo Baztango alkatea eta 
Pascual Rekalde, Euskaltzaindiako kidea izan ziren. 

Juan MarI ondIkolttIPI-ttaPa
Jo ala Jo Kultur Taldeak he-
meretzigarren urtez antola-
tutako Kirikoketa besta aza-
roaren 3an ospatuko dute 
Arizkunen. Egun osorako 
ekitaldiak prestatu dituzte, eta 
aurtengoa berezia izanen da. 
Izan ere, Eusko Ikaskuntzaren 
sorreraren 100. urteurrena da 
aurten. Baztandar Mutil-dan-
tzariak 1918. urtean Oñatin 
izan ziren beraien dantza era-
kustaldia egiten eta mende 
bat beranduago, Oñatiko Oñatz 
dantza taldea etorriko da Ariz-
kunera dantzatzera. Horietaz 
gain, Kataluinatik, Madriletik 
eta Euskal Herriko txoko guz-
tietatik etorritako artistez be-
teko da Arizkun eta beraz, 
nazioarteko izaera hartuko du 
Kirikoketa bestak.

Larunbat goizean,  10:40an 
ohiko ibilaldia eginen dute 
Gamioxarrera. 11:00etatik ai-
tzinera sagardogintza erakus-
taldia eginen dute XVIII. men-
deko dolaretxean: sagar-jotzea, 
tinkatzea, dastaketa eta kupe-
laratzea. Kirikoketa ere joko 
dute eta horrez gain, txalapar-
taldia, herrian Baztango gai-

tariak eta kankailuak, murala, 
artisau azoka, astoa eta gurdia 
sagardo salmentan eta albo-
kariak ikusteko eta aditzeko 
aukera izanen da. 14:30ean 
bazkari herrikoia eginen dute. 
18:00etan kalejira eta plazako 
aitaldia Oñatiko Oñatz dantza 
taldearekin eta 21:00etan par-
ti aparta iragarri dute Kupe-
lategian, besta akitzeko. Aza-
ro hasmentako zubi horretan 
60 boluntario baino gehiago 
ariko dira lanean. 

Kirikoketa, Arizkunen jaso-
tako hitza da. «Kirikoketa, 
onomatopeia erritmiko bat 
da, euskal perkusioaren al-
daera zaharrenetako bat era-
kusten digu eta desagertua 
den ofizio bat», diote antola-
tzaileek.

XIX. Kirikoketa besta 
azaroaren 3an prest 
dute arizkunen
eusko ikaskuntzaren mendeurrenean, mutil-dantzarien 
orduko bisita bueltatuz, oñatiko dantza taldea etorriko da

Sagarra jotzen iazko ospakizunean.

Giro ederrean joan dira Anizko bestak
Giro bikaina izan dute aurten ere Anizko bestetan. Frontenis 
txapelketan Asier eta Izaskun izan ziren txapeldun. Paella 
lehiaketan 12 lagun lehiatu ziren. Antzerkia, ginkana eta 
jostetan aritu ziren parte-hartzaileak osagaiak bilatzen. Lukas  
eta Aitorren paellak irabazi zuen, postrerik hoberena berriz, 
Naiarak egindakoa izan zen. Tripa bete ondotik, Tio Teronek 
eskainitako ikuskizun ederraz gozatzeko aukera izan zuten. 
Argazki lehiaketa Kristinak irabazi zuen. Aurten bete dira 50 
urte bestak abuztuaren 15ean ospatzetik urriaren lehenbiziko 
astebururat pasatu zirela. 50.urteurrena ospatzeko argazki 
emanaldia ikusteko eta bertso hunkigarriak aditzeko aukera 
izan zuten. Fermintxok eraman zuen bingoko saria. Muslari 
hoberenak berriz, Asier eta Maitane izan ziren.

arGazkIak eta testua: MaItane MarItorena
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BAZTAN

ttIPI-ttaPa
Baztango Udalak hainbat era-
gile kultural eta sozioekono-
mikorekin batera, Arras Baztan 
marka sortu du. Honen hari-
ra, urriaren 4an egin zuten 
aurkezpena. Arras Baztan 
marka elkarlanean egindako 
proiektua izan da, hori dela 
eta aurkezpenean markaren 
garapen prozesuan parte har-
tu duten eragileen ordezkari-
tza izan da. Ondotik, eguerdian, 
Baztango Mugarri berriaren 
aurkezpena egin zuten.

Arras Baztan marka Udalak 
sustatutako lurralde proiektua 
da. Bertako eragile ekonomi-
ko, kultural eta sozialekin 
batera sortutako nortasun 
marka. Marka hori baztanda-
rren nortasuna barne bildu 
eta herritarrak elkarrengana 
biltzeko tresna izateko jaio da, 
ahaztu gabe lurralde-identi-
tateak eta lurralde-marken 

eraikuntza kolektiboak onurak 
dakartzala. 

Udalak sustatuta eta Europar 
Batasunaren FEADER/LGENF 
funtsen eta Nafarroako Go-
bernuaren finantzazioari esker 
prozesu sakon eta parte-har-
tzailea gauzatu da bailaran. 

Bide honetan emandako 
lehen pausua Baztango On-
dare Immaterialaren bilketa-
ren hustuketa eta azterketa 
izan da, iruditeria kolektiboa-
ri men egiten dioten ezauga-
rri nagusiak identifikatu ahal 
izateko. Horretaz gain, eragi-
le zein herritarren ekarpenak 
ezinbertzekoak izan dira. Gau-

zatutako prozesu parte-har-
tzailean sei lan saio gauzatu 
dira, focus group edo eztabai-
da taldeen teknikaren bitartez, 
baita elkarrizketa pertsonalak 
ere. Orotara Baztango herri, 
adin eta profil sozioekonomi-
ko guztietako 60 lagunek egin 
dute euren ekarpena. 

Proiektu honek 2014-2020 
Landa Garapenaren progra-
matik 23.631,30 euroko diru-
laguntza jaso du.

Arras Baztan Fundazioa
Arras Baztan Fundazioa, mar-
karen kudeaketaz arduratuko 
den erakunde publiko-priba-
tua da. Kudeaketaz arduratu-
ko den Patronatuan hautetsi, 
teknikari zein eragile sozioe-
konomikoak ariko dira elkar-
lanean. Honela osatua egonen 
da: Baztango alkatea eta tu-
rismo eta merkataritza eta 
nekazaritza eta abelzaintza 
zinegotziak, Elizondoko Lan-
bide Eskolako zuzendaria, 
Cederna Garralurreko eskual-
deko garapen agentea, Baz-
tango Zaporeak elkarteko 
ordezkaria, Bertan elkarteko 
ordezkaria, Baztango Artisauak 
elkarteko ordezkaria, Apopilo 
Baztango Alojamenduen El-
karteko ordezkaria eta Prest! 
Baztango Zerbitzu Turistikoen 
Elkarteko ordezkaria.

Arras Baztan Marka aurkeztu ondotik, Oronoz-Mugairin ezarritako Mugarria ere erakutsi zuten. Juan MarI ondIkol

23.631 euroKo 
dIru-LaguntZa 
jaso du 
ProIeKtuaK

bereizgarria izateko 
arras baztan marka 
aurkeztu dute
baztango udalak sustatutako lurralde proiektua da, bailarako 
hainbat eragile kultural eta sozioekonomikoekin bat landutakoa

mIKeL aLtZuart 
baztango zaPoreak

nire ustez

«Baztango lurra 
ez da izanen, 
lantzen ez bada» 
Baztango nekazaritza 
ekoizleak biltzen gara gure 
elkartean eta 2016an sortua 
da. Nekazaritzak duen 
garrantzia mantendu eta 
berreskuratu nahi dugu eta 
aldi berean, Udalak eta 
bertze eragileek hartzen 
dituzten dinamiketan 
presente egon. Gure lana ez 
da isolatua, gure ekoizpenak 
ez dira bakarrik merkatuan 
agertzen diren horiek. 
Zerbaitek identifikatzen 
badu Baztan, hori gure lurra 
da eta lur hori ez da izanen, 
lantzen ez bada. Marka 
honek lagundu behar gaitu 
XXI. mendean ditugun 
erronkei erantzuten.

maXuX goñI  
aPoPilo elkartea

nire ustez

«Bat egin dugu 
markaren 
funtsarekin» 
Baztanen bizitzea eta lan 
egitea aukeratu dugu eta 
horregatik itxaropena eman 
zigun Baztan markaren 
egitasmoak. Gure sektoreko 
elkartea sortu beharra 
genuela konturatu ginen, 
eta horrek bulkatu gintuen 
Apopilo Baztango 
alojamenduen elkartea 
sortzera. Hasieratik 
markaren funtsarekin bat 
egin genuen. Lurraldearekin 
konpromisoa duen 
produktua eskaini nahi 
dugu, hau da, 
iraunkortasunarekin, 
bertako ondarearekin eta 
nortasunarekin bateragarria 
dena.



2018-10-18 | 720zk. | ttipi-ttapa 41



42 ttipi-ttapa | 720 zk. | 2018-10-18

ZuGARRAMuRDI

josebIñe eta Koro
Belaiak hondatzen ari den har 
espezie bat lotu da uda hone-
tan herrira. Nonahi ikus dai-
tezke; belaietan ez ezik, karri-
ketan eta etxeko ateetan ere 
badaude. Iparralde aldetik 
ailegatu direla ematen du, 
Landetan aspalditik ezaguna 
baitute. Ez da herrian agertu 
den lehenbiziko aldia, duela 
urte pare bat ere izan zen eta 
indartsu aritu zen.

Ezin geldiarazi
Erremedio anitzekin saiatu 
dire kontra egiten (bertzeak 
bertze, kisu biziarekin), baina 

ezin izan dituzte geldiarazi. 
Diotenez, eguraldi lehorra 
dute maite, eta izan dugun 
uda idor honetan gustura hazi 
dira. Hotzarekin eta euriakin 
desagertuko diren esperantza 
dute nekazariek. Ea hala ger-
tatzen den eta ez duten kalte 
handiagorik eragiten.

pinu-beldarren  
tankerakoak
Agerikoa da kaltea. Izan ere, 
belaiak hori-hori uzten ari 
dira, eta ikustekoak dira bi-
deetan doazilarik, edo pare-
taren batetik goiti hartzen 
dutenean. Pinuetan lerroan 
ibili ohi diren har prozesiona-
rien edo pinu-beldarren (Thau-
metopoea pityocampa) itxura 
izan baduten arren, ez dira 
horiek bezain lodiak; eta gai-
nera, har horiek ez dira pro-
zesionaria bezala lerroan 
ibiltzen.

Ezkerrean, harrak lurrean; eta eskuinean, harrak etxeko atean.

belaiak hondatzen 
ari den har espezie 
bat geldiarazi ezinik
Hotzarekin eta euriarekin desagertuko direlako esperantza dute 
nekazariek

josebIñe eta Koro
Paretak egiteko blokeak eta 
hiruzpalau metroko luzera 
duten tabloiak eskaintzen ditu 
herriko Akelarre Elkarteak.

Zikiro egunean jarlekuak 
egiteko erabili duten materia-
la izan da, baina orain aurten-
dik aitzinera aulkiak erabiliko 
dituzte. Soberan izanen di-
tuztela ikusirik, behar dituz-
tenei ematea erabaki dute. 

Harremanetarako
Eramatearen truke, urririk 
ematen dituzte. Interesa du-
tenek, harremanetan jartzeko, 

948 599060 telefonora deitu 
behar dute, astearte edo or-
tzegun goizetan.

Tabloiak eta blokeak eskaintzen ditu 
Akelarre elkarteak

'Hego haizeak Ipar doinuak' lezean
Kantu eta dantzek girotu zuten lezea urriaren 6an. Bertzeak 
bertze, Doneztebeko Mendi Abesbatzak eta Mendi Abesbatza 
Ttikiak eta Erreka Dantza Taldeko hamaika dantzarik eskaini 
zuten saioa. Jende dezente bertaratu zen eta emanaldia 
gustagarria izan zen.

utzItako arGazkIak

Zikirorako erabiltzen zituzten.
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SARA

Erretretatuak Azpeitia aldean
Herriko Etxeak antolatuta, urriaren 3an Azpeitian (Gipuzkoa) 
ibili ziren erretretatuak. Baporezko trenean ibili eta herriko 
hainbat txoko bisitatu ondotik, Añota sagardotegian 
bazkaldu zuten. Eguna finitzeko Besta Komiteak gonbidatuta, 
Herriko Etxeko Edantegian hartu zuten azken tragoa.

Ganex

ttIPI-ttaPa
Herritarren ordezkaritza ede-
rra izanen du aurten lehenbi-
ziko aldiz eginen den talde-
kako Xilabak. 11 taldetan 
banatuta, Lapurdi, Zuberoa 
eta Nafarroa Behereko 44 ber-
tsolarik parte hartuko dute eta 
horietatik hiru saratarrak iza-
nen dira: Julene Etxeberri, 
Karlos Aizpurua eta Ellande 
Alfaro. Bakoitza talde batean 
ariko da: Etxeberri Kontraban-
da taldean, Aizpurua Ezkor-
brutak taldean eta Alfaro, 
berriz, Mattinsalto izeneko 
taldean.

Hirugarren saioa etxean
Joan den urriaren 12an hasi 
zen txapelketa eta ortzirale 
honetan, urriak 19, lehenbi-
ziko faseko hirugarren saioa 
Saran jokatuko da. Trinketean 
20:00etan hasiko da, eta bi 
talde ariko dira: Aizpuruaren 
Ezkorbrutak eta Kosta ala kos-
ta. Allanderen Mattinsalto 
taldea ariko da epaile lanetan.

Etxeberriren taldeak urriaren 
26an eginen du Xilaban es-
treinaldia, Pausuko Xaia os-
tatuan eginen den saioan. 
Mattinsaltorekin batera ariko 
da.

hiru herritarrek 
parte hartuko dute 
taldekako Xilaban
Julene etxeberri, karlos aizpurua eta ellande alfarok eman 
dute txapelketan izena

ttIPI-ttaPa
Igandean, urriak 21, 12:00etan, 
eginen den usazale-kofradia-
ren desfilearekin hasiko da 
Usoaren Astea.  Hilaren 22an, 
esku huska pilota partida iza-
nen da frontoian, 18:00etan, 
eta biharamunean, herri-kirol 
saioa plazan, 18:30ean. Urria-

ren 24tik 26ra, 11:00etan, usa-
tegietara bisita gidatua eginen 
dute eta urriaren 25ean, 
10:00etan elizara joanen dira. 
Egun berean, 19:00etan, Er-
launtza abesbatzak kantaldia 
eskainiko du elizan. Urriaren 
26an, ekoizleen merkatua egi-
nen da plazan, 16:30etik goiti. 

Ekitaldi franko urriaren 21etik 26ra 
eginen den Usoaren Astean

Larrungo Koloreak elkartekoen lanak

Bertze aldi batez, Larrungo Koloreak elkartekoen margolanak 
ikusteko aukera izan zen buruil hondarrean. Horrez gain, 
ikastaroak ere eskaintzen dituzte, helduentzat hilabetean 
behin eta haurrendako asteazken arratsaldetan. Interesatuek 
Claude Mary edo Txelori erran behar diote.

Ganex

Giro ederra errebestetan
Goizean, Bastien Sarie eta Peio Mendiondok,  Leon 
Urbistondo eta Daniel Calveten kontra jokatu zuten pilota 
partidarekin hasi ziren errebestetako ekitaldiak. Eguerdian 170 
lagun elkartu ziren herri-bazkarian eta animaziorik ere ez zen 
falta izan, Elutxa txaranga arduratu zen airosteaz.

Ganex
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SENpERE

PIerre bastres
Beti bezala Senpereko auzoe-
tarik, Ibarrun izan da besta 
azkenik ospatu duena. Eta 
berriz ere ehunka bildu dira 
senpertar eta auzo herritarrak 
ortziraleko zerri ttikiaren das-
taketarat. Komiteko kideez 
gainerat,60 nahiantek lan egin 
dute, zerriak erretzeko, Inha-
rria gela prestatzeko eta 
mahaietan zerbitzu lana egi-
teko. Usaiako begitarteen 
artean, gazte frango ere ageri 
ziren, segida hartzeko prest. 
Enzo Bothaire Audetenekoa 
eta Elix Etxenike dira lehen-
dakariak, eta hona zer dion 
Enzok: «Ortziraleko sartze 
guziak bi aste lehenago joan 
ziren. Zerbitzari berri ainitz 
izanagatik ere ez da petorik 
izan, arras ongi joan da. Mu-
sika taldea ona zen jendea 
kanta eta dantzarazteko, eta 
aroari esker kanpoan ematen 
dugun tabernan bestazaleak 
atseginez egon dira goizalde-
raino, eta berant sartu nahi 
zutenak urririk eramaten ge-
nituen etxerat».Usaiari jarrai-
kiz, pala-antxa lehiaketaren 
finalak eta dantza erakustaldia 
antolatu zituzten larunbatean. 
Pilotan, Fagoaga-Dupérouk, 
joan den urteko finalean gal-
du zutenak, irabazi zuten lehen 
mailan; bigarrenean Narzabal-
Fagoagak eraman zuten txa-
pela, hirugarrenean Behazte-
gi-Filipoteaux nagusitu zire-
larik. Ikastolak mus txapelke-
ta antolatu zuen lehen aldikotz 
besten baitan, eta 49 ekipek 
izena eman zuten, «sorpresa 
ederra izan da hau, astirik ez 
genuen mus txapelketa anto-
latzeko eta Ikastolak honetaz 
arduratzea proposatu dauku. 

Heldu den urtean berriz eginen 
dugu dudarik gabe» gehitu du 
Borthairek.

Partiden lekora, Zarena Za-
relako taldeak bere azkeneko 
sorkuntza eman zuen, Giz’Ar-
te,  zeinetan gizonak baizik ez 
baitira aritzen. Hor ere beha-
tzaile eta zale frango bildu 
ziren. Gaualdian, kontzertu 
eta dantzaldiak nahiko ongi 
iragan ziren, maleruski aharra 
batzuk gertatu ziren arren. 

Igandean, lehen aldikoz, 
lasterketa bat antolatu zuten 
bularreko minbizia duten 
emazteak laguntzeko.  Borthai-
ren erranetan, ulertzen da 
komiteak bere laguntza nahi 
zuela eman: « Alde batetik urria 
da bularreko minbiziaz min-
tzatzeko eta ezagutarazteko 
hilabetea, eta bertze aldetik, 
eritasun honek hainbat fami-
lia hunkitzen ditu. Hortako 
Life in Rose elkartea deitu dugu. 
Eritasuna hobeki ezagutaraz-
ten dute, eta eriak ere laguntzen 
dituzte. Elkarrekin antolatu 
dugu lasterketa. 190 pertsunek 
izena eman dute, eta mila euro 
bildu dugu».

Arratsaldean Zu ta & Ni, Niko 
Etxart eta Maialen Errotabehe-
ren bikoteak eman zuen kan-
taldia, «entzule frango etorri 
da, honetaz ere kontent gara» 
erran du komiteko buruak. 
Azkenean, asteleheneko goi-
zeko pilota partidan «joan den 
urtean baino jende gehiago 
bazen aurten. Ondotik egun 
pasa bazen, mozorro eguna. 
Besta ederki burutu dugu. 
Zerbait bereizi behar banu, 
eri diren emazteen aldeko 
ibilaldia litzateke ene iduriko, 
alabaina. Oraindik goiti, urte 
guziz eginen dugu».

Ibarrungo bestak 
ederki iragan dira 
aurtengoan ere
buruilaren 28tik urriaren 1era, usaiako aktibitateez gainerat, 
minbizia duten emazteen laguntzeko lasterketa bat egin dute

Pilota txapelketako lehen, bigarren eta hirugarren mailako finalistak. p.bastres

Bularreko minbizia duten emazteak laguntzeko lasterketa prestatzen. p.bastres

Zarena Zarelako taldeak 'Giz'Arte' sorkuntza eman du. p.bastres

Mahai inguruan ere giro ederra izan dute Ibarrungo bestetan. p.bastres
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Santu Guztien Eguna
¡ Azaroak 1 

Hildakoen oroimena bizien izaten dugun eguna 
da. Hildakoek utzitako hutsunearen eta haiekiko 
maitasunaren adierazle, hilobiak garbitu eta hilerriak 
lorez hornitu ohi ditugu. Gaur egun, badira gorpua 
lurperatu ordez erre eta errautsak mendian, 
itsasertzean edo erranahi bereziko bertze toki 
batzuetan botatzen dituztenak. Txoko horiek 
apaintzeko eguna ere bada Santu Guztien Eguna. 

Alde bateko edo bertzeko itzulia egin ondotik, 
aunitzek mahai-inguruan bildu eta familiarteko 
otorduak egiteko baliatzen dute eguna. Sorterrira 
bueltatxoa egin, senitartekoak bisitatu eta garaiko 
oroitzapenei tarte egiteko aukera ezin hobea izan 
daiteke. 
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Lorez eta kolorez... hildakoen oroimenez
Lagun edo familien mezuak daramatzaten lore-koro edo 
lore-sorta naturalez apaindu ohi dira hilerriak. Loreak 
oroimenaren eta maitasunaren adierazle direnez, bereziak 
eta iraunkorrak hautatzea komeni da. Garai batean zuriak 
ziren nagusi, gaur egun, ordea, gero eta gehiago dira lore 
koloretsuak hautatzen dituztenak. 

aurpegi bakarreko sortak
Zuriak edo koloretakoak, urreliliak izanen dira ikusienak, 
aunitzentzat alaitasun, perfekzio eta betikotasunaren 
adierazle izateaz gain, udazkenean loratzen diren lore 
iraunkorrak direlako. Krabelinak, usain gozoa izateaz gain, 
forma eta kolore aldetik anitzak bezain gogorrak direnez, 
aukera ona izan daitezke. Lirio eta kamelio hostoekin nahasiz, 
sorta ederrak egin daitezke. 

Badira, ordea, ohikotasunarekin hautsi eta hildakoak gustuko 
zituen lore edo koloreei begira hautatzen dutenak ere. 
Datu horiek jakin ezean, lore eta koloreen esanahiak aintzat 
hartuz eta haren izaerari keinu eginez aukeratzen duenik ere 
badago. Aukera zeinahi delarik ere, hilarriaren edo errautsez 
betetako urnen ondoan jartzeko, aurpegi bakarrekoak dira 
aukerarik onenak. 

iraunkortasuna
Gehiago irauteko, hiru aholku ematen dituzte lorezainek: 
aitzinetik enkargatu, baina egunean bertan jaso; itzalean 
dauden loreak hautatu; eta urez betetako loreontzian paratu. 
Urean kontserbagarriak botatzea lagungarri gerta daitekeela 
ere aipatzen dute. 

Dena dela, lore bakoitzaren beharrak aztertuz eta horiek 
asebetzeak, txoko fresko bezain argitsuetan kokatzeak, ura 
maiz aldatzeak eta aiseago hartzeko xurgatzeko zurtoina 
pixka bat mozteak ere badu eragina. Zaintza da, hein handi 
batean, loreen bizitzaren sustengu.
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zapore garratza gozotzeko...

Bazkaria aho zabalik bukatzea nahi al duzu? Ohiko 
mokadutxoek ez dute hutsik eginen. Kremaz edo nataz, 
txokolatez edo kafez betetako aire-kausera borobilak 
(buñueloak); eta santu-hezurrak dira Santu Guztien Egunean, 
zalantzarik gabe, gozotegietan gehien saltzen direnak. 
Arrautza gorringoz betetako santu-hezurrak dira ohikoenak, 
baina gozozaleendako marmeladazkoak edo txokolatezkoak 
ere badaude.

 

mimoz zizelkatutako harria...
Lora-dendak eta gozotegiak ez ezik, eskualdeko hargintza-
enpresak ere buru-belarri ari dira lanean. Urtean zehar, 
nagusiki, etxeen aurrealdeak eta zolak moldatzen edota 
lurreko-suen muntatzen aritzen badira ere, udazkenean 
Santu Guztien Egunari begira, hllerrietako oroitarriak edo 
eskulturak egiteko eta moldatze- zein mantentze-lanetarako 
eskariak dezente areagotzen zaizkie. 

Baztango harri gorria, Debako harri beltza, Cuco harria, 
Pitillas harria... gisa guztietako harria lantzen dute euren 
lanetan. Harri horiek ez ezik, hormigoi inprimatua ere 
erabiltzen dute. Azken aldian aunitzek horren aldeko apustua 
egiten dute: harri naturala baino merkeagoa izateaz gainera, 
sute eta aldaketa klimatikoen aitzinean arras iraunkorra 
delako eta ez duelako mantentze-lan berezirik behar. Egia 
da ez dela harri naturala bezain ederra, baina, gaur egun 
erabiltzen diren moldeei esker, estetika eta diseinu aldetik 
aukera aunitz eskaintzen ditu: testura zein kolore aldetik.  

Bai harri naturalean bai eta hormigoi inprimatuan ere, bereziki 
gurutzeak eta hilarriak dira egun horretarako gehien egiten 
dituzten lanak, eta aukera zeinahi delarik ere, bezeroen 
eskaerak behar bezala betetzeko, mimoz zizelkatzen dute, 
kolpe bakoitza neurtuz. Agerikoa da egiten dutena maite 

dutela.
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GIZARTEA

ttIPI-ttaPa
Urriaren 27an, 17:00etan egin-
go den mobilizazioaren non-
dik norakoen berri eman du 
Kontseiluak. «Kontseiluak 
Parlamentuan hizkuntza-es-
kubideak bermatzeko lege 
proposamena aurkeztu zuen 
Parlamentuan. Urriaren 27an 
herritarrak erdigunera etor-
tzeko deia egin nahi dugu», 
dio Kontseiluko Paul Bilbaok.

Mobilizazioaren ezaugarrien 
inguruan, «urriaren 27koa, 
bilatzen dugun egoeraren iru-
dia, mobilizazio performatiboa 
izanen da. Hiru zutabetan 
ekingo zaio bideari 17:00etan: 
Gazteluko plazatik, Medialu-
na parketik eta Iturrama eta 
Abejeras karriken arteko bi-
degurutzetik. Zutabe bakoitzak 
aldarrikapen bat izanen du 
ardatz: justizia, berdintasuna 
eta kohesioa. Eta hiruok erra-
nen dute Behingoz». 

Ekitaldia eginen da ondoren, 
autobus geltokiko belardian. 
Herritarrek izanen dute lekua, 
garrantzitsua baita haien bi-
zipenei leku ematea.

Kontseiluko eledunak gogo-
rarazi du «behingoz» aldarri-
katzearen erranahia. Izan ere, 
«30 urte daramatzagu aldarri-
kapenak egiten, proiektuak 
sortzen eta eraikitzen genituen 
bitartean. Orain, aukera errea-
la sortu da nafar guztiok ber-
dintasunean hartuko dituen 
Euskararen Lege berria idaz-
teko. Ez dago zonifikazioa ez 
gainditzeko inolako arrazoirik. 
Horregatik diogu orain dela 

unea, egoera irauli eta euska-
rari Nafarroa osoan ofizialta-
suna aitortzeko». 

Hiru zutabeetan abiatu, bai-
na bakar batean amaituko du 
ibilbidea 27ko mobilizazioak. 
Hiru zutabeak bakearen pla-
zara inguratzen direnean, zain 
izanen dituzte Kontseiluko 
bazkideak, Euskara ofiziala 
Nafarroa osoan, behingoz al-
darrikapenak batuta. Guztiok 
batera eginen dituzte azken 
metroak, autobus geltoki on-
doko belardian eginen den 
ekitaldiko oholtzaraino.

Euskal Herri osoko euskal-
tzale guztiei dei egin die Kon-
tseiluak mobilizazioan parte 
hartzera. «Une honetan, Na-
farroako egoerak behar du 
bultzada, baina guztioi dago-
kigun zerbait da. Herri bezala 
erantzun behar diogu injus-
tizia egoera honi. Une garran-
tzitsua bizitzen ari gara. Orain 
gauzatu daiteke benetan hain-
bertze aipatzen den aldaketa 
eta hori bultzatu egin behar 
dugu. Ardura politikoa dutenei, 
gogorarazi behar diegu eran-
tzukizunez jokatu behar du-
tela. Guk, dagokigun erantzu-
kizuna aintzat hartuta jokatzen 
ari gara eta haiei ere momen-
tuak eskatzen duen tamainan 
erantzutea dagokie», aipatu 
dute Kontseilutik. 

Behingoz Nafarroa osoan euskara ofiziala izan dadila eskatuko du urriaren 27ko mobilizazioak. utzItako arGazkIa

justIZIa, 
berdIntasuna 
eta KohesIoa 
dIra ardatZaK

nafarroa osoan 
euskara ofiziala 
izateko aldarria
urriaren 27an iruñean eginen den mobilizaziora deitu du 
kontseiluak, hizkuntza-eskubideak «behingoz» berma daitezen

Baserrien 
kokalekua zehaztu 
eta seinalizatzeko 
dirulaguntzak

ttIPI-ttaPa
Nafarroako Gobernuko He-
rrizaingoko Zuzendari Nagu-
siak Nafarroako Udalei 30.000 
euroko diru-laguntza ematea 
eta ordaintzea onartu du, 
2018an, sakabanatuta dituzten 
baserrien kokalekua zehaztu 
eta seinaleztatzeko. Horrela 
jasotzen zuen urriaren 4ko 
Nafarroako Aldizkari Ofizialak. 
Guztira Nafarroako 12 bat 
herri izanen dira diru-lagun-
tzaren hartzaileak, denak es-
kualdekoak, Metro-Baserria 
diseinatzeko, Metro-Baserri 
eta identifikazio-planak egi-
teko.

Bera, Goizueta, Arantza, Le-
saka, Zubieta, Etxalar, Leitza, 
Sunbilla, Igantzi, Arano, Ituren 
eta Areso dira deialdira aur-
keztutako herriak. Horiek 
guztiek baserri sakabanatuak 
dituzte Nafarroako Gobernu-
ko Posta Helbideen Kudea-
tzailean. Nafarroako posta-
helbide bat identifikadore 
uniboko batekin lokalizatzen 
laguntzen duen Helpbidea 
web-aplikazioaren hedape-
nean aurrera eginen da, eta, 
horrela, landa-eraikin bakoi-
tza lokalizatuta egongo da eta 
premiazko kasuetan larrial-
dietako zerbitzuak errazago 
iritsiko dira. 

Identifikazio-plaken aplika-
zioak Nafarroako posta-hel-
bide bat lokalizatzeko hainbat 
irizpide konbinatzen ditu, 
erraterako: udalerria, erakun-
de bereizia, bidea, ataria, 
etxearen izena eta ID helpbi-
dea. Modu horretara, lokali-
zazio-akatsengatik gerta dai-
tezkeen arazoak ekidinen dira.

Sakabanatutako baserriak 
lokalizatzea arras garrantzitsua 
dela aipatu dute Gobernuko 
ordezkariek, «larrialdietako 
zerbitzuak eta gainontzeko 
zerbitzu publikoak haietara 
iristeko».
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ttIPI-ttaPa doneztebe
Urriaren 6an jokatu zuen pro-
fesionaletako bere azken par-
tida Koteto Ezkurra Donezte-
beko erremontelari handiak. 
Joxe Etxeberria III.a herrita-
rrarekin bikote eginez galdu 
egin zuen, Patxi Zeberio la-
gunminaren eta Ionen kontra 
(35-40). Baina emaitza izan 
zen guttienekoa. Galarreta 
pilotalekuan bildu ziren 1.200 
ikusleek txalo zaparrada ba-
tekin omendu zuten eta kan-
txa gainean ere izan ziren 
oroigarriak, dantzak, malkoak 
eta irribarreak. Donezteben 
segida izan zuen ospakizunak, 
ia 500 lagun bildu baitziren 
herri-afarian. Erremontearen 
erregea joan da, baina mitoa 
sortu da.

Koteto Ezkurrak kantari erran 
zion adio kantxei: Jose Fer-
nando Jimenezen Sigo siendo 
el rey abestu zuen eta egia 
errateko, errege aunitzek ames-
tuko luketeen agurra izan zuen. 
Patxi Zeberiok, belauniko ja-
rri eta besarkada bat emanez 
agurtu zuen. Partidaren aitzi-
netik, erremonte arku luze 
baten azpitik pasatu zen Ko-
teto Ezkurra, berekin arituta-
ko lehengo eta oraingo erre-
montelariek egindakoa. Zu-

bietako joaldunen joare soi-
nuak ere aditu ziren Galarre-
tan eta beraiek eman zioten 
azken partida jokatzeko erre-
montea; Oinkari dantza taldeak 
dantza ikusgarria eskaini zion; 
Tomas Rekondo, Lesakako 
lagun handiak, bota zuen sa-
kea erabakitzeko txapa… Az-
ken partidaren aitzinekoa ere 
hunkigarria izan zen. Partida, 
berez, azkar joan zen eta, de-
butean bezala, galdu egin zuen 
Kotetok. Baina gero etorri zen 
omenaldiaren bigarren zatia, 
hunkigarriena. Hainbat opa-
ri, oroigarri eta esker oneko 
solas izan ziren. Bereziena, 
behar bada, Maialen Ezkurra 
alabak eta Elena Zabala ilobak 
dantzatutako Aurreskua.

Arratsean, Hernanitik Do-
neztebera joan zen ospakizu-
na eta omenaldia. Ia 500 lagun 
bildu ziren herri-afarian eta 
han ere su-artifizialak eta ber-
tze hainbat une berezi eta 
polit bizi izan zituen Koteto 
Ezkurrak, erremontea, 16 ur-
terekin debuta egin zuenetik 
bere karreran lortu dituen 
buruz buruko hamaika txape-
lak, binakako bertze hiru eta 
jokatutako milaka partiden 
oroitzapenen ondoan gorde 
aitzinetik. Koteto, bere izena daraman frontoian bildu ziren zaleekin. Juan MarI ondIkol

Koteto ezkurrarekin 
erregea joan eta 
mitoa sortu da
urriaren 6an jokatu zuen azken partida eta galarretan eta 
donezteben omenaldi hunkigarriak jaso zituen

KIRolAK

Maialen alabak eta Elena Zabala ilobak Aurreskua dantzatu zioten. M.andres

Lehengo eta oraingo erremontelariek arkua egin zioten Ezkurrari. MaIalen andres



2018-10-18 | 720zk. | ttipi-ttapa 51

KIRolAK

ttIPI-ttaPa igantzi
Igantziko bestetan ohikoa 
bihurtu den herri-kirol jaial-
dian, herriko haur eta gazteen 
saioarekin batera, Euskal He-
rriko emakumeen koxkor bil-
tze txapelketa eta Nafarroako 
bigarren mailako aizkora txa-
pelketak jokatu zituzten. Kox-
kor biltzen, azken bi urtetan 
txapeldunorde izan ondotik, 
Maika Ariztegi iturendarrak 
bere hamabosgarren txapela 
lortu zuen 46 urterekin, se-
gundo bakarreko aldearekin. 
Aizkoran, Iban Resanok lortu 
zuen txapela eta berekin ba-
tera, Aresoko Asier Pellejerok 
lortu du lehen mailara igotzea.

Emakumeen Euskal Herriko 
koxkor biltze txapelketan emo-
zio handia izan zen bukaera-
ra arte. Azken bi urteetan 
txapeldun izan den Artzinie-

gako (Araba) Zuriñe Frutos 
eta txapela hamalau aldiz 
irabazia zuen Maika Ariztegi 
iturendarra nor baino nor 
gehiago aritu ziren eta azke-
nean, segundo bakarreko al-
dearekin txapela berreskura-
tu zuen iturendarrak. 

Nafarroako bigarren maila-
ko aizkora txapelketaren fina-
lari dagokionez, bortz aizko-
lariek bina kana-erdiko, bina 
60 ontzako eta oinbiko bana 
moztu behar zuten eta Do-
rraoko Iban Serrano izan zen 
bizkorrena (19:00). 16 segun-
do gehiago behar izan zituen 
Aresoko Asier Pellejerok eta 
honela, biek lortu dute lehen 
mailara igotzea. Ondotik sail-
katu ziren Etxarri Aranazko 
Goizeder Beltza, Beintza-La-
baiengo Jesus Etxeberria eta 
Zubietako Mikel Indakoetxea.

maika ariztegik 15. 
txapel handia jantzi 
du koxkor biltzen
euskal Herriko txapelketa irabazi zuen igantzin eta bigarren 
mailako aizkora txapelketan iban resano nagusitu zen

eHko koXkor biltzea
SAILKAPENA

1. Maika ARIZTEGI (Ituren) 7:38
2. zuriñe frutos (artziniega) 7:39
3. ainhoa IraIzoz (eltso) 7:56
4. Jone Hualde (Gasteiz) 8:26
5. Goizalde aransolo (Muxika) 8:44
6. ainhoa orteGa (urduliz) 9:11

nafarroako 2. maila
SAILKAPENA

1. Iban RESANo (Dorrao) 19:00
2. Asier pEllEjERo (Areso) 19:16
3. Goizeder beltza (etxarri-a) 20:43
4.Jesus etxeberrIa (beintza-l) 21:17
5. Mikel Indakotxea (zubieta) 23:45
bi lehenak lehen mailan ariko dira

ttIPI-ttaPa ziga
Euskal Herriko bigarren mai-
lako aizkolarien finalerako sei 
postuak erabakita daude. Oro-
tara 12 aizkolari aritu ziren 
Durangon urriaren 7an joka-
tutako kanporaketan. Zigako 
Joxean Etxeberria azaroaren 
4an Iurretan jokatuko den 
finalean izanen da, ez ordea 
Asier Pellejero aresoarra eta 
Oihan Larretxea beratarra.

Hiru kana erdiko, 60 ontza-
koa eta oinbikoa moztea zen 
lana, eta onena Lezaungo Juan 
Jose Lopez beteranoa izan zen. 
Bere denbora 16 minutu eta 

52 segundokoa izan zen. Bi-
garren Arkaitz Jauregik buka-
tu zuen (17:16), hirugarren 
Luis Mari Txapartegik (17:22), 
laugarren Jesus Mari Mujikak 
(17:25), bosgarren Aratz Mu-
gerzak (18:00) eta seigarren 
Zigako Joxean Etxeberriak 
(18:02). Finaletik kanpo gel-
ditu ziren Oier Kañamares 
(18:23), Eloy Cortxero (18:24), 
Asier Pellejero aresoarra 
(18:41), Iban Resano (18:51), 
Oihan Larretxea beratarra 
(19:36) eta Julen Kañamares 
(21:00). Finala azaroaren 4an, 
Iurretan jokatuko dute.

Joxean Etxeberria Euskal Herriko 2. 
mailako aizkora txapelketaren finalean 

Gorka Urtasun txapeldunorde

Ezustea eman eta gazteak nagusitu ziren irailaren 30ean 
Zubirin jokatutako Nafarroako Erremonte Txapelketako 
finalean. Ansa II.ak eta Azpirozek 32-35 irabazi zieten 
Iruritako Gorka Urtasun eta Barrenetxea IV.ari, Iruritako 
aurrelariak 10-11 zirela izandako bihurritua baliatuz. 

Joseba zabalza

Koxkor biltze eta aizkora txapelketetako podiumak Igantzin. oskar txoperena
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AGENDA

AUrKEZPENAK

DONEZTEBE
euskaraldiaren aurkezpena
Herrigunean, urriaren 19an, 
20:00etan.

ITUREN
euskaraldiaren aurkezpena
Herriko Etxeko ganbaran, 
urriaren 19an, 20:00etan.

ERATsUN
euskaraldiaren aurkezpena
Udaletxean, urriaren 20an, 
18:00etan.

ELIZONDO
biziprest saioa
Arizkunenean, urriaren 24an, 
19:00etan.   

IKASTArOAK

ELIZONDO
menpekotasun egoeran 
dauden pertsonak laguntzeko 
ikastaroa
Lanbide Eskolan, azaroaren 
30era arte, 15:00etatik 20:20era.  

IRURITA
abesbatza ttikia
Urritik maiatzera, 
asteazkenetan, 18:00etan.

ERRATZU
makrobiotika ikastaroa
Kultur Elkartean, azaroaren 3an 
(20:00) eta 4an (13:30).

ETXALAR
muxikoak
Larraburuan, asteazkenero, 
19:00etan.

IGANTZI
emakumeentzako tailerra
14 urtetik goitikoentzat. 
Erretorebaita etxean, urriaren 
20an, 10:00etatik 14:00etara. 
Izen-ematea: urriaren 19a arte.

BERA
biodantza ikastaroa
Herri-liburutegian, urriaren 
26an, 18:30ean. 

LEsAKA
erromeri dantzak
Tantirumairu ikastolan, urritik 
ekainera.

ITUREN
Zunba ikastaroa
Ganbaran, astearte eta 
ortzegunetan, 20:30etik 
21:30era.

DONEZTEBE
Idazketa sortzailea tailerra
Liburutegian, urritik ekainera, 
hilabetean behin, ortzegunetan. 
Izen-ematea: 20 euro. 

IKUSKIZUNAK

BERA
club ceoil ballyphehane eta 
jalgi taldeen dantza-saioa
Merkatu Plazan, urriaren 20an, 
19:00etan. 

KONTZErTUAK

ELIZONDO
olatz Zugasti
Arizkunenean, urriaren 28an, 
19:00etan.  

sARA
erlauntza abesbatza
Elizan, hilaren 25ean, 
19:00etan.

BERA
marybell eta bitpart
Katakun, urriaren 24an, 
19:30ean.

turtukiña dja
Katakun, urriaren 27an, 
00:00etan.

OSPAKIZUNAK

BERA
Lurraren eguna
Gazta eta sagardo lehiaketa eta 
bertako produktuen azoka.
Urriaren 28an, egun osoz.

ARANTZA
trikitixa eta pandero topaketa
Aterpean, urriaren 20tik 21era 
bitarte.  

Kultur egunak
Urriaren 26tik 28ra eta 
azaroaren 1ean.  

BAZTAN-BIDAsOA
ehiza jardunaldiak
Urriaren 12tik eta azaroaren 
30era.

ETXALAR
usategietako Igande bezpera
Urriaren 20an.  

sARA
usoaren astea
desfilea, herri-kirolak, bisita 
gidatuak... 
Urriaren 21etik 26rat.  

LEsAKA
san fermin elkarteko 
erretiratuen eguna
Urriaren 28an.  

bortzirietako bertso eskolen 
eguna
Basurde elkartean, azaroaren 
3an, 21:00etan.  

LEITZA
mikologialdia
Urriaren 27 eta 28an.   

ARIZKUN
Kirikoketa besta
Azaroaren 3an.  

KULTUrA

sARA
taldekako Xilaba kanporaketa
Trinketean, urriaren 19an, 
20:00etan. 

URROZ
oliver magoa
Plazan, urriaren 20an,  
12:30ean. 

artXiboko argazkia

LEITZA mikologialdia
Hitzaldiak, onddo eta zizen erakusketa, mendi irteerak... 
Urriaren 27an eta 28an. 

URRIAk 18 - AzARoAk 1 
InformaZIoa bIdaLtZeKo: tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus



2018-10-18 | 720zk. | ttipi-ttapa 53

AGENDAAGENDA

«Egunak 30 ordu behar lituzkela pentsatzen duen 48 
urteko emakume leitzarra» da Garbiñe Aleman. 
Baserrian bizi da, eta guztia eskura ez izanagatik, 
horretara ohituta dago: «antolatzeko modua bestelakoa 
da». Aitortu digunez, alabarekin buelta «dezente» egin 
behar izaten ditu: «bost kilometro gora eta behera ibili 
behar izatea da alderik txarrena», baina «alabak herriko 

lagunen martxa 
segitzea» nahi du. 
Baserriak alde onak 
txarrak baino gehiago 
ditu Alemanen ustez: 
«naturarekiko lotura 
estuan, hango 
askatasunean eta 
zaletasunei bide 
emateko toki egokian 
bizi naiz». Zahar- 
etxeko langilea da 
ofizioz, eta hori 
landetxeko lanarekin 
uztartzen du: «gustuko 
dut jendearekin 
egotea, eta bezeroek 
etxean bezala 
sentiaraztea asko 
eskertzen dute». 

Eskulanak egitea du afizio. Margolanak egin izan baditu 
ere, orain bestelako eskulanak egiten ditu: «egurra eta 
harriarekin tematuta nabil, baina ez ditut lantzen. Horiek 
bildu eta horien formaren arabera zein konposaketa egin 
pentsatzen dut: lanparak, paretetarako apaingarriak...». 
Sortzeaz gain, sorrarazi ere egiten du, tarteka: «tailerrik 
ez dut, baina eskolan, topaketaren batean... ibili izan 
naiz». Mikologialdian ere «urte batzuk» badaramatza 
tailerrak antolatzen «beste bi kiderekin batera». Urtebete 
lehenago hasten dira prestaketa lanetan, baina 
«oharkabean» joaten zaie denbora: «azken astean 
presaka ibiltzen gara». Normalean «mendian bildutako 
edo birziklatutako materiala» erabiltzen dute. 
Leitzarraren ustez, aberasgarriak dira tailerrak, ikasteko 
aukera ematen diote eta: «haurrengandik denok ikas 
dezakegu eta ikasi behar genuke, naturalak eta 
gardenak baitira, bai eskulanak egiteko garaian, baita 
beste edozertan ere. Sentimenduak azaleratzeko 
gaitasun handia dute». Mikologialdian tailerretan ez ezik, 
«onddoak eta zizak biltzen» ere aritzen da «sailkapenera 
eramateko». Hori guztia «denboraren arabera» antolatu 
behar izaten du... eta egunak 24 ordu besterik ez!

«Haurrengandik denok 
ikas dezakegu eta denok 
ikasi behar genuke»
GARBIÑE ALEmAN leitzako emakumezkoa

«'JENDE 
ZORIONTSUA HERRI 
LIBRE BATEAN' 
HORIXE DA NIRE 
AMETSA»

utzItako arGazkIa

nire aukera

BEINTZA-LABAIEN
ameli ipuin-kontalaria
Herriko Etxean, urriaren 27an, 
17:00etan. 

AZOKAK

ELIZONDO
udazkeneko feriak
Urriaren 26 eta 27an.

sARA
ekoizleen azoka
Plazan, ortziralero, 16:30etik 
20:30era.

sENpERE
artisauen azoka
Plazan, astearte goizero, 
08:00etatik aitzinera. 

ekoizleen azoka
Plazan, ortziralero, 16:30etik 
aitzinera.

LEITZA
bertako produktuen azoka
leitza eta aresoko ekoizleak. 
Azaroaren 11n.

ErAKUSKETAK

ELIZONDO
euskararen gaineko 
dokumentu nafarren bi mila 
urteko ondarea
Arizkunenean, urriaren 4tik 
23ra, 17:00etatik 20:00etara 
bitarte.

'hamar urtez bertizen' diana 
Iniestaren margo-erakusketa
Bertiz Natur Parkean, urrian, 
egunero, 10:30etik 13:30era eta 
16:00etatik 17:30era.

LEHIAKETAK

ETXALAR
Patata tortilla lehiaketa
ondotik dastaketa. 
Urriaren 20an, 19:30ean. 

BERA
Lizuniagako igoera
Urriaren 27an, 15:30ean 
haurrak; 17:00etan 14 urtetik 
goitikoak. 

artXiboko argazkia

BERA Lurraren eguna
bertako ekoizle eta artisauen erakusketa, gazta eta sagardo lehiaketa... 
Urriaren 28an. 
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ZERBITZuAK
merkatu ttikia

ETXEBIZITZAK
salGaI

LesaKa. azkaine karrikako 7. zen-
bakian,pisua eta bajera salgai. 
lehenbiziko solairuan. sukaldea, 
egongela, 3 logela, 2 bainugela, 
balkoia eta terraza pvc-rekin itxia. 
☎685 77 87 57.

hendaIa. kanpin batean dagoen 
mobil-home salgai. 36 m2  eta oso 
egoera onean. bi gela, egongela 
sukaldea , komuna alde batetik eta 
dutxa eta lababoa bestetik. egurrez-
ko portxea aparte. kalefazioa, laba-
dora, telebista, sukaldeko tresneria 
guztiarekin. ☎667 30 88 26 / 667 
01 89 89.

errentan eMateko
arraIoZ. pisua errentan emateko. 
2 logela, sukalde-jangela eta bainu-
gela. berogailuarekin. Mobleztatua. 
berri-berria. ☎ 660 78 53 05.

errentan Hartzeko
bera. bikote batek pisua edo du-
plexa errentan hartuko luke. Guttie-
nez bi logela, mobleztatua, argitsua, 
berritua eta kanpoaldera begira ahal 
bada. biak lanean eta kontratuakin. 
☎ 666 61 85 75.

konpartItzeko
bera. pisua konpartitzeko norbaiten 
bila. ☎ 678 07 66 65.

GARAjEAK/loKAlAK
errentan eMateko
LesaKa. lurpeko aparkalekua erren-
tan emateko, bittiria karrikan. ☎636 
84 75 10.

lANA
eskaIntzak
IbardIn. beola etxean jatetxean lan 
egiteko sukaldari burua behar dute 
eguerdiko zerbitzurako. bidali curri-
culumak: beolaetxea@gmail.com.

berako enpresa batek zugarramurdi 
inguruan lan egiteko elektrizistak 
behar ditu. ☎ 639 12 50 46.
baZtan. panificadora baztanesan 
langile bat behar dute gauez ogia 
egiten aritzeko. esperientziaduna 
baldin bada hobe. ☎ 948 58 33 05.
bera. Jatetxe batean zerbitzaria 
behar dute. ☎ 607 82 73 09.
etXaLar. Hotel benta etxalarren 
langile bila. ordezkapenak egiteko 
norbait behar dute, gauez lan egiteko, 
garbiketan aritzeko, sukaldeko la-
guntzaile gisa aritzeko eta barran 
zerbitzari aritzeko. bidali curriculumak 
info@etxalar.com helbidera edo dei-
tu telefonoz hitzordua hartzeko. ☎948 
63 50 00.
ZugarramurdI. urtxola jatetxean 
asteburutan lan egiteko sukaldaria 

eta zerbitzaria behar dituzte. ☎ (0033) 
559 54 21 31.
bera. esperientzia duen estetizista 
behar dute. ☎ 948 63 07 60.
bera. Ibardingo Mendiko sagardo-
tegian igandetan lan egiteko zerbi-
tzaria behar dute. ☎ 948 63 03 02.
astean behin, 16:15etik 17:15era 
(prinzipioz asteazkenero, bertze egun 
batean ahal bada, alda daiteke), 15 
hilabeteko umetxoa zaintzeko 
norbait behar da. umea gaixotzen 
baldin bada, egun batzuetan goizez 
ere (07:45etik 16:15era) bera zaintzen 
egoteko prest izatea eskertuko dute. 
euskalduna baldin bada, hobe. ☎ 689 
953883.
LesaKa. kafetegi batean egun erdiz 
lan egiteko lagun bat behar da. bida-
li curriculuma: m.evaogi@gmail.com.

eskarIak
adineko pertsonak interna moduan 
zaintzeko emakumezko bat lan bila. 
bereziki interna moduan lan egiteko 
interesatua, nahiz eta orduka aritze-
ko ere prest egon. urte bateko espe-
rientzia adinekoak zaintzen interna 
bezala eta horren gomendioak ditue-
na. ☎ 631 63 42 12.
bera edo LesaKa inguruan, ema-
kume bat adineko jendea zaintzeko, 
portalak garbitzeko edo garbiketak 
egiteko prest.  ☎ 948 63 09 14 / 678 
90 32 94.
bera. neska bat lan bila, asteburue-
tan aritzeko edo orduka arratsaldez 
eta gauez aritzeko prest. esperien-
tziaduna. lanerako seriotasuna. ☎688 
71 59 58. 
emakumezko bat lan bila adineko 
pertsonak zaintzeko –interna moduan 
edo egunez– edota garbiketa lanetan 
aritzeko. esperientzia adineko per-
tsonen zainketan, erreferentziekin, 
garbiketa lanetan edo etxeko lanetan 
orokorrean. ☎ 693 69 49 49.

ZERBITZuAK
Ile-apaIndeGIak
bortZIrIaK. etxez etxeko ile-apain-
degi zerbitzua eskaintzen da. ☎ 626 
25 06 30.

zurGIndeGIak

ANIMAlIAK
salGaI
sunbILLa. ahuntzak salgai. Jendea-
rekin hagitz ohituak. ☎629 540549.
areso. behi mestizoa salgai. ☎ 634 
65 55 71.

LesaKa. setter arrazako zakurku-
meak salgai. ☎ 677 59 48 92. 

iragarkia jartzeko:

sail honetan IRAGARKIA jartze ko 10 € ordaindu behar da
ARGAZKIAREKIN jarri nahi izanez gero 12 €

Iragarki bakoitzeko GEHIENEZ 25 HITZ onartuko dira

ttIpI-ttapa aldizkariaren 2 zenbakitan eta 
erran.eus webgunean hilabete batez agertuko da 

ordainketak rural kutxako ES86 3008 0080 5607 0330 4329 kontuan

ttipi-ttapak ez du bere gain hartuko argitaratu diren iragarkien ondorioz 
sortu ahal diren operazio bidegabeen erantzukizunik

948 63 54 58 www.erran.eus

744 48 43 61 info@ttipi.eus

BEHI-AZIENDAK
Aretze gizenak: 
Idixkoak: €/kg kanal
• Extra 4,29
• 1.koa 4,07
• 2.koa 3,93

Urruxak: €/kg kanal
• Extra 4,31
• 1.koa 4,17
• 2.koa 4,03
Oharra: prezioak 180-220 kg kana-
lean pisatzen duten aretzeenak dira

Aretze ttikiak
• (15 egun ingurukoak).
Aretze mestizoak
• Urruxak 168,00
• Idixkoak 250,00
Aretze nabarrak
• Urruxak: 150,00
• Idixkoak 170,00

ZALDI-AZIENDAK
Zaldikoak: €/kg
• Sortu berriak: 3,29/3,39
• Zaldi-behorrak 1,93/2,10

ARDI-AZIENDAK
Bildotsak
• 6-8 kilokoak: 8,70/9,40
• 8-10 kilokoak: 7,20/7,90

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 34 €
Zerri gizena 1,144 €
Zerramak 0,500€ kg/bizirik

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
(irailaren 28tik urriaren 5era bitarteko 
prezioak)

BaSErria
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oparItzeko

Ituren. katakumeak oparitzeko. ☎ 
650 77 57 36.

LeItZa. Hilabeteko bi ardi zakur 
oparitzeko. ☎ 948 51 02 24.

kontatu kontuak

aurrera Eguna Leitzan. Kirola eta pesta uztartuz, giro ederrean 
ospatu zuten Leitzako Aurrera elkartekoek bazkidearen eguna. 
Goizean goizetik, hainbat ekitaldi egin zituzten, eta eguerdian, 
ehun bazkide inguru bildu ziren karrapean egindako bazkarian.  
Arratsaldean, hamahiru bikotek Leitzako Ingurutxoa dantzatu 
zuten, eta ondotik egin zen luntxean, 145 lagun bildu ziren. 
Biharamuneko goizaldera arte pesta giroa nagusitu zen. 

Kontatu, kontatu!
baduzu ospakizun edo ateraldiren baten berririk eta argazkia erakutsi nahi 
zenuke? zerbait ikusgarria aurkitu duzu eta horren berri ematea gustatuko 
litzaizuke? edozein argazki erakutsi nahi duzula ere, kontaiguzu!

posta elektronikoa edo Whatsapp 
bidali mezua info@ttipi.eus helbidera edo whatsappez 744 484361 
zenbakira.

Ttipi-Ttaparen egoitzan
etor zaitez TTipi-TTaparen bulegora: lesaka, koskontako bidea, 07-1. 

Sunbildar bat Munduko Mus Txapelketan nagusi. Euskal 
Komunitateek antolatutako Munduko Mus Txapelketaren 41. 
edizioan, Sunbillako Jaione Otxandorena eta Gelbentzuko 
Timoteo Etxeberria izan dira txapeldun. Argentinako Panpako 
Macachin hirian jokatu dute txapelketa, Euzko Alkartasuna Euskal 
Etxean. Txapelketako lehenbiziko sei partidak irabazi ondotik, 
bi galdu zituzten, baina pixkanaka aitzinera egin zuten, Argentinako 
bikote baten kontra finala irabazi arte. Duela hilabete batzuk 
Burlatako ostatuen arteko txapelketa ere irabazi zuten, 228 
bikoteren artean.

pablo feo
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• Eduardo Etxaide Dueñas eta Sonia igeras rio, 
Lesakakoak, irailaren 14an Lesakan.

• Juan Karlos Martiarena Kordoba eta Miren nekane 
Santxez aramendi, Lesakakoak, irailaren 15ean Lesakan. 

• Xabier Urizar Igoa eta Oihana Lukas Murua, Iruñekoa eta 
Irungoa, urriaren 6an Etxalarren.

• Juan Francisco Mazo Zubeldia eta Maite Maria Lazaro 
Esparza, Iruñekoak, urriaren 6an Iturenen. 

ezkontzak

• Santiago Olasagasti Portu,  
Etxalarkoa, irailaren 30ean, 89 urte zituela.

• Maria Asunción Arregi Altzualde,  
Oronoz-Mugairikoa, urriaren 1ean, 87 urte zituela.

• Jose Ignacio Telletxea Irigoien,  
Igantzikoa, urriaren 2an, 59 urte zituela.

• Eulalia Elizalde Elizalde,  
Iturengoa, urriaren 3an, 88 urte zituela.

• Doroteo Loiarte Zubiri,  
Goizuetakoa, urriaren 6an, 80 urte zituela.

• Juan Etxegarai Arretxea,  
Elizondokoa, urriaren 6an, 70 urte zituela.

• Juan Bautista Bergara Ardanz,  
Zugarramurdikoa, urriaren 7an, 93 urte zituela.

• Pedro Iribarren Arangoa,  
Amaiurkoa, urriaren 8an, 82 urte zituela.

Heriotzak

• Zuhaitz Baleztena Agirre, Doneztebekoa, irailaren 28an. 
• Luma Arregi Lizardi, Etxalarkoa, irailaren 25ean.
• Maiana Mariezkurrena Erregerena, Iturengoa, urriaren 8an.
• Mikel Gael Ortiz, Goizuetakoa, irailaren 21ean.

sortzeak

ESKElAK jARTZEKo edo oRoIGARRIAK EGITEKo:
948 63 54 58   edo   info@ttipi.eus 

 Eskelak, Esker onak  eta  urteurrenak
 ttipi-ttapa aldizkarian + erran.eusen:  90 €     ttipi txartela 

dutenek %10eko deskontua.

 oroigarriak egiten ditugu, pertsonalizatuak, nahi den argazki eta 
testuekin prestatuak. ikusi ereduak gure bulegoan,

 (koskontako bidea, 7-1 · 31770 lesaka).

urteurrena

udazkeneko hostoen antzera joan zinen
eta gogorra da onartzea

gehiago ez zaitugula ikusiko,
baina bizi garen artean,

ez zaitugu ahaztuko.

asko maite zaitugu

Izaskun, Jone, lander eta faMIlIa

zubietan, 2009ko urriaren 20an
IX. urteurrena

oroigarria

urak dakarrena, 
urak daroa, 

zuk emandakoa, 
gurekin gelditzen da.

zure eMaztea, seMe-alabak eta bIlobak

Felipe
GAMBOA JORAJURIA

1932/09/10 - 2018/09/24

Lino
INDAKOTXEA ARIZTEGI
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urtebetetzeak

erratzuko Haritz 
Iturburua 
jaurenak irailaren 
14an 13 urte bete 
dituelako, zorionak 
Iker anaiaren eta 
naroa eta enaitzen 
partetik. 

urdazubiko pablo Irazoki olaizolari zorionak 
eta bon anniversaire urriaren 10eko partez. 
14 muxu pinaki-Irazoki familiaren partetik.

lesakako olaia eta Aiora ahizpek zazpi urte 
beteko dituzte urriaren 28an. aunitz urtez 
etxeko bihurriei! pastel gozo-gozoa prestatu, 
ainhoak kandelei putz egiten lagunduko 
dizue. Musu haundi bana.

Aimar Muruzabal 
Martinez etxeko 
kukuxuak lehenbiziko 
urtea egin du.segi 
gure bihotzak alaitzen 
eta beti bezain alaia 
izaten. Muxu potolo 
bat familiaren partetik.

Ioritz Iguzkiagirrek 
6 urte beteko ditu 
urriaren 27an. 
aunitz urtez eta 
muxu potolo bat 
familia guziaren 
partetik, batez ere 
ainereren partetik.

amaiurko Goren Mujika Elizaldek urriaren 
6an bere lehen urtea bete zuen. aunitz urtez, 
muxu haundi bat familia guziaren partetik eta 
egun eder bat pasa xana arrebatxoarekin!

aunitz urtez Arantza! 
Gure txantxikuak 
urriaren 18an urteak 
beteko ditu. Muxu 
haundi bat eta ongi 
pasa eguna! 
onddorik bildu duzu 
gosarirako? kar,kar...

aunitz urtez Amaia! 
urriaren 25ean 
urteak beteko 
dituzulako, muxu 
haundi bat lankideen 
partetik! zure gosaria 
ere espero dugu e! 

Ioritz Tapia 
Alvarezek urteak 
beteko ditu urrian. 
zorionak familia 
guztiaren partetik, 
eta bereziki amatxi 
lutxiren partetik. 
Muxu haundi bat!

aunitz urtez Asier! 9 urte beteko dituzu 
urriaren 20an! ongi pasa zure egunean eta 
gozatu. Muxu haundi bat familia guziaren 
partetik.

oihane Almandoz 
Tapiak 7 urte 
beteko ditu 
azaroaren 2an. 
zorionak familiaren 
partetik eta bereziki 
aimar anaiaren 
partetik.

sunbillako Hegoak urriaren 22an 7 urte 
beteko ditu. Anparo amatxik, berriz, urriaren 
30ean urteak beteko ditu. aunitz urtez familia 
guztiaren partetik. ongi ospatu zuen 
urtebetetze egunak. Muxuak.

Adur eta oinatz Arozenak 5 urte beteko 
dituzte urriaren 22an. zorionak mutikoak eta 
muxu aunitz familiaren partetik.
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