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NIRE TXANDA

Pottoka & Eskortz taldearekin solasean
Pantxo Etxebere Pottoka eta Mikel Mujika Eskortz musikari 
amaiurtarrek 2012an sortu zuten Pottoka & Skortz taldea, 
eta baita diskoa argitaratu ere. Bi musikariek kontatu zutenez, 
«nahiko kanta lasaiak sortu zituzten, soinu garbikoak eta folk 
estilo aldera jotzen dutenak». Bortz kanta bildu zituzten 
diskoan, kanta bakoitza gai zehatz batekin lotua, eta gaine-
ra,  Beñardo Goietxe musikari beratarra eta Andoni Tolosa 
Morau musikari hernaniarraren laguntza ere izan zuten. 
«Gutienez ongi pasatu nahi dugu, eta jendeak ere ongi pa-
satzen badu, ezin dugu gehiago eskatu. Jendeak zure musi-
karekin disfrutatzen duela ikustea sentsazio polita da», 
kontatu zuten. 

2012-05-17 · TTIPI-TTAPA · 566 zk.

PASKUAL
REKALDE
HIZKUNTZALARIA

Bertsotan ederki aritzen 
dela erakutsi du berriz ere 
Ekhiñe Zapiain bertsolari 
beratarrak. Senperen 
jokatutako Hernandorena 
gazte sariketa irabazi zuen 
maiatzaren 7an.

EKHIÑE
ZAPIAIN
BERTSOLARIA

NABARMENTZEKOAK

GIBELERA BEGIRA

Zubiak

JON ABRIL OLAETXEA

Oieregiko Erreparatzeko zubia nornahik gurutzatzen ahal du. 
Baita Sunbillako Zubi Zaharra, edota Berako San Migel ere. 
Bidasoa gurutzatzeko bidea libre da hiruretan. Argazkietarako 
modukoak: ederrak, politak, historia handikoak, libreak.

Bidasoan beheiti, ordea, porlanarekin batera, zubien alde 
itsusiak ageri dira. Bidaso bera gurutzatuagatik ere, bideak ez 
dira hain libre. Polizia-kontroletatik harago, traba guti azal 
zurikoontzat. Azalaren kolorea da pasaporte berria. Zuriek libre. 
Beltzaran eta beltzak kieto. Itxi-
ta Senegal, Kongo, Eritrea, Siria 
edo Afganistangoentzat. Libre 
europarrentzat, baita Ukraina-
ko errefuxiatuentzat ere. Hipo-
krisia galanta eraiki dugu zubien 
bueltan.

Mendetan izan da Bidasoa 
migrazioen lekuko. Betidanik. Egun, aldiz, bertako biztanleek 
ez dugu zubi handirik eraiki nahi gure artean bizitzera etorri 
direnekin, pasoan direnekin. Gure artean ez baleude bezala 
jokatzen dugu. Elkartasun guti eta zubirik batere ez. Argazkie-
tan zubiak dotore aterako dira, baina gure irudia, berriz, ez hain 
polit.

«EZ DUGU ZUBI 
HANDIRIK ERAIKI 
NAHI GURE ARTERA 
ETORRI DIRENEKIN»

2020an izendatu zuen 
Euskaltzaindiak euskaltzain 
oso Paskual Rekalde Irigoen 
hizkuntzalari amaiurtarra. 
Bere sorterrian emanen du 
akademiarako sarrera 
hitzaldia maiatzaren 21ean.

Mortadelo eta Filemon Pegasoan

Mortadelo eta Filemonen (berriz ere joan den mendeko 
kontuekin natorrela erranen dute seme-alabek) istorio 
irriemangarria irudituko luke, aski larria ez balitz. Katalan eta 
euskal abertzaleei Pegasoan egindako espioitza-lanak 
«justifikatzeko» beraiek ere espiatuak izan direla «salatu» 
dute Sanchez superintendenteak eta Ofelia idazkariak. En fin!

EZPALA

AITOR AROTZENA ALBIZU
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KOLABORAZIOAK

Hartu gabeko kafeak

Galdu duzu jada zor dituzun kafeen kontua. Baiezkoa eman eta 
inoiz hartu gabekoena. Hozten utzitako guztiena. Hozten 
utzitako harreman guztiena. Urteen joanak garestitu egin baitu 
kafea. Garestitu ditu harremanak.

Hasiera batean «harremanen zirkulua» zenak kono itxura 
hartu du orain, eta konoaren pareten moduan estutu zara zu 
ere. Zorroztu, zu ere. Selektibitatea egin zenuenetik gero eta 
selektiboagoa zara, eta autolaguntza liburuek ezezkoa esaten 
irakatsi zizuten. Baita ikasi ere. Lehen baiezkoa ematen zenuen 
pentsatu gabe, eta orain pentsatu egin behar duzu baiezkoa 
eman aurretik.

Errutina hitzari ere zorroztu egin zaizkio ertzak, eta gero eta 
karratuago sentitzen duzu orain. Karratutasun hori klaustrofo-
biko bihurtzeraino. Harrapatuta zaude. Ikasketak, lana, etxea. 
Egin beharreko bost otordu eta edan beharreko bi litro ur. 
Kirola, egunero. Gutxienez ordubetez. Eta hori dena egiten ez 
baduzu, zure osasuna inporta ez zaizun seinale. Axolagabe hori. 
Bio, eco, fit, light. Zero.

Debekatuta dago deskantsatzea, denbora hori produzitzen 
pasako ez duzun denbora bihurtuko delako. Ez okurritu ere, 
hortaz, gelditzerik. Eguna hasten denetik bukatzen den arte 
produzitzea behar duelako izan zure helburu nagusia. Berdin 

du zer, baina produzitzea. 
Produktiboa izatea. Zertan, 
baina? Berdin du. Baina 
produzitu. Segi. Benga.

Aste osoa pasatzen duzu 
asteburua noiz iritsiko zain. 
Ikasten, asteburua noiz iritsiko 
zain. Lanean, asteburua noiz 
iritsiko zain. Asteburua, zortea 

duzunean. Eta egun librea prekarietateak bere egin zaituenean. 
Zain. Beti zain. Halako batean, hainbesteren ondoren, iristen da 
eguna eta, azkenean... ez. Azkenean ez duzu ezer egiten. 
Nekatuegia zaudelako. Eta aste osoan izanen duzun egun libre 
bakarra deskantsatzen pasa beharko duzu ondoren etorriko 
diren beste sei egunetan ahalik eta gehien, ahalik eta hobekien 
eta ahalik eta efizienteen produzitu ahal izateko.

Eta orduan, soilik orduan, etortzen zaizkizu burura hartu gabe 
utzitako kafe guztiak. Baiezkoa eman eta inoiz iritsi ez zirenak. 
Zorpean utzitako guztiak. Hozten utzitakoak. Harremanak. Zure 
errutinaren karratutasunetik kanpo geratu ziren harreman guz- 
tiak. Edo hala utzi zenituenak. Erabakita, edo ez. Ikasten, lanean, 
etxean. Eguneroko  frenetiko horren bueltan ikusten ez dituzu-
nak, edota tokirik ez dutenak. Falta dituzunak. Eta ezezkoak.

Topo egin zenuten azken aldian kafe bat hartzeko geldituko 
zinetela esan zenioten elkarri. Hori izan zen hitz egin zenuten 
azkeneko aldia. Nahiz batzuetan gogoratzen duzun arnasa dela 
bera, ahaztu egiten zaizu bestetan. Arnasestuka bizi zarelako.

Kafea, izatez, egunero hartzen duzulako. Bat, bi... batzuetan 
hiru. Denbora da hartzen ez duzuna. Kafe hori konpartitzeko. 
Arnasa hartzeko. Bizitzeko. 

...
Kafe bat?

ANE INTXAUSTI LASARTE

«EGUNERO HARTZEN 
DUZU KAFEA. DEN- 
BORA DA HARTZEN 
EZ DUZUNA»

Izurritea omen gara

Gogoan dut amatxi zirikatzeko, nola erraten genuen «Biba 
Rusia!», hori aditzean aztoratu eta haserretzen baitzen, sekulako 
biraoa erran bagenu bezala. Beretako komunistak eta masoiak 
gaiztoak ziren. Nik uste nuen gazteagoa izateagatik gehiago 
nekiela, eta bera ipuinekin engainatu egin zutela.

Komunismoa zer den gehienok ez dakigu, gero eta gehiagok ona 
dela uste badute ere. Komunismoa oinarrian kolektibismoa da, 
alegia, estatuak ekonomia nola izan behar duen, eta ondasunak 
nola banatu erabakitzen du. Gaztaroan, hainbatek injustiziatzat 
hartzen dugu batzuek ondasun aunitz izatea, eta bertzeek gutti. 
Hortaz, zuzen ikusten dugu ondasunak banatzea. Baina nondik 
ateratzen dira ondasun horiek? Lanaren ondorio dira, eta azter 
dezagun ea justua iruditzen zaigun lanaren ondorioz zerbait 
lortu duenak lana egin ez duenari ematea. Tranpa eginez ere lor 
daitezke ondasunak, eta maiz instituzioak erosiz egiten dira tran-
parik haundienak. Alegia, gizakiaren zintzotasun falta da arazoa.

Azken boladan ikusten ditut inguruan hainbat kartel eta pinta-
da, krisi garaian komunismoa beharrezkoa dela diotenak; orain 
dela gutti, adineko emakume batek Ukrainiako aferaz «arauak 
denontzat dira» erran zidan. Alegia, ezin gara bakoitza gure alde-
tik ibili, taldea norbanakoaren gainetik da, kolektibismoa modan 
da. Bertze emakume gazteago batek, gizakia izurritea dela erran 

zidan, gehiegi garela munduan, 
neronek ere aspaldi erran izan 
dut horixe bera. Galdetu nion 
ea zergatik ez zuen bere buruaz 
bertze egiten, gehiegi bagara. 
Berak erantzun, berak gizartea-
ri ekarpena egiten diola. Uste 
dut ez dela ohartzen zer ari den 
erraten: Nork erabakiko du nor 

den beharrezkoa eta nor ez gizartean? Arrazoi horretatik Hitlerren 
politikara pauso erdi bat ere ez dago. Nola daiteke denon ongiza-
tea defenditzea eta aldi berean batzuk soberan direla erratea?

Nazismoa nazionalsozialismoa zen, kolektibismoa, denak ber-
dinak eta talde izan behar zuten, aita estatuaren menean, denen 
onerako noski, eta gobernuak erabakiko zuen nor zen beharrezkoa 
edo ez. Berdintasuna, ekologia, elkartasuna aldarrikatzea modan 
da, eliteek ere sinetsarazi digute horren alde direla, eta horretara-
ko mundu mailako kolektibismoa behar dela, mundu mailako 
«gobernantza». Estatu sozialismoa indartzen ari da, korporazio 
erraldoiek, estatuen laguntzarekin, gure lanaren erdia beregana-
tzen dute gero haiek nahi dutena egiteko. Eta gu artalde zintzoa, 
oinarrizko errentaren esperoan, hori bai, haundi samarra, eta 
batzuk soberan daudela onartzen duena.

Ez dut uste konponbidea komunismoa denik, bakoitzaren as-
katasuna baizik. Geurea dena defenditzea, gure lanaren fruitua 
eskuratzea, eta ez uztea inoren eskuetan gure bizia eta ekonomia. 
Horrek ardura eskatzen du, burujabetza (hori zaila da), eta ondo-
rioz elkar errespeta eta lagun dezakegu. Bide errazena nagusiak 
agintzen duena egitea da, baina ez gara aziendak, gizakiak baizik.

Amatxik susmo txarra hartzen zien komunismo eta masoneria-
ri. Uste nuen bera ezjakina zela, eta engainatu zutela. Orain uste 
dut ni nintzela orduan engainatua, eta berak bai bazekiela zerbait.

JOSEBA URROTZ TELLETXEA

«EZ DUT USTE 
KONPONBIDEA 
KOMUNISMOA 
DENIK...»
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Nola definituko zenuke zeure 
burua?
Kirola gustatzen zaidan 16 ur-
teko beintza-labaiendarra naiz.
Zein dira zure zaletasunak?
Mendia eta kirola gustatzen 
zaizkit, eta mendi lasterkete-
kin biak uztartzen ditut.
Zer ikasten duzu?
Lekarozen Osasun Zientzie-
tako Batxilergoko lehenbiziko 
maila egiten ari naiz.
Noiz hasi zinen mendi lasterke-
tekin?
Duela sei urte, futbolean hasi 
behar nintzenean, neure kabuz 
lasterka egitera joaten nintzen 
tarteka. Futbolean hiru urte 
eman nituen, baina mendira 
lasterka egitera gero eta gehia-
go eta gustorago joaten nin-
tzen. Duela hiru urte futbola 
utzi eta Manttale taldean en-

trenatzen hasi nintzen, aurten 
laugarren urtea dut.
Zer da zuretzat lasterka egitea?
Agian ulertzeko zaila da, bai-
na niretako gozatzeko, sufri-
tzeko, hobetzeko, deskonek-
tatzeko eta neure buruarekin 
egoteko momentua da.
Zenbatero entrenatzen zara?
Astean sei egunetan; batzue-
tan 45 minutuz, bertzeetan bi 
orduz.
Lasterketa askotan parte hartu 
duzu?
Ez, adinak berriki arte muga-
tu nau. Gainera, pandemia 
egoerak lasterketa asko bertan 
behera uztea behartu du.
Gazte Trail lasterketa irabazi duzu 
berriki. Zein da sekretua?
Ez dago sekreturik, entrena-
menduak behar bezala pres-
tatu eta egin behar dira. Hala 

ere, errendimendua hobetze-
rakoan, badaude entrenamen-
dutik aparte atzentzen diren 
arloak: atsedenaldiak, elika-
dura, emozioen kudeaketa… 
hauek zaintzea garrantzitsua 
dela uste dut.
Beste garaipenik izan duzu?
Nire adinekoen kategorietan 
bai, baina absolutuetan ez.
Nola ikusten duzu lasterkarien 
maila gure eskualdean?
Inguruan, zorionez, lastekari 
eta kirolari asko daude, eta 
badaude maila onekoak. Gai-

nera gero eta jende gehiago 
gara, eta hori da garrantzitsue-
na.
Zure asmoak epe motzera?
Nafarroako jubenilen mendi 
lasterketa txapelketa irabaztea 
eta Espainiako txapelketa ba-
tean parte hartzea.
Eta epe luzera?
Atzera begiratzean eginda-
koarekin harro sentitzea eta 
ahal bada, lesiorik gabe. Ber-
tzalde, Golden Trail World 
Series-eko final batean egotea 
ametsa izanen litzateke.

BEÑAT ALBISU ETXEBERRIA BEINTZA-LABAIENGO GAZTEA

«Lasterka egitea 
deskonektatzeko 
momentua da»

11 GALDERA LABUR
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Pello Apezetxea Zubiri 
euskaltzalea

PATRI ARBURUA ETXEBERRIA IGANTZI 

Hilabete luze pasatu da Pello Apezetxea 
Zubiri zendu zenetik. Haren heriotzaren 
berri ematerakoan batez ere idazle, 
etnologo, ikerlari edota ohorezko 
euskaltzain gisa egin zuen bidea aipatu 
izan dira, eta merezimendu osoz gainera. 

Harekin euskalgintzan aritu ginenok, 
ordea, bertze alderdi garrantzitsu bat 
nabarmendu nahi genuke: Pello 
euskaltzalearena. 

Bortzirietan 80ko hamarkadan loratu 
zen herri mugimendu bizi eta dinamiko 
hartan funtsezko kide izan zen. 
Mugimendu haren eginahalei zor diegu 
TTipi-TTapa aldizkariaren, Bortzirietako 
euskaltegiaren eta kultur ekimen 
gogoangarri zenbaiten sorrera.

Horrez gain, Pellori eta talde hartako 
kideei zor zaie Bortzirietako Euskara 
Mankomunitatearen sorrera bera ere. 
Gaur egun hainbertze aldarrikatzen den 
instituzioen eta herri mugimenduen 
arteko elkarlana hasieratik argi ikusi zuen 
euskaltzale kuadrilla hark. Eta azken 
hogeita hamar urteotan Bortzirietako 
herri bakoitzean hortxe aritu dira euskara 
batzordeak, elkarlanean paratuz udalak, 
herri mugimenduak eta herritar 
euskaltzaleak. Pello hor izan zen beti, 
sorreran ez ezik, ibilbide osoan ere, 
Etxalarko Euskara Batzordean nahiz 
Aholkularitza Batzordean.

Euskaltzale sutsu izan zen. Literalki 
uler dadila gainera, sutu egiten baitzen, 
ukabilak estu, begiak kartsu eta odola 
bor-bor, euskararentzat hartzen ziren 
neurriak edota jartzen ziren baliabideak 
eta sosak behar bezainbertzekoak ez 
zirenean. Horixe izan liteke utzi zigun 
leziorik garrantzitsuena: inoiz ez dira aski 
euskararen garapenerako jartzen diren 
bitartekoak. Ez ditugu ahazteko Erretore-
nean ordu txikiak arte luzatzen ziren 
bilera haiek. Taldetxo hori egiazko eskola 
izan da guretzat; euskalgintzari, herri-
gintzari eta lehentasunei buruzko eskola. 

Iazko udaberritik Bortzirietako 
euskalgintzan gogoeta betean aritu gara. 

Azken hiru hamarkadotako formula 
agortutzat jo eta bide berri bati ekin 
diogu. Denbora horretan Pello itzaltzen 
joan zaigu. Gogoeta prozesuaren berri 
izan bazuen ere, ez zuen aukerarik izan 
eskualdeko Bor-bor euskaltzaleen 
mugimendu berriaren sorrera eta 
aurkezpena ikusteko. 

Maiz aditu genion Pellori izena duenak 
izana baduela dioen errana. Hortaz, segi 
dezala odolak Bor-bor.. 

Langileon eskubideen aldeko 
borroka

ITZIAR DANBORIENA JAIMERENA
BORTZIRIETAKO, BAZTANGO ETA LEITZAKO HAUR 
ESKOLETAKO HEZITZAILE TALDEAREN IZENEAN

Eskubidez jositako borrokaren eguna 
dugu gaurkoan, nola ez, denon arteko 
batasunaren aldarrikapenak gogor 
oihukatzeko beharraren sentsazioa 
plazaratuz, hala nola, bakoitzak bizi 
dituen emozio nahasien indarra batuz, 
eta horrexetarako bildu gara zonaldeko 
haur eskoletako langileria guztiak, Bera, 
Leitza, Lesaka eta Baztan haur eskola-
koak, denon arteko osotasun bat osatuz, 
borroka honi ausardiarekin eutsiz!

Dakizuenez, gaur egun haur eskoletan 
bizitzen ari garen egoera ez da batere 
xamurra, ez baitiete kasu zipitzik ere 
egiten gure aldarrikapenei. Horrexegatik 
biharko eguna kontutan hartuta, 
Nafarroako haur eskolak greba 
mugagabera goaz, behar diren 
erantzukizunei hordagoa botaz. Puntu 
honetara aitzinetik izan diren egoera 
penagarriek bideratu gaituzte, batez ere 
Nafarroako Gobernuko Hezkuntza 
kontseilariak eta hainbat alderdi 
politikoren eta Txibiteren iruzur 
taldearen balio falta maila itsusiak. 
Barnekotasunetik ateratako haserre eta 
frustrazio maila haundiek inoiz baino 
elkartuago sentiarazi gaituzte hau 
aitzinerat eramateko, hau baita denon 
eskubideen alde egitea eta denok bat 
izatea; udalak, familiak, langileak, 
gizarteak eta nola ez gure altxorrik 
preziatuenak, hain zuzen gure ttikiak, 
kontutan hartuz.

Lotsamangarria da, une honetara 
ailegatzeak zer nolako barne tristura 
sortzen digun... Adostasun batera ez 
ailegatzeak, eskola guzietan berdintasun 
zehatzik ez izateak, lan baldintza 
kaotikoak sorrarazi dizkigute, hala nola, 
zerbitzu minimoetarako mehatxuak 
eginez. Ez al gara ba denak haur eskolak? 
Komenigarritzat jotzen dutenean, 
Nafarroako haur eskolak idealak gara, 
behin eta berriz erakusleihotzat hartuz. 
Baina errealitate gordina plazaratzen 
diegunean, gibeletik jorratutako 
mehatxu zikinak indartu egiten dituzte, 
jauntxo aberasgarriak izanez.

Gobernukoak izateagatik ez pentsa 
beraien harrotasunak ttiki sentiarazten 
gaituenik; errealki sentitu eta bizitzen 
dugun emakumeen zaintza taldea gara, 
haurtzaroa osotasunean hartzen dugun 
bidelagunak, sentsibilitatearen berotasu-
na haur eskoletan hurbiletik bizi 
dugunak. Ba al dakite beraiek benetako 
sentsibilitatea zer den? Edo beraien 
hiztegian azpijoko zikinen hitzak 
familiarragoak egiten al zaizkie, hala 
nola, ez baloratzea eta etiketak jartzea? 
Zer uste dute hierarkia maila altuan 
egoteagatik pertsona hobeagoak direla? 
Usteak erdi ustel, frustrazio, haserre eta 
inpotentzia maila altu honek garbi 
adierazi digu gizarte honetan 
berekoitasunetik bakarrik begiratzen 
dela, beraien txotxongiloak bagina bezala 
sentiaraziz. Baina ez! Ez gaude prest hori 
onartzeko, beraien izatearekin eta 
ustelkeriarekin ez baitugu bat egiten.

Ez dugu ulertzen zergatik ez diote gure 
aldarrikapenei erantzunik eman nahi, 
edo negoziazio mahai bat sortu nahi, 
bertan planteatzen diren eskubideei 
erantzuna emanez. Non dago benetako 
enpatia, errespetua edo ulergarritasun 
maila? Uste dugu eskatzen duguna 
beharrezkoa dela, hau da, 0-3 zikloa 
duintzea ziklo honen kalitatea, uniber-
tsaltasuna, doakotasuna eta lan baldin-
tzen hobekuntza bermatzeko, hala nola, 
ratioak jautsiz edo langileria bikoiztuz 
eta finantzaketa moduluak igoz.

Haurtzaroa, errealki kontutan hartu 
beharreko erdigune pribilegiatua dugu 

IRAKURLEAK MINTZO

IRAKURLEAK MINTZO
Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze aldera, ez da komeni 1.900 karaktere edo 24 lerro baino gehiagoko gutunak 
bidaltzea. TTIPI-TTAPAk eskubidea du 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
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gure haur eskoletan, behar zaion zaintza, 
kalitatea eta ongizatea eskainiz. Haurra 
baita bere izateak bereizten duen 
altxorra. Izate honek elkartasuna, 
sentsibilitatea eta barkatzeko gaitasuna 
ematen dizkigu; keinu ttiki batekin 
hunkituz, ttikitasunaren handitasuna 
ulertuz, hurbiltasunez zainduz... horixe 
baita izatea eta haztearen arteko 
loturaren maitasuna.

Denen belarrietara ailegatu dadila 
egoera penagarri hau! Haurtzaroari eta 
bertako langileei behar duten balioa, 
duintasuna eta errespetua eman. Hori 
baita benetako haurtzaroaren oinarrizko 
altxorra, hasitako heziketa prozesu 
horren bizia...

Haur eskolen elkartasunagatik, 
duintasunez zaindu dezagun.

Denon artean lortuko dugu.

Duintasunaren alde borrokan

NAHIA SENPER MAZIZIOR ETA AITZIBER ITURRIA 
GARMENDIA
BERAKO MUKIXU HAUR ESKOLAKO  
GURASO TALDE BATEN IZENEAN

Idatzi honen bidez, Nafarroako eta 
bereziki Berako Mukixu Haur Eskolaren 
errealitatea eta Gobernuaren jarrera 
salatu nahi dugu. Nafarroako Haur 
Eskolen parte garen guztiok, gurasoak, 
umeak eta langileak jasaten ditugu 
egoera honen ondorio negatiboak. 
Horregatik: 

Elkartasuna eta babesa adierazi nahi 
diegu Haur Eskoletako langileei, euren 
greba eskubidea onartuz eta aldarrikatuz.

Langileen baldintzak hobetuz, gure 
seme-alaben ongizatea bermatua 
dagoela aski garbi dugu. 

Kalitatezko hezkuntza (Gimeno jaunari 
hainbertze gustatzen zaion kontzeptua) 
nahi badugu, langileen ongizateak 
politikaren helburu nagusietako bat izan 
beharko luke. 

Anitzetan langileen esfortzu pertso- 
nalak, orain arte gertatu den bezala, 
hezkuntza politikaren hutsuneak bete-

tzen dituela badakigu eta egoera alda-
tzeko momentua ailegatu dela uste dugu.

Ratioen jaitsiera gure seme-alaben 
heziketa duin baterako oinarrizko 
aldarrikapena da. 

Tamalez, grebara jo behar izan dute 
oinarrizko eskakizunak adituak izateko.

Arerioak baino Nafarroako Gobernuak 
ulertu behar du langileak eta pertsonak 
direla eta beraien eskakizunak 
oinarrizkoak eta bidezkoak direla.

Soberan dakigu, elkarrizketa 
beharrezkoa dela irtenbidea lortzeko.  

Umeek ere blokeo egoera hau pairatzen 
dute. 

Nafarroako Gobernuari, guraso bezala, 
aldarrikapenak serio hartzea eta irtenbide 
duin bat ematea eskatzen diogu. 

Animo Mukixuko Langileei!! 

Elizondoko zahar etxeari

LEIRE BARRENETXE SANCHEZ

Elizondon bada etxe bat non jende aunitz 
elkarrekin bizi den. Baztan barnean 
dagoen mikro unibertso bat, mila istorio 
eta gertakizunekin. Bertan aspertzea ez 
da erraza. Egia erran normala da hau 
horrela izatea, izan ere, etxe honetan 
elkarrekin bizi dira hamaika lekutatik 
heldu diren ehun eta piko pertsona, urte 
aunitzeko bizitza bat eta gero, hainbat 
arrazoirengatik beren azkeneko urteak 
hemen pasatzea erabaki dutenak.

Elizondoko Francisco Joaquin Iriarte 
zahar etxean hiru urtez lanean egon eta 
gero, ezin dut erran hemendik sin pena ni 
gloria joanen naizenik. Erizain bezala nire 
lehenbiziko lana izan denak mila 
abentura eta ikasketa eman dizkit, batzuk 
arras onak, bertze batzuk gogorrak ere 
bai. Pena handiz bertze bide bat 
probatzea erabaki dut, adinekoen zaintza 
mundua alde batera utziz. 

Seguru nago urte hauetan ezagutu 
ditudan pertsona batzuk ez ditudala erraz 
atzenduko. Horregatik idatzi dut gutun 
hau, mila esker eta aio errateko bertako 
langile eta adineko pertsona guztiei. 

JOSU 
SANJURJO ALTZURI 
LESAKAKO BERTSOLARIA

Asteburuko  
abenturak eta 
kalenturak
Doinua: Haizea  
dator ifarraldetik

BOTA BERTSOA

Astea lana egiteko da

beraz gorputza xuabe

behin ortzirala iritsi eta

txoritxo libreen pare.

Nola taberna bilakatu den

egungo harreman sare

sistema honen errutinari

aurre egiteko klabe.

Azken bi urte hauen ostean

urak ez dabiltza bare

urteko ardo, kaña kubata

edo txupito JB.

Gogo pilatu asko dauzkagu

barruan baina hala re

Asteburu bat ezin pasatu

aparretan ito gabe.

Udaberrian eguzkia da

festaren kide fidela

edalontzian sartu limoia

eta ondoren bi gela.

Ibai ondoan terraza hartu

pentsa nolako nibela

sozializatu nahi duenaren

bizio ta plan itzela.

Bost egunetan landu ondoren

mailua eta zintzela

bi egunetan utzi ohi dugu

dirua eta gibela.

Baina umorez aitortuko dut

agian nabari dela

bi bertso hauek astelehen goizez

egindakoak direla.
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G. PIKABEA LEITZA
Robotika eta lego ditu afizio 
Haritz Azpirotz Erbiti gazteak 
(Leitza, 2006), eta bi zaletasu-
nak uztartzeko bidea aspaldi 
bilatu zuen. Zortzi urte zitue-
netik dabil lego piezekin ro-
botak eraikitzen, mundu 
errealeko erronkei aurre egi-
teko proiektuak garatzen. 
Afizio horrek urruti eraman 
du Leitzako Amazabal insti-
tutuko DBH 4ko ikaslea. Na-
farroako eta estatu mailako 
txapelketa irabazita, berriki 
Munduko First Lego League 
(FLL) robotika txapelketa ere 
irabazi du Houstonen (AEB) 
Legotronic Beavers taldeare-
kin. Haurren eta gazteen artean 
zientziaren eta teknologiaren 
inguruko interesa sustatzea 
duen nazioarteko hezkuntza 
programa da First Lego League, 
eta aurten 107 talderen artean, 
Azpirotzen taldea izan da na-
gusi. Adinagatik, heldu den 
urtean parte hartuko du azken 
aldiz.  
First Lego Leagueren Nafarroako, 
Espainiako eta munduko txapel-
ketak irabazi dituzu Legotronic 
Beavers taldearekin. Nolako ba-
lorazioa eginen zenuke? 
Esperientzia bikaina izan da. 
Azken hilabete hauetan lan 
asko egin dugu lortu duguna 
egin ahal izateko, eta aurretik 
ere buru-belarri ibili gara aha-
lik eta emaitzarik hoberenak 
lortu ahal izateko.
Houstonen jokatu zen mundu 
mailako txapelketa. Nolako es-
perientzia izan zen? 

Mundu mailako txapelketa 
izugarria izan zen, oso espe-
rientzia ona. Momentu hartan, 
taldeko inor ez ginen irabazle 

izanen ginen edo ez pentsatzen 
ari, egin behar genuenean 
genuen burua, ahalik eta emai-
tzarik hoberena lortzeko. Egia 

esan, ez nuen irabazle izatea 
espero eta irabazleak ginela 
jakitean poz haundia sentitu 
nuen. Ezin nuen sinetsi. Lan 
haundia dago emaitza horren 
atzean.  
Ez da First Lego League txapel-
ketan parte hartu duzun lehen-
biziko aldia... 
Ez, ez. Zortzi urterekin sartu 
nintzen FLL munduan eta 
guztira zortzi denboralditan 
parte hartu dut eta hainbat 
txapelketatan izan naiz. 2007an 
Europa mailan sari bat jaso 
genuen eta 2019an mundu 
mailako bi sari: robotaren di-
seinuarena eta robotaren por-
taerarena. Aurreko bi urteetan 
ere mundu mailako txapelke-
tara sailkatu ginen, baina Co-
vid-19a tarteko ez ziren egin. 
Aurten Espainiakoa irabazi 
eta gero, mundu mailakora 
sailkatu ginen eta sari berezia 
izan zen bertan parte hartzea.  
Munduko txapelketan ikus-
garria izaten da hainbat leku-
tako beste taldeek erronkak 
nola garatzen eta zein proiek-
tu aurkezten dituzten ikustea. 
Txapelketetan zure lana aur-
kezteaz gain, besteena ikusten 
duzu eta hori partekatzea oso 
interesgarria da.   
Nondik datorkizu afizioa? 
Nire aurreneko legoa lau ur-
terekin izan nuen, baina ro-
botika munduan zortzi urte-
rekin sartu nintzen. FFLko 
txapelketetan parte hartzen, 
berriz, hamar urterekin hasi 
nintzen. 
Gai jakin bati buruzko benetako 
erronkak planteatzen dituzte First 
Lego League txapelketan. Azal-
duko zenuke? 
Bai, hala da. Urtero erronka 
desberdina proposatzen dute, 
eta talde bakoitzak irtenbide 
bat garatu eta aurkeztu behar  
izaten du. Egin ditudan proiek-
tu guztiak hutsetik hasi ditugu, 
eta erronka aurkezten dute-
nean hasi izan gara garatzen. 
Berrikuntza proiektuak izaten 
dira: urteko erronkari irten-
bidea ematen dion ideia berri 
bat garatu behar da, eta gero 
epaile batzuen aurrean aur-
keztu eta defendatu behar da. 

«Robotikak asko 
emateaz gain taldean 
lan egiten erakutsi dit» 
HARITZ AZPIROTZ ERBITI FIRST LEGO LEAGUEN MUNDUKO TXAPELDUN

Munduko First Lego League Txapelketa irabazi du 16 urteko leitzarrak Legotronic Beavers 
taldearekin. Urteak daramatza lego piezak oinarri hartuta robotak eta proiektuak garatzen

«ZORTZI URTE 
NITUENETIK 
ROBOTIKAREN 
MUNDUAN NABIL»

«IZUGARRIA IZAN 
DA MUNDUKO 
TXAPELKETAN 
PARTE HARTZEA»

Legotronic Beavers taldea, Houstonen, txapelketa irabazi ondoren.

Leitzarra Houstonen, bi sariak eskuetan dituela, etxera bueltan.
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Beste aldetik, robotaren erron-
ka dago. Proposatutako hain-
bat proba eginen dituen robot 
bat diseinatu eta eraiki behar 
da, eta hori ere epaileei aur-
keztu behar zaie. Ondoren, 
bere portaera zuzenean bi 
minutu eta erdiko denboran 
ikusten da, hau da, ahalik eta 
proba gehien egin behar dira 
denbora horretan.
Epaimahaiaren aurrean aurkez-
teko momentua urduritasun 
haundikoa izaten da? 
Bai. Denbora asko pasatzen 
dugu aurkezpena eta lana 
prestatzen, eta dena ongi ate-
ratzea nahi izaten duzu. Hala 
ere, horrenbesteko lana egin 
eta gero, konfiantza osoa nuen 
gure proiektuarengan, eta la-
sai egin genuen.
Zein izan da aurtengo erronka 
eta zuen aurtengo proiektua? 
Aurtengo erronka garraioari 
eta horrekin lotutako faktore 
guztiei buruzkoa izan da. Guk 
kartoizko kaxei alternatiba bat 
bilatu nahi genien, horiek 
guztiz ezabatuz. Horrela, po-
lipropilenozko kaxa berrera-
bilgarri bat sortu dugu, bete-
garri puzgarriekin eta toles-
garria, kartoiaren kontsumoa 
hutsera jaitsiz.
Zein dira halako proiektu bat 
garatzeko pausoak? 
Aurreneko arazoa identifika-
tu behar da, eta ondoren, ara-
zo horrentzat hainbat kon-
ponbide aurkitu. Gero ideia 
horietako bat aukeratu eta 
garatu behar da. Proiektua 
garatzeko lehenik eta behin 
prototipo txikiak eraiki behar 
dira, nahi bezala, funtzionatzen 
duen ikusteko, eta hortik au-
rrera ideia garatzen joaten 
gara, azken emaitzara ailega-
tu arte.
Zein trebetasun behar dira ho-
rrelako txapelketa batean parte 
hartzeko? 
Lan gogorra egiteko prest ego-
tea beharrezkoa da, baita txa-
pelketa egunetan kontzentra-
zio haundia izatea eta lasai 
egotea ere, dena ongi atera 
dadin.
Talde ttikietan lan egiten duzue. 
Zuen taldea MTorres fundazioko 

Legotronic Beavers taldea da. 
Aurkeztuko zenuke? 
Taldean 14 eta 16 urte bitar-
teko sei mutil eta bi entrena-
tzaile gara. MTorres fundazioak 
taldekide izateko proposame-
na egin zidan eta dudarik izan  
gabe onartu nuen. Hasierako 
urteetan gazteena ni nintzen, 
eta orain, aldiz, hasierako la-
gunak falta dira.
Halako txapelketek prestaketa 
eskatuko dute. Nolako entrena-
menduak egiten dituzue? 

Entrenamenduak larunbat eta 
igandetan izaten ditugu, astean 
gutxi gorabehera hamabi orduz 
aritzen gara. Urte osoan robo-
ta eta proiektua prestatzen 
ditugu eta txapelketa ailega-
tzear denean, aurkezpenak 
prestatzen ditugu. 
Etorkizun hurbilean eta epe lu-
zera begira zein asmo dituzu? 
Hurrengo urtean ere parte 
hartzeko asmoa dut, baina 
azkena izanen da, adinagatik 
ezin baitut gehiago taldekide 

izan. Baina entrenatzaile iza-
teko aukera baldin badut, 
gustura jarraituko nuke taldean. 
Epe luzera MTorres fundazioan 
lan egitea gustatuko litzaidake.
Eta ikasketekin aurrera egiteko 
asmoa duzu? 
Ingeniaritza egitea gustatuko 
litzaidake, zehazki, robotika. 
Garbi dago zergatik hartu du-
dan erabakia, robotikaren 
mundua asko gustatzen zait.
Zer ikasi duzu robotikaren mun-
duan zabiltzanetik? 
Robotikak arlo honi buruz 
asko erakusteaz gain, talde 
lanean aritzen erakutsi dit. 
Bestalde, urtero erronka berri 
bat prestatu behar denez, ho-
rrek ere asko ikasteko bidea 
eman dit. Gaurkotasuneko 
gaiak izaten dira. 

Azpirotz bere etxean, robotarekin lanean.

«KONTZENTRAZIOA 
ETA LASAITASUNA 
BEHARREZKOAK 
DIRA»

«ASTEAN HAMABI 
BAT ORDUZ 
ENTRENATZEN 
GARA»
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A. LARRETXEA 
Helduek ere ikasten segitzeko 
gune bat izatea. Horixe da 
Bortziriak, Malerreka eta Baz-
tango hainbat erakunde eta 
entitatek bete nahi duten hel-
burua. Horretarako, helduen-
tzako eskola bat eratu nahi 
dute, hala nahi dutenek hemen 
ikasteko aukera izan dezaten. 
Espainiako Konstituzioak, zein 
Nafarroako Parlamentuak 
onarturiko 1/1900 legeak 
zehazten dute hezkuntza-ad-
ministrazioak heldu guztiek 
oinarrizko hezkuntza erdietsi 
ahal izango dutela. Orain ar-
tean, ordea, eskualdean ezi-
nezkoa zen hori, izan ere Bor-
tzirietan, Malerrekan eta 
Baztanen ikasteko aukera 
bakarra Iruñera joatea zen. 
Eskualdeko hainbat eragile 
murgildu dira proiektuan ba-
tera, hezkuntza komunitatea, 
udalak, enplegu zerbitzua… 
Eta horien guztien elkarlana-
ri esker lortu dute eskola mar-
txan paratzeko prozesua abian 
jartzea. 

Gabezia hori betetzeko sor-
tu nahi dute eskola, eta anbi-
zio handiko proiektua izana-
gatik, urratsez urrats egin nahi 
dute bidea. Irailean hasi asmo 
dute, eta horretarako presta-
ketak egiten ari dira egun. 
Hasteko, eskaintza murriztua 
eskainiko dute: alde batetik 
DBHko titulaziorik ez dute-
nentzako funtsezko gaitasunen 
ikastaroa, eta horrekin batera, 
atzerritik etorritakoentzako 
gaztelaniazko ikastaroak. Fun-
tsezko gaitasunen ikastaroa 
eskaintzea «proiektu estrate-
gikoa» da bultzatzaileen ustez, 
izan ere hori da DBHko titu-
laziorik ez dutenek enplegu 

zerbitzuko ikastaroak egin 
ahal izateko duten urratsa. 
Orain artean, azterketa bat 
eginez lortzen zen titulazioa 
hori, baina, hemendik aitzi-
nera ikastaro baten bidez ere 
egiten ahalko da. Eta hemen 
bertan egitea da helburua, 
Bortzirietan, Malerrekan eta 
Baztanen, Beran, Donezteben 
eta Elizondon, alegia. Horre-
tarako hasi dute bidea dagoe-
neko, maiatzeko lehenengo 
egunetan egin baitzituzten 
ikasle bakoitzak duen maila 
aztertzeko probak. Ikastaroa 
aitzinera ateratzeko gutxienez 
15 lagun behar dira, eta hori 
bermatzea da erronka orain. 
15 lagun elkartuz gero, beraz, 
irailean hasi eta urtarrila bi-
tartean egingo lukete lehen 
ikastaroa, eta aterako ez balitz, 
otsailean egingo lukete biga-
rren saiakera bat. 

Oinarrizko hezkuntzako 
ikastaroez gaindi, eskualdean 
helduentzako eskola sortzeak 
aukera anitz ekar ditzakeela 
uste dute bultzatzaileek. Izan 
ere gako gaitasunen eta hiz-
kuntza ikastaroez harago, 
jakintza orokorreko bertze 
batzuk egitea da asmoa, fran-
tses ikastaroak adibidez, edo-
ta bertzelako alorren inguru-
koak. Helduen hezkuntza 
sustatzea da finean, ikasi nahi 
duenak eskualdean ikasi dezan, 
eta ez dezan Iruñeko bidea 
hartu.

IKASTAROAK 
IRAILEAN HASTEA 
DA  BULTZATZAILEEN 
ASMOA

Helduek ere ikasten 
segitzeko aukera 
izan dezaten
Helduentzako eskola sortzeko prozesuan ari dira eskualdeko 
hainbat erakunde. Ikastaroak irailean hastea da asmoa

Doneztebeko Enplegu Zerbitzuko arduraduna da Mariaje 
Ganboa, eta bera izan da helduen eskolako 
sustatzaileetako bat. Orain artean horrelako proiektuak 
bakarrik garatu ondotik, bereziki garrantzitsua iruditzen 
zaio helduen eskola elkarlanean sorturikoa izatea, eta 
gizarte zerbitzuek egindako lana nabarmendu du. 
Enplegu Zerbitzu gisa horrelako proiektu bat garatzeko 
zituzten beharren berri eman du: «Guk eskaintzen 
ditugun ikastaroetan parte hartzeko, ezinbertzekoa 
izaten da DBHko titulua izatea, eta gu konturatu ginen, 
eskualdean bazegoela jende aunitz hori ez zeukana. 200 
pertsona inguru zenbatu genituen». 

Hutsune horri aurre egiteko, sustatu dute Funtsezko 
Gaitasunen Titulua eskaintzeko helduentzako eskola. 
Izan ere, behin titulu hori eskuratuta ikasleek lanbide 
zerbitzuetako ikastaroetan parte hartzeko aukera dute, 
lan aukera berriak sortuz. Orain artean urtero izan 
dituzte ikasleak titulazio hori egiteko azterketa libre egin 
izan dutenak, eta gabezia hori bete nahi dute orain. 
Eskola hiru lekuetan sortzea dela asmoa azaldu du: 
«Argi daukaguna da ezin dugula helduen eskola bat toki 
bakar batean egin, parte hartuko luketen ikasleak ezin 
direlako hain erraz mugitu. Hezkuntza departamenduak 
taldea sortzeko gutxienez 15 pertsona eskatzen ditu, eta 
ez gaude oso urrun zenbaki horietatik». Herriren batean 
talderik aterako ez balitz, gainera, bertako ikasleak 
bertze bietara bideratzeko asmoa dutela azaldu du. 
Maila probak egin dituzten arren, nabarmendu du 
oraindik ere badela izena emateko aukera: «Orain maila 
proba egin ezin dutenek ez dute arazorik izanen 
aitzinerago proba egin eta irailean hasteko». 

Hasiera batean, gako gaitasunen ikastaroa egin 
ondotik, bertzelako eskaintza sustatzea garrantzitsua 
iruditzen zaio: «Oso interesgarria iruditzen zait, adibidez, 
frantses ikastaroak egitea. Herritarrek ikusi behar dute 
hau edonorentzako moduko eskola dela, helduentzako 
dela, eta denok probesten ahal dugula eskualdean». 
Hori lortzeko «talde bezala lan egiten eta eskaintza 
osatzen» jarraitzeko beharra dagoela azpimarratu du.

Mariaje Ganboa da proiektuaren sustatzaileetako bat. UTZITAKOA

«Edozein helduk probesten ahalko 
duen eskola izanen da»
MARIAJE GANBOA DONEZTEBEKO ENPLEGU ZERBITZUA



2022-05-19 | 806. zk. | ttipi-ttapa 11

ERREPORTAJEA

Proiektuaren bertze sustatzaileetako bat da Bortzirietako 
Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea, eta Itziar 
Iguzkiagirre eta Uxoa Gamio aritu dira langintza 
horretan. «Eskualdean dagoen behar bati erantzuteko 
beharrezkoa» iruditzen zaie biei helduen hezkuntza 
sustatzea: «Errealitate desberdinak ikusten ditugu: 
atzerritik etorri eta beren herrialdean ikasketak egin 
dituzten arren, hemen homologatzeko zailtasunak 
izatea, ikasteko aukerarik izan eta oinarrizko ikasketarik 
ez dutenak, formazioetan parte hartzeko gogoa izan, 
baina baldintzarik ez dutenak...». Kasu horietarako 
guztietarako helduen eskola bat izatea onuragarria 
ikusten dute: «Helduen hezkuntzak eskaintza ugari ditu, 
eta jendearentzat aberasgarria izango litzateke. Gainera, 
helduen hezkuntza pertsona guztiei eskaintzen zaien 
errekurtso bat denez, herritar guztien aukera 
berdintasuna bermatuko du». 

Onura pertsonalaz harago, helduen eskolaratze zentro 
bat izateak gizarte mailan izango dituen onurak 
nabarmendu dituzte: «Pertsona formatuagoak izango 
ditugu, gizartearen balioak eta kultura hobetuz. Horrez 
gain, kolektibo horien presentzia handituko da, eta 
harreman eta sozializazio aldetik ere eragin positibo 
aunitz izango ditu». Orain artean, batez ere atzerritik 
etorri eta gaztelania ez zekiten herritarrak artatu izan 
dituzte, eta unean uneko erantzunak eman dizkiete, 
batez ere Elkarrizan boluntario taldearen bidez. Oraingo 
honetan, ordea, «tokiko entitateek elkarrekin lan eginez, 
beharrak integralki asetzea lortuko dugu». Helduen 
Hezkuntza Zentroa eraikitzeak «onurak» ekarriko dituela 
uste dute biek, nahiz eta kontziente diren denbora behar 
dela horretarako. Horregatik, momentuko beharra 
ikusita, funtsezko gaitasunak eskuratzeko ikastaroak 
bultzatzen aritu dira orain arte: «Gizarte zerbitzuetatik 
interesa izaten ahal duten pertsonekin elkartu gara, 
sareen bidez informazioa zabaldu dugu eta herritarrak 
bertan parte hartzera animatu ditugu. Hemendik 
aitzinera aurrera pausuak ematen jarraituko dugu 
eskualdeak Helduen Hezkuntzako zentroa izan arte».

Itziar Iguzkiagirre eta Uxoa Gamio. UTZITAKOA

«Helduen eskolak herritar guztien 
aukera berdintasuna bermatuko du»
ITZIAR IGUZKIAGIRRE ETA UXOA GAMIO
BORTZIRIETAKO GIZARTE ZERBITZUAK

Ana Indaburu Elizondo Lanbide Eskolako 
orientatzailea da proiektuan buru belarri aritu den 
bertze eragileetako bat. Hezkuntza alorretik ere, 
helduen hezkuntza bete beharreko premia gisa ikusten 
du Indaburuk: «Gaur egun ikaskuntza bizitzan zehar 
ematen den prozesua da. Helduen 
irakaskuntzarendako eskola bat izateak, pertsona 
helduei ikasten jarraitzeko aukera ematen digu. 
Gainera, nabarmendu du «helduentzako ikasketa 
aukera hau ez duen Nafarroako eskualde bakarra dela 
gurea», eta «horren beharra garbi dagoela». 

Ikasketak erdibidean utzi dituztenentzat, edo 
ikasketarik ez dutenentzako aukera ona dela iruditzen 
zaio, izan ere, argi du «gaur egun gero eta zailagoa 
dela lan duin bat aurkitzea inolako formakuntzarik edo 
hezkuntza titulurik izan gabe». Profil anitzetako jendea 
dagoela kontatu du: ikasketarik gabeko etorkinak, 
oinarrizko ikasketak bukatu gabeak dituztenak, 
OHOko ikasketak egin zituztenak, baina, gaur egungo 
DBHko titulura egokitu behar direnak.. Horregatik, 
azaldu du hasmentan gaztelania eta Oinarrizko 
Konpetentziak lantzen dituzte ikastaroak antolatuko 
direla eskualdeko premiak betetzeko. «Ikastaro hauek 
ikastera bueltatzeko aukera paregabeak dira. Alde 
batetik, 2. Mailako Profesionaltasun Ziurtagiriak egin 
daitezke, ziurtagiri hauek lan munduan Lanbide 
Heziketako Erdi Mailako Graduen baliokideak dira. Eta 
bertzetik, Oinarrizko Konpetentziak gaindituz gero eta 
ondoren Sarbide Proba eginez, Lanbide Heziketako 
Erdi Mailako zikloak egiten ahal dituzte».

Helduen hezkuntza lortzeko bidea elkarrekin egin 
izana azpimarratu du Indaburuk: «Bortzirietan, 
Malerrekan eta Baztanen beti egon da mahai gainean 
gai hau, eta denak batera joatea zen falta zitzaiguna. 
Bortzirietan plazaratu zen beharra, eta horren harira 
hasi ginen elkarlanean. Elkarlan erraza izan da, alor 
desberdinetako profesionalak gaude, eta bakoitzak 
bere esparrutik ekarpenak eginez aberastu dugu 
taldea».

Ana Indaburu Elizondo Lanbide eskolako orientatzailea da. UTZITAKOA

«Gaur egun zaila da hezkuntza 
titulurik gabe lan duin bat aurkitzea»
ANA INDABURU  ELIZONDO LANBIDE ESKOLA
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Bidasoko 
Lehendabizikoa 
Pedro Iglesiasek
Arrantza sasoiko lehen 
egunean, maitzaren 1eko 
07:25ean arrantzatu zuen 
Pedro Iglesias 62 urteko 
arrantzale irundarrak 
Lehendabizikoa.  4,460 kg 
pisatu zuen eta 770 mm luze 
zen. Saldu daitekeen izokin 
bakarra da, eta Donostiako 
Rekondo jatetxeari saldu 
zion 1.600 eurotan.

UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Maiatz hasieran Irungo Ha-
rrera Sareko kideak Labiaga 
Ikastolan izan ziren beren 
jardunaren berri ematen. Ber-
tan azaldu zietenez, motxilak 
eta mugikorrak behar dituzte, 
eta horiek biltzeko kanpaina 
abiatu dute ikastolan. 

Txartelik gabeko mugikorrak 
dira behar dituztenak, eta mo-
txilei dagokionez tamaina 
ertainekoak, arropa eramate-
ko modukoak. Lagundu nahi 
dutenek 948 630 172 zenba-
kira deitu, edo bera@ikastola.
eus helbidera mezu bat idatzi 
behar dute. 

Harrera Sarearentzako mugikorrak eta 
motxilak biltzen ari da Labiaga Ikastola

A. LARRETXEA 
Gero eta hurbilago daude 
Berako bestak, eta Berako 
Kultur Batzordea hasi da bes-
tak iragartzen dituen Berako 
Oihua aldizkaria prestatzen. 
Horretarako, bertan publika-
tzeko lanak jasotzeko epea 
zehaztu dute: ekainaren 3a 
izanen da azken eguna. Lanak 
kultura@bera.eus helbidera, 
edota Berako Kultur Etxeko 
bulegoan aurkeztu behar dira, 
ahal dela formatu digitalean. 

Testuarekin batera egilearen 
izen-abizenak eta nortasun 
agiria bidali beharko dira 
nahitaez. Elkarte edota era-
kunde baten izenean idazten 
den kasuan, hauen izena pa-
ratuko da baina beti erakun-
de horren izenean norbaitek 
sinatu beharko du.

Gehienez ere DIN A4 for-
matuko bi orrialdeko testuak 

onartuko dira, eta irudiak ere 
izan ditzake, eta Berako he-
rriarekin erlazionatutako gaiak 
landu beharko dituzte testu 
denek. Euskarazko testuak 
idaztea sustatu nahi du uda-
lak. Hori dela eta, leku ara-
zoengatik aurkeztutako testu 
guztiak sartzea ezinezkoa 
baldin bada, euskaraz idatzi-
takoek izanen dute lehenta-
suna. Gainera, udalak testuak 
itzultzeko eskubidea izanen 
du, euskaraz argitaratuak 
izateko.

Ez da onartuko pertsona 
edo talderen bat mindu edo 
irain dezakeen testurik, eta 
Berako Udalak eta Berako 
Kultur Batzordeak testu horiek 
baztertzeko eskumen osoa 
du. Halaber, bi erakunde 
hauek ez dute  zertan bat eto-
rri Berako Oihuan argitara-
tutako iritziekin.

Ireki dute bestetako 
aldizkarian lanak 
aurkezteko epea
Kultur Batzordeak, bestetako programarekin batera banatzen 
duten 'Berako Oihua' aldizkarian idazteko gonbita egin du
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Herriko bi abeltzain omendu dituzte 
Apirilaren 30ean ospatu zuten azienda feria egunaren 5. 
edizioan, Luis Irazoki eta Agustin Leonis herritarrek omendu 
zituzten antolatzaileek, abeltzaintzaren alde Beran egindako 
lan handiagatik. Eguraldia lagun, giro ederra izan zuten 
ferian.

UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA 
Auto elektrikoak kargatzeko 
puntuak paratu dituzte Bera-
ko eta Lesakako udalek Goie-
nerrekin elkarlanean. Berakoa, 
liburutegiaren eta Elektrobia-
ren artean dagoen aparkale-
kuan dago, Eztegara frontoia-
ren parean. Gehieneko karga-
tze potentzia 44kw-ekoa da, 
eta bakoitzean bi ibilgailu 
batera kargatzeko gaitasuna 
daukate. 

Puntu hauek erabili ahal 
izateko, Charge and Parking 
aplikazioa instalatu behar da 
mugikorrean, eta bertan izena 

e m a n .  H a s i e r a  b a t e a n 
0,40€euro/ kwh prezioa ezarri 
dute, eta prezio hau etorkizu-
nean elektrizitatearen pre-
zioaren bilakaerarekin berri-
kusiz joanen dira.

Kargatzeko puntua. UTZITAKOA

Auto elektrikoak kargatzeko puntua 
paratu du udalak

A. LARRETXEA
Kultur Batzordeak bestetako 
egitaraurako azal lehiaketa 
martxan paratu du. Lehiaketa 
irekia da, eta nahi bezainber-
tze irudi aurkeztu ahal ditu 
sortzaile bakoitzak. Berako 
bestetako giroa islatu beharko 
dute afixek eta azalean Berako 
Bestak 2022 testua bakarrik 
agertu beharko da. Lanak 
maiatzaren 27ko 13:30ak bai-
no lehen eraman behar dira 
Herriko Etxeko bulegora. Lehe-
nengoz, gainera, azal lehiake-
taren irabazlea herritarrek 
erabakiko dute bozketa bidez.  

Argazkiak edo irudiak kolo-
retan izan behar dira, ez da 
diapositibarik onartuko eta 
paperean aurkeztuko dira, 
bertikalki 18x27 zentimetroko 
neurrian, euskarri sendoan 
eta modu egokian paketatuak. 

Gaia, estiloa eta teknika librea 
izanen da, betiere Berako bes-
ta giroa islatzen badu. Gene-
ro irudikapenean erabilitako 
irudien oreka bilatu beharko 
da lanetan, rol eta estereotipo 
tradizionalak azpimarratu 
gabe, eta sexu, arraza, adin, 
kultura edo sexu-aukeraren 

arloan ezberdintasunen tra-
tamendu gutxiesgarria saihes-
tuz.

Jatorrizko lanak bakarrik
Irudiak jatorrizkoak eta argi-
taratu gabeak izan behar dute, 
eta ez da onartuko bertze neu-
rri batean argitaratutako lanen 
kopiarik, ez eta bertzelako 
artisten plagiorik ere. 

Aurkeztutako irudiaren gi-
belean goitizen bat baino ez 
da paratuko eta aparteko gu-
tun-azal batean erantsiko dira 
egilearen datuak, kanpoko 
aldean goitizena paratuz. Gu-
tun-azalaren barrenean, orri 
batean, ondoko datuak ager-
tu beharko dira: izen-abizenak, 
adina, helbidea, posta kodea, 
herria eta probintzia, telefonoa 
eta posta elektronikoa.

Saritutako irudia udalaren 
esku geldituko da iragarpen, 
argitalpen, zabalkunde eta 
abarren eskubide guztiak al-
txatuko ditu, betiere  irabaz-
leari egiletza aitortuta. Saria 
bakarra izanen da, eta irabaz-
leak 400 euro jasoko ditu 
(%15eko PFEZ atxikipena 
ezarriko zaio). 

Bestetarako 
egitaraurako azal 
lehiaketa martxan
Lanak maiatzaren 27ko 13:30 arte bilduko dira, herriko etxeko 
bulegoetan, eta irabazlea bozketa bidez erabakiko dute 
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Bi urte eta gero, Buruztanka 
Gaztetxeak antolatutako Le-
sakako Gazte Eguna hilaren 
azken larunbatean, maiatzaren 
28an ospatuko dute. 09:00etan 
txupinazoa bota eta gosaria 
izanen dute Buruztanka Gaz-
tetxean, eguna indarrez has-
teko. 11:00etan ginkana izanen 
dute Plaza Zaharrean. 13:30ean 
paella txapelketa eginen dute 
eta 15:00etan bazkaria plazan. 
Bazkalondotik jokoak izanen 
dituzte. 19:30ean Sakatu elek-
trotxaranga ibiliko da herriko 
karrikak girotzen eta gazte 
eguneko egitaraua borobiltzen.

Gazte eguna 
ospatuko dute 
maiatzaren 28an

Xalbador Madariagari omenaldia
Urtetan musika eta akordeioi irakasle izan den Xalbador 
Madariagak erretiroa hartu duela eta, omenaldi hunkigarria 
eskaini zioten maiatzaren 7an soinulariek. Ehun baino 
gehiago bildu ziren eta musika, aurreskua eta oroigarriak 
eskaini zizkioten, Alondegiko arkupetan bazkaldu aitzinetik.

UTZITAKOA

Mendiak 1976 filma eskainiko 
du Beti Gaztek Harriondoa 
kultur etxean maiatzaren 29an, 
igandean 19:00etan. Sarrerak 
www.lesaka.eus webgunean 
eskura daitezke dagoeneko. 
Bazkideek 3 euro eta bazkide 
ez direnek 5 euro ordaindu 
beharko dute. «Euskaldunen 
lehen zazpimilakoa» izan zen 
Afganistango Hindu Kusheko 
Shakhaur tontorreko (7.166 
metro) igoera. Baina jautsieran 
zoritxarreko istripu bat gerta-
tu zen: espedizioko kideetako 
bat hil zen eta bertze bat larri 
zauritu zen. 

'Mendiak 1976' 
dokumentala 
maiatzaren 29an

AITOR AROTZENA
Lesakako Xulufrinak Sare fe-
ministak udaberriko agenda 
feminista osatu du: apirilean, 
Kongoko Errepublika Demo-
kratikoko emakumeen egoe-
rari buruzko solasaldia eman 
zuen Maddi Ane Txoperenarek. 
Joan den igandean mendi 
buelta egin zuten eta gero 
emakume* bazkaria Arranon. 
Maiatzaren 17an, berriz, LGT-
BIQ fobiaren aurkako nazioar-
teko eguna ospatu dute.

Ekainaren 5ean, M: ama*, 
eme*, ume* liburua aurkeztu-
ko dute Erika Lagoma Pombar 
eta Estitxu Fernandez Mari-

txalar herritarrek. Feminis-
motik eta amatasunetik pen-
tsatu eta gauzatu dute hona-
ko liburu hau, hamahiru le-
kukotasun jasoz, hamaika ama 
eta bi aitaren testigantza bana: 
bikotedunak eta bikote gabeak, 
heterosexualak eta homose-
xualak, ama bakarrak, adop-
tatzaileak, ama ez izatea era-
bakitakoak… 

Ekainaren 16tik uztailaren 
3ra, azkenik, Irantzu Pastor 
herriko argazkilariaren eta 
Igone Mariezkurrena kazeta-
riaren Lumineszenteak era-
kusketa ikusgai paratuko dute 
komentuan.

Erika Lagoma eta Estitxu Fernandez, liburuaren aurkezpenean. UTZITAKOA

Udaberriko agenda 
feminista lantzen ari 
da Xulufrinak
Estitxu Fernandez eta Erika Lagomaren liburuaren aurkezpena 
eta Irantzu Pastorren 'Lumineszenteak' erakusketa ekainean

A. AROTZENA
Apirilaren 2ko lan saio arra-
kastatsuari segida emateko, 
maiatzaren 21ean, larunbatean 
10:00etan hasita Alondegiaren 
erabilerak zehazteko partai-
detza prozesuaren bigarren 
saioarako deialdia egin du 
udalak liburutegian. Proze-

suaren informazioa eskura 
izateko bideo labur bat egin 
du udalak eta gainera, www.
lesaka.eus webgunean, Lesaka 
biziberritzen atalean, bilere-
tako aktak eta orain arte era-
bilitako dokumentuak ikus 
daitezke. Herritarrak parte 
hartzera animatu dituzte.

Alondegiaren erabilerak zehazteko 
prozesuaren bigarren deialdia larunbatean
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Altxataren eskutik talo ikasta-
roa izan zen Larraburuan api-
rilaren 30ean. 30 bat lagunek 
arretaz entzun zituzten herri-
ko talogileen aholkuak eta 
egindako opilekin merien-
da-afaria egin zuten. Ikasitakoa 
gasna feria eguneko talo pos-
tuan jarriko dute praktikan.

Talo ikastaroa 
Altxata elkartearen 
eskutik

Taloak egiten ikasten. IRUNE ELIZAGOIEN

Barbereneko Asun Elizalde 
Danborienak 104 urte bete 
zituen maiatzaren 2an. Lore 
sorta eta bisita ugari izan  zituen 
bere egunean, baita auzotarrek 
antolatutako urtebetetze baz-
karia ere. Emakume bizkorra 
eta indartsua, 105ak ospatze-
ko zain geratu da Asun.

104 urte bete ditu 
Barbereneko Asun 
Elizaldek

Asun Elizalde 104. urtebetetzean.IRUNE ELIZAGOIEN
Ekainaren 30ean 20 urte be-
teko ditu Kultur Etxeak, eta 
urteurrena ospatzeko hainbat 
ekintza antolatuko dituzte 
datozen hilabetetan, tartean 
logo berria aukeratzeko disei-
nu lehiaketa. Ekainaren 16an 
bukatuko da lanak aurkezteko 
epea. Irudi irabazleak 150 eu-
roko saria eskuratuko du. 

Bestetako argazkiak
Etxalarko kultura batzordeak 
eskaera egin die herritarrei, 
aitzineko urteetako Andre Mari 
bestetako argazkiak eskatuz, 

programan erabiltzeko. kul-
turetxea@etxalar.eus helbide-
ra bidal daitezke.

Arnedillora egun pasa
Larraburuak antolatuta, Ar-
nedillora egun pasa eginen 
d u t e  m a i a t z a r e n  2 8 a n . 
08:00etan aterako dira eta Ca-
llaghan oinetakoen museoa, 
Arnedilloko putzuak, turismo 
bulegoa eta eliza ikusiko di-
tuzte. Bazkal ondotik, bingoa 
eta dantzaldia. Calahorra bi-
sitatu eta itzuliko dira. Izena 
emateko 623 15 34 38 telefo-
nora deitu behar da. 

20. urteurrena 
ospatzen hasi da 
kultur etxea
Ekainaren 16an bukatuko da logotipo lehiaketara lanak 
aurkezteko epea eta 150 euroko saria izanen du irabazleak
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IRUNE ELIZAGOIEN
Ekainaren 4an, gasna feria 
bezperan, Etxalarko Andre 
Mari dantza taldearen ema-
naldiarekin hasiko da astebu-
ruko egitaraua. Emanaldia 
larunbatean 22:00etan izanen 
da Etxalarko frontoian eta 
dantzariek lagun izanen di-
tuzte herriko musikariak, kan-
tu taldea, gaiteroak eta bertze 
hainbat lagun. 

Ekainaren 5ean, Gasna eta 
artisau feriaren eguna izanen 
da. Igandean 10:00etatik 
13:30era artisauen postuak 
eta salmenta izanen da fron-
toian. 13:30ean XXIX. Altxata 
gasna lehiaketako sari bana-
keta eginen dute eta segidan 
bertso bazkariari paso emanen 
diote frontoian. Bazkariko 
txartelak salgai egonen dira 
Elutsan eta Herriko Ostatuan 
maiatzaren 29ra arte. 

Egun guzian eskulan ikas-
taroko lanak ikusgai egonen 
dira eskola zaharretan. Irion-
doan goizez baserriko tresnen 
erakusketa zabalik egonen da 
nahi duenarentzako eta Etxa-
larko trikitilariek giroa alaitu-
ko dute goizean. 

Gasnagileei deia
Ekainaren 5ean, goizean XXIX. 
Altxata gasna lehiaketa anto-
latu dute eta inguruko gasna 
egileek beraien gasna aurkez-
teko aukera izanen dute. Par-
te hartu nahi duenarentzat 
hauek dira lehiaketaren oina-
rriak:

Bortziriak, Malerreka, Baztan, 
Urdazubi, Zugarramurdi eta 
Leitzaldean bizi diren artzain 
edo gasna egileek parte har 
dezakete. Ardi latxaren esne 
gordinarekin egindako gasna 
txapelketa da. Lehiaketarako 
gasnak gutxienez 60 egunez 
onduak izan behar dute. Egi-
le bakoitzak gasna bakarra 
aurkez dezake eta 15 euro 
ordainduko zaizkio. Gasnak 
ekainaren 5ean, igandean 
10:00etatik 11:00etara ekarri 
beharko dira Etxalarko fron-
toira. Ohiko sariak izanen 
dituzte eta herriko gasna one-
na ere sarituko dute. Gasnak, 
lehiaketa honen antolatzaileen 
eskutan geldituko dira.

Informazio gehiago eskura 
daiteke altxata@gmail.com 
helbide elektronikoan edo 688 
73 04 38 telefonoan.

Ekainaren lehen 
asteburuko ekintzak 
prestatzen hasiak
Altxataren eskutik 29. edizioa beteko duen Gasna Feriak ohiko 
egitaraua berreskuratuko du

Herriko gazteak sagardotegian
Herriko 35 gazte Adunako Aburuza sagardotegira joan ziren 
apirilaren 30ean. Argazkian ikus daitekeen bezala primeran 
pasa zuten. Azkeneko irteera justu pandemia etorri aitzinetik 
egin zuten eta, bi urteren ondotik, gogo handiarekin zeuden 
aurtengo sagardotegirako.

IRUNE ELIZAGOIEN

Lurriztiederra auzoko bestak
Lurriztiederra auzoko besten ospakizuna berreskuratu dute 
pandemiaren ondotik eta maiatzaren 1ean 50 bat auzotar 
elkartu ziren Landaburuko Bordan bazkaltzeko. Besta gogoa 
nabaria zen eta eguraldi ederra lagun, primerako eguna 
ospatzeko aukera izan zuten.

ARANTXA DANBORIENA
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Herriko hainbat kantari Gil-
tzarri abesbatzarekin jotake 
ari dira, hainbat tokitan kon-
tzertuak emanez. Azkena, 
Lesakan hilaren 14an eginda-
ko Bortzirietako V. Abesbatzen 
Topaketan eman zuten, Su-
targi (Lezo, Gipuzkoa) eta 
Bihotzez (Getaria, Lapurdi) 
abesbatzekin batera. Ibilbide 
honi akabaila emateko, maia-
tzaren 25etik 29ra Bretainiara 
joanen dira Urruñako Kan-
tauri abesbatzarekin batera 
bi kontzertu eman eta, aitza-
kia horrekin, txoko hori eza-
gutzera. Ongi ibili!

Munduan barrena 
kantuan Giltzarri 
abesbatzarekin

Oihan Canabal GRABNIko txapeldun
Gasteizko Ogeta pilotalekuan jokatu ziren GRABNI 
txapelketako finalak. Eskuz binaka, senior mailan Nafarroako 
ordezkariak Oihan Canabal herritarra eta Alduntzin izan 
ziren eta Gipuzkoaren kontrako finala irabazi ondotik 
txapelketa honetako txapela ere herrira etorri zen.

UTZITAKOA

Heldu den ereiaroaren 4an, 
hilabeteko lehen larunbatean 
eta Igantziko Biltoki elkarteak 
antolatuta mendi irteera iza-
nen da. Ibilbidea, Igantzi-San 
Anton-Lesaka izanen da. Izer-
dialdiaren ondotik, 14:00etan 
ongi merezitako bazkaria iza-
nen dute Linddurrenborda 
sagardotegian. Izen emateko 
azkeneko eguna maiatzaren 
25a izanen da eta Biltokin ber-
tan egin beharko da. Bazkide 
nahiz bazkide ez denak izanen 
du mendi ibilaldia egiteko eta 
bazkarirako aukera. Anima 
zaitezte!

Igantzi-San Anton-
Lesaka irteera 
ereiaroaren 4an

MAITE, ANA ETA ITZIAR
Liburuaren eguna apirilaren 
23a izan baldin bazen ere, 
apirilean hasi eta maiatzaren 
erdira arte ari dira eskolan 
gaiaren harira hainbat ekintza 
antolatzen: etxetik eraman-
dako liburuak irakurri eta 
aztertzen; haur koxkorrenak 
ttikienei herriko hainbat txo-
kotan liburuak irakurtzen; gu-
rasoen eskutik eta ahotik, 
zenbat hizkuntzatan ipuinak, 
istorioak edo errezetak ikasten; 
taldetan banaturik, denen 
artean ipuin bat sortzen… 
irakurzaletasuna sustatzeko 
ekimen interesgarria.

Ikasgelan egindako irakurketa saioetako bat. MAITE, ANA ETA ITZIAR

Liburuaren Egunaren 
harira hainbat 
ekintza eskolan
Irakurketaren ohitura sustatzeko herriko hainbat txokotan 
irakurtzen ari dira ikasleak eta gurasoak

Hainbat txokotan leitu dute ttikiek.
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'Epizentroa' liburua solasgai
Joan den apirilaren 28ko arratsaldean, literatura geraldia egin 
zuten. Baskulan egin zuten hitzordua eta herritar talde bat 
bildu zen Epizentroa liburuaz solas eta gogoeta egitera. 
Liburuaren egilea den Nerea Loiola idazlea ere Arantzan izan 
zen.

PATRI ARBURUA

NEREA ALZURI
Gain-gainean dugu mendi itzu-
lia eta Ekaitza Elkartea igande-
rako azken prestaketetan lan 
eta lan ari da. Beti bezala, aldi 
honetan ere, herritar saila ariko 
da laguntzen. 

Ibilbidea 07:00etatik 08:00eta-
ra irekiko dute plazan eta hor-
tik aitzinera mendizaleek 27,9 
kilometroz herriko mendiez eta 
inguruez gozatzeko aukera iza-
nen dute. Antolatzaileek oroi-
tarazi dutenez, itzulian aitzine-
tik Internetez (mendizmendi.
com) edo igandean 06:30etik 
08:00etara apunta daiteke. 

Hitzordu gehiago asteburuan 
Asteburuan, Nafarroako bertso 
eskoletako ikasleen topaketa 
Arantzan eginen dute eta 55 
ikasle bilduko dira. Horren hari- 
ra, larunbatean, 17:00etan, Nafa- 
rroako eskolarteko finala izanen 
da Aterpean, 14 eta 18 urte bi-
tarteko zazpi bertsolarirekin: 
Antton Ziriza Saragueta, Beñat 
Astiz Isasi, Eki Mateorena Zozaia, 
Larraitz Goikoetxea Zuriarrain, 
Manex Leone Baraibar, Olatz 
Bados Ganuza eta Xabier Eli-
zalde Soto. Horrez gain, aste-
buruan Ezkioko pilota eskola-
koak herrikoekin bilduko dira. 

Hitzorduz betetako 
aste hondarra 
ate joka
Igande honetan mendi itzulia izanen da eta bezperan 
eskolarteko bertsolari txapelketa jokatuko dute

Herritarren interesa ikusita bi ikastaro antolatu ditu udalak. LEIRE MITXELENA

N. ALZURI
Udalak antolaturiko sendabe-
larren ikastaroek harrera ezin 
hobea izan dute. Hasiera batean 
bakarra antolatu baldin bazuen 
ere, herritar aunitzen interesa 
ikusita, bigarren bat antolatu 
zuen eta ortzegun honetan iza-
nen dute azken saioa. Lehen-
biziko taldean, 15 lagun aritu 

dira eta bigarrenean, 13. Herrian 
barna edo inguruan ibili dira 
sendabelarren inguruan Laura 
Gurbindo adituaren azalpenak 
aditzen. Alde teorikoan, senda-
belarrak ezagutu, identifikatu, 
propietateak eta ezaugarriak 
ikasi, eta erabileraz aritu dira. 
Alderdi praktikoan, ukenduak 
eta olioak egin dituzte.

Sendabelarren ikastaroak 
arrakastatsuak izan dira

Delirium Tremensen kontzertu jendetsua
Apirilaren 29an, Delirium Tremens taldearen kontzertu 
ederraz gozatzeko aukera izan zen Aterpean. Hiru 
hamarkada joan dira baina jarraitzaile eta zale aunitz elkartu 
ziren kontzertura oroitzapenetan blai! Taldeak diskoa ere 
argitaratu du.

UTZITAKOA
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Ekhiñe Zapiain txapela buruan bukaerako agurra kantatzen. UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA 
Maiatzaren 7an jokatu zen 
Senpereko Larraldean Her-
nandorena bertsolari gazteen 
bertso sariketa, eta Ekhiñe 
Zapiain bertsolari beratarra 
izan zen irabazlea. 70 lagun 
inguru bertaratu ziren La-
rraldera bertsolari gazteen 
saioa jarraitzera, eta, Zapiai-
nekin batera eskualdeko bi 
bertsolari ere aritu ziren fi-
nalean: Sarako Haira Aizpu-
rua eta Hendaian jaio eta 
Lesakan bizi den Josu Txo-
perena. 

Zapiainen gibeletik hurre-
nez urren gelditu ziren Irati 

Alcantarilla, Haira Aizpurua 
Unai Anda, Julene Iturbe eta 
Josu Txoperena bertsolariak. 
Aritz Bidegainek egin zituen 
gai emaile lanak. Saio ederra 
joan zen, eta maila ona eman 
zuten bertsolari denek.

Gaztea izanagatik bertsotan 
bere bidea egiten ari da Za-
piain. Hernandorena gazte 
sariketaz gain, maiatzaren 
13an Leitzako Atekabets ber-
tso eskolak antolatutako 
Mingañe Saltsan bertso sa-
riketan parte hartu zuen, eta 
igandean Señora sariketako 
lehen kanporaketan ere kan-
tatu zuen. 

Ekhiñe Zapiain bertsolari beratarrak 
irabazi du Hernandorena bertso sariketa

TTIPI-TTAPA
UEMAk eta Oinherrik aisial-
diko hezitzaileentzako tailer 
bateratua sortu dute lehen 
aldiz, eta herriz herri eskaini-
ko dute orain. Izan ere, hain-
bat balore partekatzen dituz-
tela (aisialdi euskaldun, par-
tehartzaile, anitz, parekidea…) 
ohartu dira bi aldeak, eta 
horiek sustatzeko asmoz sor-
tu dute tailerra, aisialdiko 
hezitzaileek hainbat gairen 
inguruko formazio zehatza 
izan dezaten. Gainera, UEMA-
ko kide diren 94 herrietako 
aunitz Oinherri herri hezitzai-
leen sareko partaide dira.

Hezitzaileentzako tailer 
praktikoak, herrietan
Aisialdiko hezitzaileentzako 
tailerrak ahalik eta herri gehie-
netan ematea da asmoa, maia-
tzaren 12an Iruñean egindako 

aurkezpenean azaldu zutenez, 
eta horretarako udalek adie-
razi beharko dute Oinherrik 
eta UEMAk tailerra eskaintzea 
nahi dutela, UEMAra (iodrio-
zola@uema.eus) edota Oinhe-
rrira (a.astiz@herrihezitzailea.
eus) idatzita. 

Ahal den neurrian, saioak 
emateko, partehartzaile ko-
puru txikia duten herriak el-
kartzen saiatuko dira UEMA 
eta Oinherri, beti ere elkarren-
gandik gertu egonez gero. 

Tailerrak praktikoak izanen 
dira, hezitzaileentzako forma-
zio zehatzarekin, udalekuetan 
partehartzea eta euskararen 
erabilera sustatu dezaten. 
Saioak maiatzaren 23tik ekai-
naren 24ra (astegunetan, arra-
tsaldez) eta ekainaren 27tik 
uztailaren 1era (astegunetan, 
goiz eta arratsaldez) izanen 
dira.

Aisialdiko 
hezitzaileek tailer 
bateratua izanen dute
UEMAk eta Oinherrik sortu dute lehen aldiz eta tailerrak 
emateko eskaria udalek egin beharko dute
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Albiste latz baten ondorioz 
herria hunkituta dago. 39 ur-
tez gure herrian mediku lane-
tan ibili zen Pilar Martinez 
Jimenez herritarra ezustean 
joan zaigu, maiatzaren 2an 
izandako auto istripuan. Zure 
herriak zure falta sumatuko 
du. Doluminak familiari.

Mediku izan zen 
Pilar Martinez 
istripuan hil da

Pilar Martinez erretiroa hartutakoan.

ETBko 'Biba Zuek' saioan herritarrak
ETB1eko Biba Zuek saioan agertu ziren herritarrak 
maiatzaren 5ean. Desfibriladorea ezarrita dagoen labaderoan 
Aritz Agesta eta Aitor Ibarrarekin izan ziren. Ondotik, 
Ariztigain kanpinean, Arantxa Alzuri eta Eukene Tudelarekin 
8. txapelketako pintxo irabazlea nola egin ikusi ahal izan zen.

MAIDER PETRIRENA

MAIDER PETRIRENA
Arizkungo Bozate auzoan da-
goen Santxotena museoa bi-
sitatzera joan ziren eskolako 
irakasle eta ikasleak apirilaren 
12an. Museoaren egilea Xabier 
Santxotena da. Santxotena 
zuraren artisautzarekin lotu-
tako familia tradizionalean 
jaio zen, eta gazte-gaztetatik 
eskulturak erakarri zuen. 
1970ean Jorge Oteiza ezagutu 
zuen, eta haren ikasle nabar-
mena izan zen.

Eskolako ikasleek ederki 
gozatu zuten Xabier Santxo-
tenaren obrak ikusi eta ukitzen. 

Santxotena museoarekin 
batera, Ordoki zalditegian ere 
izan ziren. Zeinen gustura 
ibili ziren zaldi gainean, txan-
goa borobiltzeko.

Santxotena museoa 
bisitatu dute 
eskolako ikasleek
Arizkungo Bozateko museoa ikusteaz gain Ordoki zalditegian 
ere izan ziren eta zaldi gainean ibili ziren

Artzain amerikanoen besta berriz ere
1987an hasi ziren elkartzen Ameriketan artzain ibilitako 
sunbildarrak eta aurten 15 bildu dira maiatzaren 1ean. Meza 
ondotik, Bustitz Ostatuan highballa hartu eta bazkaldu 
zuten. Ohitura segituz, lur azpian Joxe Mari Arretxea 
Manterolak egindako bi ogi eder dastatu zituzten.

NIEVES BIURRARENA

Ikasleak Santxotena Museoan.
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Errekako judoka 
ttikienak ere 
bikain ibili dira
Benjamin mailako Errekako 
judokak ere Nafarroako 
jokoetan aritu maiatzaren 
7an. Maialen Juanotenak 
(-34 kilo) zilarrezko domina 
lortu zuen eta Saioa Irigoien 
ere (-30 kilo) bikain lehiatu 
zen, nahiz eta dominarik ez 
lortu. Zeukaten guztia eman 
zuten tatami gainean, beraz, 
zorionak biei.

NOELIA ARIZTIA

TTIPI-TTAPA
Doneztebeko Udaberriko fe-
ria hamalaugarren  aldiz os-
patu zen maiatzaren 6an, 
Udalak, Nafarroako Gober-
nuaren eta Cederna Garalur 
elkartearen laguntzaz antola-
tua. Bederatzi artzainek ha-
mabi ahari aurkeztu zituzten 
lehiaketara, 2019an azken 
edizioa egin zenean baino lau 
gehiago.

Hiru ahari mutur beltzen 
artean, Donamariako Zabal-
teneko Joxe Mari Indak aur-
keztutakoek lortu zituzten 
lehen eta bigarren sariak (120 
eta 70 euro). Hirugarrena, 50 
euro, Donamariako Porotxe-
neko Jose Miguel Lasagaren 
ahariarendako izan zen.

Mutur gorrien atalean be-
deratzi buru aurkeztu zituzten 
eta diru-kopuru bera izan 
zuten saritzat. Lehenbiziko 
saria Iturengo Zubialdeko Isi-
dro Bazterrikak aurkeztutako 
ahariarendako izan zen. Bi-
garrena Zubietako Txekeneko 
Mikel Mendiburuk eskuratu 
zuen eta hirugarrena Donez-
tebeko Elbistegiko Koro An-
txorenaren ahariak. Alfredo 
Basterra albaitariak, Pedro 

Jose Martin Doneztebeko tra-
tanteak eta Patxiku Mitxelena 
zubietarrak osatu zuten epai-
mahaia. Sariak banatzen Pello 
Grazenea zinegotzia aritu zen.

Eguraldia lagun, azienda 
feria polita gelditu zen, behiak, 
behorrak eta astoak ere aur-
keztu baitzituzten zenbait 
baserritar eta tratantek eta 
eskulangileek ere beraien pro-
duktuak atera zituzten plaza-
ra.

Bide seguruak 
Arratsaldean ospakizunekin 
segitu zuten. Eskolarako bide 
seguruen ibilbideak erakus-
teko kalejira egin zuten eta 
eskolan txokolatea, haurren-
dako jokoak eta musika izan 
zituzten.

Saritutako ahariak, artzainekin, epaimahaikideekin eta udal ordezkariekin. ADC

Giro ona izan zen plazan.

Hamabi ahari 
plazaratu dituzte 
Udaberriko Ferian
Mutur beltzetan Donamariako Zabaltenekoak eta mutur 
gorrietan Iturengo Zubialdekoak lortu zuten lehen saria

Borratutako murala berriz margotua
Euskarak estatu bat behar du, Gazteok independentzia eta 
Ernairen logoa. Korrikaren harira, mezu hori zuen murala 
margotu zuen Malerrekako Ernaik Doneztebeko Merkatu 
Plazan. Handik egun batzuetara, ordea, borratua agertu zen. 
Hori salatu bidenabarkoan, berriz ere margotu zuten gazteek.

ERNAI
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Joaldunen itzulera Herri Urratsera
Herritar ugari hurbildu zen Senpereko Herri Urratsera bere 
atxikimendua ematera. Joaldunak, bi urteren ondotik, 
aspaldiko urteetako ohitura berreskuratu eta ibilbidean ibili 
ziren joareak astinduz eta Trikidantz taldea egitarauko azken 
kontzertuetako bat eman zuen Araba gunean.

UTZITAKOA

Leiza-Ezkurra 
bikotea Nafarroako 
txapeldun pilotan

Nafarroako kirol jokoetan, 
alebin mailako eskuz 
binakako txapelketan 
txapeldun suertatu dira 
Mattin Leiza eta Mikel 
Ezkurra. Ezkurra 
Memorialeko finalean ere 
izan zen Mattin Leiza.

Maiatzeko aingeruak igandeko mezetan
Aspaldiko ohiturari eutsiz, maiatzeko igandeko elizkizunetan 
sei gaztetxo aingeru egiten ari dira: Iñaki, Ruben, Udane, 
Irati, Aitzol eta Maialen igandero hor dabiltza, mezan 
laguntzen. Beraien lanak, Korpus egunean, Bestaberrin 
akituko dituzte.

ARKAITZ MINDEGIAARKAITZ MINDEGIA
Donamarian ospatuko da Ma-
lerrekako eguna maiatzaren 
28an. Egitarau zabala presta-
tu dute antolatzaileek eta he-
rritarrak egunaz gozatzen 
ariko dira, baita egitarauan 
bere lekua eskaintzen ere. 
Goiz-eguerdi partean Mendaur 
triki-pandero eskolakoek ka-
rrikak alaituko dituzte eta 
arratsaldean gure herriko joal-
dunak ariko dira. Ezin atzen-
du, mus txapelketako finalean 
ere herritarrak izanen direla, 
maiatzaren 13an Iturengo 
herriko ostatuan jokatzekoa 

zen kanporaketan txapeldun 
eta azpitxapeldun geldituta-
koak, hain zuzen.

Ahari lehiaketan garaile
Udaberriko feria ospatu zen 
maiatzaren 6en Donezte-
ben hamalaugarren aldiz. 
Malerrekako ahari lehiaketan, 
azkeneko edizioetan baino 
artzain gehiago animatu ziren. 
Mutur beltzetan Donamaria-
ra joan zen lehen saria, baina 
mutur gorrietan herrira etorri 
da, Zubialdeko Isidro Bazte-
rrikak aurkeztutako aharia-
rentzat. 

Malerrekako Eguna 
gozatzeko 
prestatzen ari dira
Mendaur eskolako musikariek, joaldunek, muslariek eta bertze 
hainbatek parte hartuko dute maiatzaren 28an Donamarian

MAITE BERTIZ NARBARTE
0-3 urteko haur eskolak bo-
rrokan ari dira Nafarroa osoan. 
Asteotan greba mugagabean 
daude langileak eta manifes-
tazio jendetsua egin zuten 
maiatzaren 7an, lan baldintzak 
hobetzea eskatzeko eta langi-
leen «duintasuna» aldarrika-

tzeko. Bada, eskola hauei el-
kartasuna eta babesa adieraz-
teko Narbarteko Arotzenea 
eskolako ikasle eta irakasleek 
ere beraien aletxoa paratu nahi 
izan dute eta elkarretaratzea 
egin zuten eskola atarian, be-
raiekin bat egiten dutela adie-
razteko.

0-3 urteko haur eskolei sustengua eman 
diete Narbarteko Arotzenea eskolan ere

Arotzenea eskolakoek elkarretaratzea egin zuten. MAITE BERTIZ



ZUBIETA

2022-05-19 | 806. zk. | ttipi-ttapa 27

MALERREKA

FERMIN ETXEKOLONEA
Ados pilota elkarteak eta Ma-
lerrekako Mankomunitateak, 
Malerrekan errespetuzko ha-
rremanak kanpainaren barre-
nean, zazpi herritako udalen 
eta Doneztebeko Santamaria 
jatetxearen eta Ttipi-Ttapa 
Fundazioaren laguntzarekin 
antolatutako Malerrekako 
erronka emakumeen pilota 
txapelketako lehen faseko az-
ken-aurreko jardunaldia Zu-
bietan jokatu zuten maiatza-
ren 7an. Eguraldi bikaina lagun, 
jendetza bildu zen Zubietako 
pilota plazan eta finalerako 
lehen txartela Ekaitzak lortu 
zuen Axkini bi partidak iraba-
zi ondotik.

Ekaitza finalera
Izan ere, lehian Ekaitza (Iera 
Iturriaga leitzarra, Naroa Etxe-
kolonea zubietarra eta aita 
zubietarra duen Ane Mendi-
buru) eta Axkin (Orbegozo, 
Ruiz de Infante eta Naroa 
Agirre) taldeak izan ziren. Lau 
eta erdiaren barreneko lehian, 
Ekaitzako Iturriagak 18-13 
irabazi zion Axkingo Ruiz de 
Infanteri. Eskuz binakakoan, 
berriz, Ekaitzako «herritarrek», 

Etxekoloneak eta Mendiburuk 
22-20 irabazi zieten Orbegozo 
eta Agirreri. Honenbertzez, 
maiatzaren 22an Sunbillan 
jokatuko den finalerako lehen 
txartela «etxeko» taldeak, Ekai-
tzak lortu zuen, 4 punturekin. 
Puntu bakarra aski zuen Zu-
bietan eta biak lortu zituen. 
Beste finalista maiatzaren 14an 
Urrozen jokatzekoa zen jaial-
diaren ondotik jakinen da.

Profesionalen aitzinetik, 
inguruko pilotari gaztetxoak 
jokoan ikusteko aukera ere 
izan zen. Olatz Baleztena eta 
Maialen Elizaldek prestatuta-
ko taloek ere arrakasta izan 
zuten eta arratsalde pasa po-
lita egin zuten. Eguraldi ede-
rra lagun, jendetza bildu zen 
eta giro bikaina izan zen.

Zubietako jaialdian aritu ziren profesionalak eta neska gazteak. ARGAZKIAK: ADOS

Etxekolonea herritarra sakean.

Malerrekako 
Erronkako finalean 
izanen da Ekaitza
Maiatzaren 7an herriko pilota plazan jokatutako jaialdian bi 
partidak irabazi zizkion Axkini

Iturengo arotzaren 
berri eman du 
Andres Iñigok 
artikulu batean

TTIPI-TTAPA
Aita Donostiak Iturengo arotza 
kanta bildu zuen eta, ondotik, 
Mikel Laboak, Oskorrik, Po- 
ttokak eta bertze hainbatek 
kantatu dute. Erramun Joakin 
Sunbil arotzaren bizitzako 
alderdi batzuen inguruko ar-
tikulua argitaratu du Andres 
Iñigok Cuadernos de Etnología 
y Etnografía de Navarra aldiz-
karian. Iturengo Berdabioa 
etxean jaio zen Erramun Joa-
kin 1755eko azaroaren 6an eta 
Montevideon (Uruguai) hil 
zen 1821eko urriaren 8an, 65 
urte zituenean. Bien bitartean, 
bi aldiz ezkondu zen eta bere 
bizitzan gertatutako zenbait 
pasadizo ere zehatz dokumen-
tatu ditu Andres Iñigok aldiz-
karian.Maiatzaren 6an Donezteben 

ospatutako Udaberriko ferian 
Malerrekako ahari lehiaketa 
jokatu zen. Mikel Mendiburu 
zubietarraren ahariak bigarren 
postua eskuratu zuen mutur 
gorrien atalean eta 70 euroko 
saria eraman zuen Txekenera. 
Patxiku Mitxelena epaimahai-
kide izan zen. Herriko artisauek 
ere parte hartu zuten egun 
berezi honetan, Joxepa Loiar-
tek gidatutako taldeak egin-
dako taloak dastatzeko edo 
Luis Mari Esarteren zur lanak 
ikusteko aukera izan baitzen 
Merkatuko plazan.

Mikel Mendibururen 
aharia bigarren 
Donezteben

Baztan-Bidasoko eskulangileak 
biltzen dituen Argitsu elkarteak 
azoka antolatu du maiatzaren 
22an, igandean Elgorriagan. 
10:00etatik 14:00etara eskuz 
egindako eta landutako hain-
bat produktu ikusteko eta 
erosteko aukera izanen da 
plaza inguruan.

Argitsu elkartekoen 
azoka maiatzaren 
22an Elgorriagan

Maiatzaren 28an Donamarian 
ospatuko den Malerrekako 
Eguneko ekitaldietan parte 
hartzeko prest daude herrita-
rrak. Joaldunak eta paella 
egileak joanen dira, noski. 
Beraietaz aparte, eskulangileak 
ere joanen dira eta larunbatean 
jokatzekoa zen herriko mus 
txapelketako garaileak, Male-
rrekako mus txapelketan par-
te hartzera. Gainera, Dona-
mariako armarria ere landuko 
du Migel Arregi herriko esku-
langileak Malerrekako Egune-
ko zuran, lehendik ageri dire-
nen ondoan.

Zubietarrak ere 
Malerrekako 
Egunerako prest



DONAMARIA
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TTIPI-TTAPA 
Ekitaldiz beteriko asteburu 
kulturala izan zen apirilaren 
29, 30, eta maiatzaren 1ekoa. 
Ortziralean talo jatea izan 
zuten, larunbatean 90 lagun 
elkartu ziren Ruper Ordori-
karen kontzertuaz gozatzeko, 
eta igandean haurrentzako 

txotxongilo emanaldia, txo-
kolatada eta jubilotekan egin-
dako eskulanen erakusketa 
izan zuten. 

Ekitaldi guztiak izan ziren 
euskaraz eta doan eta, boron-
datea bildu zuten Malerrekan 
dauden Ukrainako familien-
tzako. 

Herritarren erantzun oparoa izan dute 
kultur egunek

Igandean txotxongiloez gozatzeko aukera izan zuten haurrek. UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
2019an ospatu zen Ezkurran 
Malerrekako Egunaren azken 
edizioa. Orduko hartan Do-
namariako herriari eman 
zioten 2020ko ospakizuna 
antolatzeko lekukoa. Bi urtez, 
ordea, ez da besta ospatzerik 
izan, baina berriz ere Male-
rrekako Eguna antolatu du 
Malerrekako Mankomunita-
teak eta maiatzaren 28an 
izanen da Donamarian.

Goizean goizetik hasi eta 
iluntzera arte antolatu dituz-
te ekitaldiak. 08:00etan Ma-
lerrekako gazteen mendi 
martxa abiatuko da Donez-
tebeko Merkatuko Plazan. 
Ibilbideari dagokionez, Bide 
Berdetik Ameztira igo, Oize-
ra jaitsi eta Donamarian bu-
katuko dute ibilaldia.

10:30ean, hasiko da eguna 
Donamariako plazan eginen 
duten harrera ekitaldiarekin. 
Bertan, Malerrekako herrie-
tako ordezkariek hasiera 
emanen diote egunari. Do-
namariako Udalak 80 urtetik 
gora dituzten 25 herritarri 
omenaldia eskainiko die, eta 
omenaldi horrekin batera, 

eskualdeko musikariak ka-
rrikak alaitzen hasiko dira. 

Goizean zehar, 11:00etatik 
14:00etara artisauak eta ta-
logileak izanen dira plazan. 
Horrekin batera, bertzelako 
animazioak ere izanen dira. 
11:00etatik 12:00etara dan-
tzariak izanen dira plazan, 
eta 12:30etik 13:30era bu-
ruhandiak ibiliko dira herrian 
zehar itzulia egiten. Kirolak 
ere izanen du protagonismoa, 
Malerrekako aizkolarien apus-
tua ere eginen baitute: Jazin-
to Etxekonanea, Mikel Inda-
kotxea, Jexux Etxeberria eta 
Jon Telletxea ariko dira aiz-
koran elkarren kontra desa-
fioan. 

14:00etan paella jatea izanen 
dute plazan. Denera 300 pae-
lla errazio egitea aurreikusten 
dute, eta horrekin batera 
postrea ere banatuko dute. 
Bazkariaren ondotik, 16:30etik 
19:00etara Hauspolariek mu-
sika taldeak joko du plazan. 
17:00etatik 19:30era txokola-
tada, umeentzako jokoak eta 
tailerrak izanen dira frontoian, 
eta buruhandiak ere aterako 
dira kalejiran. Ondotik,19:00e-

tan joaldunek joareak astin-
duko dituzte, eta 19:30ean 
zozketa, mus txapelketako 
sari banaketa eta lekukoa 
pasatzeko ekitaldia eginen 
dituzte. Aurtengo edizioaren 
ondotik, heldu den urtean 
Oizek hartuko du Malerreka-
ko Eguna antolatzeko ardura 
bere gain. 

Eguna bukatzeko, 21:30ean 
herri afaria eginen dute He-
rriko Ostatuan, eta afarirako 
txartelak Donamariako He-

rriko Ostatuan eskura daitez-
ke dagoeneko. 23:30ean Ga-
bezin musika taldearen erro-
meria izanen da plazan. 

Bertso jarriak ortziralean
Malerrekako eguna ez da da-
torren egunetan Donamarian 
izanen den kultur ekitaldi 
bakarra izanen. Malerrekako 
Mankomunitateak, eta Ma-
lerrekako Bertso Eskolak an-
tolatuta, Auskalo zeinek ja-
rriak  bertso musikatuak 
aditzeko aukera izanen da 
ortziralean, maiatzaren 20an 
Jauregian. Unai Agirre eta 
Eñaut Agirre bertsolariak ari-
ko dira kantuan, Imanol Ka-
mioren musikak lagunduta. 
Emanaldia 19:00etan izanen 
da. 

2019an ospatu zen azkenekoz Malerrekako Eguna Ezkurran. UTZITAKOA

Maiatzaren 28an 
ospatuko dute 
Malerrekako Eguna
Donamariako Udalak 80 urte baino gehiago dituzten 25 
herritar omenduko ditu

EGUN OSORAKO 
EKITALDIAK 
PRESTATU  
DITUZTE
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TTIPI-TTAPA 
Maiatzaren 2tik, Nafarroako 
osoko 50 haur eskola baino 
gehiago greba mugagabean 
daude, tartean eskualdeko lau: 
Baztango Haur Eskola, Berako 
Mukixu Haur Eskola, Leitzako 
Itzaire Haur Eskola eta Lesa-
kako Magale Haur Eskola. 

Aldarrikapen argia dute: lan 
baldintzak hobetzeko eta ra-
tioak jaisteko negoziaketa 
mahai baten parte izan nahi 
dute. Hilabeteak eman dituz-
te protestak egiten hezitzaileek, 
eta orain arte egindako mo-
bilizazioek gobernuaren eran-
tzunik ez zutela ikusita eraba-
ki dute orain greba mugaga-
bera jotzea. 0-3 urte zikloan 
lan egiten duten langileen lan 
baldintzak «duinak» ez direla 
salatu dute, eta egun dauden 
ratioekin ezin dutela kalita-
tezko hezkuntza bermatu. 

Horregatik, eta aldarrikapen 
horiek denak ezagutarazteko, 
apirileko azken astean Nafa-
rroako Gobernuko Hezkuntza 
Departamentuarekin, eta Na-
farroako Udalerrien eta Kon-
tzejuen Federazioarekin bildu 
ziren plataformako ordezka-
riak. Bilerak, ordea, ez zuen 

esperotako eragina izan, Hez-
kuntza kontseilari Carlos Gi-
menok entzungor egin ziela-
ko beren aldarrikapenei, eta 
plataformako kideen errane-
tan «harrotasunez» mintzatu 
zelako. Gauzak horrela, aste 
horretan hartu zuten maia-
tzaren 2an greba mugagabean 
hasteko erabakia. 

Manifestazioa Iruñean
Haur eskoletako langileak 
greba mugagabean daudene-
tik, hamarnaka izan dira lan-
gileei beren babesa adierazi 
dieten entitateak, eskolak eta 
norbanakoak. Horrez gain, 
maiatzaren 7an manifestazioa 
egin zuten Iruñean Nafarroa-
ko 0-3 plataformak deituta. 
2.500 lagunetik gora bildu 
ziren Iruñeko karriketan, haur 
eskolen duintasunaren alde 
lelopean. Ordura arteko ba-
lantze «gazi-gozoa» egin zuten: 
«gazia, greba mugagabean 
egotea gogorra delako, eta 
gozoa, herritarrengangadik 
jasotako erantzun positiboa-
gatik». Maiatzaren 10ean be-
raien aldeko 30.000 sinadura 
aurkeztu zituzten Hezkuntza 
Departamentuan.

Maiatzaren 7an Iruñean egin zuten manifestazioa. EKINKLIK ARGAZKIAK

Eskualdeko haur 
eskolak baldintza 
«duinen» eske
Maiatzaren 2tik greba mugagabean daude Baztango, Berako, 
Leitzako eta Lesakako haur eskoletako langileak

Berako Mukixu Haur Eskolako hezitzaileak udal ordezkariekin. 

Baztango Haur Eskolako kideak Joseba Otondo Baztango alkatearekin. 

Leitzako Itzaire Haur Eskolakoek deituta jendetza bildu zen elkarretaratzean.

Lesakako Magala Haur Eskolako kideak udal ordezkariekin.
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Giro ederrean Orion eta Zarautzen
Orio eta Zarautzera egin zuten elkarteko bazkideek urteko 
laugarren irteera apirilaren 28an. 172 bazkide bertaratu ziren 
lau autobusetan. Goizean Zarautzen paseoa eta bazkaria izan 
zituzten, eta arratsaldean Orio aldera joan ziren. Egun ederra 
pasa zuten bertaratutako denek.

P. IRASTORTZA

P. IRASTORTZA 
Pandemiaren ondotik, nor-
maltasuna ailegatu den ho-
netan, elkarteko batzordeak 
heldu den seihileko egutegia 
antolatu du ilusionaturik. 
Maiatzaren 4an egin zuten 
zuzendaritza batzordea, eta 
erabaki garrantzitsuak hartu 
zituzten 2022ko uztailetik  
abendura bitarterako egute-
gian. Ondorengo irteerak 
antolatu dituzte heldu den 
sei hilabetetarako:

Uztaila: Aralarrera joanen 
dira eta amatxi-atautxien 
eguna ospatuko dute, eta 
itzuleran El Toro hotelean 
bazkaria izanen dute. Uztai-
lean bertze irteera bat eginen 
dute Hernaniko Galarreta 
frontoira erremonte partida  
bat ikusteko. Horrekin bate-
ra, Oianume jatetxean baz-
karia izanen dute.

Abuztua: Irteera bakarra 
programatu dute. Arantza-
zura ateraldia eginen dute, 
eta Urnietako Oianume ja-
tetxean bazkaria eginen dute. 

Iraila: Bi irteera antolatu 
dituzte. Alde batetik, Oiar-
tzungo Gurutze Berri hotelean 
bazkaria izanen dute. Ber-
tzetik, Portugalera bidaia 
antolatu dute. Zortzi egun 
eta zazpi gau emanen dituz-
te bertan, eta bertzeak bertze 
Fatima bisitatuko dute. 

Urria: Urrian ere bi ekital-
di antolatu dituzte. Alde ba-
tetik, Benidormen 10 egune-
ko egonaldia eginen dute, 
eta bertzetik urteroko zita 
garrantzitsua izanen dute: 
bazkide eguna. Dantxarinean 
bazkaria izanen dute, eta 
omenaldia eginen diete el-
karteko hainbat kideri. 

Azaroa: Lodosara egun ba-
teko irteera antolatu dute, 
Benta Larrion jatetxean egi-
nen duten bazkariarekin. 
Gainera, 10 eguneko bidaia 
ere izanen dute azaroan Te-
nerife eta Lanzarotera. 

Abendua: Abenduan irtee-
ra bakarra izanen dute, Errio-
xako Santo Domingo de la 
Calzadara. Bertan egun pasa 
eginen dute, eta itzuleran 
Arabako Guardia herrian 
bazkalduko dute. 

Bertzelako ekitaldiak ere bai
Aipatu ekitaldiak ez dira Ar-
kupeak elkarteak urte osoan 
antolatuko dituen bakarrak. 
Bazkideek ez dute atsedene-
rako tarte handirik izanen, 
bertzelako solasaldi, erakus-
taldi, ikastaro, eta denetari-
ko eskaintza eskainiko due-
lako elkarteak. Ekintza guzti 
horien xehetasunak eta data 
zehatzak aurtengo urte ha-
sieran banatutako 25. bule-
tinean aurki daitezke. 

Kontuan hartzeko ohar ga-
rrantzitsua ere zabaldu du 
elkarteak. Bazkideentzat 
ikastaro batzuk doan izaten 
dira, eta doan ez direnetan, 
beherapen potoloak izaten 
dituzte bazkideek. Norbaitek 
horren inguruko informazio 
zehatza jakin nahiko balu, 
Doneztebeko bulegoan jaso-
ko du beharrezko informazio 
dena.

IRTEEREZ GAIN, 
IKASTAROAK ETA 
SOLASALDIAK 
IZANEN DITUZTE

Urte osorako 
programazioa prest 
du elkarteak
Elkarteko bazkideek egun bakarreko irteeretan eta bidaietan 
parte hartzeko aukera izanen dute

Yoga praktikatu zuten bazkideak, irakaslearekin. P. IRASTORTZA

P. IRASTORTZA 
Bi urtez egin gabe egon on-
dotik, maitzaren 5ean ospa-
tu zuten Donezteben elkar-
teko bazkide aunitzek hain-
bertze estimatzen duten 
gimnasia eguna. 

12:00etan eman zioten ha-
siera egunari, eta dantza, 
pilates eta yoga taldeak izan 
ziren goizeko protagonistak. 
Rebeca dantza akademiako 
Ioanak gidatu zituen dantza-
riak eta bi saio eskaini zituz-
ten. Ondotik Maite Sanz 
irakasleak gidatu zituen pi-
lates ariketetan parte hartu 
zutenak, eta kirol ariketekin 

bukatzeko gorputzaren eta 
arimaren kontrola, eta bien 
arteko elkarlana nola kudea-
tu erakutsi zuen Patxi Cho-
carro yoga irakasleak. 

Goizean kirola egin ondo-
tik, ohitura den bezala baz-
karia egin zuten parte har-
tzaile denek. Doneztebeko 
Santamaria jatetxean elkar-
tu ziren denak bazkaltzeko 
eta indarberritzeko, eta egu-
nari bukaera emateko Jo-
xeangel musikariaren eskutik, 
dantzaldia izan zuten berta-
ratutakoek. Jo eta fuego ibi-
li ziren dantzan egun ederra 
bukatu arte.

Soinketa eguna egin zuten Donezteben 
bi urteren ondotik
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'Urak aske' dokumentalaren aurkezpena
Enobietako urtegiaren hustea jasotzen duen Urak aske 
dokumentala aurkeztu zuten apirilaren 29an. Dokumentala 
ikusteaz gain, Arturo Elosegi ekologian katedradunak 
azalpenak eman zituen, eta udaletxeko ganbara jendez bete 
zen..

FELIX LOIARTE

TTIPI-TTAPA
Arribe, Lekunberri eta Gorriti-
ren ondoren, ekainaren 5ean 
Goizuetak hartuko du Mendial-
deko Azoka Ibiltariaren lekukoa. 
Egun horretan, ekoizleen eta 
artisauen topaleku bilakatuko 
da herria. 10:30etik 14:00etara 
eguraldi ona egiten badu kan-
poan jarriko dituzte postuak, 
eta txarra baldin bada, frontoian.

Guztira  28 postu izanen dira 
eta tartean, hamar bat herrikoak: 
Maingenea, Mantxintxa ttiki, 
Domiña, Auxonborda, Jose 
Antonio Lujanbio, talogileak, 
Txirikorda [osagarriak eta bi-

txiak], Belen [margo lanak], 
Arrate [gantxiloa], Garbiñe 
[egurrezko tailu lanen erakus-
keta]... Elikagaien eta artisauen 
lanen artean, aukera zabala 
izanen da.

Mendialdeko Azoka 
Ibiltaria ekainaren 
5ean izanen da
10:30etik 14:00etara herritarrek eta kanpokoek guztira 28 
postu jarriko dituzte

Ehun lagun garagardo festan
Goittiki haurtzaindegiaren alde, garagardo festa egin zuten 
apirilaren 30ean eta Umore Ona elkartea goraino bete zen; 
txartel guztiak salduta ehun lagun elkartu ziren, eta batzuen 
kasuan goizaldeko ordu txikiak arte luzatu zen mahaiko 
egonaldia. Zozketako saritua, berriz, Julen Arozena izan zen.

ESTEBAN AROZENAK UTZITAKOA

Abian da VI. Umore Ona Pilota 
Txapelketa. Maiatzaren 13an 
hastekoa zen lehia, eta ekaina-
ren 17ko asteburura arte, bost 
kategoriatan banatuta, Nafa-
rroako eta Gipuzkoako 16 klu-
betako 80 pilotarik parte hartu- 
ko dute. Finalak ekainaren 17ko 
asteburuan jokatuko dituzte.

40 bikote  
VI. Umore Ona 
Pilota Txapelketan

Eraso sexisten kontrako pro-
tokoloa egiteko bidea hasi dute 
udalak eta gizarte zerbitzuen 
mankomunitateak. Herritarren 
parte hartzearekin maiatzean 
bi saio egitekoak zituzten uda-
letxeko ganbaran eta ekaina-
ren 28an, 17:00etan, toki berean 
aurkeztuko dute protokoloa.

Eraso sexisten 
kontrako protokoloa 
lantzen

Eguraldia lagun, giro ederra izan zuten Txinoko festetan. FELIX LOIARTE

TTIPI-TTAPA
Zubiondo Tabernako familiak 
antolatuta, maiatzaren 6an 
eta 7an ospatuko zituzten Txi-
noko festak. Ostiraleko mus 
txapelketan Oier Apezetxea 
eta Oihan Zugarramurdi izan 
ziren irabazleak, Fermin eta 
Austin Narbarteri finala ira-
bazita. Larunbat eguerdian 

Martin Xauxarrek bota zuen 
txupinazoa, Fernando Polloren 
laguntzarekin. Arratsaldean 
Xabier Legarreta eta Unai Agi-
rrek egin zuten bertso saioa, 
giro ezin hobean, eta afari 
batekin eman zioten bukaera, 
batzuk goizaldera arte luzatu 
bazuten ere. Dragoiak ere ez 
zuen hutsik egin.

Giro polita eta herrikoia izan dute Txino 
auzoko festetan

Iazko azokako irudia. FELIX LOIARTE



ARESO
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ENERITZ IRAOLA
Ekainerako igeriketa ikastaro 
intentsiboa antolatzen ari da 
guraso elkartea. Hau idazte-
rakoan azken xehetasunak 
lotzen ari dira, baina Tolosa-
ko Usabal kiroldegian, bi as-
tez, hamar saioko ikastaroa 
da antolatzen ari direna. He-
rriko haur guztiei zuzenduta 

dagoen ikastaroa da eta bi 
taldetan banatuko dituzte 
ikasleak, HHkoak batetik eta 
LHkoak bestetik. Xehetasun 
gehiago Whatsapp bidez 
emango dituzte.

Dantza ikastaroak
Udaberri giroan udari begira 
ere jarriak dira. Festetako 

dantza emanaldia prestatze-
ko dantza ikastaroak hasiak 
dituzte haur eta gaztetxoek. 

Igaro Balda ariko da aurten 
irakasle lanetan eta ostirale-
tan izango dituzte klaseak; 
aste batean denek elkarrekin 
biltzen dira eta bi taldetan 
adinaren arabera banatuta 
hurrengoan. Eskertzekoa da 
Igarok erronka hau bere gain 
hartzeko erakutsi duen bo-
rondatea.

Irteera gehiago
Eta ikasi eta trebatu bakarrik 
ez, gozatzeko ere tartea har-
tuko dute gurasoek eta hau-
rrek. Hainbat ateraldi anto-
latu dituztelako datozen hi-
labeteetarako. Maiatzaren 
14an egitekoa zuten lehenbi-
zikoa, Igantziko Irrisarri Lan-
dera. Maiatzaren 28an, berriz, 
Leitzan antolatu dituzten 
eskolarteko topaketetara joa-
tekoak dira. 

Ekainean ere badute kan-
porako asmoa: ekainaren 11n 
Uitzira joango dira Kaskamotz 
egunean parte hartzera eta 
aurrerago Elorrioko upategi 
batetara irteera ere egitekoa 
dute txakolina nola egiten 
den ikusi eta inguruak eza-
gutzeko. Ez dute aspertzeko 
astirik izango!

Haurrak eta gaztetxoak dantza ikastaroan. ENERITZ IRAOLA 

Igeriketa ikastaroa 
antolatu du guraso 
elkarteak
Hainbat irteera ere egingo dituzte datozen asteetan haurrek eta 
gurasoek

Sasoiko segitzen du Leire Baraibarek
Apirilaren 30ean Zubirin jokatu zen Nafarroa Xtrem proban, 
35 kilometroko lasterketan, bigarren postua eskuratu zuen 
Leire Baraibar herritarrak. Oihane Kortazarren atzetik iritsi 
zen helmugara eta beteranoen kategorian lehenbizikoa izan 
zen. 

J. INZIARTE

Udalak jakinarazi duenez, 
maiatzaren 9an hasi eta sei 
hilabetez, herri lanetan ari-
tzeko langile bat gehiago kon-
tratatu du udalak. Gizarte 
Zerbitzuen bidez heldu da eta 
gaur egungo herri langilea 
denari bere zereginetan la-
gunduko dio.

Herri lanetarako 
langile bat gehiago 
kontratatu du udalak

Mendian baimendutako egu-
netatik kanpo erreketarik ez 
egiteko eskaera ere egin du 
udalak. Azken aldian bi txan-
datan gertatu dela adierazi 
du eta basozainek udalera 
jotzen omen dute erantzuki-
zunak eskatuz. Udalak azpi-
marratu nahi izan du bada-
kiela eguraldia tarteko aurten 
ez dela erreketak egiteko 
aukera gehiegirik izan, baina 
gaineratu duenez, «inolaz ere 
ezin da erreketarik egin bai-
mendutako eremuetatik kan-
po eta aurretik abisurik eman 
gabe».

Legez kanpoko 
erreketak egitea 
debekatua dago

Eskolako lagunak elkartuak 
Landa eremuko eskolak bideo bat prestatzen ari dira eta 
bertan parte hartuko dute Nazabal eskolakoek. Horren 
harira, berriki bideoa grabatu eta argazkia atera dute 
eskolako ikasleek, irakasleek eta gurasoek eta ordukoa da 
irudi hau. 

UTZITAKOA
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JUAN MARI BARRIOLA
Ate joka dugu aurtengo Kultur 
aroa. Leitzeko Kultur Taldeak 
eta herriko beste hainbat era-
gileren artean, proposamen 
zabala prestatu dute maiatza-
ren 23tik garagarrilaren 11ra. 
Kultur aroari hasiera eman 
aurretik, igande honetan, 
maiatzaren 22an, Jon Maiaren 
Kantu Bat Gara kontzertuaz 
gozatzeko aukera izanen da, 
19:00etan Herri Aretoan.

Hasteko erakusketak eta 
hitzaldiak
Kultur aroaren barne, berriz, 
maiatzaren 23an habitat era-
kusketa zabalduko dute Herri 
Aretoan. Euskal Herriko his-
toriaren begirada interesgarri 
bat da, Nabarralde Fundazioak 
landutakoa. Egun horretan, 
19:30ean Beñi Agirrek aurkez-
tuko eta azalduko du, eta on-
doko egunetan eskolako ikas-
leek eta irakasleek bertara 
joateko aukera izanen dute.

Maiatzaren 24an, Lagunar-
tean hika eta toka, eta noka? 
saioa izanen da 19:30ean are-
toan, Fernando Oiartzun hita-
noari buruz osatzen ari den 
liburuaren aurrerapen moduan. 
Maiatzaren 25ean, Ukrainan 
zer ari da gertatzen? hitzaldia 
emanen du Txente Rekondok, 
19:30ean, eta biharamunean, 
26an, Xabier Irujok Beotibarko 
kondairaren egiak azalduko 
ditu aretoan, 19:30ean. 

Mingañe Saltsan sariketa
Aurreko aldizkarian adierazi 
bezala, maiatzaren 27an Min-
gañe Saltsan bertso sariketa-
ko finala jokatuko dute To-
rrean. 21:00etan hasita afaria 
ere izanen da.

Leitzaketa eta artisau azoka
Hilabetea borobiltzeko, hila-
ren 28an, Leitzaketa lehiake-
ta azkarra eginen dute aretoan, 
18:30ean, eta 29an artisau 
azokak hartuko du lekukoa 
goiz osoan plazan.

Aurkezpen gehiago
Garagarrilaren 1ean, Itziar 
Azpiroz herritarrak eta Koke 
Ardaizek landutako Naturaren 
leihoak erakusketa zabalduko 
dute aretoan. Astegunez 
18:00etatik 20:00etara ikusgai 
izanen da, eta larunbat eta 
igandetan 12:00etatik 14:00eta-
ra eta 18:00etatik 20:00etara.

Ez da garagarrilaren 1eko 
hitzordu bakarra izanen. In-
dependentziarako Indarra di-
namikaren baitan, Miren Za-
baleta EH Bilduko Nafarroako 
arduraduna eta Floren Aoiz 
Iratzar fundazioko zuzendaria 
Nafartasuna Europako buru-
jabetza aro berrian gaiaz ariko 
dira, 19:00etan Aurrera elkar-
tean. «Europan sortu daitekeen 
erabakitzeko eskubidearen eta 
herrien burujabetzaren aldeko 
aldarriak Nafarroan eta Euskal 
Herrian izan ditzakeen ondo-
rioak» eta «azken hamarkadan 
nafartasunak izan duen bila-
kaera» aztertuko dituzte. 

Garagarrilaren 9an, berriz, 
Mikel Illarregik Leitza oinazpian 
bere lana aurkeztuko du Herri 
Aretoan, 19:00etan.

Sagardo Eguna
Garagarrilaren 11n, Jeiki abes-
batzak Txillidalekun emanen 
duen saiora joateko autobusa 
antolatu dute eta 19:00etan, 
XII. Sagardo Eguna hasiko da, 
bi urtez egin ez dena pesta gi-
roan bukatzeko. 

Indartsu dator 
hilaren 23an hasiko 
den kultur aroa
Hitzaldiak, erakusketak, bertso sariketa, azoka, lehiaketak... 
Egitarau zabala Sagardo Egunarekin borobilduko dute

Kristina Saralegi gogoan
Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko eta Ingurumeneko 
Departamentuaren ekimenez, Ideiak loratuz erakusketa 
inauguratu zuten maiatzaren 2an Iruñean, eta irekiera ekital-
dian Kristina Saralegi omendu zuten. Itziar Gomez kontseilariak 
oroigarria eman zion Joxe Manuel Huizi alargunari.

NAFARROAKO GOBERNUA

Herritarren interesa piztu zuen EBKren aurkezpenak. EBK

JUAN MARI BARRIOLA
Hilabetetako lanaren ondoren, 
Energia Berriztagarrien Komu-
nitatearen sustatzaileek koo-
peratiba bat sortzeko proposa-
mena luzatu zuten maiatzaren 
6an Herri Aretoan egindako 
aurkezpenean. 

Udalaren eta Goiener koope-
ratibaren laguntzarekin, auke-
rak aztertu dituzte eta ederki 
azaldu zuten egitasmoa jendez 
bete zen aretoan. Helburua 
energiaren alorrean burujabe-
tza lantzea da, kontsumitzen 
dugun gehiena kanpoan ekoiz-
ten baita eta beraz, aberasta-
suna kanpora joaten da. Eta 

egungo sistemaren ondorioz, 
larrialdi egoeran gaude.

Hasiera emateko, kiroldegia-
ren gainean eguzki panelak 
jarriko dituzte eta horiekin 
energia kopuru handia lortuko 
litzateke bazkide eginen lirate-
keen herritarrentzako. Baina 
aldi berean, aukera gehiago 
aztertu eta landu nahi dituzte. 
Kooperatiba bat sortu eta mar-
txan jarri nahi dute, baita talde 
sustatzailea handitu ere. 

Gaian interesa duen herritar 
orok ateak irekita ditu eta In-
ternetez (www.leitzekoebk.eus) 
edo bi liburu dendetan izena 
eman daiteke.

Energia Berriztagarrien Komunitateak 
herritarrei ateak zabaldu dizkie
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Preferente mailara igo da Aurrera
Nafarroako erregionaleko lehen mailako bere multzoan 
aurrenekoa izan ondoren, beste multzoetako batean buru 
izandakoaren kontrako bi partidak irabazi zituen Aurrerak, 
eta hala, aspaldiko partez Preferente mailara bueltatzea lortu 
du. Giro ederrean ospatu zuten igoera. 

UTZITAKO ARGAZKIA

Goizean herrian barna ibilbide gidatua egin zuten. ATEKABELTZ HERRIGUNEA

TTIPI-TTAPA
«Eguna oso polita atera zen». 
Halaxe laburbildu du Ateka-
beltz Herriguneko Garazi Za-
baletak maiatzaren 7an egin-
dako Atekatu eguna.

Goizean, herrian barna ibil-
bide gidatua egin zuten: «Az-
ken hamarkadatan Leitzan 
izandako herri borrokak eza-
gutzeko aukera izan genuen: 
Maxurrenea herrintzat mugi-
mendua, 90ko hamarkadako 
Ttanttaka emakume taldea, 
Kornitako parke eolikoaren 
kontrako mugimendua, gaz-
tetxe zaharra eta Atekabeltzen 
historia...Argazki zaharrak ere 

bildu genituen. Hamabost bat 
lagun elkartu izanen ginen eta 
oso polita izan zen». 

Eguerdiko bazkarian 30 bat 
lagun bildu ziren; Illarregi 
anaiek bertso saioa egin zuten, 
eta arratsaldean mahaiaren 
bueltan kontu kontari segitu 
zuten. 20:00 aldera hasi zen 
Ibil Bedi taldearen kontzertua 
eta jende dezente bildu zen. 
Afari-meriendaren ondoren 
Pelax taldeak hartu zuen leku-
koa eta kontzertua eman zuen. 
Eguna borobiltzeko Telmo 
Trenor eta Gela DJak aritzekoak 
ziren, baina azkenean Üzkülüz 
Djak ordezkatu zituen. 

Herri borroken ibilbideari errepasoa egin 
diote Atekatu egunean

Señora sariketako 
finala ekainaren 
4an Herri Aretoan 
jokatuko dute

TTIPI-TTAPA
Abian da II.Señora sariketa,  
emakumeen eta hegemonikoak 
ez diren gainontzeko identita-
teen ikusgarritasuna bilatzeko 
asmoz, hainbat bertsolarik eta 
bertsozale feministek antola-
tutako lagunarteko txapelketa. 
Bi kanporaketa eta finala ditu 
aurtengo edizioak, eta finala 
Herri Aretoan izanen da, ekai-
naren 4an, 17:00etan. Sarrerak 
www.bertsosarrerak.eusen eros 
daitezke.

Haur, Guraso eta 
Eskolen Topaketa 
maiatzaren 28an 
izanen da

TTIPI-TTAPA
Berdintasuna, laguntasuna, 
festa giroa, konpartsa, jokoak, 
tailerrak, musika... Hori dena 
uztartuz, maiatzaren 28an Lei-
tzan eginen dute Aresoko Na-
zabal eskolako, Goizuetako 
Andres Narbarte Xalto eta Lei-
tzako Erleta eskolako haurren, 
gurasoen eta eskolen topaketa. 
Pandemia tarteko egin duten 
geldialdiaren ondotik, indartsu 
dator aurtengo edizioa. Egun 
osoko pesta izanen da.

TTIPI-TTAPA
Pilotariek eta pilotazaleek gogo- 
tsu hartu dute Plazako XXIX. 
Pilota Txapelketa. Maiatzaren 
7ko asteburuan jokatu zuten 
aurreneko jardunaldia eta repar- 
to egunean bukatuko da lehia. 
Abuztuaren  6an hirugarren eta 
laugarren postua erabakitzeko 
partida eta final haundia joka-
tuko dituzte. Aurretik, maiatze-
ko, ekaineko eta uztaileko as-
teburuetan zazpi jardunaldi, 
final-laurdenak eta finalerdiak 
izanen dituzte. 

Izena eman duten hamalau 
bikoteekin bi talde osatu dituz-
te eta Mikel Iriarte antolatzailea- 
ren hitzetan, «batzuk plazan 
sekula jokatu gabeak dira, gaz-
teak animatzen ari diren seina-
le». A taldean, Hegoi Txopere-
na-Luken Casares, Mikel Zaba-
leta-Aitor Arraras, Andoni Za-
baleta-Kevin Vera, Eden Gastea- 

rena-Arkaitz Olano, Iñaki Aldun- 
tzin-Unai Olano, Markel Barrio- 
la-Ekaitz Narbarte eta Mikel 
Martinez-Eñaut Goikoetxea 
bikoteak ari dira; eta B taldean,  
berriz, Mikel Zabaleta-Eki Ma-
teorena, Miel Olano-Iñigo Al-
duntzin, Imanol Urkiola-Xabier 
Jaunarena, Ibai Bengoetxea-Iña-
ki Zabalo, Ioanes Ceballos-Mi-
kel Iriarte, Ander Alduntzin-An- 
tton Abruza eta Zuhaitz Belo-
ki-Garikoitz Huizi.

14 bikote 
Plazako XXIX. Pilota 
Txapelketan
Reparto egunarekin bat eginez, finala abuztuaren 6an 
jokatuko dute

Iazko txapelketako irudia. MIKEL IRIARTE
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G. PIKABEA
«Tiki-taka, tiki-taka, badator 
EHMEren VIII. edizioa». Bi ur-
teko geldialdiaren ondoren, 
antolatzaileek halaxe iragarri 
zuten joan den udan; Euskal 
Herria Mendi Erronka ekaina-
ren 4an eginen dela. «Ilusioz 
eta indarrez» egin dute bidea 
geroztik, eta azken txanpan 
sartuak dira dagoeneko. Iraitz 
Uriarte Intxaurrondo leitzarrak 
kontatu dizkio xehetasunak 
TTipi-TTapari, eta argi utzi nahi 
izan du mendi erronka laster-
keta baino gehiago dela, besteak 
beste, «ofizialtasunaren, eus-
kararen, euskal mendizaleta-
sunaren... aldeko aldarria». 
Baina bereziki «auzolan erral-
doia» dela nabarmendu du: 

«Hau ez da zortzi erok antolatzen 
duten lasterketa bat, hau 400 
boluntarioren lana da».     
Aurtengoa zortzigarren edizioa du 
EH Mendi Erronkak. Nolakoak izan 
ziren hasierako urratsak? 
Orduko oroitzapen oso onak 
ditut. Bizkaitar bat Leitzara 
etorri zen eta hiru bailara lotu 
gintuen: Leitza, Lekunberri-La-
rraun eta Araitz-Betelu. Duela 
hamar urte, hasi ginenean, 
askok ez genuen elkar ezagutzen, 

eta orain adiskidetasun handi-
ko taldea osatu dugu. ESAITe-
kin [Euskal Selekzioaren Alde-
ko Iritzi Taldea] hasi ginen, 
mendi lasterketen inguruan 
ofizialtasuna lortzeko, eta ESAIT 
desagertu zenean, filosofia ho-
rrekin segitzea erabaki genuen. 
Horregatik urtero euskararen 
alde, euskal mendizaletasuna-
ren alde... egiten duen norbait 
omentzen saiatzen gara. Gure 
argitalpenak ere bide horretatik 

doaz, kirola bai, baina aldarri-
kapena ere bai. Eta bide batez, 
neurri batean, eskualde honen-
tzat aberastasun iturri ere bada.  
Nolako bilakaera izan du? 
Oso bilakaera polita. Aurrene-
ko bi urteak non geunden ko-
katzeko eta lasterketa bat zer 
zen ikusteko izan ziren. Taldean 
bi edo hiru lasterkari ginen, eta 
gainerakoek ez zuten mundua 
ezagutzen, eta hasierako bi 
edizioak nolabait lasterketa 
finkatzeko izan ziren. Geroztik, 
urtetik urtera gauzak bestelako 
kontzientziarekin ikustera pa-
satu gara. Adibidez, azken bost 
urteotan plastikoaren inguruko 
kontzientzia barneratu dugu, 
azken bi urteotan emakumez-
koen parte hartzea bultzatzeko 
iniziatibak egin ditugu eta aur-
ten Bartzelonako gonbidatu 
berezi bat izanen dugu. Marta 
Roman gonbidatu dugu, men-
dian ere transen mundua eza-
gutarazteko. Urtero zerbait 
berria sartu eta aldarrikapen 
bat egiten saiatzen gara.
Lasterkarien egutegian ongi fin-
katu den lasterketa dela uste duzu? 
Nik uste dut baietz. Aurtengoa 
kenduta, urtero dortsal guztiak 
agortu dira, 800 dortsal. Aurten 
gutxixeago izanen dira, 560 in-
guru, baina lasterkarien artean 
finkatua dago. Gainera gehienak 
urtero-urtero errepikatzen du-
tenak dira, eta horrek gustatzen 
zaiela esan nahi du.
Inoiz pentsatu al zenuten horrela-
ko arrakasta lortuko zuenik? 
Ez, inondik inora ere ez. Bigarren 
urtean lasterkarien profila iku-
sita, distantziarekin eta desni-
belarekin asmatu genuela kon-
turatu ginen. Maratoi bat baino 
luzexeagoa eta ultra bat baino 
laburragoa da, erdibideko bat, 
maratoietatik ultretara salto 
egin nahi dutenentzako apro-
posa. Arrakastaren gakoetako 
bat distantzia da, baina baita 
boluntarioen lana ere. 400 bo-
luntario ibiltzen dira lasterketan. 
Auzolanean egiten da eta oso-
oso pozik gaude boluntarioen 
lanarekin. Lasterketa bukatu-
takoan edo sare sozialen bitar-
tez, lasterkariek beti nabarmen-
tzen dute boluntarioen lana. 

Uriarte mendi lasterkaria da eta hurbiletik ezagutzen du EHME; aurreneko ediziotik antolatzaile lanetan dabil. 

«EH Mendi Erronka  
400 boluntariok eginiko 
lanaren emaitza da»
IRAITZ URIARTE INTXAURRONDO EH MENDI ERRONKAKO ANTOLATZAILEA

560 bat lasterkari bilduko dira ekainaren 4an Leitzan hasi eta bukatuko den Euskal Herria Mendi 
Erronkan. Bi modalitate izanen dituzte: 67 kilometroko luzea bat eta erreleboka bestea  

«AUZOLANA 
MANTENDUZ IDEIA 
BERRIAK GARATU 
BEHAR DIRA»

«LASTERKETARI 
ESKER HIRU 
BAILARA ELKARTU 
GARA»
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Boluntarioen lana bai, baina horren 
atzean bada lantalde bat... 
Bai, zortzi laguneko lantaldea 
gara, eskualdeka antolatua. 
Koordinazioa Leitzan egiten 
dugu, boluntario gehienak lei-
tzarrak direlako eta lasterketa 
hasi eta bukatu Leitzan egiten 
delako, baina Araitz-Betelu eta 
Lekunberri-Larraungoen lana 
alde batera utzi gabe. Bailarako 
giroa sortu nahi genuen, eta 
lortu dugu. Elkarbizitzarako eta 
elkarlanerako garrantzitsua da.
Noiz hasten zarete antolatzen? 
Hasieran askoz gehiago kosta-
tzen zitzaigun, eta orain erra-
zago eta azkarrago egiten dugu. 
Irail edo urri aldera hasten gara 
prestaketekin, eta azken hiru 
hilabeteak gogorrak  izaten dira: 
lasterkariei erantzun behar 
zaiela, boluntarioak mugiarazi 
behar direla, erosketak kudea-
tu behar direla... Hala ere, be-
reziki gogorrena azken hilabe-
tea izaten da. Ez dago egun bat 
bera ere mezurik gabe.
Mendi lasterketak modan daude. 
Mailara eusteak ikararik sortzen 
al dizue? 
Lasterkariek erabakitzen dute 
zein lasterketa egin eta zein ez. 
Garbi dago berritu beharra da-
goela, gure filosofia mantenduz 
eta lasterkariak mimatuz, baina 
eraldatu beharra dago. Oso 
garrantzitsua iruditzen zaigu 
lasterkariek mendi erronka bo-
luntarioen lana dela jakitea, 
horren atzean etekin ekonomi-
koak nahi dituen enpresarik ez 
dagoela ikustea. Lasterkariek 
nabaritzen dute, eta auzolana-
ren filosofia mantendu nahi 
dugu, baina arrakasta izaten 
jarraitzeko ideia berriak garatu 
behar dira.
2020an eta 2021ean ezin izan zen 
mendi erronkarik egin. Berezia 
izanen da aurtengoa? 
Bai. Bi urteren ondoren, horre-
lako lasterketa bat berriz mar-
txan jartzea asko kosta da. Indar 
asko falta genuen, eta neurri 
batean gogoa ere bai. Pandemiak 
nekea sortu digu, eta bolunta-
rioen artean ere sumatu dugu. 
Baina normaltasunera buelta-
tzeko horrelako ekitaldiak be-
rrartu behar dira, jendea akti-

batzeko, elkarlana eta auzolana 
bultzatzeko beharrezkoak dira.
Aurtengoak badu berrikuntzarik? 
Aurtengoa berraktibatzeko iza-
nen da. Hurrengo urterako 
aldaketa handiak egiteko asmoa 
dugu, baina momentuz ez dugu 
deus aurreratuko...
Otsailaren 1ean ireki zenuten izen 
ematea. Nola joan da? 
Urtero bezala, aurreneko egu-
netan oso ongi joan zen eta 500 
bat lasterkari apuntatu ziren. 
Lasterkariek oso gogokoa dute 
aurreneko egunetan apuntatzea, 
eta gero, banaka-banaka kopu-
rua igotzen da. Aurten 560 las-
terkari baino gehiago edukiko 
ditugu Leitzako plazan eta oso 
pozik gaude.  
Lasterketan bi modalitate dira: 67 
kilometrokoa eta erreleboka (38,8 
km + 34,2 km), eta azken moda-
litatean gutxienez bikoteko bat 
emakumezkoa... 
67 kilometrokoan 500 lasterka-
ri izanen dira eta erreleboka 60. 
Errelebo lasterketak emaku-
mezkoen parte hartzeari bul-
tzada handia eman dio. Aurre-

tik emakumezkoen parte hartzea 
% 5-6koa zen, eta errelebo 
lasterketarekin emakumezko 
gehiago ikustea eta mendiko 
distantziei zieten ikara kentzea 
lortu dugu. Gaur egun, % 15-16 
dira eta oso lorpen handia da.
Eta tartean leitzarrak... 
30 bat leitzar izanen dira, tartean 
bost emakumezko. Gainera, ez 
dira normalean mendian ibiltzen 
direnak, erronka gisa hartu dute 
eta ilusioz daude. Guretzat ere 
oso berri ona da.
Zein da lasterketako unerik eta 
lekurik hunkigarriena? 
Hunkigarriena hasiera izaten 
da, horrenbeste hilabetetako 
lanaren ondoren lasterketa ongi 
hastera doala ikustea. Gero, 
boluntarioen esfortzuari esker, 
ziur egoten gara ongi bideratua 
dagoela lasterketa.
Zein ekarpen egiten dio mendi 
erronkak Leitzari eta inguruari? 
Turismo aldetik asko ematen 
dio, ingurua ezagutzeko balio 
du eta hori aberasgarria da. 
Bestetik, hasieran erosketa guz-
tiak supermerkatu haundietan 

egiten genituen, baina orain 
dela sei urte bertako komer-
tzioetan erostea erabaki genuen. 
Dena hemen erositakoa da, 
baita lasterkarien poltsetan 
sartzen dena ere.
Nolako maila espero duzue aurten? 
Egia esan, ez naiz izenei begira 
egoten den horietakoa, baina 
maila izanen dela esan didate. 
Nik nahiago dut herrikoei edo 
lasterkari xumeei begiratu...
Elurra, euria, eguzkia, hotza, beroa... 
Nolako eguraldia nahi zenukete? 
Ateri egitea nahi genuke. Zor-
tzi urte daramatzagu lasterke-
ta hau antolatzen eta ez dugu 
behin ere eguraldi ona izan. 
Bost urtetan kristoren euri za-
parradak izan ditugu, baita 
kazkabarra ere; beste bi urtetan 
bero handiegia izan dugu, eta 
horren ondorioz, intsolazioak 
eta deshidratazioak. Eguraldiak 
ematen dizkigun kolpeak ku-
deatuz, asko ikasi dugu baina 
espero dugu aurten ateri egitea 
eta hotzik ez egitea.  Bolunta-
rioek eta ikusleek ere gehiago 
disfrutatuko lukete.
Aurten omenaldirik izanen da? 
Bai, Nafarroan ikastolen sor-
tzaileak izan zirenak omendu-
ko ditugu. 
Nolakoa izaten da biharamuna? 
Polita izaten da. Egunean ber-
tan dena biltzen dugu eta biha-
ramunean jendeak egun poli-
ta pasatu duela entzutean 
horrenbeste hilabetetako lanak 
merezi izan duela sentitzen 
duzu. Lasterkariek ere askotan 
esaten dute hunkigarria dela 
eta egindako lan guztiaren on-
doren jasotzen dugun saria da 
biharamunekoa. 
Zerbait gaineratuko zenuke? 
Askotan aipatu dut, baina bo-
luntarioen lana nabarmendu 
nahiko nuke, alde horretatik 
lasterketa erreferentziazkoa 
dela uste baitut. Hau ez da 
zortzi erok antolatzen duten 
lasterketa bat, hau 400 bolun-
tarioren lana da. Horiek gabe 
ezin izanen genuke egin, eta 
aipamena haiek merezi dute, 
lasterketan ilusio guztiarekin 
lan egiten dutelako eta ahalik 
eta hobekien egiten saiatzen 
direlako.

«ERRELEBO 
LASTERKETAREKIN 
EMAKUMEEN PARTE 
HARTZEA IGO DA»

«IKASTOLEN 
SORTZAILEAK 
OMENDUKO 
DITUGU»

Uriartek ateri egitea nahi luke, boluntarioek eta ikusleek ere gehiago disfrutatzeko.
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TTIPI-TTAPA
2020an Euskaltzaindiak eus-
kaltzain oso izendatu zuen 
Paskual Rekalde Irigoien hiz-
kuntzalari amaiurtarra eus-
kararen alde egindako lan 
guztiagatik. Orain, Akademia-
ren barne-arauak agintzen 
duenari jarraituz, sarrera-min-
tzaldia egitea dagokio Rekal-
deri. Maiatzaren 21ean izanen 
da ekitaldia Amaiurko plazan. 
Euskaltzaindiak Osoko Bil-
kura eginen du egunean ber-
tan 10:00etan Elizondon, eta 
12:00etan hasiko da ekitaldi 
instituzionala Amaiurren. 

Egun osoko egitaraua ekitaldi 
instituzionalean
Ekitaldi instituzionalari has-
menta emateko, Mikel Al-
tzuart Dutari bertsolari baz-
tandarrak bertso pare bat 
botako ditu. Gero, Amaiurren 
Kantuz abesbatzak Lauaxeta 
olerkariaren Amayur gaztelu 
baltza abesti ezaguna kan-
tatuko du. Ondotik, Joseba 
Otondo Baztango alkateak 
eta Ixabel Aleman Amaiurko 
alkateak ongietorria eginen 
diete bertaratutakoei, Andres 
Urrutia euskaltzainburuare-
kin batera. Gero, Paskual 
Rekaldek sarrera-mintzaldia 
irakurriko du.

Mintzaldian hiru gai nagu-
si jorratuko ditu Rekaldek: 
lehenbiziko euskara batua 
eta mintzamoldeak, bigarre-
nik Baztango hitzen ekarpe-
na Euskaltzaindiaren Hizte-
giari eta azkenik Amaiurko 
toponimia;  toki- izenak, 
etxe-izenak, pertsona-ize-
nak... ezagun zein ezezagu-

nak. Miriam Urkia euskaltzain 
osoak emanen dio erantzuna, 
eta gero euskaltzain berriak 
zin egin beharko dio bere 
karguari, euskaltzain izatea-
ri dagozkion eginkizunak 
zintzo eta leialki beteko di-
tuela erranez. 

Azkenik, euskaltzain osoa-
ren domina, diploma eta 
ikurra jasoko ditu Rekaldek 
euskaltzainburuaren eskutik. 
Ekitaldiaren akabailan dan-
tza-saioa eginen dute Amaiur-
ko eskolako haurrek eta eki-
taldira hurbildutakoek zin-
tzurra bustitzeko aukera 
izanen dute.

Euskaltzainek, agintariek, 
senideek eta gonbidatuek 
Gaztelu elkartean bazkaldu-
ko dute. Bazkalondoan he-
rriko arkeologia museoa 
bisitatzeko aukera izanen 
dute, eta eguraldiak lagunduz 
gero, Amaiurko gazteluaren 
hondakinak bisitatzen ema-
nen diote akabaila jardunal-
diari.Rekalde euskaltzaina. EUSKALTZAINDIA

Paskual Rekalderen 
sarrera-mintzaldia 
maiatzaren 21ean
Euskaltzain oso izendatu ondotik eman beharreko mintzaldia 
Amaiurko plazan eginen du

Euskal Filologian 
lizentziaduna da EHUn, eta, 
egun, Nafarroako Gobernuko 
euskara itzultzailea eta Eusko 
Jaurlaritzako Terminologia 
batzorde bereziko kidea da. 
Zenbait lan eta artikulu 
argitaratu ditu euskara 
batuaren eta euskalkien eta 
Baztango euskararen 

inguruan. Horien artean 
daude Mariano Izeta zenaren 
Baztango Hiztegia eta Dirua 
galgarri lanen edizioa, eta 
Baztango, Malerrekako eta 
Bortzirietako agiri 
zaharretako zenbait 
toponimo eta oikonimoren 
inguruko lanak, Andres 
Iñigorekin batera prestatuak. 

2003an euskaltzain urgazle 
izendatu zuten, Euskaltzain- 
diaren Nafarroako ordezka- 
riorde 2018an. 2000.ean hasi 
zuen ibilbidea Akademian, 
eta gaur egun zenbait 
batzorde eta lantaldetako 
kide da (Corpus, Euskalkiak, 
Euskaltzaindiaren Hiztegia, 
Gramatika eta Onomastika…) 
eta, orobat, HIZBEA 
zerbitzuaren arduraduna.

Paskual Rekalde Irigoien

Paskual Rekalde. EUSKALTZAINDIA
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Izpegiko igoera giro ederrean
Izpegiko igoeraren IV. edizioa egin zuten maiatzaren 7an 
Erratzun, DRS Razingek antolatua. 43 partaide izan zituen 
rallyak eta 5,2 kilometroko igoera egin behar izan zuten. 
Ehunka lagun bildu ziren lehiaketa ikusteko eta eguraldi 
ederra lagun izan zuten egun guzian.

ALBARO SOULE

TTIPI-TTAPA
Urtero bezala, bailararekin 
zerikusia duten lanak diruz 
laguntzeko deialdia egin du 
Baztango Udalak. Aurten. bi 
proiektu aurkeztu dituzte, 
baina epaimahaiak bat baz-
tertu du oinarriak betetzen ez 
zituelako, beraz, Olaia Elizal-
de Garaikoetxea elizondoarra 
izanen da 500 euroko bekaren 
onuraduna. 

Energia Berriztagarrien In-
genieritza egiten ari da Elizal-
de, eta autokontsumo parte-
katurako potentzialitate foto-
voltaikoaren azterketa eginen 

du Berroetan. Herrian aplika-
tu daitezkeen komunitate 
energetikoak, autokontsumo-
rako aukerak, legediak eta 
trabak ikertuko ditu, sistema 
elektrikoa deszentralizatzeko 
eta energia aurrezpena bul-
tzatzeko, energia garbi eta 
berriztagarrien erabilera sus-
tatuz.

Epaimahaia Lekarozko ins-
titutuko eta Elizondoko lan-
bide heziketa ikastetxeko 
zuzendariek, Cederna-Gara-
lurreko Baztango teknikariak 
eta Baztango alkateak osatu 
dute.

Olaia Elizaldek lortu du gradu akaberako 
lana egiteko udalaren dirulaguntza

Oilategi bat Elizondoko eskola publikoan
Oilategi bat paratu dute Elizondoko eskola publikoan 
haurrek oiloak zaintzen eta arroltzeak biltzen ikas dezaten. 
Ikasleek mezu hau helarazi dute: «Elizondoko ikastetxe 
publikoan oilategi bat dugu. 5 urtekoek erakutsiko dizuegu 
telefono honetara deitzen baduzue: 948 581 808».

UTZITAKOAK
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TTIPI-TTAPA
Bi urteko geldialdiaren ondo-
tik, XVII. Errugbiaren Gaupa-
sa eginen du BRT Menditarrak 
aurten, «indarrez eta ilusioz 
beterik». Maiatzaren 21ean 
Larraintzargo frontoian izanen 
da besta. 21:30ean irekiko 
dituzte ateak, DJ TirriErdyk 

alaitua. Bokatak afaltzeko au-
kera izanen da bertan, eta 
23:30ean hasiko dira kontzer-
tuak: Txingones de la Rencle 
mariatxiak, Trikidantz eta DJ 
Txurri eta Muski. Ohiko an-
tzerkia eginen dute, baita bi 
zozketa ere, eta hainbat sor-
presa izanen dira.

Maiatzaren 21ean Errugbiaren Gaupasa 
eginen du BRTk Larraintzarren

Hainbat amaiurtarrek mugarri berria paratu zuten Alkurruntzen. UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Baztango XXVII. Mendi Itzulia 
maiatzaren 29an antolatu du 
Baztango Mendigoizaleak tal-
deak eta Amaiurko gudaren 
500. urteurrenari erreferentzia 
eginez, Amaiurrek Baztanekin 
izan zituen mugetatik barna 
eginen dute ibilaldia. 

Itzuliak bi ibilbide izanen 
ditu. A ibilbideak 28 kilometro 
eta 2.000 metroko desnibela 
izanen ditu. 07:00etan abia-
tuko da Amaiurtik eta hasteko 
Alkurruntzera igoko dira, Li-
zarmeakatik Zimitzeta eta 
Bagoira joanen dira, handik 
Bardako mendi igoko dute eta 
Itzulegitik eginen dute buelta. 
B ibilbideak 20 kilometro eta 
1.425 metroko desnibela iza-
nen ditu. 07:30ean abiatuko 
da herritik Alkurruntzera, 
handik Zimitzeta eta Bagoira, 
eta Antzabaletik bueltatuko 
dira Amaiurrera.

Izen-ematea online egin 
daiteke mendizmendi.com 
webgunean maiatzaren 27ko 
18:00ak arte, baita egunean 
bertan ere 06:15etik aitzinera 
Amaiurren. 18 euro ordaindu 
beharko dira eta kamisetak 
banatuko dituzte partaideen 
artean. Informazio gehiago 
baztangomendigoizaleak.org 
atarian eskuragarri.

Mugarri berria Alkurruntzeko 
kaskoan
Alkurruntzeko mugarria as-
paldian desagertu zen, eta 
Mendi Itzuliaren aitzakiarekin 
eta «gazteluan gertatutako 
borrokaren 500. urteurrena 
gogoratzeko», mendiaren kas-
koan mugarri berria paratzea 
erabaki dute amaiurtarrek. 
Maiatzaren 1ean paratu zuten 
harria, 1522 - 2022 idazkiare-
kin, eta hainbat herritarrek 
parte hartu zuten ekitaldian.

Amaiurrek Baztanekin zituen mugetatik 
barna eginen dute aurten Mendi Itzulia

Urki Neol eta Alex Santesteban haien tutoreekin. NAFARROAKO GOBERNUA

TTIPI-TTAPA
Pasa den martxoan eta maia-
tzeko lehenbiziko astean 
Spainskills txapelketa egin 
dute Madrilen eta bertan lan-
bide heziketako ikasle hobe-
renek haien trebezia erakutsi 
dute hainbat arlotan.

Alex Santesteban iruritarrak, 
Virgen del Caminoko ikasleak, 

CNC fresaketa kategorian par-
te hartu zuen Abel Laskurain 
tutorearekin eta bigarren pos-
tua lortu zuen. Urki Neol ariz-
kundarrak, berriz, Donibane 
lanbide eskolako Alfonso Erro 
tutorearekin ebanisteria ka-
tegorian parte hartu zuen eta 
hirugarren postua lortu zuen. 
Zorionak bioi!

Alex Santesteban eta Urki Neol Madrilgo 
Spainskills lehiaketan sarituak
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TTIPI-TTAPA
Amaiurraldia ekitaldi politikoa 
eginen du Nafarroa Berriz Al-
txak ekainaren 5ean Amaiurren 
eta Elizondon. Egun osoko 
egitaraua prestatu dute: 
11:00etan autobusak Amaiu-
rrera ailegatuko dira eta ha-
rrera eginen diete bertan. 
11:30ean ekitaldi nagusia iza-
nen da eta ondotik Amaiurre-
tik Ordokira oinez joanen dira. 
14:00etan Elizondon bilduko 
dira eta 15:00etan bazkalduko 
dute, bokaten edo menuaren 
aukerarekin. 16:30ean kon-
tzertuak hasiko dira, Madame 

Birrots eta Trikidantzekin, eta 
haurrendako txokoa ere izanen 
da Irrien Lagunekin.

Bazkariko menuak entsala-
da, paella, bildotsa txilindron 
erara, postrea, kafea eta kopa 
izanen ditu eta txartelak 30 
eurotan daude salgai Iruñe-
rriko eta Sakanako hainbat 
lekutan, Lesakako Arranon, 
Elizondoko Intzan, Erratzuko 
Zubipuntan eta online.

Antolatzaileek autobusean 
joateko eskatu dute eta izena 
emateko zerrendak paratu 
dituzte Iruñerrian, Sakanan, 
Lizarraldean eta Erriberan.

Egun guziko 
egitaraua 
Amaiurraldirako
«Errepublika aske eta burujabea» aldarrikatzeko ekitaldia 
antolatu du Nafarroa Berriz Altxa ekimenak

TTIPI-TTAPA
Bizikletaren erabilera susta-
tzeko jarduerak prestatu ditu 
Baztango Talde Ekosozialak 
Elizondon. Maiatzaren 18an 
Arizkunenean bideo emanal-
dia eta solasaldia izan dute. 
Maiatzaren 19an Fantxikeko 
plazan elkartuko dira 19:00etan 

bizikletako zirriken zulatzeak 
eta kateak konpontzen ikas-
teko. Maiatzaren 20an, berriz, 
bizikleta ibilaldia eginen dute 
Elizondoko karriketatik barna, 
19:00etan herriko plazatik 
abiatuta. Ondotik, batukada 
izanen da mugikortasun as-
teari akabera emateko.

Bizikletaz mugi! jardunaldiak eginen 
ditu Talde Ekosozialak aste honetan

TTIPI-TTAPA
«Euskarazko nobela beltza 
sustatzea eta sormen eta itzul-
pen lanak saritzea» helburu 
duen beka eman du bertze 
behin (H)ilbeltza elkarteak. 
13 lagun aurkeztu dira deial-
dira eta Fred Vargasen Debout 
les morts liburuaren lagin bat 
euskaratu behar izan dute. 
Beñat Irastorza ordiziarra izan 
da irabazlea, 6.000 euroko 
saria jasoko du eta eleberri 
osoa euskaratuko du, Txala-
parta argitaletxeak 2024ko (H)
ilbeltzean argitaratuko duena. 

Epaimahaia Joseba Otondo 
alkateak, Koldo Biguri (H)il-
beltzako ordezkariak eta Ga-
razi Arrula Txalapartako or-
dezkariak osatu dute eta Iras-
torzak «obraren erritmoari 
tentuz eta zentzuz segitu 
diola» azpimarratu dute. Gai-
nera, «erabilitako joskera, 

testua irakurgarria egin nahian» 
nabarmendu dute, eta «orobat, 
hizkuntzaren erregistroak 
zaindu eta euskara aberatsa 
darabilela» adierazi dute.

Beñat Irastorza Ugalde
Ordizian 1993an sortua, ma-
tematika ikasketak egin zituen 
Bartzelonan eta «literatura eta 
hizkuntza zalea» da aspalditik. 
Gaur egun Frantzian bizi da 
eta hau du bere lehenbiziko 
itzulpen lana.

Beñat Irastorza Ugalde. TXALAPARTA

Beñat Irastorza Ugaldek irabazi du 
2022ko (H)ilbeltza beka

Zahar etxeko adinekoekin paseatzen
Elizondoko Herriak eta Bidelagunek antolatua, zahar etxean 
dauden menpekotasuna duten adinekoak buelta bat 
ematera atera zituzten maiatzaren 8ko goizean herriko 
hainbat boluntariok. Karriketatik barna ibili ziren eguraldi 
ederraz lagunduak eta hamaiketakoa ere izan zuten.

ONDIKOL
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R. OSKARIZ I LEKAROZ
Lehenbiziko agintaldia duzu. 
Zergatik erabaki zenuen alkate 
izatea?
Aitzinekoak uzten zuela jakin 
nuen, eta itxuraz ez zegoen 
inor prest alkate izateko. Iru-
ditu zitzaidan jendeak nola-
baiteko beldurra ziola ardu-
rari eta pausoa emateko mo-
mentua izan zitekeela pentsa-
tu nuen. Herriko alkatetzatik 
denok noizbait pasatu behar-
ko genukeela pentsatu izan 
dut maiz, herria, ardurak eta 
eskakizunak bertze modu ba-
tez ikusteko. Esperientzia bi-
zitzeko unea izan zitekeela 
iruditu zitzaidan. Gainera, 
Aroztegiko pelotazo urbanis-
tikoaren mehatxua egonda, 

konpromisoari heltzeko mo-
mentua zela pentsatu nuen.
Eginbeharrak taldean banatzen 
dituzue?
Alkatetza taldean bortz lagun 
gaude eta batzarretan akta 
hartzearen ardura da zehaztua 
dugun bakarra. Suertatzen 
diren gainontzeko ardurak 
denon artean banatzen ditu-
gu, aukeren arabera. Hilabe-
tean behin-edo elkartzen gara, 
nahiz eta mezuz eta telefonoz 
etengabeko harremana izaten 
dugun. Bertzetik, lagun batek 
herriko diru kontuak eramaten 
ditu eta bertze pare bat ur 
horniduraz eta kontsumoaz 
arduratzen dira. Azkenik, he-
rriko hainbat bazterretako 
sasiak garbitzeko ardura ere 

bertze sei lagunen artean dago 
banatua. Mila esker denei!
Zeintzuk dira alkatearen ardurak?
Nagusiki Lekarozko batzarra-
ren iritzia Batzar Nagusira 
eramatea eta lekaroztarren 
eskaerak Baztango Udalera. 
Horretarako herriko batzarrak 
antolatzen ditugu bi-hiru hi-
labetetik behin. Horrez gain, 
auzolanak antolatzea, bilku-
retan parte hartzea, ur depo-
situa kontrolatzea...
Alkatetzaren alde ona eta txarra?
Gauza aunitzen funtziona-
mendua ikasten ari naiz eta 
Lekaroz zein Baztan aise ho-
beki ezagutzen ari naiz. Ur 
ihesak eta arazoak daudelarik 
herritar batzuk laguntzeko 
duten prestutasuna ere ikara-

garria iruditzen zait. Aldi be-
rean, eta honekin lotuta, he-
rrian urarekin ditugun arazoak 
dira buruhauste gehien ema-
ten didatenak.
Zein izan duzue zailtasunik han-
diena?
Erran bezala, urarekin ditugun 
arazoak. Lekaroztik bertatik 
zein Iruritatik ailegatzen zai-
gu ura baina hoditeria zaharra 
eta eskasa da. Ihesak nonahi 
daude eta ur aunitz galtzen 
da bidean. Honi herritarrok 
batzuetan egiten dugun uraren 
kontsumo arduragabea gehi-
tu behar zaio. Horien guziaren 
ondorioz, herriko depositoa 
tarteka-marteka batere urik 
gabe gelditzen da eta etxeetan 
ura moztu behar izaten da.
Aroztegiko aferarekin ere buel-
taka ibili zarete…
Bueltaka ibili gara lekarozta-
rrak, baztandarrak, eta lurra-
ren defentsan aritu den oro, 
izan ere, Aroztegia Lekarozen 
dago baina eragin negatiboa 
Baztan mailakoa izanen litza-
teke guttienez. Nafarroako 
Gobernua, interes orokorraren 
izenean, interes pribatuen 
alde aritu da. Herritarrok erra-
ten genuen gisan, iazko lanak 
baimenik gabe hasi zituzten, 
eta horrela ebatzi du Nafa-
rroako Auzitegi Nagusiak. Be-
rriki, auzitegi berak berretsi 

«Jendeak ardurari nolabaiteko beldurra ziola» ikusita, alkate izateko pausoa ematea erabaki zuen Ernesto Pratek joan den urtean. UTZITAKOA

«Herria bertze modu 
batez ikusteko balio 
izan dit alkatetzak»
ERNESTO PRAT URZAINKI LEKAROZKO ALKATEA

Lekarozko alkatetzan lehenbiziko agintaldia du Ernesto Pratek, eta orain arte izandako erronkez, 
Aroztegiko aferaz eta etorkizunera begira dituzten helburuez aritu da TTipi-TTaparekin



2022-05-19 | 806. zk. | ttipi-ttapa 53

BAZTAN

egin du San Martzial ermita 
ez dela promotoreena. Gaur 
egun lanak geldituak daude 
herritarren borrokari esker. 
Paradoxikoki baina, zazpi he-
rritarrek deklaratzera joan 
behar izan dute lanak sala-
tzeagatik, foruzainek eta guar-
dia zibilek baimenik gabeko 
lanak babesten zituzten biz-
kitartean. Gure ustez, herri-
tarren erresistentzia jarrera 
eredugarria izan zen eta akti-
bismoa eta elkartasuna esker-
tu nahi ditugu. Lekarozek behin 
baino gehiagotan utzi du argi 
inposatutako proiektuaren 
kontra dagoela, eta herritarren 
borondatea errespetatzea bai-
no ez dugu eskatzen.
Zer behar ikusten dituzu herrian?
Ostatua hainbat hilabetez 
itxita egon ondotik berriz ire-
kia dago eta ez dago zalantza-
rik herriko giroa laguntzen 
duela. Modu berean, garran-
tzitsua da frontoia, eskola, 
elkartea, parkea... egotea. 
Nolanahi ere, orain batzarto-
kia edo ekintzak egiteko areto 
baten falta sumatzen dugu. 
Covid-19aren pandemia dela 
eta, hondar urteetan ez dugu 
eskola edota elkartea erabil-
tzerik izan eta batzarrak fron-
toian egin behar izan ditugu. 
Negu bete-betean gogorrak 
izan dira batzarrak egiteko 
baldintzak.
Zer egin duzue agintaldian?
Egia errateko, alkate hasi nin-
tzelarik hamaika asmo nituen, 
parkearen inguruan, herriko 
bideen inguruan... Baina hasi 
eta lau egunetara Aroztegiko 

lanen kalapita guzia hasi zen. 
Gatazka horrek energia eta 
indar dezente hartu zizkigun. 
Gero, urtero izaten omen den 
gisan, ur arazoak hasi ziren 
udaberria akitzearekin batera. 
Uda herriko depositua zaintzen 
eta ur ihesak konpontzen eman 
genuela erran daiteke. Tartean, 
ohiko aferak izan genituen: 
hilerriko bidea hormigoitzeko 
auzolana, herrian izaten diren 
ekintzetan laguntzea (Olen-
tzero, Orakunde, arbolaren 

eguna...), pistetan zaborra 
botatzea...
Eta zer egiteko asmoa duzue?
Lezabeko merenderoa txu-
kundu nahiko genuke, adibi-
dez. Iaz auzolan bat antolatu 
genuen horretarako baina alde 
batera utzi behar izan genuen 
eguraldiagatik. Gero eta oke-
rrago dago. Bertzetik herriko 
plaza autoz betetzen da maiz 
eta oinezkoendako berresku-
ratzea gustatuko litzaiguke, 
herritarrak kontzientziatu 

nahiko genituzke herriko kas-
kotik polikiago pasatzeko au-
toarekin, parkea arras izorra-
tua dago... Hamaika ideia eta 
lan badira. Artzapezpikutzak 
herriari ebatsitako ondasunak 
errekuperatzen saiatzea ere 
ongi legoke.
Nolako etorkizuna du herriak?
Lekarozek bizitzeko eta haurrak 
hezi eta hazteko neurri polita 
duela erranen nuke. Etorki-
zuna euskaraz ikusi nahiko 
nuke, naturaren erdian edo 
ondoan, inondik inora natu-
raren gainean.
Hurrengo urtean segitzeko prest?
Alkate izandakoek aipatu izan 
didate bi urte nahiko motz 
gelditzen dela. Lau urte, aldiz, 
luze egiten omen da. Egia erra-
teko, oraindik ez dut horretan 
pentsatu, aldaketa unea hur-
biltzean sentsazioen, gogoen 
eta indarren balantzea eginen 
dut eta erabakiko dut. Edozein 
modutan, jakin badakit Leka-
rozen jende aunitz dagoela 
alkate izateko gogoz eta au-
kera eman behar zaiela pen-
tsatzen dut (irriz). Lehen erran 
bezala, esperientzia aberas-
garria da eta denok pasatu 
beharko genukeela iruditzen 
zait. Agintaldiaren balorazioa-
ri dagokionez, pena dut mo-
mentuz kudeaketa hutsera 
mugatu dugula gure jarduna 
eta ez dugula ekarpen berririk 
egin. Pandemiak erabat bal-
dintzatuak egon gara baina 
kirol jardueraren bat herrian 
ospatzea gustatuko litzaidake, 
Lekarozko ingurune naturala 
balioan paratuko lukeeena. 

Aroztegiko lanak «geldituak daude herritarren borrokari esker». TTIPI-TTAPA

«DENOK PASATU 
BEHARKO GENUKE 
NOIZBAIT HERRIKO 
ALKATETZATIK»

«HERRITARREN 
LAGUNTZEKO 
PRESTUTASUNA 
IKARAGARRIA DA»
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Duela 500 urte iragan zen bo-
rroka Amaiurko gotorlekuan 
eta gertakari historiko horren 
inguruko solasaldia aurkeztu 
behar zuen Dominique Duva-
lek maiatzaren 12an. 1522ko 
uztailean, bataila honekin bu-
ruratu zen Nafarroako erresu-
ma. Gatazka hau XVI. mendean 
Europan, bereziki François 
I.aren eta Charles V.aren arte-
ko gertatzen ziren gatazken 
testuinguruan kokatzea zen 
xedea. Senpertar ainitzek lo-
tura azkarrak dituzte Nafarroa-
ko familiekin, beraz interes 
handiko mintzaldia izan zen. 

Amaiurko batailari 
buruzko solasaldia 
Inharrian

Bildotsaren Eguna maiatzaren lehenean
Bildotsaren Eguna ospatu zen maiatzaren 1ean. Bazen zer 
ikusi eta erosi, 500 bazkaltiar bildu ziren Xan Ithourria plazan 
eraikia zen oihalezko etxearen gerizan. Giro aparta sortu zen 
kantu eta musikarekin, arratsaldean Zirikolatzeko dantzarien 
ondotik harri altxatzaile eta aizkolariek hartu zuten segida.  

JL BESSONART

Aspaldiko partez, Herria aste-
kariak biltzar nagusia Senpe-
ren egin du. Herriko etxeak 
fabore bat bezala onartu du 
ekimena eta baldintza guziak 
eman ditu, berriemaileak ongi 
errezibitzeko. Dominique Idiart 
auzapezak bere hitzaldian az-
pimarratu du bere atxikimen-
dua Herria kazetari buruz, 
betidanik irakurri duelakoz 
eta euskararen erabileran bai-
tezpadakoa delakoz. Aperitifa 
eskainia izan zaie, handik Aro-
Berriko ostatuko bidea hartu 
du eta Estebe ostalerak erregeak 
bezala errezebitu ditu. 

'Herria' astekariak 
biltzar nagusia 
Senperen egin du

JL BESSONART
Xabi Camino, herriko kontsei-
luko kultur saileko arduradu-
nak, bilan baikorra egin du 
Kultura zure atean goiburu-
pean egin den kultur hama-
bostadiaren inguruan, jakinik 
lehen edizio honek ezezagun 
ainitz gorderik zeuzkala, La-
rreko kulturgunea eta herriko 
elkarte ainitzen aktibitateak 
herritarreri deskubriaraztea 
baitzen helburu nagusia. Es-
pero baino hobeki erantzun 
du publikoak, Larrekon iragan 
ikuskizunek aldiro jendetza 
ekarri baitute. Erran behar da, 
antolatutako ekitaldietan laue-

tatik hiru urririk zirela. Azpi-
marratzeko izan dira Menta-
listaren ikusgarria, Zarena 
Zarelako dantzak kanpoko 
plazan, plazako errotaren bar-
nean egindako kantaldia, Or-
tzadarren tinda tailerak, Jean 
Marc Dupont arraunlariaren 
abenturari buruzkoak… He-
rriko hamabortz elkartek par-
te hartu dutenez, pentsa zer 
dinamika sortu duen ekimen 
berri honek. Ororen buru, az-
tertu behar dituzte zer puntuek 
hobetze bat merezi duten eta, 
aldi berean, datorren urteari 
buruz, xedea dute egitasmoa 
berriz ere antolatzea. 

Zarena Zarelako dantza taldea kanpoko plazan. JL BESSONART

Kultur topaketen 
bilan baikorra egin 
du kontseiluak
Espero baino hobeki erantzun du publikoak eta datorren urtean 
berriz ere antolatzeko asmoa dute
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SENPERE

Dantzan eta kantuan, giro ederra izan zen aintzira inguruan. ARANTZA AGIRRE

TTIPI-TTAPA
Itzulera ederra izan du Herri 
Urratsek. Pandemiaren ondo-
rioz bi urteko geldialdia izan 
du, baina maiatzaren 8an, 
berriz ere, milaka eta milaka 
euskaltzale elkartu ziren Sen-
pereko aintziraren inguruan, 
inoiz baino gogotsuago. Toki 
guztietan dantza, musika eta 

animazioak izan ziren, baita 
bapo edan eta jateko aukera 
ere, hainbat laguntzaileri esker. 
Bildutako diruarekin Senperen 
bertan, Seaskaren bosgarren 
kolegioa eraiki nahi dute. Hor-
tik harago, Brebeta eta Baxoa 
euskaraz egin nahi dituztela 
aldarrikatu zuten ospakizu-
nean.

Milaka eta milaka euskaltzaleren 
bilgune izan da berriz ere Herri Urrats

'Osasunez xahartu' hitzaldi arrakastatsuak
Harremana jubilotekak Osasunez xahartu izenburuarekin 
hitzaldiak antolatu zituen herritarrentzat. Bertan, hainbat 
hitzaldi eman zituzten: zahartzaroa zer den, gorputzean 
izandako eraginak, mentalki izandako eraginak, etab. izan 
zituzten hizpide eta jende andana bildu zen.

ARANTXA ETA IRAIA

ARANTXA ETA IRAIA
Larunbat honetan, maiatzak 
21, Urdazubiko IV. Kontra-
bandisten rallysprinta joka-
tuko da. Laugarren urtez, 
herriko motorzaleek antola-
tutako lasterketa dugu,15:00e-
tan hasiko dena. Horretarako, 
bidea 13:00etan itxiko da. 
Beraz, ikusle guztiak tenore 
hori baino lehenago ailegatu 
behar dira haien tokietarat 
lasterketaz gozatu ahal izate-
ko. Sari banaketa 19:00 aldera 
eginen dute plazaren inguruan.

Dena prest herriko 
bestetarako
Bi urtez ospatzeko aukerarik 
gabe egon diren herriko bes-
tak egin ahal izanen dira aur-
ten, aldizkari honen erdiko 
gehigarrian ikusiko duzuenez. 
Jendea gogo biziz dago eta 
herrian jada ikusten dira ur-

teroko karpa handia, banderin 
koloretsuak… Herria jada prest 
dago bestei hasiera emateko. 
Joan den maiatzaren 14an 
karpa handia jarri zen hainbat 
herritarren laguntzarekin eta 
gosari eder batekin indarrak 
hartu ondotik txozna eta ber-
tze hainbat gauza ere prest 
utzi zituzten. 

Horretaz gain, zikiro jatek 
eta paelladako txartelak ere 
jadanik salgai daude Karrete-
ro eta Montxo ostatuetan.

Auto bat 2019ko proban.

Kontrabandisten  
IV. Rallysprinta 
larunbaterako prest
Herriko motorzaleek laugarren aldiz antolatutako proba 
15:00etan hasiko da eta sari banaketa 19:00etan eginen dute
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GANEX
Sarako Izarra errugbi taldea 
1972. urtean sortu zen eta 50. 
urteurreneko ospakizunetan 
da, beraz. Maiatzaren 28an 
euskal ligako lehen mailako 
finala Elorrion (Bizkaia) joka-
tuz ospatuko du.

Pierrot Etxeberriak 1972an 
ostatua bazuen eta gazte ainitz 
etorri ziren bertara. Pentsatu 
zuen gazte horiekin behar zue-
la errugbi talde bat egin. Herri-
ko etxearekin solas egin eta 
horra nola sortu zen Sarako 
Basurde taldea. Oraiko Jean 
Fagoaga errebote eta igerilekuan, 
denbora batean Duponek ba-
zuen soro bat eta jokatzeko 
moduan antolatu zuten. Nekez 
aritzen ziren, eremua malda 
baitzen, baina halere kontent 
ziren gazte horiek, errugbian 
jokatu eta elgarrekin jostetan 
aritzen baitziren matxaren on-
dotik. Egurrezko etxola bat 
bazuten egina beztimentak 
aldatzeko eta ainitzetan herri-
ko komunetan garbitzen ziren, 
ostaturat joan aitzinean.

1974an herriko etxean galde-
ra egin zuten bertze zelai bat 
lortzeko eta kontseiluak anto-
lamendua egin zuen Sain Es-
teben familiarekin: zelaia har-
tu eta leizetako herriko lurretan 
ordaina ematea adostu zuten. 
Geroztik zelaia beti leku berean 
da, Animainean.

Errugbilariek, errugbizaleek 
eta lagunek batimendu ttiki bat 
egin zuten poliki-poliki eta he-
rriko enpresa batek tresnak utzi 
zituen lanak egiteko. Herriko 
langileek zelaia behar bezala 
antolatu zuten, estolderia egin, 
belarra berritu… ongi aritu zi-
ren lanean doike, zeren geroz-
tik beti zelai bera da. Berantago 

herriak egin zuen orai den ba-
timendu ederra, dutxak, gela 
leiho haundi bat, baita bigarren 
zelai bat entrenamenduendako 
ere eta bazterrean aparkalekua.

50 urteko historiako datak 
1976an eta 1987an hirugarren 
mailan txapeldun ordea izan 
zen Sarako Izarra, baina 1990ean 
ailegatu zen lehen garaipen 
handia: hirugarren mailan Fran-
tziako txapeldun  izan zen, Bi-
darteko taldearen kontra. Or-
duan entrenatzailea Beñat 
Iraola  zen eta lehendakaria Da 
Rocha. 1991n Cote Basque Lan-
de txapelketa irabazi zuen. 
1995ean bi titulu lortu zituen: 
laugarren mailan Frantziako 
txapeldun, Saint Andre de Ro-
quelongue taldearen kontra 
baita Cote Basque Lande txa-
pelketako txapeldun. Orduan 
Andre Belloc zen entrenatzailea 
eta lehendakaria Pierrot Etxe-
berria. Cote basque Lande txa-
pelketan txapeldun orde izan 
da hirutan: 2003an hirugarren 
mailan; 2004an bigarren mailan 
eta 2011n laugarren mailan.

Orain euskal ligan
Oraiko lehendakaria Patxi Jau-
regi Basurko bere bulegoko 
lagunekin nahi zuten zerbait 
egin taldea azkartzeko. Herritar 
gazte ainitz gelditu ziren eta 
bertzeak ez ziren motibatuak 
eta ez ziren ados Frantziako 
errugbi federazioarekin. Orduan, 
Hego Euskal herriko federa-
zioarekin jokatzea pentsatu eta 
herritar gazte ainitz berriz tal-
dera etorri zen. 2018tik honat 
Euskal Herriko lehen mailan 
jokatzen ari dira. Iaz txapeldun 
izan ziren eta aurten, maiatza-
ren 28an ikusiko.

50. urteurrena 
ospatuko du Sarako 
Izarra errugbi taldeak
Maiatzaren 28an euskal ligako lehen mailako finala jokatuko 
du Elorrion (Bizkaia)

Sarako Izarra errugbi taldea 1972an, taldea sortu zenean. ARTXIBOKOA

1990ean hirugarren mailan Frantziako txapeldun izan zirenean. ARTXIBOKOA

1995ean bi titulu lortu zituzten basurdeek. ARTXIBOKOA

Joan den urtean euskal ligan txapeldun izan ziren, aurten ikusiko. ARTXIBOKOA
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Sarako Olhain ikastolak gon-
bidatuta, maiatzaren 22an 
lehen aldikoz Lapurdin, Goa-
zen 8.0 telesaileko aktoreek 
kontzertua emanen dute ki-
roldegian. Saio bakarra au-
rreikusia zuten, 18:00etan, 
baina sartze guztiak agortu 
direla ikusita, bigarren hitzor-
du bat antolatu dute, 16:00etan. 
Gogoratu behar da aurtengo 
promozioan Joanes Etxebes-
te herritarra ari dela aktore 
lanean. Sartzeak 12 eurotan 
eros daitezke. Bortz urtez az-
piko haurrentzat sartzea urri-
rik izanen da.

Igandean Goazen 
8.0 kontzertuko bi 
saio izanen dira

Mendizale elkarteak apirilaren 28an egin zuen urteko biltzarra. GANEX

GANEX
Sarako Zangoak arin elkarteak 
biltzar nagusia egin du apiri-
laren 28an Lur Berri gelan. 
Jean Grane lehendakariak ongi 
etorria eman zien denei, par-
tikulazki kide berriei. Nola 
elkartea beti handitzen ari 
den, korrikalari gidariak behar-
ko dituela emendatu ere ai-
patu zuen eta urte honetan 
hil diren kide guztiak gogoan 
izan zituen.

Beatrice Ollier idazkariak 
erran zuenez, urteko aktibi-
tateak ongi pasatu dira.                                                

Xabi Larregle diruzainak, 
berriz, kontuak positiboan 

dituztela azpimarratu zuen 
eta bukatzeko lehendakariak 
eman zuen aurten eginen di-
tuzten ateraldien berri: Maia-
tzaren hondarrean Picos de 
Europarat joanen dira; maia-
tzaren 31n Iratirat; ereiaroaren 
28an zikiroa eginen dute el-
kartearen 25 urteak ohoratze-
ko; uztailaren 5etik 7ra Cirque 
Gavarniera ateraldia eginen 
dute eta buruilaren 20tik 23ra 
arte ateraldia Dordoñerat.

Eguna umore onean buka-
tzeko denak Pikassarriko ja-
tetxean Jean Jacques sukalda-
riak prestatutako bazkari 
ederra izan zuten.

Zangoak Arin elkartearen 25. urteurrena 
gogoratzeko zikiroa ereiaroaren 28an

Aitzin horretan Sarako Izarra 
errugbi taldeari bazkaria es-
kaini dio Serge Lourauk, VVF 
Villages kanpineko zuzenda-
riak eta hori eskertzeko Patxi 
Jauregui Basurko errugbi tal-
dearen lehendakariak boneta 
eman dio Lourauri. Ondoko 
orrialdean ageri denez, maia-
tzaren 28an euskal ligako fi-
nala jokatuko dute aurten ere 
basurdeek, Elorrion. Finaler-
dietan Kanpanzar Arrasate 
taldea mendean hartu dute, 
bai Saran, baita Arrasaten ere 
eta orain Betsaide Elorrio iza-
nen dute arerio finalean.

Errugbi taldearen 
txapela VVFko 
zuzendariari

KORO ETA MARIFA
95 urte zituelarik, joan den 
apirilaren 28an hil zitzaigun 
herritar zaharrena, Mattin 
Dainziart. Mattin Pikatxarre-
ko bordan sortua zen, eta bi-
zitza guztia Azkar auzoan 
bizitu zen, bere sortetxetik 
ezkondu eta  Kaminoko bor-
darat joanez. 

Mattin eta Genobeba bere 
emaztea, beti baserriko lane-
tan aritu ziren, lehengo usaiak 
eta bizitzeko manerak man-
tenduz, eta horrengatik hain 
xuxen, 2007 urtean Eusko 
Kultur Fundazioak egin zuen 
ondare inmaterialaren bilke-
tan parte hartu zuten, eta 
beraiei esker informazio aunitz 
biltzea eta gordetzea lortu zen.

Gurutzez gurutze
Lehengo usaia zahar horietako 
bat, maiatzean gurutzez guru-
tze egiten ziren prozesioak 
ziren, eta aipatzekoa da pro-
zesio hoietako batean, Mendi-
bilera egiten zenekoan, Pika-
txarreko bordakoek eramaten 
zituztela arrainak Mendibil 
kaskora, han egiten zen gosarian 
apezak gosaltzeko. Egun eroria 
eta hautsia dago gurutzea.

Pilota txapelketa 
abiatua
Pilota txapelketa dugu uda eta 
bestak ailegatzen ari zaizki-
gunaren seinale, eta hori mar-
txan jarri dute dagoeneko. 

Hamar bikote arituko dira, 
neska eta mutilak nahaste 
(neska bakarra da, baina au-
sarta, aupa Argitxu!). Maia-
tzaren 14-15eko asteburuan 
hasi zen, eta finala Andre Mari 
egunean eginen da.

Pikatxarreko bordan sortu eta Kaminoko bordan bizitu zen Mattin Dainziart.

Mendibilgo gurutzea hautsia dago.

95 urte zituela hil da 
herritar zaharrena, 
Mattin Dainziart
2007an Eusko Kultur Fundazioak egin zuen ondare immaterialaren 
bilketan parte hartu zuen Genobeba emaztearekin
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Nafarroako goi 
mailako kirolarien 
artean eskualdeko 
hamaika daude

Nafarroako goi mailako kiro-
larien 2022ko zerrenda argi-
tara eman du Nafarroako 
Kirolaren Institutuak Aldizka-
ri Ofizialean. Nafarroa osoko 
338 kirolari, entrenatzaile eta 
epaileen artean eskualdeko 
hamaika daude: Eskubaloian, 
Ibai Meoki eta Niko Mindegia 
doneztebarrak; txirrindulari-
tzan Mikel Nieve leitzarra; 
neguko kiroletan Adur Etxe-
zarreta aresoarra; futbolean 
Jon Karrikaburu elizondoarra 
eta Aimar Sagastibeltza leitza-
rra; pilotan Joseba Aldabe eta 
Oian Canabal igantziarrak eta 
entrenatzaileei dagokienez, 
txirrindularitzan Jose Luis 
Jaimerena elizondoarra eta 
atletismoan Beintza-Labaien-
go Idoia Mariezkurrena.

A. AROTZENA
Nafarroako launakako soka-
tira txapelketa mistoa jokatu 
zen apirilaren 30ean Lesakako 
udal pilotalekuan. Herriko 
laukoteak nagusi izan ziren, 
Beti Gazte A eta Beti Gazte 
Bren arteko finala jokatu bai-
tzen. Hirugarren Amaiur A 
izan zen.

Bi multzotan banatutako 
bederatzi talde aritu ziren lehen 
fasean. Lehen multzoan Beti 
Gazte Bk irabazi zituen tiraldi 
guztiak, bigarren Berriozar A 
izan zen, hirugarren Amaiur 
B eta laugarren Araxes. Bigarren 
multzoan Beti Gazte A izan 
zen lehena, Amaiur A bigarren, 
Berriozar B hirugarren, Amaiur 
C laugarren eta Antsoain bos-
garren. Hortaz, Beti Gazteko 
bi taldeak elkarren kontra 
aritu ziren finalean. Azkenean, 
Beñardo Iantzi, Beñat Ordoki, 
Maialen Lopez eta Maria Ian-

tzik osatutako Beti Gazte A 
laukoteak jantzi zuen txapela, 
Unai Gurrutxaga entrenatzai-
le zutela. Beti Gazte B txapel-
dun orde izan zen: Karmelo 
Mitxelena, Irantzu Goienetxe, 
Eneko Saldias eta Ainhoa Ubi-
ria aritu ziren tiran, Julen Pa-
lenzuela entrenatzaile zutela. 
Podiumeko hirugarren koskan 
Amaiur A izan zen, Berriozar 
Ari irabazita, Joseba Jauregi, 
Ane Goienetxe, Amaia Sarra-
tea eta Julen Jauregik osatu 
zuten Amaiurko laukotea, 
Migel Joxe Ariztia entrenatzai-
le eta Iñaki Urrutia laguntzai-
le zituztela.

Pisu astunetako txapelak ere 
Lesakara
Emakumezkoen eta gizonez-
koen pisu astunetako txapelak 
(255 eta 320 kilo, hurrenez 
hurren) maiatzaren 7an ba-
natu zituzten Antsoainen. 
Lekunberrin jokatutako lehen 
jardunaldian bezala, bi bietan 
Beti Gazte nagusitu zen eta 
berriz ere lesakarrek jantzi 
zituzten txapelak. Emakumez-
koetan, Ane Gurrutxaga, Maia-
len Lopez, Ainhoa Ubiria eta 
Maria Iantzi aritu ziren lau-
kote txapeldunean, Karmele 
Pikabea entrenatzaile zute-
la. Gizasemeetan, Karmelo 
Mitxelena, Beñardo Iantzi, 
Iñigo Altzugarai eta Julen Pa-
lenzuela aritu ziren, Eneko 
Saldias entrenatzaile zute-
la. Tiralari helduekin batera, 
20 urtez beheitikoek eta ka-
dete mailakoek ere lehen jar-
dunaldia jokatu zuten.

Orain, pisu arinetako txape-
lak dituzte jokoan, emakumeen 
235 kilokoa eta gizonezkoen 
300 kilokoa. Lehen jardunaldia 
maiatzaren 14an jokatzekoa 
zuten Betelun eta bigarren eta 
azkena maiatzaren 21ean, 
larunbat honetan, jokatzekoa 
dute Berriozarren. Kadete eta 
20 urtez beheitikoen bigarren 
eta hirugarren jardunaldiak 
ere jokatuko dituzte.

Beti Gazteko bi laukoteak eta Amaiur, txapelketa mistoko podiumean. UTZITAKOA

TXAPELKETA 
MISTOKO 
PODIUMERA IGO 
ZEN AMAIUR

Beti Gaztek jantzi 
ditu 4x4 sokatirako 
lehen hiru txapelak
Apirilaren 30ean Lesakan mistoa irabazi zuen eta maiatzaren 
7an Antsoainen emakumeen eta gizonen pisu astunetakoa

Niko Mindegia 
Poloniako jokalari 
onenen artean
Poloniako ligan erdiko 
jokalari onena izendatzeko 
hautagaien artean sartu 
dute Niko Mindegia 
eskubaloi jokalari 
doneztebarra eta gainera, 
EHF Champions Leagueko 
lauko finala jokatuko du 
Wisla Plock taldearekin.

UTZITAKOA
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Beñat Apezetxea txapeldun Master Kaiolan
Beñat Apezetxea pilotari goizuetarrak Zornotzako VII. Master 
Kaiolan txapeldun suertatu da. Maiatzaren 8an jokatutako 
gazte mailako finalean, 22-12 irabazi zion Arkaitz Eskuzari. 
Arabarra 10-1 aurreratu bazen ere, hamaikana berdindu 
ondotik jaun eta jabe izan zen Apezetxea.

UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA DONEZTEBE
Josetxo Ezkurra zenaren ome-
nez Doneztebeko Erreka el-
karteak antolatutako hogeita 
hamaikagarren pilota txapel-
keta azkenera ailegatu da. 
Maiatzaren 7an jokatu zituz-
ten zazpi kategorietako finalak 
Doneztebeko Ezkurra pilota-
lekuan. Eskualdeko pilotariei 

dagokienez, hiru txapel lortu 
zituzten: Etxalarko Erik Igoak 
benjamin mailan, Leitzako 
Goiuri Zabaletak infantil mai-
lan eta Zugarraldeko Enaitz 
Anso oronoztarrak seniorretan. 
Txapeldun orde izan ziren 
Mattin Leiza aurtiztarra ale-
binetan eta Endika Santeste-
ban zubietarra kadetetan.

Emaitzak
Benjamin mailan: Erik Igoa 
(Bortziriak), 18 – Aitor Sarasa 
(Berriozar), 8
Alebin mailan: Mattin Leiza 
(Erreka), 8– Sergio Santesteban 
(Esteribar), 18
Infantil mailan, mutikoak: 
Igor Nazabal (Oberena), 18 – 
Iñigo Alberdi (Ataun), 12
Infantil mailan, neskak: Goiu-
ri Zabaleta (Aurrera), 18 – Ai-
zane Ibarrola (Uharte), 3
Kadeteak: Endika Santesteban 
(Oberena), 7 – Oier Ibarluzea 
(Lapke), 18
Jubenilak: Beñat Labaka (Ilun-
pe), 8 – Oihan Etxeberria (Oiar-
pe), 18
Seniorrak: Iñigo Labaka (Her-
nani), 6 – Enaitz Anso (Zuga-
rralde), 18

Txapelketako finalistak eta bertze parte-hartzaileak, Errekako ordezkariekin, sari banaketaren ondotik. ERREKA KE

Josetxo Ezkurra  
31. Memorialaren 
finalak jokatu dituzte
Enaitz Anso oronoztarra txapeldun izan zen seniorretan, Erik Igoa 
etxalartarra benjaminetan eta Goiuri Zabaleta leitzarra infantiletan

Uxuri Portu Guadalajaran. UTZITAKOA

Espainiako Kopa trial txapel-
ketako hirugarren proba jo-
katu zen maiatzaren 7a Azu-
queca de Henaresen (Guada-
lajara). Lesakako trial taldeko 
hiru txirrindulari joan ziren 
eta emaitzarik aipagarriena 
Uxuri Portuk lortu zuen, lehe-
na izan baitzen bere kategorian, 
7 eta 9 urte arteko nesketan. 
Xabier Valverde hamargarren 
izan zen eta Goiuri Urra ha-
maikagarren, biek infantil 
mailan. Ekainaren 11n Gua-
dalix de la Sierran (Madril) eta 
urriaren 15ean Lizarran izanen 
dituzte kopako hurrengo pro-
bak.

Lesakako Uxuri Portu 
garaile Espainiako 
kopako trial proban

Etxalarko Imanol Vicente garaile Pinedan
26. Autocross Pineda Trasmonte lasterketan lehiatu zen 
apirilaren 30ean Imanol Vicente gidari etxalartarra eta 
hogeita lau aurkariei aitzin hartuz, lasterketa lehenengo 
postuan bukatu zuen. Lasterketa hau, Gaztela eta Leongo 
txapelketarako puntuatzeko karrera zen. 

13SHOT
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MUSIKA

AMAIUR
Elizondoko abesbatza
Elizan, maiatzaren 21ean, 
20:00etan.

SARA
Goazen 8.0
Kiroldegian, maiatzaren 22an, 
16:00etan eta 18:00etan.

LEITZA
Jon Maia 'Kantu bat gara'
Herri Aretoan, maiatzaren 22an, 
19:00etan.

LESAKA
Lesakako soinulariak
Jubilatuen arkupeetan, 
maiatzaren 27an, 20:00etan.

JARDUNALDIAK

URDAZUBI
IV. Kontrabandisten 
rallysprinta
Maiatzaren 21ean, 15:00etan. 
Bide itxiera 13:00etan.

DONAMARIA
Malerrekako Eguna
Maiatzaren 28an, egun osoko 
egitarauarekin (28. orr.)

LEITZA
Haur, Guraso eta Eskolen 
Topaketa
Maiatzaren 28an, egun osoko 
egitarauarekin.

BERTSOAK

ARANTZA
Nafarroako bertso 
eskolarteko finala
Aterpean, maiatzaren 21ean, 
17:00etan.

BERA
Baztan-Bidasoko Bertsopaper 
Lehiaketako sari banaketa
Kultur etxean, maiatzaren 27an, 
18:00etan.

LEITZA
Mingañe Saltsan sariketako 
finala
Torrean, maiatzaren 27an, 
21:00etan.

Señora sariketako finala
Herri Aretoan, ekainaren 4an, 
17:00etan.

SOLASALDIAK

BERA
Emigración de la Navarra 
atlántica a América (1840-
1874)
Raquel Idoateren eskutik.
Beralandetan, maiatzaren 20an 
19:00etan.

AMAIUR
Paskual Rekalderen mintzaldia
Plazan, maiatzaren 21ean, 
12:00etan.

LEITZA
Lagunartean hika eta toka, 
eta noka?
Fernando Oiartzunen eskutik.
Herri Aretoan, maiatzaren 24an, 
19:30ean.

Ukrainan zer ari da gertatzen?
Txente Rekondoren eskutik.
Herri Aretoan, maiatzaren 
25ean, 19:30ean.

Beotibarko kondairaren egiak
Xabier Irujoren eskutik.
Herri Aretoan, maiatzaren 26an, 
19:30ean.

Nafartasuna Europako 
burujabetza aro berrian
Miren Zabaleta eta Floren Aoiz.
Aurrera elkartean, ekainaren 
1ean, 19:00etan.

LESAKA
'Mendiak 1976' filma eta 
solasaldia
Harriondoan, maiatzaren 29an, 
19:00etan.

AZOKAK

ELIZONDO
Baztango Artisauak eta 
Zaporeak
Plazan, maiatzaren 21ean eta 
28an, 10:00etatik 14:00etara.

LESAKA
Merkatu ttikia
Beheko plazan, maiatzaren 
28an, 10:00etan.

LEITZA
Artisauen azoka
Plazan, maiatzaren 29an, 
goizez.

BERTZELAKOAK

ELIZONDO
Txorimaloen tailerra
Plazan, maiatzaren 28an, 
10:00etatik 13:30era.

LEITZA
Leitzaketa
Herri Aretoan, maiatzaren 28an, 
18:30ean.

BERA
Ramon Zabalegiren 
erakusketa
Ikastolan, asteburuetan, 
16:00etatik 20:00etara.

ARTXIBOTIK

LEITZA Haur, Guraso eta Eskolen Topaketa
Aresoko Nazabal eskola, Goizuetako Andres Narbarte Xalto eskola eta Leitzako Erleta eskola.
Maiatzaren 28an, egun osorako egitarauarekin.

MAIATZAK 19 - EKAINAK 2
INFORMAZIOA BIDALTZEKO: Tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus
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AGENDA

«Arantzan jaio eta Madrilen 
doktoretza egiten ari den 
gaztea» da Jon Macicior 
Mitxelena (Arantza, 1996). 
Daukan «denbora eskasa» 
musikarekin zerikusia duten 
ekintzetan pasatzea du 
gustuko, baita padelean eta 
futbolean aritzea ere.

Hiri handira
2018an kimikako gradua 
bukatu zuen Maciciorrek, 
«eta Madrilera etorri nintzen 
kimika organikoan masterra 
egitera». Masterra 
bukatzean doktoretza hasi 
zuen, «hainbat 
gaixotasunen aurka 
farmako berriak diseinatzen 
eta sintetizatzen dituen 
ikerketa talde batean».

«Gazte naizen momentu 
honetan», herri ttikian 
baino, hiri handian dago 
gusturago; «Madril bezalako 

hiri batean dagoen 
entretenimendu eskaintza 
izugarria da, batez ere 
gazteontzat. Musika, zinea, 
kirola, besta… denetik 
egiten ahal duzu etxetik 
ordu erdi baino guttiagora 
eta asteko edozein 
egunetan».

Lehen akordeak
15-16 urte zituela oparitu 
zioten lehen gitarra 
akustikoa, «eta geroztik beti 
ibili naiz gitarrarekin 
saltseatzen». Musika etxean 
ikasi du, «ez dut modu 
teoriko batean ulertzen, 

jende aunitz bezala hainbat 
erreferenteren kantak ikasiz 
eta kopiatzen ikasi nuen 
jotzen». Gero, kanta 
propioak konposatzen hasi 
zen; «abilezia teoriko falta 
honen ondorioz erritmo eta 
melodia nahiko sinpletara 
mugitu izan naiz beti, betiere 
betiko lau akordeei ukitu 
pertsonal edo buelta ttiki bat 
ematen saiatuz».

Jotzeko eta konposatzeko 
modua «entzuten dugun 
guztiak» baldintzatua dela 
dio Maciciorrek, «gustatu 
edo ez». Def Leppard eta 
Pink Floyd taldeengatik 
erabaki zuen gitarra jotzen 
hastea, eta beranduago 
Berri Txarrak, Foo Fighters 
eta Biffy Clyro taldeak izan 
ditu erreferente. «Azken 
urtean gehiago murgildu naiz 
gaur egun komertzialagoak 
diren genero urbanoetan», 
eta argi du «nire buruak 
pop-rock hizkuntzan 
ulertzen duela musika».

Ibilbidea eta bidelagunak
Bere ibilbide musikalean 
hainbat kide izan ditu; 
«Kalera bertsio talde bezala 
sortu genuen Ibai Rosek 
(bateria), Denis Leizak 
(baxua), Mikel Leizak (ahotsa 
eta dultzaina), Beñat 
Lopezek (ahotsa) eta nik 
(gitarra), eta ezinbertzekoa 
izan da nire ikasketa 
prozesuan. 2017an Itzalak 
izeneko 13 kanta propioz 
osatutako diskoa kaleratu 
genuen eta gitarra izugarri 
landu dut proiektu honi 
esker, jotzeko eta baita 
sortzeko orduan ere.

Azken Trena taldean ere 
izan zen, «Jokin Pinatxorekin 
(ahotsa eta gitarra) eta 

Carlos Garaikoetxearekin 
(perkusioa) sortua. Modu 
akustikoan hasi zena baina 
formatu elektriko handiagora 
bihurtu zen Mattin 
Arbelaitzen (bateria) eta 
Manex Ormazabalen (baxua) 
laguntzaz. 2017an Zerotik 
diskoa kaleratu genuen gure 
10 kantarekin. Gitarrista 
bakarlariaren papera hartu 
eta landu nuen talde 
honetan».

Erronka berriak
Kantu baten ekoizketa 
prozesua zein den 
deskubritzean, «mundu berri 
bat ireki zen nire buruan; 
zenbat jakintza teoriko eta 
tekniko, zenbat zailtasun, 
ñabardura, zein prozesu 
zaila… eta zein polita. 
Momentu horretan galdera 
bat egin nion nire buruari: 
gai izango al zara kanta 
berriak idatzi eta zuk zeuk 
grabatu eta ekoizteko? Mila 
bideo ikusi ondotik, 
ordenagailuaren aitzinean 
eseri eta gauzak probatzen 
hasi nintzen. Argi dago 
kimikari batek bere logelatik 
eta egunean ordu pare batez 
ez duela inoiz profesional 
batek bere estudioan 
sortutako lan baten kalitatea 
berdinduko, baina hori ez da 
helburua, entzuteko 
modukoa eta batez ere 
jendeak disfrutatzeko 
modukoa den musika 
ekoiztea baizik, eta uste dut 
bete dudala».

Aurriak diskoa izanen 
denaren lehen bi kantak 
kaleratu ditu 'Jon Macicior' 
izenarekin Youtube eta 
Spotify bezalako 
plataformetan. «Akorde soil 
batzuk, estrofa bat eta hasi 
da kanta sortzeko prozesua. 
Bi hauek elektronikoenak 
dira, eta horrek zailtasun 
estra bat du niretzako, baina 
hurrengoak estilo aldetik 
tradizionalagoak izanen 
direnak; bateria, baxua eta 
gitarra».

«Akorde batzuk, estrofa 
bat eta hasi da kanta bat 
sortzeko prozesua»
JON MACICIOR MITXELENA ARANTZAKO MUSIKARIA

NIRE AUKERA

«PAZIENTZIAREKIN 
ETA ORDUAK 
SARTUTA DENA 
DA POSIBLE»

«POP-ROCK 
HIZKUNTZAN 
ULERTZEN DUT 
MUSIKA»

J. INZIARTE
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ETXEBIZITZAK
SALGAI

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

SUNBILLA. Pisu berria salgai, gus-
tu handiarekin berritua. Sukalde, 
egongela eta jangela espazio zabal 
bakarrean, begiratoki eta balkoia 
bista ederrekin. 3 logela eta 2 ko-
mun oso. 2 aparkaleku lurpeko 
parkingean eta igogailua. Prezioa 
negoziatzeko aukera guziak. ☎699 
12 28 15.
LEITZA. 85 m2ko pisua salgai, igo-
gailuarekin. Zaharberritzeko. ☎636 
85 05 70.

ERRENTAN EMATEKO

ALMUÑECAR. Granadako kostan, 
partikular batek lagun bat edo biren-
tzako apartamentua errentan ema-
teko du, bi asterako edo hilabete 
osorako. Lehen lerroan, bista zora-
garriak dituen terrazarekin, aire gi-
rotuarekin eta hagitz ongi hornitua. 
Uztaileko eta abuztuko bigarren 
hamabostadietan libre. ☎658 94 37 
02.
IRUÑEA. Iturrama auzoan lau loge-
lako pisua errentan emateko. ☎616 
19 70 88.

ERRENTAN HARTZEKO
IRUÑEA. Arrosadia auzoan edo uni-
bertsitate inguruan, lau neskek pisua 
errentan hartu nahi dute datorren 
ikasturtetik aurrera. ☎617 80 88 48.

GARAJEAK/LOKALAK
ERRENTAN HARTU
LESAKAn edo BERAn furgoneta bat 
gordetzeko garajea edo marra erren-
tan hartu nahi dute. Gutxieneko al-
tura 2,03m. ☎647 74 15 44.
ELIZONDO inguruan errentan har-
tzeko industria-pabiloi bila. Denbo-
raldi luzerako.☎ 665 83 14 74.

LANA
ESKAINTZAK
ORONOZ-MUGAIRI. Urgain Hote-
lean garbiketa lanetan aritzeko 
langilea behar dute. ☎637 71 53 
84.

Biok Taldearen Luzaideko dendan 
txarkuterian lan egiteko langile 
bila. Pertsona atsegina, dinamiko, 
arduraduna eta txukuna. Frantsesa 
dakiena eta gidatzeko baimena 
izatea kontuan hartuko da. Bereha-
la hasteko, egun osoko lanaldi 
egonkorra eta bazkar ia  bar-
ne. rrhh@ventabiok.com. ☎683 43 
88 52.
ZURAIDE. Elikagaien enpresa ba-
tean merkatuetan aritzeko saltzai-
lea-eskaeren prestatzailea-bana-
tzailea behar dute. Frantsesez da-
kiena. ☎(00 33) 672 04 96 83.
IRUN. Jatetxe batean asteburuetan 
edo astegunetan egun osoan ari-
tzeko zerbitzaria behar dute. ☎650 
17 30 31.
BERA. Ibardingo Benta Gorrian 
zerbitzaria behar dute lanaldi erdian 
aritzeko, eguerdiko zerbitzuan. 

Frantses pixka bat dakiena. Bidali 
curriculumak bentagorria@hotmail.
com helbidera edo deitu. ☎618 00 
27 31.
IBARDIN. Barrako zerbitzaria behar 
dute egun osoan lanen aritzeko. 
Astean bi egun libre. Bidali curri-
culumak beolaetxea@gmail.com 
helbidera edo deitu. ☎948 63 07 
09.

ESKARIAK
Erizain titulua eta dokumentazioa 
behar bezala duen neska etxeko 
lanetan eta adinekoak etxetan edo 
zahar etxetan zaintzen ariko litza-
teke. Esperientziaduna  eta errefe-
rentziekin. ☎631 12 10 31. 
LEITZALDEAn neska euskalduna 
haurrak zaintzen aritzeko prest, uda 
aldean. ☎640 39 91 91 / 617 80 
88 48.
Erizaintza Zainketan Laguntzaile 
Teknikariaren (E.Z.L.T. edo T.C.A.E.) 
titulua duen neska batek zaintzaile 
lanak eginen lituzke goizetan. ☎624 
41 48 14.
Neska batek interna lan eginen luke, 
etxeko lanetan, haurrak edota adi-
nekoak zaintzen, garbiketan... ☎652 
99 28 27 / 603 43 41 11.
31 urteko Nikaraguako emakumea, 
erizain titulua duena, eta ikasteka 
soziosanitarioak dituena adinekoak 
zaintzeko edo adinekoen egoitzan 
lan egiteko prest. Bortz urteko es-
perientzia zaintza lanetan, eta dis-
ponibilitate zabala. ☎674 44 82 79.
Etxetik administrazio eta finantza 
lanetan ariko nintzateke, telelanean. 
☎664 43 28 25.
Ostalaritzan eta baserriko lanetan 
esperientziadun mutila lanerako 
prest. Orduka edo lanaldi osoan. 
Ordutegietan malgutasuna eta au-
toa duena. ☎643 79 05 06.

ZERBITZUAK
ZURGIN LANAK

ANIMALIAK
OPARITZEKO
LEITZA. Txakurkumeak oparitzeko. 
Border Collie arrazakoak. Hilabete-
koak. Oso politak. ☎636 02 23 11.

MERKATU TTIKIA

IRAGARKIA JARTZEKO:

Sail honetan IRAGARKIA jartze ko 10 euro ordaindu behar da
ARGAZKIAREKIN jarri nahi izanez gero 12 euro
Iragarki bakoitzeko GEHIENEZ 25 HITZ onartuko dira

TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta 
ERRAN.EUS webgunean hilabete batez agertuko da 

Ordainketak Rural Kutxako ES86 3008 0080 5607 0330 4329 kontuan
Bizum bidez (744 48 43 61)
TTipi-TTapak ez du bere gain hartuko argitaratu diren iragarkien ondorioz 
sortu ahal diren operazio bidegabeen erantzukizunik

948 63 54 58 www.erran.eus

744 48 43 61 info@ttipi.eus

BEHI-AZIENDAK
Aretze gizenak: 
Idixkoak: €/kg kanal
• Extra 4,88
• 1.koa 4,76
• 2.koa 4,64

Urruxak: €/kg kanal
• Extra 4,99
• 1.koa 4,85
• 2.koa 4,74
Oharra: prezioak 180-220 kg kana-
lean pisatzen duten aretzeenak dira

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

ZALDI-AZIENDAK
Zaldikoak: €/kg
• Sortu berriak: 4,86/4,96
• Zaldi-behorrak 2,18/2,35

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

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 65 €
Zerri gizena 1,545 €
Zerramak 0,780€ kg/bizirik

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
apirilaren 29tik maiatzaren 6ra 
bitarteko prezioak)

BASERRIA
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ZERBITZUAK

ERRATZU. Border Collie eta Mastin 
arrazen nahasketa duten zakurku-
meak oparitzeko. ☎629 00 57 64.
Katakume begi urdin eta xuriak 
oparitzeko. Oso-oso politak. Dudak 
Whatsapp bidez. ☎636 18 15 46.

DENETARIK
SALGAI

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

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

Baserriko ilar gorria salgai. ☎671 
75 90 52.

Kuhn markako belarrari buelta 
emateko tresna salgai. Egoera 
onean. ☎630 41 13 94.

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

MOTORRAK
TAILERRAK

URTEBETETZEAK

Donamariako Ibai Fernandez Telletxea 
etxeko traktorezaleak 6 urte beteko ditu 
maiatzaren 24an. Egun ederra pasa 
dezazula eta merienda goxo-goxoa prestatu. 
Muxuak etxekoen partetik.

Zorionak Lekarozko Oinatz Sarratea 
Arretxea! Maiatzaren 27an 6 urte beteko 
dituzu. Ongi pasa zure egunean. Muxu 
erraldoi bat familia guztiaren partetik, baina 
bereziki zure anaia Julenen partetik.

Aunitz urtez, Urko! 
11. urtebetetze 
egun polita pasatu 
izana espero dugu! 
Muso haundi bat 
familia guztiaren 
partetik! Aupa 
txapeldun!

Iturengo Naroa 
Elizaldek 
maiatzaren 19an  
9 urte beteko ditu. 
Zorionak Ituren eta 
Legasako familiaren 
partetik. Muxu 
handi bat pexioxa.

• Axel Cogels, Sarakoa, apirilaren 4an, 80 urte zituela.
• Adel Saint Esteben, Sarakoa, apirilaren 22an, 89 urte zituela.
• Alfonso Mihura Arraztoa, Arizkungoa, apirilaren 28an,  
82 urte zituela.
• Mattin Dainziart Irigoien, Zugarramurdikoa, apirilaren 28an, 
95 urte zituela.
• Fulgenzio Oteiza Maisterrena, Oronoz-Mugairikoa, apirilaren 
30ean, 91 urte zituela.
• Pilar Martinez Jimenez, Sunbillakoa, maiatzaren 2an, 70 urte 
zituela.
• Mertxe Iñiguez Barrenetxea, Berakoa, maiatzaren 5ean, 
65 urte zituela.
• Gabriel Urtizberea Etxabide, Urdazubikoa, maiatzaren 
10ean, 83 urte zituela.
• Mª Dolores Baleztena Mitxeo, Saldiaskoa, maiatzaren 
10ean, 79 urte zituela.

HILBERRIAK

EZKONTZAK
• Vicent Ameztoi eta Sibylle Rozada, apirilaren 22an Saran.
• Jonathan Demarcq eta Aline Dubacquie, apirilaren 30ean 
Saran.

Aunitz urtez!
Zoriondu lagunak eta senideak!

Internetez http://erran.eus/
zorionagurrak helbidean sartuta.
Bulegoan eta postaz 
Koskontako bidea, 7-1·31770 
LESAKA helbidera etorrita edo 
bidalita.
Whatsappez 744 48 43 61 
zenbakira idatzita.
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URTEURRENA

Txuma EUGUI EUGUI

Bi urte gure ondotik joan zinela.
Bi urte zure goxotasuna 

gure bihotzeko kabira pasa genuela.
Bi urte begi hetsiekin 

ikusi behar izaten zaitugula 
eta zure ahotsa isiltasunean entzuten.
Bi urte eta elkarrekin jarraitzen dugu.
Aita, aitexi, Txuma... Maite zaitugu.

Elizondon, 2020ko maiatzaren 19an
II. URTEURRENA

URTEURRENA

Lesakan, 2020ko maiatzaren 1ean
II. urteurrena

Euxebio 
IGOA MITXELENA

Bizitzan zehar gauza aunitz zuk
zenizkigun irakatsi

zuri hori guztia eskertzez ezingo dugu
inoiz ere utzi;

zuk gure bideak argitzen
 a ze garrantzi

denborak aintzinera egin arren 
matte zattugu atatxi.

ZURE FAMILIA

URTEURRENA

Maria Cruz 
BARAIBAR EZKURDIA

Galdu egin zintugun, 
baina berriz gurekin sentitzen zaitugu 

oroitzapen bakoitzean.

1932/10/03-2021/05/06

I. URTEURRENA

ZURE FAMILIA

URTEURRENA

ZURE FAMILIA

Maite
IPARRAGIRRE IPARRAGIRRE

Beti irribarrea zenuen lagunmin
gauza denen gainetik aitzinerat ekin

bizitzari helduaz gogo guziekin
indar hau utzi duzu betiko gurekin
maite izan zaitugun familiarekin.

Etxalarren, 2021eko maiatzaren 22an, 
45 urte zituela 

I. URTEURRENA
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