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XXXIV. Lurraren Eguna. Eskulagileen eta ekoizleen azoka
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NIRE TXANDA

Narbarteko Sukil Etxenikerekin solasean
«16 urteko mutil bat, itsua eta lan egiteko prest dagoena». Ha-
laxe aurkeztu zion bere burua TTipi-TTapari duela 10 urte Sukil 
Etxenikek. Hiru hilabete zituela gelditu zen itsu, eta ikusmena 
ez zuela inoiz faltan bota kontatu zuen: «Ni ez naiz oroitzen 
nolakoa den ikustea, eta ez naizenez oroitzen, ez dut falta hori 
asko sumatzen». Bertzeak bertze integrazioaz ere mintzatu zen: 
«Bi faktore hartu bera dira kontuan: inguruak jendeak zer egiten 
duen eta itsuak berak egiten duena. Inguruko jendea prest ba-
dago, eta itsua saiatzen bada, integrazioa egonen da. Nik nire 
inguruan suertea izan dut. Laguntza behar dudala nabaritzean 
ematen didate, eta nerori ere saiatu egiten naiz. Badakit jendea 
non dagoen eta beraiengana joaten naiz». 

2012-10-18 · TTIPI-TTAPA · 576 zk.

IRANTZU
GOIENETXE
IRAKASLEA

Hamabost urtetako 
txirrindularitza ibilbideari 
amaiera eman dio Mikel 
Nievek. Ez du nahi bezalako 
agurra egiterik izan, azken 
lasterketan erori eta ez 
baitzuen bukatzerik lortu.

MIKEL 
NIEVE
TXIRRINDULARIA

NABARMENTZEKOAK

GIBELERA BEGIRA

Esperientziak erosi

IZASKUN IGOA JAIMERENA

Duela hilabete bat seguruenik akituko ez dudan bertze liburu 
bat erosi nuen. Ez da ez lehenbizikoa ez azkena izanen, segur 
aski. Gibelean Zizek-en hitz batzuk ageri ziren egungo 
merkatuari buruz ohar hauxe eginik: egun, ez omen ditugu 
objektuak haien erabilgarritasunagatik erosten, gaur egun 
esperientziak erosi nahi ditugu; gugan esperientzia bat sortuko 
duen zerbait. Eta nola ailegatzen da bat esperientzia bat erosi 
edo esperientzia bat salduko duela pentsatzera? 

Eguneroko gertakizun 
ttipienetatik sortzen da gure 
esperientzia, eta aldi berean, 
gure eskarmentutik abiatuta 
begiratzen diogu gure 
eguneroko bizitzari. 

Batzuek denik eta bizitza 
xumeenean aunitz dutela 
sentitzen dute, bertze batzuek berdin du nolako 
esperientzietan ibili, beti zerbait falta dutela. Zenbaitzuek bien 
artean ere egon behar dute nonbait.

Liburuetan ageri ez den emakume bati aditu nion behin: aise 
gutiagorekin, aise asebeteago sentitu behar genukeela. Aise 
gutiagorekin, aise gehiago. 

«AISE GUTIAGORE-
KIN AISE ASEBE-
TEAGO SENTITU 
BEHAR GENUKE»

Lesakako Udalak banatu 
duen Gradu Amaierako 
lanen beka lortu du Irantzu 
Goienetxe lesakarrak. 
Gurasoen banaketak 
haurren errendimenduan 
duen eragina aztertu du.

Udazken koloreak bizi-bizi

Oraindik turismo bulegoetan udako balantzeak bukatu gabe 
dituztenean eta behatz arteko hondarra eta kokotzpeko 
eguzkitako krema kendu gabe dugunean hasiak zaizkigu 
dagoeneko orbelpean onddoak eta gaztaina morkotsak 
agertzen eta usoak hegoalderatzen. Ohartu orduko 
Eguberrietako argiak piztuko zaizkigu, urteko zirimola bizian.

EZPALA

AITOR AROTZENA ALBIZU
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KOLABORAZIOAK

Vianako printzea edo apoa?

Haurtzaroan, printzea ipuin askotako protagonista da, 
hasiera batean, apo itxuraz aurkezten zaiguna eta muxu 
emanez gero, printze bihurtzen dena, ametsetako printze 
ederra (gora berdintasuna).

Historiari dagokionez, Vianako printze/printzesa 
Nafarroako Erresumako oinordekoak duen titulua da. Karlos 
III.a Nobleak sortu zuen Karlos bere bilobarentzat. 

Baina Nafarroan badaukagu Vianako Printzea edo 'Principe 
de Viana' delako erakunde bat. Vianako Printzea erakundea 
Nafarroako Foru Komunitateko kultura erakunde bat da, 
1940an Nafarroako Foru Aldundiak sortua eta gaur egun ere 
indarrean dagoena. Nafarroako kultura ondarea 
kontserbatzeaz arduratzen da, bai eta ondare hori zabaltzeaz 
ere, besteak beste, Vianako Printzea aldizkarian, Trabajos de 
Arqueología Navarran, Fontes Linguae Vasconumen edo 
Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarran.

Baina honek zer ikusteko du gurekin? Herrietako 
biztanleekin? Ba, uste baino gehiago. Gure bailara zoragarri 
honetan ditugun eraikin gehienak Vianako Printzea erakunde 
honek katalogatuak ditu hainbat mailatan eta nolabaiteko 
erroldan sartzen dituzte gure arbasoek sortutako eraikinak, 
inolako aldez aurreko abisurik gabe. Errolda horretan sartuta 

egoteak izugarrizko nahasteak 
dakartza gure erai- 
kinetan hobekuntzak egiten 
hasten garenean batez ere. 

Demagun nire etxeko 
teilatua konpondu nahi 
dudala, eta, aldi berean, 
ganbara biharko eguneko 

etxebizitza bezala egokitu, seme-alabek non bukatuko duten 
ez dakidalako (logikoa, ezta?). Lehenengo pausoa 
arkitektoarengana jotzea da, proiektu bat prestatu, 
udaletxean aurkeztu, eta hemendik, etxea katalogatua 
dagoenez (gure zonaldeko gehienak bezala), Vianako Printzea 
erakundera bideratzen dute. Hortik aurrera, ODISEA dator. 

Proiektua atzera botatzen dizute behin baino gehiagotan, 
bulego batean eserita dagoen pertsonak ez duelako gustuko 
(ez du horrela esaten baina ondorioztatzen dena da); 
proiektu eraldatua hara, proiektua hona, denbora eta dirua 
gastatzera, eta zertarako? Baimenik ez lortzeko baldin eta 
bulegoan eserita dagoenaren gustukoa ez bada.

Etxe hauek inbertsio handia eskatzen dute eta bertan 
inbertitu behar den diruarekin, hirian pisu bat eros daiteke 
inolako zalantzarik gabe, eta horrek, berarekin dakar 
herrietako gaur egungo errealitate bat, herrien hustea, 
benetan kezkagarria!

Nafarroa osoko halako eraikinak ditugun pertsona guztiak 
egoera berean gaude. Zergatik ez dira mankomunitate 
guztiak elkartzen eta elkarrekin indar egiten malgutasuna 
eskatzeko erakunde honi? Hemendik ideia hau luzatzen diet 
Nafarroako mankomunitate guztiei, gure herri txiki hauek 
bizirik jarraitzeko, ea benetan Vianakoa printzea den eta ez 
apoa.

IZASKUN ZUBIALDE GRAJIRENA

«NAHASTEAK  
GURE ERAIKINETAN 
HOBEKUNTZAK 
EGITEN HASTEAN»

Joseba Urrotzi erantzuna

Jarraitzen dugu bonbardaketekin munduan eta 
bonbardaketekin komunikabideetan. Mendebaldeari 
(mendebaldeak berak) sinetsarazi nahi digute bonbak soilik 
Errusiak jartzen dituela eta bera dela ezbehar guztien 
errudun. Inflazioa % 10etik gora dagoela? Zerbitzu publikoen 
kalitatea okertzen ari dela? Gazteen artean –batez ere– 
osasun mentalarekin lotutako arazoak eta pilulen kontsumoa 
areagotzen ari direla? Eraso matxista berri bat bestearen 
atzetik eguna joan eta eguna etorri? Faxismoa hedatzen ari 
dela? Galderen zerrenda amaigabea dugu eta batzuek galdera 
guztien erantzuna Putinez mozorrotuko digute. Beste 
batzuek, progresistagoek, oligarkiaren eta multinazional 
handien ankerkerian jarriko dute arreta, burujabetza eta 
demokrazia tasa handiagoak aldarrikatuz.  

Hemen inguruan bizimodua gordintzen ari bada, pentsa 
dezagun une batez zer gertatzen ari den hegoalderago. 
Begiratu 'Gosearen mapa' Interneten. Kolore biziagoz ageri 
dira herrialde batzuk, batez ere Afrikan. Janaria eta ura izanik 
oinarrizko beharretan oinarrizkoenak: nolakoa izanen ote da 
gose eta egarri denaren bizitza? Krisialdi garaietan periferiak 
sufritzen du gehien eta ez da telebistan aterako, ez daitezen 
kontzientziak gehiegi astindu.

Bai hemen, baita lurreko 
esferaren tokirik urrunenean 
ere, bada modurik 
zoriontasun orokorra 
esponentzialki handitzeko. 
Ez da utopia, etorkizun 
askatzaile posible bakarra da 
eta komunismoa esaten zaio. 

Orain ere aliantza santuan batu dira (eskuin mutur 
faxistenetik ezkerreraino) komunismoaren aurka bi pertsona 
mota: etikatik gutxi dutenak eta komunismoaren inguruko 
ezagutza okerra dutenak. Horietako bat dugu Joseba Urrotz, 
aldizkari honetan idatzi zuena maiatzeko bigarren alean, 
«komunismoa zer den gehienok ez dakigu» esan ostean 
astakeria dezente bota zituena. 

Komunismoan ez du «aita estatuak» gobernatuko, baizik 
eta herritarrok (langileriak). «Bakoitzaren askatasuna» eta 
«gure lanaren fruitua eskuratzea» errealitate izateko aukera 
hain zuzen komunismoak ekar dezake. Noski zaila dela 
benetako burujabetza egikaritzea, hori da komunismoa: 
burujabetza erreala, demokrazia erreala, zapalkuntzarik eza, 
aberastasunaren ekoizpen eta banaketa etikoa. Har dezagun 
gaia dagokion seriotasunez. Bide batez, «estatu sozialismoa» 
deitzen diozu estatu kapitalismoari.

Gauza batekin nator bat: komunismoa «gero eta gehiagok 
ona dela uste» dugula. Gero eta jende gehiago antolakuntzara 
batzean dago gakoa eta espero dut hala izaten jarraitzea. 
Eskerrak baden jendea han eta hemen lanean, esperantza eta 
ilusioa egunero pizten.

MIKEL SAGASTIBELTZA LASARTE

«GERO ETA 
GEHIAGOK USTE 
DUGU ONA DELA 
KOMUNISMOA»
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Nola definituko zenuke zeure 
burua?
Lagunekin egotea eta kirola 
egitea gustuko duen gaztea 
naiz.
Zein dira zure zaletasunak?
Nire zaletasunak batez ere 
ehiza eta kirola egitea dira.
Zein kirol egiten dituzu?
Hainbat kirol egiten ditut: 
tenisa, errugbia, herri kirolak… 
azken urtean errugbian pixka 
bat aritu naiz eta gehienbat 
herri kirol munduan sartu 
naiz, aizkorarekin eta arpa-
narekin. Gehien gustatzen 
zaidana aizkora da.
Nondik heldu zaizu herri kirole-
kiko zaletasuna?
Familiari esker ezagutu dut 
kirolen mundua eta batez ere 
herri kirolak, bai aitak eta bai 
osabak erakutsita.

Noiz eta nola hasi zinen aizko-
rarekin?
Aita pentatloierako aizkora-
rekin hasi zen pixka bat eta 
ikusi nuenean nik ere proba-
tu nahi izan nuen. Aunitz 
gustatu zitzaidan eta aitari 
eta Julen Kañamaresi esker 
segitu ahal izan dut.
Eta arpanarekin?
Baztango Rugby Taldean jo-
katu izan dut eta errugbikoek 
Nafarroako Kirol Jokoetako 
ekipo bat osatu genuen, herri 
kiroletan aritzeko. Bertan ni 
arpanarekin aritzen nintzen. 
Gainera, etxean ere aita eta 
osabak arituak dira eta horrek 
ere animatzen nau.
Txapelketetan parte hartzen 
duzu?
Bai,  txapelketa bat baino 
gehiagotan parte hartu izan 

dut. Berriki arte Nafarroako 
Kirol Jokoetan hartu izan dut 
parte eta aurten, horrez gain, 
aizkoran hirugarren mailako 
txapelketan atera nitzen, bai-
ta kadeteetako arpana txa-
pelketan ere.
Zenbatean behin eta zenbat 
denboraz entrenatzen zara?
Normalean astean bi edo hiru 
egunez entrenatzen naiz eta 
ordu erdiko edo ordubeteko 
saioak egiten ditut.
Herri kirolekin bete nahi duzun 
helbururik ba al duzu?

Aizkoran nire helburua dis-
frutatzen dudan bitartean 
aritzea da. Ametsa, berriz, 
egunetik egunera nire lanak 
hobetzea eta hemendik urte 
batzuetara pentatloian parte 
hartzea.
Zein dira zure asmoak epe mo-
tzera?
Herri kiroletan hobetzen se-
gitzea.
Eta zein dira zure asmoak epe 
luzera?
Hobetzea eta kirolaz disfru-
tatzea.

JULEN URRUTIA TELLETXEA ARRAIOZKO GAZTEA

«Aizkorarekin 
dudan helburua 
disfrutatzea da»

11 GALDERA LABUR
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Oharra

TTIPI-TTAPA  

Duela bi aste TTipi-TTapak 
eskolaldi jarraituari eta 
zatituari buruz argitaratu 
zuen erreportajean, honela 
agertu zen: «Arantzako eta 
Igantziko eskolak jardunaldi 
zatituarekin ari direnez, ezin 
izanen dute Etxalarko 
eskolakoekin elkartu, honek 
jarraitua baitu». Horri lotuta 
TTipi-TTapak argitu nahi du 
eredu diferentea izanagatik 
kanpaldiak, topaketak eta 
bertze hainbat ekintza hiru 
eskolek elkarrekin eginen 
dituztela. 

IRAKURLEAK MINTZO
ENEKO FERNANDEZ MARITXALAR
LESAKAKO BERTSOLARIA
BAZTAN-BIDASOKO BERTSOPAPER
LEHIAKETAN D MAILAN 1. SARIA

Amore ematea ez da aukera bat
Doinua: Duela hogei urte

BOTA BERTSOA

Nire istorioa  
nahi dizuet aipa 
Berrogeita bortz urte  
sasoiko, alai ta  
sentibera, alaba 
eder baten aita 
Bizitza bakarra ta 
beldurrak hamaika 
minez zerua ere 
infernua baita (bis)

Nahiz mediku txostenik 
ez nuen oraino 
mina sartuta neukan 
hezurretaraino 
Morala hankapean 
pilulez goraino 
Baina ze paradoxa!  
Diagnosia, ño,  
mingarriagoa da 
oinazea baino! (bis)

Argi neukan bizitza 
iluntzear zela 
Ez zen errubeola 
ez zen barizela 
Euskaraz AEA ta 
gazteleraz ELA 
Iristen da kondena 
bikoitza bezela  
heriotza zigorra 
dakarren kartzela (bis)

Ta goizero gauzatuz 
joan da inguma 
Egunsenti izanen 
ez den gau iluna 
Zentzuen ezgaitzea 
aulki gurpilduna…  
Hau delako gaur egun  
gaitzaz dakiguna 
ekartzen duena ta 
lapurtzen diguna (bis).

Saminduraren lokatz 
putzutan iraulka  
zenbatek ez ote du 
etsitzea hauta! 
Nik aldiz, nahiago dut 
kometaren pauta 
Hasmentan zutitzeko 
zailtasunak dauzka 
baina_hegan egiten du 
haizearen aurka (bis)

Sarri errepikatzen  
da hutsegitea, 
ezkortasunerako  
daukagun jitea  
Bizitza ez da bete  
behar den tramitea 
Gorputzak erakusten 
badu limitea 
ez baimendu buruak 
berdin egitea (bis)

Baina lortu nahi bada 
mina arintzea 
komeni da laguntza 
biltzen aritzea 
Osasungintzan baina, 
nolako klitxea! 
Soilik eskatzen dugu  
duin bizitzea 
ta ondotik nola hil  
erabakitzea (bis)

ELAk hilobiratzen 
badu ondorena 
txorrota ixtea da 
goikoen ordena 
Protesta zabaltzeko 
heldu zait orena 
Agintarientzako  
beti da problema 
ahotsa galdu arren 
ozen mintzo dena (bis)

Zurikeria baita 
gurean nagusi  
geroa beltz dugunoi 
erraztasun gutxi  
Artean, gu sufritzen 
ubeldu ta guzi 
Nahiz gaitzaren “marroia” 
gure kargu utzi 
oraindik ez dut inor  
gorritzen ikusi (bis)

Makinez hornitzeko 
makina bat mezu 
Gortasunaz haserre 
sortasunaz kexu 
Lurrun bihurtutako  
zenbat konpromezu!  
Zuk ere salaketa  
bultza dezakezu 
Nik ezin dut mugitu,  
mugitu zaitez zu! (bis)

Kanpotik gehitu arren 
gaitz barneko trabak  
umeldu arren begi 
eta begiradak  
Dekadentzia sasoiz 
bizi dut erabat  
Lehen unetik eskatu  
bezela alabak  
«amore ematea 
ez da aukera bat» (bis)
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G. PIKABEA LESAKA
Aurtengoa ezohiko ikasturtea 
izaten ari da Xalbador Mada-
riaga Almandozentzat. 43 urtez 
akordeoi eta musika irakasle 
izan ondotik, joan den ekainean 
hartu baitzuen erretiroa. Akor-
deoiarekin plazaz plaza ere urte 
azkarki ibilitakoa da, musika 
izan baita bere bizia. Erretiroa 
hartuta ere ez du bere musika 
tresna kuttuna alde batera uz-
teko intentziorik. Haurtzarotik 
hasita musikaren bueltan egin 
duen ibilbideaz aritu da TTi-
pi-TTaparekin.  
Arantzan sortua zara, zazpi urte-
rekin Lesakara bizitzera joana... 
Bai, Arantzako Zerrado baserrian 
sortu nintzen, eta urte bat nue-
nean, Artikutzara joan ginen. 
Sei bat urtez han bizitu ginen 
eta zazpi urterekin Lesakara 
etorri nintzen. Geroztik Lesakan 
bizi naiz.
Hortaz, aranztarra edo lesakarra? 
Aranztarra naiz, hori ezin dut 
ukatu, eta beti gustukoa izan 
dut herria. Udan hamar-hama-
bortz egunetarako amaren 
sortetxera, Erreneko bordara, 
joaten ginen uda pasatzera eta 
hagitz gustura egoten ginen. 
Geroztik Arantzara beti gustu-
ra joan naiz eta orain ere kinto 
besta egiten dugunean han 
izaten naiz. Baina gazte den-
borako lagunak Lesakan ditut.
Nolako haurtzaroa duzu gogoan? 
Artikutzako gauza batzuez oroi-
tzen naiz, han nola aritzen ginen 
jostetan. Baloi bat izaten genuen, 
frontoi ttiki bat ere izaten zen, 
gauza haundirik ez genuen 

izaten, eta lagunak edozein 
gauzarekin aritzen ginen jos-
tetan. Arrantzan ibiltzea ere 
gustatzen zitzaidan, eta oroitzen 
naiz hurritz batekin attak ka-
nabera bat egin zidala eta ha-
rekin ibiltzen nintzela. Debe-
katua izaten zen arrantzan 
ibiltzea eta administratzaileak 
behin baino gehiagotan erran 
izan zidan amuarrainik ez ha-
rrapatzeko». Eta noizbait bat 

harrapatzen banuen, amua-
rraina kanaberatik kentzeko 
astirik hartu gabe lasterketa 
joaten nintzen etxera. Gero 
Lesakara etorri nintzen eta es-
kolan hemen ibili nintzen.
Etxean hartu zenuen musikarako 
afizioa. Kontatuko zeniguke? 
Attak akordeoia jotzen zuen. 
Artikutzan ez zen deus izaten, 
eta neska batzuek dantzatzeko 
musika nahi izaten zuten eta 

attak jotzen zuen. Nik, berriz, 
tomate poteekin bateria beza-
la egina izaten nuen eta han 
aritzen nintzen berarekin. 
Lehenbizi solfeoa ikasten eta gero 
akordeoiarekin hasi zinen, Lesa-
kan... 
11 urte nituenean solfeoa ikas-
ten hasi nintzen Santiago Iri-
goienekin eta 12 urterekin 
akordeoia ikasten Pepito Iantzi- 
rekin. 17 urtera arte egon nintzen 
Iantzirekin. Baina titulua atera 
nahi nuen, eta horretarako kur-
tsoak egin behar ziren kontser-
batorioan eta Mikel Bikondoa-
rengana joan nintzen Donos-
tiara. Bere akademian akordeoia 
ikasten aritu nintzen, azterketak 
nire aldetik egin nituen eta ber-
tze ikasgai batzuk kontserba-
torioan egin nituen. Horrela 
atera nuen akordeoi titulua. 
Hasieratik garbi zenuen akordeoia 
ikasi nahi zenuela? 
Bai. Solfeoan hagitz ongi hasi 
nintzen eta Santiago Irigoienek 
instrumentuarekin hasteko 
erraten zidan. Halako batean 

«Lehen jendeak aunitzez 
gehiago estimatzen 
zuen plazako musika»
XALBADOR MADARIAGA ALMANDOZ LESAKAKO AKORDEOILARIA

43 urtez Lesakako Musika Eskolako irakasle izan denak erretiroa hartu du. Solfeo eta akordeoi 
irakasle lanetan eta plazaz plaza musika jotzen egin duen ibilbideari errepasoa eman diogu

Tekladun akordeoia edo 
botoiduna? 
Botoiekin. Nire attak botoiekin 
jotzen zuen, eta bere akordeoia- 
rekin hasi nintzen. Gainera, 
behatzak luzatu behar direnean 
hurbilago gelditzen dira botoiak.
Zenbat akordeoi dituzu? 
Zortzi.
Akordeoi marka bat? 
Lehenbiziko erosi nuena, Coo-
perativa Stradella.
Akordeoilari bat? 
Hemengoen artean Enrike 
Zelaia nire idoloa izan da, eta 
kanpokoen artean Yvette Hor-
ner frantsesak hagitz ongi jotzen 
zuen.
Plaza bat? 
Bakarrik jo izan dudanean 
Zilbetin eta alde horretan hagitz 
giro polita sortzen zen, baita 
Egozkuen ere edo Lakuntzan. 
Ultzaman ere jendetza biltzen 
zen erromeria bat izaten zen...

Pieza bat? 
Bat aukeratzekotan Enrike 
Zelaiaren Txoko Maitea.
Piezarik asmatu duzu? 
Bat edo bertze, aunitz ez. Julian 
Retegiri himno bat egin nion 
eta letra Euzkitzek paratu zion. 
Gustura ikasiko zenukeen 
instrumentu bat? 
Gustukoenak akordeoia eta 
pianoa ditut. Igual pianoa gus-
tura ikasiko nuke hobekiago.

Eta ikasiko ez zenukeen 
musika tresna bat? 
Ez dakit... Ez dut behin ere 
pentsatu. Ez dut gustatzen ez 
zaidanik.
Solfeoa edo akordeoia era-
kutsi nahiago duzu? 
Biak gustura egin ditut baina 
diferenteak dira, bat taldeko 
lana da, bertzea bakarkakoa. 
Bakarkakoan ikasleak zenbat 
hobetu duen ikustean satis-
fazio haundia sentitzen da. 
Taldean ari zarenean, zaila da 
denek beti ongi egitea. Sol-
feoan badakizu zeinek egiten 
ahal duen ongi eta zeinek ez. 
Belarri ona ez baduzu, into-
natzeko zailtasuna izanen duzu. 
Belarria berezkoa da edo 
egin egiten da? 
Belarria batez ere berezkoa 
da, baina egin ere egiten da.
Akordeoia taldean edo 
bakarka? 
Diferenteak dira, baina biak 
politak. Niri jotzea gustatzen 
zait.

Inauterietan fraindarrekin. 

Xalbador Madariagarekin kontu kontari
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bere txistu bat eman zidan, 
txistua jotzen ikasteko. Etxera 
eraman nuen, baina attari ez 
zitzaion gustatzen aunitzik, eta 
ez nuen kasik deus egin. Segidan 
akordeoiarekin hasi nintzen eta 
akordeoiarekin segitu nuen.
Ikasketak bukatuta hasi zinen 
lanean? 
Ikasketa guziak bukatu baino 
lehenagotik hasi nintzen klaseak 
ematen Lesakan. Orduan Jabier 
Igoak musika eskola sortu berria 
zuen, eta klaseak emanen nituen 
galdetu zidan. Hiru bat urte 
izanen zituen musika eskolak, 
instrumenturen bat edo bertze 
ematen ere hasia zen, eta hor-
tik aparte, fabrikan lanean ari 
zen. Denetara ez zen ailegatzen 
eta orduan hasi nintzen, solda-
duskatik etorri berritan, 22 ur-
terekin.
Geroztik urte batzuk pasatu dira... 
Bai, 43 urte egin ditut musika 
eskolan. Solfeo klaseak ematen 
hasi nintzen. Hasiera hartan 
Jabierrek [Igoa] instrumenturen 
batzuk erakusten zituen, tron-
peta, saxofoia... baina ez zegoen 

bertze instrumenturik, ezta 
piano bat ere. Akordeoia ere 
beranduago sartu genuen. Gaur 
egun, eskaintza aunitzez zaba-
lagoa da.
Musika eskolaren ibilbidean, zein 
aldaketa nabarmenduko zenituz-
ke? 
Gaur egun musika eskolak duen 
martxarekin konparatuz,lehen-
goa  aski diferentea zen. Orduan 
Pablo Sarasate Nafarroako 
Kontserbatorioaren filialak gi-
nen, eta nahitaez kontserbato-
rioko programazioa egin behar 
izaten genuen. Dena egina 
izaten genuen, eta hura bakarrik 
eman behar genuen. 1992an 
aldatu zen, LOGSE (Espainiako 
Hezkuntza Sistemaren Antola-
mendu Orokorrerako Legea) 
indarrean sartu zutenean. Ge-

roztik diferentea da, orain mu-
sika eskola bakoitzak bere pro-
gramazioa egiten du eta lan 
gehiago da. Horrez gain, garai 
hartan azterketek eta denek 
balio akademikoa zuten eta 
klaseak emateko manerak ere 
pixka bat diferenteak ziren. 
Orduan solfeoa astean hiru 
egunez ematen genuen, hiru 
ordu astean, eta orain bi dira, 
eta eman nahi den materia 
gutti goiti-beheiti igualtsua da. 
Solfeoan doinua, irakurketa, 
erritmoa, teoria, diktaketak 
eman behar dituzu, eta dene-
tara ailegatzea zaila da. 
Musika eskolako zuzendari ere 
izan zinen, eta ez Lesakan bakarrik... 
Lesakako Musika Eskolan hamar 
urtez izan nintzen zuzendari. 
Doneztebeko eta Olaztiko mu-
sika eskoletan ere ibili nintzen 
zuzendari lanetan.
Nolatan ailegatu ziren gonbitak? 
Lehenbizian ez nintzen batere 
mugitu Lesakatik. Gero, ordea, 
akordeoi ikasleen kopuruak 
beheiti egin zuen, eta gustuko 
lekuak lortu arte probak egiten 

hasi nintzen. Donezteben Iña-
ki Dieguezen ordezkapen bat 
egiten aritu nintzen, eta hark 
utzi zuenean berriz sartu nin-
tzen. Tartean bortz urtez Donez- 
tebera joan gabe pasatu nituen, 
eta orduan hasi nintzen Olaztin. 
Gero berriz Iñaki Dieguezek 
utzi behar zuela eta, berriz hasi 
nintzen. Hiru musika eskoletan 
izan nintzen zuzendari. 
Ikasle kopuruak beheiti egin zue-
la aipatu duzu... 
Hasi ginenean booma izan zen, 
izugarrizko jende pila apunta-
tzen zen solfeoa ikasteko. Biz-
pahiru urtez urtero 35 ikasle 
apuntatu ziren. Eta urte batean 
35, hurrengoan bertze horren-
bertze... Akordeoiarekin ere 
lauzpabortz urte fuerteak izan 
genituen, urtero 15-17 ikasle 
apuntatzen ziren eta hori hagitz 
aunitz da, ia ezinezkoa. Gero 
trikitixa goiti joan zen eta akor-
deoiaren booma jaitsi zen.
Akordeoiarekin lotu izan zaitugu 
normalean, baina pianoa jotzen 
duzu eta trikitixa erakusten ere 
aritu zara... 

Hamarkada luzez solfeo eta akordeoi irakasle izan da Xalbador Madariaga Almandoz, eta plazaz plaza ere aunitz ibilitakoa da. TTIPI-TTAPA

«HASI GINENEAN 
AKORDEOIAREN 
BOOMA IZAN ZEN, 
GERO JAITSI ZEN»
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Bai. Pianoarekin Ekaitz 
taldearekin jotzen hasi nintze-
nean hasi nintzen. Bi edo hiru 
kurtso egin nituen. Trikitixa, 
berriz, bat erosi eta ikasten hasi 
nintzen, eta Lesakako, Donez-
tebeko eta Olaztiko musika 
eskoletan eman nituen klaseak. 
Notekin, noski... 
Bai. Ematen du jendeak zenba- 
kiekin errazago ikasten duela. 
Ez dakit errazagoa den edo ez, 
nik ez dut zenbakiekin ikasi eta 
niretzat notekin errazagoa da. 
Zure erakusteko modua aldatu da 
urteotan? 
Pixka bat bai. Hasieran ez ge-
nuen ez pianorik ez deus, eta 
pianoa solfeoan laguntzeko 
tresna ona da. Instrumentua-
rekin, ordea, lehen bezalatsu 
aritu naiz. Klaseak beti banaka 
eman ditut. Eta titulua atera 
nuenetik irakaslerik hoberene-
kin ikastaroak egiten saiatu naiz: 
errusiarrekin, finlandiarrekin, 
italiarrekin...
Musika eskola eskolaz kanpoko 
jarduera da. Gaur egun aukera 
zabala dute eta nola ikusten duzu? 

Gaur egun gauza aunitz egin 
nahi dituzte, baina egunak, 
lehenago bezala, 24 ordu ditu. 
Hori ez da aldatu eta zaila da 
hainbertze gauza dituztenean 
dena ongi egitea. 
Zuk garbi zenuen... 
Gure garaian ez zen eskolaz 
kanpoko jarduerarik izaten. Ni 
akordeoiarekin hasi nintzen eta 
horrekin segitu nuen. Gainera, 
baserrian bizi nintzen, eta kasik 
ez ginen herrira jaisten. Den-
bora aunitz pasatzen nuen 
akordeoiarekin. Batxilergoa 
egiten ari nintzenean, bazka-
londoan hiru ordu laurdenez 
jotzen nuen, berriz eskolara 
joan arte. Solfeora, berriz, es-
kolako errekreo denboran joa-
ten nintzen. 19:30ean eskolatik 
joaten nintzenean, afaltzeko 
denbora bitarte, berriz akordeoia 
hartzen nuen, eta afalondoan 
eskolako lanak. Ez nituen behin 
ere biharamun goizera arte 
utziko. Nahiago nuen ohatzera 
berandu joan, baina lasai joan.  
Plazaz plaza ere urte azkarki egin-
dakoa zara. Noiz hasi zinen? 

14 urterekin hasi nintzen, eta 
pixkanaka-pixkanaka  herri pila 
batetik deitzen hasi ziren. Nire 
bizi guzia hola izan da. Hasi 
nintzenean ez nuen ez anplifi-
kadore ez deus, akordeoiarekin 
bakarrik ibiltzen nintzen. Han-
dik bi urtera Beti Jai taldeak 
anplifikadorea saldu behar 
zuela eta haiei erosi nien.   
Lehenbiziko emanaldia non eman 
zenuen? 
Urtezahar gau batean izan zen, 
Sunbillako Fonda ostatuan. 
Attak motoan eraman ninduen, 
akordeoia bizkarrean. Lehen-
biziko inauteriak Iruritako erre-
kan izan ziren, eta bestetan, 
berriz, lehenbiziko herria Zil-
beti izan zen. Lau egunetarako 
joan nintzen eta egun bat edo 
bi gehiago gelditu nintzen. Iru-
ritako errekako inauterietan ere 
hala egin nuen. Hortik aitzine-
ra gero eta gehiago deitzen hasi 
ziren, eta 18 urterako urtean 
ehun bat saio izanen nituen.
Urteotan plazako giroa aldatu da? 
Bai, bai, aldatu da. Hasi nintze-
nean, herri guzietan jendea 

esperoan egoten zen. Hagitz 
ongi tratatzen gintuzten, orain 
baino aunitzez gehiago estima-
tzen zuten musika eta jendeak 
aunitz dantzatzen zuen. Denbo- 
rarekin, teklatua, erritmo kaxa...
Denak paratu genituen, baina 
hala ere, lehen baino aunitzez 
ere gehiago kostatzen da jendea 
mugitzea. Lehen jendeak bazuen 
gogoa; orain jendea zuk ani-
matu behar duzu. Orain, orain 
bat gehiago zara, eta lehen ez.
Ekaitz taldea ere ezin dugu aipatu 
gabe utzi. Nola ailegatu zitzaizun 
taldean jotzeko proposamena? 
Gregorio Mitxelena taldeko 
akordeoilariak utzi behar zue-
la eta, niregana etorri ziren, 
eurekin jo nahi nuen galdetuz. 
Proba egiteko hasi nintzen eta 
esperientzia polita izan zen. 
Aldaketa ere sumatu nuen, ez 
baita bakarrik aritzea bezala. 
Bakarrik joaten nintzenean, jo 
behar ez nuen denbora guzia 
bakarrik pasatzen nuen, eta 
buelta bat ematera joateko pro-
besten nuen edo plazan norbait 
baldin bazen harekin egoten 

Xalbador Madariaga Harriondoa atarian. Gaur egun horixe da Lesakako Musika Eskolaren egoitza. Garai batean, Lesakako eskolan izaten zen. TTIPI-TTAPA
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nintzen. Taldea duzunean, au-
kera gehiago dituzu, eta jotze-
ko denboran ez zaude bakarrik. 
Denen artean egin beharreko 
zerbait da, eta elkar babesten 
da. Biak politak dira.
Zenbat urte pasatu zenituen Ekaitz 
taldearekin? 
24 urterekin hasi nintzen eta 
sei bat urte egin izanen nituen, 
29 urte izan arte.
Hainbertze urtez anekdotak ere 
izanen dituzu... 
Bai, bai... [irriz]. Ekaitz taldea-
rekin herri bateko bestetan 
ginen. Egunero bazkaltzeko eta 
afaltzeko xuri-beltxak ateratzen 
zizkiguten, eta egun batean 
bokadiloak eta baloi bat hartu 
eta Leurtzara joatea pentsatu 
genuen. Hantxe joan ginen. 
Baina baloiarekin hasi ginenean, 
presara joan zitzaigun. Ni joan 
nintzen baloia eske, eta barre-
nera sartua bazen ere, harra-
patzeko moduan nuen. Ingu-
ruan hezetasun haundia zegoen 
eta hanka paratu nuenean 
irristatu eta uretara joa nintzen. 
Nik igerian ez dakit eta ez dakit 
nola atera nintzen. Taldekideak 
etortzerako kasik idorrera ate-
rata nintzen, baina kristoren 
soinuak ateratzen omen nituen... 
Bertzalde, omenaldi polita egin 
zizuten maiatzaren 7an... 
Bai, sorpresa handia izan zen. 
Badira Lesakara sanantonetan 
etortzen diren Oiartzungo gai-
tero batzuk. Ba aurten, maia-
tzaren 7a baino hilabete edo 
hilabete eta erdi lehenago, 
akordeoilarion Whatsapp tal-
dean Oiartzungo gaiteroek 
maiatzaren 7an Oiartzunera 
joanen ote ginen galdetu zute-
la idatzi zuten. Zerrenda egiten 
hasi ziren, eta saila apuntatu 
ginen. Eguna ailegatu baino 
egun batzuk lehenagotik, Mai-
der Goizuetari Oiartzunera 
joateko gelditu beharko genue-
la aipatu nion, eta berak, baietz, 
Litrirekin egon eta abisatuko 
zidatela nola joan behar genuen. 
Hurrengo egunean Litri nire 
etxera nire bila etorriko zela 
idatzi zuten. Dozena bat ardi-
rekin eta oilo batzuekin txabo-
la bat izaten dut, eta bezperan, 
Aitziber ilobak biharamunean 

lanak egitera bere atta joanen 
zela erran zidan, ni ez joateko. 
Eta hurrengo goizean, maia-
tzaren 7an, gauza bera. Nik 
«09:00etan geldituak gara Oiar-
tzunera joateko eta ordurako 
goiko buelta aisa eginen dut» 
erantzun nion. Halaxe egin nuen 
joan-etorria. Oiartzunera joa-
teko ideiarekin, akordeoia ma-
letan sartzen ari nintzenean, 
Mikel ilobak terrazara joateko 
eta joateko erran zidan.  Terra-
zara atera eta akordeoi soinua 
sumatu nuen, eta bi egun lehe-
nagotik urteak beteak nituenez, 
zorionak jotzeko kalejiran eto-
rriko zirela pentsatu nuen. Bai-
na ailegatzen hasi zirenean, 
jende aunitz ikusi nuen, nor-
malean biltzen ez den jendea, 
eta pankarta bat ere bai. Aitzi-
ber ilobak «Gaur probestu eta 
ongi pasatu, zure eguna da eta» 
erran zidan. Negarra etorri zi-
tzaidan. Kalejiran gosaltzera 
joan ginen, eta trago batzuk 
hartu eta gero Oiartzunera joa-
nen ginela pentsatzen nuen. Ez 
nuen imajinatu ere plazakoa. 

Gosaldu eta bueltan, plazara 
ailegatzerakoan, Beñat Mitxe-
lena ikusi nuen akordeoiarekin, 
bozgorailuak paratuak, eta pla-
za inguruan jendea. «Hemen 
ere badiagu zerbait» pentsatu 
nuen, eta hala izan zen. Beña-
tek pieza bat egin zidan eta hura 
jo eta partitura marko batean 
sartuta eman zidan. Gero ber-
tso batzuk... eta bazkaltzera. 
Inondik inora espero ez nuen 
sorpresa izan zen, egun ederra  
eta polita. Lagun aunitz elkartu 
ginen, Enrike Zelaia bera, Iruñe-
rriko akordeoilariak, ikasle ohi 
aunitz, familia... Kasik ehun 
lagun bildu ginen, tartean inon-
dik inora espero ez nuen jende 
aunitz.
35 urteren ondotik, Ekaitz taldea 
ere bildu zen zure omenaldirako... 
Bai, bai... Plazara ailegatu gine-
nean taldekide batzuk ikusi 
nituen, eta bazkaltzera joan 
ginenean konturatu nintzen 
bertzeak ere han zirela. Taldea 
berriz elkartzea eta eurek aditzea 
hagitz polita izan zen, oroitza-
pen aunitz ekarri zizkidan...    

Erretiroa hartu duzunetik aunitz 
aldatu da zure eguneroko martxa? 
Lasaiago nabil. Lehen beti zer-
bait prestatzen aritzen nintzen. 
Aurten ez dut deus prestatu 
beharrik, eta espero dut entsea-
tzeko denbora gehiago izatea.  
Ez naiz behin ere denbora ezin 
pasatuz egon. Beti harrapatu 
izan dut distraitzeko modua.
Kalejiratan ikusiko zaitugu? 
Momentuz, bai. Bestetan eta 
inauterietan ez naiz lehenago 
bezala ibiliko, baina bazkariren 
bat edo zerbait baldin bada bai. 
Lesakatik kanpo inauterietan 
jotzeari aspaldi utzi nion, gero 
musika eskolako klaseak erreku- 
peratzea ezinezkoa izaten zela- 
ko. Udan oporrak izaten nituen 
eta pandemia hasi arte segitu 
nuen. Pandemiarekin dena 
gelditu zen, eta hor utzi nuen. 
Geroztik deitu izan didatenean 
ezezkoa erran izan dut. Ez da 
20 urterekin bezala, erritmoa 
galtzen da eta gogorragoa da.
Zer eman dizu musikak? 
Dena eman dit, nire bizia izan 
da. Jende eta herri aunitz eza-
gutzeko aukera eman dit, eta 
hori polita da. Musikari esker 
bertzela behin ere ailegatuko 
ez nintzatekeen tokietara joan 
naiz, eta bertze tokietako ohi-
turak ezagutu ditut. Aunitzetan 
urruti joaten gara, baina hemen 
ere bada zer ikasi eta zer ikusi.

Maiatzaren 7an omenaldi ederra egin zioten Madariagari Lesakan. PAKO SANCHEZ

«14 URTEREKIN 
HASI NINTZEN 
PLAZAZ PLAZA 
AKORDEOIAREKIN»

«MUSIKAK JENDE 
ETA TOKI AUNITZ 
EZAGUTZEKO 
AUKERA EMAN DIT»
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A.LARRETXEA SENPERE
Urtebetetze borobila bete 
zuen iaz Senpereko Zaldubi 
ikastolak. 50 urte, mende er-
dia  euskara eta euskaraz 
Senperen irakasten. Ospaki-
zunak, ordea, aurtengo utzi 
dituzte, eta 51.en urtebete-
tzean ari dira 50 urteak os-
patzen. Urriaren 22an eginen 
dute besta haundia, egun 
osoko egitarauarekin, baina 
horren aitzinetik TTIPI-TTA-
PAk ikastolak 51 urtetan izan-
dako bilakaera kontatzeko 
elkartu ditu Henri Duhau 
ikastolako sortzaile, lehen-
dakari eta buraso ohia, Mixel 
Lahetjuzan ikastolako bura-
so eta lehendakari ohia, Nahia 
eta Amets Lahetjuzan ikasle 
ohi eta  gaur egungo burasoak 
eta Pantxika Fagoaga burasoa. 
51 urte hauetan egindako 
bideaz, eta oraindik egitekoa 
dutenaz mintzatu dira, irri-
barretsu batzuetan, serioago 
bertzeetan.

Ikastolaren sortzea nolakoa 
izan zen kontatuz hasi da 
solasaldia. Duhau hasi da 
solasean: «Hiru hilabetez 
prestatu genuen ikastolaren 
irekitzea, ekainean edo hasi 
ginen mintzatzen. Nik beran-
tago ireki nahi nuen nire se-
meak oraino ez baitzituen 2 
urte eginak». Azkenean, ordea, 
urte hartan berean, 1971n 
ireki zuten: «Bertze ikastolak 
ikusten izana nintzen Arran-
goitzen, eta segur nintzen 
ikastola behar genuela egin 
Senperen.  Baina nola? Bildu 
ginen buraso andanatxo bat, 
eta tokia behar zen lehenik 
atzeman. Sukalde bat utzi 
ziguten, eta zazpi haurretara 

heldu ginen. Irailaren 20an 
irekitzea lortu genuen. Gure 
semeak irailaren 19an egin 
zituen 2 urte, eta irailaren 
20an hasi ginen. Hura zen 
gazteena». Hasi eta berehala, 
jendea engaiatu zela oroitzen 
da Duhau: «Abenduan berean 

egin genuen lehenengo afaria 
eta ezin sinetsia da, 100 per-
tsona bildu ginen kasik». 

Ikastolaren hastapena «zai-
la»  izan zela  du gogoan 
Duhauk, ez ordea, «bertze 
herri batzuetan bezain zaila». 
Horren gibelean Senperen 

ikastola sortu aitzinetik «ai-
tzindari euskaltzaleak» egon 
izanak garrantzia ukan zuela 
uste du. Garai hartan  zuten 
borondatea ere oroitu du: 
«Gure borondatea mugagabea 
zen, inork ez gintuen geldia-
raziko. Izugarri atxikitzen 
genuen elkar».  Hasiera hain 
zaila izan ez bazen ere, bidean 
«zernahi» sufritu dutela dio 
Duhauk, batez ere lehen ur-
teetan izandako estigmagatik. 

Ikastolara «dudarik gabe»
Berantago sartu zen ikastolan 
Mixel Lahetjuzan, eta bere 
kasuan ez zuen dudarik izan 
alabak ikastolara bidaltzeko. 
«Hastapenetik hasi nintzen 
laguntzen, eta niretzat natu-
rala zen ikastolara bidaltzen 
haurrak. Ez zen dudarik, ikas-
tolara joan behar zuten, eta 
kito», kontatu du.  «Kanpora 
begira, jende batzuek lotura 
egiten zuten ikastola eta bo-
rroka armatuaren artean. 
Horrek pisua bazuen, segur. 
Baina, pixkanaka-pixkanaka, 
urtero kopuruak emendatzen 
ziren, eta ehun baino gehia-
go dira orain», dio Lahetju-
zanek. 

Hasieran ama ikastola zena, 
lehen mailako ikastola bila-
katu zen 80 urteetan, eta 
bertan ikasi zuten Amets eta 
Nahia Lahetjuzanek, Mixelen 
alabek. Garai horietako oroi-
tzapen polita dute. Ametsek 
kontatu du: «Ikastola herriko 
etxean zegoen, eta buruan 
dut gela bakarrean egoten 
ginela lehen maila osoa. Tal-
de ttipiak ziren oraingoekin 
alderatuta». Bereziki ikasto-
lan burasoek zuten inplikazioa 
du gogoan: «Gurasoak oroi-
tzen ditut taloak saltzen, he-
rriko bestetan lanetan, boti-
lak garbitzen, besta ondotik 
diru kutxa zenbatzen…». 
Inplikazio hori ikastolan ika-
si dutela kontatu du: «Euska-
raz bizitzen eta euskaraz 
ikasteaz gain elkarte engaia-
mendua eta militantzia ikas-
tolan ikasi dugu burasoak 
nola engaiatzen ziren ikusiz», 
azaldu du. 

GAUR EGUN 120 
IKASLE BAINO 
GEHIAGOK IKASTEN 
DUTE ZALDUBIN

1971KO IRAILAREN 
20AN SORTU ZEN 
SENPEREKO 
IKASTOLA

Zaldubiko ikasleetako batzuk aurtengo ikasturtean. PANTXIKA FAGOAGA

Ikastolako irakasle Delfine Dupant irakaslearekin 1973an. HENRI DUHAU

51 urte Senperen 
euskaraz irakasten
1971ko irailaren 20an sortu zen Senpereko Zaldubi ikastola. 50 urte bete zituen iaz, baina, 
larunbatean, urriaren 22an eginen dute urtebetetze besta. Ikastolaren hastapenez, egindako 
bideaz eta etorkizunaz mintzatu dira ikastolarekin harremana izan duten bortz lagun
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Hasierako irakasle bakarre-
tik egun 11 irakasle izatera 
pasa da ikastola, eta zazpi 
ikasle izatetik 120 baino gehia-
gora. Bidean, aunitz aldatu 
da bai ikastola bera, eta bai-
ta Seaskak ukandako zailta-
sunak ere. «Orain laguntzak 
baditu Seaskak, eta sentitzen 
da ez dela eroriko»,  dio 
Duhauk. «Beharrezkoak dira 
laguntzak, baina, jendea lo-
kartzen da», hausnartu du. 
Ikastolaren emendatzeak, 
burasoen inplikazioan ere 
eragina duela uste du Nahia 
Lahetjuzanek: «Taldeak gero 
eta handiagoak izan beti iza-
nen dira engaiamendu des-
berdinak. Gero eta gehiago 
izatean arriskua horretan 
izaten ahal da». 

Kolegio berria Senperen
Heldu den urteetarako erron-
ka garrantzitsua dute esku 
artean: Seaskako 5. kolegioa 
Senperen eraikitzea. Proiek-
tua onartua dago jadanik,  eta 
heldu den urteetan eraikitzea 
da asmoa. Ikastolarentzat 
«erronka handia eta beha-
rrezkoa» dela azaldu du Fa-
goagak, izan ere gaur egun 
Zaldubiko bidea bukatuta 
osoki euskaraz ikasi nahi du-
tenek Ziburuko edo Kanboko 
kolegiora joan behar dute, 

egunero joateko eta itzultze-
ko oren bateko bidaia eginez. 
Burasoek,  ikasketekin segi-
tzeko seme-alabek kanpora 
joan edo Senperen gelditze-
ko erabakia hartu behar iza-
ten dute orduan. «Herrian, 
gainera, bada kolegio elebidun 
bat euskaraz maila polita 
duena, eta buraso batzuentzat 
gaur egun errazagoa da le-
rratzea, eta Arretxera ikaste-
ra joatea», kontatu du Nahia 
Lahetjuzanek. Kolegioa he-
rrian izanik, ikasle gehiagok 
osoki euskaraz ikasten segi-
tzeko erabakia hartuko du-
tela uste dute. 

Kolegio berria ezartzeaz 
gain, badute bertze erronka-
rik Zaldubin: euskararen era-
bilpena areagotzea. Alta, hori 
Senpereko arazoa eta «Euskal 
Herrikoa» da Nahia Lahetju-
zanen hitzetan: «Ikastea on-
tsa da baina ez bada erabiltzen 
ikasteak ez du zentzurik. Aire 
hartzean frantsesez ari dira, 
kanpoan entzuten duten be-
zala, buraso gehienok ere 

frantsesera ainitz lerratzen 
baikara», azaldu du. 

Ikasleen profila ainitz alda-
tu da ikastolan, eta horrek 
ere euskararen mailan eragi-
na duela azaldu du: «Haur 
batzuen ama hizkuntza da 
euskara eta euskaldun heldu 
dira ikastolara, eta  bertze 
batzuk batere jakin gabe. 
Lehen bortz euskaldun eta 
frantsesez  mintzo zen bat 
ziren, eta orain, aldiz alde-
rantziz. Ikastoletan kopuruak 
emendatzea ontsa da, baina, 
behar da segurtatu euskara-
ren kalitatea eta erabilpena». 
Horrekin ados delarik ere, 
bertze puntu bat gehitu du 
Duhauk: «Ikastolan irakasten 
den euskara literariora da, ez 
euskara mintzatua,  hori 
etxean ikasten da». 

Ikastolaren urtebetetzea
Egindako hori ospatzeko eta 
etorkizunerako indarra har-
tzeko parada izanen dute 
larunbatean ikastolako bu-
rasoek, ikasleek, eta irakas-

leek, baina, baita ikastolatik 
igarotako guztiek ere. «Egun 
biziki goxoa izatea espero 
dugu», kontatu du Fagoa-
gak.  Horretarako, eguna 
aperitifarekin hasiko dute 
12:00etan eta ikastolak hau-
rrek Pantxoa Carrerekin ba-
tera ariko dira kantuan. 
13:00etan zikiroa izanen dute, 
eta arratsaldean haurrentza-
ko jokoak eta puzgarriak iza-
nen dira. 17:00etan Saltoka 
mutxikoak izanen dira, eta 
19 :00etan hasi ta  ta loak 
eta  Basapiztiak eta Kaxkatu 
taldea, eta DJ Bullek alaituko 
dute besta. Sartzea eta joan 
etorriko taxia urririk izanen 
dira. 

Mende erdian egindako 
bidea laburbildu du Mixel 
Lahejuzanek. «Ez da sekula 
aski egina izanen, baina pix-
kanaka-pixkanaka bere tokia 
izan du ikastolak beti herrian. 
Hobekiago dira gauzak, bai-
na, bada egitekoa oraino, ez 
gara guk nahi dugun neurri-
ra arribatuak». 

Eta nahi duten leku horre-
tara arribatzeko lanean segi-
tuko dute auzolanean, eus-
kara zabaltzen eta euskaraz 
irakasten, euskarak berak eta 
Zaldubi ikastolak Senperen 
presentzia handiagoa izan 
dezan.

SEASKAKO 
5. KOLEGIOA 
ERAIKIKO DUTE 
SENPEREN

EUSKARAREN 
ERABILPENA 
AREAGOTZEA DA 
ERRONKA

Amets Lahetjuzan, Pantxika Fagoaga, Henri Duahu, Nahia Lahetjuzan eta Mixel Lahetjuzan Zaldubi ikastolaren kanpoaldean bestako afixak eskuan. TTIPI-TTAPA
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A.LARRETXEA 
Bi urteko etenaren ondotik, 
berriz ere Lurraren Eguna an-
tolatu dute Gure Txokoa El-
karteak eta Berako Kultur 
Batzordeak. Igandean izanen 
da, baina, asteburu osoan iza-
nen dira ekitaldiak. 

Larunbatean, urriaren 22an 
Lizuniagako Igoeraren XLI. 
Edizioa eginen dute. 15:30ean 
ttikien txanda izanen da, eta 
17:00etan hasiko da helduen 
lasterketa. Parte hartzaileek 
4,9 kilometroko ibilbidea osa-
tu beharko dute, Iamotenean 
hasi eta Lizuniagaraino. Izena 
eman nahi dutenek bi aukera 
izanen dituzte: pb-organisation.
com helbidean egiten ahal da 
lasterketa aitzinetik 5 euroren 
truke, edo bertzela lasterketa 
egunean berean 10 euroren 
truke. 

Lasterketa hasi eta berehala, 
17:30ean Bera Kantari eta Irats 
trikitilariak arduratuko dira 
karrikak alaitzeaz. Aurten, ez 
da ohiko arrautza opil lehia-
ketarik izanen, eta horren or-
dez 18:00etan Labiaga Ikasto-
lako Areto Nagusiko erakus-
keta berriaren irekiera ekital-

dia izanen dute, eta ordubete 
beranduago, 19:00etan Kultur 
Etxean herriko musikariei bu-
ruz argitaratu duten liburua 
aurkeztuko dute. 

XXXIV. Lurraren Eguna 
34. edizioa beteko du aurten 
Lurraren Egunak igandean, 
eta urtero bezala eskulangileak, 
elikadura postuak eta barazkiak 
izanen dira protagonista. 
10:00etan hasiko da azoka, 
orduan irekiko baitituzte pos-
tuak, eta baita, Olakoren era-
kusketa ere. Ordu horretatik 
aitzinera, barazki eta baserri-
ko produktuak ikusteko auke-
ra izanen da Merkatu plazan. 
Horretarako, barazkiak 08:00ak 
eta 09:00ak bitartean eraman 
beharko dituzte. Horrez gain, 
11:00etan hasita Ricardo Ba-
roja eskolan Bortzirietako 34. 
Gasna lehiaketa eginen dute 
eta Karnaxenean 23. Sagardo 
Lehiaketa. Parte hartzeko Bor-
tzirietako ekoizlea izan behar 
da, eta 10:00ak baino lehen 
aurkeztu behar dira produktuak 
Ricardo Baroja eskolara. 

Eguna hasteko, 10:00etan, 
Zubietako joaldunak ibiliko 

dira karrikaz karrika Iamote-
netik abiatuta. Musikak ere 
presentzia izanen du. 10:30ean 
Altzateko plazako eszenatokian 
txalapartariak eta Irats esko-
lako trikitilariak ariko dira, eta 
ondotik karrikaz karrika ariko 
dira Iratseko trikitilariak, mu-
sika eskolako txistularien eta 
trikitilarien taldea, talde ins-
trumentala eta Berako Banda. 

Arratsaldean izanen du bes-
ta segidak. 17:00etan Altzate-
ko plazan bertsolariek zuzen-

dutako sari banaketa eginen 
dute. 18:00etan mutxikoak 
izanen dira txarangarekin, eta 
eguna bukatzeko 19:00etan 
Iratzar taldearekin erromeria 
izanen da. 

Egun osoan talo, jaki eta 
edari dastatzeak izanen dira. 
Horretarako, Gure Txokoa El-
karteak deialdi berezia luzatu 
du herritarrak talogile taldean 
sartu daitezen. Bi txanda iza-
nen dira, 10:00etatik 14:00eta-
ra lehenengoa, eta 16:00etatik 
20:00etara bigarrena. Talogile 
zein bezeroen arretan edo 
plantxan aritzeko jendea behar 
dute, eta izena eman nahi du-
tenek lurrareneguna@gmail.
com helbidera idatzi edota 626 
309 438 zenbakira deitu deza-
ke.

Barazki erakusketa Merkatu Plazan izanen da. ARTXIBOKOA

XXXIV. Lurraren 
Eguna ospatuko 
dute igandean
Larunbatean Lizuniagako Igoera eginen dute, eta Berako 
musikariei buruz idatziko liburua ere aurkeztuko dute

GURE TXOKOA 
ELKARTEAK 
TALOGILEAK BEHAR 
DITU IGANDERAKO
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Apirilean hasi zen 30 laguneko talde bat auzolanean. UTZITAKOA

A. LARRETXEA 
Udaberrian hasi, eta urriaren 
8an bukatu zuten Sara eta Bera 
artean dagoen Kondendiaga-
ko benta konpontzeko auzo-
lana. Bizkar besta egin zuten 
egun horretan, eta horrela 
bukatutzat eman zituzten sei 
hilabeteko lanak. 

Lanak bukatuta, benta bi 
eremutan banatuta gelditu da: 
erabilera anitzeko gela bat du 
alde batean, eta mendizaleek 
lo egiteko literak bertzean. 
Sarreran idorpe bat ere badu, 
eta urez ere hornitu dute. Ura 
kanpoan zein barrenean har-
tzeko modua dago. 

Benta hau mendizaleentzat 
moldatu da, Pirinioak zehar-
katzen dituen GR-11 bidea 
pasatzen baita bertatik. Men-
dizaleek babesgune bat izan 
dezaten, sarrerako idorpea eta 
eta lo egiteko literen gela ire-
kita mantenduko dira une oro. 
Erabilera anitzeko gela, aldiz, 
itxita egonen da eta erabili 
nahi duenak eskaria egin behar-
ko du udalean. 

Udalak benta berritzen ibili 
diren herritar guztien lana 
eskertu nahi izan du, ondarea 
berreskuratzeko modu egokia 
izateaz gain, herritarren arte-
ko kohesioa sustatzen duelako.

Bukatu dute Kondendiagako bentako 
auzolana

A.LARRETXEA 
Bukatzear dira Nasuvinsa Ka-
xernan egiten ari den babes 
ofizialeko etxebizitzak, eta 
abenduko deialdian esleituko 
dituzte (eskatzaileak erroldan 
erregistratu beharko dira aza-
roaren 30a baino lehen). 8 
etxebizitza dira, hiru logelako 
bortz eta bi logelako hiru, su-
kaldea, egongela eta bi bainu-
gelekin eta sotoan 8 garaje-pla-
za eta 8 trasteleku daude. 

Etxebizitza denak esleituko 
dira, eta lehentasun osoa izanen 
dute bi urte baino gehiago Be-
ran erroldatutako eskatzaileek. 
Bi logelako hiru etxebizitzak, 
35 urtetik beherakoentzat gor-
deko dira. Gainerakoak, aldiz, 
sustapenaren baldintzak bete-
tzen dituzten eskatzaile guztien 
artean esleituko dituzte, bare-
moaren arabera. Legez etxebi-
zitzen erdia errenta baxuen 

tartearen eskatzaileentzat gor-
detzen da. Erreserba-kupoan 
esleitu gabeko etxebizitzak 
geldituz gero, aldiz,  kupo oro-
korrean esleituko dituzte. 

Alokairu-kontratuaren irau-
penari dagokionez, errenta-
mendu-legeak 7 urteko erren-
tamendua ezartzen du, etxe-
bizitza berrikusi ondotik luza-
garria dena. Prezioak 420 eta 
523 euro bitartekoak dira, di-
rulaguntzarik gabe eta urtero 
eguneratuko dituzte KPIaren 
arabera. Errenta baxuen tarte-
ko esleipendunek prezioaren 
% 26tik % 75era bitarteko la-
guntza izanen dute. Urriaren 
7ra arte, 47 eskatzaile zenbatu 
dituzte; horietatik 24 Beran 
erroldatutakoak, eta 21, bi ur-
teko antzinatasunarekin. Uda-
lak alokairuko aukera egiten 
duten beratar guztiei izena 
emateko deia egin die.

Abenduan esleituko 
dituzte Kaxernako 
etxebizitzak
Beran bi urte baino gehiago erroldatuta daudenek lehentasun 
osoa izanen dute esleipenetan
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Komentuko gela umeek era-
biltzeko ireki nahi du berriz 
ere udalak. Horretaz ardura-
tzeko (astelehenetik ortzira-
lera,  16:00etan ireki  eta 
20:00etan itxi), gelaren garbi-
keta egiteko, bertan arauak 
errespetatzeko eta aisialdiko 
ekintzak antolatzeko, baita 
gazte lekua koordinatzeko eta 
haurren parte hartzea dina-
mizatzeko pertsona bat kon-
tratatuko du. Kontratua 2022ko 
urriaren 31tik 2023ko apirila-
ren 5era arte iraunen du eta 
eskaerak aurkezteko epea 
urriaren 17an bukatu da.

Komentuko gela 
aisialdirako irekiko 
dute urriaren 31n

Argazki lehiaketa antolatu du 
aurtengoan ere Beti Gaztek, 
udalarekin elkarlanean. Ar-
gazkiak posta elektroniko bi-
dez soilik jasoko dituzte eta 
argazki erakusketa ere modu 
birtualean eginen dute.

Lanak argazkilaritza@beti-
gazte.net helbidera bidali behar 
dira urriaren 31 arte. E-pos-
taren gaian Argazki Lehiaketa 
22 paratu beharko da. Argaz-
ki bakoitzari izenburua para-
tu beharko zaio eta gai libreko 
lehiara ala kirol argazki lehia-
ra aurkezten den jarri behar-
ko du. Argazkia bidaltzen den 

e-postan egilearen datuak 
bidali beharko dira. (Izen abi-
zenak, helbidea eta telefonoa).

Antolakuntzak izendatutako 
epaileek erabakiko dute nor 
den irabazlea eta erakusketa 
zabaltzen den egunean jaki-
naraziko dute bere izena, 
webgune eta sare sozialen 
bidez. Lehen saria 400 euro 
eta trofeoa izanen da eta bi-
garrenarentzat 300 euro eta 
trofeoa. Beti Gazteko bazkideen 
artean argazki onenari 250 
euroko saria emanen zaio tro-
feoarekin batera, kirol argaz-
ki onenari bezala.  

Beti Gazteren argazki lehiaketarako 
lanak urriaren 31 arte aurkez daitezke

Nafarroako Gobernuko Kul-
tura eta Kirol Departamentuak, 
NICDO enpresa publikoaren 
eskutik, Bira Nafarroan Barna 
zikloaren bigarren edizioa 
sortu eta garatu du. Iaz sortu 
zenetik, programak Nafarroa-
ko  talde eta artista berriei 
zuzenean jotzeko aukera ema-
ten die. Ziklo honen barrenean, 
Edu Errea Band taldeak urria-
ren 22an joko du Harriondoan, 
larunbatean 19:00etan. Urria-
ren 30ean, berriz, Argako 
Erregina antzerki-zirko ikus-
kizuna izanen da Harriondoan, 
igandean 19:00etan.

Edu Errea Band 
larunbatean 
Harriondoan

AITOR AROTZENA
Pandemia baino lehen, Lesa-
kako turismoa hazkunde fasean 
zegoen eta urtez urte gero eta 
turismo gehiago jasotzen zuen. 
Baina hurrengo bi urteetan, 
bertze herrietan pasatu zen 
bezala, datuak nabarmenki 
jautsi ziren, nahiz eta 2021eko 
datuak pandemia aitzineko 
garaira hurbildu ziren. Aur-
tengo udak pandemia baino 
lehenagoko goitirako joera 
hori konfirmatu du: 1.269 tu-
ristek bisitatu dute Lesakako 
Turismo Bulegoa uda honetan, 
inoiz baino gehiago.

Hala ere, aipatu beharra 
dago, udako denboraldia gero 
eta gehiago luzatzen ari dire-
la Lesakan eta beraz, Turismo 
Bulegoa eta Burdinaren Mu-
seoa gero eta egun gehiago 
mantentzen direla irekita.

Abuztua izan da hilabeterik 
oparoena, nahiz eta bertze 

urteetako datuekin alderatuz, 
jautsiera izan den. Izan ere, 
ekainean, uztailean eta irailean 
aitzineko urteetako datuak 
nabarmenki gainditu diren 
moduan, abuztuan juxtu kon-
trakoa pasatu da. Beraz, hila-
beteen arteko ezberdintasunak 
gutxitzen ari dira eta estazio-
nalitatea ez da hain handia, 
modu honetan udako denbo-
raldia luzatuz.

Jatorriari erreparatuta, atze-
rritarren presentzia pixkat 
handiagoa izan da, baina 
oraindik nazioarteko turismoak 
ez du pisu handirik Lesakako 
turismoan (bisitarien %7a). 
Frantzia, Alemania (%450 
gehiago) eta Estatu Batuetatik 
etorri dira gehienak. Espainiar 
estatu mailan, Nafarroa ber-
tatik (iaz baino %111 gehiago), 
Bartzelonatik eta Madriletik 
etorri dira gehienak eta ia guz-
tiek balorazio ona eman dute.

Udan egindako hamabi bisita gidatuetan 215 lagunek parte hartu dute.

Inoiz baino bisitari 
gehiago izan ditu 
turismo bulegoak
1.269 turista pasatu dira bulegotik, gehienak abuztuan, baina 
estazionalitatea ez da lehen bezain handia
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AITOR AROTZENA
Lesaka ikergai duten ikasketa 
bukaerako proiektuak egiteko 
dirulaguntza bat eman zuen 
iaz udalak. 2021-2022 ikastur-
terako Irantzu Goienetxe Ba-
tizek eraman du 500 euroko 
beka, Gurasoen banaketa edo 
dibortzioak ikasleen emozio 
eta eskola-errendimenduan 
duen eragina lana aurkezteko. 
Honen inguruko esku hartze 
protokoloa ere gauzatu du. 

Nafarroako Unibertsitate 
Publikoan Lehen Hezkuntza-
ko gradua, hezkuntza bereziko 
aipamenarekin bukatu du 
Irantzu Goienetxek eta lan hau 
aurkeztu du ikasketa bukaera-
rako. «Nahiz eta gero eta gehia-
go diren banatzen diren biko-

teak, gai honen inguruan ez 
dugu informazio nahikorik, eta 
nire esperientziatik abiatuta, 
nire ikasketa guztian zehar ez 
dut honen inguruko forma-
kuntzarik jaso. Gure egunero-
kotasunaren parte den gai bat 
den neurrian, beharrezkoa 
iruditu zait hau lantzea», aipa-
tu du aurkezpenean. Egoera 
honetan dagoen ikasle bati 
nola lagundu edo nola esku 
hartu, horixe izan da Goiene-
txeren jakin-mina lan hau egi-
terakoan: «Helburu nagusia 
ikasle horrengan gurasoen 
banantzeak ahalik eta eragin 
ttikiena izatea da eta esku har-
tzea ahalik eta eraginkorrena».

Lesakako Lehen Hezkuntza-
ko ikasleekin landu du gaia 

Goienetxek eta horretarako 
galdetegi orokorra prestatu 
zuen lehenik eta zehatzago bat 
ondotik. Galdetegi orokorra 
Lesakako Udalera, osasun zen-
trora, liburutegira, kiroldegira 
eta bertze zerbitzuetara bida-
li zuen eta gero, galdetegi zeha-
tzagoa herriko bi ikastetxetara 
bidali zuen, Tantirumairu 
ikastolara eta Irain eskolara. 
Irakasle eta gurasoei bidaltze-
ko asmoa bazuen ere, gura-

soentzat gai delikatua izan 
zitekeelakoan, azkenean ira-
kasleei bakarrik bidali zien eta 
beraien erantzunetan oinarri-
tu da lanerako. 35 irakasleeta-
tik 14k erantzun zuten, % 40k, 
baina halere bi ondorio garbi 
atera ditu Goienetxek: «% 71,4k 
uste du gurasoen banantzeak 
eragina duela seme-alaben 
eskola errendimenduan eta 
gainontzekoek ez dute ezez-
korik erantzun. Beraz, garbi 
dago eragina duela». Eta ber-
tzetik, egoera honen aitzinean 
ikasleekin nola jokatu behar 
duen jakiteko informazio edo 
ikastarorik hartu ote duen gal-
detuta, % 78,6k ezezkoa eran-
tzun du eta baiezkoa erantzun 
duten % 21,4 horietan, guztiek 
beraien kabuz hartu dute in-
formazioa. «Hau da, ez dute 
unibertsitatetik edo beraien 
lan-eremutik hartu informa-
zioa. Erantzun hauek ikusita, 
garbi dago zerbait gaizki egiten 
ari garela eta aldatu behar dela. 
Dibortzioak ikasleen emozioe-
tan eragina ote duen galdetu-
ta, % 92,6k baiezkoa erantzun 
zuen. Ondorioa garbia da», 
aipatu du Goienetxek. Egoera 
hau kudeatzea zaila dela jaki-
tun, proposamena ere egin du: 
«Gure ikasgelan guraso dibor-
tziaturik ez balitz ere, gaia 
landu beharra dago, horrelako 
egoera bat gertatuz gero ikas-
leek jakin dezaten nola jokatu».

Esku-hartze protokoloa
Lehen Hezkuntzako ziklo ba-
koitzaren araberako liburuen 
irakurketa proposatu du Goie-
netxek bere esku hartze pro-
tokoloan, eta zikloaren arabe-
rako jarduerak. Egoera honen 
aitzinean zenbait aholku ere 
ematen ditu, bai irakasleen-
tzako, baita familientzako ere: 
«Hauen kasuan, bi gurasoek 
batera egoeraren berri ematea 
da aholku nagusia, erran beha-
rrekoak aitzinetik adostu eta 
gezurrik erran gabe. Seme-ala-
bei ez bazaie garbi uzten zer 
gertatu den, gurasoak beraien 
erruz banandu direla pentsa 
dezakete eta horrek trauma 
eragin dezake».

Irailaren 28an aurkeztu zuen Irantzu Goienetxek 500 euroko beka hartu duen lana Lesakako udaletxean. AITOR AROTZENA

«Gurasoen banantzeak 
eragina du ikasleen 
eskola errendimenduan»
IRANTZU GOIENETXE BATIZ 500 EUROKO UDAL BEKA HARTU DUEN LESAKAKO IKASLEA

Lehen aldiz eman du ikasketa edo gradu bukaerako beka Lesakako Udalak eta Nafarroako 
Unibertsitate Publikoan Lehen Hezkuntzako gradu bukaerako lana egin duen ikasleak eskuratu du

«GURASOAK 
BANANDUAK EZ 
DITUZTENEKIN ERE 
LANDU BEHAR DA»
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IRUNE ELIZAGOIEN
Bortzirietako Euskara Manko-
munitateak eta Altxata elkar-
teak antolatuta, Ttanttaka 
Teatroaren Sexberdinak an-
tzezlana ikusgai izanen da 
urriaren 29an Kultur Etxean, 
larunbatean 19:00etan. Udal-
biltzaren Geuretik Sortuak 
programako lana da eta Aitzi-
ber Garmendiak eta Telmo 
Iruretak antzeztuko dute. Sa-
rrerak salgai izanen dira kultur 
etxean bertan, urriaren 24tik 
aitzinera, egunero 16:00etatik 
19:30era, 18 eurotan. Leku 
mugatua izanen da. 

Etxerako su egurra
Urtero bezala, Etxalarko uda-
lak etxerako su-egurra eska-
tzeko deialdia argitaratu du. 
Bi modutan egin daiteke: Nor-
berak bere kabuz etxera era-
manda edo kamioiarekin 
egurra etxeraino eramanda. 
Eskaera egiteko epea urriaren 
31n bukatuko da. Epez kan-
poko eskaera eginez gero bortz 
euro gehiago ordainduko 
beharko da eta zozketaren 
ondotik ez dira eskaerak onar-
tuko. Etxalarko web orrian 
daude baldintza guztiak ikus-
gai. 

'Sexberdinak' 
antzezlana urriaren 
29an izanen da
Sarrerak salgai izanen dira urriaren 24tik aitzinera emanaldia 
hartuko duen kultur etxean bertan

Organo kontzertu hunkigarria
Nafarroako organoen 38. musika zikloaren barrenean, 
Benantzi Bilbaok kontzertu hunkigarria eskaini zuen joan 
den urriaren 8an Etxalarren. Pello Apezetxea omentzeko 
kontzertua izan zen eta jende andana hurbildu zen elizako 
emanaldira. 

IRUNE ELIZAGOIEN

Pandemia aitzineko garaira 
itzulita, COVID-arengatik eza-
rri ziren neurriak bertan behe-
ra geratu dira eta normalta-
sunez hasi da ikasturtea. 
Guztira 68 ikaslek 7 geletan 
banatuta daude ikasturte ho-
netan. Klaustroa berriz, 12 
irakaslek osatzen dute. 3 ikas-

le berri hasi dira aurten. Iazko 
ikasturtean eskola komunita-
teak horrela erabakita, jardu-
naldi jarraiarekin hasi da 
ikasturtea. Jardunaldi honetan 
09:00-14:00 bitarte eskola 
saioak ematen dira eta 15:30-
16:30 bitarte hautazkoak diren 
eskolaz kanpoko jarduerak. 

68 ikaslek eta 12 irakaslek hasi dute 
ikasturtea Landagain eskolan

Landagain eskolako ikasle eta irakasleak. ESKOLAK UTZITAKOA
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Aurten ere eskolatik bizikleta 
irteera antolatu dute. Urriaren 
14an egitekoa zuten. Lehen 
Hezkuntzako ikasle eta ira-
kasleek Sunbillara joatekoak 
dira. 09:30ean eskolatik atera 
eta eguna Sunbillan pasatu 
ondotik arratsaldean buelta-
tzekoak ziren.

Bizikleta irteera 
egitekoa zuten 
larunbatean

MAITE, ANA ETA ITZIAR
Azkeneko urte luzeetan gurean 
mediku izan den Maribel La-
tasa Mitxeok erretiroa hartu 
du. Eskerrik beroenak helara-
zi nahi dizkiogu hainbertzetan 
gure osasunaz arduratu iza-
nagatik. Medikuaren erreti-
roaren albistearen harira, si-

nadura bilketa martxan para-
tu dute Igantzi eta Arantzako 
herritarrek, herrian medikua-
ren beharra adierazteko. Beha-
rrezko zerbitzua da eta Nafa-
rroako Gobernuari hala adie-
razi nahian Estankoan, Bi-bi-
den eta farmazian daude es-
kaera hau egiteko inprimakiak.

Maribel Latasa jubilatu ondotik medikua 
eskatzeko sinadura bilketa abiatu da

MAITE, ANA ETA ITZIAR
San Migel bezperan, txupina-
zoa baino lehen euri erauntsi 
baten erruz, goitibeherak sus-
penditu behar izan zituzten. 
Txupinazoa Jokin Zabaleta 
albinteak bota ondotik besta 
giro ederra izan zen. San Mi-
gel egunean, euria lagun iza-
nagatik ere antolatutako gehie-
na egin zen, dantzetarako 
frontoian aterpea hartuz. 
Ortziralean berriz Herri Baz-
karia eta Haurren eguna os-
patzeko eguna izan zen; puz-
garriak, ttiki eta helduentzako 
zezenak, haurren herri baz-
karia… Larunbatean, gaiteroak, 

toka eta kankailuak goizean, 
eta, herri kirolak arratsaldean. 
Arratsean berriz, kontzertuak,  
betizuak eta DJ-a izan genituen. 
Bukatzeko, gaiteroak eta mu-
xikoak izan ziren igandean.

Betizuetan mozorroturik atera zen gazte kuadrilla. OSKAR TXOPERENA

Giro ederrean joan 
dira aurten ere San 
Migel bestak
Lehen egunak euripean joan baziren ere, asteburu eguzkitsuan 
ekitaldi ikusgarriak izan ziren

Gazteak herri kirol proban.

Buruilaren bigarren hamabor-
tzaldian hasi ziren yoga saioak. 
Estitxu Mentaberrirekin kua-
drila koxkorra biltzen da as-
teartero 19:30etik 21:00etara. 
Eskulan taldea ere martxan 
da. Hilaren 11n egin zuten 
lehen bilera taldea osatu eta 
gauzak zehazteko asmoz. 

Yoga eta eskulanen 
ikastaroak abiatu 
dira dagoeneko

Aldabe eta 
Canabal munduko 
pilota txapelketan
Munduko XIX. Pilota 
Txapelketa jokatuko da 
urriaren 23tik 30era 
Lapurdin. Espainiako 
selekzioarekin, eskuz 
frontoian ariko dira Joseba 
Aldabe eta Oian Canabal 
herriko pilotariak.

UTZITAKOA
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NEREA ALZURI
Berriz ere gain gainean dugu 
Euskara Batzordeak antolatu-
riko udazkeneko kulturaldia.
Urriaren 31n hasi eta azaroa-
ren 5era bitarte, gisa guztie-
tako ekitaldiak izanen dira.

Urriaren 31n dokumentala
Urriaren 31n, astelehenarekin, 
18:30ean, Aritz Ganboa artzai-
naren erronka biltzen duen 
Bideak dokumentala ikusteko 
aukera izanen da liburutegian.

Azaroaren 1ean  
Baserritarren Eguna
Azaroaren 1ean eginen den 
Baserritarren Egunaren 26. 
edizioaren prestaketan ari da 
Ekaitza Elkartea.

Goizean, frontoian eta plaza 
inguruan, bertako ekoizleen 
elikagaiak, eskulanak, azien-
dak, ostatua eta lehiaketak 

izanen dira bertako musikariek 
girotuta.

Azaroaren 4an hitzaldia
Azaroaren 4an, ortziralean, 
Etxe izenak: ezaugarri oroko-
rrak eta Arantzako erabilera 
izenburua duen solasaldia 
emanen du Andres Iñigo hiz-
kuntzalari eta euskaltzain 
iturendarrak. 19:00etan libu-
rutegian izanen da.

Azaroaren 5ean antzerkia eta 
kantaldia
Biharamunean, azaroaren 
5ean, haurrek hartuko dute 
lekukoa eta Oso printzesa ile-
tsua antzerkia ikusteko auke-
ra izanen dute 17:00etan es-
kolan. Ilunabarrean, 19:30ean, 
herriko etxeko gorapean, 
kultur egunei akabaila ema-
teko, Aire ahizpak taldeak 
kantaldia eskainiko du.

Udazkeneko kultur 
ekitaldiak urrian eta 
azaroan izanen dira
Azaroaren 1ean 26. Baserritarren Eguna antolatu du Ekaitza 
Elkarteak

MIKEL LARRETXEA

Urriaren 8an, Txamukos mariatxi taldearen ibilbideko honda-
rreko kontzertu ederrean jende azkarki bildu zen. «Mila esker» 
hitzak ageri ziren oholtzan eta urteotan taldekide izan diren mu- 
sikarien eta jarraitzaileen arteko berotasuna agerian gelditu zen.

Mila esker 
Txamukos  
taldeari!

Herrira bizitzera etorritakoei harrera
Azken aldian herrira bizitzera etorritako herritarrei ongietorria 
egin zieten irailaren 29an herriko etxean. Euskara Mankomuni-
tateak udalarekin elkarlanean antolatu zuen hitzordua eta hain- 
bat herritar, ordezkari eta eragile bildu ziren. Euskaraz bizi direla 
eta euskara eta euskal kulturaren balioa nabarmendu zuten.

BORTZIRIETAKO EUSKARA MANKOMUNITATEA

Erosketa 
jasangarriaren 
aldeko kanpaina

Erosketa jasangarria. Zer eta 
nola erosten dugu kanpainak 
geldialdia egin zuen urriaren 
4an. Bi hezitzaile Dena dena- 
ren ataria informazioa ema- 
ten aritu ziren eta tupperrak 
eta poltsa berrerabilgarriak 
oparitu zituzten.

HIRI HONDAKINEN MANKOMUNITATEA

Gizarte Zerbitzuen Mankomu-
nitateak antolatuta, urriaren 
26an gurasoentzako sexualita-
te tailerra izanen da eskolan, 
17:00etan. Iratxe Arretxea eta 
Itsaso Bakedano izanen dira 
gidari eta izena urriaren 21era-
ko eman behar da: 634 22 36 59 
edo info@bortziriakgz.eus.

Gurasoentzako 
sexualitate tailerra 
urriaren 26an
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BORTZIRIAK

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gobernuak ku-
deatzen duen Hondakinen 
Funtsa deituriko dirulaguntza 
baliatuz hondakinen sorrera 
murrizten lagunduko duten 
joskintza eta haurren bizikle-
ta egiten ikasteko ikastaroak 
antolatu dituzte Baztango 
Udalak eta Bortzirietako Hiri 
Hondakinen Mankomunita-
teak Lagun Bide Zerbitzuak 
enpresa sozialaren bitartez. 
Bi ikastaroak doakoak dira.

Urriko eta azaroko astearte 
eta ortzegun arratsaldetan, bi 
orduko saioetan, 17:00etatik 

19:00etara, Alkaiagako Bortzi-
rietako Garbigunean eta Eli-
zondoko Arizkunenea kultur 
etxean arropen bizitza luza-
tzen ikasteko oinarrizko jos-
kintza konponketak erakusten 
hasiak dira, Lagun Bide Zer-
bitzuak enpresa sozialaren 
eskutik. Urriaren 11n hasi 
ziren Elizondon eta launa saio 
izanen dituzte (urriaren 11, 
18 eta 25 eta azaroaren 8an 
Elizondon eta urriaren 13, 20, 
27 eta azaroaren 3an Alkaia-
gan).

Haurrendako bizikletak egin 
eta etxera eraman
Era berean hondakinekin hau-
rrendako egurrezko bizikleta 
bat nola egin ikasi eta bizikle-
ta hau etxera eramateko au-
kera izanen dute izena eman 
duten pertsonek. Azken hau 
hiruna arratsaldetako ikasta-
roa da (urriaren 18 eta 25ean 
eta azaroaren 8an Alkaiagan 
eta urriaren 20 eta 27an eta 
azaroaren 3an Elizondon).Lehen joskintza tailerra Elizondon.

Egurrezko bizikletak 
egiten eta joskintza 
ikasten ari dira
Urriko eta azaroko astearte eta ortzegunetan Alkaiagako 
Garbigunean eta Elizondoko kultur etxean hasiak dira

Bor-bor 
Euskaltzaleen 
Mugimenduaren 
inkesta betetzeko

TTIPI-TTAPA
2022ko udaberrian abiatu zuen 
Bor-bor Bortzirietako Euskal-
tzaleen Mugimenduak bere 
ibilbidea, aitzineko urteko 
gogoeta saioetan proposatu-
tako ideiak txosten batean 
bildu eta hura batzar zabal 
batean onartu ondotik. Uztai-
laren 2an egin zuten Mugi-
menduaren aurkezpena Le-
sakako ekitaldian.

Orain, berriz, lanari ekiteko 
prest dira, eta Bortzirietako 
Euskaltzaleen Mugimendua 
nork osatzen duen, eta bakoi-
tzak zerk konpromiso maila 
duena jakin nahi dute. Horre-
tarako, galdetegi bat prestatu 
dute eta urriaren 23a ezarri 
dute erantzuteko azken egun 
gisa. 
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Iñaki Gonzalez, podiumean.

Espainako X. Disc Golf txapel-
keta jokatu zen urriaren 8 eta 
9an Bizkaian. Baxi Basajaun 
Disc Golf Elkartearen hiru 
ordezkari aritu ziren, hiruak 
MP50 kategorian: Iñaki Gonzá-
lez Olaizola, Jose Joakin Rou-
get eta Mikel Ibarrola. Iñaki 
Gonzalezek txapela lortu zuen, 
joku sendo eta segurua era-
kutsiz. Aipatu behar da orain 
dela bi urte hasi zela discgol-
fean Gonzalez eta 15 urteko 
esperientzia daukaten joka-
larien kontra. Rouget taula 
erdian sailkatu zen eta Iba-
rrola azken postuetan, suka-
rrarekin jokatu ondotik.

Baxi Basajauneko 
Iñaki Gonzalez 
Espainiako txapeldun

TTIPI-TTAPA
Irailaren 23an egin zuten 
proiektuaren aurkezpena Be-
ran, eta bertan taldea osatzea 
lortu ondotik, laster paratuko 
dute martxan Bortziriak-Ma-
lerreka-Baztan eskola femi-
nista. Toki batzuk gelditzen 
dira eta izena eman nahi due-
nak oraindik ere badu auke-

ra info@aragorputz.eus helbi-
dera idatzita. 

MunduBat fundazioak, Abya 
Yalan erresistentzian dauden 
emakumeek* egindako zenbait 
jakintza kolektiboen sistema-
tizazioa dira ekonomia femi-
nista eskolak, baina, Euskal 
Herriko testuingurura egoki-
tuta. 

Jorratzen diren gaien artean 
patriarkatua, neoliberalismoa, 
sexuaren arabera lan-bana-
keta.... daude,«baina ez izutu, 
gai guzti horiek modu prakti-
koan landuko dituzte, egune-
roko bizipenetatik abiatzen 
baitira lanketa guztiak egite-
ko». Ara! Gorputz kooperati-
boko kideek dinamizatuko 
dute ikastaroa. Aitzineko ur-
teetan euskaraz izan zen lehen 
prozesua Oarson egin eta gero, 
hagitz gogotsu dabiltza Nafa-
rrorako salto honekin koope-
ratibao kide diren Ione eta 
Enara.

Beralandetan
Bi fasetan eginen dute eskola, 
eta udazkenekoa izanen da 
lehenengo fasea. Egun osoko 
hiru formazio-topaketa izanen 
dira, eta programako lehenen-
go bi moduluak landuko di-
tuzte. Saioak Beran dagoen 
Beralandetan izanen dira 
azaroaren 5ean, eta 19an, eta 
abenduaren 17an, larunbate-
tan 10:00etatik 13:00ak arte, 
eta 15:00etatik 18:00ak arte. 

Bortzirietako Berdintasun 
Zerbitzutik diotenez, «elka-
rrekin ibiltzen (pentsatzen eta 
ikasten) jarraitzea ezinbertze-
koa da» eta eskolan izena 
ematera animatu nahi dute.

Irailaren 23an egindako aurkezpenaren ondotik osatu da eskolarako taldea.

Emakume Feminista 
Eskola azaroan 
abiatuko da Beran
Egun osoko formazio-topaketa saioak eginen dituzte azaroaren 
5ean eta 19an eta abenduaren 17an Beralandetan
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Kantatzea maite duten hau-
rrek, berriz ere horretarako 
aukera izanen dute, pande-
miagatik bere jarduera eten 
ondotik, berriz ere martxan 
baita Mendi Ttiki haur eta 
gazteentzako abesbatza. Or-
tziralean, hilaren 21ean ha-
sita, astero bilduko dira Men-
diren egoitzan 19:00etan. 

Pandemia aitzinetik ibilbi-
de polita osatzen ari zen 
abesbatza, Donezteben eta 
inguruko herrietan hainbat 
emankizun egin zituen, eta 
ETB1eko Oholtzan saioan 
ere atera zen. 

Mendi Ttiki 
abesbatza bueltan 
da

Dani Martirena liburutegian
Irailaren 28an Dani Martirena idazlearen bisita izan zuten 
liburutegian eta Martirenarekin batera ametsak gordetzeko 
kutxak egin zituzten haurrek. Irakurle Klubak ere martxan 
dira, eta azaroan Karmele Jaioren bisita izanen dute. 
Aitzinerago zehaztuko dute data zehatza.

UTZITAKOA

San Fermin Ibilgailu Klasikoen 
elkarteak antolatuta, automo-
bilen ondareari buruzko jar-
dunaldiak eginen dituzte la-
runbatean herrian. Lehenen-
goz eginen dute topaketa 
Iruñetik kanpo

Nafarroako eta ondoko pro-
bintzietatik etorritako doze-
naka auto klasiko elkartuko 
dira, 09:00etan hasita Merka-
tu plazako aparkalekuan. Arra-
tsaldera bitartean egonen da 
aukera auto klasikoak hurbi-
letik ikusteko. 

Parte hartzaileek, eguerdian 
bazkaria izanen dute.

Ibilgailu klasikoen 
topaketa 
larunbatean

OIER ZULAIKA 
Doneztebeko San Miguel 
ikastetxeko gimnasiora joan 
dena konturatuko zen itxu-
ra erabat berritua duela. 
Abuztu erdialdean hasita, 
berrikuntza lanak egin di-
tuzte, eta dagoeneko erabil-
garri paratu dute berriz ere. 

Itxura eraberritu hori, kan-
poan zein barnean ikusten 
da. Kanpoaldean, teilatua 
aldatu diote, eta barneko 
aldean berriz erabateko kon-
ponketa lana egin dute: lur 
dena altxatu eta konpondu, 
zola berria jarri, dena mar-
gotu, eta argiteria eta bero-

tzeko erradiadore berriak 
paratu dituzte.

Lanak akituta, itxura ede-
rra du orain gimnasioak eta 
eskolako ikasleak ere hasiak 
dira dagoeneko erabiltzen.

Itxura hau du gimnasioak berrikuntzak egin ondotik. UTZITAKOA

Eskolako gimnasioa 
berritzeko lanak 
akitu dituzte
Abuztu bukaeran hasi zituzten lanak, eta itxura eraberritua du 
orain gimnasioak

Teilatua ere konpondu dute. UTZITAKOA

DONEZTEBE
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San Sebastian Circuit Spirit herrian
Urriaren 1ean  goizean Donostiatik abiatu eta Hernanin 
barna, Goizueta aldera sartu ziren San Sebastian Circuit 
Spirit ibilaldian parte hartu zuten garai bateko ibilgailu 
klasikoek. Basakabitik Malerrekara jautsi eta Sunbillan izan 
zuten geldialdia gidariek, udal pilotalekuan bazkaltzeko.

MAIDER PETRIRENA

MAIDER PETRIRENA
2019 urtetik ospatu ezinik egon 
ondotik, berriz ere Arkupeak 
elkartearen besta handia egin 
zuten urriaren 6an, oraingoan 
Dantxarinean. Eguerdian meza 
izan zuten La Nuba diskotekan 
eta meza ondotik opariak eman 
zitzaizkien omenduei, aurten 
85 eta 100 urte bete dituzten 
bazkideei eta ezkondurik 50 
eta 60 urte bete dituzten se-
nar-emazteei. Horien artean, 
herrian 85 urte bete dituen 
Francisco Zelaieta Lastiri 
omendua izan da, baita 50 
urte ezkondurik egin dituz-
ten Iñaki Luengo Fernandez 
eta Karmele Mugika Uzkudun 
bikotea ere.

Franciszo Zelaieta Lastiri
1937ko martxoaren 20an sor-
tu zen Sunbillan. Jose Martin 
Zelaieta eta Pepita Lastiriren 
semea, bigarrena 9 senide 
artean. Sunbillan ezkondu zen 
Mª Carmen Errandonearekin 
1966ko azaroaren 26an. Bi 
alaba izan zituzten: Mª Ange-
les eta Coro eta sei biloba ditu: 
Oihane, Ainara, Asier, Gorka, 
Enaitz eta Nahia.

Iñaki Luengo Fernandez eta 
Karmele Mugika Uzkudun
Karmele Mujika 1952ko uz-
tailaren 11n jaio zen Hernanin 
eta Iñaki Luengo 1949ko mar-
txoaren 6an Donostian. Her-
naniko Zikunaga Amabirgi-
naren baselizan ezkondu ziren 
1972ko maiatzaren 1ean. Bi 
seme-alaba dituzte: Zuhaitz 
eta Kattalin eta hiru biloba: 
Sua, Inti eta Lili. 18 urte di-
tuzte Sunbillako kanpinean 
bizitzen.

Omendutako herritarrak.

Herriko bazkideak 
ere omendu ditu 
Arkupeak elkarteak
85 urte bete ditu Francisco Zelaietak eta 50 urte ezkondurik 
kanpinean bizi diren Iñaki Luengok eta Karmele Mugikak

Eskolatik gaztainak biltzera ateraldia
2022-2023 ikasturteari dagokion lehen irteera egin dute 
eskolako ikasle eta irakasleek. Udazkeneko giro ederrean, 
eguraldia lagun gaztaina biltzera joateko aukera izan zuten. 
Horiek goxo-goxo prestatu eta beraien otordua eginen dute 
hurrengo batean.

ESKOLAK UTZIAK
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Doneztebeko jardunaldian parte hartu zuten gazte boluntarioak. UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gazteria Institu-
tuak (NGI) topaketa bat anto-
latu zuen urriaren 8 eta 9ko 
asteburuan Doneztebeko 
Belbieretxea gazte aterpetxean, 
Nafarroan Europako Solida-
ritatearen Taldearen (CES) 
bidez boluntariotzan aritzen 
diren gazteen artean. Ekital-
dian, parte-hartzaileek espe-
rientzia ebaluatzeaz gain, 
etorkizuneko aukeren gaine-
ko informazioa eta baliabideak 
partekatu zituzten.

Europako zazpi herrialde-
tako (Alemania, Espainia, 
Italia, Errusia, Frantzia, Eslo-

bakia eta Turkia) hogei gaztek 
parte hartu zuten, Nafarroako 
gizarte eta gobernuz kanpoko 
erakundeetan parte hartzen 
dutenak, bertzeak bertze Ar-
terra Bizimodu, Global Eco-
village Network, Tudela Com-
parte Fundazioa, Cruz Roja 
Tudela, Gizakia Herritar Fun-
dazioa, Gizakia Helburu Fun-
dazioa, Geltoki mikrokopera-
tiba elkartea, Setem Navarra 
eta Leonardino Hezitzaile 
Elkartea. 

Donezteben zenbait tailer 
egin zituzten eta Bertizko Na-
tur Parkea ezagutzeko aukera 
ere izan zuten.

Hogei gaztek Nafarroako boluntariotzako 
esperientzia partekatu dute Donezteben

2.000 lagun udako jardueretan
2.000 lagun inguruk hartu dute parte udan Nafarroa Ezagutu 
Sarearen jasangarritasun-agenteek sustatutako 62 
jardueratan. Eskualdean, Plazaolako eta Bidasoko Bide 
Berdeetan egin diren jarduerez gain, Leurtzako urtegiaren 
mendeurrena eta Zubietako Errotaren Eguna ospatu dituzte.

UTZITAKO ARGAZKIATTIPI-TTAPA
Baionako Bonnat-Helleu mu-
seoak 7.000 artelan baino 
gehiago biltzen ditu eta bil-
dumako zenbait lan ikusteko 
aukera izanen da Senpereko 
Larreko kulturgunean urriaren 
28an, ortziralean 19:00etan 
eginen den proiekzioan. Ben-

jamin Couilleaux museoko 
zuzendaria ere gonbidatua 
dago solasaldia ematera. 

Urriaren 29an, larunbatean 
20:30ean, berriz, Les Malheurs 
D’Anne Sophie antzezlana 
ikusgai izanen da. Sartzea 12 
euro gostako da, hamalau ur-
tez beheitikoentzat 7 euro.

Bonnat-Helleu museoko lanak eta 
antzerkia urri hondarrean Senperen

ARKAITZ MINDEGIA
Iturengo gazteek antolatutako 
Iturengo Kultur Egunak ospa-
tuko dituzte urriko azken aste 
hondarrean eta hainbat eki-
taldi prestatu dituzte.

Urriaren 28an, ortziralean 
19:30ean Harria Maitasun 
Istorioa bakarrizketa izanen 
da, Iñaki Perurena Leitzako 
harri-jasotzailearen eskutik. 
21:00etan talo jatea eginen 
dute plazan eta 22:00etan mus 
txapelketa jokatuko dute he-
rriko ostatuan

Urriaren 29an, larunbatean 
07:30ean plazatik abiatuko da 
lehen aldiz eginen den Ituren-

go Mendi Itzulia, aurtengo 
Kultur Egunen berrikuntza 
nagusia. 14:00etan bazkaria 
izanen dute Herriko Ostatuan. 
Txartelak salgai daude Goza-
tu janari dendan. 18:00etan 
Grand Prix. Ilunabarrean xin-
gar jatea izanen dute gauean 
gaupasa, musikarekin. 

Urriaren 30ean, igandean 
14:00etan haurren bazkaria. 
Ondotik gau beltza tailerra 
eginen dute eta pelikula izanen 
dute ikusgai. 18:00etan Ma-
dame Birrots, Baztango mu-
sika taldearekin kontzertua 
herriko plazan edo ganbaran, 
eguraldiaren arabera.

Madame Birrots taldeak borobilduko ditu Iturengo Kultur Egunak. ARTXIBOKOA

Iturengo Kultur 
Egunak urriko azken 
asteburuan
Lehen aldiz mendi itzulia eginen dute larunbatean eta igande 
arratsaldean kontzertua emanen du Madame Birrots taldeak
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URROZ

ARKAITZ MINDEGIA
Udako bestetan han eta hemen 
ibili ondotik, Garfe empresa-
rekin finala jokatu beharra 
zeukan Ugaitz Elizaldek Errio-
xan. VIII Bodegas Taron txa-
pelketako finalera sailkatu zen 
Elizalde, Aizpuru atzelariare-
kin batera. Cuzcurritako fron-
toian Etxeberria II eta Gar-
mendia pilotariak zeuzkaten 
arerio, eta final gogor baten 
ondotik 22-20 nagusitu ziren 
Ugaitz eta Aizpuru. Gogor ari 
da Elizalde han eta hemen.

Egur loteak
Bertze urte batez herriko uda-
letxetik egur loteen eskaintza 
iritsi da etxetara. Makilipurdi-
tik pago egurra ateratzeko 
asmoa dauka udalak. Baldin-
tza hauek bete beharko dira 
etxean hartzeko: Egurra atera 
eta garraiatzeko kostua ordain-

du beharko da, gehienez bi 
lote eskatzen ahal dira fami-
liako, udalari ordaindu behar-
ko zaizkio gastuak, herriko 
lursailetan uzten bada lotea 
hilabeteko epean garbitu behar-
ko da eta 7 tona inguruko loteak 
emanen dira.  Lotea etxean 
hartzeko urriaren 14rako eman 
behar zen izena.

Yoga herriko etxeko ganbaran 
Eskaintza ederra daukagu gure 
egunerokotik aldentzeko gure 
herrian, bertsoak, zumba, 
dantza, triki eta pandereta… 
Azken aukera, yoga integrala 
eta kankueb klaseak dira. En-
riketaren eskutik gure gorpu-
tzarekin konexioa edukitzeko 
aukeraz gain  luzaketak ere 
landuko dituzte animatzen 
direnek. Astelehen eta asteaz-
kenetan egonen dira Iturengo 
herriko etxeko ganbaran.

Bodegas Taron 
txapelketa irabazi 
du Ugaitz Elizaldek
Errioxako Cuzcurrita del Río Tiron herrian, Aizpururekin batera, 
22-20 irabazi zieten Etxeberria II.a eta Garmendiari

Herri kirol saio ederra eskaini zuten herritarrek. JAIONE ARIZTEGI

JAIONE ARIZTEGI
Irailaren 28an hasitako bestei, 
egun haundian eman zioten 
segida. Goizean meza, Donez-
tebeko Mendi abesbatzaren 
emanaldia eta luntxa izan 
zituzten. Arratsaldean, gazteen 
arteko herri kirol saio ikusga-
rria izan zen eta ondotik pa-
tata tortilla eta postre lehia-
keta. Jonan eta Natalia izan 
ziren irabazle eta Oihan eta 
Maite bigarren.

Ortziralean hasitako mus 
txapelketako finala larunbatean 
jokatu zuten, eta Ibai Juanena 
eta Andoni Zozaia izan ziren 
txapeldun, eta Manolo eta Pa-

kitto bigarren. Plater tiroketan 
Aimar eta Unai gelditu ziren 
lehen postuetan, eta ondotik 
paella afariaz gozatzeko auke-
ra izan zuten 50 lagunek he-
rriko frontoian.

Larunbatean, herri bazkaria 
izan zuten, Aitor Mendiluze 
eta Aitor Sarriegi bertsolarie-
kin eta Beñat Mitxelena akor-
deoilariak lagunduta.

Akitzeko, igandean, azken 
egunean, aizkora apustua izan 
zen plazan, Iker Vicente eta 
Ugaitz Mugertza eta Julen Al-
berdi Txikia IV.a eta Mikel 
Larrañagaren kontra. Bigarre-
nak izan ziren garaile.

Euripean hasitako sanmigelak giro 
eguzkitsuarekin akitu zituzten

San Sebastian Sircuit Spirit joaldunekin
San Sebastian Circuit Spiriten parte hartu zuten ibilgailu 
ikusgarrien bisita izan genuen urriaren 1ean. Herrian 
geldialdia egin zuten, eta joaldunek harrera egin zieten, herri 
sarreratik plazaraino lagunduz. Plazan aparkatu ondotik, 
gidariek barrenak gozatu zituzten Herriko etxeko ostatuan.

UTZITAKO ARGAZKIA
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FERMIN ETXEKOLONEA
2020an ez zen ospatzerik izan, 
iaz seinalea egin zen eta aur-
ten, ohiko egitarau zabalare-
kin ospatu dute gazteek anto-
latutako Euskararen Eguna.

Urriaren 7an, ostiralean hasi 
ziren lehen ospakizunak. Pin-
txo lehiaketara bost pintxo 
aurkeztu zituzten, ohi baino 
gutxiago, eta Maialen Elizalde 
suertatu zen garaile. Mus txa-
pelketan hamabi bikotek eman 
zuten izena. Jexux Santesteban 
eta Josetxo Elizalde izan ziren 
txapeldun, finalean Jabiertxo 
eta Mikel Santesteban aita-se-
meei irabazita.

Halere, egun handia larun-
bata izan zen, urriaren 8a. 
Goizean herriko eskulangileen 
lanak ikusgai eta erosgai izan 
ziren. Joaldunak ibili ziren eta 
eguerdian Dantza Luzea eder-
ki dantzatu zuten. Pena baka-
rra, gizonezko bakarra anima-
tu zela dantzatzera. Herritarren 
arteko herri kirol aposturik ez 
zen egin, baina estalpeko he-
rri bazkarian 92 lagun bildu 
ziren. Arratsaldean haurren-
tzako jokoak izan ziren eta 
Burrunba elektrotxarangak 
ere giro ederra paratu zuen. 
Trikidantz taldearen musikak 
borobildu zuen egun ederra.

Dantza Luzean aritu ziren dantzariak eta musikariak. IZASKUN ZUBIALDE

Giro ederrean ospatu 
dute aurtengoan 
Euskararen Eguna
Herri bazkarian 92 lagun bildu ziren eta Dantza Luzea dantzatu 
zuten, baina ez zen herri kirol aposturik egin

Desfibriladorea erabiltzeko ikastaroa
Desfibriladorea erabiltzen ikasteko ikastaroa egin dute 
urriaren 5ean eskolan. Mediku kontsultaren atarian paratua 
da desfibriladorea eta noizbait erabiltzeko beharra balitz, 
bizitza salbatu dezakeen tresna hau egoki erabiltzen ikasi 
zuten hainbat herritarrek. 

UTZITAKO ARGAZKIA

'Hamalau haratago' errotan
Aurreko zenbakian aipatu bezala, Nafarroako 14 museotan 
eginen den Hamalau haratago erakusketaren aurkezpen 
ofiziala Zubietako errotako ekomuseoan egin zuten urriaren 
4an. June Crespo artistaren El mismo calor”/”Bero berdina 
eskultura (2018) paratu dute ikusgai errotan.

NAFARROAKO GOBERNUA
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TTIPI-TTAPA
Urriaren 15etik azaroaren 30era 
egiten ari dira aurten hogeita 
hamargarren edizioa bete du-
ten Baztan-Bidasoko Ehiza 
Jardunaldi Gastronomikoak. 
Urriaren 13an egin zuten jar-
dunaldien aurkezpena Ituren-
go Tresanean.

Aurtengo edizioan hamaika 
jatetxek parte hartzen dute, 
iaz baino bi gehiagok: Bortzi-
rietan, Arantzako Aterpe (Aran-
tza); Burlada jatetxea (Arantza); 
Pablo-Enea jatetxea (Arantza); 
Etxalarko Herriko Ostatua 
(Etxalar); Malerrekan, Dona-
mariako Benta (Donamaria) 
eta Tresanea jatetxea (Ituren); 
Baztanen Ordoki Erretegia 
(Arizkun); Elbeteko Posada 
(Elbete); Olari jatetxea (Iruri-
ta) eta Urgain jatetxea (Oro-
noz-Mugairi) eta Xaretan 
Montxo erretegia (Urdazubi).

Baztan-Bidasoko Ehiza Jar-
dunaldiak Baztan-Bidasoa 
Turismo Elkarteak antolatzen 
ditu, Nafarroako Gobernuaren 
laguntzarekin. Pirineos Exdim, 
Bodega Inurrieta, Berako Erro-
tazar Artisau Produktua eta 
Baztango Ehiza eta Arrantza 
Elkartea dira babesleak.

Menuak QR kode bakarrean
Iaz bezala, aurtengo edizioan 
eskuorriak era digitalean soi-
lik argitaratu dituzte. Webgu-
nean zintzilikatuta daude, 
edonork deskargatzeko mo-
duan eta horrez gain, QR ko-
deak egin dituzte eskualdeko 
turismo bulegoetan eskanea-
tu ahal izateko. Horrez gain, 
Baztan-Bidasoko Turismo 
Elkarteko sare sozialetan ere 
argitaratuta daude, eta nahi 
izanez gero, Newsletter-ean 

izena eman daiteke eta ko-
rreoan eskualdeko berriak eta 
agenda eguneratua jaso. Aur-
ten eutsi egin diote Ehizatu 
pintxoa ekimenari eta hainbat 
jatetxetan ehiza pintxoa das-
tatzeko aukera izanen da, 
Inurrieta ardoarekin (lau euro).

Argazki lehiaketa
Urriaren 15etik azaroaren 13ra 
martxan da Ehiza Jardunal-
dietako VIII. argazki lehiaketa 
eta azaroaren 14an, www.baz-
tan-bidasoa.com webgunean 
eta sare sozialetan jakinarazi-
ko dute irabazlearen izena. 
Saria, bi pertsonendako otor-
dua 2022ko Ehiza Jardunaldi 
Gastronomikoen baitan eta 
datorren edizioko kartel eta 
eskuorrien irudia izatea. 

Iazko argazki irabazlea.

RAMON GARCIA DE 
CORTAZARREN 
ARGAZKIAK 
IRABAZI ZUEN IAZ

Ehiza Jardunaldi 
Gastrononomikoek 
30 urte bete dituzte
Urriaren 15etik hasita azaroaren 30era bitarte eskaintzen ari 
dira eskualdeko hamaika jatetxetan, iaz baino bi gehiagotan

Profesionalei eta herritarrei deia

Marka sustatu duten erakundeek zerbitzu sektoreko 
profesionalei dei egin diete markarekin bat egin dezaten: 
«Bezeroari arreta bere hizkuntzan eskaintzea zerbitzuaren 
kalitatea bermatzeko ezinbesteko oinarria denez, ohi 
bezala zure negozioarentzat zerbitzurik onena 
eskaintzeko ahaleginean jarraitzera eta ekimen berri 
honetan parte-hartzera gonbidatzen zaitugu». Zerbitzu 
sektoreko profesionalei ez ezik, markaren sustatzaileek 
herritarrei ere dei egin diete ekimena kontuan har dezaten 
erosketak egiterakoan eta zerbitzuak hautatzean. 

Ikur hau izanen dute zerbitzua euskaraz eskaintzeko gaitasuna duten dendek.

TTIPI-TTAPA
Euskararen erabilera arlo so-
zioekonomikoan areagotzeko 
helburuarekin, batean eta 
bertzean badira euskara era-
biltzeko eta sustatzeko lanean 
ari diren saltokiak, enpresak 
eta entitateak identifikatzen 
dituzten ziurtagiriak, euskaraz 
aritzeko eta zerbitzua euskaraz 
eskaintzeko gaitasuna aitortuz, 
bezeroek eta herritar guztiek 
horren berri izan dezaten.

Urtarriletik aitzinera, berriz, 
Eusko Jaurlaritzak, Nafarroa-
ko Gobernuak eta Euskararen 
Erakunde Publikoak zerbitzu 
sektorean gaitasuna identifi-
katuko eta aitortuko duen 
marka berria eta bateratua 
sortuko dute: Euskaraz ba-
rra-barra izanen du izena, eta 
euskararen lurralde guztieta-
ra zabalduko dute.

Marka bateratu horren hel-
burua da bezero euskaldunei 

adieraztea euskaraz egiteko 
aukera dutela leku edo enti-
tate horretan, Euskaraz ba-
rra-barra marka duten gunee-
tan bermatuta egonen delako 
euskaraz ulertzeko gaitasun 
nahikoa badagoela. Horrega-
tik, zehazki, gaitasunari lotu-
ta egonen da marka banatze-
ko irizpidea. 

Euskal Herri osoan urtarri-
letik aitzinera zabalduko bal-
din bada ere, lehenago, uda 
honetatik zenbait udalerri 
izanen dira aitzindariak mar-
ka zabaltzen, gainerakoentzat 
bide-erakusle izan daitezen. 
Zehazki, UEMAko kide diren 
hamar herri izanen dira lehe-
nengoak: Bera, Elizondo, Oiar-
tzun, Aramaio, Atxondo, Bakio, 
Bermeo, Igorre, Otxandio eta 
Etxarri Aranatz. Horiez gain, 
Oarsoaldean eta Donostialdean 
ere hilabeteotan abiaraziko 
dute marka bateratua.

'Euskaraz barra-barra' marka berria 
zabaltzen hasi dira zerbitzu sektorean
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TTIPI-TTAPA 
Hilabetero hilabeteroko gal-
dera eta zozketa egiten segitzen 
du elkarteak, eta Maria Lean-
dra Erasun Zozaiak asmatu 
du zenbat jokalarik osatzen 
duten laxoko taldea eta nola 
deitzen zaien kokapen bakoi-
tzean dagoenari eta bere es-

kularruari. Zorionak eta go-
zatu saria!

Iraileko saria banatuta, hu-
rrengo galdera ere prest du 
elkarteak: Nola izena du Etxa-
larko usategietan erabiltzen 
den gailuak? 

Erantzunak 618 567 837 zen-
bakira bidali beharko dira.

Maria Leandra Erasun Zozaia iraileko 
zozketa sariduna

Maria Leandra Erasun Zozaia saria eskuartean duela. UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA 
2019 urtetik ospatu ezinik egon 
ondotik, berriz ere Arkupeak 
elkartearen besta handia egin 
zuten urriaren 6an, oraingoan 
Dantxarinean. Eguerdian meza 
entzun zuten La Nuba disko-
tekan eta meza ondotik opariak 
eman zitzaizkien omenduei, 
aurten 85 eta 100 urte bete 
dituzten bazkideei eta ezkon-
durik 50 eta 60 urte bete di-
tuzten senar-emazteei.

Gainera, argazki eta margo 
lehiaketetako sariak eman zi-
tuzten. Argazki lehiaketan 
Margarita Meco eta Blanca 
Bertiz izan dira saridunak eta 

margo lehiaketan, Marya Puy 
Lukin eta Blanca Jimenez. 

Gero, 400 lagun baino gehia-
go bildu ziren Peio Bentako 
Lugarana jatetxean egindako 
bazkarian. Jose Angel akor-
deoilariak alaitu zuen bazka-
londoa, eta giro ederrean ibi-
li ziren dantzan batzuk eta 
musean bertzeak.
Omenduak
100 urtekoak
-Regina Ibarra Espelosin (Etxa-
larkoa, 100 urte bete eta aste 
batera hil zen).
-Teresa Etxebeste Zozaia (Be-
ran bizi den igantziarra).
60 urte ezkondurik

-Hipolito Iparragirre Mante-
rola eta Maria Del Mar Sanz-
berro Mitxeltorena.
-Ramon Irigoien Irigoien eta 
Naxari Huizi Madariaga.
50 urte ezkondurik
-Fernando Boan Gonzalez eta 
Pili Martikorena Alzuri.
-Juan Manuel Pombar Alzu-
guren eta Marilo Jorajuria 
Etxepeteleku.
-Juan Juanotena Aldaya eta 
Maria Pilar Oiartzabal Telletxea.
-Pedro Martinez Martinez eta 
Coro Lizaso Eneterreaga.
-Eusebio Ballarena Magirena 
eta Pilar Arrijuria Otxandore-
na.
-Juan Huarte Alsua eta Fran-
cisca Escudero Bengotxea.
-Mª Gloria Loperena Balezte-
na eta Jose Antonio Indabere 
Telletxea (azken hau berriki 
hildakoa).
-Lazaro Telletxea Otxandore-
na eta Pilar Iribarren Etxegia.
-Jesus Mª Aiestaran Tapia eta 
Mª Carmen Retegi Larretxea.
-Jose Antonio Garro Lanz eta 
Mª Pilar Alzuri Bertiz.

-Miguel Erkizia Almandoz eta 
Nati Martikorena Mindegia.
-Iñaki Luengo Fernandez eta 
Karmele Mugika Uzkudun.
-Jose Mari Zabaleta Aranburu 
eta Maria Teresa Gomez Te-
lletxea.
85 urte betetakoak
-Julian Sala Elizondo.
-Felicia Perez Iribarren.
-Francisco Zubieta Iantzi.
-Visitación Goikoetxea Telle-
txea.
-Juan Villanueva Illarregi.
-Mari Juana Telletxea Otxan-
dorena.
-Miguel Irigoien Jorajuria.
-Jose Mari Juanenea Lasarte.
-Cleofé Lazkano Taberna.
-Maria Mutuberria Martiko-
rena.
-Francisco Mutuberria Elizal-
de.
-Mari Karmen Etxebertz Do-
rremotzea.
-Jose Luis Elgorriaga Gainza.
-Amador Hernandez Sanchez.
-Mª Lourdes Sanzberro Etxe-
berria.
-Jesus Maria Iñigo Ariztegi.
-Mª Paz Ascunce Etxart.
-Celestino Artola Elberdin.
-Elena Elizalde Soravilla.
-Francisco Tolosa Goikoetxea.
-Maria Pilar Lasarte Zubitur.
-Natividad Arretxea Mitxelena.
-Patxi Ubiria Portu.
-Jose Mari Lizasoain Ezpeleta.
-Lourdes Ilarregi Karrikaburu.
-Francisco Zelaieta Lastiri.
-Pedro Iriarte Cordoba.
-Presentación Juanena Iriba-
rren.
-Dolores Irazoki Etxenike.

Zorionak denei!

Elkarteak aurten omendu dituen bazkideak sari banaketa ondotik euren opariak eskuan dituztela. ZALDUA

Arrakastatsua izan 
da elkarteko 
bazkidearen eguna
Hainbat bazkide omendu zituzten, eta argazki eta margo 
lehiaketako sari banaketa ere egin zuten
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Giro ederra Aurrera egunean
Eguraldi onarekin ospatu zuten urriaren 1ean XIV. Aurrera 
Eguna. Egun osoko pesta izan zuten, eta Aurrera elkarteak 
«oso balorazio positiboa» egin du: «parte hartze zabala izan 
zen ekitaldietan». Eguerdian, esaterako, 120-130 bat lagun 
elkartu ziren Karrapen egindako bazkideen bazkarian.

JULIAN ZABALETA

TTIPI-TTAPA
Hazien Liburutegia. Kultur Asal-
dura. Horixe da liburutegian 
martxan jarri duten proiektua-
ren izena. Liburutegia hazien 
liburutegi ttiki bat bihurtu dute 
eta hazien trukea eta manten-
tzea kudeatuko dute. Gisa ho-
netara, «landa mundua, tokiko 
nekazaritza iraunkorra eta ne-
kazaritza intentsibotik urrun 
dagoen kontsumo eta bizi ere-
dua bultzatu» nahi dute.

Nafarroako Liburutegien Sa-
reak eta Nafarroako Hazi Sareak 
hasi dute proiektu honen bidea, 
INTIA, CITA eta NUP Nafarroa-
ko Unibertsitate Publikoarekin 
batera. Nafarroako beste libu-
rutegi publikoetan ere martxan 
dute eta irail bukaeran herriko 
liburutegian egindako aurkez-
penean jarri zuten abian Lei-
tzakoa.

Elena Arteta liburuzainaren 
hitzetan, «denon artean, modu 
komunitarioan, tokiko eta in-
guruko hazien bilduma sortzen 
saiatuko gara, hazi horiek be-
rreskuratzeko, mantentzeko 
eta ugaltzeko». Interesa duen 
edozein joan daiteke liburute-
gira tokiko edo intereseko haziak 
eramatera edo uztera. Eskatzen 

duten bakarra «landu eta jaso 
ondoren haziak itzultzea edo 
beste hazi batzuk ekartzea da» 
hartara, «bildumari eusteko, 
eta ahalik eta modu ekologi-
koenean lantzeko».

Honekin batera, tailerra, hi-
tzaldiak eta topaketak egiteko 
asmoa dute. Horietako bat da 
Ahaztutako Ahotsen Hiztegia 
Mintegia, «eskualde bakoitzeko 
hitzak, esaerak, kantak... bildu 
eta liburutegiak Nafarroako 
Unibertsitate Publikoarekin 
batera sortzen ari diren blog 
batean jasotzeko».

Proiektu honi lotuta, «gerora, 
hazien zaindari bat» nahi dute. 
Oraingoz, ordea, liburuzaina 
izanen da arduraduna eta «ongi 
ateraz gero, liburutegiko beste 
zerbitzu bat bihurtuko da». 

Edozein joan daiteke liburutegira haziak eramatera edo uztera. ELENA ARTETA

Hazien bilduma 
sortzeko proiektua 
liburutegian
Tokiko eta inguruko haziak mantentzeko eta ugaltzeko asmoz, 
hazien bilduma egiteko proiektua abiatu dute

Hazien liburutegiko irudia. E. ARTETA Mikel Nieve. CAJA RURAL

Hamabost urteko ibilbidearen 
ondoren, beste era batera agur-
tu nahi zuen Mikel Nieve Itu-
rraldek txirrindularitza profe-
sionala, baina ezin izan du. Caja 
Ruraleko txirrindulariak urria-
ren 8an Lombardiako Giroan 
jokatzekoa zuen bere azken 
karrera, baina erori egin zen, 
eta min hartuta eraman behar 
izan zuten. Helmugara ailega-
tzeko 150 kilometro baino 
gehiago falta zirenean gertatu 
zen ezbeharra, jaitsiera batean 
erori eta klabikula hautsi zuen. 
Ez da nahi bezalako agurra izan, 
baina utzi duen arrastoa hortxe 
geldituko da. 

Nievek ez du nahi 
bezala agurtu 
profesionalen mundua

TTIPI-TTAPA
Hainbat hitzordu izanen dira 
ondoko egunetan herrian. Os-
tegun honetan, esaterako, 
urriaren 20an, Leitza, Areso, 
Goizueta eta Aranoko Adin 
txikikoen tratu onen Sareak 
antolatuta, musika, dantza eta 
ipuinekin jolasteko hitzordua 
izanen da. Haizea Loira musi-
koterapeutak gidatuko du eta 
dohainik da. Bederatzi eta he-
mezortzi hilabete bitarteko 
taldea 16:00etatik 17:00etara 
bilduko da eta hemeretzi eta 
36 hilabete bitarteko taldea 
17:30etik 18:30era. Udaletxeko 
bigarren solairuan elkartuko 
dira eta izena emateko epea 
urriaren 14an bukatu zen. 

Mahai ingurua eta ipuin 
kontaketa
Larunbatean, urriaren 22an, 
Amnistia eta errepresioa iraga-
netik gaurkotasunera izenbu-
rupean mahai ingurua anto-
latu du Jardunek Herri Aretoan, 
12:00etan. Eta urriaren 27an, 
Joana Ziganda eta Iker Uribe-
ren Bideak lanarekin ipuin 
kontaketa eginen dute liburu-
tegian. 18:00etan hasiko da.

Agendako hainbat 
kontu ondoko 
egunetan
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Urriaren 3an 'Aldamenekoa' liburua izan zuen hizpide irakurle taldeak. ELENA ARTETA

TTIPI-TTAPA
Urriko aurreneko asteazkenean 
abiatu zuen ikasturtea irakurle 
taldeak, Ainara Gorostitzu Mu-
jika idazle eta kazetariaren bi-
sitarekin. Idazleak 2012an ida-
tzitako Aldamenekoa liburua 
izan zuten hizpide. Tene Muji- 
ka beka hartuta idatzi zuen eta 
hainbat arrazoirengatik beraien 
jaioterriak uztera behartuak 
izan ziren hamaika andre eta 
gizonen testigantzak bildu zi-
tuen. Liburua idazterakoan izan 
zuen esperientzia eta Euskal 
Herrian emigrazioaren errea-
litateari buruzko bere ikuspun-
tua partekatu zuen Gorostitzuk 

irakurle taldeko kideekin. Elena 
Arteta liburuzainak eta irakur-
le taldeko kideak kontatu due-
nez, «topaketak era guztietako 
gogoetak eta iritziak sortu zituen, 
beti bezala giro hurbilean eta 
erabateko errespetuan».

Bide batez, irakurle taldean 
parte hartzeko deia luzatu dute. 
Nahi duenak egin dezake, ize-
na eman eta liburua eraman 
beste lanik ez du. Normalean 
hilabeteko bigarren asteazke-
netan biltzen dira, 18:00etan. 
Hurrengo hitzordua azaroaren 
9an eginen dute, Javier de Isu-
siren Baleak ikusi ditut eleberri 
grafikoaz aritzeko. 

Ainara Gorostitzuren bisitarekin hasi 
dute irakurle taldearen ikasturtea

TTIPI-TTAPA
Mendialdeko Aktibazio Sozioe-
konomikorako Planaren aur-
kezpen publikoa urte amaieran 
egin nahi dute, eta hori baino 
lehen, herritarren ekarpenak 
jasotzeko foro irekia eginen 
dute datorren asteartean, urria-
ren 25ean, Herri Aretoan.

Planaren talde eragilea Ce-
derna Garalurrek, Plazaola 
Partzuergo Turistikoak eta es-
kualdeko hamaika udalek osa-
tzen dute: Arano, Goizueta, 
Leitza, Areso, Araitz, Betelu, 
Lekunberri, Larraun, Imotz eta 
Basaburuak. Eta hain zuzen, 
hurrengo hiru urteetan eskual-
de horren garapen ekonomi-
korako bide orria izanen da 
plana. Bost sektore ekonomiko 
aukeratu dituzte ekintza plana 
diseinatzeko: elikadura osa-
suntsua eta jasangarria, energia 
berdearen industria, industria 

orokorrean, turismo jasangarria 
eta merkataritza eta ostalaritza.

Planaren diseinua parte har-
tze prozesu baten bidez egiten 
ari dira, eta horretarako es-
kualdeko eragile adierazgarrie-
nekin 35 elkarrizketa eta be-
deratzi lan saio baino gehiago 
egin dituzte. Orain arte egin-
dako lanarekin zirriborroa 
osatu dute eta eskualdeko 
herritarrekin partekatuko dute 
astearteko saioan.  

Izen ematea 
Foroan parte hartzeko aurretik 
izena eman beharko da, men-
dialdea@cederna.es helbidera 
idatzita edo telefonoz 606 40 
86 14ra deituta. Cederna Ga-
lurrek aurreratu duenez, «aha-
lik eta parte hartze handienekoa 
izatea» nahi dute, «Mendialdean 
nahi dugun etorkizuna denon 
artean sortzeko ilusioa baitugu». 

Planaren zirriborroa 
herritarrekin 
partekatzeko ordua
Mendialdeko Aktibazio Sozioekonomikorako Planaren zirriborroa 
jendaurrean aurkeztuko dute asteartean Herri Aretoan

Mimukai jardunbide egokien adibide
Herritarren partaidetzari lotutako bost proiektu saritu ditu 
berriki Nafarroako Gobernuak,  «parte hartzeko praktika 
egokien adibidetzat» hartuta eta horietako bat izan da Mimukai  
garapen eta eraldaketa zentroaren parte hartze prozesua. 
Aitortza urriaren 3an egindako ekitaldiak hartu zuten. 

LEITZAKO UDALA

200 bat lagun eraso faxisten aurka
Irailaren 3an herritar baten aurka egindako eraso faxista salatze- 
ko, elkarretaratze jendetsua egin zuten irailaren 30ean plazan. 
Udalak deituta, Eraso faxistarik ez! lelopean 200 lagun inguru 
bildu ziren. Pestetako erasoak salatzeko beste elkarretaratze bat 
egin zuten abuztuaren 18an eta 150 bat lagun bildu ziren.  

MIKEL ZABALETAK UTZITAKO ARGAZKIA
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G. PIKABEA LEITZA
Mendialdean herriz herri mar-
txan duten Independentziara-
ko Indarra dinamika borobil-
tzeko, Sortuk, LABek eta Ernaik 
Independentzia Eguna antola-
tu dute azaroaren 5ean Leitzan. 
Horren harira mintzatu dira 
Eñaut Lasarte Agirre irakaslea 
eta Sortuko kidea, Naroa Erbi-
ti Goienetxe unibertsitateko 
ikaslea eta Ernaiko kidea eta 
Maitane Billabona Zabaleta 
Torraspapeleko langilea eta 
LABeko kidea TTipi-TTaparekin. 
Independentismoa bizirik da-
goela diote hiru leitzarrek eta 
«borrokarako, elkarlanerako 
eta herrigintzarako» deia egin 
diete herritarrei.
Zein helbururekin antolatu duzue 
Independentzia Eguna? 
Independentziarako Indarra 
dinamika garatzen gabiltza 
Mendialdean. Euskal Herrian 
independentismoa bizi-bizirik 
dagoen mugimendua dela era-
kutsiz, eta independentziaren 
aldarria herriz herri garatuko 
diren solasaldien bidez hezur-
mamituz. Independentzia Egu-
narekin, berriz, dinamika bera 
borobildu nahi dugu, jai giroa 
eta aldarrikapena uztartuz.
Nolako eguna izatea nahi duzue?
Garai batean aipatzen zen mar-
txa eta borrokarako eguna iza-
nen da. Sorturen eta oro har 
ezker independentistaren buel-
tan ari garenok ez dugu aspal-
dian aukera handirik izan jai 
giroan elkarrekin egoteko eta 
gure gorabeherak modu infor-
malean partekatzeko.Beraz, 

ezker abertzaleko kideontzat 
topagune izatea nahi dugu, 
horretarako antolatuko ditugun 
solasaldi, bazkari, ekitaldi po-
litiko edota kultur eskaintza 
baliatuz. Baina hau guztia ez 
dugu gure komunitateari begi-
ra soilik antolatu, jakin bada-
kigulako ezker abertzaletik 
kanpo independentzia eta 
eraldaketa sozialaren aldarrie-
kin bat egiten duten herritarrak 
badaudela eta horiei ere berta-
ratzeko gonbita egin nahi die-
gu. Argi dugu independentzia-
rako jauzia eman ahal izateko 
elkarlanean ari behar dugula.
Euskal Herrian independentismoa  
bizi-bizirik dagoen mugimendua 
dela diozue. Azalduko zenukete?
Proiektu independentista inoiz 
baino sendoago dago Euskal 
Herrian. Instituzionalki inde-
pendentismoak inoiz izan duen 
indar handiena du Euskal He-
rriko eremu administratibo 
guztietan. TmeLab-ek Euskal 
Herri osoan eginiko inkestek 
berresten dute Euskal Estatua-
rekiko dagoen aldekotasuna. 
Are gehiago, 2008an lehertuta-
ko krisi sistemikotik hona, Eu-
ropa mailako joera izaten ari  
da independentismoaren az-
kartzea, bai Euskal Herrian, bai 
Herrialde Katalanetan, Eskozian 

edota Irlandan. Orain ere ba-
dirudi Europan burujabetzaren 
aldeko olatua altxatzen hasiko 
dela Eskozia eta Irlandatik abia-
tuta, eta olatu hori hartuz, aha-
lik eta urrunen heltzea izanen 
da gure erronketako bat, beti 
ere nazio gabeko estatu horie-
kin elkarlanean.
Eta Mendialdean?
Mendialdea ere Europa eta 
Euskal Herriko joeren isla da, 
sakoneko joera baita. Horren 
adibide, Nafarroan independen- 
tismoak lortutako emaitzak eta 
eragiteko duen gaitasuna pen-
tsaezinak zitzaizkigun orain 
dela urte gutxi. Sakoneko alda-
keta hauek Mendialdean eta 
Nafarroan hainbat esparrutan 
herrigintzan diharduten herri-
tarren ekarpenaren ondorio 
dira, izan euskararen alde, izan 
feminismoaren alde, izan lan 
baldintza duinen alde, izan 
trantsizio energetikoaren alde, 
izan zaintza sistema publiko 
eta komunitarioa eraikitzearen 
alde edota izan udalgintzan 
eraikitzen diren hainbat proiek-
turen alde. Hori da independen- 
tzia indartzen jarraitzeko bidea.
Herritarrek independentzia posible 
ikusten dute?
TmeLab-ek Euskal Herrian 
egindako inkestek 2020ko aben-

duan ateratako datuen arabera, 
euskal herritarren % 42,5ek 
Euskal Estatuaren alde bozka-
tuko lukete adostutako bozke-
ta batean. Horrek erakusten du 
independentzia aukera gauza-
garria dela euskal herritarren 
kopuru oso handi batentzat. 
Aukera hori, gure ustez behin-
tzat indartu egin daiteke Esko-
zian edota Irlandan indepen-
dentzia gauzagarria dela froga-
tzen duten unean. Gainera, 
Euskal Estatuaren aldeko bo-
rondatea adierazi zutenek hau-
tu hori zuzenean lotzen zuten 
bizitza hobea izan eta politika 
sozial sendoagoak izatearekin.
Pandemiak nolako eragina izan 
du independentismoan?
Pandemiak gure bizitzak erdiz 
erdi zeharkatu ditu. Gure bizi-
tzen zaurgarritasuna aurrez 
aurre ikusi dugu. Egoera horre-
tan, noski, independentziaren 
aldeko aldarria lausotu egin da, 
lehentasunak beste esparru 
batzuetan kokatu baitira, besteak 
beste, gure bizitzetan, enple-
guan, osasungintzan eta zerbi-
tzu publikoen defentsan, edo-
ta zaintzan. Ditugun eskumenak 
eta burujabetza maila ere maiz 
zapalduak izan dira estatuek 
hartutako erabaki politikoen 
bidez. Independentziarako In-
darra dinamikaren helburua 
aldarri hori gure agendetara 
ekarri eta gure eguneroko pre-
miekin lotzea ere bada.
Independentziatik mundu hobea 
eraiki daitekeela diozue. Zein ekar-
pen egin dezake independentziak?
Une historiko berezian gaude. 
Kapitalismoaren garapena zi-
bilizazio krisi bat eragiten ari 
da. Ezberdintasun sozialak inoiz 
ez bezala areagotzeaz gain, bi-
zitzaren iraunkortasuna eta 
planeta bera kolokan jartzen 
ari da. Potentzia kapitalisten 
arteko talka eta gerren areago-
tzeak, krisi klimatiko eta ener-
getikoak, zaintza krisiak edota 
migrazio masiboek sorturiko 
krisi humanitarioak eta horien 
guztien ondorioak sistema sos-
tengaezin bilakatu dute. Egoe-
ra makur hau fenomeno me-
teorologiko bat bailitzan aur-
kezten digute batzuek. «Ekaitza 

«Etsipenera iltzatu nahi 
gaituzte baina gauzak 
alda daitezke»
EÑAUT LASARTE AGIRRE, NAROA ERBITI GOIENETXE, MAITANE BILLABONA ZABALETA

Independentziarako Indarra dinamikaren baitan, herriz herri solasaldiak egiten ari dira hilabete 
honetan Leitzan, Areson eta Lekunberrin. Egitasmoa Independentzia Egunarekin bukatuko dute

«INDEPENDENTISMOA 
BIZI-BIZIRIK 
DAGOEN 
MUGIMENDUA DA»

«JAI GIROA ETA 
ALDARRIKAPENA 
UZTARTU NAHI 
DITUGU»
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dator». Eta guk diogu erabaki 
politiko eta ekonomikoen kate 
luze batek ekarri gaituela ho-
naino eta egoera honek erantzu- 
leak dituela; IBEX-35a, arma-
gintzaren industria, putre fun-
tsak. Banketxeak, Iberdrola, 
Petronor, elite ekonomiko eta 
finantzarioak dira erantzuleak, 
baita hamarkadetan aplikatu-
tako politika neoliberalak ere. 
Erantzulea kapitalismoa bera 
da, azken finean. Eta erantzuleak 
dira hamarkadaz hamarkada 
gure herriaren askatasunerako 
nahiak etengabe zapaldu dituz- 
ten estatuak. Baina badago be-
rri on bat: dena alda daitekeela. 
Aldaketa sakonen garaian mur-
gildu gara, eta horien norabidea 
da jokoan dagoena. Etsipenaren 
aurrean, esperantzaren bande-
ra altxatzen dugu guk, esperan-
tza aktiboaren bandera; nazio 
harrotasunarena; antolakuntza 
eta borrokarena; elkarlanarena 
eta herri aktibazioarena; egu-
nerokoan edozein herritarrek 
egin dezakeen ekarpen politiko 
eta sozial xumearen bandera. 

Etsipenera iltzatu nahi gaituz-
tenen aurrean, itxaropena eta 
alternatiba badagoela hedatzea 
da une honetako gure ekarpen 
nagusienetako bat.
Hortaz, itxaropenerako mezua 
luzatu nahi duzue...
Itxaropen aktiboa da alternati-
ba gauzatu daitekeenaren ber-
mea. Eta itxaropen eta alterna-
tiba hau, noski, egunerokoan 
garatu ditzakegun erabaki eta 
borroketan oinarritzen da.  Al-
ternatiba horrek gerraren de-

seskalatzea, konponbide diplo-
matikoa eta negoziatua izanen 
du; energia eta etxebizitza 
merkatuen interbentzioa; solda- 
ten eta pentsioen igoera;  abe-
rastasunaren eta zaintza lanen 
banaketa erradikala, zerbitzu 
publikoen indartzea eta zaintza 
sistema publiko komunitarioa-
ren eraikuntza. Alternatibak 
estatu propioa izena du, buru-
jabetza aldaketa politiko, eko-
nomiko eta soziala gauzatu ahal 
izateko. Azken finean, alterna-
tiba independentzia eta sozia-
lismoa da. Beraz, itxaropen 
olatu bat altxa beharra dago, 
kalean zein instituzioetan, dau- 
den aukeren baitan albait aurre- 
rapen, tresna eta, funtsean, al- 
bait botere gehien eskuratzeko.
Zein dira bereziki kezka sortzen 
dizueten gaiak? 
Mendialdean Independentzia-
rako Indarra dinamikako sola-
saldietan nabari den gisara, 
gure komunitatean eta, oro har, 
herritarren artean ezinegon 
handiena sortzen dutenak bi-
zitzaren garestitzea, larrialdi 

klimatikoa, zerbitzu publikoen 
ahultzea, zaintza lanen banake- 
ta edota euskararen egoera dira. 
Horien aurrean, burujabetza 
gehiago lortu eta nazio nahiz 
estatu egiturak eraikitzen ja-
rraitzea funtsezkoa izanen da, 
Euskal Herritik Euskal Herrira. 
Izan ere, eraldaketa sozialaren 
ikuspegitik Espainia edota Fran-
tzia eraldatzea ezinezko ikusten 
dugu. Esaterako, nola garatuko 
dugu Euskal Herrira egokituta-
ko energia trantsizio eraginkor 
bat ez badugu energia-politikaz 
erabakirik hartzen?
Zein mezu luzatuko zeniekete he-
rritarrei? 
Itxaropen aktiborako deia egi-
ten dugu, gauzak alda daitezkee- 
lako, eta badagoelako alterna-
tiba; eta, noski, borrokarako, 
elkarlanerako eta herrigintza-
rako deia egiten dugu. Bide 
horretan, antolatutako solasal-
dietan eta Independentzia Egu- 
nean parte hartzera gonbidatu 
nahi dugu Mendialdeko herri-
tar oro, independentziarako 
indarra metatzen jarraitzeko.

Ezkerretik hasita Eñaut Lasarte, Naroa Erbiti eta Maitane Billabona. UTZITAKO ARGAZKIA

«ESPERANTZAREN 
BANDERA  
ALTXATU  
NAHI DUGU»

«HERRITARRAK 
PARTE HARTZERA 
GONBIDATU NAHI 
DITUGU»
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TTIPI-TTAPA
Ez da aspertzeko tarterik iza-
nen ondoko hilabeteetan, 
ekitaldiz ongi hornitutako 
egunak heldu baitira. Hitzal-
diak, mendi irteerak, doku-
mentala, bertso musikatuak, 
kontzertua, feria eguna eta 
gehiago izanen dira urrian eta 
azaroan. 

Komunikazio ez bortitza 
hizpide ostiralean gurasoekin 
Ostiral honetan, urriaren 
21ean, emanen diote hasiera 
Gizarte Zerbitzuen Manko-
munitateak antolatutako hi-
tzaldi zikloari. Lau hitzaldi 

eginen dituzte guztira, eta 
aurrenekoan komunikazio ez 
bortitzari buruz hitz eginen 
dute. Haurren eta nerabeen 
gurasoei zuzendutako hitzal-
dia izanen da, eta 17:30ean 
udaletxeko ganbaran hasiko 
da. Zaintza zerbitzua ere iza-
nen da baina izena astearte-
rako, urriaren 19rako, eman 
beharra zen. 

Komunikazio ez bortitzeko 
hezitzailea den Nerea Mendi-
zabal izanen da hizlaria. Gi-
zarte hezkuntzako diplomatua 
da, psikopedagogian lizen-
tziatua eta haur masajeko 
hezitzailea.

Hiru Erregeen Mahaira irteera 
Euskal Herriko gailurrik altue-
nera, Hiru Erregeen Mahaira 
antolatu du urriko irteera 
Arainburu Mendi Taldeak. 
Larunbat honetan, urriaren 
22an, eginen dute. 05:00etan 
aterako dira plazatik autobu-
sez Linzara. Handik Hiru Erre-
gen Mahaira joanen dira eta 
zortzi ordu inguruko itzulia 
izanen dela aurreikusi dute. 
Itzulera 20:00etarako eginen 
dute herrira. Denera, 17,21 
kilometrotako itzulia izanen 
da, erdi mailako zailtasuna 
duena, eta 1.219 metrotako 
desnibela izanen du. 

Elamako burdinolara 
bisita gidatua 
Artikutzaren alde ezezagune-
na eta industrializatuena eza-
gutzen hasteko Elamako bur-
dinolara bisita gidatua eginen 
dute igandean, urriaren 23an.

09:00etan aterako dira eta 
sei kilometroko ibilbide erra-
za izanen da. Bidean Elamako 
burdinolaren eta inguruko 
meategien arrastoak ezagu-
tuko dituzte. Izena 679 61 30 
16ra deituz edo Whatsappez 
edo Donostiako Udalaren 
webgunean egin daiteke. 

Aranzadiren hitzaldia 
Aranzadi Zientzia Elkarteak 
sugeei buruzko hitzaldia ema-
nen du urriaren 24an, aste-
lehenean, Ganbaran. Ane 
Fernandez herpetologoak 
hartuko du hitza suge espe-
zieen inguruko informazioa 
emateko. Eta horrez gain, su-

geei buruzko erakusketa za-
balduko dute Ganbaran, suge 
bakoitzaren argazkiekin eta 
informazioarekin. 

'Kontsumituko dugun energiaren 
ardura hartzera goaz' hitzaldia 
Mendialdea Mankomunitateak 
energia berriztagarrien komu-
nitateak sortzeko pausoak 
ematen hasia da. Goiener koo-
peratibaren laguntzarekin egin 
nahi dute bidea eta hasteko, 
Kontsumituko dugun energia-
ren ardura hartzera goaz izen-
burupean, lau hitzaldi antola-
tu dituzte. Hain zuzen, Goizue- 
tako saioa urriaren 27an izanen 
da, 18:30ean. «Energetikoki 
burujabeak izan eta herritarren 
harremanak indartu» nahi di-
tuzte, «inguruan dauzkagun 
baliabide naturalak aprobe-
txatuz energia berriztagarrien 
aldeko apustua eginez».

'Mendian hil, hirian hil' 
dokumentala 
Iñaki Peña gidoigilearen eta 
zuzendariaren Mendian hil, 
hirian hil dokumentala ikus-
teko aukera izanen da urriaren 
28an, 18:30ean, Ganbaran. 

Azaroan eta abenduan gehiago 
Azaroan segituko dute kultur 
ekitaldiek. Azaroaren 11n, ber-
tso musikatuak izanen dira 
Ganbaran; azaroaren 25ean 
Alarma morea taldearen kon-
tzertua antolatu dute gazte-
txean; azaroaren 26an Feria 
Egunak hartuko du lekukoa 
eta abenduaren 10ean Ekain 
pailazoaren saioa izanen da.

Feria Eguna azaroaren 26an izanen da. FELIX LOIARTE

Ekitaldiz beteta 
datoz urria eta 
azaroa
Azaroaren 26an Feria Eguna izanen da baina aurretik hainbat 
kultur ekitaldi izanen dira

TTIPI-TTAPA
Udaletxeko ganbara izaten da 
kultur jarduera askoren biltokia. 
Horregatik, erosoago lan egite-
ko eta ekitaldiez gehiago goza-
tzeko soinu eta musika ekipo 
berria jarri ditu udalak. Alde 
batetik, agertokia aldez aldatu 
eta igogailua atzeko aldean 

gelditu da. Bestetik, agertoki 
gainean 300x291 cm-ko pan-
taila elektrikoa jarri dute, au-
rreko proiektagailu finko bate-
kin eta, bi aldeetan lau bozgo-
railu jarri dituzte. Hainbat 
mikro ere jarri dituzte eskura. 
Udalak 8.153,22 euroko inber-
tsioa egin du.

Ganbarako ikus-entzunezko 
ekipamendua berritu du udalak

Leitzako liburuzainak ostiral 
honetan, urriaren 21ean, egi-
nen du geldialdia Goizuetan. 
Ohi bezala, liburuz betetako 
maletatxoa hartuta etorriko 
da Elena Arteta, eta 14:30etik 
15:30era nahi duenak liburu-
tegi ibiltarira hurbiltzeko au-
kera izanen du. 

Liburutegi ibiltaria 
ostiral honetan 
etorriko da

Umore Ona Abesbatzak ere 
hasi du ikasturtea. Joan den 
urriaren 14an egin zuten au-
rreneko saioa eskolako musika 
gelan, 19:30ean. Kantua gus-
tuko duten guztiei egin diete 
parte hartzeko deia. Abesba-
tzako edozein kideri abisatuta 
eman daiteke izena.

Umore Ona 
Abesbatzako kide 
egiteko deia
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TTIPI-TTAPA
Eguraldiak laguntzen badu, 
abendurako araztegi berria 
martxan izanen da. Halaxe 
aurreratu du Joxan Ruiz alka-
teak eta horrekin batera, lanak 
«bide onetik» doazela gaine-
ratu du. 

Alkateak berak aspaldi adie-
razi duen «ezinbestekoa zen 
azpiegitura» dela araztegia, 
zaharra aspaldik egoera kas-
karrean zegoelako. Urteak 
pasatu dira udalak NILSA era-
kunde publikora jo zuenetik, 
eta azkenean etorri da orduko 
eskaeraren erantzuna, espero 
baino beranduago hala ere. 

Izan ere, hasiera batean, araz-
tegia joan den urterako mar-
txan izanen zela adierazi zuten.

Bigarren deialdian 
Nafarroako Gobernuak bere 
gain hartu du obraren gastua. 
Lehen aldiz lizitazioa atera 
zutenean, ordea, hutsik gel-
ditu zen deialdia, eta hasieran 
aurreikusitako 470.000 euroko 
aurrekontua zertxobait igo 
behar izan zuen. Horri duela 
bi urte hoditeria berritzen 
egindako lanak gehituta araz-
tegi berriko lanak «700.000-
800.000 bat euro» kostako 
direla kalkulatu du alkateak.

Araztegiko lanak bide onetik doaz. JOXAN RUIZ

Abendurako 
araztegia martxan 
izanen da
Nafarroako Gobernuak bere gain hartu du araztegi berriko 
obraren gastua

Ruizek Iruñean hartu zuen errefusaren txapelketako oroigarria. UTZITAKO ARGAZKIA

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Hondakinen Par-
tzuergoa osatzen duten hama-
lau mankomunitateren artean 
errefusaren txapelketa egin dute, 
birziklapena sustatu bidenabar, 
ahalik eta errefus gutxiena sor-
tzeko. Hala, maiatzaren 2tik 
uztailaren 2ra 183 herritan biz-
tanle bakoitzeko zenbat errefus 

bildu duten neurtu dute, eta 
Mendialdea Mankomunitateak 
hartzen duen eremuan Arano 
izan da daturik onena eman 
duena, hau da, biztanleko erre-
fus gutxiena sortu duena. Emai-
tza aitortuz, urriaren 7an Na-
farroako Parlamentuan sari 
banaketa egin zuten eta hantxe 
izan zen Joxan Ruiz alkatea.

Aranok irabazi du eskualdeko 
errefusaren txapelketa

TTIPI-TTAPA
Udako oporrak bukatuta, irai-
laren 23an egin zuen Elena 
Arteta Leitzako liburuzainak 
ikasturte honetako lehenengo 
bisita liburutegi ibiltariarekin. 
Aste honetan eginen du biga-
rrena, zehazki, ostiral honetan, 
urriaren 21ean, etorriko da, 

eta 16:00etatik 16:30era herrian 
izanen da. Beti bezala, liburu 
aukera zabala eskuetan duela 
eginen du bisita.

Liburuzainarekin harrema-
netan jarri nahi duenak hain-
bat bide ditu: 621 24 80 24, 948 
51 03 79 edo biblilei@navarra.
es.

Liburutegi ibiltariak ostiral honetan 
eginen du geldialdia
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ENERITZ IRAOLA
Zenbaki potoloa da berez ehun. 
Are potologoa urteez ari ba-
gara. Eta esanahi berezigoa 
dute ehun urte horiek bertatik 
ehunka ikasle pasa direnean.   
Mendeurrena festa bihurtuta, 
eskolako ateak ireki eta esko-
laren historiari errepasoa egin 
diote aresoarrek. Garai bateko 
argazkietan, horitutako libu-
ruetan, antzerki eta bertsoetan, 
bazkalondoko kontuetan... 
beste behin ere erakutsiz, es-
kola eta herria eskutik doaze-
la; bata ezin dela bestea gabe 
ulertu.  

Pestarako apropos konpon-
dutako ezkilak joz hasi zuten 
urriaren 1ean ospakizuna. 
Ordurako jendetza bildua zen 
eskola atarian. Ezkilen azpian 
dagoen horma-irudia ere txu-
kundu dute eta argi ikus lite-
ke orain nori esker duten 
herrian eskola. Bertan Do-
mingo Nazabal ageri da eta 
irudiaren azpian dago idatzia: 
Ikastol abec egin dizkigun 
Nazabal Leicegoyenatar Do-
mingo jaunari gaur eta beti 
zorr diyozka esker ugarriyak 
Aresoko erriyak eta beñere 
etzayo aztu bear mesede au 
1922. 

Duela 100 urteko horma-iru-
di berbera da eta erdi ezkutuan 
egote horrek salbatu zuen 
seguruenik euskaraz idatzirik 
zegoen testua frankismoaren 
atzaparretatik. Urteetan erdi 
ezkutuan egon dena azalera 
atera eta merezitako aitortza 
egin nahi izan diote orain. 
Eskolako haurrek abestutako 
bertsoetan ere gogoan izan 
zuten Domingo Nazabal, bai-
ta Udalak eta eskolako zuzen-

dariak egindako aurkezpenean 
ere.

Nazabal gogoan 
Izan ere, herrian ezaguna da 
Domingo Nazabalen izena, 
baina ez herritik kanpo. Ku-
bara bizi berri baten bila joan 
eta sorterria ahaztu ez zuen 
haren istorioa da berea. 

Domingo Nazabal Leize-
goiena Areson jaio zen 1860an. 
1876an iritsi zen Kubara, ha-
masei urte zituela, eta Cien-
fuegosen finkatu zen. Bertan 
bizi izan zen 1926. urtean hil 
zen arte. Kubako hainbat jar-
duera ekonomikotan inbertsioa 
egin, elitean sartu eta erreko-
nozimendu sozial nabarmena 
izatera iritsi zen, bertako fun-
tzio sozial, militar eta politi-
koan karguak izatera pasatze-
raino. Ameriketan lortutako 
diruarekin hainbat eraikin 
egin zituen herrian, tartean 
herriarentzat eskola.

Zuzeneko testigantzak
Garai bateko kontuak prota-
gonisten ahotik entzuteko 
aukera ere izan zen mendeu-
rreneko pestan. Hitzordura 
gonbidatu zituzten bi irakas-
lek hartu zuten hitza: Maria 
Jesus Zabaletak eta Mertxe 
Amondarainek. Frankismo 
garaiko irakaslea bata, eskolan 
euskaraz irakasten hasi zire-
nekoa bestea. Adi entzun zi-
tuzten bertaratutakoek beraien 
bizipenak baita arratsaldeko 
bideo emanaldian  jasotako 
Ageda Treku Zubiriren hitzak 
ere.

Bizi izan balitz, 105 urte be-
teko zituen Agedak eta graba-
zio zaharrei tiraka, berea izan 
da jaso duten testigantza zaha-
rrena. Eskola berriko lehen-
biziko ikasleetako bat izan zen 
eta ongi gogoan zuen aldake-
ta: «eskola ttiki bat genuen eta 
eskola berriak egin zituztenean 
hara pasa ginen. Bi eskola egin 
zituzten; mutilak batean eta 
neskak bestean, bi eskolak 
beren maisu-maistraren etxee-
kin. Mutilek trinketea zuten 
frontoi itxurakoa, eta neskek 
berriz trinkete soila».

Egun osoko pestarekin ospatu zuten mendeurrena aresoarrek. E. IRAOLA

Ehun urte bete ditu 
Nazabal eskolak
Domingo Nazabal herritarrak 1922an aresoarrei egindako oparia izan zen eskola, Ameriketan 
egindako diruarekin eraiki zuena. Mendeurrena gogoan ospakizun egun haundia egin dute 
herritarrek berriki

DOMINGO NAZABAL 
HERRITARRAK EGIN 
ZITUEN ESKOLAK 
1922AN

1970EAN ELKARTU 
ZITUZTEN NESKATO 
ETA MUTIKOAK 
IKASGELAN
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ARESO

Goizeko bederatzietan has-
ten zituzten eskolak eta ezki-
lak jota adierazten omen zuten 
eskolara sartzeko ordua zela.
Egunerokoan nabari zen erli-
jioak eskolan bertan zuen 
indarra. Hala azaldu zuen 
Agedak: «eskolan santokristoa 
egoten zen erdi-erdian, guru-
tzea eta erregearen erretratoa 
ere bai. Eskolan sartzerakon 
orazioa egiten genuen, guru-
tze santua egin eta ateratze-
rakoan berdin».

Gerra ondorena
Urtetan mantendu zen Agedak 
azaldu bezalaxe eskolaren 
jarduna, baina Gerra Zibila 
ere iritsi zen Aresora eta utzi 
zuen arrastoa eskolan. Gerra 
bukatu eta luzea izan zen bere 
itzala. Frankoren diktadurak 
urtetan izan zuen kontrolpean 
hezkuntza sistema osoa, Fa-
langearen doktrina inposatu 
zen eta ikasleek egunerokoan 
ere nabaritu zuten. Eskolak 
bitan zatituta segitu zuen, 
nesken eskola orain eskola 
dagoen zatia zen eta mutilen 
eskola berriz Pake-toki elkar-
tea dagoen tokia. Parkea ere 
pareta batek zatitzen zuen 
bitan eta neskek eta mutikoek 
ez zuten eskola garaian elka-
rrekin harremanik izaten. 

Garai horiek bizitzea egoki-
tu zitzaienek ez dituzte ahaz-
tu gazteleraz hitz egin beharrak 
eragiten zizkien burukominak, 
argizaria hartuta norbere 
mahaia garbitzen pasatzen 
zuten denbora, sua pizteko 
txandaka etxetik eramaten 
zuten zotza... eta liburu bat 
idazteko adina emango luke-
ten pasadizo eta abenturak.

Neska-mutilak elkarrekin
1970ean indarrean jarri zen 
Villar Palasiren Hezkuntza 
Lege berria. Horrek haur guz-

tiek oinarrizko heziketa ko-
muna jasotzeko bidea ireki 
zuen sei urtetik hamalau urte 
bete arte. Neska eta mutilak 
elkartu eta eskolaren egituran 
aldaketa ekarri zuen horrek; 
orain eskola dagoen tokian 
hasi ziren eskola ematen eta 
beste aldean Pake-Toki elkar-
tea sortu zuten.

Eskolan euskaraz
1985.urtean aldaketa nabar-
mena izan zen. Mertxe Amon-
darain irakaslea etorri zen eta 
berak klaseak euskaraz ematea 
proposatu zuen. Gurasoek 
gustura hartu zuten proposa-
mena eta ordura arte gaztele-
ra nagusi zen esparrua egunez 
egun euskarak irabazi zuen.

Eredu aldaketa
1990. urtearen bueltan, esko-
la unitarioa izatetik unitate 
desberdinez osatutako ikas-
tetxea izatera pasa zen Naza-
bal Eskola. Ordura arte gela 
bakarra eta irakasle bakarra 
izaten zena, bitan zatitu eta 
bi gela osatu zituzten. Eraiki-
nean bertan pareta bat altxa 
zuten banaketa egiteko. Bi 
irakaslek zuten ikasleen ardu-
ra eta ikasgai guztiak beraiek 
ematen zizkieten. 

Gaur egungo eskola
Duela 25 bat urte inguru, gai-
nerako obra egin zen eta ikas-
gela berriak sortu zituzten. 
Gerora, moldaketak eginez, 
garai eta behar berrietara ego-
kitzen joan dira.  Orain ere 
mailu hotsak ez dabiltza es-
kolatik aparte. Irakasleen etxe-
bizitza zena moldatu eta ber-
tan erabilera anitzeko gelak 
sortzeko proiektua gauzatzen 
ari da Udala.

Denen esku dago azala (erai-
kina) mantenduta, mamia  
(eskola) hobetzen segitzea. 

HIRU ETA HAMABI 
URTE ARTEKO 29 
IKASLE DITU GAUR 
EGUN ESKOLAK 

80. HAMARKADAN 
HASI ZIREN 
ESKOLAK 
EUSKARAZ EMATEN Eskolako gaur egungo ikasleak eta azken urteetan Leitzara joan direnak.

80ko hamarkada hasierako ikasleak. UTZITAKO ARGAZKIA

1950eko hamarkadan eskolako mutikoen taldea. UTZITAKO ARGAZKIA

1920ko hamarkadan neskatoen taldea. UTZITAKO ARGAZKIA
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Mariano Izeta 
gogoan

Mariano Izetak 
(Elizondo, 1915-
2001) herri kultura 
eta bereziki 
bertsolaritzaren alde 
egindako lan handia 
eskertzeko helburua 
du bere izena 
daraman sariketak.

TTIPI-TTAPA
Bertsozaleek asteburu boro-
bila izanen dute aste honetan 
bailaran jokatuko diren bi 
txapelketekin.

Mariano Izeta Sariketa
16 eta 30 urte bitarteko Nafa-
rroako hamasei bertsolarik 
hartuko dute parte X. Mariano 
Izeta Bertso Sariketan. Urria-
ren 21ean, ortziralea, jokatu-
ko da. Arratsaldean, aldibere-
ko bi kanporaketa izanen dira 
Erratzun eta Elizondon, zor-
tzina bertsolarirekin. Horie-
tatik sei sailkatuko dira gaue-
ko finalerako. Afalondoko saio 
gisara jokatuko da finala, 
Elizondoko Kortarixar jate-
txean.

Lehenengo kanporaketa 
Elizondoko Intza ostatuan 
jokatuko dute 18:30ean eta 
bertan ariko dira kantuan Mi-
kel Lasarte Cia (Barañain), 
Sarai Robles Vitas (Barañain), 
Patxi Castillo Graciarena (Bera), 
Egoitz Gorosterrazu Elizagoien 
(Ituren), Urko Gartzia Aleman 
(Lekaroz), Ainara Ieregi Aran-
buru (Barañain), Peio Ardaiz 
Gale (Erronkari) eta Bittori 

Elizalde Soto (Iruñea). Gaiak 
jartzen Alaitz Rekondo Ferre-
ro lesakarra ariko da.

Ordu berean, Erratzuko Zu-
bi-Punta ostatuan, ondoren-
go bertsolariak ariko dira: 
Endika Legarra Nuin (Iruñea), 
Ekhiñe Zapiain Arlegi (Bera), 
Ekain Alegre Gil (Altsasu), Idoia 
Granizo Uribarrena (Altsasu), 
Eki Mateorena Zozaia (Leitza), 
Jabi Lezaun Landa (Iruñea), 
Etxahun Azkarraga Fernandez 
(Etxalar) eta Beñat Astiz Isasi 

(Barañain). Gai jartzen, aldiz, 
Ander Aranburu Arriola ariko 
da.

Finala Elizondoko Kortarixar 
jatetxean jokatuko dute. 
21:00etan izanen da afaria, eta 
ondotik izanen da saioa. Zigor 
Gartzia Arregi Zian ariko da 
aurkezle lanetan, eta saio ba-
koitzeko lehenengo hiru sail-
katuek kantatuko dute.

2004. urtean antolatu zuten 
sariketa lehen aldiz, eta bi ur-
tean behin jokatu da ordutik; 
tarte horretan, ondorengoak 
izan dira txapeldunak: Jon 
Barberena (Elizondo), Oier 
Lakuntza, Jon Elizetxe (Gar-
tzain), Iñaki Aleman (Irurita), 
Aimar Karrika, Saioa Alkaiza, 
Joanes Illarregi (Leitza), Saats 
Karasatorre eta Xabat Illarre-
gi (Leitza). 

Bertsolari Txapelketa Nagusia
Bertsolaritzaren besta handia 
bueltan da eta aurtengo edi-
zioan finalaurreko kanpora-
keta saio bat Elizondon eginen 
dute. Urriaren 22an 17:00etan 
Baztan pilotalekuan arituko 
dira sei bertsolari klasifikatuak; 
Unai Agirre Goia, Alaia Martin 
Etxebeste, Joanes Illarregi 
Marzol, Agin Laburu Rezola, 
Onintza Enbeita Maguregi eta 
Iñaki Apalategi Astigarraga. 
Aurkezlea Amaia Castorene 
Luro izanen da.

Unai Agirre azken finalean 
kantatu zuelako klasifikatu da, 
Alaia Martinek Getxoko saio 
irabazi zuen, Joanes Illarregik 
Arrasateko saioa irabazita eta 
Agin Laburu, Onintza Enbei-

ta eta Iñaki Apalategi puntua-
zioen arabera.

Bertsolariek egin beharreko 
lana ere zehaztu dute; bina-
kako lau proba eta ganbarako 
lana (banaka, gaia emanda, 
hiru bertso nahi den doinu 
eta neurrian).

Guztira, finalaurreko lehen-
biziko fasean 24 bertsolari 
lehiatuko dira, eta Elizondoz 
gain, Donibane Garazin, Iru-
nen eta Durangon eginen 
dituzte. Bigarren itzulian Amu-
rrion, Baionan eta Bilbon egi-
nen dituzte saioak, eta bi 
saioetako puntuazioak gehitu 
eginen dira. Hala ere, lehen 
itzulian puntu guttien lortzen 
duten sei bertsolariak ezingo 
dira bigarren fasera pasatu.

Ez da lehenbiziko aldia Be-
tsolari Txapelketa Nagusiko 
saio bat Baztanen jokatzen 
dela, izan ere, 2013ko azaroa-
ren 23an borzgarren finalau-
rrekoa frontoian egin zen. 
Bertan kantatu zuten Unai 
Iturriagak, Amets Arzallusek, 
Beñat Gaztelumendik, Jokin 
Urangak, Iñigo Mantxi Man-
tzizidorrek eta Julio Sotok. 
Unai Iturriaga izan zen saioa-
ren irabazlea 725 puntu lor-
tuta guztira. 1.400 lagun in-
guru bildu ziren pilotalekuan 
saioa ikusteko.

BTNko kanporaketa 2013an Baztanen.

Bertsoak nagusi 
izanen dira Baztanen 
asteburuan
Urriaren 21ean Mariano Izeta sariketa jokatuko dute, 22an, 
berriz, Bertsolari Txapelketa Nagusiko kanporaketa saioa

MARIANO IZETA 
SARIKETA ERRATZUN 
ETA ELIZONDON 
JOKATUKO DA
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TTIPI-TTAPA
Erdiz Bizirik plataformak dei-
tutako manifestaldiak jende-
tza bildu zuen urriaren 12an 
Elizondoko karriketan. Anto-
latzaileek adierazi zutenez, 
2.100 pertsona baino gehiago 
atera ziren karrikara Magne-
sitas Navarras enpresak Erdi-
zen egin nahi duen proiektua-
ren kontra. Baztango nekaza-
riak eta behi, behor eta ardiak 
izan ziren manifestazioko buru, 
eta haien gibeletik ibili ziren 
herritarrak joaldunen errit-
mora. Herriari buelta emanda, 
plazan bildu ziren bertaratu-
takoak. 

Bertan, Kattalin Arizmendi-
ren eta Jon Maiordomoren 
musika aditzeko aukera izan 
zen. Haien ondotik Baztango 
nekazariak igan ziren eszena-
tokira, eta plataformako Nahia 
Bailonek eta Leire Arraztoak 
hartu zuten hitza. Gero Mikel 
Altzuart bertsolariak kantatu 
zuen eta azkenik Pottoka eta 
Iñigo Iturria izan ziren esze-
natokian.

«Bizitzaren alde»
Plataformako kideek adierazi 
zutenez, «berriz ere argi erran 

nahi dugu herri honek ez due-
la onartuko ez multinaziona-
len, ez gobernu arrotzen agin-
durik. Ez digute erran behar 
ez Madrildik, ez Iruñetik gure 
herri lurrak nola kudeatu eta 
zaindu, gure ura eta airea nola 
garbi atxiki, ezta gure lanaren 
balioa zein den ere».

Nafarroako Gobernuaren 
«UGEParen inposizioa» eta 
«galdeketaren debekua» sala-
tu zituzten, eta argi utzi zuten 
«nekazaritza estentsiboa, in-
gurumenaren zaintza eta tu-
rismo jasangarria ez direla  
bateragarriak Magnak egin 
nahi duen meategiarekin».

«Lanpostu duin eta sosten-
garriak» aldarrikatu zituzten, 
eta bertze hainbat enpresek 
bezala, Magnak Zubirin eta 
Sorian «bete gabeko zenbat 
promesa dituen» gogorarazi 
zuten, eta «beren joko zelaian 
eta epaileak erosita» jokatu 
nahi dutela salatu zuten.

Hala ere, «irabazi arte» bo-
rrokatuko dutela aldarrikatu 
zuten, «eta erabakiko dugu, 
gure herrietako batzarretan, 
plazetan, karriketan, mendie-
tan, herri lurretan eta oihane-
tan».

Elizondoko plaza jendez gainezka Erdizko proiektuaren kontra. HIRUNE MITXELENA

2.100 lagun baino 
gehiago landa 
eremuaren defentsan
Euskal Herriko txoko guzietako herritarrak bildu ziren urriaren 
12an Elizondon Erdizko proiektuaren kontra

Baztango nekazariak eta aziendak izan ziren manifestazioko buru. R. OSKARIZ

Joaldunak ere parte hartu zuten manifestaldian. R. OSKARIZ

Adin guzietako herritarrek bat egin zuten plataformaren aldarriekin. R. OSKARIZ

Plazan musika eta bertsoak aditzeko aukera izan zen. R. OSKARIZ



BAZTAN

2022-10-20 | 816. zk. | ttipi-ttapa 51

Hamalau taldek parte hartu zuten arratsaldeko musika jaialdian. UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Zapatillera proiektuak Neka-
zalpunk jardunaldia antolatu 
zuen urriaren 1ean Elizondo-
ko Merkatuko Plazan. Egun 
osoko egitaraua izan zuen; 
azoka, txalaparta, dokumental 
proiekzioa, musika bakarlariak, 
bazkaria, perkusio kontzertuak 
eta akustikoak…

18:00etan musika jaialdia 
hasi zen. Eskualdeko, Euskal 
Herriko, Kataluniako eta Ma-
drilgo hamalau taldek parte 
hartu zuten. 

Antolatzaileek ekimenaren 
balorazio «arras ona» egin dute 
eta gauean «uste baino jende 
gehiago hurbildu zela» adie-
razi dute.

Nekazalpunk jardunaldia berreskuratu 
du Zapatillera proiektuak Elizondon

Anizko bestak giro ezin hobean
Baztan zopak, jostetak, paella lehiaketa, puzgarriak, mahai 
jokoak, pilota partida, zikiro jatea, bingoa, karaokea, 
dantzaldia… aniztarrek ez zuten aspertzeko astirik izan 
irailaren 30etik urriaren 2ra, eta eguraldia lagun, giro ederra 
izan zuten asteburuan.

MAITANE MARITORENA
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Barberenaren bikotekideak eta anaiak ilustrazio bana hartu zuten. ONDIKOL

TTIPI-TTAPA
Urriaren 1ean Amaia Eliza-
goienek idatzitako eta Begoña 
Durrutyk ilustratutako 'Amaiur' 
liburua aurkeztu zuten Erra-
tzun. 

Elizagoienek, Irati eta Leire 
Celestino ahizpekin batera, 
ipuin kontaketa musikatua 
eskaini zuen. Gero, Amaiurko 
Gaztelu Elkarteak azken argi-
talpenaren berri eman zuen, 
eta bertan parte hartu zuten 
Ixabel Aleman Amaiurko al-
kateak eta Kaiet Itoitz Erra-
tzukoak.

Jon Barberenaren omenez
Alemanek azaldu zuenez, li-
buruaren lehenbiziko hazia 
Barberena zenak paratu zuen 
duela 10 urte; «eskola ttipietan 
irakaslea zen eta guk gure ga-
raian Amaiurren gertaturikoa-
ri buruzko informaziorik jaso 
ez genuenez, gaur egungo 

haurrek horren berri izan ze-
zaten ipuin bat idatzi zuen. 
Asisko Urmenetak egin zituen 
marrazkiak eta eskolako ma-
terial gisa gelditu zen».

Orain, Amaiurko konkistaren 
500. urteurrenaren harira, 
duela hiru urte zendutako 
Barberenaren omenaldi gisa 
liburua egitea erabaki dute, 
eta Amaia Elizagoienek eta 
Begoña Durrutyk gauzatu dute 
egitasmoa. Ipuinean Jon age-
ri da, bere iloba Asierrekin 
batera. Istorio ederra, alaia 
eta koloretsua osatu dute bi 
artista baztandarrek.

Martxelo Otamendi Berria-
ko zuzendaria ere aurkezpe-
nean izan zen, eta zabalkunde 
lanetan lagunduko zuela adie-
razi zuen, «historia kontatu 
beharra dagoelako». Azkenik, 
Barberenaren bikotekideak 
eta anaiak ilustrazio bana har-
tu zuten opari gisa.

'Amaiur' liburuaren aurkezpena egin 
dute Erratzun Jon Barberenaren omenez

TTIPI-TTAPA
Euskaltzaindiak eta Bertsoza-
le elkarteak, Mintzola egitas-
moaren bidez, Ahots Baten 
sormen egonaldia antolatu 
dute Amaiurko aterpean urria-
ren 29tik azaroaren 1era. 15 
eta 22 urte bitarteko gazteei 
dago zuzendua ekimena eta 
helburua «Euskal Herriko gaz-
te sortzaileen harreman sareak 
egitea eta esperimentaziorako 
gunea eskaintzea» da.

Landuko dituzten alor artis-
tikoetako sortzaileek ere par-
te hartuko dute egonaldian; 
Ainhoa Artetxe aktorea, Iñigo 

Astiz poeta eta Paxkal Irigoien 
eta Maia Iribarne-Olhagarai 
abeslariak bertan izanen dira. 
Gainera, urriaren 29an Ber-
tsolari Txapelketa Nagusiko 
finalaurreko saioa ikustera 
joanen dira Donibane Gara-
zira eta Amaia Castorene 
gai-jartzailea izanen dute la-
gun.

Izen-ematea zabalik dago 
www.euskaltzaindia.eus web-
gunean hilaren 20ra arte. Par-
taideak hurrenkeraren arabe-
ra aukeratuko dituzte eta 
egonaldiaren prezioa 100 
eurokoa izanen da.

Ahots Baten sormen 
egonaldia eginen 
dute Amaiurren
Urriaren 29tik azaroaren 1era antzerkiaz, bertsoaz, kantagintzaz 
eta literaturaz gozatzeko aukera izanen dute gazteek

TTIPI-TTAPA
Baztango Udalak Jon Abrilen 
'Isildutako eskuak' liburuaren 
aurkezpena antolatu du hila-
ren 26an, asteazkena, 18:00etan 
Arizkungo medikuaren etxean.

Hamaika lanbide hautatu 
ditu Jon Abrilek liburu hau 
egiteko (neskame, irakasle, 

espartingile, unai, papergile, 
arrain nahiz berduren kon-
tserbagile, zigarrogile zein 
industriako langile...), eta lan-
bide horietako bakoitzean 
aritutako emakume baten (edo 
biren) lekukotasuna jaso du, 
guztien artean Euskal Herrian 
barnako bidaia bat eginez.

'Isildutako eskuak' liburua aurkeztuko 
du Jon Abrilek urriaren 26an Arizkunen
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TTIPI-TTAPA
Zugarramurdi, Urdazubi eta 
Baztango Eskola Ttikien Bes-
ta ospatu zuten Iruritan urria-
ren 9an eta Guraso Elkarteak 
adierazi duenez, besta «arras 
ongi» atera zen; «eguraldia 
lagun izan genuen eta ingu-
ruko herrietako hainbertze 
jende hurbildu zen».

Goizean harrera ekitaldia 
egin zuten, Maite Oteizaren 
agurrarekin, Iruritako eskola-
ko ikasleen bertso batekin eta 
herriko dantzari talde batek 
eskainitako dantzarekin. Ibi-
laldia ezkila jotzearen doinua-

rekin abiatu zen, eta bidean 
kisu labea, ferrategia eta erro-
tak ikusteko aukera izan zen. 
Hamaiketakoa jan, aurpegiek 
margotu eta Ainara Unanua 
ipuin kontalariaren istorioak 
aditu ondotik, Erreboterantz 
abiatu ziren elkarrekin baz-
kaldu, postre goxoak dastatu 
eta saskiak zozketatzeko. 
Bizphiru Pelau taldeak arra-
tsaldea musikaz alaitu zuen 
eta haurrek puzgarriek, zaldiez 
eta zurezko jokoez gozatzeko 
aukera izan zuten. Hurrengo 
urterako lekukoa Almandozko 
gurasoei pasatu diete.

Eskola ttikien besta 
giro eta eguraldi 
ederrarekin
Harrera ekitaldia, ibilaldia, bazkaria, dantzaldia eta jokoak; haur 
eta gurasoek ez zuten aspertzeko aukerarik izan

Haurrek hainbat jokorekin gozatzeko aukera izan zuten. IRURITAKO GURASO ELKARTEA
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ZUGARRAMURDI

MARIFA ETA KORO
Pasatu berri dugun uda bero 
eta lehor honetan, juxtu-jux-
tu ibili gara herrian ur-horni-
durarekin. Abuztuaren bukae-
ran uraren erabilera neurtze-
ko udal bandoa zabaldu behar 
izan zuten, baina zorionez 
gure etxeetan ez genuen ur 
eskasirik sufritu.

Herriko langileak ere erne 
ibili ziren bi ur-isuri atzeman 
baitzituzten, bata Bixentenea 
aldean eta bertzea Itzalunen, 
baina segidan konpondu zi-
tuzten eta ez zen ur gehiago 
galdu.

Kanpamentutan eta Urbia-
ko lepoan egin ziren bi kap-
tazio edo ur-hartze berriei 
esker, baita momentu batez 
Urhaundiko presatik ura pon-
patuz ere, Goiburua eta Ar-
leungo depositoak ez hustutzea 
lortu zuten.

Uda hau pasatu dugu, baina 
ea nola etortzen diren hurren-
go urteetakoak. Euri gehiago 
edo guttiago egin, bi gauza 
izanen dira behar beharrez-
koak: alde batetik, ur-ihesak 
kontrolatzea eta, bertzetik, 
guk geronek gure uraren kon-
tsumoa neurriz egitea.

Ur-hornidurarekin arazoak izan dira 
herrian uda lehor honetan

Etxebizitza aunitz hutsik
Etxebizitza aunitz hutsik daude herrian eta hori tristea da. 
Hala ere, egoera kaxkarrean dauden gutti batzuk kenduz 
(Narkonea, Plaxa eta apezaren etxea), bertze guztiak ederrak 
eta apainduak daude. Momentu honetan gainera, hiru etxe 
konpontzen ari dira: Herriko Etxea, Etxenikea eta Telletxea. 

KORO ETA MARIFA

TTIPI-TTAPA
Mankomunitatez mankomu-
nitate emandako sariez gain, 
parte hartu duten herri guztien 
artean biztanleko honda-
kin-edukiontzirako zabor 
guttien izan duten herriei ere 
sari berezia eman zitzaien eta 
Baztango Basaburuko Alman-
doz, Aniz, Berroeta eta Ziga 
izan ziren sarituak. Herri haue-
tan urte osoan biztanleko 23,3 
kilo zabor bertzerik ez dute 
sortu. 5.000 euroko saria har-
tu zuten, herritarren probe-
txurako izanen den ekipamen-
dua edo proiektua gauzatzeko. 
Lehiaketa honetan parte har-

tu duten lau ikastetxeri ere 
ohorezko aipamena egin zi-
tzaien eta horietatik hiru es-
kualdekoak dira: Berako Toki 
Ona ikastetxea, Almandozko 
eskola eta Elizondoko eskola.

Nafarroa organikoarekin bat 
kanpainako bideoan parte 
hartu dutenei ere oroigarria 
eman zien Nafarroako Hon-
dakinen Konsortzioak. Ituren 
eta Zubietako joaldunen ize-
nean, Imanol Baleztenak har-
tu zuen oroigarria eta Euskal 
Jai Berri erremonte fundazioa-
ren izenean, Aimar Jabalera 
eta Julen Larretxea Donezte-
beko erremontistek.

Saria biltzera joan zen Baztango ordezkaritza. NAFARROAKO GOBERNUA

Basaburuan sortzen 
dute Nafarroa osoko 
zabor gutien
Nafarroan birziklatzea sustatzeko egindako lehiaketari esker 
berreskuratzeko zailak diren hondakinen % 5 murriztea lortu da

TTIPI-TTAPA
Iruritako errebestetan giro 
ederra izan badute ere, larun-
bat arratsean herriko gazte 
batzuk Gizarte Bilgunean egin-
dako kalteak salatu ditu herriak. 
Pello Iriarte alkateak adierazi 
duenez, «ostatua ireki berria 
zegoen, 20:00etan gazteak eta 

gurasoak haurrekin etorri be-
rriak ziren bokatak afaltzera 
eta 21:00etan herriko batek 
su-itzalgailu oso bat hustu zuen. 
Jendea gaizki ibili zen ostatu-
tik ateratzeko eta gaua izorra-
tu ziguten». Iruritako Herriak 
salaketa paratu du Foruzain-
goaren komisarian.

Iruritako errebestetan Gizarte Bilgunean 
egindako kalteak salatu ditu herriak
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IRAIA ETA ARANTXA
Heldu den azaroaren 18tik 
abenduaren 2ra berriz ere 
Euskaraldia ospatuko da Eus-
kal Herri osoan. Aurten berri-
tasun gisa Urdazubiko herrian 
izena emateko aukera egonen 
da. Lehenago izena eman zu-
ten haiek udalerria aldatzeko 

aukera dute eta aurten lehe-
nengo aldiz ariketa honetan 
parte hartuko dutenek Urda-
zubin izena ematen ahalko 
dute. 

Kasu! Herriko batzordea 
ekitaldi berexien bat antolatu 
nahian da eta. Egon adi hu-
rrengo albisteei!

Herrian bertan izena emateko aukera 
izanen da aurtengo Euskaraldian

IRAIA ETA ARANTXA
Urdazubiko Kontrabandisten 
gaueko lanak izeneko laster-
ketaren bertze edizio bat egin 
zen Urdazubin urriaren 8an. 
Partehartzaile andana izan 
ziren 9,5 kilometroko ibilbi-
dean. Gizonezkoetan Jokin 
Arretxe izan zen irabazlea 
(51.52), Hodei Lujanbio goi-
zuetarra bigarren (54.17) eta 
Yelko Pardiñas hirugarren 
(54.37). Xuban Eugi elizonda-
rra laugarren izan zen (55.40). 
Emakumezkoetan, berriz, 
Rebeca Mariño izan zen ga-
raile (1.04.59), Larraitz Etxe-
beste bigarren (1.07.30) eta 
Nuria Mendivi hirugarren 
(1.07.56). Manttaleko Jone 
Zelaieta beratarra bosgarren 
izan zen (1.14.30). Urdazubi-
koen artean hainbat parte 
hartzaile animatu ziren las-
terketara. Horien artean lehe-
na, Mikel Cenoz izan zen. 

Biharamunean, maratoi er-
dia egin zen. 21,5 kilometroko 
ibilbidean garailea A4’xKM 
taldeko Alvaro Ramos izan zen 
gizonezkoetan (1.49.35). Jesus 
Mari Alegria taldekidek eta 
Hiru Herri taldeko Imanol 
Kañamaresek hurbiletik segi-

tu zioten. Emakumeetan, 
A4’xKm taldeko Naiara Irigoien 
izan zen garaile (2.06.10) eta 
Maria Irigoien de Mendizabal 
taldekideak (2.19.31) eta Aldin 
taldeko Larraitz Etxebestek 
(2.31.17) osatu zuten podiuma.

Honetaz gain, nahiz eta po-
diumera ez igo, lasterketan 
zehar hartutako xingarra era-
man zuen Beñat Albisu Bein-
tza-Labaiengo gazteak. Hiru 
kilometroz bizkarrean eraman 
ondotik, etxean gustura das-
tatzeko aukera izanen du.

Aipatzekoa da Urdazubiko 
herritar guziek lasterketa hau 
gauzatu ahal izateko egin zu-
ten elkarlana ere, bideak gar-
bitzen, markatzen eta egun 
berean ere hainbat postu be-
tetzen izan baitziren.

Hainbat herritarrek laguntza eman zuten antolaketan. PIERRE EZKURRA

Gaueko lanak lasterketako podiuma.

Kontrabandisten 
lasterketa gogorrak 
eta ederrak izan dira
Gaueko Lanak lasterketan Jokin Arretxe eta Rebeca Mariño 
garaile eta maratoi erdian Alvaro Ramos eta Naiara Irigoien

Pintxo irabazleak egin dituzten sukaldariak, alkatearekin eta antolatzaileekin.

IRAIA ETA ARANTXA
Irailean egin den Dantxarine-
ko pintxo hamabortzaldiaren 
barrenean egindako bedera-
tzigarren pintxo lehiaketan 
irabazle suertatu da Paco Ben-
tako David Bidaurrek presta-
tutako ‘Bartoloren Txapela’ 
pintxoa. Ohi bezala, epai-
mahaiko kideak musikarien 

laguntzaz, ibilgailu klasiko 
batean ibili ziren bentaz ben-
ta dastatzen lanetan. Publi-
koaren saria, berriz, Landibar 
Bentako Julen Zubietaren 
‘Itsasoa eta Lurra’ pintxoak 
eskuratu du. Orain, bi otor-
duren eta Mutrikuko egonal-
diaren irabazleak zein izanen 
diren jakitea falta da.

Paco Bentako 'Bartoloren txapela'k 
irabazi du pintxo lehiaketa
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Lizarietan ez, baina aurten plaza inguruan eta Lur Berrin izanen da musika giroa.

Mapa galduak musika jaialdia 
antolatu du Usopop elkarteak, 
urriaren 28tik 30era plazan 
eta Lur Berrin ospatuko dena. 
Elkarteak jakinarazi duenez, 
«musikak gaitu elkartzen eta 
kontzertuak izanen dira na-
gusi, baina ez bakarrik».

Hain zuzen bi momentu 
azkar izanen dituzte urriko 

azken asteburuan: Mugarri 25 
sorkuntza berezia urriaren 
30ean eta Zeharkako bideak, 
urriaren 29an. Bi ekitaldi be-
rezi hauez gain, Tarta Relena, 
Herman Dune, Vulk, Zetkin, 
Lukiek, Just Mustard, Murse-
go, Nomadak gaitun, Tirri&Tery 
eta Kurtney Barnetx taldeen 
musika adituko da.

'Mapa galduak' musika jaialdia antolatu 
du Usopop elkarteak urriaren 28tik 30era

Urriaren 22an eta 23an pasto-
rala; 24an, astelehen iluntzean 
errebotean gazteen pilota par-
tida gazteekin; 25 asteartea, 
16:00etan elizan Korsikak Kan-
tuz eta arratsean Pleka trinketean 
gaualdia Korsika eta Sarako 
kantariekin; 26 asteazkena, 
usotegien bisita 11:00etan.

Usoaren Astea 
urriaren 22tik 30era 
ospatuko da

Ikusi Mikusi azoka ikusgarria
Urriaren 7an eta 8an iragan da Ikusi Mikusi azoka. 
Ortziralean herriko gelak denak beteak ziren haurrez, 1.200 
bat bederen baziren izan hego edo iparraldetik etorriak 
azoka horretara. Larunbatarekin ere izan da mugimendu eta 
dena izigarri untsa pasatu da, eskerrak deneri.

GANEX

GANEX
PostAtxik kolektiboak petizio 
bat zabaldu du eta urriaren 
bukaera arte izenpetzen ahal 
da, herriko etxean eta komer-
tzioetan. Posible da orrialde 
batzuk hartu eta gure auzokoan 
ikustera joatea ere, izenpedu-
rak biltzeko. Horretarako, 
orriak hartzen ahal dira herri-
ko etxean edo Postatxik ko-
lektiboari idatziz: postatxik@
gmail.com.                                                                                                             

Kolektiboaren galderak                                                                                                                      
PostAtxik kolektiboak galde-
giten du posta bulegoaren 

irekiera goizero, larunbata 
barne, 09:00etatik 12:00etarat 
(oren erdi gehiago). Gisa be-
rean, astean bederen hiru 
arratsaldez idekirik izatea es-
katzen du, astelehen, asteaz-
ken eta ostiraletan, 13:30etik 
16:00etarat, orotarat 25 oren 
eta erdi astean. Gutun bilketa 
12:00etan egitea eta ez, gaur 
egun bezala, 10:00etan. Di-
ru-maxina hornitzea aste osoan 
eta enpresei eta elkarteei es-
kudiru sartzea erraztea ere 
eskatu dute, baita gutunak egu-
nero auzo guztietarat banatzea 
ere. 

PostAtxik kolektiboak 
egindako eskaera 
izenpetu daiteke
Posta bulegoa astelehenetik larunbatera goizero irekitzea eta 
arratsaldez bederen astean hirutan irekitzea eskatzen du

Neskak ere errugbian lehiatzen hasiak
Errugbi sasoi berria abiatu du Sarako Izarrak. Iaz euskal ligan 
txapeldun izan ziren gizonek lehen partida irabazi zuten 
Animainean Atletico San Sebastianen kontra (27-23). 
Emakumeak lehen aldiz hasi dira euskal ligan konpetitzen 
eta larunbatean aritzekoak ziren Errioxaren kontra.

UTZITAKO ARGAZKIA

Urte guziz bezala, lur mazelak 
erretzeko dituztenek izena 
eman dute herriko etxean ha-
zilaren 23a baino lehen. Izena 
eman ez dutenek, ez dute lu-
rrak erretzen ahalko. Orduan, 
ez ahantzi eta deitu lehenbai-
lehen herriko etxera: 05 59 54 
20 28,

Lur mazelak 
erretzeko eskaera 
egin behar da
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Aipaturiko istripuak baldin-
tzatu ditu aurten Ibarrun au-
zoko Jondoni Mikel bestak, 
ospakizunetarako gogorik 
gabe, modu murriztu batean 
eskainiak izan baitira. Ostira-
leko xerrikumeak betiko arra-
kasta ukan du, 1.100 afaltiarrek 
parte hartu dute alaitasunean. 
Larunbat eta igandeko ekital-
di batzuk ez dira egin eta as-
teleheneko besta ezeztatua. 
Honen ondorioz jende gutia-
go hurbildu da, halere izpiri-
tu lasaia eta adiskidantza giro 
bat sentitzen zen, karrika na-
gusian.   

Ibarrungo Jondoni 
Mikel bestari 
behako bat

JL BESSONART
Auxtin Zamorak, Hatsa elkar-
tearen sortzaile eta buruak, 
erakusketa polita aurkeztuko 
du herriko mediatekan, urria-
ren 21etik azaroaren 21era 
artean, lekuko ordutegiaren 
arabera. Hemen aurkituko 
dira, berak sortu duen Forma 
magmatikoak, baita 120 idaz-
leren partaidetzarekin, eus-
karaz idatzitako olerki bildu-
ma. Hauekin batera, Auxtin 
Zamoraren bortz poesia libu-
ru ere izanen dira. 

Bertzalde, Hatsa Poesiak, 
tailerra ere antolatu du Iruñean, 

Juankar Lopez-Mugartzarekin. 
Zumalakarregiren atariraino-
ko ibilaldia eta ber denboran 
Agosti Xahoren lanaren pa-
sarte batzu gogoratuak izanen 
dira. Egun pasa iraganen da 
urriaren 29an. Urriko azken 
larunbatean 11:00etan bildu-
ko dira Gazteluko Plazaren 
kioskoan eta kafea hartu ondo- 
tik, Zumalakarregiren atarira 
bisita eginen dute. 14:00etan 
bazkaria Geltokin eta 16:00eta-
tik 18:00etara idazteko unea 
La Villavesa bulego zaharrean, 
Geltokin bertan. Izen ema-
tea: olerkibilduma@sfr.fr.  

Hatsa Elkarteak ekitaldiak antolatu ditu 
herriko mediatekan eta Iruñean

JL BESSONART
Senpereko Zaldubi ikastolaren 
50. urteurreneko ospakizunak 
errugbi zelaian iraganen dira, 
urriaren 22an. Aldizkari honen 
erreportajean ageri da ikasto-
laren historia eta argazki bil-
duma, baina hona zehazki 
egitaraua: 12:00etan Zin-
tzur-bustitzea ikastolako hau-
rrek animaturik Pantxoa Ca-
rrere abeslariarekin. 13:00etan 
Bazkaria Senpereko kantariek 
animatua, helduendako sar-
tzea, zikiroa, gasna eta deser-
ta (25 euro). Haurren menua: 
lukainka, patata prexituak eta 
deserta (10 euro). Egun osoan 
puzgarriak eta bertze jokoak 
izanen dira haurren jostatze-
ko. 17:00etan Saltoka (dantzak). 
19:00etan Kontzertuak urririk: 
Basapiztiak, Kaxkatu eta DJ 
Bull. Kontzerturako sartzeak 
ez ezik, joan-etorriak taxian 

ere urririk izanen dira. Taloak 
salgai izanen dira eta, aukera 
baliatuz, mende erdi bateko 
oroitzapen aunitz aipatuko 
dituzte elgarren artean.

1971ko irailaren 20an sortu 
zen Zaldubi ikastola eta joan 
den urtean ospatu ezinik, aur-
ten eginen dute mende erdia-
ren ospakizuna. Gaur egun 
120 ikasle baino gehiago ditu 
eta Seaskaren bosgarren ko-
legioa Senperen eraikitzea 
dute hurrengo erronka.

Guraso eta sortzaileak. A.LARRETXEA

Zaldubi ikastolaren 
50. urteurreneko 
ospakizuna prest
Larunbaterako hainbat ekitaldi prestatu dituzte, tartean 
bazkaria, jokoak, dantzak eta kontzertuak

Nola definitu honelako nahi-
gabea, autoaren kontrola gal-
tzeak sor lezakena. Latza bezain 
onartezina, 25 urteko neska 
batek galtzen duelarik ttanpez 
bizia. Horra zer gertakariak jo 
dituen senpertar familia batzuk 
irailaren 25ean, igande goiza-
rekin, gaualdi batetik etxera-
koan. Honen ondorioak, Lau-
ra Porcuren heriotza eta ber-
tze bi mutiko gazte larriki 
kolpatuak, halere bizia ez dute 
arriskuan. Laura berrikitan 
Senpereko herriko-etxeko 
zentro sozialetik Donibane-
kora joana zen lan egitera.

Laura Porcu hil da 
auto istripu 
mingarrian

Elur Alberdi munduko txapeldun
Elur Alberdik munduko txapela lortu du Txekian arraunean, 
Laurent Cadot kidearekin. Hendaiarra izanik ere, Herriko-
etxean lan egiten du, bizkitartean senpertar bezala ikusten 
dugu. Eskumuturreko haustura larri bat izan zuen eta orain 
helburu nagusia joko paralinpikoetan urrea eskuratzea du. 

UTZITAKO ARGAZKIA

TTIPI-TTAPA
Herriko Etxea kudeatzen duen 
Dominique Idiart auzapezak 
bere gehiengoaren bortz kon-
tseilari galdu ditu. Senpere Bai 
talde abertzalearen sosten-
guari esker berreskuratu zuen 
Idiartek Senpereko alkatetza 
2020ko hauteskundetan.

Iragan hilabetean Paxkal Iru-
betagoyena Haur eta Hezkun-
tza alorreko zinegotziak dimi-
sioa eman ondotik, Celine 
Munduteguy, Christine Peru-
gorria, Pierre Faliere eta Natha-
lie Pourteau Zamora zinego-
tziek urriaren 6an eman zuten 
dimisioa.

Herriko kontseiluko gehiengoaren bortz 
kontseilarik dimisioa eman dute
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TTIPI-TTAPA 
Udazkena ailegatu da, eta 
horrekin baita Errigoraren 
Nafar hegoaldeari uzta, eus-
karari puzka kanpainaren 
bederatzigarren aldia ere.

Bat egiteko garaia da dauka 
lelotzat aurtengo edizioak,  eta 
«zonifikazio gainditzeko ga-
raia» dela dute aldarri nagu-
sitzat. Horregatik, lau zentzu-
tan kanpainarekin bat egiteko 
deia egin dute: Nafarroa bat 
egiteko, euskararekin bat egi-
teko, Agerreko euskaltzaleek 
bat egiteko, eta Nafarroarekin 
bat egiteko. 

Urriaren 22tik azaroaren 
10era eskuratzen ahalko dira 
saskiak, eta Agerreko produk-
tuz osatutako hiru saski eskai-
ni dituzte: Errigoraren saski 
klasikoa, beltza (55 euro), 
saski berde ekologikoa (65 
euro) eta saski zuri berezia (75 
euro). Horien balioaren % 25 
Nafarroa hegoaldeko euskal-
gintzari bideratuko zaio. 

Saskiak erosteko modurik 
sinpleena errigora.eus helbi-
dearen bidez izanen da. Hala 
ere, kanpainako eskuorriak 
dakarren inprimakia betez ere 
egiten ahalko da eskaera, he-

rriz herri eta auzoz auzo kan-
paina egiten duten ehunka 
boluntarioren bidez.

Kanpaina Ikastolen elkar-
tearekin, AEKrekin eta Sortze-
nekin elkarlanean egiten du 
Errigorak, eta diru-ekarpena-
ren zati bat Tutera, Lodosa eta 
Vianako ikastolei, AEK-ren 
euskaltegiei eta Nafarroa he-
goaldean sare publikoan D 
eredua indartzeko Sortzenek 
antolatzen dituen dinamikei 
bideratuko zaie. 

Agerraldia ekimena 
sustatzeko
Horrez gain, ekarpenaren ber-
tze zati bat Errigoraren bidez 
jaiotako Agerraldia ekimena-
ri bideratuko zaio. Agerraldia 
Nafarroako erdialdean eta 
hegoaldean euskarari hauspo 
berria emateko sortutako mu-
gimendua da. Euskararen 
aldeko askotariko herritarrak 
saretu eta proiektu komun 
baten barrenean bilduta eus-
kararen ezagutza bultzatzeko, 

erabilera sustatzeko eta eus-
kararekiko jarrera baikorrak 
birsortzeko ekintza praktikoak 
bultzatzea du helburua. Ekin-
tza praktiko horiekin urteko 
agenda osatzen du Agerraldiak, 

2023an ere agenda zabala 
osatzeko bitarteko nagusia 
izanen da saskietatik jasoko 
den ekarpena. Horri esker, 
tokian tokiko euskaltzaleen 
ekimenarekin eta gainontze-
ko Euskal Herriko elkarlana-
rekin 20tik gora herritan lu-
dotekak, 23 ekoizleren lanto-
kietan euskara planak, kale 
izendegiak euskaratzeak, 
Union Tutera babestea eta 
bertze hainbat ekintza gauza-
tu ahal izanen dira. 

Bereziki zaintzen ari dira 
Agerraldiaren barrenean, eus-
kaltzaleen saretzea. 40 bat 
herritako 200 bat euskaltzale 
elkartuko dira Ager Topake-
tetan Azkoienen. Topaketa 
elkar ezagutu zein zaindu eta 
elkarrekin hausnartzen has-
teko mugarri bat izanen da. 

Errigora saskiak, 
«euskararen alde 
bat egiteko»
Urriaren 22an irekiko da saskiak eskatzeko epea, eta 
azaroaren 10a bitartean eskatzen ahalko dira
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TTIPI-TTAPA
Lizuniagako Igoeraren 41. 
edizioa jokatuko dute Beran 
urriaren 22an. Gure Txokoa 
elkarteak antolatu du laster-
keta, larunbatean 17:00etan 
Eztegara pilotalekutik abiatu-
ko dena Lizuniagaraino. 4,9 
kilometroko igoera izanen da, 
%6,6ko banaz bertzeko mal-

darekin. Proba 14 urtetik goi-
tikoentzat zabalduta dago, 
baina iaz egiterik izan ez zi-
tuzten haurrentzako lasterke-
tak ere berreskuratuko dituz-
te aurten. Hauek 15:30ean 
hasiko dira eta adinaren ara-
berako ibilbideak izanen di-
tuzte. Izen-ematea bertan egin 
beharko da.

Nagusien lasterketako 
izen-ematea, berriz, www.
pb-organisation.com webgu-
nean egin daiteke (aitzinetik 
5 euro ordaindu behar da eta 
egunean bertan 10 euro). 

Errekorrak
Errekorrei dagokienez, 2019an 
Chakib Lagchar marokoarrak 
lehen aldiz 16 minututik jau-
tsi eta 15.55eko marka berria 
ezarri zuen. Emakumezkoetan, 
1995ean Maika Ariztegi itu-
rendarrak ezarri zuen erreko-
rra (20.18) joan den urtean 
erraustu zuen Majida Maa-
youfek, 18 minutu eta 30 se-
gundoko markarekin. Zailagoa 
izanen du edonork Ariztegik 
proba honetan duen garaipen 
kopurura ailegatzea, 16 aldiz 
irabazi baitu Lizuniagako igoe-
ra. Norbaitek errekor haueta-
koren bat hobetuko balu, 150 
euroko saria izanen luke. Na-
barmentzekoa da ere Batista 
Telletxea beratarrak edizio 
guztietan parte hartu duela.

Joan den urteko lasterketan atera ziren beratarrak. ARTXIBOKOA

Lizuniagako 41. 
Igoera larunbatean 
eginen dute Beran
Gure Txokoak antolatuta, 4,9 kilometroko ohiko ibilbidea 
eginen dute nagusiek eta ttikien lasterketak ere izanen dira

Saioa Jaurena omendu du BRTk
BRT Menditarrak errugbi taldeak omenaldia egin dio Saioa 
Jaurena errugbilari ohi baztandarrari, errugbi profesionala 
utziko duela iragarri ondotik. Urriaren 8an Lekarozen, talde 
nagusiak etxean jokatu behar zuen denboraldi honetako 
estreinako partidaren aitzinetik omendu zuten. 

UTZITAKOA

Urdazubiko Kontrabandisten Lasterketa
Urriaren 9ko Urdazubiko mendi maratoi erdian garaile 
Alvaro Ramos izan zen eta Jesus Mari Alegriak eta Imanol 
Kañamaresek osatu zuten podiuma. Emakumeetan, Naiara 
Irigoien izan zen garaile, Maria Irigoien de Mendizabal 
bigarren eta Larraitz Etxebeste hirugarren. Info + 55. orrian.

UTZITAKOA

Malerrekako eskuz 
binakakoan 
apuntatzeko epea 
ireki du Errekak

Doneztebeko Erreka Elkarteak 
antolatutako Malerrekako XXI. 
eskuz binakako pilota txapel-
ketan izen emateko epea ire-
ki dute azaroaren 6ra arte. 
Heldu den urteko urtarrilaren 
8tik hasita, zortzi kategoriatan 
banatuak ariko dira pilotariak: 
umeak, kimuak, haurrak, nes-
kak (2008, 2009 eta 2010 ur-
teetan jaioak), gaztetxoak, 
gazteak, seniorrak eta senior 
elite. Kategoria guztietan lehia-
keta irekia izanen da, senior 
eta elite kategorietan izan ezik, 
honetan pilotariak gonbidatu 
eginen baitituzte. Kanpora-
keta moduan jokatuko da 
txapelketa eta finalak otsaila-
ren 18an jokatuko dituzte. Izen 
ematea posta elektroniko bi-
dez egin daiteke (salaae@gmail.
com) eta izena emateko orrian, 
telefonoaren zenbakia eta 
posta elektroniko helbide bat 
jarri behar dira. Parte hartze-
ko federazio lizentzia derri-
gorrezkoa da eta kategoria 
bakoitzeko, gehienez 32 biko-
te onartuko dituzte.

ERREKORRA 
HOBETZEN DUENAK 
150 EUROKO SARIA 
IZANEN DU
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JARDUNALDIAK

AMAIUR
Mahai-jokoen kutxa ibiltaria
Urriaren 22an eta 23an.

SENPERE
Zaldubi Ikastolaren 50. 
urteurrena
Urriaren 22an.

BERA
Lurraren Eguna
Urriaren 23an.

ELIZONDO
Udazkeneko feriak
Urriaren 28an eta 29an.

ARANTZA
Baserritarren Eguna
Azaroaren 1ean.

MUSIKA

ORONOZ-MUGAIRI
Lilura Abesbatza eta 
Elizondoko Abesbatza Ttiki
Elizan, urriaren 22an, 18:15ean.

LESAKA
Edu Errea Band
Harriondoan, urriaren 22an, 
19:00etan. 

IRURITA
Atarrabiako Abesbatza
Elizan, urriaren 23an, 12:00etan.

ELIZONDO
Los Malagatos
Arizkunenean, urriaren 30ean, 
18:00etan.

SOLASALDIAK

GOIZUETA
Komunikazio ez bortitza 
gurasoentzako
Nerea Mendizabalekin.
Ganbaran, urriaren 21ean, 
17:30ean.

Sugeei buruzko hitzaldia
Aranzadi elkartearekin.
Ganbaran, urriaren 24an.

Energia Berriztagarrien 
Komunitateko hitzaldia
Urriaren 27an, 18:30ean.

ELIZONDO
Haurraren loaren inguruko 
solasaldia
Nahia Alkortarekin.
Kaxkamelonen, urriaren 21ean, 
17:30ean.

BERA
'Bera' liburuaren aurkezpena
Pablo Salgadorekin.
Kultur etxean, urriaren 22an, 
19:00etan.

LEITZA
'Amnistia eta errepresioa 
iraganetik gaurkotasunera' 
mahai ingurua
Herri Aretoan, urriaren 22an, 
12:00etan.

LESAKA
'Isildutako eskuak' liburuaren 
aurkezpena Jon Abrilekin
Liburutegian, urriaren 27an, 
18:30ean.

ARIZKUN
'Isildutako eskuak' liburuaren 
aurkezpena Jon Abrilekin
Medikuaren etxean, urriaren 
26an, 18:00etan.

ARANTZA
Sexualitate tailerra
Iratxe Arretxea eta Itsaso 
Baquedanorekin. 
Gimnasioan, urriaren 26an, 
17:00etan.

IKUSKIZUNAK

LEITZA
'Bideak' ipuin kontaketa
Liburutegian, urriaren 27an, 
18:00etan.

GOIZUETA
'Mendian hil, hirian hil' 
dokumentala
Ganbaran, urriaren 28an, 
18:30ean.

BERA
'Errege begibakarra' 
antzezlana
Kultur Etxean, urriaren 29an, 
19:00etan.

ETXALAR
'Sexberdinak' antzezlana
Kultur Etxean, urriaren 29an 
19:00etan.

LESAKA
'Argako erregina' antzezlana
Harriondoan, urriaren 30ean, 
19:00etan.

ARANTZA
'Bideak' dokumentala
Liburutegian, urriaren 31n, 
19:00etan.

ERAKUSKETAK

SENPERE
Hatsa elkartea
Mediatekan, urriaren 21etik 
azaroaren 21era.

DONEZTEBE
Ibilgailu klasikoak
Merkatuko plazako 
aparkalekuan, urriaren 22an.

ARANTZA Baserritarren Eguna
Bertako ekoizleen elikagaiak, eskulanak, aziendak, ostatua eta lehiaketak, bertako musikariek girotuta.
Frontoian eta plaza inguruan, azaroaren 1ean, goizean.

URRIAK 20 - AZAROAK 3
INFORMAZIOA BIDALTZEKO: Tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus
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AGENDA

24 urteko azkoitiarra da Amaia 
Illarramendi Arzalluz. «Pertso-
na aktiboa eta kuriosoa nai-
zela esango nuke, gauzen 
zergatia jakitea eta ulertzea 
gustatzen zait». Naturaren eta 
kirolaren maitalea da; «beti-
danik oso presente egon dira 
nire bizitzan, familia eta lagu-
nekin mendira nahiz itsasora 
joatea eta tokian tokiko pai-
saiaz zein konpainiaz gozatzea 
gustatzen zait». 

Azkoitiar bat Saldiasen
«Duela bi urte pasatxo» etorri 
zen Malerrekara bizitzera; 
«bikotekidea saldiastarra da. 
Gainera, irakaslea naiz eta 
orain duela bi urte lan eskain-
tza bat jaso nuen Baztan ikas-
tolatik. Ondorioz, elkarrekin 
bizitzeko aukera suertatu 
zitzaigun».

Orain argi du «gelditzeko» 
etorri dela; «aspalditik pen-

tsatu izan dut hemen bizitzen 
bukatuko genuela eta behin 
pausoa emanda, zuzen nen-
bilela argi ikusi dut».

«Alde handia»
Ia 12.000 biztanle dituen herri 
batetik 100 biztanle baino 
gehixeago dituen herri bate-
ra joatean, «dudarik gabe alde 
handia dago, bai biztanleria 
aldetik eta ondorioz baliabide 
aldetik eta baita bizi estilo edo 
ohitura aldetik ere». 

Izan ere, «Azkoitian etxetik 
atera bezain laister dena esku-
ra dagoela esan daiteke, 
hemen kotxearen beharra 

nabarmenagoa da. Baina han 
jendea handik eta hemendik 
ibiltzen da, hemen, berriz, 
lasaitasuna eta naturarekin 
kontaktu zuzena nagusitzen 
da. Toki bakoitzak bere bere-
zitasunak ditu».

«Azkoitiako familiaren eta 
lagunen falta» nabaritzen due-
la aitortu du, «nire ondokoekin 
gertukoa eta goxoa naizela 
esango nuke eta astebururo 
bisita egiten diedan arren 
egunerokotasunean, nola ez, 
faltan sumatzen ditut. Baina 
zorionez teknologiari esker 
eguneroko kontaktuan egoten 
naiz beraiekin, eta berdina ez 
den arren, herrimin hori pixka 
bat arintzen laguntzen du».

Hala ere, ez da hartutako 
erabakiaz «batere» damutzen; 
«Saldiasen lasai eta eroso nago, 
etxean sentitzen naiz, babes 
handia dut bertan. Jatorrizko 
familia eta lagunak Azkoitian 
ditudan arren nire lekua hemen 
dagoela esango nuke».

Gainera, bi herriak oso eus-
kaldunak dira, «eta dudarik 
gabe nire bizitzan horrek 
garrantzia handia du. Inguru 
oso euskaldunetik nator eta 
zorionez hori mantentzeko 
aukera dut hemen ere».

Irakasle lanetan
Irakaslea da Illarramendi, eta 
2020-2021. ikasturtean hasi 
zuen bere ibilbide profesio-
nala; «Baztan Ikastolak eman 
zidan horretarako aukera eta 
oso eskertua nago, bi urte 
zoragarri igaro nituelako ber-
tan. Egun, Donostiako esko-
la publiko batean ari naiz 
lanean, Haur eta Lehen Hez-
kuntzan egoten naiz, ingele-
seko irakasle eta hizkuntza 
indartze lanetan».

«Betidanik» jakin izan du 
pertsonekin lan egingo zuela, 
«aurrez aurreko eta kontak-
tuko pertsona naizelako». 
Irakaslearena «haurtzarotik 
oso presente izan dugun figu-
ra» dela dio; «mota guztieta-
ko irakasleak izan ditut eta 
bakoitzak nire ikaskuntza, 
interesak eta pertzepzioa nola 
baldintzatu zezaketen ohartu 
nintzen. Ordutik, irakaslea izan 
nahi nuela jakin nuen eta sines-
ten dudanarekiko gogor lan 
egiten saiatzen naiz».

Irakaskuntzaren 
argi-itzalak
Gustuko duen lanbidea bada 
ere, ez da beti erraza; «nire 
kasuan etxera eramaten dudan 
karga emozionala da alderdi 
zailena. Oso pertsona senti-
bera naiz eta ez dakit gauzak 
bere horretan uzten edo des-
konektatzen. Beraz, askotan 
ikusi edo entzundakoak etxe-
ra eramaten ditut eta buruari 
buelta gehiegi ematen dizkiot». 
Baina, aldi berean, «horixe da 
gure lana hain berezi egiten 
duena, alderdi emozional han-
dia duela. Beraz, esan deza-
ket ez dela gutxien gustatzen 
zaidana ere, alegia kudeatzen 
ikasi behar dudan erronka bat 
gehiago dela».

Haur ttikiekin lan egitean, 
irakastea ez ezik, heztea ere 
tokatzen zaio askotan; «tokian 
tokiko beharren arabera lan 
egin behar da eta horrek hain-
bat rol hartu beharra suposa-
tzen du. Hala ere, heziketa bi 
norabidetakoa izaten da, 
beraiek gurekin ikasten bai-
tute, baina baita guk beraiekin 
ere».

Irakaskuntza onaren gakoa 
«kalitatezko denbora eskain-
tzea» dela dio; «gure lanean 
erantzun bakar eta itxirik ez 
dagoela ulertzea ezinbestekoa 
da eta horretarako, konfian-
tzazko, goxotasunezko eta 
elkar entzuteko zein errespe-
tatzeko gune eta momentuak 
lortu behar dira».

«Nire lekua Saldiasen 
dago eta gelditzeko 
etorri naiz»
AMAIA ILLARRAMENDI ARZALLUZ SALDIASEN BIZI DEN AZKOITIARRA

Nire aukera

«ALDERDI 
EMOZIONALAK 
EGITEN DU BEREZI 
GURE LANA»

«HAURTZAROTIK 
OSO PRESENTE 
DUGUN FIGURA DA 
IRAKASLEARENA»
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MERKATU TTIKIA

ETXEBIZITZAK
SALGAI

IGANTZI. 85 m²ko pisu zaharberri-
tua salgai: 3 logela, egongela eta 
sukaldea bizbat eginak, bainugela 
1, balkoia, trastelekua eta garajea-
rekin. Argitsua. Interesatuek goiz eta 
arratsaldez deitu. ☎649 11 06 11.
ELIZONDO. Braulio Iriarte karrikan 
apartamentua salgai, igogailuarekin. 
Sukaldea, egongela, jangela, bainu-
gela eta bi logela erreka eta mendi 
aldera bistekin. 25 m2ko ganbara, 
barnetik apartamentuarekin lotuta 
dagoena. Prezioa: 100.000 euro. 
☎678 26 84 44.
BORTZIRIAK. Borda salgai. Deitu 
gauez. ☎647 58 81 63.

ERRENTAN EMATEKO
ITUREN. Etxea errentan emateko. 
Bi logela eta bi bainugela ditu. ☎620 
25 42 03.

GARAJEAK/LOKALAK
ERRENTAN EMATEKO
DONEZTEBE. Ostalaritzako negozioa 
eskualdatzeko (Pepa´s). Funtziona-
mendu betean. Cederna Garalur 
elkartearen laguntzarekin. Aparka-
tzeko leku egokia. Haur parkearen 
ondoan. ☎677 59 85 64.

SALGAI
LEITZA. Garajea salgai. Ate auto-
matikoa, ura eta hustubidearekin 
(desagüe). ☎629 21 59 46.

LURRAK/ORUBEAK
SALGAI
Etxea egiteko baimena duen lur par-
tzela salgai, 10.000 metro karratu-
koa. Iruritatik 10 minutura eta argia 
eta ura 100 metrotara duena. ☎669 
00 62 38.

LANA
ESKAINTZAK
Frantsesa dakien pertsona bat behar 
da emakume batekin ibiltzen den 
bitartean elkarrizketa berrikusteko. 
Egunean ordu bat eta astean 3-4 
egun gutxienez. Azarotik aurrera. 
Goizez. ☎669 33 61 88.
ARIZKUN. Betiko lantegian, langileak 
behar dituzte fabrikan aritzeko. Dei-

tu edo idatzi produccion@betikopvc.
com helbidera. ☎659 74 67 95. 
Arti Berrin, Iruñean, lehen mailako 
ofizialen kategoria duen ile-apain-
tzailea behar dute, zortzi urte baino 
gehiagoko esperientzia duena. 
Apaindegi batez arduratzeko eta 
2023ko urtarrilean hasteko. Azken 
joerak dominatzen dituena. Errefe-
rentziak eta fakturazioak eskatuko 
dira. Bidali curriculuma: ama-
goia14@gmail.com. ☎636 18 15 46

ESKARIAK
Emakume bat lan bila. Adinekoak 
zaintzen eta ostalaritzan aritua. 
☎643 04 37 34. 
Neska lan bila. Etxeko lanetan, hau-
rrak zaintzen, zerbitzari, garbiketan... 
aritzeko prest. ☎632 87 39 21.
BERA. 3 urteko haurra arratsaldetan 
zaintzeko zaintzailea behar dute, 
16:00etatik aitzinera. ☎642 46 44 05.

ANIMALIAK
OPARITZEKO
Bi hilabete eta erdiko katakume 
batek etxea behar du.☎650 79 76 
69.

Katakumeak opari. Katakume biziak 
eta maitagarriak etxe bila. Zurekin 
eramanen? ☎652 75 08 17 / 948 
61 50 05.

SALGAI
ARANTZA. 15 ardi latxa muturgorri 
salgai. ☎680 52 44 90.

LESAKA. Setter arrazako bi zakur eme 
salgai, 2021eko urtarrilean jaioak. 
Oilagorretan ibiliak. ☎677 59 48 92.

Baserrian jaiotako oilandak eta oi-
laskoak salgai, kanpoan ibilitakoak. 
☎671 75 90 52.
Hiltzeko diren bi zerri salgai, 180 
kilokoa bakoitza, mendian ibili dire-
nak. ☎690 84 85 41.

Bi urteko behorra salgai, aita eta ama 
kalifikatuak. Urteko bi zaldiko ere 
salgai. ☎600 67 04 95.

DENETARIK
SALGAI

Pago egurra salgai, bi neurritan, 
ekonomikarendako eta lurreko sua-
rendako, etxera eramateko zerbitzua 
barne. ☎690 08 56 65.

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

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 4,94
• 1.koa 4,82
• 2.koa 4,70

Urruxak: €/kg kanal
• Extra 5,05
• 1.koa 4,91
• 2.koa 4,80
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: 140,00
• Idixkoak 160,00

ZALDI-AZIENDAK
Zaldikoak: €/kg
• Sortu berriak: 4,48/4,96
• Zaldi-behorrak 2,18/2,35

ARDI-AZIENDAK
Bildotsak
• 6-8 kilokoak: 9,30/9,40
• 8-10 kilokoak: 7,40/8,10

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 65 €
Zerri gizena 1,722 €
Zerramak 0,810€ kg/bizirik

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
irailaren 30etik urriaren 7ra bitarteko 
prezioak)

BASERRIA
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Altzaria salgai. 87 zentimetroko al-
tuera, 111 cm-ko luzera eta 50 cm-
ko sakonera. ☎637 11 59 31.

Lau gurpil salgai. Berriak. Neurriak: 
205/70/R15/63. ☎630 71 78 30.

Bizikletako kasko integrala salgai. 
S1X S1X ONE marka, M neurria. 
Berria, estreinatu gabe. 155 eurotan. 
Kaskoaren funda opari. ☎606 04 25 
11. 

Bizikletako kasko integrala salgai. 
GIRO marka, S neurria. GOPROren-
tzako euskarriarekin. Oso egoera 
onean, gutxi erabilia. 85 eurotan. 
Kaskoaren funda opari. ☎606 04 25 
11.

BERTZELAKOAK
DONEZTEBE. Ostalaritzako negozioa 
eskualdatzeko (Pepa´s). Funtziona-
mendu betean. Cederna Garalur 
elkartearen laguntzarekin. Aparka-
tzeko leku egokia. Haur parkearen 
ondoan. ☎677 59 85 64.

ZERBITZUAK
ZURGIN-LANAK

MOTORRAK
TAILERRAK

URTEBETETZEAK

Arantzako Aimar 
Baleztena Goñik  
5 urte beteko ditu 
urriaren 29an. 
Zorionak eta aunitz 
urtez familia 
guziaren partetik.

Arantza gure 
txantxikuak urriaren 
18an urteak bete 
ditu. Aunitz urtez!

Aunitz urtez 
Amaia! Beratar 
donamariartuak 
urteak beteko ditu 
urriaren 24an. Ongi 
pasa zure eguna!

Beñat Portu Iraizozek 2 urte bete ditu 
urriaren 18an. Aunitz urtez eta muxu haundi 
bat familia guziaren partez. 

Berako Adurrek eta Oinatzek urriaren 22an 
9 urte beteko dituzte! Zorionak eta muxu 
potoloak familiaren partetik!!

Doneztebeko 
Hegoi Arnedo 
Mitxelenak 6 urte 
bete ditu urriaren 
12an. Aunitz urtez 
artista! Muso bat 
Doneztebe eta Igan- 
tziko familien partez!

• Mikel Etxeberri eta Maiana Berastegi, Saran, irailaren 24an.
• Heloise Jayat eta Mary Eve Magnier, Saran, irailaren 24an.
• Benoit Cabanel eta Mirentxu Ibargarai, Saran, irailaren 24an.
• Beñat Blanco eta Emilie Leizagoien, Saran, urriaren 1ean.

EZKONTZAK
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URTEURRENA

Jeronima 
GUILZU GAMIO

Iraganik urte bat orain gan zarenetik
Segur guri beha zaudela zerutik
Ahizpa ere ondoan alegeraturik

Etzara behine partituko gure bihotzetik.

Zugarramurdin, 2021eko urriaren 2an,  
95 urterekin

I. URTEURRENA

ZURE FAMILIA

Iraganik urte bat orain gan zarenetik
Segur guri beha zaudela zerutik
Ahizpa ere ondoan alegeraturik

Etzara behine partituko gure bihotzetik.
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Segur guri beha zaudela zerutik
Ahizpa ere ondoan alegeraturik

Etzara behine partituko gure bihotzetik.

Jeronima 
GUILZU GAMIO

Zugarramurdin, 2021eko urriaren 2an,  
95 urterekin

I. URTEURRENA

Zugarramurdin, 2021eko urriaren 2an,  
95 urterekin

I. URTEURRENA

• Jean Zubiri, Sarakoa, irailaren 20an, 85 urte zituela.
• Antoine Añorga, Sarakoa, irailaren 23an, 93 urte zituela.
• Mª Joxe Agirre Agirre, Berakoa, urriaren 1ean, 74 urte zituela.
• Segundo Rodriguez Gonzalez, Lesakakoa, urriaren 2an, 

93 urte zituela.
• Angel Mª Irigoien Irungarai, Doneztebekoa, urriaren 2an, 

80 urte zituela.
• Jose Fermin Lertxundi Agerre, Elizondokoa, urriaren 2an, 77 

urte zituela.
• Carmen Baleztena Indakotxea, Leitzakoa, urriaren 3an, 

83 urte zituela.
• Mª Josefa Agesta Larretxea, Arantzakoa, urriaren 6an, 

88 urte zituela. 
• Santos Lizasoain Perez, Donamariakoa, urriaren 6an, 

81 urte zituela.
• Jose Mª Arraztoa Mendikoa, Elizondokoa, urriaren 8an, 

90 urte zituela.
• Cristobal Zamorano Casado, Lesakakoa, urriaren 9an, 

97 urte zituela.

HILBERRIAK
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