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NIRE TXANDA

Aspaldiko abuzturik beroena 2012an
Duela 10 urte, aurtengo udan bezala, beroa zen albiste. 2012ko 
abuztua bereziki hilabete beroa izan zen, eta termometroetan 
«datu historikoak» ikusi zituzten. Abuztuaren 17a izan zen 
egunik beroena, eta Iruritako eta Lesakako estazio metereolo-
gikoetan neurtu zituzten tenperaturarik altuenak, 42 graduta-
koak. Media historikoak ere gainditu zituzten abuztuko maximoek. 
Doneztebeko estazio metereologikoan abuztuko media 2011koa-
rekin alderatuz 0,7 gradu igo zen. Gorramendin, are gehiago 
nabaritu zen igoera, 2011ko abuztuan 18,5 gradukoa zen, eta 
2012an, aldiz, 22,5ekoa. Prezipitazioa ere eskas zen, Donezteben, 
erraterako abuztuan jasotzen zen ohiko prezipitazioa erdira 
baino gehiago murriztu zen.

2012-09-06 · TTIPI-TTAPA · 573 zk.

PEDRO MARI
ESARTE
HISTORIALARIA

Sasoi ederrean dagoela 
erakutsi du Ainhoa 
Etxegarai kirolari beratarrak. 
Nafarroako lokotx biltze 
txapelketa eta Sarako 
Kontrabandisten lasterketa 
irabazi ditu abuztuan. 

AINHOA
ETXEGARAI
KIROLARIA

NABARMENTZEKOAK

GIBELERA BEGIRA

Gatazkak dirau

HARITZ BEREAU MUTUBERRIA

Abuztuan egin zen Europako Atletismo Txapelketa nagusia 
eta Asier Martinez Zizurko gazteak 110 metroko hesidun 
lasterketan erakustaldi ederra egin ondotik urrezko domina 
eskuratu zuen. Nafarrak egindako markak zer erran handia 
eman zuen, 22 urte izanik, Europako txapelketa nagusian 
garaile izan baitzen. Hala ere, Zizurko gaztearekiko solasak ez 
ziren egindako markaren ingurukoak soilik izan. Lasterraldia 
akitu bezain pronto, garaipena ospatzen ari zela, piperpotoa 
eman zioten, hura zabaldu eta 
erakusteko asmoz. 
Espainiarren atsekaberako, 
momentu bakar batean ere ez 
zuen hura eskegi eta ekintza 
horrek gaztearekiko mespretxu 
jarrerak piztu zituen.

Espainiar nortasunaren 
inposizioa estatuaren estrategiaren parte 
garrantzitsuenetarikoa da eta kasu honetan kirol arloan 
Euskal Selekzioaren ukazioa eta bandera zabaltzeko saiakera, 
horren adibide dira. Kulturalki menperatzeko ahaleginetan 
dabiltzan garai hauetan ez gaitezen engaina, herri zanpatua 
izaten segitzen dugu.

«EZ GAITEZEN 
ENGAINA, HERRI 
ZANPATUA IZATEN 
SEGITZEN DUGU»

Nafarroako 1512 eta 1524 
urte arteko gizarteari eta 
konkistari buruzko liburua 
argitaratu du Elizondoko 
Pedro Mari Esartek. Artxibo 
lanean egindako ikerketa da 
liburuaren muina.

Hemen gara bueltan

Berriz ere koadernoak eta karpetak motxilan sartu eta hemen 
gara bueltan. Beroarekin nazkatu ginen, baina jertsea eta 
galtza luzeak jantzi beharra ere ez zaigu sobera gustatzen. 
Bukatu dira (gehienetan) herriko bestak. Udazkena begira- 
begira dugu. Aldizkari honek ere hamabosteroko martxari 
ekin dio. Errutina behar omen dugu. Hala bedi.

EZPALA

AITOR AROTZENA ALBIZU
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KOLABORAZIOAK

Lidergo feminista

Urteak daramazkigu salatzen lidergo lanpostuetan dagoen 
genero desoreka. Zenbakiak hor daude: emakume gutxiago 
gara botere eta soldata haundiko lanpostuetan. Nabaritu 
izanen duzu ez dudala esan ardura haundiko lanpostuetan, 
orokorrean zaintza lanak emakumeak egiten baititugu 
(irakasle, haurren zaintza, helduen zaintza, etab.) eta ardura 
handiko lanpostuak dira, nahiz eta gizarteak ez dituen behar 
bezala aintzat hartzen. Horretaz gain, unibertsitate karrera 
gehienetan genero errepresentazio orekatua dago, baina 
ondoren, karrera profesionalean aurrera egin ahala, gero eta 
emakume gutxiago daude. Fenomeno horri ingelesez leaky 
pipeline (ihesak dituen hoditeria) deritzo. Artikulu honetan 
ez duk meloi hori ireki nahi, baina egoera hau muturrekoa da 
arraza gutxiengoentzat, LGBTQ+ kolektiboko pertsonentzat, 
aniztasun funtzionala duten pertsonentzat eta beste hainbat 
gutxiengorentzat. 

Nire arloan, ikerketa zientifikoan, lidergo postuak 
(unibertsitateko zuzendari, farmazeutika haundien 
lehendakari, etab.) gizonezkoek betetzen dituzte kasu 
gehienetan. Aurreiritziak eta gizartearen antolaketa dira 
arazo horren jatorri nagusia, baina gaurkoan beste traba bati 
buruz hitz egin nahiko nuke: lidergoaren prototipoa. 

Emakumeok gure karreran 
aurrera egin ahala eta 
postuak igotzen goazen 
heinean, gero eta 
errepresentazio gutxiago 
dugu, eta beraz, gero eta 
bakarrago gaude. Bat-batean 
konturatzen gara lider izatera 
iristeko prototipo bat bete 

behar dugula: autoritarioak, pixka bat bihotz gabeak eta oso 
formalak izan, segurtasun haundiarekin jokatu eta hitz egin, 
iritzi oso gogorrak eta sendoak eduki, ez da dudarik, 
ahultasunik edo akatsik onartzen. Gizon liderren prototipoa 
bete beharra dugu gure lankideek eta langileek pentsatzeko 
lanpostu hori merezi dugula, eta aldi berean sorgin bat zarela 
pentsatzen dute. Gizonek jarrera hori hartzen dutenean lider 
ontzat ikusten ditugu. Beste jarrera bat hartzen baduzu 
(inklusiboa, denen iritzia kontuan hartuta, mentoretzan 
zentratua, onartuta ez zarela perfektua eta ez duzula beti 
arrazoi, jarrera erlaxatuagoarekin, inori tonu gogorrean hitz 
egin gabe, informalagoa eta hurbilagoa) ez zaituzte 
errespetatzen eta zailagoa da zure maila berean daudenek 
seriotzat hartzea, beraz, zailagoa da lanpostuetan gora 
igotzea eta itzalpeko lider bilakatzen zara. Orduan, ze aukera 
daude? Sorgin bihurtu edo zure izaera mantendu zure 
karreran aurrera egitearen kostuan? Edo posible al da lidergo 
eredua aldatzea? Posible al da lidergo feminista lortzea?

Egia esatea nahi baduzu, irakurle maitea, ez dakit zein den 
galdera horien erantzuna. Badakitena da gai honi buruz 
hausnartu eta eztabaidatu beharra dugula, kontzientzia 
sozialaren «aldatu beharren lista» luze horri ere gai hau 
gehitu behar zaio.    

NEREA ZABALETA LASARTE

«POSIBLE AL DA 
LIDERGO 
FEMINISTA 
LORTZEA?»

Bukatu da

Abuztuaren amaierarekin eta irailaren etorrerarekin esan 
dezakegu uda amaitu dela. Urtaro modura oraindik ere egun 
batzuk geratzen zaizkion arren bizi-esperantzan, uda denbo- 
raldia amaitutzat eman dezakegu ikasturtearen iritsierarekin. 
Garai triste edo aldapatsutzat jotzen da askotan ikasturte 
hasiera, oporraldiak bereak eman ondoren errutinara itzu- 
lera delako, eta horri kutsu negatiboa ematen zaio (diogu).

Bukatu da txankletekin kalera irtetea, astebururo inguruko 
herriren batean festak izatea, tirantedun kamiseta jartzea, 
pertseida garaia, gauez terraza batean izozki bat jatea, hon- 
dartzan edo igerilekuan botata edo bainu bat hartuz arra- 
tsaldea igarotzea, udarako maitasun istorioak (eduki ditue- 
narentzat), eguzkitarako betaurrekoen erabilera masiboa, 
etxean kamisetarik gabe ibiltzea, entsalada eguneroko menu 
izatea, igande ilunabarrez astelehena kostaldean pasatzea…

Esanen nuke guztioi (edo ia guztioi) gustatzen zaizkigun 
gauzak direla horiek guztiak. Pena pixka bat eman dezake hori 
atzean uzteak, baina hostoen erorrerak badakartza udarak 
eskaintzen ez dizkigun beste hainbat plazer ere. Berekin dakar 
aurreko negutik itxita egon den armairua ireki eta neguko 
arropak eta txamarrak ateratzea, ostiral iluntze batez 
lagunekin pelikula bat ikusteko geratzea, mendiko botekin 

kalera ateratzea, inguruko 
mendiak berdetik laranja 
kolorera nola pasatzen diren 
ikustea (aurten nahi baino 
gorriago eduki ditugun 
arren), egun osoa izerditan ez 
pasatzea, perretxiko bila 
joatea, bertsolari txapelketa 
bueltan izatea, batzuentzat 

futbol ligaren itzulera ere pozgarri izanen da, desorduekin 
amaitu eta bizitza pixkanaka ordenatzen joatea…

Udak desordenatik izan dezakeen adina izan dezake 
udazkenak ordenatik, eta nire ustez horrek ez du ezer txarrik. 
Ikasturtean zehar pilatutako zamak eta ardurak alboratuta 
egon dira bi hilabetez, baina berriro ere horiei eusteko garaia 
da. Noski beharrezkoa dugula desinhibitzea eta buruari 
arnas hartzen uztea, baina amaierarik ez duen etengabeko 
uda batean bizitzea ez zait aukerarik egokiena iruditzen.

Gogotsu heltzen diot udazkenari, ziklo berri baten hasiera 
modura ulertzen baitut. Berriro hasi eta eraikitzeko garaia 
da, etorkizunean non egon nahi duzun proiektatu eta hara 
bidean lehenengo pausoak erabaki eta emateko garaia. 
Beroarekin burutik ihes egindako zentzua freskurarekin 
berriro bueltan etortzen delakoan nago, eta dagokion 
prismatik begiratzen baldin bazaio gozatzeko aroa izan 
daiteke berdin-berdin, edo gehiago.

Beraz gorde txankletak armairuan, hasi udazkeneko arropa 
lodixeagoak ateratzen eta udan zehar bildutako energia, 
oroitzapen on eta deskantsuak baliatuz ekin gogotsu orain 
arte izandako ikasturterik garrantzitsuenari. Joandakoak joan 
ziren, datozenak etorriko dira; baina bitartean aprobetxatu 
berriro ere zerotik hasi eta orain arte egin gabekoa egiteko.

JOANES ILLARREGI MARZOL

«APROBETXATU 
ZEROTIK HASI ETA 
ORAIN ARTE EGIN 
GABEKOA EGITEKO»
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Nola definituko zenuke zeure 
burua?
Geldirik gutti egoten dakien 
neska gazte eta saltseroa.
Zein dira zure zaletasunak?
Mendia, musika eta bidaiatzea.
Zer ikasten ari zara?
Haur eta Lehen Hezkuntza 
gradu bikoitza egiten ari naiz 
Nafarroako Unibertsitate Pu-
blikoan, Iruñean.
Noiz hasi zinen trikitixa jotzen?
Zortzi urterekin hasi izanen 
nintzen, eta berandu arte se-
gitu nuen trikitixa klaseetara 
joaten. Orain nire kabuz jotzen 
segitzen dut, gutti bada ere.
Zergatik?
Sei urterekin hasi nintzen la-
gunekin panderetan, eta hagitz 
gustura egoten ginen. Haun-
diagoak trikitixa nola jotzen 
zuten ikusten nuen eta aunitz 

gustatzen zitzaidan. Horren 
harira, probatu eta nire tokia 
harrapatu nuen bertan.
Hor Dun Koxka taldean jo duzu. 
Nola sortu zen?
Bai. Trikitixa munduan betiko 
lau lagunek jarraitu genuen, 
eta trikitizale amorratuak gi-
nen. Aunitz elkartzen ginen 
eta talde bat sortzeko ilusioa 
sortu zen. Hasierako talde 
horri bertze trikitilari bat ere 
gehitu zitzaion beranduago 
eta saiakera egin genuen behin-
tzat!
'Kateak hautsita' kanta grabatu 
zenuten 'Haziak II' diskorako. 
Nolako esperientzia izan zen?
Bai, eta egia erran esperientzia 
hagitz aberasgarria izan zen, 
eta hagitz oroitzapen politak 
gelditu zaizkigu hartatik. Irri 
ederrak egin genituen, eta 

errepikatzeko gogoa ere ba-
dugu!
Bertze talderen batean jo duzu?
Ez, Hor Dun Koxkan bakarrik 
jo izan dut. Oraingoz nahiko 
geldirik dago proiektua, baina 
aukerarik izango bagenu berriz 
elkartzen saiatuko ginateke 
berriz ere hasteko.
Trikitixaren munduko erreferen-
tziazko artistarik al duzu?
Ez dut erreferente zehatzik, 
baina izugarri disfrutatzen dut 
Nafarroako Trikitixa Jaialdiko 
afarian jotzeko proposatzen 

diren abesti guziak ezagutzen 
eta jotzen dakizkiten trikitila-
ri horiekin. Hori da hori me-
ritua!
Zure asmoak epe motzera?
Egiten ari naizen ikasketak 
bukatu eta betikoekin berriz 
elkartzeko aukera izatea, Hor 
Dun Koxka berriz ere martxan 
jarriz, egiten genituen irriak 
berreskuratzeko.
Eta epe luzera?
Irakasle izanik nire zaletasunak 
indartzea bidaiatuz eta bizitzaz 
gozatuz!

AMAIA TABERNA LIZASO LESAKAKO TRIKITILARIA

«Trikitixa probatu 
eta nire tokia 
harrapatu nuen»

11 GALDERA LABUR
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Zoriontasun eza

ESTEBAN IRUSTA MALLEA 

Bizitzak gorabehera asko 
izaten ditu. Ibilbidea luzea 
baldin bada, askoz gehiago.
Kanpotik, denok edo 
gehienok, antzeko umorez 
gabiltzala dirudi. Ez gara 
hainbeste desberdintzen. 
Gure familiak, lagunak eta 
herriak antzeko ohituretan 
oinarritzen dira, eta gure 
bizitzak ez dira oso 
desberdinak. 

Agerian egiten dugun 
bizitzak, berriz, askotan ez 
du zerikusirik bakoitzak 
barrutik bizi duenarekin. 
Horregatik ekintza gogor eta 
zorigaiztoko bat gertatzen 
denean, auzotarrak, 
askotan, harrituta azaltzen 
dira komunikabideen 
aurrean, egileak bizitza 
guztiz normala egiten zuela 
esanez. Kasu horiek 
adierazten digute, besteak 
beste, ageriko bizitza eta 
barnekoa ez datozela bat, 
eta sarritan, itxura baten 
azpian, penak golkoan 
gordetzen direla. 

Normalki, inori ez zaio 
gustatzen bere arazoak 
jende aurrean azaltzea.
Esaerak dio Trapu zikinak 
etxean garbitzen direla. Hala 
ere, ez dira falta etxeko edo 
senideren baten 
zorigaiztoko gertaeren bat 
ezpainetan dabiltzanak. 
Baina gehiago izaten dira 
besteen arazoen esamesetan 
aritzen direnak. 
Komunikabideek ere ez 
digute asko laguntzen 
baikorrak izateko. Mundu 
guztian gertatzen diren 
zorigaitzek betetzen dituzte 
lehenengo orrialdeak, eta 
telebistan lehenengo 

berrien artean azaltzen dira. 
Geure bizitzako arazo 
pertsonalei 
komunikabideetan agertzen 
direnak gehitu behar 
zaizkie, eta horrek ez digu 
laguntzen. Ahalegintzen 
gara bizitzari aurpegi 
baikorra jartzen, baina ez 
dugu beti lortzen. 
Horregatik,ez da harritzekoa 
aurpegi ilunak nahi baino 
sarriago ikustea. 

Ezkorrak izateko arrazoi 
asko ditugu. Baina irabazi 
baino galtzeko gehiago 
izango dugu erabaki 
ezkorrak hartzen baditugu. 
Bizitzako helburu 
nagusietako bat arazoak 
gainditzen ahalegintzea da. 
Haur, gazte, heldu eta zahar, 
azken batean denei bidea 
samurtzen saiatzen bagara 
ere, ezin da ahaztu 
saihetsezineko arazoekin 
aurkituko garela. 
Zahartzarora heldu direnek 
badute eskarmentua, 
askotan egon direlako 
zailtasunen aurrean. Baina 
gazteek eta haurrek batez 
ere, ez dute horrelako 
egoerarik ezagutu, eta, 
logikoki, gehiago kostatzen 
zaie arazoei aurre egitea. 

Bizitza korapilatsua da 
denontzat, eta irteerak ez 
dira samurrak. Horregatik, 
ez da harritzekoa hainbeste 
kezka eta protesta izatea 
kale eta komunikabideetan. 
Azken baten, zoriontasun 
eza agerian agertzen da 
behin eta berriz. Hala ere, 
bizitzaren alde baikorrek 
lehentasun izan behar dute. 
Bide egokiena omen da alde 
ezkorrak gainditzeko. 

Giltzarik ezin 
aurkituta

IMANOL IBAIBARRIAGA URKIRI 

Normalean 'Irakurleak 
mintzo' atalean irakurleak 
bere iritzia lau haizetara 
zabaldu nahi du 
gainontzeko irakurleak 
jakinaren gainean egon 
daitezen duen kezkaz, 
horrela konponbiderik izan 
lezakeen arazoren bat 
eztabaidagai bihurtu liteke, 
eta idatzitako kartak bere 
eraginez argitxoren bat 
piztu giltzarik ezin aurkituta 
dabiltzanei. Azken batean, 
irakurleak gara aldizkaria 
egiten dugunok, irakurlerik 
gabe ez legoke aldizkaririk. 
Nik, neure zulotik idazten 
ari natzaizun irakurle, nire 
esker ona luzatu nahi dizut: 
hasteko euskaraz irakurtzen 
zaudelako, bigarrenez 
ulertzen ahalegintzen ari 
zarelako zer demontre erran 
nahi dudan, eta 
hirugarrenez akitu arte 
jarraituko duzulakoan 
idazten segitzen dudalako.

'Irakurle atala', 
'Zuzendariari gutuna' 
atalarekin lotzen dut, beraz 
izenburu bat paratu 
beharko diot akitzean (ume 
nintzela lehendabiziz titulua 
eta gero testua idatzi behar 
zela uste nuen) eta ondoren 
nire izen abizenak eta NANa 
paratu. Izenburua, 
idatziaren garapena eta 
izen-abizenak karneta eta 
guzti eta ezer erratekorik ez, 
hau da marka, soilik euskara 
erabiltzearen plazera. Baten 
batek pentsatuko du 
eskribitzen ari naizenak ez 
duela ez buru ez hankarik, 
baina euskara erabiltzeko 
arrazoiren bat behar da ala? 

Naturaltasunez, berez 
ateratzen zait niri eta 
berezkotasun honi 
gorazarre egin nahi diot, 
zeren ezer apartekorik 
kontatzeko izan gabe, zuk 
euskaraz irakurtzeko 
ohitura duzun horrek 
irakurri nauzu, besterik 
gabe. Denbora pasa 
kuriositatez hasieran, 
esfortzuz gero eta 
harriduraz akitzean; besterik 
gabe, ezer errateko aparteko 
barik euskaraz aritu gara 
lagun, eta ez da gutxi, zeren 
erabileraren plazera da 
hizkuntzaren giltzarik 
aurkituta ezin gabiltzanoi 
etorkizunaren ateak 
ziurtatuko diguna, ala ez? 
Auskalo, erabili eta 
disfrutatu.

ETB3, Nafarroa 
guztian 2023rako?

FERMIN ZABALTZA ALEMAN 
ADMINISTRAZIOAN EUSKARAZ 

TALDEAREN IZENEAN

2020ko maiatzean, 
Nafarroako Parlamentuan, 
gobernuko bozeramaile 
Javier Remírezek (PSN) esan 
zuen «ahal zuten guztia» 
egiten ari zirela ETB3ren 
seinalea Nafarroa guztira 
zabaltzeko. Egia esan, «ahal 
zuten guztia» izan zen 
Espainiako Gobernuari 
eskatzea, harena baita 
eskumena, eta haren ezetza 
jasotzea. Eta kito.

2021eko azaroan, 
Espainiako aurrekontuak 
onesteko negoziazioetan, 
EH Bilduk lortu zuen 
Espainiako Gobernuak 
hitzematea ETB3ren 
seinalea Nafarroa guztira 
zabalduko zela 2022. urtea 
bukatu baino lehen. 

IRAKURLEAK MINTZO

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

Koskontako bidea, 7 - 1, 31770 LESAKA

info@ttipi.eus

948 63 54 58
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IRITZIA

ZIORTZA GOIA MITXELENA
BERAKO BERTSOLARIA
BAZTAN-BIDASOKO BERTSOPAPER
LEHIAKETAN C MAILAN 1. SARIA

Heltzeko goizegi
Doinua: Betroia

BOTA BERTSOA

Maiatzaren hondarra

kantari txoria

kurtsoa pasatzea

da teoria

selektibitateko

landu memoria 

abudo erabaki 

behar dut zoria 

Antropologia 

Gaizkia ongia

Ta psikologia

Edo historia

Heldu denari hartu 

diot fobia.

Aunitz ikasi eta 

lana egitea 

betiko esaera

a ze txistea 

gradua egiteko

gogoa piztea

hilaute azkenera 

ozta iristea 

ateak istea

ez da albistea 

besta murriztea

ez al da tristea?

Zuzen bizitzen hasi

ta irristea.

Azterketak egiten

Ekainan astea

bizitza lasaiakin

ze kontrastea

horrela ezin da bat 

sentitu gaztea 

gurasoek nahi dute 

lanean hastea

burua nahastea

edo ikastea

hau da desastrea

hobe ahaztea 

gaurtik hasita izan

nahi dut askea.

Gizarteari egin 

nahi diot kritika

ta honekin sortuko

da polemika

IKAMA ta IAren 

arteko kimika 

sistemen inguruan

a ze ikamika 

euskal politika 

herri erotika

hau nola esplika

ja nago nahasita

terapian eskatu 

beharko zita.

Euskaltzaleak poztu ginen, 
euskararen kontrakoek 
zalaparta sortu zuten... eta 
abuztura iritsi gara, eta ez 
dugu auzi honi buruzko 
berri gehiago. PSOEk hitza 
betetzeko asmorik bai al du?

Agiñako lepoko oroit 
gunea non da?

JEXUX AIZPURUA BARANDIARAN

Udako berotik ihesi, 
goietako pagadietara 
igotzeko tenorea da.
Harrespilak (J.M. 
Barandiaran Aierbe, Manuel 
Laborde Werlinden, Tomas 
Atauri Manchola /Luis Peña 
Santiago), Vallet-en baseliza 
eta beirateak, Oteizaren 
harri beltzezko eskultura 
(1992ko abenduan 
mailukadez ertzak 
hondatua) eta Memoria 
Historikoaren inguruan 
2020an ezarri zen oroit-
gunea (1939-42ko bortxazko 
lanak) dira, besteak beste, 

Agiña mendiaren 
bereizgarriak. Endara 
aldetik nahiz Lesakatik igota 
bertaratu daiteke eta inoiz 
desegiten den bakearen 
gunea dirudi.

Maiatzaren 27an ere izan 
nuen horiek guztiak ikusi 
eta miresteko aukera, baina 
abuztuaren 9an lepoan 
etenaldia egitean, zutikako 
informazio-panelaren 
aztarnarik ez zegoela ohartu 
naiz; oinarria bai. Zer 
gertatu da?

Beheraka, Endarako 
urtegiaren alboko  San 
Antonera iristean, Agiñan 
desagertutakoaren bikia 
topatu dut ermitaren goiko 
sarreran. Lesakako Erdiko 
errotan ere bada beste bat.

Berrezartzea litzateke 
onena, ahanzturan gera ez 
dadin eta Memoriak etenik 
izan ez dezan.

Aitzakia ezin hobea Agiña 
aldera edozein urte sasoitan 
hurbiltzeko.

ANA GALAR ARIZTEGI



ERREPORTAJEA

8 ttipi-ttapa | 813. zk. | 2022-09-08

A.LARRETXEA 
Oreina bilakatzen den Mad-
diren istorioa. Horixe da Zu-
garramurdiko, Urdazubiko, 
Ainhoako eta Sarako herrita-
rrek Maddiren Trajeria pasto-
ralean emanen duten konta-
kizuna. Lau herri horiek elkar-
tu, eta Zuberoan hain ezagu-
na den antzerki moldean, 
pastoralean emanen dute. 

Eskualdean eginen den bi-
garren pastorala izanen da 
Xaretakoa. Etxalarren egin 
zuten lehenengoa 2017an, eta 
kasu horretan, espresuki Etxa-
larrekin harremana zuen  his-
toria bat zen muina, Karmen 
Etxalarkoaren bizitza edo 
kontakizuna. Oraingoan, ordea, 
Europako literatura tradizio-
naletik hartutako kontakizuna 
da emanen dutena, eta beraz, 
ez da bereziki Xaretarako pres-
tatua, edo espresuki bertara-

ko sortua. Errejenta edo zu-
zendaria eta idazlea aitzineko 
berberak ditu: Pantxika Urru-
ti zuberotarra eta Gerardo 
Mungia iruindarra. Horiekin 
batera, Patrick Calvet da mu-
sikarien arduraduna, Marilys 
Daguerre kantoreen eramailea 
eta Allende Izal dantzen era-

mailea, eta Garbiñe Azpitarte 
laguntzailea. 

Jabier Yabenek hala propo-
satuta ailegatu da Xaretara 
pastorala. «Jabierrek bazekien 
nik pastoral hau idatzi nuela, 
eta erran zidan Zugarramurdin 
egitea proposatzeko», azaldu 
du Gerardo Mungia pastora-

laren idazleak. Erran eta egin. 
Zugarramurdin proposatu eta 
hauek baiezkoa eman zuten, 
baldintza batekin, ordea: «Ager-
tu zirelarik ikusten genuen 
pastoral bat sekulako lana 
izanen zela, eta Zugarramur-
din jende guti ginela. Horre-
gatik, hasieratik argi ikusi 
genuen Xareta mailara zabal-
tzea», azaldu du Helena Xurio 
pastoraleko parte hartzaileak. 
Beraz, lau herrietako herrita-
rrak ari dira lanean, eta baita 
Xaretatik kanpoko bakanen 
bat ere. 

Urrian hasi ziren lehen bil-
kurak egiten, pastoralaren 
informazioa lau herrietara 
zabaldu eta egitasmoa aitzi-
nera aterako zen ikusteko, eta 
mustraka batzuk egin ondotik, 
apirilean baieztatu zuten behin 
betiko eginen zutela. Urtebe-
teko lana, dago beraz Maddi-
ren Trajeria lanaren gibeletik. 
Dena aitzinera ateratzeko 
zazpi lan talde osatu dituzte: 
musika, dantza, kanta, arropa, 
finantzaketa, publizitatea eta 
eguneko antolakuntza. Dene-
ra 100 lagun baino gehiago 
inplikatu dira proiektuan, 
horietatik 70 inguru dira ari-
zaleak, 13 musikarik osatuta-
ko taldea dute lagun eta bertze 
aunitz bertzelako lanak egiten 
ari dira. 

'Maddiren trajeria' pastoraleko parte hartzaileak uztailean egindako mustraka orokorraren ondotik. Denera ehun parte hartzaile baino gehiago izanen dira pastoralean, Xaretako lau herrietakoak. UTZITAKOA

Xareta oholtza berean 
elkartu duen pastorala
'Maddiren trajeria' pastorala emanen dute urriaren 15ean eta 16ean Zugarramurdin eta Saran 
22an eta 23an. Iazko urrian hasi ziren proiektuarekin, urtebeteko lanaren ondotik etorriko da 
emaitza. Denera Xaretako ehun pertsonak baino gehiagok hartuko dute parte pastoralean

«OHIKO MOLDEKO 
PASTORALA 
IZANEN DA»
 GERARDO MUNGIA

«PASTORALEAN 
KONTATZEN DENA 
FIKZIOA DA»
PANTXIKA URRUTI
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ERREPORTAJEA

Oreina bilakatu neska
Eta zer da bada pastoralak 
kontatzen duena? Halaxe azal-
du du Xuriok:« Maddi da gure 
protagonista. Iturri batetik ura 
edaten du eta egunez oreina 
bilakatzen da, eta gauez Ma-
ddi. Trajedia bikoitza da, izan 
ere, halako batean bere anaia 
Jakesen zakur ehiztariek orei-
na hiltzen dute. Maddiren ama, 
hil dutena bere alaba dela 
ohartzen da, eta bere buruaz 
bertze egiten du». Badu berri-
tzailetik pastoralak kontatzen 
denak, izan ere orain artean 
nagusiki pertsona baten in-
guruko bizitza kontatu ohi 
dute pastoralek. Ez da Xare-
takoaren kasua. Horixe nabar-
mendu du Pantxika Urruti 
errejentak: «Fikzioa da, eta 

fikzioaren parte dira animaliak 
ere». Urrutiren hitzetan, orain 
arte pastoraletan ez dira «anitz» 
atera, eta hau izanenda lehe-
nengoa paper inportantea 
izanen dutena. Arizaleentzat 
erronka handia izan da ani-
maliak interpretatzea, baina 
ez bakarrik arizaleentzat, bai-
ta arropaz arduratu diren jos-
tunentzat ere lehen aldia bai-
ta hainbertze animalia pasto-
ral batean direla. «Ez genuen 
mozorro bat izatea nahi, 
inauteri bat. Zerbait diskretua 
izatea nahi genuen, ideia bat 
ematea arroparen bidez».  Ho-
rretarako hamar jostunetik 
gora elkartu dira, eta ahalegin 
biziki handia egin dute arropak 
sortzeko prozesuan. Jostunen 
egiteko nabarmendu du Mun-

giak: «Jostunak hagitz inpor-
tanteak dira, antzerki guztie-
tan bezala jantziak gorpuzten 
baitu pastorala». 

Gainerakoan, «estilo klasi-
koko» pastoral bat izanen dela 
nabarmendu du Mungiak, 
«ohiko moldekoa». Eta bere-
ziki Xaretarako pentsatua ez 
bada ere, Xaretako historiako 
hainbat gertakari ere sartu 
dituzte: iraultza frantsesean 
kanporatutako Ainhoarrak, 
Xaretan gertatu sorgin ehiza... 
Hainbat pertsonaia gorrietan 
ere erreferentziak horiek sar-
tu dituzte, baina, argi utzi du 
Xuriok: «Ez da sorginei buruz-
ko pastorala izanen». 

Esperientzia «ederra»
Ameli Harotzarenek jokatuko 
du Maddiren rola, eta Mattin 
de Castrok Jakesena. Beraiekin 
batera 70 arizaletik gora ari-
tuko dira antzerkian, eta de-
nera pastoralak 100 parte 
hartzaile baino gehiago izanen 
ditu. Harotzarene pozik da 
Maddiren rola jokatzeaz, nahiz 
eta onartu duen «ardura han-
dia» dela Maddi gorpuztea: 
«Hastapenean pixka bat ha-
rritu nintzen aukeratu nindu-
tenean, eta estresatu ere bai. 
Baina esperientzia biziki abe-
ratsa eta ederra izaten ari da», 
azaldu du. Dantzari gisa par-
te hartzeko joan zen lehen 
mustrakara, eta entsegu batzuk 
egin ondotik, azkenean «sor-
presaz» protagonista izaten 
bukatu du zugarramurdiarrak. 
Pastoralean egin behar dituen 
ekintzetatik zailena kantua 
dela kontatu du: «Ez nuen inoiz 
kantatu pastoralaren aitzin, 
eta zaila da enetzat nire boza 
horrela denen aitzinean ate-
ratzea. Lantzen ari naiz». 

Xuriorentzako ere ederra 
izaten ari da bidea: «Sekulako 
esperientzia izaten ari da, ha-
sieran iruditzen zitzaigun 
sobera engaiatzea zela, baina, 
orain igande batez ez badugu 
mustrakarik faltan botatzen 
dugu», azaldu du. Gainera, 
bereziki errejentaren lana na-
barmendu nahi izan du: «Beti 
hitz goxoak izan ditu, animo 

hitzak, eta gainera denei eman 
digu gutienez bertso bat kan-
tatzeko aukera», azaldu du. 
Mungiak ere Urrutiren lana 
goraipatu du: «Beti goxo, beti 
ongi, sekulako zortea ukan 
dugu bere parte hartzearekin», 
dio. Gainera, pastorala baten 
parte izatea inoiz ahantziko 
ez den esperientziatzat du 
Mungiak: «Herri antzerki ba-
tean parte hartzen duen edo-
nork oroitzen du luzaroan 
bertan egindakoa», azaldu du. 
Iritzi berekoa da Xurio ere: 
«Nork du zuberotarra ez bada 
pastoral baten parte izateko 
aukera? Alabari erraten diot 
baliatzeko aukera bertzerik ez 
duelako izanen». 

Harremanak sortzeko bide
Pastorala egiteak lau herrie-
tako herritarren artean harre-
man berriak sortzeko balio 
izan duela uste dute. Urrutiren 
hitzetan hori ere bada pasto-
ralaren funtzioa: «Pastoral bat 
egiten dugularik da herrien 
elkartzeko, eta hori Xaretan 
gertatzen da. Sentitzen da 
badutela plazera berriz elkar-
tzeaz, eta hori biziki inportan-
tea da». Urrutiz gain ere hori-
xe nabarmendu dute parte 
hartzaileek ere, herritarren 
artean sortu den giro ona. 
«Xaretarren artean komuni-
tatea sortzeko balio izan du», 
dio Xuriok. Horretarako be-
reziki mustraketan egindako 
otorduek lagundu dutela dio 
Mungiak: «Mustraka egunetan 
arizale guziak elkartu gara 
denak elkarrekin bazkaltzeko, 
eta horrek biziki ondu du de-
nen arteko giro ona». Zazpi 
laguneko taldea elkartu dira 
otorduak egiteko, eta parte 
hartzaile denek batera baz-
kaltzeko aukera izan dute. 

Bukaerara iristen ari da pas-
toralaren bidea, hilabete ber-
tzerik ez da falta pastorala 
emateko eta azken mustrake-
tan murgilduta daude orain. 
Informazio gehiago www.
maddipastorala.eus helbidean 
eskuratu daiteke, baita Zuga-
rramurdiko eta Sarako saioe-
tara joateko sartzeak ere. 

'Maddiren trajeria' pastoraleko parte hartzaileak uztailean egindako mustraka orokorraren ondotik. Denera ehun parte hartzaile baino gehiago izanen dira pastoralean, Xaretako lau herrietakoak. UTZITAKOA

«ESPERIENTZIA 
EDERRA IZATEN 
ARI DA»
AMELI HAROTZARENE

«KOMUNITATEA 
SORTZEKO BALIO 
IZAN DU»
HELENA XURIO
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KORO IRAZOKI 
ANTOLAKUNTZA

Arizalea eta antolatzailea da 
Irazoki. Pastoralaren kari bi 
sentimendu ditu: «Arizale 
bezala arras polita izaten ari 
da, baina, antolatzaile 
bezala zama da. Konturatu 
gara zenbateko lana den 
horrelako zerbait egitea». 

PATRICK CALVET
MUSIKA

25 kanta inguru joko ditu 
Calvet buru duen taldeak, 
batzuk espresuki sortuak. 
Pantxika Urrutirekin lan 
egiten duen 5. pastorala da 
«Biziki ederra da ikustea 
zenbat laguntasun sortzen 
den herritarren artean».

JUAN MIGUEL OLAIZOLA
SPONSORRAK

Arizale izateaz gain, 
liburuxkan publizitatea 
lortzea izan da Olaizolaren 
lana. Ate aunitz jo dituzte 
eta harritua gelditu da 
«aunitzetan enpresa 
ttikiagoek handiek baino 
gehiago ematen dutelako».

IRAIA JAURENA
SATANA

Dantzari gisa hartuko du 
parte Jaurenak pastoralean, 
eta «esperientzia polita» 
izaten ari den arren, «nekea» 
sumatzen hasiak direla dio. 
Lanak fruituak eman, eta 
pastoral «ederra» izatea 
nahi luke.

ENEKA PELLETRAR 
DANTZA TALDEA

Dantzari gisa hartuko du 
parte Pelletrarrek, bertze 15 
dantzarirekin batera. 
Entseguak «luzeak» izan 
direla dio, baina, biziki 
kontent da pastoralaren 
parte izateaz, bizitzan behin 
egiten den esperientzia dela 
uste duelako. 

MATTIN ORONOZ 
ARIZALEA

«Esperientzia biziki ederra» 
izaten ari dela dio Oronozek. 
Arizale gisa arituko da, eta 
ekimen ona iruditzen zaio 
euskararen eta Xaretako 
herritarren harremanak 
indartzeko. «Domaia da 
gazte gehiago animatu ez 
dela», dio. 

HARRI IDOATE
FINANTZAZIOA-KOMUNIKAZIOA

Bi egitekotan ari da Idoate, 
eta baina orain bereziki 
komunikazioan buru belarri 
murgildua da. Lan handia 
dela onartu du, baina, polita 
dela. «Xaretako herrien 
arteko muga 
desagerrarazteak on egiten 
du».

ARGITXU AGERRE
ANTOLAKUNTZA

Antolakuntza taldeko kide 
da Agerre, eta dio hasiera 
zaila izan zela material dena 
erosteko dirulaguntzak 
lortzeko.«Gastu handia da 
bi aldiz ematean dena 
bikoizten delako». 
Dirulaguntzak lortuta, 
lasaiago dira orain.

Parte hartzaileekin solasean

EUKENE XURIO
JENDEA BILATZEA

Jendea bilatzea izan da 
Xurioren lana, eta batez ere 
zailena haurrak eta gazteak 
bilatzea izan dela dio. Hala 
ere, esperientzia «izugarri 
ona» izaten ari da, eta harre- 
man bereziak sortu dira parte 
hartzaileen artean. «Betiko 
gordeko dut gogoan». 

OLIVIER HAROTZARENE
OTORDUAK

Mustraka egunetan otorduak 
prestatzea, hori da 
Harotzarenen egitekoa. 
Txandaka aritzen dira eta 
60-70 laguntzako bazkaria 
egiten dute. «Egiteko erraza 
da eta giroa bikaina da gure 
artean zein bertzeekin, beraz, 
guretzat ez da lana ere». 

Horrelako proiektu bat 
aitzinera ateratzeko 
beharrezkoa da jendearen 
inplikazioa izatea. Arizaleak, 
satanak, musikariak... 
Jende anitz behar da 
pastoralaren intepretazioa 
egiteko. Eta ez da  egunean 
bertan jendearen aitzinean 
arituko direnenen 
inplikazioa bakarrik behar, 
baita, ezkutuko lana egiten 
dutena ere: finantzazioa 
lortzea, komunikazio 
kanpaina egitea, 
pastoraleko liburuxka 
egitea... Aunitz dira, beraz, 
pastoralean modu batean 

edo bertzean parte hartu 
duten xaretarrak.

Pastoralean parte hartu 
duten lau herrietako hamar 
lagunen iritziak jaso ditugu 
hemen. Parte hartzaile 
denek nabarmendu dute 
esperientzia «ederra» izaten 
ari dela, eta  Xaretako lau 
herriak elkartzeko eta 
harreman berriak sortu eta 
egonkortzeko balio izan 
duela. Hala ere, onartu dute 
uste baino lan handiagoa 
dela pastorala egitea, eta 
kasu batzuetan 
bukaerarako «pisu» ere egin 
zaiela egitekoa.
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ELKARRIZKETA

A. LARRETXEA 
17 urte zituela sorterria utzi, 
eta Bartzelonarako bidea har-
tu zuen Andrea Irazoki Guimon 
zientzialari beratarrak. Gene-
tika ikasketak egin zituen  lehe-
nik bertan, eta masterra eta 
doktoretza egin ondotik hila-
bete batzuk daramatza Ko-
penhagen (Danimarkan) iker-
lari gisa. Denboraldi batez 
atzerrira joateko «gogoz» bazen 
ere, argi dio «hemen baloratzen 

ez dutelako» hartu duela joa-
teko erabakia. Bertzeak bertze 
bere ikerketa lanaz, ikerlari 
gazteen prekarietateaz, ema-
kumeek zientzian duten pa-
peraz eta doktoretza egiteko 
prozesuaz solastatu da TTi-
pi-TTaparekin.
Nondik heldu zaizu zientziareki-
ko interesa? 
Txikitatik heldu zait. Betidanik 
animaliekiko eta landareekiko 
interes izugarria nuen. Nire 

ama medikua da eta aita fisio-
terapeuta, eta osasun zientzien 
arloarekin harremana izan dut. 
Nire kuriositateagatik eta gu-
rasoen lanagatik txikitatik 
nekien zientzialaria izan nahi 
nuela, baina, ez nekien zien-
tziaren barruan zer egin. 
DBH eta Batxilergoa Beran egin, 
eta ondotik Bartzelonara joan 
zinen Genetika ikasketak egitera. 
Zergatik deitu zizuten arreta ikas-
keta horiek? 

Genetika urte hartan sortu zen 
gradu berria izan zen. Nik bio-
teknologia egiteko intentzioa 
nuen eta erabakiarekin kontent 
nintzen. Baina, bat-batean 
genetikaren berri izan nuen, 
eta burura etorri zitzaidana 
izan zen Mendelen teoria. Nik 
hori izugarri maite nuen: ze-
lulen DNA aztertzea eta... Or-
duan pentsatu nuen baldin 
bazegoen gradu bat hori ba-
karrik landuko zuena nik hori 
ikasi nahi nuela. 
Nola oroitzen dituzu urte horiek? 
Gradua ikasten ari nintzenean 
ez nuen zuzenean zientziarik 
egin, baina Erasmusa egitera 
Eskoziara joan nintzen, eta 
han praktikak egiten hasi nin-
tzen. Uda hartan dagoeneko 
praktikak eginak nituen Do-
nostia Ospitalean, eta muturra 
zientzian pixkanaka sartzen 
hasia nintzen. Baina, Donos-
tian egindakoak hagitz tekni-
koak ziren, eta Eskozian labo-
rategian praktikak egiten hasi 
nintzenean proiektuekin hasi 
nintzen: hipotesiekin lanean, 
horiek betetzeko teknikak az-
tertzen.... Bertako laborategi-
ko burua hagitz gaztea eta 
hurbila zen, eta uste dut be-
rari esker aunitz ikasi nuela 
eta jarraitzeko motibazio eman 
zidala. Nik banekien Espainian 
nire aukerak hagitz murriztuak 
zirela, baina, hala ere gogotsu 
nengoen eta segitu nuen. Oroi-
tzapen polita dut. 
Ondotik masterra eta doktoretza 
egin zenituen. Zerk erakarri zituen 
horretarako? 
Eskoziatik itzultzean Bartze-
lonara itzuli nintzen, eta mas-
terraren tesia egin nuen labo-
rategian geratu nintzen. Bekak 
eskatzen hasi nintzen, baina 
ez zen deus ere agertzen. Pen-
tsatu nuen beharbada atzerri-
ra joan beharko nintzela, han 
aukera gehiago izanen nuela-
ko. Eta bat-batean, tesia egi-
teko beka bat eman zidaten 
Bartzelonako Unibertsitatean 
eta bertan geratu nintzen. 
«Mitokondrio-dinamika, musku-
lu-hantura kontrolatzeko ardatza» 
da zure doktore tesiaren izena. 
Zer da zehazki ikertutakoa?

Genetikan graduatua, eta biomedikuntzan doktorea da Andrea Irazoki Guimon beratarra. UTZITAKOA

«Zientzian lana, lana, 
eta lana egiteak ez dizu 
deus bermatzen»
ANDREA IRAZOKI GUIMON GENETISTA

Genetikan graduatua eta biomedikuntzan doktorea da Andrea Irazoki Guimon ikerlari beratarra, 
eta ikasketak Bartzelonan egin ondotik Danimarkan lanean ari da minbiziaren inguruko ikerketan
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Mitokondrioak dira zelu-
letan energia sortzen duten 
fabrikak, eta beraz hagitz ga-
rrantzitsuak dira zelulen fun-
tzionamenduarentzat. Zelulek 
ezin badute energiarik sortu, 
ez dute ongi funtzionatzen eta 
eritasunak agertu daitezke. 
Mitokondrioak organulu di-
namikoak dira eta dinamika 
hori beharrezkoa da euren 
funtzionamendua bermatze-
ko. Horren barrenean, giharra 
interesatzen zitzaidan ehuna 
delako. Gihar zeluletan mito-
kondrioen dinamika alteratu 
dut, eta horren ondorioak 
analizatu ditut. 
Nola?
Alde batetik mitokondrioak 
bakarrik bereizita mantenduz, 
eta horietan ikusi nuen zer 
alterazio zeuden gihar zelule-
tan eta saguen modeloetan. 
Dinamika mitokondriala alte-
ratuz giharretan inflamazioa 
sortzen dela ikusi nuen, eta 
inflamazio horrek atrofia mus-
kularra eragiten duela.
Zein izan zen ondorioa?
Nik tesian deskribatu dudana 
da zuk mitokondrioak altera-
tzen badituzu beraien dina-
mikan, horrek inflamazioa 
sortzen duela, eta inflamazio 
horrek atrofia muskularra. 
Horrek ondorio fisiologiko 
larriak ditu, eta saguetan az-
tertu dut hori. Inflamazio eta 
atrofia muskularra duten sa-
guek, sagu osasuntsuekin kon-
paratuta ezin dute hainbertze 
korrika egin. Baina, inflama-
zioaren kontrako tratamendua 
emanez gero, eri daudenek 
osasuntsu daudenek bezala 
korrika egiten ahal dutela iku-
si nuen. Horrek ondorioztatzen 
du mitokondrioak giharretan 
funtzionatzen ez badute, horrek 
inflamazioa sorrarazten due-
la, atrofia muskularra garatuz 
eta funtzionamendu musku-
larra konprometituz.
Eta zer ondorio praktiko ditu iker-
tutakoak? 
Epe laburrean guti. Aplikatu 
daiteke, baina ikerketa hagitz 
oinarrizkoa da.  Hala ere, mi-
tokondrioak ehun guzietan 
garrantzitsuak dira eta beraz, 

eritasun desberdinetan aplika 
daitezke nire tesiaren aurki-
kuntzak: neurodegenerazioa 
dagoen kasuetan ere aplikatu 
daiteke, alzheimerrean adibi-
dez, baita minbizian ere. Bai-
na, normalean kasu guzti 
hauetan egoera hagitzez ere 
konplexuagoa da. Beraz, nahiz 
eta epe laburrean onura gutxi 
izan, ikertutakoak aplikazio 
aunitz izaten ahal ditu, eta epe 
luzean eritasun desberdinen-
tzako tratamendua aurkitzeko 
erabili daiteke.
Eta tesia bukatuta, Danimarkara 
joan zinen, bertan minbiziaren 
inguruko ikerketa egiteko. Zer da 
zehazki ikertzen ari zarena? 
Nire espezialitatea da mito-
kondrioen funtzionamendua 
giharretan, eta hemen nagoen 
laborategiko espezialitatea 
giharrak dira, eta batez ere 
fisiologia eta ariketa fisikoa. 
Nire laborategiko ikuskatzai-
learen interesa da  batez 
ere  ikustea minbizian gertatzen 
diren gihar aldaketa guzti ho-

riek nola eragiten duten min-
bizia duen pertsona horren 
pronostikoan. Giharrek gure 
gorputz guztia estaltzen dute, 
hagitz ehun handiak dira eta 
zerbaitek eragiten dionean 
gorputz guztian du ondorioa. 
Minbizia ez da tumore bat 
bakarrik, zerbait sistemikoa 
da, eta alde mitokondrial ho-
rri indar gehiago ematen saia-
tzen gara. Beraiek fisiologoak 
dira, dena urrunagotik ikusten 
dute, eta ni genetista naiz eta 
nire espezialitatea hagitzez 
zehatzagoa da. Horregatik nago 
hemen, giharretako funtzio-
namendu mitokondriala min-
biziaren testuinguruan azter-
tzeko. 
Behin baino gehiagotan aditzen 
da tesia idazteko prozesua hagitz 
gogorra izaten dela. Nolakoa izan 
da zure kasua zehazki?
Bai, tesiak orokorrean hagitz 
gogorrak dira arrazoi batega-
tik edo bertzeagatik. Nire ka-
suan esperientzia polita izan 
da. Zorte aunitz izan dut labo-

rategiarekin, eta proiektuare-
kin batez ere. Batzuetan labo-
rategiarekin asmatzen duzu, 
finantzamendua lortzen duzu, 
motibatua zaude, baina proiek-
tuak ez du aitzinera egiten. 
Kasu honetan zortea izan dut, 
arrisku handiko proiektua ze-
lako, baina, lan eginda eta 
laguntza jasota, aitzinera ate-
ra zelako, eta zuzendariak 
aunitz lagundu ninduelako. 
Orokorki hagitz esperientzia 
ona izan da, nahiz eta momen-
tu gogorrak izan ditudan. Ma-
ratoi izugarria da tesia, buka-
tzen ez dena. Lagun pila bat 
ditut doktoretza egiten ari 
direnak edo egin dutenak eta 
nazkatuta bukatzen dutenak. 
Eta zure kasuan, izan zenuen 
zientzia uzteko tentaziorik?
Nik ere nekatuta bukatu nuen, 
baina banuen gogoa aitzinera 
segitzeko. Inguruan bai suma-
tu dut aunitzek hagitz nazka-
tuak bukatu eta zientzia alde 
batera utzi dutela. Atzera be-
gira jarrita, eta masterra bu-
katu berri izanda, ez dut uste 
gaur egun tesia egingo nukee-
nik. Hala ere, zorionez, nire 
esperientzia orokorki ona izan 
da eta horrekin gelditzen naiz. 
Aunitzetan aditu izan dugu hemen 
ez dela ikerketa behar adina sus-
tatzen, eta kanpora joan bertze 
erremediorik ez dela izaten. No-
lakoa izan da zure kasua? 
Nahiz eta murriztuak izan, 
gelditzeko aukerak banituen, 
baina Erasmusetik itzultzean 
atzerrira joateko txirrintarekin 
geratu nintzen. Begirada etor-
kizunean paratuz gero, nire 
bizitza Espainian,  Katalunian 
edo Euskal Herrian ikusten 
dut, nire bizitza pertsonala 
han dagoelako. Baina etorki-
zunean zientzian bertan lan 
egiteko, edo bertako lan au-
kerak areagotzeko inbertsio 
hau egin beharra nuen. Bi 
gauzak elkartu ziren: alde ba-
tetik profesionalki etorkizunean 
aukera gehiago izateko horre-
lako inbertsio bat egin behar 
nuela eta kanpora joateko 
txirrinta nuela. 
Zientziaren barrenean, bekak 
lortzea izaten da ikerketan segi-

«TESIA BUKATUTA 
AUNITZEK ZIENTZIA 
ALDE BATERA 
UZTEN DUTE»

«ERASMUSETIK 
BUELTAN KANPORA 
ITZULTZEKO GOGOZ 
GELDITU NINTZEN»

Etxetik kanpo 10 urte baino gehiago

Oraindik nerabe zela, 17 urte zituela utzi zuen Bera, 
bere sorterria Andrea Irazoki Guimonek kanpora 
ikastera joateko, eta geroztik atzerrian bizi izan  da, 
Katalunian hasierako urteetan eta Danimarkan gaur 
egun. 

Etxetik kanpo hamar urte baino gehiago daramatzan 
honetan argi dio «etxea eta herria faltan botatzeko 
kanpora atera behar dela». Bartzelonara joan eta 
hiruzpalau urtera hasi zen herriaren falta somatzen, 
eta gaur egun «geroz eta gehiago sumatzen dut hori». 
«Gure ingurua, erlazionatzeko modua, izateko ma-
nera, eta batez ere kultura». Horixe  nabarmendu du. 

Hasiera batean behintzat, hiru urterako joan da 
Danimarkara, baina, etorkizunean etxera itzultzea 
aukeretako bat dela dio. Eta hain zuzen, hori izan da 
kanpora joateko arrazoi nagusietako bat ere: kanpo-
ko esperientzia baliatzea, etorkizunean etxetik hur-
bil lan aukera gehiago izateko. 
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tzeko aukera bakarra. Konpeten-
tzia handia dago zientzialarien 
artean? 
Zientzialarien artean bai. 
Beharbada nire izateko mo-
duagatik da, baina, nik ez dut 
zuzenean hori sentitzen bertze 
zientzialari batzuekin, baina, 
bai solastatzen dugunean zei-
nen zaila den beka hauek lor-
tzea, nabaritzen da denak 
hagitz kezkatuak gaudela ba-
tez ere Espainian beka horiek 
ez dizutelako egonkortasunik 
ematen. Pena da, belaunaldi 
oso bat gara graduarekin, mas-
terrarekin, doktoretzarekin, 
eta doktoretzak eman digun 
ikasketa guzti horiekin. Hagitz 
pertsona konstanteak gara, 
langileak eta tristea da hain 
aukera gutxi izanda, horrek 
zientzialarien arteko konpe-
tentzia sortzen duelako. Au-
kera gehiago egonen balira, 
hemengo zientzia kolaborati-
boagoa izango litzake, eta be-
raz, hagitzez hobea.
Noren kontrakoa da konpetentzia, 
orduan? 
Sistemaren kontra, azkenean 
sisteman sartu behar duzu 
zientzian segitzeko, eta onar-
tzen ditugu baldintzak, baina, 
konpetentzia sistemaren kon-
trakoa da. Saiatzen ari gara 
gauzak aldatzen, baina, alda-
ketak poliki-poliki ikusten 
dira.  Alde horretatik ni kontent 
nago nik ez dudalako lehia-
kortasun hori sentitu nire ki-
deekin, baina, bai nire pers-
pektibekin. «Nola lortuko dut 
nik hau?» Lana, lana eta lana 
egiten duzu, baina lan guzti 
horrek ez dizu deus bermatzen. 
Sistema hobea balitz eta zien-
tziara diru gehiago bideratuko 
balitz, lan guzi horrek gehiago 
konpentsatuko luke.
Beken menpe bizitzeak prekarie-
tatea ekarriko du, ezta? 
Bai. Horrelako beka bat ema-
ten dizutenean prestigioa 
ematen dizu, baina, ematen 
dizuten dirua, denbora... Hiru 
edo lau urteko beka bat da, ez 
da lan kontratu egonkorra; 
behintzat tesien kasuan. La-
borategi bateko ikertzaile na-
gusia izateko bertzelako beka 

batzuk daude, eta horiek egon-
kortasun gehiago eman die-
zazukete, baina, gaur egun ni 
nagoen mailan oraintxe bertan 
hagitz prekarioak dira, batez 
ere Espainian. Hagitz penaga-
rria da, eta hori zen nire mo-
tibazioa kanpora joateko. 
Hainbertze lan egin eta gero, 
bertze leku batera joan naiz 
bertan gehiago apreziatuko 
eta baloratuko nautelako. 
Dibulgazio lana ere egin izan duzu 
Fissac aldizkarian adibidez. Ga-
rrantzitsua da egiten duzun hori 
ezagutaraztea? 
Bai, hagitz garrantzitsua. Go-
bernuak zientziari emango 
dion dirua jendearen zientzia-
rekiko interesaren menpe dago. 
Dibulgatzaile zientifikoen 
helburua da kuriositatea piztea 
jendearen artean, zientziari 
buruz gehiago eta zorroztasun 
gehiagoz solastatzeko, komu-
nikabideetan ere gehiago ager-
tzeko… Jendea zientzian in-
teresatua badago, zientzia 
interes politiko gisa landuko 
da. 

Gaztea eta emakumea zara. Na-
baritu duzu zure bidea zailagoa 
izan dela zientzian bertze batzue-
narekin konparatuz? 
Bai, baina tesia egin nuen den-
boran ez. Garai hartan ema-
kume gehiago ezagutu nituen 
gizonak baino eta 30 urte bai-
no gutxiago dituzten zientzia-
larien artean ere emakume 
gehiago gaude gizonak baino. 
Baina, gero badago hor une 
bat gizonak nagusitzen direna. 
Eta hori da batez ere ama iza-
teak arrakala eragiten duelako. 
Ama izan nahi ez baduzu ere 
arazo aunitz daude ikertzaile 
nagusia izateko, baina, gaine-
ra, ama izan nahi baduzu eta 
urte bateko baja hartzen ba-
duzu horrek karrera osoa bal-
dintzatzen ahal dizu. Arrakala 
hori hagitz nabarmena da, eta 
hori da nik sumatzen eta ikus-
ten dudana inguruan. Gizonek 
ez dute horretan pentsatu 
beharrik ere izaten. 
Zer egiten ahal da horren kontra?  
Zientzia denboraldi baterako 
uzteak norbere bizitza pertso-

nalarekin aitzinera segitu nahi 
duelako ez du erran nahi zien-
tzialari txarra denik, edo inte-
resik ez duenik. Zientziaren 
sistemak orokorki gauzak 
erraztu behar ditu. Erraza da 
erraten, eta zaila egiten. Nik 
Danimarkan sumatzen dut 
hori aunitz errespetatzen du-
tela. Laborategi bateko nagu-
siak diren emakume gehiago 
daude bizitza pertsonala eta 
profesionala errespetatzen eta 
errazten duen sistema bat da-
goelako.
Nabaritu duzu zientzian emaku-
me erreferenteak gero eta eza-
gunagoak direla? 
Bai, inolako dudarik gabe. 
Mugimendu solidoa dago orain 
emakume zientzialariak pro-
mozionatzeko, eta izugarri 
gustatzen zait. Komunikabi-
deetan geroz eta gehiago ager-
tzen gara, Twitterren ere bai… 
Beka batzuetan adibidez ema-
kumeok lehentasuna dugu. 
Baina oraindik egiteko gehia-
go dago. 
Zein dira zure hurrengo erronkak?
Nire hemengo ardurak ahalik 
eta hobekien bete, eta espe-
rientzia ahalik eta gehien zu-
kutzea, eta pertsonalki ni 
zientzialari bezala gehiago 
garatzea, ondotik etxera itzul-
tzean lan aukera gehiago iza-
teko. 

Kopenhagen bizi da gaur egun Andrea Irazoki eta bertako laborategi batean egiten du lan. UTZITAKOA

«IKERKETARAKO 
BEKEK EZ DUTE 
EGONKORTASUNIK 
EMATEN»

«AMA IZATEAK 
KARRERA OSOA 
BALDINTZATZEN DU 
ZIENTZIAN»
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A. LARRETXEA 
Urruña eta Bera, bi herriak 
elkartu ditu Asier Gogortza 
argazkilariaren 'Hariztia 2020' 
proiektuak. Proiektuaren oi-
narrizko ideia sinplea da: «men-
dian harizti bat landatzea». 
Baina hariztia berezia da, 
2020ko udaberrian pandemia 
betean ginela sortutako haritz 
landareak aldatu baitituzte 
Urruña eta Bera artean dagoen 
Erentzuko gainean. 

2019an otu zitzaion proiek-
tua Gogortzari, Bera eta Urruña 
artean egindako bizikleta txan-
goetako batean. «Urruñako 
lurretan Beñatbaita baserria-

ren parean bi haritz dotore 
daude, bertatik pasatzen nin-
tzen aldiro miresten nituenak. 
Aldi hartan desberdina izan 
zen, arbolen azpian zeuden 
ezkur batzuk hartzea otu zi-
tzaidan». Etxera orduko era-
bakia zuen ezkur horiek erein 
eta landareak hazten ikustea, 
eta baita gehiago biltzea ere. 
Urte bukaerarako 100 inguru 
zituen etxean. 

Bakoitzak bere izena
Pandemia ailegatu zen orduan, 
eta etxean zela, dagoeneko 
erdi ahantziak zituen ezkurrak 
nola ernetzen ziren konturatu 

zen Gogortza, eta bakoitzari 
izen bat paratzea erabaki zuen: 
«Pertsonei izena jartzen ba-
diegu, pentsatzen nuen nire 
baitan, nolatan ez diogu ba 
izenik jarriko 5 aldiz gehiago 
biziko den zuhaitz bati? Hortaz, 
landareentzat egokiak izaten 
ahal ziren izenak bilatzen hasi 
nintzen egunero Berria irakur-
tzen nuen bitartean». Arbola 
bakoitzak, beraz, izen propio 
bat hartu zuen, pandemiarekin 
lotuak batzuk, bertzelako al-
bisteekin lotuak bertzeak. 
Lehenengo negua igarota, 60 
landarek biziraun zuten. 

Udalera ate joka
Haritz landareak esku artean 
zituela, Berako Udalera jo zuen 
Gogortzak horiek Beran lan-
datzeko leku bila. Baiezko 
erantzuna jasota, Erentzuko 
gaina aukeratu zuen Gogortzak, 
Urruña eta Bera arteko muga 
tokia. Urruña ere tartean iza-
ki, bertan udalarekin harre-
manetan paratu ziren, eta 
baiezko erantzuna hartu zuten 

bertan ere. Hala, bi herrietako 
lurrak elkartzen diren tokian 
haritzak bi borobiletan landa-
tzea proposatu zuen, «Frantzia 
eta Espainiako muga erdian 
hartuz». Bi herrietako admi-
nistrazioaren baiezkoarekin, 
iazko abenduaren 21ean egin 
zuten 27 haritzen landaketa, 
bi zirkulutan, borobil handian 
hamazazpi eta ttikian berriz 
hamar. 

Bokazio artistikoz sortua da 
hariztia, «lurraldea, paisaia eta 
denbora bezalako gaiak» lan-
tzeko, eta bere fruituak ematen 
hasia da, bi herrietako udalek 
elkarlanean paratu baitute 
Bideak proiektua, herri bideak 
berreskuratu, eta bi herrietako 
artisten arteko elkarlana bul-
tzatzeko. 

Berako eta Urruñako agintariak landaketa egitean. ASIER GOGORTZA Kongo izeneko haritza da landatu duten 27etako bat. ASIER GOGORTZA

Urruña eta Bera 
elkartu dituen 
hariztia
'Hariztia 2020' proiektua landu du Asier Gogortza argazkilari 
beratarrak. Erentzuko magalean harizti bat landatu dute

27 HARITZ 
LANDATU DITUZTE 
BERAKO ETA 
URRUÑAKO UDALEK 
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TTIPI-TTAPA
Heldu den asteburuan ospa-
tuko dituzte Illekuetako bestak. 
Larunbatean abiatuko dira 
bestak 12:00etan botako duten 
suziriarekin. Ondotik 13:00etan 
herri kirolak izanen dituzte 
eta 14:30ean auzo bazkaria. 
Arratsaldean aldiz, haurren-

tzako jokoak, mus txapelketa, 
Bera Kantari, zezensuzkoa eta 
dantzaldia izanen dira. Igan-
dean, aldiz, 12:00etan meza 
izanen da eta arratsaldean 
haurrentzako jokoak eta 
19:00etan dantza saioa. Bestak 
bukatzeko pintxo dastaketa 
izanen da. 

Irailaren 17an eta 18an ospatuko dituzte 
Illekuetako bestak

Giro ederrean joan dira Agerrako bestak
Bi urteko etenaren ondotik abuztuko azken asteburuan 
ospatu zituzten Agerrako bestak. Suziria ortziralean lehertu 
bazen ere, ortzegunerako ere hainbat ekintza antolatu 
zituzten. Eguraldi ederra lagun, jendetza bildu zen eta giro 
ederra izan zuten asteburu osoan.

TTIPI-TTAPA

TTIPI-TTAPA 
Gure Txokoa Dantza Taldeak 
antolatuta, Kataluniako Gra-
nollers herriko L'Esbart Dan-
saire dantza taldeko eta Ataun-
go Otsoak dantza taldeko 
dantzariak asteburuan beren 
dantzak eskaintzen izanen 
dira Beran. 

Larunbatean 18:00etan bi dan-
tza taldeetako kideek dantza 
jaialdia eskainiko dute Mer-
katu Plazan. Eguraldi txarra 
bada jaialdia Toki-Onako es-
talpean eginen dute. 

Aitzinetik udaberrian bera-
tarrak izan ziren bi herrietan 
dantzan.

Ataungo eta Granollerseko dantzariak 
Beran izanen dira asteburuan

TTIPI-TTAPA
Berako Udalak, abuztuaren 
24an egindako osoko bilkuran, 
Plaza Zaharreko Kalbario erre-
kako ubide berria eraikitzeko 
obren lizitazioa onartu zuen. 
Kanal berriak, urtarrileko uhol-
deetan kolapsatu eta lur-jau-
zi handia eragin zuen kanal 

zaharra ordezkatuko du, ara-
zoa behin betikoz konponduz.

Lanen aurrekontua 490.000 
eurokoa da, eta  udalak espe-
ro du obrak abendurako bu-
katuta egotea. Nafarroako 
Gobernuak konpromisoa har-
tu du obren gastua osorik 
ordaintzeko.

Plaza Zaharreko Kalbario errekako ubide 
berria egiteko lanak lizitatu ditu udalak

A.LARRETXEA 
Abuztuaren 16tik 30era bitar-
tean 25 gaztek frankismo ga-
raiko barrakoiak garbitzeko 
auzolandegian hartu dute 
parte. Suspelan kokatutako 
barrakoi bat egokitu dute, bai-
ta Etxalarren dagoen metrai-
ladore-habia bat ere.

Lan horiek eginda, abuztua-
ren 29an jende aitzinean era-
kutsi zuten egindakoa. Nafa-
rroako Gobernuko ordezkariek, 
Berako eta Etxalarko udal 
ordezkariek eta hainbat herri-
tarrek parte hartu zuten be-
rreskuratze lanetara egindako 
bisitan eta auzolandegiko 

arduradunek egindako lana 
aurkeztu, eta azalpenak eman 
zituzten. 

Horrekin batera, Argaitzeko 
harrobian 1936ko irailetik aza-
rora bitartean fusilatutako 130 
disidente politikori omenaldia 
ere egin zieten. Omenaldian 
fusilatutakoen senideek parte 
hartu zuten. 

Agintariek auzolandegian 
parte hartu duten gazteen 
«konpromisoa» nabarmendu 
zuten, eta memoria ezinber-
tzekoa dela Nafarroa «bidez-
koagoa, etikoagoa, solidarioa-
goa eta demokratikoagoa 
eraikitzeko».

Auzolandegiko parte hartzaileak, Berako Udaleko ordezkariekin. UTZITAKOA

Frankismo garaiko 
barrakoia egokitu 
dute auzolandegian
Abuztuaren 29an egindako lana erakusteko bisita irekia eta 
fusilatuei omenaldia egin zizkieten
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Uxuri Portu, kopa eta dominekin.

Uxuri Portu 
munduko 
txapeldun trialean 
Polonian

A. AROTZENA
Uztaileko azken astebukaeran 
jokatu zen Wadowicen (Polo-
nian) gazte mailako munduko 
trial txapelketa. Lesaka triale-
ko Uxuri Portu Espainiako 
selekzioak hautatuta joan zen 
eta parte hartze bikaina egin 
zuen bederatzi urte bertzerik 
ez dituen txirrindulariak. Or-
tzirale goizeko lehian bere 
kategoriako igandeko finale-
rako sailkatu zen eta arratsal-
dean, berriz, munduko txa-
peldun suertatu zen taldeka, 
nazioarteko lehiaketan. Igan-
dean, berriz ere podiumera 
igotzea lortu zuen Uxuri Por-
tuk, hirugarren postua lortu 
baitzuen 9 eta 12 urte arteko 
nesken kategorian. Alemania 
eta Japoniako ordezkarien 
gibeletik gelditu zen. 

Astebukaera gogorra egin 
zitzaion, lehiaketa guztiak 
euriarekin jokatu behar izan 
baitzituzten, baina hala ere, 
bikain aritu zen Portu lesaka-
rra. Herrian dugun munduko 
txapeldunik gazteena da, du-
darik gabe.

AITOR AROTZENA
Uda honetan hasi dira Bereau-
ko Erdi Aroko zubia zaharbe-
rritzeko lanak. Nafarroako 
Gobernuko Kultura, Kirol eta 
Gazteria Departamentuko 
Kultura Zuzendaritza Nagu-
sia-Vianako Printzea Erakun-
deak sustatutako deialdiari 
erantzunez 645.978 euroren 
truke esleitu zaio Agoizko 
Construcciones Leache SL 
enpresari, mota honetako la-
netan esperientzia duen en-
presari.

2023ko azarora arte
Lanak egiteko epea 16 hilabe-
tekoa da, eta 2023ko azaroan 
bukatuko dituzte, baina ez 
dira 16 hilabetez lanean ariko, 
bi alditan eginen baita. Lehen 
aldia urrira bitarte eginen dute, 
eta Bidasoa ibaiaren ur-goral-
diak direla eta, lanetarako 
aldamiorik ezin denez paratu. 
neguan eta udaberrian geldi-
tu eginen dira, berriz ere 2023ko 
ekain erditsuan hasteko. Ho-
rretaz gain, ingurumena ba-
besteko arrazoiengatik, lanak 
ekainaren erditik azaroaren 
erdira bitartean egin behar 
dira, izokinen ugalketa-aldian 

ez eragiteko, Landa Garape-
neko eta Ingurumeneko De-
partamentuko Ibai Inguru-
nearen Atalak jakinarazitako 
irizpidearen arabera. 

Zubia inguru horretako Erdi 
Aroko burdinolarekin lotuta 
zegoen, eta, beraz, konpon-
keta eta auzi ugari daude do-
kumentatuta XVI. mendetik 
aitzinera. 1906an birmoldatu 
eta zabaldu egin zuten, eta 
1956an hormigoiz handitu eta 
indartu, Lesakako Laminacio-
nes-eko ibilgailuen trafikoa 
har zezan. 1977an, zubi berria 
eraiki zenean, trafikora itxi eta 
errepide saretik atera zen. 
Harrezkeroztik, Bide Zerbi-
tzuak ez dio kasurik egin zu-
biaren kontserbazioari; 1988an 
botatzeko eskari bat ere izan 
zen, nahiz eta, zorionez, ez 
zen egin.

Azken urteotan berrituko den 
zubi luzeena (75 metro) eta 
handiena (lau arku) da Bereau-
koa, «Bidasoa ibaiaren gaine-
ko Erdi Aroko zubirik onene-
takoa». Jatorrizko egitura be-
rreskuratuko dute, hormigoiz-
ko handitze guztiak kenduz, 
eta harrizko Erdi Aroko zubia-
ren irudia berreskuratuz.

Uztailaren 28an lanak bisitatu zituzten. NAFARROAKO GOBERNUA

Bereauko zubia 
berritzea 645.978 
euro kostako da
Neguan eta udaberrian geldituko dira, Bidasoa ibaiaren emaria 
handitzen delako eta izokinen ugalketa garaia ez oztopatzeko

Mendi bizikleta 
itzulia hilaren 
18an antolatu du 
Beti Gaztek

Lesakako mendi bizikleta ibi-
laldia antolatu du Beti Gaztek, 
Lesakako udalaren laguntza-
rekin. Irailaren 18an, igandean, 
09:00etan abiatuko dira Ha-
rriondoatik eta 53,69 eta 23,79 
kilometro luzeko ibilbideak 
izanen dituzte txirrindulariek 
aukeran, 1.623 eta 742 metro-
ko desnibela dutenak, hurre-
nez hurren. Izen-ematea www.
kirolprobak.com atarian egin 
daiteke irailaren 18ra arte.
Txirrindulari federatuek 17 
euro ordaindu beharko dute 
eta ez federatuek 20 euro; Beti 
Gazteko bazkide federatuek 
12 euro ordainduko dute eta 
Beti Gazteko bazkide ez fede-
ratuek 15 euro. Adin txikikoek 
gurasoen baimena aurkeztu 
beharko dute.

'Eresia. Lurra arin 
bekizu, ama' 
antzerkia irailaren 
18an Harriondoan

A. AROTZENA
Eresia. Lurra arin bekizu, ama 
antzerkia taularatuko dute 
irailaren 18an, igandean 
19:00etan Harriondoa kultur 
etxean. Sarrerak dagoeneko 5 
eurotan salgai daude udalaren 
webgunean. Udalbiltzak sus-
tatutako eta antolatutako 
Geuretik Sortuak proiektuaren 
barrenean, Oier Zuñigak, Ene-
ko Gil dantzariarekin eta Belen 
Cruz aktorearekin batera an-
tzeztutako lan honek, ama 
galtzearen dolua antzezteko 
asmoa du, antzerkia eta dan-
tza tartekatuz. Ohiko dolu 
errituak nahikoak ez direnaren 
sentsaziotik abiatuta, dispo-
sitibo poetikoen bidez beste-
lako dolu praktika esperimen-
tatzeko xedea dute.
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IRUNE ELIZAGOIEN
Otsailaren 26an jokatu zuen 
Oinatz Bengoetxea Leitzako 
pilotariak profesionaletako 
bere azken partida, eta geroz-
tik, frontoi ttikietan dabil par-
tidaz partida. Halaxe borobil-
du nahi du bere ibilbidea 
urrian. Herriz herri egiten ari 

den geldialdi horien barrenean, 
igande honetan, irailaren 11n, 
Etxalarren ariko da. 18:00etan 
hasita, Bengoetxea-Azanza 
eta Xala-Pascual bikoteek par-
tida jokatuko dute frontoian. 
Partida ikustea debalde izanen 
da eta Altxatak zozketa anto-
latuko du laguntza gisa. 

Bengoetxearen 
despedida birako 
partida igandean
Partida ikustea debalde izanen da eta Altxatak zozketa antolatu 
du laguntza biltzeko

I. ELIZAGOIEN
Pandemiaren ondotik, Urri-
tzokietako bestak ere normal-
tasunez ospatuko dituzte: 
irailaren 14an, eta irailaren 
17an eta 18an.

Irailaren 14an, 11:00etan, 
Sainduneko Zubitik botako 
duten txupinazoarekin hasiko 
dira bestak. 12:00etan meza 
izanen da Santa Krutz ermitan 
eta ondotik, auzotarrek ha-
maiketakoa eskainiko dute. 

Bestak asteburuan izanen 
du segida. Irailaren 17an, arra-
tsaldean, txokolatada izanen 
da eta ilunabarrean zingar 

jatea Sainduneko Zubian. Irai-
laren 18rako ere, igandea, 
egitarau zabala prestatuko 
dute auzotarrek, eta eguneko 
ekitaldi garrantzitsuena eguer-
diko asaua izanen da. 

Dokumentala ikusgai
Urritzokietako bestak ez dira 
aste horretako hitzordu baka-
rra izanen, Baztan Bidasoko 
Oihan hezeak dokumentala 
ikusteko aukera ere izanen 
baita.Ekainean aurkeztekoa 
zuten, baina azkenean iraila-
ren 16an eginen dute, 19:00etan 
kultur etxean. 

Heldu den astean Urritzokietako bestak 
ospatuko dituzte

I. ELIZAGOIEN
Abuztuaren 14tik 18ra Andre 
Mari bestak ospatu zituzten 
herritarrek, nahiz eta abuztua-
ren 13ko kontzertuarekin bes-
ta giroa eta gogoa nabariak 
ziren. Ekitaldi gehienak jende-
tsuak izan ziren: herri lasterke-
ta, txupinazoa, herri afaria, 
Andre Mari Eguneko dantza 
saioa, herri kirolak, Asaua… 
Herriko 38 pilotarik parte har-
tu zuten txapelketak ere ikus-
mina sortu zuten. Ttikietan Kaiet 
Sanzberro eta Edur Solano 
nagusitu ziren; alebinetan Lu-
ken Ansalas eta Asier Telletxea; 

eta alebinen bigarren taldean 
Erik Igoa eta Ur Atondo. Kade-
teen lehenbiziko taldean Arri 
Atondo eta Lander Lasaga izan 
ziren txapeldun eta bigarrenean, 
Markel Etxarte eta Joseba Otxo-
teko. Aitor Danboriena memo-
rialean, berriz, Unai Otazo eta 
Beñat Irazoki nagusitu ziren. 

Alde iluna ere ekarri zuten 
bestek eta udalak txikizioak 
salatu ditu. Petardoekin, komun 
publikoetako elbarritasuna 
dutenentzako komunontzi be-
rezia eta Landagain eskolako 
bi komunontzi lehertu zituzten. 
3.000 euroko gastua sortu dute.

Giro ederrean joan dira Andre Mari 
bestak

Aurtengo bestetako irudiak. IRUNE ELIZAGOIEN, JOSEBA OLAGARAI ETA OIHAN IPARRAGIRRE
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MAITE, ANA ETA ITZIAR
Urruñako Kantauri abesbatzak 
bi kontzertu eskaini zituen 
maiatzean Bretainian. Emanal-
di horietan urruñarrek gure 
eskualdeko hainbat abesbatze-
tako kideren laguntza izan zu-
ten, eta tartean ziren bederatzi 
igantziar, Giltzarri abesbatzan 
parte hartzen dutenak. Bretai-
nian hasitako emanaldi  bira 
horren azken saioa aditzeko 
aukera Igantziko elizan izanen 
da orain. Ortziralean, irailaren 
9an, 20:00etan dute hitzordua. 

Ikasturte osoa Bretainiako 
kontzertuak elkarrekin pres-
tatzen aritu ondotik, Urruña-

ko abesbatza eta kantari la-
guntzaileak maiatz bukaeran 
abiatu ziren harat bi kontzer-
tu emateko: maiatzaren 27an 
Saint Albanen eta 28an Por-
dicen. Elkarlan horrek soka 
luzeagoa ekarri du ondotik. 
Uztailaren 21ean Urruñako 
Pausu auzoan eskaini zuten 
kontzertua, eta 23an Bellocen.

Ibilbide honi bukaera ema-
teko eginen dute Igantziko saioa. 
Abesbatzako ohiko kideekin 
gure eskualdeko kantariek ere 
parte hartuko dute, Isabel La-
karren zuzendaritzapean. Bre-
tainiako kontzertuetako erre-
pertorio bera eskainiko dute.

Kantauri abesbatzako kideak. UTZITAKOA

Kantauri abesbatzak 
kontzertua emanen 
du ortzirale honetan
Inguruko abesbatzetako hainbat kideren laguntzarekin, 
Bretainian hasitako birari bukaera emanen diote

Puzgarri, txalupa eta aparrezko kanoiarekin primeran pasatu zuten abuztuaren 16an.

MAITE, ANA ETA ITZIAR
Ereiaroaren 11n hasi zen igeri-
lekuko denboraldiari ailegatu 
zaio akabaila. Urte gogor hauek 
gibelean utzi eta eguraldiak ere 
bazuen nonbait igerilekurako 
gogoa eta ostatua hartu duten 
gazteek normaltasunez lan egi-
teko aukera izan dute. Kontatu 
dutenez, «ostatua bi urtez itxia 

egon denez,makinak martxan 
jarri genituenean uste baino 
problema gehiago» izan zituz-
ten, baina «denari soluzioa eman 
eta uda nahiko ongi joan da» 
eta lanarekin ere «gustura» ibi-
li dira. Bertzalde, abuztuaren 
16an, udal igerilekuan puzga-
rriak izan ziren guraso elkarteak 
eta udalak finantzatuta. 

Igerilekuen denboraldia igande honetan 
bukatuko da

Abuztuaren 27an Nafarroako 
Herriz Herri Txapelketako fi-
nala jokatu zuten Añorben. 
Gazteen mailan, Igantziko 
taldea zen eskualdeko bakarra, 
eta laugarren postua eskuratu 
zuten. Nahi zuenak autobusez 
joateko aukera izan zuen ha-
mar euro ordainduta. 

Herriz Herri 
Txapelketako finalean 
herriko taldea

Joan den asteburuan bi hi-
tzordu egitekoak ziren. Larun-
batean, Oihanean sentitu. 
Bideak bertze ipuin proiek-
tuaren barne, San Juan Xartik 
musikaz eta ipuinez girotuta-
ko ibilbide magikoa hastekoa 
zuten. Igandean, berriz, men-
di duatloia egitekoa zuten. 

'Oihanean sentitu' 
eta mendi duatloia 
buruila hasteko
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TTIPI-TTAPA

Gurean ere bestak betiko moduan ospatu ditugu aurten. Altxaferoa auzoetako auzolanetako 
arduradunek bota zuten eta horrelaxe lehertu ziren bestak. Ohiko herri bazkari, dantza, musika, 
haurren krosa, elkartasun egun, kantu poteo, herriko kirol eta pilota saioez gainera, emakume 
talde batek egindako dantza saioa eta auzotarren arteko ginkana ikusgarriak izan ziren.

Giro bikaina 
bestetan eta 
Arantza Rocken

NEREA ALZURI
Ekainean, ikasturte akabailan, 
iraila urruti zela ematen bazuen 
ere, joan da udako oporraldia. 
Irailaren 7a zehaztua zuten 
ikasturte hasierako egun gisa 
eta ailegatu da eguna. Bertze 
ikastetxeetan bezala, herrian 
ere, ikasleek hasi berri dute 

ikasturtea. Guztira 70 ikasle 
izanen dira eta hiru urtekoen 
gelan bederatzi ikaslek estrei-
natuko dute eskola: Joshua, 
Maialen, Adur, Alaia, Unax, 
Intza, Ander, Suhar eta Izei.

Irailaren lehenean berriz, 
hamahiru irakasleko lantaldeak 
ekin zion ikasturteari.

70 ikasle eta 13 
irakaslerekin abiatu 
dute ikasturte berria
Hiru urtekoen gelan bederatzi neska-mutiko hasi dira 
lehenbiziko aldiz eskolan

Herri kiroletan Arantza txapeldun!
Urte mordoxka ziren herri kiroletan Arantzan taldea atera gabe, 
baina aurten, herritar talde bat animatu eta Herriz Herri 
Txapelketan parte hartu dute. Bidean, maila ona eman eta 
herritarren babes haundia hartu dute eta finalean ere argazkia 
horixe izan zen. Gainera, txapela herrira ekarri zuten. Zorionak!

UTZITAKO ARGAZKIA
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MAIDER PETRIRENA SUNBILLA
Osasun arazoak dituzten he-
rritarrak gogoan, Niebes Biu-
rrarenak eta Aroa Bertizek bota 
zuten txupinazoarekin hasi 
ziren bestak eta abuztuaren 
10etik eta 14 bitartean giro 
ederra izan zen. Txupinazoa-
ren aitzinetik, herriko gazteek 
herri kirol erakustaldi ederra 
eskaini zuten frontoian. 

Abuztuaren 11n izan zen 
egun handia, eta dantzak eta 
jokoak izan ziren protagonis-
ta. Meza nagusia egin zuten 
goizean, eta ondotik dantzariek 
Dantzaluzea eskaini zuten. 
Arratsaldean ere dantza izan 
zen nagusi, Erreka dantza tal-
dearen emanaldiarekin eta 
mutxikoekin. Ordu berean 
toka, zapatilla tiraketa eta bo-
neta tiraketa izan zituzten. 
Eguna bukatzeko zezensuzkoa 
eta musika izan zituzten. 

Asteburuan ere giro ederra 
izan zen. Ortziralean erraldoiek 
eta buruhandiek ernatu zuten 
eguna, eta haurren jolasen 
ondotik, arratsaldean tortilla 
eta postre lehiaketa egin zi-
tuzten. Larunbatean aldiz, 120 
lagun elkartu ziren guraso 
elkarteak antolatutako bazka-
rian eta 55 lagun kuadrillen 
bazkarian. Arratsaldean, Ma-
traka elektrotxarangak alaitu 
zituen karrikak. Ohiko Ramon 
Latasa saria ere jokatu zuten 
eta jende aunitz bertaratu zen 
ikustera (emaitzak 51. orrian). 

Igandean bestak bukatzeko 
mus txapelketa, eta profesio-
nalen pilota partidak izan 
ziren, eta ilunabarrean Txa-
mukos taldeak emanaldia 
eskaini zuen. Gauez musika 
izan zuten Beñatekin, eta ho-
rrekin bukatu ziren aurtengo 
bestak. Giro onean ospatu dituzte aurtengo bestak. MAIDER PETRIRENA

Giro ederrean ospatu 
dituzte herriko 
bestak
Niebes Biurrarenak eta Aroa Bertizek bota zuten besten 
hasierako txupinazoa

Sunbildarrak Herriz Herri Txapelketan
Abuztuaren 27an Añorben jokatutako Herriz Herriko 
Txapelketako finalean Itxaso Arrieta eta Ander Oskoz bigarren 
proba konbinatuan aritu ziren, hirugarren postua eskuratuta. 
Herriko taldea, aldiz, ez zen lehen probako finalera pasa18 
segundurengatik. Gogoz eta ilusioz ibili dira entrenatzen.

JANIRE APEZTEGIA

MAIDER PETRIRENA 
Ortzirale honetan, irailaren 
9an ETB1 katean  asteburu-
tan emititzen duten Oholtzan 
saioaren grabaketa eginen 
dute herrian. Zehazki eliza 
ondoan eginen dute graba-
keta, eta 20:30ean hasiko dira. 
Angel Mariezkurrenak anto-

latu du grabazioa, eta herri-
tarren parte hartzea aunitz 
eskertuko dute. Lerro hauen 
bidez, beraz, bertan parte 
hartzeko gonbidapena. 

Aitzinerago jakinaraziko 
dugu zein egunetan emanen 
duten Sunbillan grabatutako 
ikuskizuna telebistan. 

ETB1eko 'Oholtzan' saioaren grabaketa 
ortziralean herrian 
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OIER ZULAIKA
Berrikuntza bat ekarri du Iñi-
go Ostiz Escalada xakezale 
doneztebarrak herrira: xake 
txapelketa antolatu du Casino 
elkartean, Gazte Burrunba 
taldearen eta Burlatako Mikel 
Gurea xake elkartearen lagun-
tzarekin. Larunbat honetan, 

hilaren 10ean, egin dute hi-
tzordua, 10:00etan. Hamar 
minutuko partidak izanen dira, 
sistema suitzarra erabiliko 
baitute.Ortzeguna, irailaren 
8a, izanen dute apuntatzeko 
azken eguna. 662 44 98 78ra 
deitu eta bortz euro ordaindu 
behar dira horretarako.

Xake txapelketa 
jokatuko dute 
larunbat honetan
Iñigo Ostiz herritarrak antolatu du, Gazte Burrunbaren eta Mikel 
Gurea xake elkartearen laguntzarekin

Erreka elkartaren udako kirol eskola
Erreka Kirol Elkarteak udako kirol eskola antolatu du aurten 
ere, eta uztailaren 26tik abuztuaren 19ra, lau astez, 19 
neska-mutilek parte hartu zuten. Iñigo Oskoz eta Manu Goñi 
monitoreen gidaritzapean, hainbat kiroletan aritzeko aukera 
izan zuten, eta ederki pasatu zuten.

ERREKA ELKARTEA

37 neska-mutiko udako campusean
Udako futbol campusa egin zuten uztailean eskualdeko 37 
gaztetxok. Bortz egunez, herriko futbol zelaia izan zuten 
bilgune eta Julen Hernandez, Aimar Bizkai eta Aitor Aristu 
entrenatzaileekin batera futbolaren hainbat alderdi landuz 
ederki pasatu zuten. 

DONEZTEBE FUTBOL TALDEA

Agorreta Musika Eskolan ma-
trikula egiteko bigarren epea 
ireki dute eta irailaren 15ean 
akituko da. Sei urtetik gorako 
ikasle berriek, maiatzean baja 
eman zutenek eta bigarren tres-
na bat aukeratu edo taldean 
izena eman nahi dutenek uda-
laren webgunean edo arratsal-
dez musika eskolan egin deza-
kete matrikula. Aurten ere 
musika tresnetan aukera zaba-
la izanen da: pianoa, gitarra, 
txistua, bateria, trikitixa eta 
eskusoinua. Xehetasunak: es-
musidoneztebe@gmail.com,  
948 45 14 12 edo 636 66 97 50.

Musika eskolako 
matrikulazio epea 
zabalik

OIER ZULAIKA
Abuztu bukaeran errekan hain-
bertze hedatutako zuhaitz eta 
landareak mozten eta zubiko 
zutabea konpontzen  aritu ziren 
Mariezkurrenako langileak. 
Udalak bere gastuetan sartuko 
ditu garbiketak eta konponke-
ta Nafarroako Gobernuaren 

esku gelditu da. Mozteko bai-
mena aspaldi eskatua zen, bai-
na lanak udan bakarrik egin 
daitezke. Baimenak Ingurumen 
Departamentuak eta  Iparral-
deko Ur Konfederazioak ema-
ten ditu; bera da zer moztu eta 
mugitu eta zer ez edo dragatze 
lanak egin ala ez erraten duena.

Erreka bazterrak garbitu eta zubiko 
zutabea konpondu dute

Iraileko besta ttikiek badute 
data: irailaren 23tik 25era os-
patuko dituzte, ortziraletik 
igandera. Lerro hauek idazte-
rakoan programari azken uki-
tuak ematen ari ziren. Hortaz, 
egitarauari buruzko xeheta-
sunak hurrengo aldizkarian 
agertuko dira.  

Besta ttikiak 
irailaren 23tik 25era 
izanen dira

Azken asteotan eskolan gim-
nasioko zola eta teilatua berri-
tzen aritu dira eta ongi bidean, 
gaurgero akituak izanen dira 
lanak. Irail erdialdera, berriz, 
liburutegian pintatzen eta ateak 
moldatzen hasiko dira. Iazko 
uholdeen ondorioz kalteak izan 
ziren liburutegian, eta aseguru 
etxeekin moldatu ondotik ha-
siko dituzte lanak. Hala, ordu-
tegian aldaketak izanen direla 
iragarri du udalak. Irailaren 
15ean arratsaldeko ordutegia-
rekin hasiko dira, baina sare 
sozialen bidez jakinaraziko dute 
noiz eta nola irekiko duten.  

Hainbat lan 
liburutegian eta 
eskolan

Udan herriko eta inguruko haur 
eta gazteak jolasean ibili dira 
frontoian, pinponean, txakur-
txilon eta igerilekuan, udako 
eskoletan, laxoa txapelketetan... 
Eta orain kirol taldeen txanda 
da. Jokalari zaharrenak hasi dira 
entrenatzen eta ttikiagoak ikas-
turtearekin batera hasiko dira.

Irailean kirol 
eskolak martxan 
jarriko dira
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ARKAITZ MINDEGIA
Adin guztietarako ikastaroak 
izanen ditugu herrian:

Zumba eta dantza
Herriko etxeko ganbaran aur-
ten erritmoa gogotik landuko. 
Ortzegunetan 20:00etatik 
21:30era Jaione Arnal irakas-
learekin zumba ikastaroa iza-
nen da. Honez gain, lau urte-
tik goitiko ttiki, ertain eta 
helduentzako dantza ikastaroa 
egin nahi dute. Bi ikastaroak 
urritik maiatzera izanen dira, 
eta izena emateko Mariari edo 
Mireni erran behar zaie.

Bertso eskola
Bertso eskolan ere izena ema-
teko aukera dugu irailean, 
horretarako nahikoa da Iker 
Gorosterrazu irakaslearekin 
harremanetan jartzea. Bertze 
urte batez herriko gaztetxoek 
bertso munduan aritzeko au-
kera izanen dute astean behin.

Mendaur trikipandero eskola
Ikasturte berria martxan jar-
tzeko prest dago Mendaur 
eskola. Aurten, Aurtizko loka-
laz gain, Arizkunen, Sunbi-
llan… emateko eskaintza lu-
zatu dute.

Irailean sarturik herrian hainbat eta 
hainbat eskaintza udazkenerako

Gazteak Artikutzan egun pasa
Aurtizko kuadrilla eder bat animatu zen Artikutzako San 
Agustin egunean egun pasa egitera. Herritik abiatu eta oinez 
joan ziren ibilbideko paisai politaz gozatuz. Eguraldiak 
lagunduta, egun bikaina igaro zuten bertan, giro ederra 
baitzegoen.

UTZITAKOAK

TTIPI-TTAPA
Aurtitzen Armaurriko erreka-
tik ura biltzeko lanek bide 
onetik segitzen dute. Proiek-
tuak 190.000 euroko aurre-
kontua du, horietatik 150.000 
euro Nafarroako Gobernuak 
ordainduko ditu eta gainera-
koa Malerrekako Mankomu-
nitateak. 

Adierazi dutenez, obra aki-
tzean nabarmen hobetuko da 
Mendaur Ur Edangarriko Tra-
tamendu Estazioaren horni-
dura, baita Sunbilla, Donez-
tebe, Elgorriaga, Ituren, La-
tsaga, Aurtitz eta Zubietako 
ur hornidura ere.

Zer da egin dutena?
Lehendik errekan goiti zegoen 
ur hartunea alde batera utzi 
eta Arrotzubin ura hartzeko 
kutxatila berria eraiki dute. 
Gainera, ibilguaren harri-lu-
betazko paretak berreraiki 
dituzte eta bidea egokituko 
dute. Zubietako hartuneen 
kanalizazioa berrituko dute eta 
ura Aurtizko ponpaketa esta-
ziora eramaten duen kanali-
zazioaren karga-hausturaren 
kutxatila lekualdatu, handitu 
eta hobetu. Emari-neurgailu 
berria paratuko dute eta Ezku-
rra errekako hartunea hobe-
tzeko lanak eginen dituzte.

Gobernuko eta tokiko ordezkariak obrara egindako bisitan. NAFARROAKO GOBERNUA

Armaurriko errekatik 
ura biltzeko obrak 
aitzinera segitzen du
Abuztuaren 19an egiten ari diren lanak ikusteko aukera izan 
zuten Nafarroako Gobernuko eta udal ordezkariek

Gure herriko eskolan aurten-
go ikasturtea hasia dute, eta 
lehenagotik zeuden ikasleez 
gain, lau ikasle berri hasi zaiz-
kigu. Unax, Maddi, Joritz eta 
Mara egokitzapenean daude. 
Ikasle berriez gain, irakasle 
berri batzuekin osatu dute tal-
dea, kurtsoa gogoekin hasteko.

Lau ikasle berri 
hasiko dira Pulunpa 
eskolan

Pilotari gaztea partidak jokatzen 
aritu da hainbat herritako bes-
tetan: Donamarian, Ezkurran, 
Donezteben, Iturenen eta Era-
tsunen. Oinatz Bengotxearen 
eta Julen Retegiren aurka ere 
aritu da. Irailaren 29an Garfe-
ren ardoaren txapelketako 
finala jokatuko du.

Ugaitz Elizalde 
pilotan herriz herri 
ederki
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Giro bikaina Narbarteko bestetan
Ederki nabaritu zen jendea besterako gogotsu zegoela, jende 
aunitz bildu baitzen Narbarteko bestetan. Ziriko erretzaileei 
omenaldia, herri kiroletako giroa, plater tiroketa, patata 
tortilla lehiaketa, mus eta partxis txapelketak, herriko 
emakumeak lerro dantzan... Besta ederrak izan ziren. 

OLATZ MUTUBERRIA

Beintza-Labaiengo bestak ere ederki

Beintzan botatako txupinazoarekin hasi eta Labaienen egin 
zuten kantu zahar eta bertso bazkari eta hondarreko ekitaldiak 
bitarte, giro ederra izan zuten Beintza-Labaiengo bestetan. 
Tartean, otorduak, aizkora erakustaldiak, haurrendako jokoak, 
dantzaldiak, bizikletekin egindako erakustaldia... izan zituzten. 

ARANTXA ITURRALDE

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Kultura eta Kirol 
Departamentuak 164.086,20 
euroko dirulaguntza onartu du 
hamar museo eta bilduma mu-
seografikorentzako, eta horien 
artean dago Zubietako Udala. 
Zehazki errota-ekomuseoen 
funtzionamendurako 13.231,36 

euro hartuko ditu. Funtziona-
menduaz gain, bildumen kon-
tserbazioa ere sustatu nahi dute. 
Inbertsioetarako 10.000 euro 
izanen dira Zubietarako. Eta 
azkenik, jarduerak, erakusketen 
azalpenak eta funtzio kultural 
eta hezigarriak egiteko 1.524,60 
euro hartuko ditu.

24.755 euroko 
laguntza Zubietako 
errotarako 
Dirulaguntza errota-ekomuseoaren funtzionamendurako, 
inbertsioetarako eta jarduerak sustatzeko izanen da

Abuztu hondarreko bi hitzorduak 

Abuztuko azken bi larunbatetan bi hitzordu izan ziren herrian. 
Abuztuaren 20an, uraren erabilera jasangarriaren inguruko 
ibilaldia egin zuten eta 27an errotaren bueltan azoka girotua. 
Talo tailerra, Edorta Muruarekin bisita gidatua, artisau erakus-
keta... izan zituzten. Artoa nola bereizi erakusten ere aritu ziren.

TESTUA: FERMIN ETXEKOLONEA / ARGAZKIA: ERNESTO DOMINGUEZ
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TTIPI-TTAPA OIZ
Bi urtez ospatu ezinik egon 
ondotik, gogotsu ekinen dio-
te herriko bestei oiztarrek.  
Ortzegun honetan, irailaren 
8an, goizean botako duten 
txupinazoarekin eta trikitila-
rien kalejirarekin hasiko di-
tuzte eta igandeko aizkora 
apustura eta Chucin Ibañezen 
emanaldira bitarte egitarau 
zabala prestatu dute.

Irailak 8, ortzeguna           
Ama Birjinaren Eguna
10:30ean bestei hasiera ema-
nen dien txupinazoa eta tri-
kitilarien kalejira. 11:30ean 
meza. Ondotik luntxa Herriko 
Ostatuan. 17:30ean herritarren 
arteko herri  kirol  saioa. 
19:00etatik aitzinera Hauspo-
lariek taldearekin dantzaldia.

Irailak 9, ortziralea
10:30ean kalejira trikitilariekin 
eta panderojoleekin. 12:30ean 
koltxonetak eta puzgarriak 
plazan. 17:00etan haurrenda-
ko jokoak plazan. 20:30ean 
dantzaldia Gabenara taldea-
rekin. 21:30ean tortilla eta 
postre lehiaketa. 00:30ean 
Gabenararekin dantzaldia.

Irailak 10, larunbata
10:00etan mus txapelketa he-
rriko elkartean. 12:00etan 
trikitilariekin eta panderojo-
leekin kalejira. 12:00etan hau-
rrendako puzgarriak. 14:00etan 
herri bazkaria plazan bertso-
lariekin: Iker Gorosterrazu eta 
Alazne Untxalo. Musika Age-
rralderen eskutik. 00:00etan 
dantzaldia Julen Haitzama 
taldearen eskutik.

Irailak 11, igandea
12:30ean herri kirol saioa. Alde 
batetik, aizkora apustua Ho-
dei Ezpeleta eta Josean Etxe-
berriarekin. Eta bertzetik, 
Aimar Irigoien harri jasotzai-
learen erakustaldia. Puzgarriak 
haurrendako. 19:30ean dan-
tzaldia Chuchin Ibañezen 
eskutik. 

Haurrek hainbat ekitaldi izanen dituzte.

Larunbatean bertsolariekin eta Agerralderekin herri bazkaria eginen dute.

Astebururako besta 
ederrak prestatu 
dituzte Oizen
Ortzegun goizean botako dute txupinazoa, ortziralean tortilla 
eta postre lehiaketa izanen da eta larunbatean herri bazkaria

Laxoan aritu zirenak lehenagoko jokalariekin eta omenduekin. LAURENDI ZELAIETA

TTIPI-TTAPA OIZ
Elkartearen eguna ospatu zuten 
abuztuaren 27an Oizen. Laxoa 
desafioan, hain gazteak ez di-
renak gazteen kontra aritu ziren: 
ez gazteen taldean Iker Bereau, 
Sergio Fagoaga (min hartu eta 
Kazo aritu zen), Alberto San 
Miguel eta Lander Mendiola 
eta gazteetan, Ioritz Zelaieta, 

Xuban Ilarregi, Jokin Arotzena 
eta Laurendi Zelaieta. Partida-
ren ondotik, Joakin Ilarregi eta 
Joakin Ziganda omendu zituz-
ten. Elkarteko zaharrenetarikoa 
izanda, Ilarregiri txapela eman 
zioten eta laxoa elkarteak opa-
ria eman zion. Herriko jokalariek, 
berriz, koadro bana oparitu 
zieten Ilarregiri eta Zigandari. 

Ilarregi eta Ziganda omendu dituzte 
Oizko elkartearen egunean

TTIPI-TTAPA DONAMARIA
Joan den urteko edizioaren 
bidetik, aurten ere Dorrealdia 
jaialdia antolatu dute Donama-
rian. Ortzirale eta larunbat ho-
netan, irailaren 9an eta 10ean, 
kontzertu bana izanen da. Or-
tziralean, Txomin Artolak eta 
Urbil Artolak emanaldia eginen 

dute, 20:00etan Dorrean. Eta 
larunbatean, Korrontzi folk eta 
dantzak hartuko du lekukoa, 
20:00etan frontoian. Bi kasue-
tan sarrera hamabi euro ordain-
du beharko da eta iaz bezala, 
bildutako dirua Kurdistango 
Mirzo Music fundaziora bide-
ratuko dute. 

Bigarren urtez Dorrealdia elkartasun 
jaialdia eginen dute Donamarian 
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TTIPI-TTAPA
Garbigune berria egiteko 
proiektua martxan da Donez-
teben. Malerrekako Manko-
munitatea osatzen duten 
hamahiru udalerriei emanen 
die zerbitzua. Toki Azpiegitu-
ren Planaren parte da proiek-
tua eta abuztuaren 23an Jesus 
Mª Rodriguez Toki Adminis-
trazioaren eta Despopulazioa-
ren zuzendari nagusia, Jon 
Telletxea eta Jon Etxague Ma-
lerrekako Mankomunitateko 
presidentea eta idazkaria eta 
inguruko udalerrietako udal 
ordezkariak azpiegituran izan 
ziren .

Lanek 507.228,10 euroko 
aurrekontua dute, eta horie-
tatik 347.047,10 euro Lurralde 
Kohesiorako Departamentuak 
inbertitu ditu eta gainerakoa 
Malerrekako Mankomunita-
teak finantzatu du. 

Egituraren beheitiko solai-
ruan hondakinen kudeaketa-
rako gunea eginen dute, hon-
dakinak bildu, biltegiratu eta 
bidaltzeko. Horrekin batera, 
kudeaketarako bulego ttiki 
bat, biltegi osagarri bat, ko-
munak eta aldagelak izanen 
ditu. Goiko solairuan, berriz, 
bulegoak eta hondakinen ku-
deaketa, birziklapen, berrera-
bilpen eta balorazioaren in-
guruko formakuntza egiteko 
gelak egokituko dituzte.

Toki Azpiegituren Plana
Nafarroako Gobernuaren eta 
tokiko erakundeen arteko el-
karlana da Toki Azpiegituren 
Plana, Nafarroako udalerrien 
azpiegiturak garatzea eta he-
rritarren zerbitzu publikoak 
hobetzea helburu duena.

13 udalerrientzat 
garbigune berria 
Donezteben
Lanek 507.228 euroko aurrekontua dute eta horietatik 
347.047 Nafarroako Gobernuaren esku geldituko da; 
gainerakoa Malerrekako Mankomunitateak ordainduko du 

Gobernuko eta udaletako ordezkariak abuztuko bisitan. NAFARROAKO GOBERNUA
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TTIPI-TTAPA
Pestarako prest dira Eratsunen 
ere, eta helburu horrekin, bost 
eguneko egitaraua prestatu 
dute. Asteazkenetik igandera, 
irailaren 7tik 11ra ospatuko 
dituzte eta, tartean, ez dira 
faltako aizkora apustua eta 
pilota partidak, ezta musika 
edo ohiko patata tortilla lehia-
keta ere. Lerro hauek idazte-
rakoan baliteke pestak hasiak 
izatea, baina igandera bitarte 
izanen da zer ikusi eta non 
gozatu.

Irailak 7, asteazkena 
20:00etan pestei hasiera ema-
teko txupinazoa. 21:00etan 
afaria.

Irailak 8, osteguna 
10:00etan diana txistulariekin. 
12:00etan meza. 12:45ean lun-
txa. 13:00etan aizkora apustua: 
Iker Vicente eta Mikel Inda-
koetxea, Oier Kañamares eta 
Xuban Kañamaresen aurka. 
17:00etan pilota partidak. Au-
rreneko partidan, Rebole eta 
Gartzia, Lakuntza eta Santes-
tebanen kontra; bigarren par-
tidan Elizalde eta Alduntzin, 
Alberdi eta Urruzolaren kon-

tra. Arratsaldez eta gauez Beñat 
Mitxelenarekin dantzaldia.

Irailak 9, ostirala 
11:00etan mus txapelketa. 
17:00etatik 20:00etara haurren 
jokoak: herri kirolak, puzga-
rriak, jokoak eta txokolate jatea. 
Arratsaldez eta gauez DJ Dubi. 

Irailak 10, larunbata 
09:00etan diana txistulariekin. 
14:00etan herri bazkaria. 
17:00etan Txamukos mariatxi 
taldearen emanaldia. Arratsal-
dez eta gauez dantzaldia Ga-
benara taldearekin.

Irailak 11, igandea 
10:00etan diana txistulariekin. 
11:00etan patata tortilla lehia-
keta. 12:00etan sagardo eta 
txistor dastaketa. 14:00etan 
paella jatea. 17:00etan neska- 
mutilen arteko pilota partidak: 
aurreneko partidan, Retegi eta 
Telletxea, Otxandorena eta 
Eskuderoren aurka; bigarren 
partida lau eta erdian Oskoz 
eta Zabaletaren artean, eta 
hirugarren partida lau eta er-
dian, Arribillaga eta Roldanen 
artean. 20:00etan musika eta 
21:00etan su artifizialak.

Dantzan ari nahi duenak aukera ederra izanen du pestetan. ARTXIBOKOA

Bost egunez pesta 
giroa nagusituko da 
Eratsunen
Asteazken ilunabarreko txupinazoarekin hasi eta igandean su 
artifizialekin akituko dira

Giro bikaina Ezkurrako pestetan

Abuztuaren 14an hasi eta 18an bukatu zituzten Ezkurrako 
pestak. Txupinazoa, jokoak, musika, apustuak, aizkorak, 
dantzariak, pilota, omenaldia, herri bazkaria, batukada… 
emozioz eta ekitaldiz betetako egunak izan ziren, eta giro 
ederrean pasatu zituzten.

JAIONE ZABALO

115 lagun Eratsungo kuadrillen egunean
Uztailaren 31n 115 lagun elkartu ziren Eratsungo herriko 
plazan, kuadrillen eguna ospatzeko. Arratsaldean 
umeentzako eta gaztetxoentzako jokoak antolatu zituzten eta 
txokolatea ere banatu zuten denentzat. Giro ederra izan 
zuten.

ANA MARIEZKURRENA
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Martina Zelaietarentzat abuztuko saria
Iruritako Martina Zelaieta izan da azken hilabeteko 
galderaren asmatzailea. Iraileko galdera: Zenbat jokalarik 
osatzen dute laxoako talde bat eta nola deitzen zaie 
kokapen bakoitzean dagoenari eta bere eskularruari? 
Erantzunak: 618 56 78 37

UTZITAKOA

Mikaela Erasun Etxekolonearen 
heriotza

FERNANDO ETXEBERRIA 
Mikaela Erasun Etxekolonea mendizalea hil 
da. Abuztuaren 5ean hil zen 80 urte zituela.

Emakume txikia, baina bihotz handikoa, bizkorra 
eta langilea.

Urte askoz Beintza-Labaiengo Lotzabien auzoan 
bizi zen eta gero Doneztebera joan zen. Erraina baten 
bidez Arkupeak elkarteko bazkide egin zen eta bidaia 
eta batez ere mendi irteeretan parte hartzen zuen.

Behin, Alkurruntz menditik jaisten ari zela istripu 
txiki bat izan zuen, baina, sendatu eta berehala berriz 
hasi zen mendi taldearekin parte hartzen bere osasun 
egoera makaltzen hasi zen arte.

Oso emakume estimatua, hutsune handi bat utzi du 
denon artean. Goian bego eta doluminak familiari 
Arkupeak elkartearen eta elkarteko mendizaleen 
partez.

TTIPI-TTAPA 
Abuztu betean ere elkarteko 
mendizaleek ez diote huts egin 
mendi hitzorduari. Astebete 
atzeratu zuten zita eta abuz-
tuaren 23an elkartu ziren 
mendira joateko.

Aralarko paraje zoragarrira 
egin zuten irteera. Goizean 
goiz abiatu ziren autoetan 

bidean euri langarra ari zuela 
baina Baraibarretik goitiago 
dagoen Albi aparkalekura iri-
tsi orduko atertu zuen. Han 
zain zuten Peio egun horre-
tako gidaria.

Goizean, 08:00etan, abiatu 
ziren 45 mendizale Belokiko 
zelai aldera. Handik Uneko 
putzura joan ziren eta bertan 

dauden harrietan eseri ziren 
bertan lasai gosaltzeko. Inda-
rrak hartu eta  handik Irumu-
garrietara (1.427 m) igo ziren 
mendizaleak. Bertatik, ber-
tzeak bertze, Beloki, Puttari, 
Txindoki, Balerdi, Aratz, San 
Donato eta Artxueta mendiak 
ikusi zituzten. Eguraldi eguz-
kitsua izan zuten, haize pixka 
batekin, mendian ibiltzeko 
hagitz ona. 

Aralartik jaitsiera eskuineko 
bordetatik egin genuen pago 
artean. Kotxeak hartu eta ordu 
bietarako bazkaltzera joan 
ziren Lekunberriko Aurrera 
jatetxera. Bertan azkar eta ongi 
jan zuten eta bukatzeko Lei-
tzako Tomasek  akordeoiare-
kin alaitu zuen bazkal ondo-
rena.

Atautxi-amatxien eguna 
Aralarrera mendizaleek egin-
dako bisita ez da izan elkar-
teko kideek paraje horretara 
udan egindako irteera bakarra 
izan. Uztailaren 26an, atau-
txi-amatxien eguna ospatzeko 
urteroko ohitura bihurtu den 
irteera egin zuten Aralarrera. 
09:00etan atera  ziren bi au-
tobusetan San Miguel aldera 
eta bertara ailegatu aitzinetik 
bidean gosaldu zuten. Han, 
12:00etan Juan Zabala eta Mi-
kel Garziaindiak ospatuko 
meza entzun zuten. Mezako 
sermoian  aipamen berezia 
egin zieten atautxiei eta ama-
txiei. Meza ondotik Iruñeko 
Hostal El Torora joan ziren 
bazkaltzera eta dantzaldiare-
kin bukatu zuten eguna. 

Abuztuaren 23an Aralarrera joandako mendizaleak. UTZITAKOA Uztailaren 26an atautxi-amatxien eguna ospatu zuten Aralarren. UTZITAKOA

Elkarteko bazkideak 
bitan izan dira 
Aralarren udan
Abuztuaren 23an mendizaleak txangoa egin zuten Aralarren, 
eta uztailaren 26an atautxi-amatxien eguna ospatu zuten.
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TTIPI-TTAPA
Aleman familiak udalari pisu 
bat dohaintzan ematea era-
baki du, etxebizitza hori gi-
zarte larrialdi kasuetan era-
biltzeko baldintzarekin, hau 
da, «premia larriko kasuetan 
behin-behineko etxebizitza 
izateko, hala nola, errefuxia-
tuentzako, indarkeria matxis-
taren biktima diren emaku-
meentzako, etxegabetze ka-
suetarako, ohiko etxebizitzen 
erreketa edo suntsiketa ka-
suetarako eta abarretarako, 
edo bestelako gizarte edo 
asistentzia zerbitzuetarako».

Gisa honetara, duela gutxi hil 
zen senide baten pisua premia 
larrian dauden pertsonentza-
ko eta familientzako behin- 
behineko konponbide gisa 
erabili ahalko da, orain arte 
Leitzan ez zegoen baliabide 
bat eskura jarriz.

Udalak biziki eskertu nahi 
izan du familiak «egindako 
ekarpen eskuzabala» eta Gi-
zarte Zerbitzuen Mankomu-
nitatearen esku utziko du 
erabilera, gizarte larrialdieta-
rako etxebizitza gisa arautu 
eta egoki kudeatu dezan.

Herriko familia baten dohaintzari esker 
gizarte larrialdi kasuetarako etxebizitza

JUAN MARI BARRIOLA
Iraileko agendan ohitura bihur-
tua den hitzordua berrartuz, 
igande honetan, irailaren 11n, 
taloak izanen dira eguneko 
protagonista.

10:00etan hasiko dira Talo 
Eguneko ekitaldiak plazan eta 
14:00etan itxiko dute. Alde ba-
tetik, Plazaola Partzuergo Tu-
ristikoko bazkide diren artisauek 
azoka eginen dute beraien 
produktuekin, eta bestetik, sa-
ralegitarren taloak dastatzeko 
aukera izanen da. Talo txapel-
keta ere eginen dute. Eguerdian, 
berriz, otsailean zendu zen Arro 
baserriko Kristina Saralegi Arri-
billagari omenaldia eginen 
diote. 

Iraileko ekitaldi gehiago
Herri Aretoko iraileko progra-
mazioa ere prest du Miren Ti-
rapu kultur teknikariak.Igande 

honetan, hilaren 11n, Metro-
koadroka konpainiaren eskutik, 
Bidaide antzezlana ikusteko 
aukera izanen da, 19:00etan. 
Udalbiltzaren Geuretik Sortuak 
egitasmoko azken proposame-
na izanen da. 

Irailaren 13an, euskara zer-
bitzuak euskararen erabileraren 
inguruko gogoeta saioa anto-
latu du, 19:00etan.

Irailaren 19tik 25era, berriz, 
Ramon Zabalegi artista plasti-
koaren lanekin erakusketa za-
balduko dute. Eta irailaren 24an, 
LHL erronkako lantaldeak an-
tolatuta, Motxila 21 taldearen 
kontzertua izanen da, 19:00etan.

Herri Aretotik kanpo, ostegun 
honetan, irailaren 8an, kultura 
zuzenean, euskaraz eta auzo-
lanean eskaintzeko sortutako 
Torrea Eszenaren harira, Alar-
ma Morea taldearen kontzertua 
izanen da.  

Kristina Saralegi 
omenduko dute 
Talo Egunean 
Igande honetan 10:00etatik 14:00etara Talo Eguna ospatuko 
dute plazan

Aurtengo Plazako Pilota Txapelketako finalistak. MIKEL IRIARTEK UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA
Abuztuaren 9an borobildu zu-
ten Aurrera elkarteak 29. aldiz 
antolatutako Plazako Pilota 
Txapelketa. Maiatzean hasi 
zituzten partidak eta bi taldetan 
banatuta, hamalau bikote aritu 
ziren.Horien artean, Imanol 
Urkiola-Xabier Jaunarena eta 
Ioanes Ceballos-Mikel Iriarte 

bikoteek lortu zuten finaleko 
txartela eta lehenak nagusitu 
ziren.  Hirugarren eta laugarren 
postuen lehian, berriz, Iñaki 
Alduntzinek eta Unai Olanok 
Mikel Martinezi eta Eñaut 
Goikoetxeari irabazi zieten. 
Aurtengoa eginda, datorren 
urteko 30. edizioari begira jarri 
dira dagoeneko.

Plazako Pilota Txapelketaren 
30. edizioari begira

TTIPI-TTAPA
«Munduko lasterketarik one-
netan 15 urte egin ondoren, 
urte honen amaieran txirrin-
dularitza profesionalari agur 
esateko ordua iritsi da». Halaxe 
iragarri zuen joan den astean 
Mikel Nievek agurra sare sozia-
letan. Aitortu zuenez, «goza-
mena izan da pelotoian txirrin-
dulari handiekin ibili eta pelo-
toi horren inguruan txirrindu-
laritzaren mundua osatzen 
dutenekin esperientzia bizitzea».

Esker oneko hitzak ere izan 
zituen, besteak beste, «familia, 
lagunak, taldekidek, taldeetako 
langileak, zaleak, antolatzai-
leak...» aipatuz, baina bereziki 
«dena eman didan amari, bere 
falta sentitzen dudan aitari, beti 
alboan dagoen anaiari eta Da-
nel semeari» eman zizkien es-
kerrak. «Urte ahaztezinak» izan 
dira beretzat, «asko ikasi eta 

gozatu» duela dio, baina «etapa 
hau bukatu eta beste esperien-
tzia batzuk bizitzen hasteko 
momentua iritsi da». 

2008an egin zuen debut pro-
fesionala Orbea taldearekin, 
eta urtebete beranduago hasi 
zen Euskaltel Euskadin, 2013ra 
arte. 2014an Sky taldean ibili 
zen, eta 2018tik 2021ra Michel-
ton Bike Exchangen.Azken 
denboraldia Caja Rural-Seguros 
RGAn eman du. Bidean palma-
res polita osatu du.

Urte amaieran utziko du txirrindularitza.

Txirrindularitza profesionala utziko du 
Mikel Nievek
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Jende asko pestetan
Bi urteren ondoren, herritarrek eta bisitariek gogotsu hartu 
zituzten pestak. Ez zen, ordea, dena polita izan. Pesta 
bezperatan eta azken egunean pintada faxistak agertu ziren 
txosna gunean. Horiek salatzeko abuztuaren 18an 150 bat 
lagun elkartu ziren plazan Faxismoari stop lelopean.

LEITZAKO UDALA

TTIPI-TTAPA
Eskola eremuko lanak, men-
dietako bideetako berrikuntzak 
eta Mimukai zentroa tarteko, 
milioi bat eurotik gorako gastua 
duten inbertsioak ditu esku 
artean udalak. % 60 Nafarroako 
Gobernuak ordainduko ditu.

Eskola eremuko lanak
Uztailean hasi ziren eskolako 
estalpe berria eraikitzen, eta 
Mikel  Zabaleta  alkateak dioe-
nez, «azaro bukaerarako amai-
tzea espero dugu». 20x38 me-
troko azalera izanen du eta 
argiztatua izanen da. 503.000 
euroko gastua da eta 423.000 
euro gobernuak ordainduko 
ditu eta gainerakoa udalak.  

Horrekin batera, hezkuntza 
zentroen atariko futbol  zelaiak  
moldatu, hainbat oztopo arki-
tektoniko ezabatu eta eskola 
atariko zorua berritu nahi ditu 
udalak. 55.000 euro kostako 
dira eta gobernuaren eta udala- 
ren  artean ordainduko dituzte.

Erleta eskolako anpliazioko 
leihoak ere berritzen ari dira. 
80.000 euro kostako dira; 53.000 
euro gobernuko dirulaguntze-
kin ordainduko dituzte eta 
gainerakoa udalak.

Mendiko lanak
Leitzelarreko hainbat bide eta 
Gorriztaran auzotik, Auzmen-
diko pistatik, Sorogainera doan 
bideko moldaketak ere aurrera 
doaz. 45.000 euroko obrak dira 
eta irail hasieran bukatzekoak 
dituzte. Gobernuaren laguntza- 
rekin erdia ordainduko dute eta 
gainerakoa udalaren funtsekin.  

Mimukai
Mimukai garapen eta transfor-
mazio zentroaren lehen fasea 
ere martxan da. Udalak Landa 
industrialdean 750 metro koa-
droko lokala erosi ondoren, 
bulegoak eta bilera gelak egi-
teko moldaketak hasi dituzte. 
«Zerbitzu berri hau datorren 
urterako prest egotea espero» 
du alkateak: «Honela, coworking 
zentroa, enpresa ttikientzako 
bulegoak, garapen agenteen 
bulegoak, bilera gelak, forma-
kuntzarako gela homologatua 
eta eskualdeko eragile sozioe-
konomikoentzako bulegoak 
eskuragarri izanen dira». Eros-
keta udalak egin zuen, 300.000 
eurotan, eta moldaketa gober-
nuak ordainduko du, «EH Bilduk 
aurrekontuetan adostu zuen 
175.000 euroko partidari esker».  

Eskolako estalpea eraikitzeko lanekin uztailean hasi ziren. MIKEL ZABALETA

Milioi bat eurotik 
gorako gastua duten 
inbertsioak martxan
Inbertsioen % 60 Nafarroako Gobernuak ordainduko du eta 
gainerakoa udalak



ARESO

30 ttipi-ttapa | 813. zk. | 2022-09-08

ENERITZ IRAOLA
Abuztuaren 26an bukatu zituz-
ten zerbitzua eskaini ahal iza-
teko beharrezko lanak eta ge-
roztik, nahi duen oro pasahitzik 
gabe konektatu daiteke herriko 
wifi sarera. Europako Batasunak 
bultzatutako WIFI4EU ekime-
na baliatu du udalak zerbitzua 

eskaintzeko. Hala, udalak 15.000 
euroko dirulaguntza jaso du 
abiadura handiko internetera-
ko sarbide-eremu publikoak 
eta libreak martxan jartzeko. 
Laguntzak beharrezkoa den 
azpiegituraren gastuak estali 
ditu, ekipo berriak erosi edo 
material zaharkitua berritzeko.

Interneterako 
sarbide publikoa 
eta doakoa martxan
Nahi duen oro pasahitzik gabe konektatu daiteke herriko wifi 
sarera

E. IRAOLA
Mendialdeko Kirol Manko-
munitateak pasa den urtean 
eskainitako ikastaro berdinak 
eskainiko ditu aurten ere 
herrian.

Haurrentzako zein helduen-
tzako eskaintza dago. Haur 
Hezkuntzako ikasleek psiko-
motrizitatea izango dute 
ostegunetan 16:00etatik 
17:30era. Helduek, berriz, 
astelehenetan eta ostegune-
tan, 18:00etatik 19:00etara 
pilates izango dute. 

Bi ikastaroek 160 euroko 
kostua dute. Izen-emateak 

bukatu eta taldeak osatzen 
badira, urriaren 6an hasiko 
dituzte ikastaroak eta ekai-
naren 15ean izango dute 
azkeneko klase eguna.

Irailaren 7an, goizean, tek-
nikaria udaletxean egotekoa 
zen interesatutako herritarrei 
izen-emateekin laguntzeko. 
Orduan egin ez zutenek email 
bat bidali beharko dute ki-
rolmankomunitatea@gmail.
com helbide elektronikora 
abisua emateko eta udale-
txean hartu, bete eta utzi 
beharko dituzte izen-emate 
orriak.

Psikomotrizitate eta pilates ikastaroak 
eskainiko dituzte

Inoiz baino jende gehiago bildu zen otorduetan. ENERITZ IRAOLA

ENERITZ IRAOLA 
Abuztuaren 14an Leire Barai-
barrek botatako txupinazoa-
rekin hasi ziren pestak eta 
bost egunez kolore, umore, 
dantza eta musikaz jantzi zen 
herria. Bi urteko etenaldiaren 
ondotik, bistakoa zen herri-
tarrak gogotsu zeudela, horren 
erakusle izan zen adibidez 

otorduetan bildu zen jende-
tza. Ohiko ekitaldiak eta hain-
bat berrikuntza zekartzan 
egitarauak eta euriak azken 
bi egunetako dizdira zertxo-
bait apaldu bazuen ere, an-
tolatutako ekitaldi guztiak 
egin ahal izan zituzten. Hu-
rrengoen zain geratu dira 
herritarrak. 

Ederki ibili dira herritarrak  
pestetan

Abuztuaren 14an Mendialdeko azoka izan zuten herrian. ENERITZ IRAOLA

Plaza kolorez bete zen haurren egunean. ENERITZ IRAOLA
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ESTEBAN AROTZENA
Komunikabide guztiek diote-
nez, aurtengo udan Euskal 
Herrira etorritako turisten 
kopurua inoizko handiena 
izan da. Ba, jendetza horrek 
gure herria ere harrapatu du, 
eta azken bi urteetako etenal-
dia baliatuz guztiz eraberri-
tutako Ixkibi kanpina erabat 
bete zen uztail hasieran ateak 
zabaldu bezain pronto. Ixki-
biko arduradunek  esan zigu-
tenez, atzerritarrak izan dira 
gehienbat bisitariak , herbehe-
retarrak batez ere.

Esan behar da, Zubimuxu 
aterpetxean ere  bisitari askok 

hartu dutela ostatu uda osoan 
zehar. 

Turisten etorrera masibo 
honek eragin handia izan du 
herriko denda eta tabernetan 
ere.

Jende askoren bilgune izan da kanpina. MAITANE APEZETXEA

Turisten uholdea 
Goizuetan ere 
sumatu da
Kanpaina erabat beteta egon da eta aterpetxean ere bisitari 
asko izan dira 

Bisitari gehienak atzerritarrak izan dira.

Festa ederrak izan dira
Bi urteko geldialdiaren ondotik, gogotsu hartu dituzte 
herritarrek festak. Ohi bezala, Umeen Eguna izan zen 
aurrena, eta ondoren, gazteek hartu zuten lekukoa. Hortik 
aurrera giro ederra nagusitu zen. Umore Ona peñaren 
egunarekin borobildu zituzten fiestak.

FELIX LOIARTE

TTIPI-TTAPA
«Baserritarren batzordea oso 
kezkatua dago udalak bideratu 
digun herri lurren ordenantza 
berriaren zirriborroarekin». 
Hala adierazi du Juanjo Elizal-
de batzordeko koordinatzaileak, 
eta «zuzendu ezean, Goizueta-
ko abeltzainok ondorio oso 
kaltegarriak jasanen genituz-
keela» dio. Bere irudiko, «zirri-
borroak ez du ez bururik ez 
hankarik; adibidez, Nafarroako 
komunalen legea ez du betetzen» 
eta «proposatzen diguten lekuz 
kanpoko hektareen mugekin 
baserriak ezin garatu geratuko 

lirateke. Muga horiek gabe ba-
daude irtenbideak». Pentsu eta 
belarren «igoera latzaz» gain, 
«udal zergak % 50 eta % 200 
igotzea proposatu» izana «guz-
tiz ulertezintzat» jo du eta au-
zolanaren gaian, «berriz ere 
baserritarrak zigortzen gaitu». 
Hori horrela, zirriborroa «sakon» 
aztertu eta baserritarrekin bile- 
ra egiteko asmoa du batzordeak.

Bestetik, «berriki jarri diren 
bide bazterreko hesietan uda-
la eta baserritarrak adostasun 
haundi batera iritsi» izana na-
barmendu du; «ea gai honetan 
ere bide beretik segitzen dugun». 

Ordenantza berriaren zirriborroarekin 
«kezkatua» baserritarren batzordea

Artikutzako 
hitzordua  
giro onean 

Bi urteko geldialdiaren 
ondoren, jende askok 
ospatu nahi izan zuen San 
Agustin Eguna Artikutzan. 
Goizean goizetik hasi zen 
mugimendua, eta 
askorentzat ilundu arte 
luzatu zen...

ELI BELAUNZARAN
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TTIPI-TTAPA
Uda akitzen ari bazaigu ere, 
baztandarrek herriko bestekin 
segitzen dugu eta aste honetan 
elbetearren txanda izanen da. 
Irailaren 9tik 14ra, herritar 
guziendako ekitaldiz beteriko 
egitaraua izanen dute Elbete-
ko herrian.

Egitaraua
Irailak 9, ortziralea: 19:00etan 
txupinazoa eta bonba japo-
niarrak izanen dira bestei 
hasmenta emateko, ondotik 
ttikien txopo goratzea. 19:30ean 
kalejira izanen da Tuku-tuku 
txarangarekin eta 21:00etan 

zopak hartuko dituzte Posadan 
Franxixkorekin. 00:00etan 
txopo goratzea eginen dute 
plazan eta ondotik DJ TirryEr-
di izanen da.

Irailak 10,  larunbata: 
09:00etan diana izanen da 
eguna hasteko eta 14:30ean 
zikiro jatea eginen dute fron-
toian. Bazkaldu ondotik, dan-
tzaldia izanen dute. 21:00etan 
zinger jatea eginen dute eta 
22:00etan, berriz, zozketa. 
22:30ean Bizphiru Pelau erro-
meria taldea izanen oholtza-
ren gainean eta 02:00etatik 
aitzinera DJ Aimarrek girotu-
ko du gaua.

Irailak 11, igandea: 09:00etan 
diana izanen da eta 11:30ean 
Baztango Dantzarien ikuski-
zuna izanen dute. Ondotik, 
dantzatzeko gogoak dutenek 
mutxikoak izanen dituzte. 
17:00etan Txaruta elkarteak 
antolatutako pilota partida 
izanen da frontoian eta 
19:00etan Txingones de La 
Rencle mariatxiak izanen dira 
oholtzaren gainean.

Irailak 12, astelehena: 
14:00eran haurren bazkaria 
izanen da  Posadan,  eta 
14:30ean, berriz, Betigazteen 
bazkaria. 16:00etan mus txa-
pelketa eginen dute eta 
16:30etik 19:30era haurren-
dako puzgarriak izanen dira. 
18:00etan txokolatada izanen 
da eta 19:30ean dantzaldia 
Hauspolarien eskutik.

I r a i l a k  1 3 ,  a s t e a r t e a : 
14:00etan herri bazkaria eginen 
dute Karrikatxarren.

Irailak 14, asteazkena: 
09:00etan diana izanen da, 
11:00etan meza nagusia eta 
ondotik luntxa Posadan.

Bi urteren ondotik bestak ospatzeko gogotsu daude elbetearrak. ARTXIBOTIK Larunbatean zikiroa izanen dute.

Elbeteko bestak 
irailaren 9tik 14ra 
ospatuko dituzte
Otorduak, musika eta besta nagusi izanen dira Elbeten sei 
egunez

Udaltzain agenteko 
bi lanpostu 
betetzeko deialdia 
egin du udalak

TTIPI-TTAPA
Udaltzaingoko bi lanpostu 
oposizio bidez betetzeko deial-
dia egin du Baztango Udalak. 
Lanpostu bat txanda irekikoa 
izanen da, bertzea, berriz, 
igoera txandakoa.

Txanda irekiko lanpostura 
aurkezteko, beharrezkoa iza-
nen da: espainiar nazionali-
tatea, 18 urte beteak izatea, 
Batxilergoko edo Lanbide 
Heziketako titulua, beharrez-
ko gaitasun fisiko eta psikikoak 
izatea, dolozko delitu baten-
gatik kondenatua ez egotea, 
B motako gidabaimena, aldean 
armak eramateko eta behar 
izanez gero erabiltzeko kon-
promisoa eta euskarako C1 
maila edukitzea.

Igoera txandako lanpostua-
ri, aurreko baldintzez gain, 
hurrengoak gehituko zaizkio: 
langile finkoa izatea Nafarroa-
ko edozein administrazio pu-
blikotan, Nafarroako polizie-
tako kide izatea eta deialdiko 
lanpostu hutsen maila berekoa 
izatea.

Izen-ematea 17ra arte
Deialdian irailaren 17ra arte 
ematen ahalko da izena Baz-
tango Udalaren erregistroan. 
Eskabidea eta bete beharreko 
baldintza guziak baztan.eus 
webgunean daude ikusgai.
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TTIPI-TTAPA
Baztango Kultura Zerbitzuak 
iraileko agenda kulturala pres-
tatu du eta herritar guzienda-
ko ekitaldiak izanen ditugu 
hilabete honetan.

Azokak
Baztango artisauek eta neka-
zariek hainbat merkatu pres-
tatu dituzte Elizondon, berta-
ko elikagaiak eta eskuz egin-
dako produktuak saltzeko. 
Plazan elkartuko dira irailaren 
10ean, 17an eta 24an, 10:00eta-
tik 14:00etara. 

Erratzuko artisauek ere mer-
katuak eginen dituzte herriko 
plazan irailaren 11n, 18an eta 
25ean, goizez.

Poesia eta musika
Poesiak eta musikak ere bere 
lekua izanen dute Baztango 
agendan. Irailaren 16an Hasier 
Larretxea arraioztarrak Hezu-
rrezko kaiolak olerki-liburua 
aurkeztuko du bere sorterriko 
elizan, 19:30ean, Amaiurko 
Gazteluak eta Arraiozko He-
rriak antolatua. 

Irailaren 18an, berriz, Baztan 
Kantuz ekimena Gartzainen 

izanen da. Musika eta kanta-
tzea gustuko dutenek 12:00etan 
herriko plazan dute hitzordua. 

Irailaren 25ean poesia eta 
musika emanaldia izanen da 
Joseba Sarrionandiaren eta 
Gose taldeko abeslaria den 
Ines Osinagaren eskutik, Ariz-
kunenean 18:00etan. Sarrio-
nandiak Kuban sortutako letrak 
eta musika nahastuz Gosariak 
proiektua aurkeztu zuten due-
la hamarkada bat eta orain 
letra horien jatorria eta zer-

gatia azalduko ditu Sarrionan-
diak, Osinagaren musikaz 
lagunduta.

Zinema eta solasaldiak
Irailaren 22an zinema zikloa 
izanen da 19:00etan Iruritako 
Gizarte Bilgunean Apaiz kar-
tzela filmarekin. Filmak Fran-
koren diktaduran frankismoa-
ren kontra altxatu ziren aba-
deak zigortzeko Zamoran 
sortutako apaizendako kar-
tzela erakusten du. 1968 eta 
1976 urte bitartean 53 apaiz 
espetxeratu zituzten, gehienak 
Euskal Herrikoak, diktadorea-
ren errepresioaren aurkako 
jarrera erakusteagatik eta ser-
moietan hura salatzeagatik.

Horrez gain, Baztango Talde 
Ekosozialak Idorteen, suteen, 
alimaleko beroen garaian… 
ekologia gehiago! mintzaldia 
antolatu du irailaren 23an 
19:30ean Ahaztuen plazan 
(Fantxike parean). Iñaki Bar-
cena EHUko irakasleak eta 
mugimendu ekologistako ki-
deak emanen du solasaldia.

Bisita gidatuak eta 
erakusketak
Ondarearen Europako Jardu-
naldien barnean, Cesareo 
Souleren tailerrean bisita gi-
datuak eginen dituzte irailaren 
24an Arizkungo Bozate auzoan. 
11:00etan euskaraz izanen da 
eta 12:30ean gaztelaniaz.

Irailaren 25ean, berriz, Iru-
ritako Dorrea jauregira doako 
bisita gidatuak antolatu ditu 
Baztango Udalak, 11:00etan 
euskaraz eta 12:30ean gazte-

laniaz. Izen-ematea beharrez-
koa izanen da kultura@baztan.
eus korreora idatziz edo 948 
581 279 telefonora deituz.

Honez gain, hainbat erakus-
keta izanen dira ikusgai irailean 
Arizkunenea kultur etxean. 
Amaiurko Gaztelu Elkartearen 
Memoria bat, mila kolore. Gaz-
telu bat, mila irudi ikusgai 
dago oraindik, urrira arte, 
asteartetik igandera 11:30etik 
13:30era eta 17:00etatik 
20:00etara. Tomas Sobrino 
margolariaren ikasleen lanak 
ere ikusgai daude Arizkune-
nean irailaren 5etik 11ra, 
18:00etatik 20:00etara aste 
tartez eta 11:30etik 13:30era 
eta 18:00etatik 20:00etara as-
teburutan. Iciar Muñozen 
pinturak, berriz, irailaren 19tik 
urriaren 13ra egonen dira ikus-
gai, kultur etxeko lehenbiziko 
solairuan.

Behi piriniotarren feria
Irailaren 24an eta 25ean, ur-
tero bezala, Behi-azienda pi-
riniotarren XXXIII. lehiake-
ta-enkante nazionala eginen 
dute Elizondon. Aziendaren 
erakustaldi eta kalifikazio ko-
mentatuaz gain, azokak, ara-
txe dastaketa eta sari banake-
tak izanen dira larunbat eta 
igandean Merkatuko plazan.

Ines Osinaga eta Joseba Sarrionandia.

Iraila ekitaldi 
kulturalez betea 
dator Baztanerat
Azokak, aurkezpenak, zinema, solasaldiak, erakusketak eta 
bertze hainbat jarduera izanen dira

BEHI-AZIENDA 
PIRINIOTARREN 
FERIA IZANEN DA 
24AN ETA 25EAN
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R. OSKARIZ ARIZKUN
Ordoki 4x4 trialeko antolatzai-
lea da Andres Jaurena Azka-
rraga arizkundarra. Abuztua-
ren 27an eta 28an egin zuten 
ekimenaren X. edizioa Ordo-
ki industrialde ondoan, 27 
ibilgailuk parte hartu zuten 
eta jende andana bildu zen 
bertan.
Noiz egin zenuten lehenbiziko 
aldiz Ordokiko 4x4 triala?
Duela 12 urte hasi ginen Or-
doki 4x4 triala antolatzen, 
2010ean. Azken bi urtetan ezin 
izan dugu egin eta aurten ha-
margarren edizioa izan dugu.
Nola sortu zen ideia?
4x4 ibilgailu ttiki bat nuen eta 
horrekin buggy bat egitea bu-
ruratu zitzaidan, eta kit bat 

erosi nuen horretarako. Alda-
keta egin genuen baina ez zuen 
IATa pasatu eta ezin izan nuen 
homologatu, eta tailerreko 
zoko batean utzi nuen. Do-
nezteben hemen baino urte 
bat lasterrago egin zen triala 
eta orduan pentsatu nuen 
«hautsi dezagun autoa». Saltoak 
egiten eta astokeriatan aritu 
ginen eta arras gustura ibili 
ginen. Gero Bizkaian egin zen 
proba batera ere joan ginen, 

eta aunitz gustatu zitzaigun. 
Gu bezala, herri ttikitto batean 
antolatu zen, eta pentsatu 
genuen guk hurrengo urtean 
horrelako zerbait eginen ge-
nuela. Lagunak ezagutu geni-
tuen eta nola egiten zen azal-
du ziguten, eta horrelaxe 
animatu ginen egitera, 3-4 
lagun elkartuta.
Nola aldatu da geroztik?
Hasmentan Ordokiko indus-
trialdean bertan egiten genuen, 

eta hor izan zen lehenbiziko 
sei urteetan. Etxetik hurbil 
genuen eta erosoagoa zen dena 
muntatzeko, baina ez zegoen 
desnibelik eta pista urtero egin 
eta desegin behar genuen. 
Industrialdea betetzen hastean, 
eraikinak egin zituzten eta 
lekurik gabe gelditu ginen. 
Orain Latadia etxeko eremue-
tan egiten dugu eta naturala-
goa da, desnibela eta zuhaitzak 
ditu… truko gehiago egiten 
ahal dira. Horrez gain, nahiko 
hobetu da; ibilgailuak hobetu 
dituzte, jende gehiago etortzen 
da, azpiegitura landuagoak 
ditugu, aseguruak egiten di-
tugu pilotu eta publikoaren-
dako, anbulantzia bat dugu… 
dena hobetu da.
Lan handia da?
Bai, ez du iduri baina lan han-
dia du gibeletik. Hilabete bat 
lehenagotik hasten gara ase-
guruak eta dena programatzen. 
Gainera, autofinantzatzeko 
lagunen eta hurbileko nego-
zioen laguntza behar izaten 
dugu. Afizioa handia eta en-
presaren bat duten batzuk 
aunitz inplikatzen dira.
Eta antolakuntza lanetarako ere 
jendea beharko duzue, ez?
Bai, lantalde polita gara eta 
herriko gazteen laguntza haun-
dia dugu; txukun portatzen 
dira, zerbitzari eta epaile la-
netan aritzen dira, basura 
biltzen, aparkalekua antola-
tzen… 15 gazte inguruko tal-
dea dugu. Afaria eta kamisetak 
ematen dizkiegu ordainetan.
Orokorrean trialerako afizio han-
dia badago?
Bai, Arizkunen eta Baztanen 
4x4rako afizio haundia sortu 
da.
Nola funtzionatzen du trialak?
Asteburuan elkartzen gara 
partaideekin eta larunbat arra-
tsaldean hasten da lehiaketa. 
Igande goizean bigarren txan-
da egiten da eta gero balorazioa 
egiten dugu; puntuazioak 
konparatu, akatsak, penaliza-
zioa, denborak… laburpen bat 
egiten dugu eta gero podiuma 
egiten dugu irabazleekin, opa-
riak ematen dizkiegu, zozketak 
egiten ditugu…

Duela 12 urte hasi zen Jaurena Ordokiko 4x4 triala antolatzen Arizkunen. R. OSKARIZ

«Baztanen 4x4 
trialerako afizio 
haundia sortu da»
ANDRES JAURENA AZKARRAGA ORDOKI 4X4 TRIALEKO ANTOLATZAILEA

Ordokiko 4x4 trialaren X. edizioa egin dute abuztuko azken asteburuan Arizkunen eta 
ekimenaren sorreraz eta garapenaz mintzatu da TTipi-TTapa Jaurena antolatzailearekin

«ANTOLAKUNTZAN 
HERRIKO GAZTEEN 
LAGUNTZA HANDIA 
DUGU»

«AURTEN 
JENDETZA BILDU 
GARA ETA GIRO 
POLITA IZAN DUGU»
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Zenbat kategoriatan aritzen dira 
parte-hartzaileak?
Lau kategoria ditugu. Lehen-
bizikoa kotxe homologatuena 
da, errepidean ibiltzen direnak, 
matrikulatuak. Bigarrena mo-
difikatuena, pixka bat hobe-
tuak, zirrika haundixeagokoe-
kin, adibidez. Hirugarrena 
ibilgailu promodifikatuena 
da, nahiko hobetu direnak; 
suspentsio altuagoekin, iraul-
ketarik ez izateko barrekin… 
eta azken kategoria prototi-
poena da, ongi prestatutako 
ibilgailuak; aitzineko eta gi-
beleko direkzioarekin, blo-
keoekin…
Eta ongi ibiltzen dira trialeko 
pistatik?
Bai, zona bakoitza lau kate-
goriendako prestatua dago eta 
koloretan banatzen da; xuria, 
horia, beltza eta gorria. Hasi 
aitzinetik solasaldi bat egiten 
dugu partaideekin eta nola 
funtzionatzen duen azaltzen 
diegu, bakoitzak zein kolore-
tatik ibili behar duen jakiteko. 
Desberdintasunak hain haun-
dia ematen ez badute ere, dena 
kalkulatuta dago lau kategoriak 
pasatzeko eta pista makil eta 
koloreekin markatzen dugu. 
Europan egiten den Eurotria-
letik hartu ditugu arauak, gu-
reak ez dira hain zorrotzak, 
baina erreferentzia gisa balio 
izan digute.
Nola baloratuko zenuke aurten-
go edizioa?
Arras ona, jende kopuru po-
lita ibili da eta denborak la-
gundu du. Ostatua ere paratu 
dugu, autofinantzatzeko balio 

diguna, eta ongi saldu da. Ete-
kina ez da arras handia izanen, 
baina heldu den urtean segi-
tzeko bai. Gustura ibili gara, 
ez dugu arazorik izan Sepro-
narekin ongi portatu baikara, 
nahaste handirik egin gabe.
Bi urte geldirik egon ondotik, 
jendea gogotsu egonen zen aur-
tengo trialerako, ez?
Bai, denak gogotsu ginen eta 
bertze urtetan baino jende 
gehiago elkartu gara astebu-
ruan. Partaideen aldetik ere 

inoiz baino gehiagok parte 
hartu dute; bertze urtetan 18-
20 ibilgailu izaten dira eta 
aurten 27 izan ditugu. Gu kon-
tent gelditu gara, giro polita 
izan dugu eta lagunekin el-
kartzea eta trago batzuk har-
tzea ere goxo izaten da.
Nongo parte-hartzaileak izan 
dituzue?
Baditugu Baztango hiru edo 
lau, baina aunitz etortzen dira 
Bizkaitik, Gipuzkoatik, Bur-
gosetik… Galiziatik ere etorri 

izan dira, baina aurten ezin 
izan dute. Ez dira hain urru-
nekoak, baina jendea mugitzen 
da, bai.
Urte aunitzez segitzeko asmoa 
duzue?
Bai, trabarik paratzen ez ba-
digute bederen bai. Eta he-
mengo gazteen aldetik segida 
izanen duela ikusten dut, nire 
semeek ere afizioa dute eta 
laguntzen aritzen dira eta urte 
dezentez segituko duela pen-
tsatzen dut.

27 ibilgailuk parte hartu dute guzira aurtengo Ordoki 4x4 trialan. OSKARIZ
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Iruritako duatloiaren hiruga-
rren edizioa eginen dute aza-
roaren 12an. Bertan parte 
hartzeko izen-ematea bezpe-
ra arte egiten ahalko da, kirol-
probak.com webgunearen 
bidez. Bakarkako proba egi-
teko 20 euro ordaindu behar-
ko dira eta errelebokoa 30.

Iruritako III. Mendi 
Duatloia azaroaren 
22an eginen dute

Giro ederrean ospatu dituzte bestak Zigan
Bi urteren ondotik bestak ospatzea arras berezia izan da, 
jendea gogotsu zegoen eta denok arras ongi pasatu genuen. 
Momentu aipagarria izan zen zikiro ondoan hauek 
prestatzen aritzen diren herritarrei egindako omenaldia, eta 
opari bana eman genion bakoitzari.

SILVIA URSUEGITTIPI-TTAPA
Pedro Mari Esartek Relato So-
ciológico de la Conquista de 
Navarra 1512-1524 liburua 
argitaratu berri du. 1978 eta 
2001 urteen bitartean Nafa-
rroako Artxibo Orokorrean 
egin zituen ikerketen emaitzak 
biltzen ditu liburuan, eta ber-
tze historialariek gaiari buruz 
errandako gezur eta akatsak 
zuzentzea bilatzen du. Eza-
gutzen dugun Nafarroako 
konkistaren kontaketa gezur-
tatzen du, XVI. mendeko pro-
zesu zibilen bidez lortutako 
informazioarekin benetan 
gertatutakoa kontatzen saia-
tuz.

Harakina ofizioz, historialaria 
afizioz
Baztango historiari, politika-
ri eta kulturari arras lotua 
dagoen pertsona da Pedro 
Mari Esarte Muniain (Elizon-
do, 1936) eta Nafarroako eta 
Baztango historiaren azter-
tzaile nagusietakoa da gaur 
egun. Bertako historiari bu-
ruzko 30 liburu eta publikazio 
baino gehiago idatzi ditu; 
Nafarroako Artxibo Orokorrean 

ikertzen emandako milaka 
orduen emaitza zuzena.

Ttikitatik etxeko harategian 
egin izan du lan Esartek, eta 
kontrabandoan ere lagundu 
zuen harategiko kamionetaz 
baliatuz. Elizondoko alkatea 
izan da bi aldiz, baita udale-
txeko zinegotzia ere, eta era-
gin handia izan du bailarako 
politikan eta historian. Azpi-
marratzekoa da bere lanetan 
Baztango historiari egindako 
ekarpenak.

Pedro Mari Esarte liburuarekin. 

Nafarroako konkistari 
buruzko liburua idatzi 
du Pedro Esartek
XVI. mendeko prozesu zibilen bidez lortutako informazioarekin, 
konkistaren historia birkontatzen du Esartek

MAITANE MARITORENA
Irailaren 10ean Basaburua 
kuartelaren eguna ospatuko 
dugu Anizen. Hala ere, aitzi-
neko egunean, ondare imma-
teriala bildu eta babestea 
helburu duen Labrit multime-
diako kide den Gaizka Aran-
guren etorriko zaigu Vitagra-
ma, memoria biziaren kontu 
solastatzerat. Familiakideen 
memoria betiko atxikitzeko 
Labrit Multimediak sortu duen 
formatuaren berri emanen 
digu, 19:00etan Mendiarte 
elkartean. Biharamunean, 
08:00etako mendi itzuliarekin 

hasiko dugu eguna. 11:00etan 
mus txapelketa izanen da fron-
toian, eta 12:00etan haurren 
herri kirolak Plaxa-xarren. 
14:30ean bazkaria eta ondotik 
dantzaldia Hauspolariekin.

Basaburuaren Eguna 2019an Zigan.

Irailaren 10ean Basaburuaren Eguna 
ospatuko dute Anizen
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Lekaroztarrek ere giro polita izan dute
Bi urteren ondotik gogo haundiarekin hartu ditugu 
lekaroztarrok herriko bestak eta nabaritu dugu, kristoren 
giroa izan baitugu. Arras gustura ibili gara, antolatzaileok lan 
pila egin dugu eta emaitza ona izan da, herriko jendea 
kontent gelditu da.

IZASKUN ALMANDOZ

ANE GOIENETXE
Igandean 20:00etan botatako 
suziriaren ondotik, herriko 
frontoia bete eta baztan zo-
pekin hasi ziren bestak. Hiru 
urteren ondotik berriz ere 
frontoia eta plaza bete ziren 
abuztuaren 14an. Bisitari au-
nitz hurbildu ziren artzain 

zakurren txapelketara, eta giro 
ederra izan genuen plazan 
dantzaldiekin. Larunbateko 
zikiro jatearekin eman genien 
bukaera bestei.

Besta batzordetik esker mila 
Amaiurrerat hurbildu zarete-
noi eta bestak antolatzen la-
gundu duzuen herritar guzioi!

Emozioz bizitu dituzte bestak Amaiurren 
bi urteren ondotik

Giro polita izan zuten amaiurtarrek herriko bestetan. UTZITAKOAK

Oronoztarrak gustura herriko bestetan
Herriko gazteen artean eta auzolanean antolatutako bestak 
fruitu ederrak eman dituzte. Hainbat adinetako jendea 
nahasturik, alaitasun eta giro sanoan bizitu genituen bestak. 
Esker mila debalde.com herriko txarangari egunero herria 
alaitzeagatik! Gora Oronoz-Mugairi eta auzolana!

LIERNI OTEIZA
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KORO ETA MARIFA
Desafio haundia genuen aur-
tengo bestetan, eta ez baka-
rrik bi urteren buruan berriz 
antolatuak zirelako, baizik 
eta besten antolatzaileak 
berriak eta franko gazteak 
izan direlako, eta erran beha-
rra dago arras ongi eta fin 
aritu direla. Gainera, aspal-
dixkotik egiten ez zen  joko 
besta berreskuratu dute, eta 
orain arte ez bezala, txosnan 
ogitartekoak eskaini dituzte. 

Bertzalde, programatik 
kanpo, herri bazkari bat an-
tolatu zuten abuztuaren 17an, 
non 30 bat lagun elkartu ziren. 

«Esperimentu bat» izan omen 
zen, eta ondoko urteetan 
berriz antolatu ala ez ikusiko 
dute.

Gainerakoan, sentsatzio 
gazi-gozoa izan genuen 17ko 
arratsaldean hasi eta 18an 
egun osoz gelditu ez zen eu-
riarekin. Euria behar-beha-
rrezkoa zen, baina agorrila-
ren 17ko Txamukos mariatxi 
taldearen kontzertua izorra-
tu zigun, baita hondar egu-
neko zikiro eguna konplika-
tu ere. Baina bon, garrantzi-
tsuena lurra busti eta bazte-
rrak berdetzen hasi zaizki-
gula da.

Bi urteren buruan 
bestaz gozatu dute 
herritarrek
Aspaldixkotik egiten ez zen joko besta berreskuratu dute 
aurtengo bestetan 

Apar bestarekin ederki gozatu zuten haurrek eta gaztetxoek. KORO ETA MARIFA

Herritarrak zikiro jaterako prestaketetan. KORO ETA MARIFA

Abuztuaren 16an hutsik gel-
ditu zen herriko bake epai-
learen postua. Orain arte, eta 
azkeneko hamabi bat urteo-
tan, Margari Etxenike aritu 
da lan horretan, eta orain 
utzi egin du, udalarekin izan 
dituen desadostasunak dire-
la eta.

Bake epailearen 
postua hutsik 
gelditu da

Bote luze 
txapelketa 
Etxartean
Abuztuaren 6an lau talde 
bildu ziren Etxartea auzoan 
bote luze txapelketa joka-
tzeko: Sara, Etxalar, Angelu 
eta Zugarramurdi. Ange-
luarrek irabazi zuten, baina 
garrantzitsuena joko zahar 
horretan aritzea izan zen.

Aspaldiko partez joko besta berreskuratu zuten bestetan. KORO ETA MARIFA

Eskearen egunean, Axkoa etxean. KORO ETA MARIFA
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IRAIA ETA ARANTXA
Udan antolaturiko ekitaldiak 
arrakastatsuak izan dira. Uz-
tailaren 23an izandako tortilla 
lehiaketan guztira 18 tortilla 
aurkeztu zituzten. Kategoria 
tradizionalean Abel de Lucas 
izan zen garaile. Kategoria li-
brean, aldiz, Geva Halsouetek 
irabazi zuen saria eta profesio-
nalean, azkenik, azken urteetan 
bezala, Lapitxurik eraman zuen 
saria.Aurtengo bitxikeria be-
zala, badirudi kategoria tradi-
zional eta librean kanpotarrak 
nagusitu direla herritarrei. 
Heldu den urteko gure teknikak 
hobetu beharko!

Abuztuaren 6an izandako 
burdinaren egunean ere ez 
zen mugimendurik falta izan.  
Aurten, joan den urtean ez 
bezala, urteroko egitaraura 
itzuli ginen. Jende andana 
bildu zen, bai goizeko azokan 
eta ekitaldian baita ondotik 
antolaturiko zikiroan ere. Az-
kenik, eguna mariatxien mu-
sikak alaiturik borobildu zuten 
giro ederrean.

Abuztuaren 20an herri kirol 
ikuskizuna ere izan genuen. 
Herri kirolen emanaldiaz gain, 
sagardo eta sardina dastaketa 
izan zen. Ekitaldi honekin fi-
nitu zen udako agenda.

Udan ez da 
mugimendurik  
falta izan
Tortilla lehiaketa, burdinaren eguna eta herri kirol ikuskizuna 
izan dira udako hitzordu nagusiak

Ohiko egitaraua berreskuratu zen Burdinaren Egunean. ARANTXA ETA IRAIA

Tortilla lehiaketako sarituak. ARANTXA ETA IRAIA

Herri kirol saio ederraz gozatzeko aukera izan zen abuztuaren 20an. ARANTXA ETA IRAIA

Jende andana bildu zen Burdinaren Egunean. ARANTXA ETA IRAIA
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TTIPI-TTAPA
«Tradizioa esta berrikuntzak 
uztartuz» eta besten «arima 
mantenduz» herritar guztien-
tzako bestak prestatu ditu bes-
ten komiteak. Buruilaren 10ean, 
larunbatarekin, hasi eta 14an 
finituko dira eta plazara hur-
biltzeko gomita egin dute. 

Buruilak 10, larunbata
09:00etan BTT lasterketa, 20 
edo 30 kilometroko ibilbideak 
aukeran. 09:00etatik 19:00eta-
ra ball-trap Plaxiden bordan. 
17:00etan igerilekuko errebotean 
Frantziako Pilota Federazioko 
senior mailako joko garbiko 

finala. 17:00etan Sara korrika 
10,3 kilometroko lasterkaldia. 
17:00etatik 18:00etara esku pi-
lota txapelketa, finalerdiak. 
21:00etatik aitzina kontzertuak 
herriko plazan: 21:00etan Nia-
rawa Batukada, 23:30ean Su Ta 
Gar eta 01:30ean Gora Herria. 
02:00etatik 05:00etara etxera 
sartzeko autobusak urririk. 

Buruilak 11, igandea
Goizean karriken alaitzea Dan-
borrada Mariñelak gaiteroekin. 
10:00etan meza Urruñarrak 
klikarekin. 10:30ean luzean 
errebotean partida Luzean eta 
Zaharer Segi taldeen artean. 

16:00etan Zarena Zarelako ikus-
garria. 16:30ean desfilea herri-
ko plazan: gaiteroak eta erral-
doiak, joaldunak, ahate jokoa 
eta herri kirolak. 19:00etan 
aperitifa Altzukutarrak-ek la-
gunduta. 20:30ean Ixtaklok 
elektrotxaranga. 22:30ean Tirri 
and Teryrekin dantzaldia. 

Buruilak 12, astelehena
Goizean karriken alaitzea gai-
teroekin eta txistulariekin. 
10:00etan luzean errebotean 
Sarako Izarra eta Kapito Harri 
taldeen arteko partida. 11:30ean 
Sarako kantariak zahar etxean. 
13:30ean Olhain ikastolak an-
tolatutako paella jatea lehengo 
Keinuko aparkalekuan.16:30ean 
gazteriaren jokoak errebotean. 
18:00etan esku pilota txapelke-
tako finalak. 18:30ean Zazpiak 
Bat dantza taldearen ikusgarria. 
20:00etan Sarako kantariekin 
aperitifa. 22:00etan Kakolak 
taldearekin dantzaldia. 

Buruilak 13, asteartea
Goizean karriken alaitzea gai-
teroekin eta txistulariekin. 
10:00etan gazteriaren eskutik 
animazioa ttikientzat. 10:00etan 
luzean errebotean Spuc eta 
Nozbait taldeen arteko partida. 
17:00etan J.M. Jauregiren landan 
artzain zakur txapelketa. 
19:00etan mutxikoak Kuxkuxtu 
txarangarekin. 20:00etan Hori 
Gaua gaztetxean Fusible tal-
dearekin. 22:00etan dantzaldia 
Kilimak taldearekin. 00:00etan 
DJ Jotatxo. Gau guzian Kuxkux-
tu txaranga karrikak alaitzen 
ibiliko da. 

Buruilak 14, asteazkena
Goizean karriken alaitzea gai-
teroekin eta txistulariekin. 
09:00etan trinketeko zabalde-
gian azienda lehiaketa. Sarako 
laborarientzat 1.700 euro arte-
ko primak. 11:00etan plazan 
haurrentzako puzgarriak eta 
zaldi gainean ibilaldiak. Euria-
rekin kiroldegian. 17:00etan 
plazan esku huska partida eta 
trinketean eta plazan bertso 
saioa Amets Arzallus, Haira 
Aizpurua eta Oier Urreiztirekin. 
Julene Etxeberri gai jartzailea. 
19:00etan zozketa. 19:30ean 
Aire Ahizpak taldearekin ape-
ritifa. 21:30ean Burrunba elek-
trotxaranga. 23:00etan su arti-
fizialak. 23:15ean Joselu Anaiak 
taldearekin dantzaldia.

Bestak buruilaren 
10etik 14ra iraganen 
dira
Bortz egunez klase anitzetako musikaz gozatzeko aukera 
izanen da, eta kirolari lotutako hitzordurik ere ez da falta izanen

Zazpiak Bat taldeko dantzariak buruilaren 12an ariko dira. Argazkia iazkoa da. GANEX
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Lau elkarteen erromeria umore ederrean

Sarako Izarra errugbi eta pilota elkarteek, Zazpiak Bat dantza 
taldeak eta Urtxintxa eskubaloi elkarteak antolaturik 
erromeria egin zuten abuztuaren 6an. Arratsean 300 lagun 
bildu ziren afaltzeko. Paella aski ona eta ausarki eman zuten 
eta dena umore onean joan zen.

GANEX

Herriko artisten margolanak
Larrungo koloreak taldeko kideek hainbat erakusketa egin 
dituzte uda honetan. Tartean, abuztuaren 23an eta 24an, bi 
egunez egun osoan errebotean beraien lanak jende aitzinean 
erakutsi zituzten. Kontent gelditu ziren, eguraldia alde 
zutelako eta jende ainitz bildu zelako.

GANEXGANEX
Posta bulegoa ainitzetan hetsia 
edo kutxazain automatikoa 
aldizka hutsik dagoela eta pix-
kanaka ordutegia murrizten ari 
direla ikusteak egonezina sortu 
du herrian. Horretaz aritu ziren 
abuztuaren 22an Har Hitza 
taldeak deiturik Lur Berri gelan 
egin zuten bilkuran. 100 bat 
jende bildu ziren eta denek 
beren arrangurak erran zituzten: 
egun gehienetan posta hetsia 
dela eta sosa partitzeko makinan 
dirurik ez dela izaten, hori ezin 
dela ametitu eta zerbait egin 
beharko dela. Battitte Laborde 
auzapezak galde mota andana 
egin dituztela erran zuen, bai-
na ez dutela hobekuntzarik izan.

Batzuen irudiko, gorago des-
martxak egin beharko dira zer-
bait jakiteko, gobernamendua 
hasia baita posta zerbitzu pri-
batua behar dela aipatzen, lan 

hori egiteko jende kalifikaturik 
ez omen dutela atzematen. Hala, 
bildutakoek eskaera bat egitea 
deliberatu zuten. Buruilaren 
22an bertze bilkura bat eginen 
dute Lur Berri gelan, 19:00etan.

Abuztuaren 22ko bilkura. GANEX

Posta zerbitzua 
lanjerrean ikusten 
dute herritarrek 
Abuztuaren 22ko bilkuraren ondotik, buruilaren 22an bertze 
bilkura bat eginen dute Lur Berri gelan

GANEX
Uztailaren 23an eta 24an ku-
kusu merkatua iragan zen 
herrian. 100 bat erakusle eto-
rri ziren beren gauza ederrekin, 
eta jende ainitz ibili zen horiei 
begira errebotean. Baina ez 
dut uste erosle ainitzik baze-
nik...

100 bat erakusle 
bildu dira kukusu 
merkatuan

GANEX
Herriko etxeak lehen sorospe-
nen (1. maila) formakuntza 
proposatu du UDPS64 elkar-
tearekin, 18 urtetik goiti duten 
herritarrentzat. Urriaren 8an 
eta hazilaren 5ean iraganen 
dira, bakoitzean gehienez hamar  
presuna. Izen emateak ccas.
saran@gmail.comen edo herri-
ko etxean egin beharko dira. Pre-
zioa 55 eurokoa da. Norberak 
20 euro ordaindu beharko du 
eta gainetakoa Sarako CCASak 
bere gain hartuko du. Izena 
ematen duten lehen hamarrak 
hartuak izanen dira. 

Lehen sorospenen 
formakuntza urrian 
eta hazilean

San Josepe 
eskolaren 
abuztuko hitzordua

San Josepe eskolako haurren 
burasoek antolaturik, abuz-
tuaren 7an ekoizleen merka-
tua iragan zen. Bakoitzak bere 
jatekoa hautatu eta ordainduz, 
hor berean egin zuten afaria. 
Jende ainitz bildu zen eta egu-
na umore onean joan zen. 
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JL BESSONART
Puntako hiru kontzertuk osa-
tu zuten abuztuko hilabetea. 
Megaswing jazz emanaldiak 
200 behatzaile bildu zituen 
Larreko kultur gunean. Seku-
lako musika emanaldia eskai-
ni zuten espresuki Parisetik 
etorritako artistek.

Nola ez aipa Donostiako 
Orfeoiak  elizan eman zuen 
goi mailako ikuskizuna, 400 
kideren aitzinean. Abiadura 
eztia iduri zuen Fauréren re-
quiem delakoarekin, baina 
crescendo joan zen ikusgarria 
eta bukaera bikaina bilakatu 
zen, bi aleluia eta azkeneko 

Agur Jauna xoragarriak eskai-
ni ondoan. 

Ravel festibalaren denbo-
raldiak ere elizan egin zuen 
geldialdia abuztuan. Ravel 
Akademiaren ekimenez kon-
positore ospetsu euskaldunak 
bere bidaietan, bereziki Suitzan 
eta Italian, sorturiko obrak 
eskaini zituen. Eta aste hone-
tan Ravel jaialdiaren kari ber-
tze bi ikuskizun izanen dira 
elizan. Buruilaren 8an, ortze-
gunarekin, 18:00etan, Mauri-
ce Ravelen obrekin izanen da 
lehen emanaldia, eta  21:00etan 
Mozart eta Shuberten musika 
entzungai. 

Megaswing jazz emanaldiak 200 lagun bildu zituen Larrekon. JL BESSONART

Musika klasikoa 
gustuko dutenentzat 
aukera aste honetan
Buruilaren 8an, ortzegunarekin, Ravel festibalaren kari bi 
emanaldi izanen dira elizan 

Otsantz kaperako ibilaldia
Santa Madalena Egunarekin, erretore etxean den Jakobia 
Senpere tokitik, 30 bat kidek bidea hartu zuten Otsantzeko 
kaperara. Bertze batzuk auzo herrietatik joan ziren, eta 150 
presuna elkartu ziren kaperaren gerizapean. Clement 
Johannak zintzur bustitzea eskaini zuen.

JL BESSONART

Blokeatze eguna
Bake Bidea eta Bake Artisauen galdeari erantzunez, uztailaren 
23an 1.700 kidek parte hartu zuten 13 gunetako bide nagusia 
blokeatzeko lanetan. Ion, Jakes eta Unairen askatzea 
aldarrikatu zen ozenki. Gure inguruan, Azkaineko bidegurutze 
nagusian emana zen hitzordua eta jendalde polita bildu zen.

JL BESSONART

JL BESSONART
Amotzeko bestek sekulako jen-
detza ekarrarazi zuten, gazte 
komiteak programa bikaina 
jarri zuelakoz. Uztailaren 13an, 
asteazkena, ball-trap ezin bu-
katuzko gau besta bilakatu zen; 
ortzeguna kirolarien eguna izan 
zen AmotzRaid lasterketarekin; 

ortziraleko zikiro jatean 450 
afaltiarrek gaitzeko giroa sortu 
zuten. Larunbat arratseko kon-
tzertuek aspaldiko errekorrak 
gainditu zituzten partehartzai-
leen aldetik. Igandean, bero 
zakarra izanik, eztixeago iragan 
ziren ekitaldiak; halere, umore 
ona nagusi izan zen. 

Amotzeko besten itzuliaren ondotik 
Santa Madalena heldu den urteari so

Musika taldeek jende ainitz bildu zuten Amotzeko bestetan. JL BESSONART
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TTIPI-TTAPA
Abuztuaren 28an jokatu zuten 
Saran Kontrabandisten Las-
terketa. 32 lasterkarik hartu 
zuten parte eta Joseba Larral-
de beratarrak irabazi zuen 
laugarren aldiz segidan, 
41.31ko  denborarekin. Gui-
llame Levoy izan zen bigarre-

na eta Mathieu Gachen hiru-
garrena. Ainhoa Etxegarai 
beratarra izan zen parte hartu 
zuen emakumezko bakarra 
eta 55 minutu eta 04 segun-
doko denbora egin zuen. 

 Goizean Sorgina Trail egin 
zuten eta Mirentxu Doyhenar-
dek irabazi zuen.

Joseba Larralde eta Ainhoa Etxegarai 
txapeldun Kontrabandisten Lasterketan

Lasterketako parte hartzaileak abiatu aitzinean. GANEX

A.LARRETXEA 
Añorbeko frontoia bete-betea 
zela jokatu zuten abuztuaren 
27an Nafarroako Herriz He-
rri Txapelketako finala. Uz-
tailean hasi zen txapelketa, 
eta maila absolutuan lau 
jardunaldi eta gazteen mailan 
hiru jardunaldi egin ondotik 
jokatu zuten finala Añorben. 
Ikuskizun ederra ikusi zuten 
finalera bertaratutakoek, lehia 
estua izan baitzen, batez ere 
maila absolutuko finalean. 

Eskualdeko taldeak prota-
gonista izan ziren finalean, 
21 urtez azpikoen mailan 
talde bakarra aritu zen, Igan-

tzi, baina maila absolutuan 
eskualdeko lau talde aritu 
ziren: Arantza, Arraioz eta 
Basaburua lehen proba kon-
binatuan, eta Arantza eta 
Sunbilla bigarrenean. 

21 urtez azpikoen txapel-
ketarekin abiatu zen finala. 
Araxes, Berriozar, Antsoain 
eta Igantzi aritu ziren nor 
baino nor, eta aitzineko jar-
dunaldi guztietan bezala 
Araxes nagusitu zen Añorben 
ere 16.36ko denbora eginda. 
Bigarren postua Berriozarrek 
(17.20) eskuratu zuen,  hiru-
garrena Igantzik (18.25) eta 
laugarrena Antsoainek (19.47). 

Hiru jardunaldietako den-
bora gehituta, Araxesek es-
kuratu zuen  21 urtez azpikoen 
mailako garaipena, eta beraz, 
baita txapela ere. Bigarren 
postuan Berriozar sailkatu 
zen, hirugarrenean Antsoain 
eta laugarrenean Igantzi. 

Final estua
Gazteen jardunaren ondotik, 
maila absolutuko finala jo-
katu zuten. Bi proba konbi-
natu jokatu zituzten, lehe-
nengoan, txokorrak biltzen, 
20 kiloko zakuarekin lasterka, 
aizkoran, lasterka eta arpa-
nean aritu behar izan zuten 
parte hartzaileek. 

Final estua izan zen. Hasie-
ran Basaburua abiatu zen 
lehen postuan, baina, Aran-
tza pixkanaka denbora janez 
joan zen bertze taldeei, eta 
azkenerako aranztarrak na-
gusitu ziren emozioz beteri-
ko finalean. 23.56ko denbora 
egin zuten aranztarrek, eta 
horien gibeletik gelditu zen 
Araxes 22 segundora (24.18). 

Arraioz izan zen hirugarrena 
25.03ko denbora eginda, eta 
B a s a b u r u a  l a u g a r r e n a 
26.10eko denborarekin. 

Bigarren proba konbinatuan 
talde bakoitzeko bi parte har-
tzaile aritu ziren. Ingude al-
txatzea eta txinga eramatea 
egin behar izan zituzten eta 
Berriozar, Araxes, Sunbilla 
eta Arantza aritu ziren lehian. 
Kasu horretan Araxesek es-
kuratu zuen garaipena. Biga-
rren gelditu zen Berriozar, 
hirugarren Sunbilla eta lau-
garren Arantza. Sunbillatik 
Itxaso Arrieta ingudearekin 
eta Ander Oskoz txingekin 
aritu ziren eta Arantzako tal-
dean aldiz aldiz Iñaki Mike-
larena Arrixko ingudearekin 
eta Ainhoa Etxegarai txinge-
kin. 

Talde nahikorik ez zela eta 
Nafarroako Herri Kirol Fede-
razioak 2018tik ezin izan du 
Herriz Herri txapelketa an-
tolatu. Lau urteren ondotik, 
zazpi taldek hartu dute par-
te maila absolutuan eta lauk 
21 urtez azpikoetan, eta jen-
detza hurbildu da jardunaldi 
guztiak ikustera. Finalean 
lehiatutako taldeez gain, Goi-
zuetako taldeak ere hartu du 
parte txapelketan.

Maila absolutuko finalean parte hartu zuten kirolariak. Erdian, txuriz txapela lortu duten aranztarrak. TTIPI-TTAPA

Arantzak irabazi du 
Herriz Herri 
Txapelketako finala
Araxes taldeak irabazi zuen 21 urtez azpikoen lehiaketa, eta 
baita bigarren proba konbinatua ere

JENDETZA BILDU 
ZEN AÑORBEN 
JOKATUTAKO 
FINALA IKUSTERA
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LAXOA TXAPELKETA
TXAPELDUNAK

1980  IRURITA
1981  DONEZTEBE
1982  DONEZTEBE
1983  OIZ
1984  OIZ
1985  DONEZTEBE
1986  DONEZTEBE
1987  DONEZTEBE
1988  OIZ
1989  DONEZTEBE
1990  OIZ
1991  IRURITA
1992  DONEZTEBE
1993  IRURITA
1994  DONEZTEBE
1995  DONEZTEBE
1996  DONEZTEBE
1997  DONEZTEBE
1998  DONEZTEBE
1999  ARRAIOZ
2000  DONEZTEBE
2001  ARRAIOZ
2002  IRURITA
2003  DONEZTEBE
2004  IRURITA
2005  DONEZTEBE
2006  DONEZTEBE
2007  IRURITA
2008  DONEZTEBE
2009  ARRAIOZ
2010  IRURITA
2011  IRURITA
2012  IRURITA
2013  DONEZTEBE
2014  DONEZTEBE
2015  IRURITA
2016  IRURITA
2017  IRURITA
2018  DONEZTEBE
2019  IRURITA
2020  ARRAIOZ
2021  IRURITA

TTIPI-TTAPA DONEZTEBE
Lau hilabeteko txapelketaren 
ondotik, Laxoa Elkarteak 42. 
aldiz antolatutako Baztan-Erre-
kako laxoa txapelketaren fi-
nala jokatu zuten abuztuaren 
6an Doneztebeko Bear Zana 
plazan Irurita Migelene eta 
Doneztebe The Moment tal-
deek. Joan den urteko txapel-
duna aitzinean izanagatik ez 
ziren kikildu doneztebarrak 
eta 9-1 argi batekin nagusitu 
ziren. Txapelketako partida 
guztiak irabazi dituzte.

Irurita Migelene taldean Xabi 
Barberena (sakalaria), Gorka 
Urtasun (numeroa), Egoitz 

Prim (kuartoa) eta Jagoba Ra-
mos (kuartoa) aritu ziren eta 
Doneztebe The Moment tal-
dean Julen San Miguel (saka-
laria), Paskual Bertiz (nume-
roa), Jabier Bertiz (kuartoa) 
eta Koldo Legarra (kuartoa). 
Lau txapeldunak ederki aritu 
ziren, baina batez ere azpima-
rragarria izan zen Julen San 
Miguelen partida bikaina.

Goizean hirugarren postu-
rako partida zuten eta Arraioz 
Sagardiak 9-4ko emaitzarekin 
irabazi zion Oizko taldeari. 
Arraioz Sagardia taldean Mikel 
Mindegia (sakalaria), Xabi 
Mihura (luze), Jon Gamio 

(motz) eta Miguel Maritorena 
(motz) aritu ziren eta Oizko 
taldean, berriz, Ioritz Zelaieta 
(sakalaria), Iker Bereau (luze), 
Ugutz Zelaieta (motz) eta Lau-
rendi Zelaieta (motz).

42. Laxoa txapelketako talde onenak sari banaketaren ondotik. ONDIKOL

Doneztebek irabazi 
du Baztan-Errekako 
42. Laxoa Txapelketa
Abuztuaren 6an Bear Zana plazan jokatutako finalean, herriko 
The Moment taldeak 9-1 irabazi zion Irurita Migeleneri

TTIPI-TTAPA DONEZTEBE
Abuztuaren 13an jokatu zuten 
gazteen laxoa txapelketako 
finala Bear-Zanan. 0-4 eta 2-6 
galtzen joan ondotik, Donez-
tebe A (Lander Arozena, Ko-
teto Ezkurra, Ekai Elortza, 
Lukas Ezkurra) 7-6 nagusitu 
zitzaion Irurita Bri (Julen Eli-

zainzin, Izai Urrutia, Aitor Ripa, 
Oihan Braña). 

Hirugarren postua erabaki-
tzeko partidan Doneztebe Bk 
(Jon Larunbe, Javier Zabala, 
Iker Anzizar, Ander Retegi) 7-5 
irabazi zion Irurita Ari (Kaiet 
Iribarren, Eneko Irazoki, Oihan 
Arraztoa, Mikel Iñarrea).

Gazteen laxoa txapelketan ere 
Doneztebe nagusitu zaio Iruritari

Gazteen laxoa txapelketan parte hartu dutenak, sari banaketaren ondotik.

San Miguel jokoan. ONDIKOL
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Indakotxea, 
Etxeberria eta 
Mindegia bigarren 
mailako finalean

TTIPI-TTAPA ARANTZA/DONAMARIA
Nafarroako bigarren mailako 
aizkora txapelketaren kanpo-
raketa jokatu zuten abuztua-
ren 13an Arantzan, bi kanaer-
diko eta 60 ontzako bat nork 
lehenago moztu. Irailaren 18an 
Uharten jokatuko den finalean 
eta Xuban Kañamares (10.05), 
Zubietako Mikel Indakotxea 
(10.10), Beintza-Labaiengo 
Jesus Etxeberria (10.28), Goi-
zeder Belza (10.39) eta Zubie-
tako Patxi Mindegia (10.51) 
izanen dira. Finaletik kanpo 
gelditu dira Iban Resano, Emi-
lio Garcia, Oier Larretxea, Iker 
Gorriti, Iosu Santamaria eta 
Jon Telletxea.

Nafarroako hirugarren mai-
lako aizkolari txapelketaren 
finala Donamarian jokatu zen 
abuztuaren 14an eta Baiona-
ko Ibai Telletxea izan zen txa-
peldun, Etxarri Aranatzeko 
Aritz Oiarbide bigarren, Itsa-
suko Patxi Igoa hirugarren, 
Berako Endika Goia laugarren 
eta Urdiaingo Amets Aristiza-
bal bosgarren.

Unai Iantzik borzgarren txapela
Nafarroako gizonezkoen lokotx biltze txapelketa jokatu zen 
abuztuaren 14an Donamarian. Unai Iantzi aniztarra izan zen 
onena eta 6 minutu eta 13 segundo aski izan zituen 50 
lokotxak biltzeko. Berroetako Asier Gamio izan zen bigarren 
(7.05) eta Sunbillako Eneko Herrera hirugarren  (7.24). 

UTZITAKOA

TTIPI-TTAPA SUNBILLA
Aitzol Atutxak eta Eneko 
Otañok osatutako bikoteak 
irabazi zuen abuztuaren 13an 
jendez gainezka zegoen Sun-
billako frontoian Ramon La-
tasa zenaren omenez heme-
retzigarren urtez antolatutako 
saria. Hamar kanaerdiko eta 
sei 60 ontzako mozteko lanean 

30 minutu eta 19 segundo behar 
izan zituzten. Julen Alberdi 
Txikia IV.a eta Ugaitz Muger-
tza bigarren izan ziren (31.52). 
Hirugarren postua Mikel La-
rrañagak eta Jon Rekondo 
leitzarrak lortu zuten (34.40) 
eta, ustekabean, laugarren 
postua Iker Vicentek eta Jon 
Irazuk eskuratu zuten (35.05).

Arrospide eta Ugarteburu 
nagusi beteranoetan
Beteranoen arteko lehian, az-
kenean Mikel Mindegiak ez 
zuen parte hartzerik izan eta 
Joxemiel Peñagarikano aritu 
zen Donato Larretxearekin 
batera, Anjel Arrospide eta 
Joxe Ugartebururen kontra. 
Azken hauek izan ziren lau 
kanaerdiko eta 45 ontzako bi 
enborrak mozten bizkorrenak. 
9 minutu eta 39 segundo behar 
izan zituzten eta Peñagarika-
nok eta Larretxeak 10 minutu 
eta 31 segundo.

Emakumezkoen arteko 
lehian, Irati Astondoa eta Laie-
ne Pikabea, Nerea Sorondo 
beratarra eta Uxue Ansorregi 
baino bizkorragoak izan ziren. 
Metroko lau enbor moztu behar 
zituzten eta irabazleek 10 mi-
nutu eta 21 segundo behar 
izan zituzten eta galtzaileek 
13 minutu eta 8 segundo.

Harri-jasotzen azkenik, 137 
kiloko kubikoarekin eta 200 
kiloko laukizuzenarekin bina 
minutuko txandetan lehian 
aritu ziren Aimar Irigoien eta 
Jon Unanue Goenatxo III.a. 
Bi altxaldiko abantaila eman 
zion Irigoienek Goenatxori eta 
halere nagusi izan zen Irigoien, 
15 altxaldi eman baitzituen 
eta Goenatxok 11.

Latasa Sarian parte hartu zuten kirolariak. JUAN MARI ONDIKOL

Atutxa eta Otaño 
nagusi Sunbillan 
XIX. Latasa Sarian
Beteranoen arteko lehian, Arrospidek eta Ugarteburuk irabazi 
zieten Peñagarikano eta Donato Larretxeari

Ainhoa Etxegarai lokotxetan txapeldun
Nafarroako emakumezkoen lokotx biltze txapelketa jokatu 
zen abuztuaren 13an Arantzan eta Ainhoa Etxegarai 
beratarra lehen aldiz txapeldun suertatu zen (7 minutu eta 28 
segundo). Eltsoko Ainhoa Iraizoz (7.42) eta Iturengo Maika 
Ariztegi (7.50) sailkatu ziren ondotik.

UTZITAKOA
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AZOKAK

ELIZONDO
Baztango Artisauak eta 
Zaporeak
Plazan, irailaren 10ean eta 
17an, 10:00etatik 14:00etara.

ERRATZU
Erratzuko artisauak
Plazan, irailaren 4an, 11n, 18an 
eta 25ean, 11:00etatik 14:30era.

MUSIKA

SENPERE
Maurice Ravelen obren 
emanaldia
Elizan, irailaren 8an, 18:00etan.

Mozarten eta Shuberten 
obren emanaldia
Elizan, irailaren 8an, 21:00etan.

LEITZA
Alarma Morea talderaren 
kontzertua
Torrean, irailaren 8an.

IGANTZI
Kantauri Abesbatzaren 
kontzertua
Elizan, irailaren 9an, 20:00etan.

GARTZAIN
Baztan Kantuz
Plazan, irailaren 18an, 
12:00etan.

JARDUNALDIAK

ANIZ
Basaburuaren Eguna
Mendi itzulia, mus txapelketa, 
herri kirolak, bazkaria eta 
dantzaldia. 
Irailaren 10ean, 08:00etatik 
aitzinera.

DONAMARIA
Dorrealdia festibala
Txomin eta Urbil Artolaren 
kontzertua eta Korrontziren 
ikuskizuna.
Jauregian irailaren 9an eta 
frontoian 10ean, 20:00etan. 
Sarrerak 12 eurotan 
papeleriatamayo.com-en.

LEITZA
Talo Eguna
Artisauen azoka, talo txapelketa 
eta omenaldia Kristina Saralegiri.
Plazan, irailaren 11n, 
10:00etatik 14:00etara.

SOLASALDIAK

LEITZA
Euskararen erabileraren 
inguruko gogoeta
Euskara zerbitzuarekin.
Herri Aretoan, irailaren 13an, 
19:00etan.

ARRAIOZ
'Hezurrezko kaiolak' olerki-
liburuaren aurkezpena
Hasier Larretxearekin.
Elizan, irailaren 16an, 19:30ean.

IKUSKIZUNAK

BERA
Granollerseko eta Ataungo 
dantzariaen ikuskizuna
Merkatu plazan, irailaren 10ean, 
18:00etan.

LEITZA
'Bidaide' antzezlana
Metrokoadroka konpainia.
Herri Aretoan, irailaren 11n, 
19:00etan.

LESAKA
'Eresia. Lurra arin bekizu, 
ama' antzerkia
Harriondoan, irailaren 18an, 
19:00etan. Sarrerak 5 eurotan 
lesaka.eus-en.

ERAKUSKETAK

ELIZONDO
'Memoria bat, mila kolore. 
Gaztelu bat, mila irudi'
Arizkunenean, uztailaren 8tik 
urrira arte.

Tomas Sobrinoren ikasleen 
lanak
Arizkunenean, irailaren 5etik 
11ra.

Iciar Muñozen pinturak
Arizkunenean, irailaren 19tik 
urriaren 13ra.

LEITZA
Ramon Zabalegiren 
erakusketa
Herri Aretoan, irailaren 19tik 
25era.

BERTZELAKOAK

DONEZTEBE
Xake txapelketa
Casino elkartean, irailaren 
10ean, 10:00etan.

LESAKA
Mendi bizikleta itzulia
Harriondoatik, irailaren 18an, 
09:00etan.

IRURITA
'Apaiz kartzela' filma
Gizarte Bilgunean, irailaren 
22an, 19:00etan.

BADOK.EUS

DONAMARIA Dorrealdia festibala
Txomin eta Urbil Artolaren kontzertua eta Korrontziren ikuskizuna.
Jauregian irailaren 9an eta frontoian 10ean, 20:00etan. Sarrerak 12 eurotan papeleriatamayo.com-en.

IRAILAK 8 - 22
INFORMAZIOA BIDALTZEKO: Tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus
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Iruñean bizi den artista leitza-
rra da Itziar Azpiroz Alkoz. 
Sormena eta musika beti egon 
dira presente bere bizian, eta 
«naturarekiko zaletasun han-
dia» duenez, artelanak sortzen 
ditu hiru hauek uztartuz.

Eskulanetan ttikitatik
«Betidanik gustatu izan zait 
sortzea eta birziklatzea, opa-
riak eskuz egiteaz; landareak 
prentsatzen eta itsasten adi-
bidez orri-markatzaileak edo 
postalak egiten nituen». 

Autodidakta da eta bere 
kabuz ikasi du dena egiten; 
«barrutik sortzen dena eta 
momentuak eskatzen didana 
egitea gustatzen zait. Pertso-
nalizatu behar badut, pertso-
na horri begira sortzen dut, 
bere nortasunaren arabera».

Azken 4-5 urteetan lagu-
nentzako koadroak egiten hasi 
zen landare eta hosto leho-

rrekin, eta «leiho ttikietatik 
abiatuta, itsaso, fauna eta 
ingurugiroaren edertasuna 
eta errespetua lantzen duten 
konposaketa lanak egitera 
iritsi naiz».

«Leihoen markoekin jolas-
ten dut eta leihatil bakoitza 
film bateko eszenatxo bat 
izan daitekeela pentsatzen 
dut, baina denon arteko lotu-
ra apurtu gabe». 

Lanen erakusketak
Duela hiru urte hasi zen ‘Natu-
raren leihoak’ proiektua pres-
tatzen, eta 2021eko maiatzean 
aurkeztu zuen bere lehenbi-

ziko erakusketa Koke Ardaiz 
eskultorearekin batera Iruñe-
ko Ingurumen Hezkuntza 
Museoan. 

«Ardaizek ere naturaren 
elementuak erabiltzen ditu, 
enborrak adibidez, eta elka-
rrekin Amalurrak bizia islatzen 
duela adierazi nahi genuen, 
nahiz eta aldakorra eta iraun-
gaitza izan, gure modu xumean 
iraunkortasun bat ematen 
saiatzen garela gure lanen 
bidez».

Honez gain, «nire ezaugarri 
bat bezala, lanetan eguzki 
dindaiak azaltzen saiatzen 
naiz, nolabait irudikatuz. Garoa 
ere asko erabiltzen dut».

Harrera «ezin hobea» 
Erakusketak «oso harrera ona» 
izan zuen eta hiru erakusketa 
gehiago egin ditu geroztik 
Azpirozek; 2021eko abenduan 
Iruñeko bus geltokian, 2022ko 
urtarrilean Aretxabalateko 
Karrape kultur etxean eta 
azkena ekainean Leitzako Herri 
Aretoan, Koke Ardaizekin 
batera berriz. 

«Leitzako jendearen eran-
tzuna bereziki hunkigarria izan 
zen; eskolakoak eta Okille 
tailerrekoak gonbidatu nituen 
eta bisita gidatuak egin nituen. 
Giro polita sortu zen, haurren 
hausnarketak, ikusten eta 
sentitzen zutena, oso berezia 
zen, eta askok berriz ere erre-
pikatu zuten. Oso eskertuta 
nago eta horrek motibatu nau 
Larraintzarren hurrengo era-
kusketa bat jartzera urrian».

Musika ere uztartuz
Azpiroz ez da diziplina artis-
tiko bakarrera mugatzen; «tti-
kitatik musika entzun izan dut 
etxean eta kantatzeko zale-

tasun izugarria genuen. Horrek 
asko markatu nau eta hainbat 
abesbatzetan abesten aritu 
naiz. Duela urte batzuk bakar-
ka abesten hastera ere ani-
matu nintzen». 

Kantu eta sormen zaleta-
sunak «fusionatu» nahi ditu 
bere erakusketetan; «Leitzan 
Amurizaren bertso bat kanta-
tu nuen haurrekin eta ederra 
izan zen. Hor ikusi nuen haur 
eta nerabeekin konektatzeko 
moduak daudela, eta beraiek 
proposatu zidaten tailerrak 
egitea, kanta gehiago sartzea… 
hurrengo erakusketan kantu 
saio bat prestatu nahiko nuke».

Natura inspirazio iturri
Naturako elementuak erabil-
tzen ditu bere lanetan; «Ama-
lurrak zentzumenak elikatu, 
emozioak piztu eta artea sor-
tzera inspiratzen nau».

Hori da bere erakusketan 
erakutsi nahi izan duena; 
«'Naturaren leihoak' Amalu-
rrarekiko miresmena eta zale-
tasunak sortutako proiektu 
artistikoa da, sormena eta 
kantua batzen dituena».

Etorkizunera begira
«Kantuzaletasuna eta artea» 
elkartzeaz gain, bertze hainbat 
helburu ditu Azpirozek etor-
kizunerako; «ipuinak kontatzen 
aritzen naiz boluntario gisa 
eta horrek ere umeei bisita 
gidatu bereziak egiteko auke-
ra ekartzen dit; kontakizunak, 
elkarren artean sortutako isto-
rioak, Amalurrarekiko elkar-
tasuna… didaktikoki ere ete-
kin bat ateratzen saiatuko naiz 
eta ikasteko baliogarria izatea 
espero dut».

Azkenik, «nire xalotasune-
tik konbitea zabaldu nahiko 
nuke bakoitzak ditugun dohain 
horiek, txikiak badira ere, bel-
durrik eta aurreiritzirik gabe 
azaltzera eta konpartitzera. 
Pixkanaka ausartzea, trukea 
sustatzea eta harremanak 
garatzea, berdin du non, gau-
zak amankomunean egitea».

«Amalurrak zentzumenak 
elikatu, emozioak piztu 
eta inspiratu egiten nau»
ITZIAR AZPIROZ ALKOZ LEITZAKO ARTISTA

Nire aukera

«TTIKITATIK 
MUSIKA ENTZUN 
IZAN DUT 
ETXEAN»

«NATURAREKIKO 
ZALETASUNA ETA 
SORMENA 
UZTARTZEN DITUT»
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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.
BERA. Pisua salgai. Izpoz, 16-1.esk. 
85 m2. 3 logela, sukaldea, egonge-
la, 2 bainugela. Etxe berria. ☎664 
36 64 47. 

ERRENTAN EMATEKO
LESAKA. Irailetik aitzinera, logela 
bat errentan emateko. ☎676 85 50 
56.
LESAKA. Etxebizitza atxiki ttiki bat 
(adosatua) errentan emateko. ☎628 
03 25 58.

ERRENTAN HARTZEKO
Irungo bikote euskaldunak etxea, 
pisua edo baserria errentan hartuko 
luke Bortziriak, Malerreka edo Baz-
tan inguruan. 600-800 euro ordain-
tzeko prest, berme guztiekin. ☎693 
69 49 76.
Bikote gazte batek, lan kontuenga-
tik denboraldi luzerako etxebizitza 
errentan hartuko luke Bertizara-
na-Doneztebe-Baztan aldean. Ez zaie 
inporta zerbait moldatu behar bada. 
☎633 49 19 96 / 646 69 04 73.
LESAKAN edo BERANn errentan 
hartzeko pisu bila. ☎640 65 04 22.
BAZTANen (Elizondon nahiago) lo-
gela bat edo 1-2 logelako pisu edo 
apartamentu ttikia errentan hartu 
nahi dute. ☎612 46 74 71.

GARAJEAK/LOKALAK
ERRENTAN EMATEKO
LESAKA. Garajeko marra errentan 
emateko, Beheko Plazan. ☎ 675 71 
43 60.
DONEZTEBE. Ostalaritzako negozioa 
errentan emateko (Pepa´s). Funtzio-
namendu betean. Bi lagunendako 
aproposa. Aparkatzeko leku egokia. 
Haur parkearen ondoan. ☎677 59 
85 64.

LANA
ESKAINTZAK
IRUN. Irun kanpoaldean dagoen Ola 
sagardotegian zerbitzari bila ari dira. 

Urte osoan, lanaldi osoan aritzeko, 
40 ordu. olasagardotegia@hotmail.
com.
BERA. Kotxeen tailer batean espe-
rientzia duen mekaniko bat behar 
dute. Idatzi helbide honetara: bera-
motortaller@gmail.com.
BERA. Botxo ostatuan sukaldaria 
edo sukaldari laguntzailea behar 
dute, astelehenetik ortziralera. ☎617 
72 34 75.
BERA. Zalain jatetxean zerbitzaria 
behar dute. ☎617 72 34 75.
Lozy’s Pharmaceuticals goxoki far-
mazeutikoen enpresan, produkzio 
arloan lan egiteko langileak behar 
dituzte. Enpresa honetan garatu nahi 
baduzu, apunta zaitez. xabier.aldu-
nate@lozyspharma.com.
DANTXARINEA. Maspormenosen 
jendea behar dute lanaldi osoan. 
Kirol artikulu eta arropa teknikoen 

denda. Bidali curriculuma xabi@
maspormenos.net helbidera. Fran-
tsesa jakitea kontuan hartuko dute.
LESAKA. Atxaspi hotelean langilea 
behar dute. Lanaldi osoan edo erdian. 
Bidali curriculuma hotela@atxaspi.
com helbidera edo deitu telefonoz. 
☎673 33 99 20 / 948 63 75 36.
BERA. Errekalde ostatuan sukalda-
ria behar dute. Idatzi errekaldeosta-
tua@hotmail.com helbidera.. 

ESKARIAK
19 urteko neska elizondoarra heldu 
den kurtsorako lan bila. Haur Hez-
kuntza ikasteaz gain, haurrak zaintzen 
esperientziadena. ☎621 29 71 17.
Berako haur hezitzaile gazte bat 
haurrak zaintzeko gogotsu. 0-3 urte 
bitarteko haurrekin esperientzia 
izanik, irailetik aitzinerako arratsal-
deetan zaintzeko prest. ☎638 21 01 
89.

ANIMALIAK
OPARITZEKO

IGANTZI. Hiru katakume oparitzeko. 
Lasaiak, jendearekin ohituak. ☎695 
51 07 54.

DENETARIK
SALGAI

Pago egurra salgai, bi neurritan, 
ekonomikarendako eta lurreko sua-
rendako, etxera eramateko zerbitzua 
barne. ☎690 08 56 65.
Jeep bat eta belarra mozteko sega-
dora handia salgai. Egoera onean 
biak. ☎666 66 36 42 (deitu 18:00eta-
tik aitzinera).

Mondraker Ventura Racing bizikleta 
salgai. Hagitz egoera onean. 380 
euro. ☎649 47 19 76.

Yamaha P45 B piano digitala salgai 
Ia erabili gabea. 350 euro. ☎649 47 
19 76.

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 4,05
• 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: 4,48/4,78
• Zaldi-behorrak 2,18/2,35

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

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 65 €
Zerri gizena 1,726€
Zerramak 0,760€ kg/bizirik

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
abuztuaren 19tik 26ra bitarteko 
prezioak)

BASERRIA
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ZERBITZUAK

BERTZELAKOAK

SUNBILLA. Aita arotza nuen eta 
orain urtebete pasatxo hil zen. Berak 
egindako oheburukoa 90eko ohe 
baterako da, baina nik dudana 
150ekoa da. Arotzen bat topatu 
nahiko nuke konponketaren bat egin 
eta oheburuko hau ohe handira mol-
datzeko. ☎652 74 74 61.
DONEZTEBE. Ostalaritzako negozioa 
eskualdatzeko (Pepa´s). Funtziona-
mendu betean. Bi lagunendako 
aproposa. Aparkatzeko leku egokia. 
Haur parkearen ondoan.☎677 59 85 
64.
Michellin Energy  175/65R 14 autoen 
gurpil berriak salgai. 5 gurpil: 4+1 
ordezkoa. Laurak 80 eurotan bakoi-
tza (+7 euro bidali behar baldin 
bada). ☎687 92 64 14.

GALDU-AURKITUAK

BERA. Weimar Braco arrazako gal-
du  zen abuztuaren 18ko eguerdian. 
Azkenekoz Ansonea hostalaren in-
guruan ikusi zuten. ☎684 29 64 35.

MOTORRAK
SALGAI

ITUREN. Toyota Rav4 Sol  4x4 salgai. 
Egoera onean. ☎639 43 95 09.

Peugeot 5008 auto beltza salgai. 7 
urte ditu eta 59.000 kilometro. Tin-
datu berria. Doneztebeko Sampi 
Aragon tailerrean ikusgai. 

TAILERRAK

URTEBETETZEAK

Elizondoko Unax Legarrea Arnalek 4 urte 
bete ditu abuztuaren 22an. Aunitz urtez 
pollite!!! Espero dugu egun berezia pasatu 
izana eta egunero bizitzaz gozatzea!!! 
Animaleko besarkada etxekoen partez, 
bereziki Eiderren partez!

Araitz Mitxelena 
Loinaz igantziarrak 
6 urte bete ditu 
abuztuaren 11n. 
Zorionak etxeko 
neskatxari!! Sei 
muxu erraldoi 
denen partetik!!!

Leirek eta Naiak 
urteak beteko 
dituzte irailaren 
1ean eta 15ean. 
Zorionak bikote! 
Lesakako eta Irungo 
familiaren partez 
muxu pottolo bana!

Sara Gomez Ribeirok 3 urte bete ditu 
abuztuaren 16an. Zorionak eta aunitz urtez 
familiaren partetik, bereziki Nahiaren 
partetik. Muxuak.

Leitzako June 
Urkiola Mariezku-  
rrenak 10 urte bete 
zituen abuztuaren 
24an. Zorionak eta 
muxu hauuuundi bat 
Lide, Izargi eta 
Haizederren partetik!

Iturengo Haritz 
Ariztegi Goroste- 
rrazuk irailaren 16an 
8 urte beteko ditu. 
Aunitz urtez 
Mikeleneko familiaren 
eta bereziki amaren 
partez. 8 mila muxu.

Zubietako Arhane eta Unaxek urtea bete 
dute abuztuaren 30ean. Aunitz urtez etxeko 
bi bihurritxoei eta musu haundi bana!

Lesakako Xabat 
Andueza Arruaba-  
rrena etxeko ttikiak 
2 urte bete ditu 
irailaren 3an. Zorio- 
nak moñoño! Muxu 
handi-handi bat 
familiaren partez!

Arantzako Suhar Sorli Lizardik 3 urte bete 
ditu irailaren 5ean. Haunditzen haunditzen 
ari zara, txapelduntxo. Zorionak familia 
guztiaren partetik! Aunitz matte zaitugu!

Erik Juanena 
Bertizek 3 urte bete 
ditu irailaren 2an. Zo- 
rionak eta aunitz urtez 
etxeko ttikiari Urroz 
eta Labaiengo fami- 
lien eta bereziki Iraia 
eta Oihanen partez.

Aunitz urtez!
Zorion itzazu lagunak eta 
senitartekoak TTipi-TTapan!

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

IRAGARKIAK INTERNETEN
Sail honetako iragarkiak gure webgunean ere 
argitaratzen ditugu hilabete batez. Ikusi iragarki 
guztiak Interneten: https://erran.eus/sailkatuak
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OROIGARRIA

Frand Luis 
RAMOS LASAGA

Lagun ederra, aita bikaina
Langilea ta apala

Zoritxarrean gure artetik
Joan zara berehala 

Baina hutsune hau hartuko dugu
Gero arte bat bezala

eta bitarte horretan lurrak
Goxoki hartu zaitzala.

Lesakan, 2022ko uztailaren 22an

ZURE KUADRILLA

OROIGARRIA

ZURE FAMILIA

Mª Carmen 
ERRANDONEA GAMBOA

Bere senar eta alabek,
 bilobek eta gainerako ahaideek  

eskerrak eman nahi dizkiote 
Lisseth zaintzaileari  

bere arretagatik eta maitasunagatik.

Sunbillan, 2022ko abuztuaren 8an

URTEURRENA

ZURE FAMILIA

Jose Mari 
BARRENETXE LERTXUNDI

Beti gure bihotzean.

2020ko irailaren 5ean
II. URTEURRENA

OROIGARRIA

ZURE FAMILIA

Miguel  
ARTIEDA TELLETXEA

Magalean egiten zenituen jolasak,  
erraten zenituen 

esaldi xelebre bezain baliagarriak... 
Aunitz bizitu eta aunitz utzi diguzulako.

Beti gure oroitzapenetan.

Beran, 2022ko abuztuaren 13an,  
95 urte zituela

ESKELAK JARTZEKO edo OROIGARRIAK EGITEKO:
948 63 54 58,   744 48 43 61  edo   info@ttipi.eus 

 Eskelak, Esker Onak  eta  Urteurrenak
 Ttipi-Ttapa aldizkarian + ERRAN.EUSen:  100 euro
    Ttipi Txartela dutenek % 10eko deskontua.

 Oroigarriak egiten ditugu, pertsonalizatuak, nahi den argazki eta 
testuekin prestatuak. Ikusi ereduak gure bulegoan

 (Koskontako bidea, 7-1 · 31770 LESAKA).
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• Jean Claude Sarda, Sarakoa, uztailaren 16an, 82 urte zituela. 
• Frand Luis Ramos Lasaga, Lesakakoa, uztailaren 22an,  

31 urte zituela.
• Beatriz Sagaseta Ariztegi, Lesakakoa, uztailaren 22an, 

86 urte zituela. 
• Nazario Urrutia Azpiroz, Arraiozkoa, uztailaren 22an, 75 urte 

zituela.
• Visitacion Aldabe Mitxeo, Iturengoa, uztailaren 22an, 96 urte 

zituela.
• Carmelo Mitxelena Irazoki, Lesakakoa, uztailaren 24an,  

82 urte zituela. 
• Mª Josefa Loiarte Aranburu, Berakoa, uztailaren 26an,  

87 urte zituela. 
• Martin Anzizar Iriarte, Sunbillakoa, uztailaren 27an, 93 urte 

zituela. 
• Mª Carmen Goienetxe Bereau, Lesakakoa, uztailaren 28an, 

87 urte zituela. 
• Mª Pilar Martikorena Arburua, Elizondokoa, uztailaren 29an, 

51 urte zituela. 
• Fidela Laurnagarai Iriarte, Elizondokoa, uztailaren 30ean, 

92 urte zituela. 
• Mª  Carmen Perurena Garbisu, Doneztebekoa, uztailaren 

30ean, 91 urte zituela. 
• Jose Maria Razkin Rodriguez, Leitzakoa, abuztuaren 2an, 

75 urte zituela. 
• Fernando Lete Lezeta, Erratzukoa, abuztuaren 3an,  

67 urte zituela. 
• Maritxu Telletxea Irureta, Donamariakoa, abuztuaren 4an. 
• Maritxu Oharriz Arretxea, Gartzaingoa, abuztuaren 4an, 

88 urte zituela.
• Jesus Mari San Juan Zubieta, Berakoa, abuztuaren 4an, 

75 urte zituela.
• Mª Antonia Urtasun Santesteban, Iruritakoa, abuztuaren 

4an, 94 urte zituela.
• Micaela Urtasun Etxekolonea, Beintza-Labaiengoa, 

abuztuaren 5ean, 80 urte zituela.
• Maritxu Aginaga Arribillaga, Berakoa, abuztuaren 6an, 

92 urte zituela. 

• Felipa Irigoien Bikondoa, Gartzaingoa, abuztuaren 6an, 
88 urte zituela.

• Mª Josefa Garralda Telletxea, Iturengoa, abuztuaren 6an,  
92 urte zituela.

• Marcelino Barberzugi Bikondo, Arizkungoa, abuztuaren 6an, 
70 urte zituela.

•  Mª Carmen Errandonea Gamboa, Sunbillakoa abuztuaren 
8an.

• Joxe Mari Zabaleta Zabaleta, Leitzakoa, abuztuaren 8an, 
 77 urte zituela.

• Mª Lourdes Apezetxe Ariztia, Iruritakoa, abuztuaren 8an, 
91 urte zituela.

• Juanita Ormart Garbalena, Gartzaingoa, abuztuaren 8an, 
88 urte zituela.

• Jose Mitxelena Abanz, Lesakakoa, abuztuaren 9an, 93 urte 
zituela.

• Basilisa Iribarren Iribarren, Doneztebekoa, abuztuaren 
10ean, 94 urte zituela.

• Miguel Artieda Telletxea, Berakoa, abuztuaren 13an, 
95 urte zituela.

• Miguel Arsuaga Donazar, Urdazubikoa, abuztuaren 14an.
• Juan Jose Alzuarte Astiz, Oronoz-Mugairikoa, abuztuaren 

15ean, 80 urte zituela.
• Josefa Etxegia Telletxea, Urrozkoa, abuztuaren 16an, 

94 urte zituela.
• Agustina Iribarren Iribarren, Elizondokoa, abuztuaren 18an, 

65 urte zituela.
• Ana Maria Montiel Saenz, Berakoa, abuztuaren 23an,  

75 urte zituela.
• Francisca Arregi Belarra, Berroetakoa, abuztuaren 27an, 

87 urte zituela. 
• Mª Teresa Iriarte Dorregarai, Legasakoa, abuztuaren 29an, 

96 urte zituela.
• Rosario Altzuguren Iratzoki, Sunbillakoa, abuztuaren 29an,  

90 urte zituela.
• Jose Antonio Indabere Telletxea, Legasakoa, abuztuaren 

29an, 83 urte zituela. 

HILBERRIAK
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